
 
 
 
 

     คู่มือคร ู 
โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 

อ ำเภอเมอืงล ำปำง  จังหวัดล ำปำง 

 

 

ปีกำรศกึษำ 2565 
 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธกิำร          



 

 

พระราชด ารสั 
 

 
 

          ถา้ครูไม่ห่วงประโยชนที์่ควรจะห่วง  หนัไปห่วงอ านาจ     

ห่วงต าแหน่ง   ห่วงสิทธ์ิและห่วงรายไดก้นัมากเขา้  แลว้จะ

เอาจิต  เอาใจทีไ่หน มาห่วงความรูค้วามดีความเจริญของ

เด็ก ความห่วงในสิง่เหล่านั้นก็จะค่อย ๆ บัน่ทอนท าลาย

ความเป็นครูไปจนหมดสิ้ น จะไม่มีอะไรดีเหลือไวพ้อท่ีตวัเอง

จะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไวไ้ด ้ความเป็นครูก็จะไม่มีค่า

เหลืออยู่ใหเ้ป็นท่ีเคารพบูชาอีกต่อไป  

 

พระราชทานแก่ครูอาวุโสในโอกาสเขา้เฝ้าฯ 

ณ พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน 

วนัเสารที์ ่21 ตุลาคม 2531 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ค าน า 
 

 

 คู่มือครูฉบับนี้  ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในของโรงเรียน

ล าปางกัลยาณี ประจ าปีการศึกษา 2565 ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการ กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ.2546 สอดคล้องกบัภารกจิหลักและรองรับการกระจาย

อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแนวทาง            

การปฏิบั ติงานส าหรับ ผู้ปฏิบั ติและผู้ที่ ไ ด้ รับมอบหมายให้เกิดความชัดเจนใน             

การพัฒนางาน ให้มีเอกภาพในการบริหารและเป็นกลไกในการประสานงานอย่างทั่วถึงทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร 

 ขอขอบคุณคณะผู้จัดท าและผู้มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขและ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานทุกคนที่ร่วมกันระดมความคิดเหน็อันมีคุณค่าและเป็น

ประโยชน์ต่อการจัดท าคู่มือครูฉบับน้ี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาให้มีประสทิธภิาพต่อไป 

 

  

 

 

             ( นายวิโรจ  หลักมั่น ) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกลัยาณี 

         พฤษภาคม 2565 

      

       

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 

           หน้า 

พระราชด ารัส  

ค าน า  

สารบัญ 

ค าสั่งแต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารงาน 

และจัดการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 

ค าขวัญของโรงเรียน, ปรัชญาของโรงเรียน, คติพจน์,เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

อัตลักษณ์ของผู้เรียน, ทิศทางการศึกษา, สีและสัญลักษณ์ของโรงเรียน 

วสัิยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ ์  

L.K.S. SMART SCHOOL 

แผนภูมิบริหารโรงเรียน 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน    1 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อ านวยการโรงเรียน      3 

หน้าที่และความรับผิดชอบของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ     4 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ    5 

หน้าที่และความรับผิดชอบของรองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ    6 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ   6 

หน้าที่และความรับผิดชอบของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป    7 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป   7 

หน้าที่และความรับผิดชอบของรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน    8 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน   8 
 

ฝ่ายวิชาการ 

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายวิชาการ       10  

ขอบข่ายการบริหารงาน ฝ่ายวิชาการ       11 

1.  หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานส านักงานฝ่ายวิชาการ   13 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานสารบรรณส านักงาน     13 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานแผนงานและงานประเมินผลฝ่ายวิชาการ  14 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานบริการอัดส าเนาเอกสาร    14 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน และองค์กรอื่น 15 



 

สารบัญ (ต่อ) 
 

                  หน้า 
 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานประสานความร่วมมือ การพัฒนางานวิชาการ 16 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานประสานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  17 

2.  หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานวัดผลประเมินผลและทะเบียนนักเรียน 18 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานวัดผลประเมินผล    18 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานทะเบียนนักเรียน    19 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานเทียบโอนผลการเรียน    20 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงาน GPA และประมวลผลการเรียน  21 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานแก้ไขผลการเรียน    21 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานรับนักเรียน     22 

3.  หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   23 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานพัฒนาหลักสูตร    23 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานจัดตารางสอน    25 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานสถานศึกษาพอเพียง/ครอบครัวพอเพียง 25 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ 26 

-  หน้าที่และความรับผิดชอบของงานห้องสมุด     26 

-  หน้าที่และความรับผิดชอบของงานพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา   28 

-  หน้าที่และความรับผิดชอบของงานศูนย์การเรียนรู้เซรามิค   29 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานหลักสูตรโรงเรียนสุจริต   29 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ IS   30 

4.  หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานพัฒนากระบวนการการเรียนรู้  32 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานส่งเสริมพัฒนากระบวนการการเรียนรู้  32 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้  33 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   35 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานนิเทศการศึกษา    36 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 37 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานหนังสือเรียน     37 

5.  หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานพัฒนาผู้เรียน    38 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานกิจกรรมแนะแนว    39 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานกิจกรรมนักเรียน     41 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 45 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานกิจกรรมทัศนศึกษา    45 

 



 

สารบัญ (ต่อ) 

 

                  หน้า 

 

6.  หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานบริหารโครงการพิเศษ   46 

     และโรงเรียนมาตรฐานสากล 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 46 

   เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ   (MEP)  48 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของโครงการห้องเรียนดนตรี    49 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานบริหารโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 50 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ  51 

   ส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนคุณภาพ 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาเคมี 52 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนล าปางกัลยาณี  53 

 

ฝ่ายอ านวยการ 

แผนภูมิการบริหารงาน ฝ่ายอ านวยการ       55 

ขอบข่ายการบริหารงาน ฝ่ายอ านวยการ       56 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายอ านวยการ   57 

1.  หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานธุรการ     57 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานสารบรรณโรงเรียน    58 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานเลขานุการส านักงานผู้อ านวยการ  58 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานบริหารจัดการส านักงานผู้อ านวยการ  59 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  60 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานบริหารกองทุนและมูลนิธิ   60 

2.  หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานแผนงานโรงเรียน    61 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานแผนงาน     62 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานสารสนเทศ     63 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงาน 65 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานระบบควบคุมภายในสถานศึกษา  66 

 

 

 



 

สารบัญ (ต่อ) 
 

                  หน้า 
 

3.  หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา   67 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา  67 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานติดตามและประเมินคุณภาพภายใน  69 

   สถานศึกษา 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  69 

   ของสถานศึกษา 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานรับการประเมินภายนอก   70 

4.  หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์   71 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานจัดซื้อจัดจ้าง     71 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานบัญชีวัสดุและทะเบียนสินทรัพย์  72 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานยานพาหนะ     72 

5.  หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี   73 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานจัดท าบัญชีและการเงิน   73 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน    74 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา   75 

6.  หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  75 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 76 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน 76 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานบริการวิชาการและฝึกอบรม   77 

7.  หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร  77 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานวางแผนอัตราก าลัง    78 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานวินัยและนิติกร    78 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   79 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานพัฒนาบุคลากร    79 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานประเมินผลการปฏิบัติงาน   80 

   และเล่ือนเงินเดือน 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานพัฒนาวิชาชีพครู    80 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานประเมินครูผู้ช่วยและลูกจ้าง   81 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานข้อมูลและทะเบียนประวัติ   81 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของงานสวัสดิการออมทรัพย์ครูล าปางกัลยาณี  82 

 
 



 

สารบัญ (ต่อ) 
 

                   หน้า 

ฝ่ายกิจการนักเรยีน 

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน 84 

ขอบข่ายการบริหารงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน 85 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน 87 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียน 88 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานสารบรรณและส านักงาน 88 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานพัสดุส านักงาน 89 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานแผนงาน/สารสนเทศ 89 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานผู้ปกครองและองค์กรอื่น 90 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียน 90 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน 91 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานคณะกรรมการนักเรียนและงานประชาธิปไตย 91 

    ในโรงเรียน 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 92 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานธนาคารโรงเรียน 93 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียน 94 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานกิจกรรมชุมชนและสวัสดิการกิจการนักเรียน 94 

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานส่งเสริมวินัย 95 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานเสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียน 96 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานพัฒนาและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 97 

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 98 

 4.1  หน้าที่และความรับผิดชอบของงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด  99 

       และอบายมุขและงานโรคเอดส์ 

 4.2  หน้าที่และความรับผิดชอบของงานชมรม TO BE NUMBER ONE 100 

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 101 

 -  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอ านวยการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 102 

     - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานเครือข่ายผู้ปกครอง 104 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานเย่ียมบ้านนักเรียน 105 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานระดับชั้นและกิจกรรมนักเรียนในระดับชั้น 106 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานคณะสีและครูเวรประจ าวัน 111 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานรักษาความปลอดภัย และการจราจร 112 

    ภายในโรงเรียน 



 

สารบัญ (ต่อ) 

 

           หน้า 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป 115 

ขอบข่ายการบริหารงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 116 

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 117 

โครงสร้างการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป 118 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 119 
 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานส านักงาน 120 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานสารบรรณ 121 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานแผนงานและงานประเมินผลการด าเนินงาน 122 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานบริการสาธารณะ 123 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานโภชนาการ 124 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานอนามัย 125 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานปฏิคม 126 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานสวัสดิการร้านค้า 127 

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 128 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานประชาสัมพันธ์ 129 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานวารสารและสิ่งพิมพ์ 131 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานศูนย์ข่าวเยาวชนไทย 132 

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 133 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานอาคารสถานที่ 134 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานสาธารณูปโภค 137 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 139 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงาน 5 ส. 139 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานโสตทัศนูปกรณ์ 140 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานเวรรักษาสถานที่ราชการ 140 

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 141 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานสวัสดิการโรงเรียน 142 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานชุมชนสัมพันธ์ 142 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานสมาคมผู้ปกครองและครู 143 

 - หน้าที่และความรับผิดชอบของงานสมาคมนักเรียนเก่า 144 

 



 

สารบัญ (ต่อ) 

 

           หน้า 

ภาคผนวก 

-  ประวัติโรงเรียน 146 

-  ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนล าปางกัลยาณี 149 

-  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนล าปางกัลยาณี ปี 2566 - 2568 150 

-   ระเบียบโรงเรียนล าปางกัลยาณี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในแก่บุคลากร 151 

 โรงเรียนล าปางกัลยาณี พ.ศ. 2565 

- ระเบียบโรงเรียนล าปางกัลยาณี ว่าด้วยการให้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจ าหน่าย 155 

 อาหารในสถานศึกษา พ.ศ.2565 

- ระเบียบโรงเรียนล าปางกัลยาณี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนล าปางกัลยาณี 161 

 พ.ศ.2564 

-  มาตรการหลักในการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ในโรงเรียนล าปางกัลยาณี 166  

- การให้บริการงานอนามัยโรงเรียนล าปางกัลยาณี 167 

-  ระเบียบการใช้ห้องพยาบาล 170 

-  มาตรการและแนวปฏิบัติส าหรับนักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณี ตามมาตรการ 171 

    ความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 

 

ค าสั่งแต่งตั้งครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ปฏิบัติปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565 

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ค าสัง่โรงเรียนล าปางกลัยาณี  

ที่ 133/2565 

เรือ่ง     แต่งตั้งบุคลากรรบัผิดชอบงานตามโครงสรา้งการบริหารงาน  

และจดัการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
 

 
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ได้บัญญัติให้

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐเป็นนิติบุคคล กล่าวคือ มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารและจัด

การศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป มากขึ้น ซ่ึงสามารถ

ด าเนินการได้อย่างอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารการจัดการศึกษามี

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 2565 ตาม

เอกสารแนบท้ายค าสั่งน้ี 

 

 ทั้งน้ี ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังปฏบัิติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นผลดี

ต่อทางราชการ 

 

สั่ง ณ  วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

 

 

    ( นายวิโรจ  หลักมั่น ) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกลัยาณี   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ค าขวญัของโรงเรียน 
 

“โรงเรียนเด่น นกัเรียนดี กีฬาดงั” 

 

ปรชัญาของโรงเรียน 
 

การศึกษาเพือ่ชีวิตและสงัคม 

 

คติพจน ์

 

 

“จงเร่งท าความเพียรเสียแต่วนันี้ ” 
 

 

เอกลกัษณข์องโรงเรียน 
 

   ระบบด ี  วฒันธรรมองคก์รเขม้แข็ง 

หลกัสูตรดี  ครูมืออาชีพ 

ระบบดูแลดี  ครูเป็นแบบอย่าง  

 

อตัลกัษณข์องผูเ้รียน 
 

มีความรู ้ เป็นคนดี  มีคุณค่า 

 

ทิศทางการศึกษา 
 

“ใฝ่เรียน ใฝ่รู ้รูแ้ลว้น าไปใช”้ 
 

 



 

สีและสญัลกัษณข์องโรงเรียน 
 

สขีองโรงเรียน “น า้เงิน – ขาว”  
 

สีน ้าเงิน หมายถึง องคพ์ระประมุขแห่งชาติ ใตเ้บื้ องบาทบารมีปกเกศา 

สีขาว  หมายถึง ศาสนาพุทธบริสุทธ์ิพระศาสดา นอ้มน ามาด ารงดุจธงชยั 

 

สญัลกัษณข์องโรงเรียน  “ตน้สน” 

 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน โรงเรียนล าปางกลัยาณี 8 คุณลกัษณะ 

 1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 2. ซ่ือสตัย์สจุริต 

 3. มีวินัย 

 4. ใฝ่เรียนรู้ 

 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งมั่นในการท างาน 

 7. รักความเป็นไทย 

 8. มีจิตสาธารณะ 

 

คุณลกัษณะของพลโลกทีพ่ึงประสงคข์องผูเ้รียน โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 1. เป็นเลิศทางวิชาการ 

 2. สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

 3. ล า้หน้าทางความคิด 

 4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

 5. ร่วมกนัรับผดิชอบต่อสงัคมโลก 

 

สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร 

 2. ความสามารถในการคิด 

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 4. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 



 

วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าประสงค ์กลยุทธ ์ของโรงเรียนล าปางกลัยาณี  
 

      

 

วิสยัทศัน ์(Vision) 
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน มีคุณภาพ เป็นคนดี มีความรู้และทกัษะในศตวรรษที่ 21 

 

พนัธกิจ (Mission) 

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดี มีความรู้และทกัษะในศตวรรษที่ 21 

2.  พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี 

5.  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

กลยุทธ ์(Strategy) 

1.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

2.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

3.  พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะในศตวรรษที่ 21 

4.  พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและสมรรถนะ

ด้านเทคโนโลยี 

5.  บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

6.  การบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี 

7.  ขยายเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

เป้าประสงค ์(Goal) 

1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

2.  ผู้เรียนน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาสู่การปฏบัิติ 

3.  ผู้เรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 

4.  ผู้เรียนมีทกัษะในศตวรรษที่ 21 

5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและสมรรถนะด้าน

เทคโนโลยี 

6.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

7. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธภิาพ 

8. เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีประสทิธภิาพ 
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิโครงสรา้งการบริหารและจดัการสถานศึกษา โรงเรียนล าปางกลัยาณี อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
 

 

 

                
              
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน 

สมาคมผูป้กครองและครู โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

สมาคมนกัเรียนเก่าโรงเรียนล าปางกลัยาณี 

รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ 

กลุ่มงานส านกังานฝ่ายวิชาการ  

1. งานสารบรรณส านักงาน  

2. งานแผนงานและงานประเมนิผลฝ่ายวิชาการ        

3. งานบริการอดัส าเนา 

4. งานประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานและองค์กรอืน่ 

5. งานประสานความร่วมมอื การพัฒนางานวิชาการ 

6. งานประสานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

กลุ่มงานวดัผลประเมินผลและงานทะเบียนนกัเรียน 

7. งานวัดผลและประเมนิผล  

8. งานทะเบียนนักเรียน      

9. งานเทยีบโอนผลการเรียน 

10. งาน GPA และประมวลผลการเรียน   

11. งานแก้ไขผลการเรียน   

12. งานรับนักเรียน 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

13. งานพัฒนาหลักสตูร 

14. งานจัดตารางสอน 

15. งานสถานศึกษาพอเพียง/ครอบครัวพอเพียง 

16. งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ 

17. งานหลักสตูรโรงเรียนสจุริต 

18. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้  IS 

กลุ่มงานพฒันากระบวนการเรียนรู้       

19. งานส่งเสริมพัฒนากระบวนการ การเรียนรู้  

20. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้  

21. งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

22. งานนิเทศการศึกษา 

23. งานพัฒนาสือ่นวัตกรรมและเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา 

24. งานหนังสอืเรียน 

กลุ่มงานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

25. งานแนะแนว 

26. งานกิจกรรมนักเรียน 

27. งานกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์    

28. งานกิจกรรมทัศนศึกษา 

กลุ่มงานบริหารโครงการหอ้งเรียนพเิศษและโรงเรียนมาตรฐานสากล 

28.  งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 

29.  งานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ( MEP)    

30.  งานโครงการห้องเรียนดนตรี 

31.  งานบริหารโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

32.  งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการบริหารจัดการช้ันเรียนคุณภาพ 

32.  งานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาเคมี 

33.  งานห้องเรียนขงจ่ือ 

กลุ่มงานธุรการ 

1. งานสารบรรณโรงเรียน 

2. งานเลขานุการส านักงานผู้อ านวยการ 

3. งานบริหารจัดการส านักงานผู้อ านวยการ 

4. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. งานบริหารกองทุนและมูลนิธ ิ

กลุ่มงานแผนงานโรงเรียน 

6. งานแผนงาน 

7. งานสารสนเทศ 

8. งานตรวจสอบติดตามประเมนิผลและรายงาน 

9. งานระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 

กลุ่มงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

10. งานพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน 

11. งานติดตามและประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา 

12. งานการจัดท ารายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

13. งานรับการประเมนิภายนอก 

กลุ่มงานบริหารพสัดุและสนิทรพัย ์

14. งานจัดซื้อจัดจ้าง 

15. งานบัญชีวัสดุทะเบียนสนิทรัพย์ 

16. งานยานพาหนะ 

กลุ่มงานบริหารการเงินและบญัชี 

17. งานจัดท าบัญชีและการเงิน 

18. งานตรวจสอบภายใน 

19. งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

กลุ่มงานพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

20. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

21. งานเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

22. งานบริการวิชาการและฝึกอบรม 

กลุ่มงานเสริมสรา้งประสทิธิภาพบุคลากร 

23. งานวางแผนอตัราก าลัง 

24. งานวินัยและนิติกร 

25. งานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 

26. งานพัฒนาบุคลากร 

27. งานประเมนิผลการปฏบิัติงานและเลื่อนเงินเดือน 

28. งานพัฒนาวิชาชีพครู 

29. งานประเมนิครผูู้ ช่วยและลูกจ้าง 

30. งานข้อมูลและทะเบียนประวัติ 

31. งานสวัสดิการออมทรัพยค์รโูรงเรียนล าปางกลัยาณี 

กลุ่มงานส านกังาน 

1. งานสารบรรณและส านักงาน 

2. งานพัสดุส านักงาน 

3. งานแผนงาน/สารสนเทศ 

4. งานประสานงานผู้ปกครองและองค์กรอื่น ๆ 

5. งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียน 

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนกัเรียน 

6. งานคณะกรรมการสภานักเรียนและประชาธปิไตยในโรงเรียน 

7. งานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

8. งานธนาคารโรงเรียน 

9. งานส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียน 

10. งานกิจกรรมชุมชนและสวัสดิการกิจการนักเรียน 

กลุ่มงานพฒันาส่งเสริมวินยันกัเรียน 

11. งานเสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียน 

12. งานพัฒนาและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

กลุ่มงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

13. งานสถานศึกษาสขีาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขและงาน

โรคเอดส ์

14. งานชมรม To Be Number One 

กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

15. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

16. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 

17. งานเย่ียมบ้านนักเรียน 

18. งานระดับช้ันและกิจกรรมนักเรียนในระดับช้ัน 

19. งานคณะสแีละครูเวรประจ าวัน 

20. งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 

กลุ่มงานส านกังาน 

1. งานสารบรรณส านักงาน 

2. งานแผนงานและงานประเมินผลการด าเนินงาน 

กลุ่มงานบริการสาธารณะ 

3. งานโภชนาการ 

4. งานอนามัย 

5. งานปฏคิม 

6. งานสวัสดิการร้านค้า 

กลุ่มงานสือ่สารและประชาสมัพนัธ ์

7. งานประชาสมัพันธ ์

8. งานวารสารและสิ่งพิมพ์ 

9. งานศูนย์ข่าวเยาวชนไทย 

กลุ่มงานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 

10. งานอาคารสถานที่ 

11. งานสาธารณปูโภค 

12. งานภมิูทศัน์และสิ่งแวดล้อม 

13. งาน 5 ส. 

14. งานโสตทศันูปกรณ์ 

15. งานเวรรักษาสถานที่ราชการ 

กลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

16. งานสวัสดิการโรงเรียน 

17. งานชุมชนสมัพันธ ์

18. งานสมาคมผู้ปกครองและคร ู

19. งานสมาคมนักเรียนเก่า 

รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายอ านวยการ รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายกิจการนกัเรียน รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

เครือข่ายผูป้กครอง 

นกัเรียน 

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร 

ผูอ้ านวยการ

สถานศึกษา 

ผูช่้วยรองผูอ้ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ ผูช่้วยรองผูอ้ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายอ านวยการ ผูช่้วยรองผูอ้ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายกิจการนกัเรียน ผูช่้วยรองผูอ้ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารทัว่ไป 



 



คู่มือครู ล ำปำงกลัยำณี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 

 

หนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 

 

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
 

นำยวิโรจ หลกัมัน่ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียน 

นำงพนิดำ สุประกำร รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

นำงสำวดวงเดือน จิตอำรีย ์ รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 

นำยสมชำย ใจไหว รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทัว่ไป 

นำยทวี เขื่อนแกว้ รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนกัเรียน 

นำยหรินทร ์ คะระวำด ผูช่้วยรองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนกัเรียน 

นำงจนัทรตัน ์ ดวงฟู ผูช่้วยรองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

นำงปำรมี สุปินะ ผูช่้วยรองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร/ 

  หวัหนำ้กลุ่มงำนเสริมสรำ้งประสิทธิภำพบุคลำกร 

นำยชลอ ประชุมฉลำด ผูช่้วยรองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทัว่ไป 

นำงพมิพท์อง มหำแกว้ หวัหนำ้กลุ่มสำระฯ ภำษำไทย 

นำงพรนภสั เอ้ือแท ้ หวัหนำ้กลุ่มสำระฯ คณิตศำสตร ์

นำยทศวฒัน ์ หอมแก่นจันทร ์ หวัหนำ้กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี/ 

  หวัหนำ้งำนแผนงำนและสำรสนเทศ 

นำงลลิตำ ประชุมฉลำด หวัหนำ้กลุ่มสำระฯ สงัคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 

นำยจีรศกัด์ิ ถำนอ้ย หวัหนำ้กลุ่มสำระฯ สุขศึกษำและพลศึกษำ 

นำยยุทธนำ เถยีรประภำกุล หวัหนำ้กลุ่มสำระฯ กำรงำนอำชีพฯ 

นำยปฐวี มณีวงศ ์ หวัหนำ้กลุ่มสำระฯ ศิลปะ 

นำงมยุรี ทำ้วศรีชยั หวัหนำ้กลุ่มสำระฯ ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำองักฤษ) 

นำงนพพร ปรียำนนท ์ หวัหนำ้กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศที ่2 

นำงณฐันพชัร ์ วงษว์รเนตร หวัหนำ้ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1 

นำยณฏัฐพล ขวญัเจริญ หวัหนำ้ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่2 

นำงวิไล มงัจักร ์ หวัหนำ้ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3 

นำงสำยพร นำละออง หวัหนำ้ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่4 

นำงกญัญำรตัน ์ นำคอ่อน หวัหนำ้ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่5 

นำยกิติศกัด์ิ พรมค ำ หวัหนำ้ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที ่6 

 

 

 

 
 

 



คู่มือครู ล ำปำงกลัยำณี 2 ปีกำรศึกษำ 2565 

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1.  เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกบัการบริหารโรงเรียน 

2.  เป็นที่ปรึกษาด้านการก าหนดนโยบายและการวางแผนในการบริหารโรงเรียน 

3.  ให้ค าแนะน าหรือเสนอความคิดเหน็เกี่ยวกบัการพัฒนาโรงเรียน 

4.  ช่วยสอดส่องดูแล การบริหารและการปฏบัิติงานของบุคลากรต่าง ๆ ในโรงเรียน 

5.  เป็นกรรมการเสนอความคิดเหน็และพิจารณาในเร่ืองอื่น ๆ ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียน

เหน็สมควร ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมตัดสนิใจในการแก้ปัญหา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือครู ล ำปำงกลัยำณี 3 ปีกำรศึกษำ 2565 

 

หนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 

 

นำยวิโรจ  หลกัมัน่ 

ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 
 

1.  บริหารโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของส านักงานขั้นพ้ืนฐานการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธกิาร และนโยบายของรัฐ 

2. ก าหนดนโยบายของโรงเรียน ระเบียบและกฎข้อบังคับของโรงเรียน เพ่ือเป็นแนวปฏบัิติ

ของครูและนักเรียน 

3. เป็นประธานกรรมการบริหารหลักสตูรของสถานศึกษา 

4. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของ โรงเรียน ตลอดจนพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน 

5. ก ากบั ดูแลการบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายกจิการนักเรียน ฝ่ายบริหาร

ทั่วไป และงานกจิกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

6. ประชุมท าความเข้าใจกบัผู้ปกครองของนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนและก่อนปิดภาคเรียน 

7. ก ากับดูแลงานการปกครองนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักการของ

หลักสตูรและคุณลักษณะที่โรงเรียนก าหนดไว้ 

8. ก ากับ ติดตาม ประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อ

การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

9. ก ากบัดูแลด้านสวัสดิการของบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน 

10. ส่งเสริมเกยีรติภมูิของโรงเรียนและของทางราชการ 

11. ให้ความร่วมมือแก่หน่วยราชการและชุมชนในการปฏบัิติกจิกรรมของรัฐและของท้องถิ่น 

12. สนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรโรงเรียนและบ ารุงขวัญสร้างสามัคคีธรรมให้

เกดิขึ้นในโรงเรียน 

13. ดูแลรับผิดชอบ มอบหมายงาน/ภารกจิ แก่ครู บุคลากรในโรงเรียน ก ากบั ติดตามและ

ประเมินผลงาน 

14. พิจารณาความดีความชอบของบุคลากรโรงเรียน โดยผ่านหัวหน้าสาระฯ หัวหน้างาน 

และหัวหน้าฝ่าย รวมถึงการควบคุมวินัย และพิจารณาการลงโทษกรณีที่มีการกระท าความผิดเกดิข้ึน

ในโรงเรียน 

15. ด าเนินงานอื่น ๆ ที่จะก่อให้เกดิประโยชน์และเป็นผลดกีบัโรงเรียนและทางราชการ 
 

 

 

 

 

 

 



คู่มือครู ล ำปำงกลัยำณี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 

 

หนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของรองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

 

นำงพนดิำ  สุประกำร 

รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 
1. เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสตูรสถานศึกษา 

2. เป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มสาระ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแลงานการเรียน

การสอนทุกกลุ่มสาระ/สาระ และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3. เป็นเลขานุการคณะกรรมการรับนักเรียนประจ าปี 

4. เป็นรองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนทุกศูนย์ ศูนย์ AFS. เขตล าปาง         

ศูนย์แนะแนวจังหวัดล าปาง และศูนย์การเรียนต่างๆ 

5. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง     

การเรียนของนักเรียนให้สงูขึ้น 

6. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูจัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

7. ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนทุกรายวิชา และจัดให้มีกระบวนการนิเทศ

ภายในอย่างเป็นระบบ 

8. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล ตาม

หลักสตูรสถานศึกษา โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 

9. ให้บริการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ทั้งในงานการเรียน            

การสอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบังานวิชาการ 

10. วางแผนการจัดช้ันเรียน การจัดตารางสอน ประจ าปีการศึกษา 

11. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูเกี่ยวกับงานวิชาการ เสนอคณะกรรมการ

พิจารณาความดีความชอบเพ่ือประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู 

12. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



คู่มือครู ล ำปำงกลัยำณี 5 ปีกำรศึกษำ 2565 

 

นำงจนัทรตัน ์  ดวงฟู 

ผูช่้วยรองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสตูรสถานศึกษา 

2. เป็นอนุกรรมการบริหารกลุ่มสาระ ในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแลงานการเรียน     

การสอนทุกกลุ่มสาระ/สาระ และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3. เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการรับนักเรียนประจ าปี 

4. เ ป็นกรรมการ ศูน ย์พัฒนาการ เ รี ยนการสอนทุก ศูน ย์  ศูน ย์AFS. เขตล าปาง                     

ศูนย์แนะแนวจังหวัดล าปางและศูนย์การเรียนต่างๆ 

5. ปฏบัิติหน้าที่ร่วมกบัรองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายวิชาการ ดังน้ี 

5.1 สนับสนุนส่งเสริมให้ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนให้สงูขึ้น 

5.2 สนับสนุนส่งเสริมให้ครูจัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

5.3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล

ตามหลักสตูรสถานศึกษา โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 

5.4 ให้บริการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ทั้งในงาน        

การเรียนการสอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบังานวิชาการ 

5.5 วางแผนการจัดช้ันเรียน และการจัดตารางสอนประจ าปีการศึกษา 

5.6 ร่วมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูเกี่ยวกับงานวิชาการ เสนอ

คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบเพ่ือประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้น

เงินเดือนของข้าราชการครู 

6. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือครู ล ำปำงกลัยำณี 6 ปีกำรศึกษำ 2565 

 

หนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของรองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 

 

นำงสำวดวงเดือน  จิตอำรีย ์

รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 
1. ปฏบัิติราชการแทนผู้อ านวยการในฝ่ายอ านวยการ และรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ

ตามที่ได้รับการแต่งต้ังจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เป็นคร้ังคราว 

ในกรณีที่ผู้อ านวยการไม่สามารถปฏบัิติหน้าที่ได้ 

2. จัดระบบสายงานและจัดบุคลากรฝ่ายอ านวยการ 

3. ก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานของฝ่ายอ านวยการให้สอดคล้องกับนโยบายของ

โรงเรียน 

4. วางแผน ควบคุม ดูแล ติดตามประเมินผลการปฏบัิติงานฝ่ายอ านวยการ 

5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ 

 

นำงปำรมี  สุปินะ 

ผูช่้วยรองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ  ในกรณีรองผู้อ านวยการฝ่าย

อ านวยการไม่สามารถปฏบัิติหน้าที่ได้ 

2. ช่วยจัดระบบสายงานและจัดบุคลากรฝ่ายอ านวยการ 

3. ช่วยก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานฝ่ายอ านวยการให้สอดคล้องกับนโยบายของ

โรงเรียน 

4. ช่วยวางแผน ควบคุม ดูแล ติดตามประเมินผลการปฏบัิติงานฝ่ายอ านวยการ 

5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือครู ล ำปำงกลัยำณี 7 ปีกำรศึกษำ 2565 

 

หนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของรองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทัว่ไป 

 

นำยสมชำย  ใจไหว 

รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทัว่ไป 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ ประธานกรรมการฝ่ายบริหารทัว่ไป 

1. ปฏบัิติหน้าที่รักษาการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนล าปางกัลยาณี กรณีที่ได้รับ

มอบหมายจากผู้อ านวยการฯ และเป็นประธานกรรมการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไปโดยต าแหน่ง 

2. ก าหนดแผนงานโครงการร่วมกบัฝ่ายอื่น ๆ และด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

กลุ่มบริหารทั่วไปตามวิสัยทศัน์ พันธกจิ เป้าประสงค์ ของการจัดการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 

3. เป็นกรรมการบริหารโรงเรียนและเป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารในด้านงานฝ่ายบริหารทั่วไป 

น านโยบายงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการในเชิงรุกให้มีประสทิธภิาพ 

4. ก ากับดูแล ร่วมมือ ประสาน นิเทศติดตามผลการด าเนินงานที่ รับผิดชอบงานใน          

ฝ่ายบริหารทั่วไปให้เกดิประสทิธิภาพและมีประสทิธผิล 

5. วางแผนและด าเนินการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชนทุกงานให้มีประสิทธิภาพ

และเกดิประสทิธผิล 

6. เสนอความคิดเหน็ในการพิจารณาความดีความชอบ เพ่ือเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ

ครูและลูกจ้างประจ า ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 

7. มีหน้าที่ รับฟังปัญหาต่าง ๆ ภายในโรงเรียน วางแผนแก้ปัญหาและรับผิดชอบต่อ       

เกยีรติคุณและช่ือเสยีงของโรงเรียน 

8. ประเมินผลงานในกลุ่มงานฝ่ายบริหารทั่วไป ภาคเรียนละ 1 คร้ัง เพ่ือรายงานผลต่อ

ผู้บังคับบัญชา 

9. ปฏบัิติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย 

 

นำยชลอ  ประชุมฉลำด 

ผูช่้วยรองผูอ้ ำนวยกำร ฝ่ำยบริหำรทัว่ไป 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ในกรณีรองผู้อ านวยการฝ่าย

บริหารทั่วไปไม่สามารถปฏบัิติหน้าที่ได้ 

2. ช่วยจัดระบบสายงานและจัดบุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป 

3. ช่วยก าหนดนโยบายในการปฏบัิติงานให้สอดคล้องกบันโยบายของโรงเรียน 

4. ช่วยวางแผน ควบคุม ดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏบัิติงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
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หนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของรองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนกัเรียน 

 

นำยทวี   เขื่อนแกว้ 

รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนกัเรียน  

บทบาทและหนา้ทีข่องรองผูอ้ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

1. ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ในการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยภาคเรียนละ 3 คร้ัง 

3. ปฏบัิติงานในฐานะเป็นบุคลากรหลักในการบริหารงานกจิการนักเรียน ด าเนินงานตาม

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการด าเนินงานและหน่วยงาน           

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5. นิเทศ  ติดตามผล  ก ากบัการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนทั้งระบบ 

6. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

7. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

นำยหรินทร ์ คะระวำด 

ผูช่้วยรองผูอ้ ำนวยกำร ฝ่ำยกิจกำรนกัเรียน 

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ในกรณีรอง

ผู้อ านวยการฝ่ายกจิการนักเรียนไม่สามารถปฏบัิติหน้าที่ได้ 

2. ช่วยก าหนดนโยบายในการปฏบัิติงานให้สอดคล้องกบันโยบายของโรงเรียน 

3. ช่วยวางแผน ควบคุม ดูแล ติดตามประเมินผลการปฏบัิติงานฝ่ายกจิการนักเรียน 

4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อ านวยการฝ่ายกจิการนักเรียน 

5. จัดระบบสายงานและจัดบุคลากรฝ่ายกจิการนักเรียน 

6. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

 

 
 

 

 

 

 

 



คู่มือครู ล ำปำงกลัยำณี 9 ปีกำรศึกษำ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ฝ่ำยวิชำกำร 
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ขอบข่ำยกำรบริหำรงำน 

 

ฝ่ำยวิชำกำร โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี อ ำเออเมืองล ำปำง จงัหวดัล ำปำง 
 

งานวิชาการถือว่าเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้

สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแขง็ในการบริหารและการจัดการ

สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการจัดปัจจัย

เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสทิธภิาพ 

 

วตัถุประสงค ์

 

1. เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ  คล่องตัว รวดเร็วและ

สอดคล้องกบัความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

2. เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาตนเองและ

การประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

3. เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ตลอดจนจัดปัจจัย

เกื้อหนุน การพัฒนาการเรียนรู้ที่สนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็น

ส าคัญได้อย่างมีคุณภาพและประสทิธภิาพ 

4. เพ่ือให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นๆ อย่างกว้างขวาง 

 

ขอบข่ำยกำรบริหำรงำน 

 

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนล าปางกลัยาณี ได้ก าหนดขอบข่ายและภาระงานโดยแบ่งออกเป็น  6 

กลุ่มงานคือ 

1. กลุ่มงานส านักงาน ฝ่ายวิชาการ 

2. กลุ่มงานวัดผล ประเมินผล และงานทะเบียนนักเรียน 

3. กลุ่มงานพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 

4. กลุ่มงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

5. กลุ่มงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 

6. กลุ่มงานบริหารโครงการพิเศษและโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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จุดเนน้กำรพฒันำคุณอำพกำรศึกษำ 

 

 

ฝ่ำยวิชำกำร โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี อ.เมือง จ.ล ำปำง 

 

1. บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาโดยค านึงถึงศักยภาพ และพัฒนาผู้เรียน               

ตามความถนัด (Multiple Intelligences) และความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) 

พัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้ง

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา 

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัด               

การเรียนการสอน ตามหลักสตูรฐานสมรรถนะ มีทกัษะในการปฏบัิติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองรวมทั้งมีจิตวิญญาณความ  

เป็นครู 

3. พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการด าเนิน

ชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประกอบอาชีพ มีงานท า มีความสุข เป็นพลเมืองที่ ดีของประเทศ             

และพลโลก  

4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 

นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ            

ในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

5. เสริมสร้างความเ ข้มแข็งขององค์ก ร โดยสนับสนุนให้บุคลากรมี ส่วนร่วม                         

ในการบริหารฝ่ายวิชาการ และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างบุคลากรในการพัฒนาองค์กร                

ด้วยระบบการนิเทศภายในที่มีประสทิธภิาพ 

6. ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับหน่วยงานทางการศึกษา ชุมชน และ

องค์กรอื่น 
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1. กลุ่มงำนส ำนกังำนฝ่ำยวิชำกำร 

 

นำงเบญญำอำ เครือสบจำง หวัหนำ้กลุ่มงำน 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ปฏบัิติหน้าที่ก  ากบัดูแลและประสานงานกลุ่มงานส านักงานฝ่ายวิชาการดังต่อไปนี้  

1.1 งานสารบรรณส านักงาน 

1.2 งานแผนงานและงานประเมินผลฝ่ายวิชาการ 

1.3 งานบริการอดัส าเนาเอกสาร 

1.4 งานประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานและองค์กรอื่น 

1.5 งานประสานความร่วมมือ การพัฒนางานวิชาการ 

1.6 งานประสานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

2. ประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่ขอใช้โรงเรียนเป็นสนามสอบระดับชาติ 

TGAT / TPAT และ A-Level 

3. เป็นผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ในการก ากับ ดูแล ตัดสินใจ แก้ปัญหา ด้านการ

บริหารทั่วไปของฝ่ายวิชาการ 

4. เป็นคณะกรรมการบริหารงานหลักสตูรและวิชาการ 

5. ก ากบั ควบคุม ดูแล งานส านักงานฝ่ายวิชาการ ให้เป็นระบบ มีระเบียบตามหลักเกณฑ์ 5 ส                   

ของโรงเรียน 

6. เป็นเลขานุการฝ่ายวิชาการ 

7. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

1.1 งำนสำรบรรณส ำนกังำน 

นำงสำวสุปรำณี กำศเกษม หวัหนำ้งำนสำรบรรณ 

นำยกิติศกัด์ิ พรมค ำ  กรรมกำร 

นำงสำวพรชนนั มำลยัทอง เจำ้หนำ้ที่ส ำนกังำน 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. วางแผนด าเนินการและจัดระบบงานสารบรรณของฝ่ายวิชาการ 

2. ประสานงานการแจ้งหรือเวียนหนังสอืราชการให้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้

และผู้เกี่ยวข้องทราบ 

3. จัดระบบการโต้ตอบหนังสอืราชการที่ถูกต้อง รวดเรว็ และมีประสทิธภิาพ 

4. บริการและอ านวยความสะดวกในด้านการติดต่อ ประสานงาน เกี่ยวกับเอกสาร ให้กับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้  และผู้เกี่ยวข้องอย่างรวดเรว็และมีประสทิธภิาพ 

5. ปฏบัิติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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1.2 งำนแผนงำนและงำนประเมินผลฝ่ำยวิชำกำร 

นำงสำวเบญจมำศ นวลอนงค ์ หวัหนำ้งำน  

นำงวำริศำ ไชยญำ กรรมกำร 

นำยทศวฒัน ์ หอมแก่นจันทร ์ กรรมกำร 

นำงวริศรำ กิจจำอินนัท ์ กรรมกำร 

นำงสุพรทิพย ์ เป้ียปลูก กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงวรฐัทยำ ฝ้ันสืบ กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. วางแผน ประสานงานและการจัดท าแผนงาน/โครงการ 

2. ควบคุมการด าเนินงานและตรวจสอบการใช้งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ 

3. จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานส านักงานฝ่าย 

4. วางแผนด าเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุของฝ่ายวิชาการ เช่น การเบิก-จ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์

และจัดท าบัญชีทะเบียนวัสดุ-ครุภัณฑ ์ของฝ่ายวิชาการ 

5. วางแผนออกแบบเคร่ืองมือการประเมินผลการปฏบัิติงานของฝ่ายวิชาการ 

6. รวบรวมข้อมูลและประมวลผล เพ่ือเป็นสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ 

7. ปฏบัิติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

1.3 งำนบริกำรอดัส ำเนำเอกสำร 

นำงสุดรกั รำชประสิทธ์ิ หวัหนำ้งำน 

นำยนคร ยะเรือนงำม กรรมกำร 

นำยอดุลยศ์กัด์ิ สองสีดำ กรรมกำร 

นำงสำวรตันำอรณ ์ มโนใจ กรรมกำร 

นำงสำวพรชนนั มำลยัทอง กรรมกำร 

นำงสำวพุทธชำด เทียนไชย กรรมกำร 

นำงเบญญำอำ เครือสบจำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ให้บริการการส าเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน ส าเนาเอกสารของฝ่าย/กลุ่มงานอื่น ๆ 

2. ดูแล ควบคุมการอดัส าเนาเอกสารข้อความ/แบบทดสอบ ให้เป็นความลับและปลอดภัย 

3. อ านวยความสะดวกและให้บริการวัสดุอุปกรณ์ส านักงานแก่ครูที่มาขอใช้บริการงานวิชาการ 
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1.4 งำนประสำนควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนและองคก์รอืน่ 

นำงสุดรกั รำชประสิทธ์ิ หวัหนำ้งำน 

นำงนอำรตัน ์ สูตรเลข กรรมกำร 

นำงศิริญำ ยศบุญเรือง กรรมกำร 

นำงสำวรุ่งนอำ ถนอมรอด กรรมกำร 

นำยศรำวุฒิ สุอำยอง กรรมกำร 

นำงสุพรทิพย ์ เป้ียปลูก กรรมกำร 

นำงวำริศำ ไชยญำ กรรมกำร 

นำงธมนพชัร ์ พงศสุ์พฒัน ์ กรรมกำร  

นำงสำวพุทธชำด เทียนไชย กรรมกำร 

นำงสำวพรชนนั มำลยัทอง กรรมกำร 

นำงสำวรตันำอรณ ์ มโนใจ กรรมกำร 

นำงเบญญำอำ เครือสบจำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกล้เคียง

ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา และนักศึกษาฝึกงาน 

2. ให้ความร่วมมือกบัสถาบันอุดมศึกษาในการเป็นศูนย์สอบ TGAT/ TPAT/A-Level         

ศูนย์สอบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และกจิกรรมการสอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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1.5 งำนประสำนควำมร่วมมือ กำรพฒันำงำนวิชำกำร 

นำงเบญญำอำ เครือสบจำง หวัหนำ้งำน 

นำงพมิพท์อง มหำแกว้ เลขำนุกำรศูนยพ์ฒันำวิชำกำร กลุ่มสำระฯ วิชำอำษำไทย 

นำงมยุรี ทำ้วศรีชยั เลขำนุกำรศูนยพ์ฒันำวิชำกำร กลุ่มสำระฯ วิชำอำษำองักฤษ 

นำงสำวศิรินทิพย ์ รุมำรถ เลขำนุกำรศูนยพ์ฒันำวิชำกำร กลุ่มสำระฯ วิชำอำษำฝรัง่เศส 

นำงปัทมำพร อินดำวงศ ์ เลขำนุกำรศูนยพ์ฒันำวิชำกำร กลุ่มสำระฯ วิชำอำษำจีน 

นำงสำวสุอำนนั ปัญญำใหญ่ เลขำนุกำรศูนยพ์ฒันำวิชำกำร กลุ่มสำระฯ วิชำอำษำญีปุ่่น 

นำงสำวอรวรรณ กนัธิมำ เลขำนุกำรศูนยพ์ฒันำวิชำกำร กลุ่มสำระฯ วิชำอำษำเกำหลี 

นำงศรีนวย ส ำอำงคศ์รี เลขำนุกำรศูนยพ์ฒันำวิชำกำร กลุ่มสำระฯ ศิลปะ (ดนตรีไทย) 

นำยปฐวี มณีวงศ ์ เลขำนุกำรศูนยพ์ฒันำวิชำกำร กลุ่มสำระฯ ศิลปะ (ทศันศิลป์) 

นำยธีรพนัธ ์ ปิงแกว้ เลขำนุกำรศูนยพ์ฒันำวิชำกำร กลุ่มสำระฯ ศิลปะ (ดนตรีสำกล) 

นำงระวิวรรณ อกัดี เลขำนุกำรศูนยพ์ฒันำวิชำกำร กลุ่มสำระฯ ศิลปะ (นำฏศิลป์) 

นำงสำวกนกพร นลิแพทย ์ เลขำนุกำรศูนยแ์นะแนว และกำรจัดกำรเรียนรวม 

นำงสำวนนัทนำพร วงศย์ศ เลขำนุกำรศูนยพ์ฒันำหอ้งสมุดและกิจกรรมส่งเสริม 

  นสิยัรกักำรอ่ำน 

นำยศรำวุฒิ สุอำยอง เลขำนุกำรศูนยพ์ฒันำกำรวดัและประเมินผล และกำรวิจยั 

 นำงสำวปิญชำน ์ รินงำ้ว ผูป้ระสำนงำนศูนยส์ำรนเิทศ และศูนย ์AFS. เขต ล ำปำง 

 นำงสำวสุอำนนั ปัญญำใหญ่ ผูป้ระสำนงำนโครงกำรโรงเรียนพีโ่รงเรียนนอ้ง                

    (Tohnan Senior high school) ประเทศญีปุ่่น 

 นำงสำวตรีนุช เพชรแสนงำม เลขำนุกำรศูนยโ์อลิมปิกวิชำกำร สอวน. วิชำเคมี 

 นำงธีรวฒัน ์ กนัทะ   ผูป้ระสำนงำนเครือข่ำยหอ้งเรียนพเิศษ อำคเหนอืตอนบน 

 นำยนพพร ปุกค ำ   ผูป้ระสำนงำน MOU. โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ ์

 นำยจิตตวฒัน ์ เมืองมำหลำ้   ผูป้ระสำนงำน MOU. มหำวิทยำลยัแม่โจ ้

 นำงจงกลณี อกัดีเจริญ ผูป้ระสำนงำน สพฐ.หอ้งเรียน MEP 

 นำงศรีนวย ส ำอำงคศ์รี ผูป้ระสำนงำน สพฐ.โครงกำรหอ้งเรียนดนตรี 

 นำยชลอ ประชุมฉลำด ผูป้ระสำนงำน MOU. มหำวิทยำลยัรำชมงคลลำ้นนำ 

นำงปัทมำพร   อินดำวงศ ์ ประสำนงำน MOU.South west Forestry University  

  และ ผูป้ระสำนงำน MOU.Hebei Medical University  

  ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน 

 นำงสำวอรวรรณ กนัธิมำ ผูป้ระสำนงำน MOU.มหำวิทยำลยัฮนักุก๊ และ  

     ผูป้ระสำนงำน MOU. Catholic University of Daegu                

     ประเทศเกำหลี 

 นำงสำวเบญจมำศ  นวลอนงค ์ เลขำนุกำร 
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หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ปฏบัิติหน้าที่เป็นเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ และ

หน่วยงานทางการศึกษา เครือข่ายห้องเรียนพิเศษ เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ 

2. วางแผนการจัดกจิกรรมพัฒนาครู บุคลากร และผู้เรียนตามแนวทางที่ก  าหนด สอดคล้อง

ตามเจตนารมณ์ของหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

3. ปฏบัิติหน้าที่เป็นเลขานุการหรือผู้ประสานงาน 

4. วางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคล่ือนภารกิจการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก  าหนดไว้ 

5. วางแผนจัดกจิกรรมเช่ือมความสมัพันธร์ะหว่างหน่วยงานตามโอกาสอนัควร 

อย่างต่อเน่ืองทุกปี 

6. ปฏบัิติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

1.6 งำนประสำนกำรฝึกประสบกำรณวิ์ชำชีพครู 

นำงเบญญำอำ เครือสบจำง     หวัหนำ้งำน 

นำงสำวสุปรำณี กำศเกษม     รองหวัหนำ้ 

หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู/้หวัหนำ้สำระกำรเรียนรู ้    กรรมกำร 

นำยกิติศกัด์ิ พรมค ำ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ประสานความร่วมมือกบัมหาวิทยาลัยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการวางแผนมอบหมาย

ภารกจิให้แก่นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ ตรงตามวุฒิการศึกษาและความรู้ความสามารถ 

2. แต่งต้ังครู พ่ีเ ล้ียงเ พ่ือให้ค าแนะน า ปรึกษา การมอบหมายงาน นิเทศ ติดตาม                         

และประเมินผล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ตลอดระยะเวลาการฝึกปฏบัิติงาน 

3. วางแผน ประสานงาน ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าเอกสารคู่มือนักศึกษาฝึกประสบการณ์                 

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4. ประสานงานอาจารย์นิเทศและอ านวยความสะดวกแก่ ผู้ เกี่ ยวข้องกับนักศึกษา                      

ฝึกประสบการณ์ 
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2. กลุ่มงำนวดัผล ประเมินผลและงำนทะเบยีนนกัเรียน 

 

นำยศรำวุฒิ   สุอำยอง หวัหนำ้กลุ่มงำน 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ก  ากับดูแลและประสานงานกลุ่มงานวัดผลประเมินผลและงานทะเบียน

นักเรียน ฝ่ายวิชาการดังต่อไปนี้  

1.1 งานวัดผลและประเมินผล 

1.2 งานทะเบียนนักเรียน 

1.3 งานเทยีบโอนผลการเรียน 

1.4 งาน GPA และประมวลผลการเรียน 

1.5 งานแก้ไขผลการเรียน 

1.6 งานรับนักเรียน 

2. วางแผนและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียน

วัดผล การสอนซ่อมเสริม การจัดท าตารางสอบ และการจัดสอบ 

3. ประสานความร่วมมือกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน                      

ในการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

4. เป็นคณะกรรมการบริหารงานหลักสตูรและวิชาการ 

5. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.1 งำนวดัผลและประเมินผล 

นำงนอำรตัน ์ สูตรเลข หวัหนำ้งำนวดัผล 

นำงสำวพุทธชำด เทียนไชย เจำ้หนำ้ทีว่ดัผล 

นำงศิริญำ ยศบุญเรือง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงสำวรุ่งนอำ ถนอมรอด กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

 

   วดัผลระดบั ม.1 – ม.6 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

1. นางกญัญารัตน์ นาคอ่อน หัวหน้าวัดผลระดับช้ัน ม.1 

2. นางสาวดวงฤทยั ธนาม ี ผู้ช่วยวัดผลระดับช้ัน ม.1 

3. นางสาวนารีรัตน์ รุ่งเรือง หัวหน้าวัดผลระดับช้ัน ม.2 

4. นางสาวณฐาวิภา ดอนอุบล หัวหน้าวัดผลระดับช้ัน ม.2 

5. นางสาวสายทอง อนิถาสาร หัวหน้าวัดผลระดับช้ัน ม.3 

6. นางกิ่งลดา หม่ืนสนัธ ิ ผู้ช่วยวัดผลระดับช้ัน ม.3 

7. นางอริศรา บุญยืน หัวหน้าวัดผลระดับช้ัน ม.4 

8. นายพิสฐิ ค าภิโร ผู้ช่วยวัดผลระดับช้ัน ม.4 
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9. นางอญัชลี ไชยด ี หัวหน้าวัดผลระดับช้ัน ม.5 

10. นางสาวมานิตา ดวงสดุา ผู้ช่วยวัดผลระดับช้ัน ม.5 

11. นางสาววรรณกมล ศุภวิมุติ ผู้ช่วยวัดผลระดับช้ัน ม.6 

12. นางสริิวิมล นิรันดร์กุลสทิธิ์ ผู้ช่วยวัดผลระดับช้ัน ม.6 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1.   รวมรวมข้อมูล ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียนรู้ ระดับต่างๆ ของผู้เรียน รายบุคคล 

จากครูผู้สอนตามระดับช้ันในแต่ละภาคเรียน  

2.   ดูแล ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดท าข้อมูลผลการเรียน

ปลายภาค เพ่ือรายงานให้ผู้ปกครองทราบความก้าวหน้าของผู้เรียนในแต่ละภาคเรียน 

3.   จัดเกบ็เอกสาร หลักฐานการวัดผลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

4.   ประสานความร่วมมือกบัครูผู้สอน ผู้ปกครอง  ครูที่ปรึกษาประจ าช้ัน ครูแนะแนว              

ครูปกครอง/งานปรับแก้พฤติกรรมนักเรียน  ติดตามแก้ไขนักเรียนที่มีผลการเรียน ไม่ผ่านเกณฑ ์ 

การประเมินในแต่ละภาคเรียน หรือคาดว่าจะไม่จบการศึกษาแต่ละระดับ 

5.  ดูแลรับผิดชอบการจัดสอบ การผลิต เกบ็และรักษาข้อสอบให้ปลอดภัย 

6.  ปฏบัิติงานหรือหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 งำนทะเบยีนนกัเรียน  

นำงวรฐัทยำ ฝ้ันสืบ นำยทะเบยีนและหวัหนำ้งำนทะเบยีน 

นำงสุดรกั รำชประสิทธ์ิ รองหวัหนำ้งำนทะเบยีน 

นำงพมิพท์อง มหำแกว้ ผูช่้วยนำยทะเบยีน 

นำงทิพวรรณ ์ บุญเป็ง กรรมกำร 

นำงทศันยี ์ ตรีเพช็ร กรรมกำร 

นำงสำวศิรินุช ใจศีลธรรม กรรมกำร 

นำงจิตรำ   เครือตนั กรรมกำร 

นำงมณีรตัน ์ อิญโญ กรรมกำร 

นำงณฐันพชัร ์ วงษว์รเนตร กรรมกำร 

นำงสำวปนดัดำ ยะติน กรรมกำร 

นำงศุทธินี ไชยรินทร ์ กรรมกำร 

นำงสำวสุพรรณี กำทอง กรรมกำร 

นำงกิง่ลดำ หมืน่สนัธิ กรรมกำร 

นำงสำวรตันำอรณ ์ มโนใจ เจำ้หนำ้ทีง่ำนทะเบยีน 

นำงขวญัจิตร สุวรรณวงศ ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ร่วมกบังานวัดผลในการรวบรวม ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียนของผู้เรียน 

2. ตรวจสอบและสรุปข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคลแต่ละช้ันปี และเมื่อจบ

หลักสูตรฯ เพ่ือเสนอรายช่ือผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของ

สถานศึกษาให้ความเหน็ชอบและเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการเล่ือนช้ันเรียน 

และจบหลักสตูรฯ 

3. จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาต่างๆ 

4. เป็นกรรมการจัดท า GPAX และ GPA ของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5. จัดท าแผนปฏบัิติงานของทะเบียน-วัดผล ร่วมกบัผู้เกี่ยวข้อง 

6. จัดเกบ็เอกสารรับรองผลการเรียน หลักฐานการมอบตัวของนักเรียน และผู้ปกครองอย่าง

เป็นระบบและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

7. ตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาของนักเรียนที่จบหลักสูตรไปแล้ว ตามที่หน่วยงานต่างๆ

ขอความร่วมมือ 

8. จัดท าสถิตินักเรียนเข้า-ออกระหว่างปี และรายงานข้อมูลนักเรียนที่จบหลักสตูรในแต่ละปี

การศึกษา 

9. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.3 งำนเทียบโอนผลกำรเรียน 

    นำงศิริญำ         ยศบุญเรือง         หวัหนำ้งำน 

    นำยอูวณฐั         โพธ์ิงำม           รองหวัหนำ้งำน 

นำงนอำรตัน ์       สูตรเลข           กรรมกำร 

นำงสุพรทิพย ์       เป้ียปลูก           กรรมกำร 

นำงวรฐัทยำ        ฝ้ันสืบ             กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงขวญัจิตร       สุ วรรณวงศ ์         กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

นำงสำวรตันำอรณ ์   มโนใจ            กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. จัดท าเคร่ืองมือ วิธเีทยีบโอนผลการเรียนของรายวิชา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่าง ๆ 

2. ด าเนินการเทยีบโอนผลการเรียนให้กบัผู้เรียนที่เรียนในหลักสตูร และนักเรียนรับย้าย                     

จากสถานศึกษาอื่น 

3. ประมวลผลและตัดสนิผลการเทยีบโอน 

4. เสนอผลการเทยีบโอนต่อคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ให้ความเหน็ชอบ และเสนอ  

ผู้บริหารสถานศึกษาตัดสนิอนุมัติการเทยีบโอน  
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2.4 งำน GPA และประมวลผลกำรเรียน 

นำงสุพรทิพย ์ เป้ียปลูก หวัหนำ้งำน 

นำงนอำรตัน ์ สูตรเลข กรรมกำร 

นำงวรฐัทยำ ฝ้ันสืบ กรรมกำร 

คณะท ำงำนวดัผลระดบัชั้นม.3 และ ม.6 กรรมกำร 

นำงวำริศำ ไชยญำ กรรมกำร 

นำงธมนพชัร ์ พงศสุ์พฒัน ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงสำวเสำวลกัษณ ์ อินตะ๊สม กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

นำงสำวพุทธชำด เทียนไชย กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. จัดท าแผนปฏิบัติงานการจัดท าผลการเรียนเฉล่ีย (GPAX) และผลการเรียนเฉล่ีย            

รายสาระ (GPA) 

2. ตรวจทานความถูกต้องของค่า GPAX, GPA และแก้ไขให้ถูกต้องเม่ือพบข้อผิดพลาด 

3. จัดท าเอกสารรายงานผลการเรียนเฉล่ีย (GPAX) และผลการเรียนเฉล่ียรายสาระ (GPA) 

แจ้งให้นักเรียนผู้ปกครองทราบเพ่ือเตรียมพร้อม 

4. จัดประชุมช้ีแจงผู้ที่ เกี่ยวข้องให้เข้าใจระบบการด าเนินงานและสามารถตรวจทาน                 

ความถูกต้องของเอกสารด้วนตนเองได้ 

5. ประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ในการน าส่งข้อมูล 

GPAX, GPA 

6. ประสานงานกับศูนย์ GPAX, GPA ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธกิารกรณีมีปัญหาและเขตพ้ืนที่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือหรือให้ความกระจ่างได้ 

7. เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ให้ผู้ปกครองนักเรียนหรือบุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ 

GPAX, GPA ของนักเรียน/โรงเรียน 

8. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.5  งำนแกไ้ขผลกำรเรียน 

นำงสำวเสำวลกัษณ ์ อินตะ๊สม หวัหนำ้งำน  

นำงกญัญำรตัน ์ นำคอ่อน หวัหนำ้วดัผลระดบัชั้น ม.1  กรรมกำร 

นำงสำวนำรีรตัน ์ รุ่งเรือง หวัหนำ้วดัผลระดบัชั้น ม.2   กรรมกำร 

นำงสำยทอง อินถำสำร หวัหนำ้วดัผลระดบัชั้น ม.3   กรรมกำร 

นำงอริศรำ บุญยืน หวัหนำ้วดัผลระดบัชั้น ม.4  กรรมกำร 

นำงอญัชลี ไชยด ี หวัหนำ้วดัผลระดบัชั้น ม.5   กรรมกำร 

นำงสำวณฐำวิอำ ดอนอุบล หวัหนำ้วดัผลระดบัชั้น ม.6   กรรมกำร 

นำงสำวพุทธชำด เทียนไชย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. วางแผนเกี่ยวกบัการจัดระบบการซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว 

2. ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผลผู้เรียน คัดกรอง และส่งต่อ 

นักเรียนที่มีผลการเรียน “ไม่ผ่าน” ให้ครูผู้สอน  

3. ประสานงานครูผู้สอน เพ่ือด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา ในรูปแบบของการสอน           

ซ่อมเสริมนักเรียนกลุ่มอ่อนและสอบแก้ตัวให้แล้วเสรจ็ในภาคเรียนถัดไป 

4. ประสานข้อมูลกบังานทะเบียนและประเมินผล 

5. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.6 งำนกำรรบันกัเรียน 

นำงนงนุช แสนเงิน หวัหนำ้งำนประกนัคุณอำพฯ หวัหนำ้งำน 

นำงสำวกนกพร นลิแพทย ์ หวัหนำ้งำนแนะแนว กรรมกำร  

นำงวรฐัทยำ ฝ้ันสืบ หวัหนำ้งำนทะเบยีน กรรมกำร 

นำงสุพรทิพย ์ เป้ียปลูก หวัหนำ้งำน GPA  กรรมกำร   

นำยจิตตวฒัน ์ เมืองมำหลำ้ หวัหนำ้กลุ่มงำนบริหำรโครงกำรพิเศษ กรรมกำร 

  และโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

นำงขวญัจิตร สุวรรณวงศ ์ คณะกรรมกำรงำนทะเบยีน  กรรมกำร 

นำงศิริญำ ยศบุญเรือง คณะกรรมกำรงำนวดัผล  กรรมกำร 

นำงสำวรตันำอรณ ์ มโนใจ เจำ้หนำ้ทีง่ำนทะเบยีน  กรรมกำร 

นำงสำวพุทธชำด เทียนไชย เจำ้หนำ้ทีง่ำนวดัผล กรรมกำร 

นำงสำวพรชนนั มำลยัทอง เจำ้หนำ้ทีส่ ำนกังำน กรรมกำร 

นำยชยัณรงค ์ อกัศิลป์ หวัหนำ้งำน ICT       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงนอำรตัน ์ สูตรเลข หวัหนำ้งำนวดัผล  กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

    

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. วิเคราะห์แผนงานและนโยบายการรับนักเรียนประจ าปี 

2. วางแผนและก าหนดแนวปฏบัิติในการด าเนินงานตามนโยบายของราชการโดยเคร่งครัด 

3.  แต่งตั้งคณะท างานและก ากับ นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของคณะท างานชุดต่าง ๆ 

อย่างเป็นระบบ 

4.  จัดท าฐานข้อมูลและเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธภิาพ 

5.  ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นโดยเคร่งครัด 

6. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. กลุ่มงำนพฒันำหลกัสูตรสถำนศึกษำ 

 

นำยอูวณฐั  โพธ์ิงำม     หวัหนำ้กลุ่มงำน 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ก  ากับดูแลและประสานงานกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ

ดังต่อไปนี้  

1)  งานพัฒนาหลักสตูร 

2)  งานจัดตารางสอน 

3)  งานสถานศึกษาพอเพียง/ครอบครัวพอเพียง 

4)  งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ 

5)  งานหลักสตูรโรงเรียนสจุริต 

2. เป็นคณะกรรมการบริหารงานหลักสตูรและวิชาการ 

3. ปฏบัิติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.1 งำนพฒันำหลกัสูตร 

นำยอูวณฐั โพธ์ิงำม      หวัหนำ้งำน 

หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู/้หวัหนำ้สำระกำรเรียนรู ้   กรรมกำร 

นำยชยัณรงค ์ อกัศิลป์ กรรมกำร 

นำยจิตตวฒัน ์ เมืองมำหลำ้ กรรมกำร 

นำงนอำรตัน ์ สูตรเลข กรรมกำร 

นำงวรฐัทยำ ฝ้ันสืบ กรรมกำร 

นำงจงกลณี  อกัดีเจริญ กรรมกำร 

นำงสำวพชัรกรณ ์ ชยัชนะ กรรมกำร 

นำงศิริกำนดำ กนัธิดำ กรรมกำร 

นำงสำวสิริญำ ศรีชยั กรรมกำร 

นำงสำวสำยทอง อินถำสำร กรรมกำร 

นำยฐิติพงศ ์ มิง่เช้ือ กรรมกำร 

นำงทศันยี ์ ตรีเพ็ชร กรรมกำร 

นำงสำวกนกพร นลิแพทย ์ กรรมกำร 

นำยพงษธ์ลกัษณ ์ สิบแกว้ กรรมกำร 

นำยอนุชิต แสงศิริรตัน ์ กรรมกำร 

นำงศิริญำ ยศบุญเรือง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551                    

สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธกิาร ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเกี่ยวกบัสภาพปัญหาและความ

ต้องการของสงัคม ชุมชน และท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพ่ือก าหนดวิสัยทศัน์ภารกจิ 

เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา      

ขั้นพ้ืนฐาน 

3. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ ที่ก  าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง

กบัวิสยัทศัน์ เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการเน้ือหาสาระ ทั้งในกลุ่มสาระ            

การเรียนรู้ เดียวกนัและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

4. จัดท าคู่มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ ก ากบั ติดตาม   

ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกบัการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล ตลอดจน

การแนะแนวให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. น าหลักสตูรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสตูรให้เหมาะสม 

6. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการการจัดการเรียนรู้  โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรม          

ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ์ การประยุกต์ให้ความรู้เพ่ือป้องกนัและไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการ

ปฏิบัติจริง การส่งเสริมให้รักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกบัเน้ือหาสาระกจิกรรม 

7. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้  

ในศตวรรษที่ 21 ตามความเหมาะสม  

8. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้ อต่อการจัดกระบวน  

การเรียนรู้และการน าภมูิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

9. นิเทศการใช้หลักสตูร 

10. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสตูร 

11. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรตามความเหมาะสม 

12. งานนิเทศและตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

13. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3.2 งำนจดัตำรำงสอน 

นำยชลธิช ณ ล ำปำง  หวัหนำ้งำน 

นำยทศวฒัน ์ หอมแก่นจันทร ์  รองหวัหนำ้งำน 

หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู/้หวัหนำ้สำระกำรเรียนรู ้  กรรมกำร 

นำยพงศเ์กษม เตชะสำย  กรรมกำร 

นำยวรกมล ตัน๋มำเช้ือ  กรรมกำร 

นำงศิริธร จะวรรณำ  กรรมกำร 

นำงศุทธินี ไชยรินทร ์  กรรมกำร 

นำงจุฑำทิพย ์ นมิิตรเกียรติไกล  กรรมกำร 

นำยพงษธ์ลกัษณ ์ สิบแกว้  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงสำวพุทธชำด เทียนไชย  กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ประสานความร่วมมือกบักลุ่มสาระการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ ในการวางแผนมอบหมาย

และก าหนดครูผู้สอน ในรายวิชาต่างๆ ตรงตามวุฒิการศึกษาและความรู้ความสามารถ 

2. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือร่วมกนัวางแผนการจัดตารางสอนในแต่ละภาคเรียน/ปี 

3. จัดท าเอกสาร ตารางสอนครู ตารางการใช้ห้องเรียน ตารางสอนประจ าช้ัน ตารางเรียน

ของนักเรียน 

4. ประสานงานการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมและวางแผนจัดระบบการเลือกวิชาเพ่ิมเติมของ

นักเรียนทุกระดับช้ัน 

 

3.3 งำนสถำนศึกษำพอเพียง/ครอบครวัพอเพียง 

นำงโสอิณ ศิริค ำนอ้ย  หวัหนำ้งำน 

นำงจุฬำรตัน ์ ยะรินทร ์  กรรมกำร 

นำงสำวศศลกัษณ ์ เครือนนัตำ  กรรมกำร 

นำยยุทธนำ เถยีรประอำกุล กรรมกำร 

นำงเบญญำอำ เครือสบจำง กรรมกำร 

นำงสำวสิริญำ ศรีชยั  กรรมกำร 

นำงทศันยี ์ ตรีเพช็ร  กรรมกำร 

นำงนชิำนนัท ์ เมฆศิริ  กรรมกำร 

ว่ำทีร่อ้ยตรีหญิงสชญำ หลำ้อินเช้ือ  กรรมกำร 

นำงสำวณฐำวิอำ ดอนอุบล  กรรมกำร 

 หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู/้สำระกำรเรียนรู ้    กรรมกำร 

นำยวรกมล ตัน๋มำเช้ือ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
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หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1.  ประชุม วางแผนการด าเนินการจัดกจิกรรมตามโครงการ ประชาสมัพันธก์ารด าเนินงาน 

ขยายผลการด าเนินงานสู่ชุมชน จัดกจิกรรมให้ความรู้ และด าเนินการจัดกจิกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบั

การสบืสานพระราชปณิธานน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงสู่โรงเรียน ชุมชนและสังคม พร้อม

ทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. ให้ค าปรึกษา แก่คณะกรรมการศูนย์ฯ กลุ่มแกนน าในการเข้ารับการอบรม รับนโยบาย 

แนวทางในการด าเนินการจัดกจิกรรม น าผลที่ได้ขยายผลสู่เพ่ือนในโรงเรียนและชุมชน จัดกจิกรรม

ตามพันธกจิ 5 ด้าน สร้างเครือข่าย ผสานความร่วมมือกับกลุ่มแกนน าต่างๆ ในโรงเรียน                      

เพ่ือด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 

3.  ให้ค าปรึกษา ติดต่อประสานงาน ร่วมประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกบัคณะกลุ่ม

แกนน าครอบครัวพอเพียง ให้การสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินงานให้กบั

กลุ่มแกนน าตลอดจนแนะแนวทางในการด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางที่ถูกต้อง 

4.  อ านวยความสะดวก ประสานงาน ก ากบัดูแล ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

ในการด าเนินการจัดกจิกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ครอบครัวพอเพียงใน

สถานศึกษา 

5. ก ากบั ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ-จ่ายและเกบ็ทรัพย์สนิของศูนย์ครอบครัวพอเพียง

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ ของทางราชการ 

6.  ประสานงาน รับ-ส่ง หนังสอืราชการ จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ          

ทุกคร้ัง 

7.  แจ้งนัดประชุมไปยังคณะกรรมการศูนย์ ฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี  ดูแล รักษา

เอกสาร และรายงานการประชุมของศูนย์ครอบครัวพอเพียงให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 

8. จัดท าแบบประเมินการจัดกจิกรรมและการปฏบัิติงานของศูนย์ฯ 

9. ประมวลภาพการปฏบัิติงานลงแผ่นบันทกึข้อมูลเพ่ือรวบรวมรายงานสรุป 

10. สรุปผลการประเมินรวบรวมข้อมูลท าการวิจัยและพัฒนาการขับเคล่ือนศูนย์ฯ 

11. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.4 งำนพฒันำและส่งเสริมแหล่งเรียนรูท้ำงวิชำกำร 

   3.4.1  งำนหอ้งสมุด 

นำงสำวนนัทนำพร วงศย์ศ หวัหนำ้งำน 

นำงสำวรตัติพร เสำจินดำรตัน ์ รองหวัหนำ้งำน 

นำงวชัรียำ กฤตสิริทิพย ์ กรรมกำร 

นำงมยุรี ทำ้วศรีชยั กรรมกำร 

นำงสำวอจัฉรำ ชื่นใจ กรรมกำร 

ว่ำทีร่อ้ยตรีหญิงสชญำ หลำ้อินเช้ือ กรรมกำร 

นำงบุญฑริกำ วงศค์ ำลือ กรรมกำร 
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นำงสำวศิรินทร ์ สุดเจริญ กรรมกำร 

นำงสุอำพร อว้นสะอำด กรรมกำร 

นำงสำวจันทรแ์กว้ ใจเมือง เจำ้หนำ้ทีห่อ้งสมุด 

นำงสำวธมลวรรณ ปวงค ำ เจำ้หนำ้ทีห่อ้งสมุด 

นำงสำวศศลกัษณ ์ เครือนนัตำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

2. ส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด โดยกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนอ่าน ดู ฟัง จาก

ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อหลากหลายประเภทและรูปแบบ ทั้งการอ่านภายในห้องสมุดและภายนอก

ห้องสมุดเพ่ือความเพลิดเพลิน เสริมสร้างจินตนาการ การค้นคว้าหาความรู้ความเข้าใจส าหรับการ

เรียน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และความเข้าใจในสงัคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

3. สร้างนิสัยรักการอ่านที่ ย่ังยืนให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร

โรงเรียน 

4. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพัฒนาให้นักเรียนมีทกัษะและนิสัยในการตั้งเป้าหมาย 

การเรียนรู้ วางแผน แสวงหา เลือกและประเมินวิธีการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของตนเอง เพ่ือให้

นักเรียนเป็นผู้เรียนที่มีความรับผิดชอบตนเอง และเติบโตเป็นพลเมืองที่สามารถพ่ึงพาตนเอง                   

และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 

5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทกัษะการรับรู้ เข้าถึง ประเมิน เลือกและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ

ได้อย่างมีประสทิธภิาพและมีจริยธรรม เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต 

6. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าถึงองค์ความรู้ ความคิด วัฒนธรรม และข้อมูลข่าวสาร

ที่เหมาะสมกบัวัยได้อย่างเสรี 

7. ให้บริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ให้แก่ นักเรียน ครูและบุคลากร                     

ทางการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

8. ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ และพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

อย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้และมีทักษะส าหรับ

การด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

9. บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง โดยติดตามความรู้ ข่าวสาร 

ความคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเตรียมความพร้อมของนักเรียนส าหรั บ              

การเรียนรู้และด าเนินชีวิต ในสังคมปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และ

รองรับการเปล่ียนในอนาคตได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 

 

 

 



คู่มือครู ล ำปำงกลัยำณี 28 ปีกำรศึกษำ 2565 

 

 3.4.2  งำนพพิธิอณัฑเ์พือ่กำรศึกษำ 

 นำงสำวศศลกัษณ ์ เครือนนัตำ หวัหนำ้งำนพพิธิอณัฑเ์พือ่กำรศึกษำ หวัหนำ้งำน 

 นำงลลิตำ ประชุมฉลำด หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้งัคมศึกษำฯ รองหวัหนำ้งำน 

 นำงสำวนนัทนำพร วงศย์ศ หวัหนำ้งำนหอ้งสมุดพพิธิอณัฑฯ์ กรรมกำร 

 นำยชยัณรงค ์ อกัศิลป์ หวัหนำ้งำนเทคโนโลยี กรรมกำร 

 นำยปฐวี มณีวงศ ์ หวัหนำ้งำนศิลปกรรม กรรมกำร 

 นำงสำวรตัติพร เสำจินดำรตัน ์ คณะท ำงำนหอ้งสมุดพพิธิอณัฑฯ์ กรรมกำร 

 นำงสำวจนัทรแ์กว้ ใจเมือง คณะท ำงำนหอ้งสมุดพพิธิอณัฑฯ์ กรรมกำร 

 นำงสำวธมลวรรณ ปวงค ำ คณะท ำงำนหอ้งสมุดพพิธิอณัฑฯ์ กรรมกำร  

 นำงสำวเมธำพร สงกำนตทิ์พ คณะท ำงำนบูรณำกำรเรียนรู ้ กรรมกำร 

 นำงจงกลณี อกัดีเจริญ คณะท ำงำนบูรณำกำรเรียนรู ้ กรรมกำร 

 ว่ำทีร่อ้ยตรีหญิงสชญำ หลำ้อินเช้ือ คณะท ำงำนบูรณำกำรเรียนรู ้ กรรมกำร 

 นำงสำวณฐำวิอำ ดอนอุบล คณะท ำงำนบูรณำกำรเรียนรู ้ กรรมกำร 

 นำงสำวดวงฤทยั ธนำมี คณะท ำงำนบูรณำกำรเรียนรู ้ กรรมกำร 

 นำงสำวสิริญำ ศรีชยั คณะท ำงำนศิลปกรรม กรรมกำร 

 นำงพรพรรณ ์ ไชยเมือง คณะท ำงำนศิลปกรรม กรรมกำร 

 นำงขวญัจิตร สุวรรณวงศ ์ คณะท ำงำนเทคโนโลยี กรรมกำร 

 นำงสำวออิญญำ สงัขค์รุฑ คณะท ำงำนเทคโนโลยี กรรมกำร 

 นำยพงศไ์พบูลย ์ เสมพพิฒัน ์ คณะท ำงำนเทคโนโลยี กรรมกำร 

 นำยยศวริศ กลิน่ฟุ้ง คณะท ำงำนเทคโนโลยี กรรมกำร 

 นำยลีนวฒัน ์ สมพนัธ ์ คณะท ำงำนเทคโนโลยี กรรมกำร 

 คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรูส้งัคมศึกษำฯ ทุกคน กรรมกำร 

 นำงพกิุลทอง เปล่งศิริ หวัหนำ้งำนบูรณำกำรเรียนรู ้ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 นำยวรกมล ตัน๋มำเช้ือ คณะท ำงำนบูรณำกำรเรียนรู ้   กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ควบคุม ดูแล ห้องพิพิธภัณฑ์เพ่ือการศึกษาโรงเรียนล าปางกัลยาณี ในการจัดแสดง

นิทรรศการถาวร  

2. ออกแบบปรับปรุงระบบสื่อการแสดงงานด้วยระบบแสง เสียง ระบบไฟ ให้เหมาะสม 

สอดคล้องกบักจิกรรม 

3. น าเสนอสื่อให้เข้าถึงผู้เข้าชม ด้วยข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องและทั่วถึง 

4. จัดหาทรัพยากรที่สอดคล้องกบัศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น อย่างหลากหลาย 

5. จัดท าฐานข้อมูล อาทเิช่น ทะเบียนภาพทะเบียนวัสดุสิ่งของและข้อมูลที่ส าคัญอื่นๆ 

6. วางแผน พัฒนาและด าเนินการจัดท าหลักสตูรบูรณาการพิพิธภัณฑฯ์ ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

7. ให้บริการอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ส าหรับ ครู นักเรียน และผู้สนใจ 

8. ประชาสมัพันธเ์ผยแพร่ข้อมูลพิพิธภัณฑฯ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างหลากหลาย 
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3.4.3  งำนศูนยก์ำรเรียนรูเ้ซรำมิค 

       นำยยุทธนำ         เถยีรประอำกุล       หวัหนำ้งำน 

นำยพรชยั มัน่เหมำะ กรรมกำร 

นำยอุทยั ใจเช้ือ กรรมกำร 

นำยพรหมรงัษี            ทรงศรีสกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบันักเรียนและผู้ที่สนใจ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

2. ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน กบัสาระอุตสาหกรรม 

3. ออกแบบและผลิต ของที่ระลึก ให้กบัทางโรงเรียน 

4. วางแผน พัฒนา แหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑเ์ซรามิก ให้เกดิความย่ังยืน 

 

3.5 งำนหลกัสูตรโรงเรียนสุจริต 

นำงวชัรียำ          กฤตสิริทิพย ์       หวัหนำ้งำน 

นำงลลิตำ          ประชุมฉลำด       รองหวัหนำ้งำน 

นำงพรทิพำ          ผนัผำย           กรรมกำร 

นำงณฐันพชัร ์      วงษว์รเนตร        กรรมกำร 

นำยณฏัฐพล        ขวญัเจริญ         กรรมกำร 

นำงวิไล           มงัจักร ์           กรรมกำร 

นำงสำยพร         นำละออง         กรรมกำร 

นำงกญัญำรตัน ์     นำคอ่อน          กรรมกำร 

นำยกิติศกัด์ิ        พรมค ำ            กรรมกำร 

นำงสำวนนัทนำพร     วงศย์ศ           กรรมกำร 

ว่ำทีร่อ้ยตรีหญิงสชญำ  หลำ้อินเช้ือ         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ศึกษาเอกสาร คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนสจุริต 

2. ประชุม วางแผนเพ่ือด าเนินการจัดกจิกรรมตามงาน/โครงการการบริหารงาน 4 ฝ่าย    

ให้สอดคล้องกบัการด าเนินงานโรงเรียนสจุริต 

3. ประชาสมัพันธ ์อ านวยความสะดวก ประสานงาน ให้การสนับสนุนส่งเสริม ให้ค าปรึกษา 

ก ากบั ติดตามการด าเนินงานแก่ครู นักเรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตามแผนงานโครงการโรงเรียน

ล าปางกลัยาณีสจุริต 

4. สรุป ประเมินผลการด าเนินกจิกรรม ท าการวิจัย และขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนสจุริต 

5. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3.6 งำนพฒันำกระบวนกำรเรียนรู ้IS 

นำงสำวนนัทนำพร วงศย์ศ  หวัหนำ้งำน 

นำงบุญฑริกำ วงศค์ ำลือ  กรรมกำร 

นำงกญัญำรตัน ์ มูลวิชำ  กรรมกำร  

นำยยุทธนำ  เถยีรประอำกุล  กรรมกำร  

นำงจิรำรตัน ์ วงศวิ์ไล  กรรมกำร  

นำยฐิติกร หลำ้วงศษ์ำ  กรรมกำร 

นำยลีนวฒัน ์ สมพนัธ ์  กรรมกำร 

ครูทีป่รึกษำ IS1 / ครูอูมิปัญญำทอ้งถิน่ กรรมกำร  

นำงสำวศศลกัษณ ์  เครือนนัตำ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงสำวรตัติพร เสำจินดำรตัน ์  กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร  

 3.6.1  คณะอนุกรรมกำรสำระกำรเรียนรู ้IS3 

 1) คณะอนุกรรมกำร IS3  ระดบัหอ้งเรียน 

 นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ  ประธานอนุกรรมการ 

 นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา   ผู้ประสานงาน ระดับช้ัน ม.5 อนุกรรมการ 

 นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์ ผู้ประสานงาน ระดับช้ัน ม.2     อนุกรรมการ 

 2) คณะอนุกรรมกำร IS3  ระดบัชั้นเรียน 

 นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ  ประธานอนุกรรมการ 

 นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล  อนุกรรมการ 

 นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา  อนุกรรมการ  

 ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับช้ัน ม.2 ทุกคน อนุกรรมการ 

 ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับช้ัน ม.5 ทุกคน อนุกรรมการ 

 นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา   ผู้ประสานงาน ระดับช้ัน ม.5 อนุกรรมการ 

 นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์ ผู้ประสานงาน ระดับช้ัน ม.2     อนุกรรมการและเลขานุการ 

 3) คณะอนุกรรมกำร IS3 ระดบัโรงเรียน  

 นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ ผู้ประสานงาน ประธานอนุกรรมการ 

 นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์ ผู้ประสานงาน ระดับช้ัน ม.2     อนุกรรมการ 

 นางวัชรียา กฤตสริิทพิย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อนุกรรมการ 

 นางพิมพ์ทอง มหาแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อนุกรรมการ 

 นางลลิตา ประชุมฉลาด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาฯ อนุกรรมการ 

 นางศิริธร จะวรรณา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ อนุกรรมการ 

 นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ฯ อนุกรรมการ     

 นายศราวุฒิ สภุายอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาฯ อนุกรรมการ 

 นายดุษฎี ศรีทรงราช ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ฯ อนุกรรมการ 

 นางสาวอจัฉรา ช่ืนใจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ อนุกรรมการ 

 นางสาวสปุราณี กาศเกษม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อนุกรรมการ 
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 นายพิสฐิ ค าภิโร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อนุกรรมการ 

 นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา   ผู้ประสานงาน ระดับช้ัน ม.5     อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. เป็นกรรมการบริหารหลักสตูรสถานศึกษา  

2. เป็นประธานอนุกรรมการ/กรรมการของสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 

Study: IS) 

3. ร่วมกับครูผู้สอนก าหนดโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/

สาระการเรียนรู้  ศึกษาวิเคราะห์หลักสตูรสถานศึกษา 

4. ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม พร้อมแนวทางการวัดผลและ

ประเมินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้  

5. ร่วมกบัครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้  จัดท าแผนปฏบัิติงาน/โครงการ 

6. พิจารณาจัดครู/บุคลากร เข้าสอนในรายวิชาต่าง ๆ และเป็นคณะกรรมการจัดท า

ตารางสอน-ตารางเรียน ของสถานศึกษา รายภาค/รายปี 

7. ด าเนินการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ดูแลการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ               

การเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบสถานศึกษา

ว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

8. สนับสนุนให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ ผลิตสื่อหรือเลือกใช้สื่อ           

ที่เหมาะสม ทนัสมัยและมีประสทิธภิาพประกอบการจัดการเรียนรู้ 

9. จัดให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ สอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียนที่ไม่ผ่าน

เกณฑก์ารประเมินหรือต้องการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ เป็นกรณีพิเศษ 

10. จัดสอนแทน กรณีมีครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ /สาระการเรียนรู้  ลาป่วย ลากิจ หรือไปราชการ 

โดยมอบหมายเป็นลายลักษณ์อกัษร 

11. ร่วมกบัฝ่ายวิชาการ พัฒนาบุคลากรโดยการจัดส่งครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้                   

เข้ารับการพัฒนา 

12. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการในการจัดหาและจัดซ้ือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ เพ่ือพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ 
 

13. ประเมินผลการปฏบิัติงาน/โครงการ เม่ือสิ้นปีการศึกษา ของสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับห้องเรียน ระดับช้ันเรียน และระดับโรงเรียน และรายงานผลการเรียนทุก    

ภาคเรียน 

14. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้/สาระ

การเรียนรู้ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ตามที่โรงเรียนก าหนด เพ่ือเสริมขวัญและก าลังใจ 

15. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้  พัฒนาความก้าวหน้าใน

วิชาชีพครูตามศักยภาพ โดยการจัดท าวิจัยช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การจัดท าผลงานทางวิชาการหรือ

ศึกษาต่อในระดับที่สงูขึ้น 

16. ปฏบิัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4. กลุ่มงำนพฒันำกระบวนกำรกำรเรียนรู ้
 

นำงนำริฐำ    อินถำนะ     หวัหนำ้กลุ่มงำน 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ปฏบิัติหน้าที่ก ากบัดูแลและประสานงานฝ่ายวิชาการดังต่อไปน้ี 

1.1 งานส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

1.2 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ 

1.3 งานยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

1.4 งานนิเทศการศึกษา 

1.5 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา 

1.6 งานหนังสอืเรียน 

2. ประสานงานกับกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือก าหนดรายวิชาในกลุ่มสาระ              

การเรียนรู้ ต่าง ๆ ตามโครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา  

3. ด าเนินการเกี่ยวกบัการก าหนด สื่อ ต าราเรียน ร่วมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้   

โดยผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูรและวิชาการตามล าดับ 

4. เป็นคณะกรรมการบริหารงานหลักสตูรและวิชาการ 

5. ปฏบิัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.1  งำนส่งเสริมพฒันำกระบวนกำรเรียนรู ้

 นำงนำริฐำ อินถำนะ หวัหนำ้งำน 

  นำงศุทธินี ไชยรินทร ์  รองหวัหนำ้งำน 

  นำยอนุชิต แสงศิริรตัน ์  กรรมกำร 

  นำงสำวสุพรรณี กำทอง  กรรมกำร 

  นำงสำวรตัติพร เสำจินดำรตัน ์ กรรมกำร 

  นำงสำวจุฑำมำศ กนัทะวงั กรรมกำร 

  นำงจริยำ โชติคณำกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  นำงจิรำรตัน ์ วงศวิ์ไล  กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. วางแผน ด าเนินกจิกรรม ส่งเสริมพัฒนา สมรรถนะการจัดการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียน 

2. ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ เกี่ยวกบัการจัดครูเข้าสอนแทน                 

และรวบรวมข้อมูลจัดท าสถิติเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

3. จัดกจิกรรม ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  ตามแนวทางการปฏรูิปการศึกษา                   

ในศตวรรษที่ 21  
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4. การขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ ผ่านการสร้างเครือข่าย 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) 

5. ส่งเสริมพัฒนาครูสายงานการสอน ให้ได้รับการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ                 

ตามเกณฑ ์ว 21/2560, ว PA 

6. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

4.2 งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู/้สำระกำรเรียนรู ้

    นำงมยุรี       ทำ้วศรีชยั      หวัหนำ้งำน 

หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรูอ้ำษำต่ำงประเทศ 

(อำษำองักฤษ) 

นำงพมิพท์อง    มหำแกว้       หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรูอ้ำษำไทย 

นำงพรนอสั     เอ้ือแท ้        หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรูค้ณิตศำสตร ์

นำยทศวฒัน ์   หอมแก่นจันทร ์  หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรูวิ้ทยำศำสตรแ์ละ 

เทคโนโลย ี

นำงลลิตำ      ประชุมฉลำด    หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้งัคมศึกษำ ศำสนำ  

และวฒันธรรม 

    นำยจีรศกัด์ิ     ถำนอ้ย        หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรูสุ้ขศึกษำและพลศึกษำ 

    นำยฐิติพงศ ์    มิง่เช้ือ        หวัหนำ้สำระธุรกิจศึกษำ 

    นำยปฐวี       มณีวงศ ์       หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรูศิ้ลปะ 

หวัหนำ้สำระทศันศิลป์ 

    นำงนพพร      ปรียำนนท ์     หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรูอ้ำษำต่ำงประเทศที ่2 

    นำงสำวศิรินทิพย ์ รุมำรถ        หวัหนำ้สำระอำษำฝรัง่เศส 

นำงมณีรตัน ์    อิญโญ        หวัหนำ้สำระเทคโนโลยี 

นำงผกำวรรณ ์   ตุลำพนัธ ์      หวัหนำ้สำระคหกรรม 

นำยเดชพล     ตรีเพช็ร       หวัหนำ้สำระเกษตรกรรม 

นำยยุทธนำ     เถยีรประอำกุล   หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรูก้ำรงำนอำชีพ 

/หวัหนำ้สำระอุตสำหกรรม 

นำงระวิวรรณ    อกัดี          หวัหนำ้สำระนำฏศิลป์ 

นำยธีรพนัธ ์     ปิงแกว้        หวัหนำ้สำระดนตรีสำกล 

นำงศรีนวย      ส ำอำงคศ์รี      หวัหนำ้สำระดนตรีไทย 

นำงปัทมำพร    อินดำวงศ ์      หวัหนำ้สำระอำษำจีน 

นำงสำวสุอำนนั   ปัญญำใหญ่     หวัหนำ้สำระอำษำญีปุ่่น 

นำงสำวอรวรรณ  กนัธิมำ        หวัหนำ้สำระอำษำเกำหลี 

นำงศุทธินี      ไชยรินทร ์      กรรมกำรและเลขำนุกำร  

     นำงจริยำ       โชติคณำกุล     กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 
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หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. เป็นประธานอนุกรรมการ/กรรมการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. บริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยจัดโครงสร้าง มอบหมายหน้าที่ ก าหนดกรอบงาน      

และภาระงานให้สนองต่อนโยบายของโรงเรียนและต้นสงักัด 

3. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏบัิติงานแบบมุ่งเน้นผลงานและงบประมาณ

ในการด าเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

4. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

หลักสตูรแกนกลาง 

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูวิเคราะห์หลักสูตร วางแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล 

ประเมินผล จัดท าตารางเรียนตารางสอน การสอนซ่อมเสริม ให้ครอบคลุมหลักสูตร สอดคล้องกับ

วิสยัทศัน์ของโรงเรียนและความต้องการของท้องถิ่นและผู้เรียน 

6. จัดให้มีการผลิต การใช้สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้วิทยาการ และเทคโนโลยีเพ่ือ                

การเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

7. ส่งเสริมให้ครูจัดท าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือ

แก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  

8. จัดให้มีการนิเทศภายใน ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ประสิทธิภาพ

และประสทิธผิลในการปฏบัิติงานของครูให้ได้คุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

9. ส่งเสริม ให้ก าลังใจ และพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

10. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ สนับสนุน และ

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและด้านอื่นๆทั้งในและนอกสถานศึกษา 

11. จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกบังานกลุ่มสาระการเรียนรู้   ทั้งบุคลากร  สื่อ  แหล่งเรียนรู้   

ผลการจัดการเรียนเรียนรู้ มาตรฐานคุณภาพการ ศึกษาในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ การเขียน และ

ความสามารถด้านต่างๆของนักเรียน 

12. ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา การปฏรูิปการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้  

13. ด าเนินการควบคุมภายในของกลุ่มสาระการเรียนรู้  

14. ศึกษา ค้นคว้า ประเมินผล วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและแก้ปัญหา            

วิชาการในความรับผิดชอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้  

15. ประสาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการระหว่างกลุ่มสาระ               

การเรียนรู้ ชุมชน ตลอดจนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้สถานศึกษาเป็นศูนย์บริการด้าน

วิชาการที่สามารถเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในหน่วยงานอื่นทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียน 

16.  จัดสภาพแวดล้อมส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สะอาด สวยงาม เอื้ อต่อ                

การปฏบัิติงาน  
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17. เผยแพร่ผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้  และให้บริการทางวิชาการแก่ครูและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ช่ือเสยีงเกียรติคุณของนักเรียนและโรงเรียนต่อสาธารณชน 

18. ประสานงานและดูแลการฝึกสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

19. ประเมิน สรุป และรายงานผลการด าเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ตามงาน/กจิกรรม/

โครงการ และระบบประกนัคุณภาพการศึกษา (ด้านคุณภาพของผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและ

การจัดการ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) ต่อรองผู้อ านวยการฝ่าย

วิชาการและผู้อ านวยการโรงเรียนทราบอย่างต่อเน่ือง 

20. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  และ                

การด าเนินงานบริหารจัดการงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้     

21. ปฏบัิติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

4.3 งำนยกผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

    นำงวริศรำ        กิจจำอินนัท ์                 หวัหนำ้งำน 

    นำยทศวฒัน ์      หอมแก่นจันทร ์              รองหวัหนำ้งำน 

    นำยสมโอชน ์      ฟูใจ                      กรรมกำร 

นำงสำวอทัรวรรณ   ตรียสรศยั                  กรรมกำร 

นำงศิริธร         จะวรรณำ                   กรรมกำร 

นำยกิติศกัด์ิ       พรมค ำ                    กรรมกำร 

นำยพงษธ์ลกัษณ ์   สิบแกว้                    กรรมกำร 

    นำงทศันยี ์       ตรีเพช็ร                   กรรมกำร 

นำงจริยำ         โชติคณำกุล                 กรรมกำร 

นำงสำวนำรีรตัน ์    จดัสวย    กรรมกำร 

นำงสำวกฤติยำ     หอมเพยีร   กรรมกำร 

นำยวรกมล       ตัน๋มำเช้ือ   กรรมกำร 

นำงสำววรำพร     รศัมีจำตุรงค ์                กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงสำวเสำวลกัษณ ์  อินตะ๊สม                   กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1.  วางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนใน 8 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

2.  วางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับการสอบระดับชาติ  โอลิมปิกวิชาการ   

และการสอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 

3.  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการยกระดับคุณภาพระดับสถานศึกษา ระดับชาต ิ              

(การสอบ O-NET) โอลิมปิกวิชาการ และการสอบเข้าอุดมศึกษา 
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4.4 งำนนเิทศกำรศึกษำ 

นำงจริยำ       โชติคณำกุล     หวัหนำ้งำน  

นำงพมิพท์อง    มหำแกว้       หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรูอ้ำษำไทย  

นำงพรนอสั     เอ้ือแท ้        หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรูค้ณิตศำสตร ์

นำยทศวฒัน ์   หอมแก่นจันทร ์  หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรูวิ้ทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 

นำงลลิตำ      ประชุมฉลำด    หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้งัคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม     

    นำยจีรศกัด์ิ     ถำนอ้ย        หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรูสุ้ขศึกษำและพลศึกษำ 

    นำยฐิติพงศ ์    มิง่เช้ือ        หวัหนำ้สำระธุรกิจศึกษำ 

    นำยปฐวี       มณีวงศ ์       หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรูศิ้ลปะ 

หวัหนำ้สำระทศันศิลป์ 

    นำงมยุรี       ทำ้วศรีชยั      หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรูอ้ำษำต่ำงประเทศ 

(อำษำองักฤษ) 

    นำงนพพร      ปรียำนนท ์     หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรูอ้ำษำต่ำงประเทศที ่2 

    นำงสำวศิรินทิพย ์ รุมำรถ        หวัหนำ้สำระอำษำฝรัง่เศส 

นำงมณีรตัน ์    อิญโญ        หวัหนำ้สำระเทคโนโลยี 

นำงผกำวรรณ ์   ตุลำพนัธ ์      หวัหนำ้สำระคหกรรม 

นำยเดชพล     ตรีเพช็ร       หวัหนำ้สำระเกษตรกรรม 

นำยยุทธนำ     เถยีรประอำกุล   หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรูก้ำรงำนอำชีพ 

/หวัหนำ้สำระอุตสำหกรรม 

นำงระวิวรรณ    อกัดี          หวัหนำ้สำระนำฏศิลป์ 

นำยธีรพนัธ ์     ปิงแกว้        หวัหนำ้สำระดนตรีสำกล 

นำงศรีนวย      ส ำอำงคศ์รี      หวัหนำ้สำระดนตรีไทย 

นำงปัทมำพร    อินดำวงศ ์      หวัหนำ้สำระอำษำจีน 

นำงสำวสุอำนนั   ปัญญำใหญ่     หวัหนำ้สำระอำษำญีปุ่่น 

นำงสำวอรวรรณ  กนัธิมำ        หวัหนำ้สำระเกำหลี 

นำงสำวกนกพร   นลิแพทย ์      หวัหนำ้งำนแนะแนว 

นำงสำวนนัทนำพร วงศย์ศ        หวัหนำ้งำนหอ้งสมุด 

นำงจงกลณี      อกัดีเจริญ      กรรมกำร 

นำยอนุชิต      แสงศิริรตัน ์     กรรมกำร 

นำงสำวออิญญำ  สงัขค์รุฑ       กรรมกำร 

    นำงสำวสุพรรณี   กำทอง            กรรมกำร 

นำงจิรำรตัน ์    วงศวิ์ไล        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ด าเนินการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ดูแลการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ               

การเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบสถานศึกษา              

ว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

2. สนับสนุนให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ ผลิตสื่อหรือเลือกใช้สื่อ              

ที่เหมาะสม ทนัสมัยและมีประสทิธภิาพประกอบการจัดการเรียนรู้ 

3. ร่วมกบัฝ่ายอ านวยการ พัฒนาบุคลากรโดยการจัดส่งครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้/สาระ        

การเรียนรู้ เข้ารับการอบรม 

4. ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม พร้อมแนวทางการวัดผลและ

ประเมินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้  

5. ปฏบัิติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

4.5 งำนพฒันำสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลย ีเพือ่กำรศึกษำ 

นำงขวญัจิตร สุวรรณวงศ ์ หวัหนำ้งำน 

นำงสำวสำยทอง อินถำสำร กรรมกำร 

 นำงสำวศิรินุช ใจศีลธรรม กรรมกำรและเลขำนุกำร      
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสร้างสื่อหรือนวัตกรรมเพ่ือใช้จัดการเรียนการสอน

และแก้ปัญหาที่เกดิข้ึนกบัผู้เรียน 

2. ประชาสมัพันธข้์อมูลข่าวสาร รวมทั้งการประกวดสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน           

แห่งศตวรรษที่ 21 จากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร  

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาด าเนินการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน น าสื่อไปใช้

ในกจิกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุงพัฒนาสื่อ และรายงานผลการใช้สื่อ 

4. รวบรวบผลการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของโรงเรียน 

5. เผยแพร่สื่อการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านทางเวบ็ไซต์ 

www.lks.ac.th  และ Facebook โรงเรียนล าปางกัลยาณี  

 

4.6 งำนหนงัสือเรียน 

นำงศุทธินี ไชยรินทร ์ หวัหนำ้งำน 

นำงสำวจุฑำมำศ กนัทะวงั กรรมกำร 

นำงสำวพรผกำ ตอ้นรบั กรรมกำร 

นำงเบญญำอำ เครือสบจำง กรรมกำร 
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นำงสำวมีนณำ ธนนัไชย กรรมกำร 

นำงสำวณฐำวิอำ ดอนอุบล กรรมกำร 

นำงฐิตำรีย ์ จีรเธียรกุล กรรมกำร 

นำยพรหมรงัษี ทรงศรีสกุล กรรมกำร 

นำงสำวสิริญำ ศรีชยั กรรมกำร 

นำงกิง่ลดำ หมืน่สนัธิ กรรมกำร 

นำยพงศเ์กษม เตชะสำย กรรมกำร 

 นำงสำวรตัติพร เสำจินดำรตัน ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร      

 นางสาวสพุรรณี กาทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ประสานงานด าเนินการเลือก การใช้และการจัดซ้ือหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตาม

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ด าเนินการตรวจรับหนังสอืเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 

3. ด าเนินการจัดชุดหนังสอืเรียนและแจกหนังสอืเรียนให้กับนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 – 6 

4. รวบรวมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกบังานหนังสอืเรียน 

5. ปฏบัิติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

 

5. กลุ่มงำนกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน 

 

นำยฐิติพงศ ์    มิง่เช้ือ      หวัหนำ้กลุ่มงำน 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ก  ากับดูแลและประสานงานกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฝ่ายวิชาการ 

ดังต่อไปนี้  

   1.1  งานแนะแนว 

        1.1.1  งานกจิกรรมแนะแนว 

             1.1.2  งานโครงการนักเรียนพิเศษเรียนร่วม 

1.2  งานกจิกรรมนักเรียน 

               1.2.1  กจิกรรมปลูกฝังและส่งเสริมระเบียบวินัย 

                    1)  กจิกรรมลูกเสอื 

                      2)  กจิกรรมยุวกาชาด 

                      3)  กจิกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

                1.2.2  งานกจิกรรมรังสรรค์(ชุมนุม) 
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        1.3   งานกจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

        1.4   งานกจิกรรมทศันศึกษา 

2. วางแผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางที่ก  าหนดสอดคล้องตามเจตนารมณ์

ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เหมาะกบัสภาพของโรงเรียน ชุมชน              

ตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียน 

3. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเสนอโรงเรียน

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเหน็ชอบจากฝ่ายวิชาการ 

4. ส ารวจข้อมูลความพร้อมความต้องการและสภาพปัญหาในการจัดกจิกรรม 

5. จัดท าแผนงาน/โครงการและปฏทินิปฏบัิติงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน วางแผนและ 

ประสานความร่วมมือกบัผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 

6. ด าเนินการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 

7. ให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้ปฏบัิติงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนและผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง

ด้วยการเข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงานตามความเหมาะสมในโอกาสต่างๆ 

8. ขอความร่วมมือและประสานสมัพันธก์บัครู ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่างๆ         

ในการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 

9. นิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 

10. รวบรวมผลการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสนอผู้บริหารทุกภาคเรียน 

11. ประสานความร่วมมือกบัสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง และส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

12. เป็นคณะกรรมการบริหารงานหลักสตูรและวิชาการ 

13. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.1  งำนแนะแนว 

5.1.1  งำนกิจกรรมแนะแนว 

นำงสำวกนกพร   นลิแพทย ์ หวัหนำ้งำน 

นำงสำวพรศรี เหลีย่มพงศำพุทธิ รองหวัหนำ้งำน 

นำงสำวกฤติยำ หอมเพยีร กรรมกำร 

นำงสำวนำรีรตัน ์ จดัสวย กรรมกำร 

นำงสำวปนดัดำ ยะติน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. งานจัดกจิกรรมแนะแนวตามโครงสร้างหลักสตูรให้ครอบคลุม 

1.1  ด้านการศึกษา 

1.2  ด้านอาชีพ    

1.3 ด้านส่วนตัวและสงัคม  
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2. งานบริการแนะแนว  5  บริการ 

2.1 บริการศึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียน 

- วางแผนการเกบ็ข้อมูลนักเรียน ส ารวจปัญหาและความต้องการของนักเรียน 

- จัดหา จัดสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูลนักเรียน เช่น การเย่ียมบ้านนักเรียน              

การท าระเบียนสะสม  การส ารวจปัญหาและความต้องการของนักเรียน 

- พัฒนาเทคโนโลยีในการศึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียน 

- จัดเกบ็ข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

- น าข้อมูลไปใช้ 

2.2  บริการสารสนเทศ 

- จัดบริการสนเทศด้านการศึกษา 

- จัดบริการสนเทศด้านอาชีพ 

- จัดบริการสนเทศด้านส่วนตัวและสงัคม 

- จัดหา ผลิต รวบรวมเอกสารต่างๆ 

- การจัดศูนย์สนเทศ การจัดบอร์ดเพ่ือเสนอข้อควรรู้ ความรู้ และประกาศต่าง ๆ 

- การประชาสมัพันธ ์เช่น  การผลิตเอกสารในรูปแบบต่างๆ  การประชุมช้ีแจง

นักเรียน การเผยแพร่ความรู้เร่ืองการแนะแนวในสื่อ ICT  

2.3   บริการจัดวางตัวบุคคล 

- จัดวางตัวด้านการศึกษา บริการช่วยเหลือนักเรียนในการเลือกแผนการเรียน 

การศึกษาต่อและอาชีพ  ประชาสมัพันธก์ารรับสมัคร ด าเนินการรับสมัคร    

ส่งใบสมัครให้กบัสถาบันการศึกษา 

- การพิจารณาทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ 

- การหางานพิเศษให้นักเรียน การสนับสนุนให้มีรายได้พิเศษระหว่างเรียน 

- จัดทดสอบความสามารถทางวิชาการร่วมกบัสถาบันต่าง ๆ  

2.4  บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

- การให้ค าปรึกษารายบุคคล และรายกลุ่ม  

- การส่งตัวนักเรียนไปให้หน่วยอื่นช่วยแก้ปัญหา (กรณีพิเศษ)  

- การให้บริการแก่ผู้ปกครองที่มาปรึกษา  

- สร้างเครือข่ายการให้ค าปรึกษาแก่ นักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) 

- การติดตามผลหลังให้ค าปรึกษา 

- การเกบ็สถิติหลังให้ค าปรึกษา 

2.5  บริการติดตามประเมินผล 

- ติดตามประเมินผลการจัดงานแนะแนว 

- ติดตามผลการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

- ติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง / กลุ่มมีปัญหา 

- จัดท าข้อมูล สารสนเทศ และรายงานผล 
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3.  งานประสานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3.1  ประสานช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

3.2   ประสานช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการคัดกรองนักเรียน 

 3.3   ประสานช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการส่งเสริมพัฒนานักเรียน 

 3.4 ประสานช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการช่วยเหลือนักเรียน แก้ไขนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

มีปัญหา และรับการส่งต่อ และส่งต่อภายนอกสถานศึกษา 

 

5.1.2  งำนโครงกำรนกัเรียนพเิศษเรียนร่วม 

นำงสำวกนกพร       นลิแพทย ์           หวัหนำ้งำน 

นำงสำวพรศรี       เหลีย่มพงศำพุทธิ      กรรมกำร 

นำงวิไล           มงัจักร ์             กรรมกำร 

นำงสำวกฤติยำ      หอมเพยีร           กรรมกำร 

นำงสำวปนดัดำ      ยะติน              กรรมกำร 

นำงสำวนำรีรตัน ์     จดัสวย             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ให้การพัฒนาการบริหารจัดการเรียนร่วมเป็นไปตามโครงสร้างชีท (SEAT Framework) 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – based) 

2. วางแผน สนับสนุนให้ครู บุคลากร พัฒนานักเรียนเรียนร่วมอย่างเตม็ศักยภาพตามที่

ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   (Individualized Education Programe : IEP) 

3. พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนร่วมให้มีประสิทธภิาพและเกดิประสทิธิผล 

4. พัฒนาการสร้างให้สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนร่วม             

มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วมและปฏบัิติต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

5. ปฏบัิติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.2  งำนกิจกรรมนกัเรียน 

5.2.1  กิจกรรมปลูกฝังและส่งเสริมระเบยีบวินยั 

1)  กิจกรรมลูกเสือ 

            นำยฐิติพงศ ์   มิง่เช้ือ         หวัหนำ้กิจกรรมลูกเสือ        หวัหนำ้งำน 

            นำยชยัณรงค ์   อกัศิลป์        รองหวัหนำ้กิจกรรมลูกเสือ   รองหวัหนำ้งำน 

            นำยธีรวฒัน ์   กนัทะ        หวัหนำ้ลูกเสือ ม.2             กรรมกำร 

            นำยอดิศร     ใจบำ้นเอ้ือม     หวัหนำ้ลูกเสือ ม.1         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

            นำยสมบูรณ ์   เหมือนจันทร ์   หวัหนำ้ลูกเสือ ม.3            กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 
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หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. วางแผนจัดกจิกรรมลูกเสอืตามแนวทางที่ก  าหนด สอดคล้องกบัหลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 เหมาะสมกบัสภาพโรงเรียน ความสนใจของผู้เรียน 

2. จัดท าแผนโครงการและปฏทินิปฏบัิติกจิกรรมตลอดปีการศึกษา 

3. จัดกจิกรรมการเรียนการสอนตามแผนโครงการและปฏทินิปฏบัิติกจิกรรม เช่น             

การจัดการเรียนการสอน การจัดกจิกรรมวันส าคัญทางลูกเสอื การจัดกจิกรรมเดินทางไกล                   

และอยู่ค่ายพักแรม 

4.  ให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้ปฏบัิติงานกจิกรรมลูกเสอืและพัฒนาตนเอง  เช่น การเข้ารับ

การอบรมของผู้ก ากบั, การเข้าร่วมพิธชุีมนุมลูกเสอื ฯลฯ 

5. ให้ค าปรึกษา แนะน าผู้ปฎิบัติกจิกรรมลูกเสอื  

6. นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดกจิกรรมลูกเสอืต่อผู้บริหาร   

7. รวบรวมผลการประเมินการจัดกจิกรรมลูกเสอืต่อผู้บริหาร 

2)  กิจกรรมยุวกำชำด 

        นำงอญัชลี       ไชยดี             หวัหนำ้กิจกรรมยุวกำชำด          หวัหนำ้งำน  

        นำงเบญญำอำ     เครือสบจำง       ผูป้ระสำนงำนยุวกำชำด ม.2      รองหวัหนำ้ 

        นำงนชิำนนัท ์     เมฆศิริ           ผูป้ระสำนงำนยุวกำชำด ม.1       กรรมกำร 

    นำงสำวศิรินทิพย ์  รุมำรถ       ผูป้ระสำนงำนยุวกำชำด ม.1       กรรมกำร 

        นำงโสอิณ      ศิริค ำนอ้ย         ผูป้ระสำนงำนยุวกำชำด ม.3      กรรมกำร 

    นำงจริยำ       โชติคณำกุล    ผูป้ระสำนงำนยุวกำชำด ม.3       กรรมกำร 

        นำยกรกฎ       อุ่นเรือน            ผูป้ระสำนงำนยุวกำชำด ม.2      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. วางแผนกจิกรรมยุวกาชาด ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ตามแนวทางที่ก  าหนด           

ให้สอดคล้องกบัหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 เหมาะสมกบัสภาพโรงเรียน  

ความสนใจของผู้เรียน 

- ประชุมครูยุวกาชาดทุกระดับ ( ม.1-3)  

- แต่งตั้ง ค าสั่งครูผู้น า และผู้ประสานงานแต่ละระดับช้ัน 

- จัดท าแผนโครงการและปฏทินิปฏบัิติกจิกรรมตลอดปีการศึกษา 

- จัดกจิกรรมการเรียนการสอนตามหลักสตูรแต่ละระดับช้ัน 

- ประชุมครูผู้น าแต่ละระดับช้ัน 

- จัดกจิกรรมเปิด-ปิด กจิกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด  

- ให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้ปฏบัิติงานกจิกรรมยุวกาชาดและผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง  

อาทเิช่น การเข้ารับการอบรมยุวกาชาด  การเข้าร่วมพิธชุีมนุมยุวกาชาด ฯลฯ 

- ให้ค าปรึกษา แนะน าผู้ปฏบัิติกจิกรรมยุวกาชาด 

- นิเทศ ติดตามและประเมินการด าเนินงานของกจิกรรมยุวกาชาด 

- รวบรวมผลงานการประเมินการจัดกจิกรรมยุวกาชาดเสนอต่อผู้บริหาร  
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3) กิจกรรมนกัศึกษำวิชำทหำร 

ว่ำทีร่อ้ยตรีหญิงขวญัเรือน    เพง็มำ          หวัหนำ้งำน 

นำงวชัรียำ            กฤตสิริทิพย ์     รองหวัหนำ้งำน 

นำยกฤชณ์ิพจน ์         สะอำด             กรรมกำร 

นำยฐิติพงศ ์           มิง่เช้ือ         กรรมกำร 

นำยสมโอชน ์          ฟูใจ           กรรมกำร 

นำงเบญญำอำ          เครือสบจำง      กรรมกำร 

นำยอนุชิต             แสงศิริรตัน ์      กรรมกำร 

นำยบดินทร ์           แตม้ดืม่        กรรมกำร 

นำงสำวสุพรรณี         กำทอง         กรรมกำร 

นำงบุญฑริกำ            วงศค์ ำลือ             กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ชั้นปีที ่1 

 นายฐิติพงศ์        มิ่งเช้ือ         หัวหน้าผู้ก ากบัช้ันปีที่ 1 

  นายกฤชณิ์พจน์       สะอาด         ผู้ก ากบัช้ันปีที่ 1 

  นายบดินทร์        แต้มด่ืม        ผู้ก ากบัช้ันปีที่ 1 

 นางสาวสพุรรณี      กาทอง        ผู้ก ากบัช้ันปีที่ 1 

ชั้นปีที ่2 

  นางบุญฑริกา         วงศ์ค าลือ       หัวหน้าผู้ก ากบัช้ันปีที่ 2 

  นางวัชรียา         กฤตสริิทพิย์     ผู้ก ากบัช้ันปีที่ 2 

นายสมโภชน์       ฟูใจ          ผู้ก ากบัช้ันปีที่ 2 

ชั้นปีที ่3 

  ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญเรือน   เพง็มา       หัวหน้าผู้ก ากบัช้ันปีที่ 3 

 นายอนุชิต           แสงศิริรัตน์    ผู้ก ากบัช้ันปีที่ 3 

 นางเบญญาภา         เครือสบจาง   ผู้ก ากบัช้ันปีที่ 3 

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ประสานงานระหว่างสถานศึกษาและศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

2. ควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหารระหว่างการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์การฝึก 

นักศึกษาวิชาทหาร 

3. ควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหารระหว่างการฝึกภาคสนามประจ าปีของนักศึกษาวิชาทหาร 

ณ สนามฝึกภาคสนาม 

4. จัดการฝึกประจ าสปัดาห์ภายในสถานศึกษา 

5. ควบคุมดูแลเกี่ยวกบัวินัยของนักศึกษาวิชาทหารในสถานศึกษา   
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5.2.2  กิจกรรมรงัสรรค ์(ชุมนุม) 

นำงทศันยี ์          ตรีเพช็ร             หวัหนำ้งำน 

นำงสำวณฐำวิอำ       ดอนอุบล            กรรมกำร 

นำงสำวดวงฤทยั       ธนำมี              กรรมกำร 

นำงสำวนำรีรตัน ์      จดัสวย             กรรมกำร 

นำยกรกฎ           อุ่นเรือน            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. วางแผน และก าหนดแผนการจัดกจิกรรมชุมนุมไว้ในหลักสตูรสถานศึกษา 

2. ก าหนดหลักการ วัตถุประสงค์ ขอบข่าย แนวการจัดกจิกรรม และการประเมินผล

กจิกรรมชุมนุม 

3. ข้ีแจงและท าความเข้าใจกบัครู ผู้เรียน และผู้ปกครองเกี่ยวกบัการจัดกจิกรรมชุมนุม 

4. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และ             

มีความทนัสมัย ในการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายสอดคล้องกบัความต้องการของผู้เรียน

และสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธภิาพ 

5. ส่งเสริมให้ครูร่วมกบันักเรียนจัดตั้งชุมนุม และออกแบบกจิกรรมให้สอดคล้องกบั

ความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน และเป็นไปตามหลักการ ปรัชญา และแนวการจัด

กจิกรรมพัฒนานักเรียน 

6. สรุปและรายงานจ านวนชุมนุม จ านวนครู และนักเรียนแต่ละชุมนุมต่อผู้บริหาร 

7. ให้ค าปรึกษา นิเทศ ติดตาม ประสานงาน และอ านวยความสะดวกให้แก่ครูและผู้เรียน

ในการร่วมกจิกรรมให้เป็นไปตามแผน 

8. สรุปและรายงานผลการประเมินเพ่ือตัดสนิผลการเรียนกิจกรรมชุมนุมต่อผู้บริหาร 

9. นิเทศ ติดตาม และประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

10. รวบรวมผลการประเมินการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนเสนอผู้บริหารทุกภาคเรียน 
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5.3  งำนกิจกรรมเพือ่สงัคมและสำธำรณประโยชน ์

นำยชยัวุฒิ         คมประดิษฐ ์     หวัหนำ้งำน 

นำยฐิติพงศ ์        มิง่เช้ือ         รองหวัหนำ้งำน 

 นำยจีรศกัด์ิ        ถำนอ้ย         กรรมกำร 

นำยพรหมรงัษี      ทรงศรีสกุล      กรรมกำร 

          นำยเดชพล         ตรีเพช็ร                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. วางแผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางที่ก าหนดสอดคล้องตามเจตนารมณข์อง

หลักสตูรของการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เหมาะกบัสภาพของโรงเรียนชุมชนตามความสนใจและ

ความต้องการของผู้เรียน 

2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเสนอโรงเรียนแต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงานจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเหน็ชอบจากฝ่ายวิชาการ 

3. ส ารวจข้อมูลความพร้อมความต้องการและสภาพปัญหาในการจัดกจิกรรม 

4. จัดท าแผนโครงการและปฏทินิปฏบิัติงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 

5. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 

6. ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ปฏบิัติงาน 

7. ให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานกจิกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 

8. ขอความร่วมมือและประสานสมัพันธก์บัครู ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่างๆ ในการจัด

กจิกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 

9. นิเทศติดตามและประเมินการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

10. รวบรวมผลการประเมินการจัดกกิรรมพัฒนาผู้เรียนเสนอผู้บริหารทุกภาคเรียน 

 

5.4  งำนกิจกรรมทศันศึกษำ 

นำยฐิติพงศ ์   มิง่เช้ือ           หวัหนำ้กิจกรรมพฒันำผูเ้รียน    หวัหนำ้งำน 

นำงกญัญำรตัน ์ นำคอ่อน          หวัหนำ้ระดบัชั้น ม.5               รองหวัหนำ้ 

นำยณฏัฐพล    ขวญัเจริญ        หวัหนำ้ระดบัชั้น ม.2               กรรมกำร 

นำงวิไล            มงัจักร ์       หวัหนำ้ระดบัชั้น ม.3               กรรมกำร 

นำงสำยพร     นำละออง          หวัหนำ้ระดบัชั้น ม.4               กรรมกำร 

นำยกิติศกัด์ิ    พรมค ำ             หวัหนำ้ระดบัชั้น ม.6           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงณฐันพชัร ์     วงษว์รเนตร      หวัหนำ้ระดบัชั้น ม.1           กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. จัดท าโครงการทศันศึกษาระดบัช้ัน ม.1 - ม.6 

2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินกจิกรรมทศันศึกษา 

3. ประสานงานและจัดกจิกรรมทศันศึกษาตามโครงการ 

4. แต่ละระดับช้ันประเมินผล สรุปรายงานผลการจัดกจิกรรมทศันศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

5. จัดท าสารสนเทศ กจิกรรมทศันศึกษา 
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6. กลุ่มงำนบริหำรโครงกำรพิเศษ และโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

 

นำยจิตตวฒัน ์   เมืองมำหลำ้     หวัหนำ้กลุ่มงำน 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ปฏบัิติหน้าที่ในการประสานงานและก ากบัดูแลงานกลุ่มงานบริหารโครงการพิเศษ ดังต่อไปนี้  

1.1 งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

1.2 งานห้องเรียนพิเศษภาษาองักฤษ (MEP) 

1.3 งานโครงการห้องเรียนดนตรี 

1.4 งานบริหารโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและพัฒนากระบวนการเรียนรู้  IS 

1.5 งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการบริหารจัดการช้ันเรียนคุณภาพ 

1.6 งานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาเคม ี

1.7 งานห้องเรียนขงจ่ือ โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

2. วางแผน จัดระบบการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ และโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

3. วางแผนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือก าหนดครูผู้สอนโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ และโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  และแต่งตั้งคณะท างานฯ 

4. วางแผน ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากร และนักเรียน  การเข้าร่วมกิจกรรมกับ

เครือข่ายฯ  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 

5. ด าเนินการพัฒนางานตามแผนงาน โครงการ และติดตามตรวจสอบและประเมิน               

เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

6. ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการห้องเรียนพิเศษ 

และโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

7. วางแผนด าเนินการจัดท าวิจัยสถาบัน เพ่ือประกอบเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและ 

การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของสถานศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

การเรียนรู้ ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

8. เป็นคณะกรรมการบริหารงานหลักสตูรและวิชาการ 

9. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

6.1 งำนหอ้งเรียนพิเศษวิทยำศำสตร ์คณิตศำสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม 

   นำยจิตตวฒัน ์ เมืองมำหลำ้  หวัหนำ้กลุ่มงำนบริหำรโครงกำรพเิศษ          หวัหนำ้งำน 

   นำงกญัญำรตัน ์ มูลวิชำ รองหวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรูวิ้ทยำศำสตร ์       รองหวัหนำ้งำน 

   นำงสำวนำรีรตัน ์รุ่งเรือง ผูป้ระสำนงำนระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้          กรรมกำร 

   นำยทศวฒัน ์ หอมแก่นจันทร ์หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรูวิ้ทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี กรรมกำร 

   นำงพรนอสั เอ้ือแท ้ หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรูค้ณิตศำสตร ์          กรรมกำร 

   นำงมณีรตัน ์ อิญโญ หวัหนำ้สำระกำรเรียนรูเ้ทคโนโลยี          กรรมกำร 

   นำงมยุรี ทำ้วศรีชยั หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรูอ้ำษำองักฤษ       กรรมกำร 
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      นำงธมนพชัร ์ พงศสุ์พฒัน ์ ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรูค้ณิตศำสตร ์  กรรมกำร 

       นำยณฏัฐพล ขวญัเจริญ ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรูค้ณิตศำสตร ์  กรรมกำร 

      นำงสำวรุ่งนอำ ถนอมรอด ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรูค้ณิตศำสตร ์  กรรมกำร 

   นำยบรรเจิด สระปัญญำ ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรูค้ณิตศำสตร ์  กรรมกำร 

      นำงศิริกำนดำ กนัธิดำ ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรูค้ณิตศำสตร ์  กรรมกำร 

      นำยพสิิฐ ค ำอิโร ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรูค้ณิตศำสตร ์  กรรมกำร 

       นำงอ ำไพ พชิิตสนัต ์ ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรูวิ้ทยำศำสตร ์  กรรมกำร 

     นำยนพพร ปุกค ำ ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรูวิ้ทยำศำสตร ์  กรรมกำร 

      นำยดุษฎี ศรีทรงรำช ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรูวิ้ทยำศำสตร ์  กรรมกำร 

      นำงจิรำรตัน ์ วงศวิ์ไล ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรูวิ้ทยำศำสตร ์  กรรมกำร 

      นำงวริศรำ กิจจำอินนัท ์ ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรูวิ้ทยำศำสตร ์  กรรมกำร 

   นำงสำววรำพร รศัมีจำตุรงค ์ ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรูวิ้ทยำศำสตร ์  กรรมกำร 

   นำยพงษธ์ลกัษณ ์ สิบแกว้ ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรูวิ้ทยำศำสตร ์  กรรมกำร 

   นำงสำววิอำวรรณ อุตจนัทร ์ ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรูวิ้ทยำศำสตร ์  กรรมกำร 

   นำงเนื้ อนอ้ง ศรีตะบุตร ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรูวิ้ทยำศำสตร ์  กรรมกำร 

   นำยฐิติกร หลำ้วงศษ์ำ ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรูวิ้ทยำศำสตร ์  กรรมกำร 

   นำยอูวณฐั โพธ์ิงำม ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรูวิ้ทยำศำสตร ์  กรรมกำร 

   นำงนำริฐำ อินถำนะ ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรูวิ้ทยำศำสตร ์  กรรมกำร 

   นำงบุญฑริกำ วงศค์ ำลือ ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรูวิ้ทยำศำสตร ์  กรรมกำร 

   นำงสำวศิรินุช ใจศีลธรรม ครูสำระเทคโนโลยี   กรรมกำร 

   นำงสำวสำยทอง อินถำสำร ครูสำระเทคโนโลยี   กรรมกำร 

   นำยชยัณรงค ์ อกัศิลป์ ครูสำระเทคโนโลยี   กรรมกำร 

   นำงอญัญช์ลีย ์ สิทธิ ครูสำระเทคโนโลยี   กรรมกำร 

   นำงขวญัจิตร สุวรรณวงศ ์ ครูสำระเทคโนโลยี   กรรมกำร 

   นำยชลธิช ณ ล ำปำง ครูสำระเทคโนโลยี   กรรมกำร 

   นำยธีรวฒัน ์ กนัทะ   ผูป้ระสำนงำนระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   นำยชลอ ประชุมฉลำด ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรูวิ้ทยำศำสตร ์ กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

   นำงศิริญำ ยศบุญเรือง ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรูวิ้ทยำศำสตร ์ กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

   นำงนอำรตัน ์ สูตรเลข ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรูวิ้ทยำศำสตร ์   กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

   นำงจริยำ โชติคณำกุล ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรูวิ้ทยำศำสตร ์   กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

   นำงจิรำรตัน ์ วงศวิ์ไล ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรูวิ้ทยำศำสตร ์   กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 
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หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. วางแผน จัดระบบการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ และโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2. วางแผนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ต่างๆ เพ่ือก าหนดครูผู้สอนโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ และโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  และแต่งตั้งคณะท างานฯ 

3. วางแผน ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากร และนักเรียน  การเข้าร่วมกิจกรรมกับ

เครือข่ายฯ  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 

4. ด าเนินการพัฒนางานตามแผนงาน โครงการ และติดตามตรวจสอบและประเมิน                  

เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

5. ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการห้องเรียนพิเศษ 

และโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

6. วางแผนด าเนินการจัดท าวิจัยสถาบัน เพ่ือประกอบเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและ 

การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของสถานศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

การเรียนรู้ ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

7. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

6.2  งำนหอ้งเรียนพิเศษอำษำองักฤษ (MEP) 

 นำงจงกลณี  อกัดีเจริญ หวัหนำ้งำน 

 นำงมยุรี  ทำ้วศรีชยั กรรมกำร 

 นำงสำวอจัฉรำ ชื่นใจ กรรมกำร 

 นำงสำวสุวรีย ์  ศิริวรรณ กรรมกำร 

 นำยทศวฒัน ์  หอมแก่นจันทร ์ กรรมกำร 

 นำงสำวกฤติยำ เกียรติเสวี กรรมกำร 

 นำงสำวอทัรวรรณ ตรียสรศยั กรรมกำร 

 นำงกิง่ลดำ  หมืน่สนัธิ กรรมกำร 

 นำงสำววิอำวรรณ อุตจนัทร ์ กรรมกำร 

 นำยชลธิช  ณ ล ำปำง กรรมกำร 

 นำงสำวเสำวลกัษณ ์ อินตะ๊สม กรรมกำร 

 นำยพงษธ์ลกัษณ ์ สิบแกว้ กรรมกำร 

 นำงสำววรำพร  รศัมีจำตุรงค ์ กรรมกำร 

 นำงศิริธร  จะวรรณำ กรรมกำร 

 นำยสมโอชน ์  ฟูใจ กรรมกำร 

 นำงสำวพรผกำ ตอ้นรบั กรรมกำร 

 คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรูอ้ำษำต่ำงประเทศ(อำษำองักฤษ)ทุกคน กรรมกำร 

 นำงสำวปิญชำน ์ รินงำ้ว กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ปฏบัิติหน้าที่ในการประสานงานและก ากบัดูแลงานบริหารห้องเรียนพิเศษ                     

Mini English Program (MEP) 

2. วางแผน จัดระบบการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ  Mini English Program (MEP) 

3. วางแผนร่วมกบัหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ต่างๆเพ่ือก าหนดครูผู้สอนห้องเรียนพิเศษ                 

Mini English Program (MEP) และแต่งตั้งคณะท างานฯ 

4. วางแผน ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมห้องเรียนพิเศษ 

Mini English Program (MEP) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 

5. ด าเนินการพัฒนา ตามแผนงาน โครงการและติดตาม ตรวจสอบและประเมินเพ่ือ

ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

6. ประสานความร่วมมือกบัผู้เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศในการปรับปรุง

และพัฒนาห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 

7. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) จัดท าวิจัยเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

8. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

6.3  งำนโครงกำรหอ้งเรียนดนตรี  
 นำงศรีนวย  ส ำอำงคศ์รี หวัหนำ้งำน 

 นำงอญัชญำ  ตะ๊นำ กรรมกำร 

 นำงสำวพรรษเฉลิม ณ ล ำปำง กรรมกำร 

 นำยอมรเทพ  ฝ้ันชมอู กรรมกำร 

 นำงสำววิลำวลัย ์ ทะวะดี กรรมกำร 

 นำยธีรพนัธ ์  ปิงแกว้ กรรมกำร 

 นำยอดิศร  ใจบำ้นเอ้ือม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ปฏบัิติหน้าที่ในการประสานงานและก ากบัดูแลงานโครงการห้องเรียนดนตรี 

2. วางแผน จัดระบบการบริหารงานโครงการห้องเรียนดนตรี 

3. วางแผนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ต่างๆเพ่ือก าหนดครูผู้สอนโครงการ

ห้องเรียนดนตรี และแต่งตั้งคณะท างานฯ 

4. วางแผน ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนดนตรี 

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 

5. ด าเนินการพัฒนา ตามแผนงาน โครงการและติดตาม ตรวจสอบและประเมิน              

เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
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6. ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศในการปรับปรุง

และพัฒนาห้องเรียนดนตรี 

7. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนห้องเรียนดนตรี จัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

8. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

6.4  งำนบริหำรโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
 

นำงสำวนนัทนำพร   วงศย์ศ  หวัหนำ้งำนบริหำรโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
 

 6.4.1 คณะอนุกรรมกำรประสำนงำนกำรขบัเคลือ่นโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

 นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ หัวหน้างานบริหารโครงการฯ ประธานอนุกรรมการ 

 นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ อนุกรรมการ 

 นางเบญญาภา เครือสบจาง หัวหน้ากลุ่มงานส านักงานฝ่ายวิชาการ อนุกรรมการ 

 นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ อนุกรรมการ 

 นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ อนุกรรมการ 

 นางมยุรี ท้าวศรีชัย ครูกลุ่มสาระภาษาองักฤษ  อนุกรรมการ 

 นางสาวศิรินทพิย์ รุมารถ ครูสาระภาษาฝร่ังเศส อนุกรรมการ 

 นางสาวสภุานัน ปัญญาใหญ่ ครูสาระภาษาญ่ีปุ่น อนุกรรมการ 

 นางปัทมาพร อนิดาวงศ์ ครูสาระภาษาจีน อนุกรรมการ 

 นางสาวอรวรรณ กนัธมิา ครูสาระภาษาเกาหลี อนุกรรมการ 

 นายฐิติพงศ์ มิ่งเช้ือ หัวหน้ากลุ่มงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  อนุกรรมการ 

 นางบุญฑริกา วงศ์ค าลือ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ อนุกรรมการ 

 นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา ครกูลุ่มกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน(ห้องสมุด) อนุกรรมการและเลขานุการ 

 นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์ ครกูลุ่มกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน(ห้องสมุด) อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ก ากับ ดูแล ด าเนินการ ยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

โดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนทางด้านสติปัญญา ความสามารถ และความถนัด มีการจัด         

การเรียนรู้ที่เหมาะสม ในการเพ่ิมพูนศักยภาพของผู้เรียน บนพ้ืนฐานของความเข้าใจและรู้ใจ มีการใช้

กระบวนการคัดกรองในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือให้สามารถพัฒนาไปสู่จุดสูงสุด

แห่งศักยภาพ 

2.  ก ากับ ดูแล ยกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีการบริหารด้วยระบบคุณภาพ

ตามเกณฑ ์คุณภาพ 3 ระดับ คือ 

     1)  การบริหารจัดการคุณภาพ ระดับโรงเรียน (School Quality Award : SCQA) 

     2)  การบริหารจัดการคุณภาพ ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

          (Office of the Basic Education Quality Award : OBECQA) 

     3)  การบริหารจัดการคุณภาพ ระดับชาติ (Thailand Quality Award : TQA) 
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3.  ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก โดยเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ 

สื่อสารสองภาษา ล า้หน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

ผ่านสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

6.5 งำนวิจยัเพือ่พฒันำคุณอำพกำรศึกษำและส่งเสริมกำรบริหำรจดักำรชั้นเรียนคุณอำพ 

          นำยอูวณฐั        โพธ์ิงำม                                        ทีป่รึกษำ 
นำยบรรเจิด   สระปัญญำ  หวัหนำ้งำน 
นำงสำวอจัฉรำ ชื่นใจ  รองหวัหนำ้ 

นำงวรฐัทยำ ฝ้ันสืบ  รองหวัหนำ้ 

นำยพสิิฐ ค ำอิโร  รองหวัหนำ้ 

นำงสำวเสำวลกัษณ ์ อินตะ๊สม  รองหวัหนำ้ 

นำงสำวรตันำ ธิชูโต ผูแ้ทนกลุ่มสำระกำรเรียนรูอ้ำษำไทย กรรมกำร 

นำงจงกลณี อกัดีเจริญ ผูแ้ทนกลุ่มสำระกำรเรียนรูอ้ำษำต่ำงประเทศ กรรมกำร 

นำยฐิติพงศ ์ มิง่เช้ือ ผูแ้ทนกลุ่มสำระกำรเรียนรูก้ำรงำนอำชีพฯ กรรมกำร 

นำงเบญญำอำ เครือสบจำง ผูแ้ทนกลุ่มสำระกำรเรียนรูสุ้ขศึกษำและพลศึกษำ กรรมกำร 

นำยปฐวี มณีวงศ ์ ผูแ้ทนกลุ่มสำระกำรเรียนรูศิ้ลปะ กรรมกำร 

นำงทศันยี ์ ตรีเพช็ร ผูแ้ทนกลุ่มสำระกำรเรียนรูส้งัคมศึกษำฯ กรรมกำร 

นำงศุทธินี ไชยรินทร ์ ผูแ้ทนกลุ่มสำระกำรเรียนรูค้ณิตศำสตร ์   กรรมกำร 

นำยฐิติกร  หลำ้วงศษ์ำ ผูแ้ทนกลุ่มสำระกำรเรียนรูวิ้ทยำศำสตรฯ์ กรรมกำร 

นำงสำวอสัรลกัษณ ์ ใจขดั ผูแ้ทนสำระกำรเรียนรูอ้ำษำจีน กรรมกำร 

นำงสำวศิรินทิพย ์รุมำรถ ผูแ้ทนสำระกำรเรียนรูอ้ำษำฝรัง่เศส กรรมกำร 

นำงสำวอรวรรณ  กนัธิมำ ผูแ้ทนสำระกำรเรียนรูอ้ำษำเกำหลี กรรมกำร 

นำงสำวสุอำนนั   ปัญญำใหญ่ ผูแ้ทนสำระกำรเรียนรูอ้ำษำญีปุ่่น กรรมกำร 

นำงสำวกนกพร   นิลแพทย ์ ผูแ้ทนกลุ่มงำนกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน กรรมกำร 

นำงสำวศศลกัษณ ์เครือนนัตำ ผูแ้ทนกลุ่มงำนหอ้งสมุด กรรมกำร 

นำงพรนอสั  เอ้ือแท ้                                                กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงจุฑำทิพย ์  นมิิตเกียรติไกล                                            กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

นำงสำวสุพรรณี  กำทอง  กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

นำงกิง่ลดำ  หมืน่สนัธิ  กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1.  ใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือวิเคราะห์การขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 

2.  เช่ือมโยงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษากบันวัตกรรม SMART ของสถานศึกษาใน

ระดับนโยบายสู่การปฏบัิติ  
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3.  ใช้การวิจัยเพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาสถานศึกษาสู่ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 

โดยบูรณาการการท างานร่วมกนักบัฝ่ายบริหาร 

4.  จัดท าวิจัยสถาบัน เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 

5.  ส่งเสริมคณะครูแก้ไขปัญหาและพัฒนาช้ันเรียน โดยใช้กระบวนการการวิจัยในช้ันเรียน 

6. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา บุคคล องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่ น                

ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยที่สะท้อนถึงการพัฒนาคุณภาพ         

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

6.6 งำนศูนยโ์อลิมปิกวิชำกำร สอวน.ค่ำย 1 วิชำเคมี 

นำงสำวตรีนุช เพชรแสนงำม   หวัหนำ้ 

นำยชยัวฒัน ์ นรินัดรกุ์ลสิทธ์ิ   รองหวัหนำ้ 

นำยกฤชณ์ิพจน ์ สะอำด   กรรมกำร 

นำงจิตรำ เครือตนั นำยชลอ ประชุมฉลำด กรรมกำร 

นำงสิริวิมล นรินัดรกุ์ลสิทธ์ิ นำยอูวณฐั โพธ์ิงำม กรรมกำร 

นำงปำรมี สุปินะ นำงนำริฐำ อินถำนะ กรรมกำร 

นำงเนื้ อนอ้ง ศรีตะบุตร นำยจิตตวฒัน ์ เมืองมำหลำ้ กรรมกำร 

นำงนงนุช แสนเงิน นำงสำวนำรีรตัน ์รุ่งเรือง กรรมกำร 

นำยนพพร ปุกค ำ นำงบุญฑริกำ วงศค์ ำลือ กรรมกำร 

นำยสมโอชน ์ ฟูใจ นำงนอำรตัน ์ สูตรเลข กรรมกำร 

นำงศิริญำ ยศบุญเรือง นำงสำวรุจิรตัน ์ เป็งสำ กรรมกำร 

นำงจริยำ โชติคณำกุล นำงจิรำรตัน ์ วงศวิ์ไล กรรมกำร 

นำยดุษฎี ศรีทรงรำช นำยฐิติกร หลำ้วงศษ์ำ กรรมกำร 

นำยพงษธ์ลกัษณ ์ สิบแกว้ นำงสำววรำพร รศัมีจำตุรงค ์ กรรมกำร 

นำงสำววิอำวรรณ อุตจนัทร ์ นำงอ ำไพ พชิิตสนัต ์ กรรมกำร 

นำงสำวจุฑำมำศ กนัทะวงั   กรรมกำร 

นำงกญัญำรตัน ์ มูลวิชำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   นำงวริศรำ      กิจจำอินนัท ์                       กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. วางแผน สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูในสาระวิทยาศาสตร์ เข้ารับการพัฒนาทางวิชาการตาม

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์                   

สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากลัยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร์ (สอวน.) 

2. วางแผนจัดการสอนเสริมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักเรียน           

ให้ได้มีโอกาสเข้ามารับการฝึกอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการมากขึ้น 
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3. ประสานความร่วมมือกบัมูลนิธส่ิงเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์

ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

(สอวน.) และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการด าเนินการจัดค่าย สอวน.ค่าย 1 วิชา

เคมี 

4. ด าเนินการจัดค่าย สอวน.ค่าย 1 วิชาเคมี อบรมให้ความรู้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก                  

ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 เป็นเวลาประมาณ 3 สปัดาห์ แล้วสอบคัดเลือกให้ เพ่ือเข้าค่าย 2 

5. เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 วิชา

เคมี ให้นักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

6. ปฏบัิติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

6.7 งำนหอ้งเรียนขงจ่ือ โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

นางปัทมาพร   อนิดาวงศ์ หัวหน้างาน 

นางนพพร   ปรียานนท ์ ที่ปรึกษา 

MISS ZHOU ZHOU  ที่ปรึกษา 

นางณัฐภรณ์   เดชเกาะเก่า กรรมการ 

นางพิชญาภา   ไชยวรรณ กรรมการ 

นางสาวภัสรลักษณ์   ใจขัด กรรมการและเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1.  ปฏบัิติหน้าที่ในการประสานงานและก ากบัดูแลงานห้องเรียนขงจ่ือ โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

2.  วางแผน จัดระบบการบริหารงานโครงการห้องเรียนขงจ่ือร่วมกบั โรงเรียนสาธติแห่ง

มหาวิทยาลัยครูเหอเป่ย 

3.  วางแผนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมห้องเรียนขงจ่ือ 

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 

4.  ด าเนินการพัฒนา ตามแผนงาน โครงการและติดตาม ตรวจสอบและประเมินเพ่ือ

ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

5.  ประสานความร่วมมือกบัผู้เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในการปรับปรุงและ

พัฒนาห้องเรียนขงจ่ือ โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

6.  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนห้องเรียนขงจ่ือจัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

7.  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกบัการศึกษาต่อประเทศจีน (ทุนการศึกษา) 
8.  ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ขอบข่ายการบริหารงาน 
 

ฝ่ายอ านวยการ โรงเรียนล าปางกลัยาณี  อ.เมือง  จ.ล าปาง 

 

การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ มี

ความคล่องตัวโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณ 

แบบมุ่งเน้นผลงานให้มีการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้

จากบริการมาใช้บริหารจัดการ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน 

ตลอดจนให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริมประสานงาน และอ านวยการให้การปฏิบัติงานของ

สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

บริหารงานเอกสารให้เป็นไปตามก าหนดข้ันตอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ประสานงานได้อย่างรวดเรว็ ทั่วถึงและครอบคลุม 

บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้แนวทางตามประกาศมาตรฐานของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

บริหารงานบุคลากรให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมายระเบียบเป็นไปตามหลัก

ธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มี

ขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกยีรติ มีความม่ันคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

2. เพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธเ์ป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 

3. เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการทรัพยากร ที่ได้อย่างเพียงพอและมี           

ประสทิธภิาพ 

 

ขอบข่ายการบริหารงาน 
ฝ่ายอ านวยการ โรงเรียนล าปางกัลยาณี ได้ก าหนดขอบข่ายและภาระงานโดยแบ่งออกเป็น 

7 กลุ่มงาน คือ 

1. กลุ่มงานธุรการ 

2. กลุ่มงานแผนงานโรงเรียน 

3. กลุ่มงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

4. กลุ่มงานบริหารพัสดุและสนิทรัพย์ 

5. กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี 

6. กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. กลุ่มงานเสริมสร้างประสทิธภิาพบุคลากร 
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คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายอ านวยการ 
 

นางสาวดวงเดือน จิตอารีย ์ รองผูอ้ านวยการฝ่ายอ านวยการ   ประธานกรรมการ 

นางปารม ี สุปินะ ผูช่้วยรองผูอ้ านวยการฝ่ายอ านวยการ   รองประธานกรรมการ 

นายทศวฒัน ์ หอมแก่นจนัทร ์หวัหนา้กลุ่มงานแผนงานโรงเรียน   กรรมการ 

นางนงนุช แสนเงิน หวัหนา้กลุ่มงานประกนัคุณภาพการศึกษา   กรรมการ 

นางรุจิรตัน ์ เป็งสา   หวัหนา้กลุ่มงานพสัดุและสินทรพัย ์   กรรมการ 

นางสาวทิพวรรณ  ทดัเทียมพงษ ์ หวัหนา้กลุ่มงานการเงินและบญัชี   กรรมการ 

นายชยัณรงค ์ ภกัศิลป์ หวัหนา้กลุ่มงานพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

นางปารม ี สุปินะ หวัหนา้กลุ่มงานเสริมสรา้งประสิทธิภาพบุคลากร   กรรมการ  

นางสาวแพรพลอย ค าปิงบุตร หวัหนา้กลุ่มงานธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. จัดระบบสายงาน จัดบุคลากร และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายอ านวยการ 

2. ก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานด้านงานแผนงานและประกันคุณภาพ งานพัสดุและสินทรัพย์ 

งานการเงินและบัญชี งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายของ

โรงเรียน 

3. วางแผน ควบคุม ดูแล ติดตามประเมินผลการปฏบิัติงานฝ่ายอ านวยการ 

 

1. กลุ่มงานธุรการ 
 

นางสาวแพรพลอย  ค าปิงบุตร 

หวัหนา้กลุ่มงานธุรการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. จัดระบบสายงาน จัดบุคลากร และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงานธุรการ 

2. ปฏบิัติหน้าที่ก ากบั ดูแล และประสานงาน กลุ่มงานธุรการ ดังต่อไปนี้  

2.1 งานสารบรรณ 

2.2 งานส านักงานผู้อ านวยการ 

2.3 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.4 งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  

2.5 งานบริหารกองทุนและมูลนิธ ิ

3. รวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏบิัติเกี่ยวกบังานธุรการ 

4. จัดท าแผนงาน/โครงการ ของกลุ่มงานธุรการ 

5. รวบรวมแผนงาน/โครงการของฝ่ายอ านวยการ 

6. ประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มงานธุรการ 

7. ปฏบิัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการ ฝ่ายอ านวยการคนที่ 3 ในกรณีที่รองผู้อ านวยการและผู้ช่วย

รองผู้อ านวยการสถานศึกษาไปราชการ/ลาป่วย/ลากจิ/ไม่สามารถปฏบิัติหน้าที่ได้ 

8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของกลุ่มงานธุรการ  
 

 

1.1 งานสารบรรณโรงเรียน 

นางสาวแพรพลอย ค าปิงบุตร หัวหน้างาน 

นางสาวมีนณา ธนันไชย กรรมการ 

นางสาวพิชชาภัทร์ นนทวิ์บูลวัฒนา กรรมการ 

นางจิราภรณ์ ท าทอง กรรมการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ  

1. ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไข

เพ่ิมเติมอย่างเคร่งครัด 

2. รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทของหนังสือราชการและจัดส่งเอกสารให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

3. ร่าง-พิมพ์ หนังสอืโต้ตอบและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

4. ควบคุมและปฏบัิติงานเกี่ยวกับการเกบ็ พิมพ์ คัดส าเนา ค้นหา และติดตามเร่ืองราว

เอกสาร หลักฐาน 

5. จัดท าทะเบียนคุมการออกค าสั่ง ประกาศ แจ้งข้อความของโรงเรียน 

6. ให้ค าช้ีแจงและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องาน 

7. ประสานงาน เดินหนังสอื และรับ-ส่ง เอกสารทางไปรษณีย์ 

8. รวบรวมข้อมูล สถิติ เอกสาร หลักฐาน หรือระเบียบและวิธกีารปฏบัิติที่เกี่ยวข้อง 

9. ด าเนินการท าลายหนังสือราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

พ.ศ.2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

10. เกบ็สถิติหนังสอืเข้า – ออก แยกประเภท 

11. รวบรวมระเบียบปฏบัิติงานสารบรรณไว้เป็นหลักฐานอ้างองิ 

12. ประสานงานและด าเนินการรายงานข้อมูลสารบรรณ ตามที่หน่วยเหนือต้องการ 

13. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

1.2  งานเลขานุการส านกังานผูอ้ านวยการ 

นางสาวแพรพลอย ค าปิงบุตร หัวหน้างาน 
นางอริศรา บุญยืน กรรมการ 
นายกติิศักด์ิ พรมค า กรรมการ 
นางวริศรา กจิจาภินันท ์ กรรมการ 

นางจิราภรณ์ ท าทอง กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวพิชชาภัทร์ นนทวิ์บูลวัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ  
1. ประสานงานกลุ่มบริหาร น าเอกสารเสนอผู้อ านวยการเพ่ือสั่งการและน าเอกสารคืน

ผู้เกี่ยวข้องสู่การปฏบิัติ 
2. ติดต่อประสานงานในการเดินทางไปราชการและจัดท ารายละเอียดรายงานเดินทาง

ประสานการเบิกจ่าย 
3. รับรองแขกผู้มาติดต่องานกบัผู้อ านวยการ 
4. ท าปฏทินินัดหมายงานราชการ และรายงานให้ผู้อ านวยการทราบ 
5. รับค าสั่งจากผู้อ านวยการ ติดต่อประสานงานกลุ่มบริหารและบุคลากรในสถานศึกษาสู่การปฏบิัติ 
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

1.3  งานบริหารจดัการส านกังานผูอ้ านวยการ 

นางปารมี สปิุนะ หัวหน้างาน 
นางนาริฐา อนิถานะ กรรมการ 
นางนงนุช                   แสนเงิน กรรมการ 
นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา กรรมการ 
นางนิชานันท ์ เมฆศิริ กรรมการ 

นางจุฑาทพิย์ นิมิตรเกยีรติไกล กรรมการ 

นายพิสฐิ ค าภิโร กรรมการ 
นางสาววิภาวรรณ อตุจันทร์              กรรมการ          
นางวริศรา กจิจาภินันท์ กรรมการ 

นายบรรเจิด สระปัญญา กรรมการ 
นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 

นางจิราภรณ์ ท าทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวพิชชาภัทร์ นนทวิ์บูลวัฒนา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวแววใจ              แหนมเชย            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวอัญชลีพร เชียงพันธ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ  
1. สนองนโยบายการจัดการศึกษาในและนอกสถานศึกษา 
2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้อ านวยการ 
3. จดบันทกึเหตุการณ์ประจ าวัน เพ่ือลงสมุดหมายเหตุประจ าวันเสนอผู้อ านวยการ 
4. รับรองแขกผู้มาติดต่องานกบัผู้อ านวยการ 
5. จัดท าบัญชีรายรับ – จ่าย ของส านักงานผู้อ านวยการ 
6. รับค าสั่งจากผู้อ านวยการ ติดต่อประสานงานกลุ่มบริหารและบุคลากรในสถานศึกษาสู่การปฏบิัติ 
7. ประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาส่วนราชการและองค์กรภายนอก 
8. ประสานและร่วมพัฒนางานสหวิทยาเขตกลัยา 
9. จัดท าข้อมูล เอกสารการรายงานการปฏบิัติงานของผู้อ านวยการ 
10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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1.4 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน 

นางสาวแพรพลอย ค าปิงบุตร หัวหน้างาน 

นางอริศรา บุญยืน กรรมการ 
นายสมโภชน์ ฟูใจ กรรมการ 

นางวริศรา กจิจาภินันท ์ กรรมการ 
นางสาววิภาวรรณ อุตจันทร์ กรรมการ 

นางจิราภรณ์ ท าทอง กรรมการ 

นางสาวพิชชาภัทร์ นนทวิ์บูลวัฒนา กรรมการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ  

1. รวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ด าเนินการให้ได้มาซ่ึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นไปตามระเบียบ 

3. สนับสนุนรับทราบข้อมูลหรือด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบและด าเนินการหรือ

ถอืปฏบิัติแล้วแต่กรณี 

6. ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมและรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการได้ทราบ 

7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

1.5 งานบริหารกองทุนและมูลนธิิ 

ผูอ้ านวยการโรงเรียนล าปางกลัยาณี ประธานทีป่รึกษา 

รองผูอ้ านวยการฝ่ายอ านวยการ  รองประธานที่ปรึกษา 

รองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ  รองประธานที่ปรึกษา 

รองผูอ้ านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน รองประธานที่ปรึกษา 

รองผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป รองประธานที่ปรึกษา 

นางปารมี สุปินะ หวัหนา้งาน 
นางสาวสมพร กอนเช้ือ กรรมการ 

นางสาวนนัทนาพร วงศย์ศ กรรมการ 

นางนงนุช แสนเงิน กรรมการ 

นางสาวปิญชาน ์ รินงา้ว กรรมการ 

นางสาวกนกพร นลิแพทย ์ กรรมการและเลขานุการ 

นายทศวฒัน ์ หอมแก่นจันทร ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ  

1.  ศึกษาระเบียบแนวปฏบัิติ  และวัตถุประสงค์  เกี่ยวกับการด าเนินงานของมูลนิธ ิและ

กองทุนของโรงเรียน 

2.  ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ  แนวปฏบัิติ  และวัตถุประสงค์ของมูลนิธแิละกองทุน 

3.  จัดท าบัญชีรับ – จ่าย  เงินของมูลนิธ ิ และกองทุนให้เป็นปัจจุบัน 
4.  ร่วมกบังานแนะแนว  ในการมอบทุนการศึกษาให้กบันักเรียน 

5.  งานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. กลุ่มงานแผนงานโรงเรียน 

 

นายทศวฒัน ์   หอมแก่นจนัทร ์

หวัหนา้กลุ่มงานแผนงานโรงเรียน 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ  
1. จัดระบบสายงาน จัดบุคลากร และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงานแผนงานและ

ประกนัคุณภาพ 

2. ก าหนดแนวทางการปฏบัิติด้านแผนงานและประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับนโยบาย

ฝ่ายอ านวยการ 

3. วางแผน ควบคุม ดูแล ติดตาม ประเมินผลงานและประเมินผลการปฏบัิติงานของ

บุคลากร 

ก. งานแผนงาน 

ข. งานสารสนเทศ 

ค. งานตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

ง. งานจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 

4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของกลุ่มงานแผนงานโรงเรียน 
 

 

2.1 งานแผนงาน 

นายทศวฒัน ์ หอมแก่นจันทร ์   หวัหนา้งาน 

นางนงนุช แสนเงิน นายธีรวฒัน ์ กนัทะ รองหวัหนา้งาน 

นางนพพร ปรียานนท ์ นางอญัญช์ลีย ์ สิทธิ กรรมการ 

นางจงกลณี ภกัดีเจริญ นางอญัชญา ตะ๊นา กรรมการ 

นางกญัญารตัน ์ มูลวิชา นายจิตตวฒัน ์ เมืองมาหลา้ กรรมการ 

นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด นางสาวสุภานนั ปัญญาใหญ่ กรรมการ 

นางสุพรทิพย ์ เป้ียปลูก   กรรมการ 

นางสาวภทัรวรรณ ตรียสรศยั  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวพชัรกรณ ์ ชยัชนะ  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

นางสาวแววใจ แหนมเชย  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ  

1. วิเคราะห์ทศิทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา 

2. จัดท าแผนกลยุทธห์รือแผนพัฒนาการศึกษา โดยประสานงานกลุ่มบริหารต่าง ๆ ด าเนินการ

ทบทวนภารกจิการจัดการศึกษาของโรงเรียน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก ก าหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกจิ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์เป้าหมายผลผลิตและผลลัพธท์างการศึกษา 

3. จัดท าแผนปฏบิัติงานระยะ 1 ปี 

4. วิเคราะห์ความเหมาะสม การเสนอของบประมาณ โดยประสานงานกับกลุ่มบริหารต่าง ๆ 

ด าเนินการจัดท ารายละเอยีดแผนงบประมาณ จัดท ากรอบประมาณการรายจ่าย 

5. จัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษาตามมติที่ประชุม โดยตรวจสอบวงเงินงบประมาณ 

วิเคราะห์ภารกจิงาน น าเสนอแผนปฏบิัติการประจ าปี งบประมาณ แจ้งจัดสรรวงเงินให้กลุ่มบริหาร สาระ

การเรียนรู้ฯ และงานต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏบิัติการ 

6. จัดท าปฏทินิการปฏบิัติงานประจ าปีตามปีการศึกษา 

7. ติดตามการใช้เงินตามประเภทของเงินงบประมาณ วิเคราะห์ค านวณต้นทุนผลผลิตตาม

มาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

8. ประสานงานกลุ่มบริหาร สาระการเรียนรู้ฯ และงานต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม

เป้าหมาย 

9. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและกจิกรรมต่าง ๆ ทุกปีการศึกษา 

10. รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานต้นสงักัด 

11. จัดท าค ารับรองปฏบิัติราชการ 

12. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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2.1.1  คณะจดัท าแผนกลยุทธร์ะยะ 4 ปี 

นายทศวฒัน ์ หอมแก่นจันทร ์   หวัหนา้งาน 

นางปารมี สุปินะ นางนงนุช แสนเงิน กรรมการ 

นางอญัญช์ลีย ์ สิทธิ นางนพพร ปรียานนท ์ กรรมการ 

นางจงกลณี ภกัดีเจริญ นางอญัชญา ตะ๊นา กรรมการ 

นางกญัญารตัน ์ มูลวิชา นายจิตตวฒัน ์ เมืองมาหลา้ กรรมการ 

นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด นางสาวสุภานนั ปัญญาใหญ่ กรรมการ 

นางสุพรทิพย ์ เป้ียปลูก นางสาวพชัรกรณ ์ ชยัชนะ กรรมการ 

นายชลธิช ณ ล าปาง นางจริยา โชติคณากุล กรรมการ 

นางสาวภทัรวรรณ ตรียสรศยั   กรรมการ 

นายธีรวฒัน ์ กนัทะ  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวแววใจ แหนมเชย  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ  

1.  ศึกษาและวิเคราะห์จุดเน้น นโยบายและการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ก าหนดวิสยัทศัน์ พันธกจิ เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์เป้าหมายผลผลิตและผลลัพธท์างการศึกษา 

3. จัดท าแผนพัฒนาระยะ 4 ปี (2565 – 2568) 

4. น าเสนอแผนกลยุทธร์ะยะ 4 ปี ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

2.2  งานสารสนเทศ 

2.2.1  งานสารสนเทศกลาง 

นางนงนุช แสนเงิน  ประธาน 

นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์   รองประธาน 

นางอญัญ์ชลีย์ สทิธิ   รองประธาน 

งานสารสนเทศของฝ่าย/กลุ่มสาระ    กรรมการ 

นางจริยา โชติคณากุล  กรรมการและเลขานุการ 

นายชลธชิ ณ ล าปาง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวแววใจ แหนมเชย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ  
1. จัดเกบ็ข้อมูลให้เพียงพอกบัความต้องการของโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาฯ และ สพฐ.

โดยวางแผนเกบ็ข้อมูล ตลอดจนก าหนดรายการข้อมูลสารสนเทศที่จัดเกบ็ให้ชัดเจน 

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

โดยวางแผนและจัดเกบ็ข้อมูลทุกประเภทในโปรแกรมระบบบริหารงาน ICT ของโรงเรียน โดยมีการ

ตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นปัจจุบัน สะดวกแก่การเรียกใช้ข้อมูล 
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3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นต้องใช้ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 

4. จัดท า/พัฒนาเคร่ืองมือใช้จัดเกบ็ข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมรายการข้อมูลสารสนเทศ

ที่วางแผนไว้ ด าเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผลและจัดท าเป็นเอกสาร 

5. รวบรวมข้อมูลผลงานของนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรและของโรงเรียนเพ่ือเผยแพร่

เป็นเอกสารหรือผ่านระบบบริการเครือข่าย Website ของโรงเรียนและอื่น ๆ 

6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.2.2  งานรายงานขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคล (Data Management Center) 

นางกญัญารัตน์ มูลวิชา ประธาน 

นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด รองประธาน 

นางอรชร ฤกษ์วัลย์ กรรมการ 

นางอญัญ์ชลีย์ สทิธิ กรรมการ 

นางสดุรัก ราชประสทิธิ์ กรรมการ 

นางศิริกานดา กนัธดิา กรรมการ 

นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา กรรมการ 

นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล กรรมการ 

นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ กรรมการ 

นายดุษฎี ศรีทรงราช กรรมการ 
นายพงษ์ธลักษณ์ สบิแก้ว กรรมการ 

นางสาววราพร รัศมีจาตุรงค์ กรรมการ 

นางสาวกุญชรี ผ่านสวุรรณ กรรมการ 

นายชัยวัฒน์ นิรันดร์กุลสทิธิ์ กรรมการ 

นางสาวตรีนุช เพชรแสนงาม กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวอภิญญา สงัข์ครุฑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวรัตนาภรณ์ มโนใจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ  
นิเทศ ก ากบั และติดตามให้การด าเนินการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพ่ือจัดท าสถิติ

ข้อมูลสารสนเทศ ดังน้ี 

- ด าเนินการ เล่ือนช้ัน ซ า้ช้ัน ท าจบ ย้ายออก นักเรียนในรอบสิ้นปีการศึกษา  

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

นักเรียน/ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ตรงกบังานทะเบียน)  

เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ ส าหรับสถานศึกษาและรายงานข้อมูล

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ มี

ความถูกต้องของข้อมูล มีความรวดเรว็ในการท างาน และรายงานข้อมูลได้ทนัก าหนดเวลา 
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2.2.3  งานรายงานขอ้มูลระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารการศึกษา (Education 

Management Information System : EMIS) 

นางศิริกานดา กนัธดิา ประธาน (ข้อมูลครูและบุคลากร/ข้อมูลพ้ืนฐาน/ข้อมูล  

เวบ็ไซด์/ข้อมูลการศึกษาเพ่ือปวงชน-EFA) 

นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด รองประธาน  (ข้อมูลครูและบุคลากร/ข้อมูลพ้ืนฐาน/ข้อมูล 

เวบ็ไซด์/ข้อมูลการศึกษาเพ่ือปวงชน-EFA) 

นางจุฑาทพิย์ นิมิตรเกยีรติไกล กรรมการ (ข้อมูลครุภัณฑแ์ละเทคโนโลยี) 

นางสาววิภาวรรณ อุตจันทร์ กรรมการ (ข้อมูลครุภัณฑแ์ละเทคโนโลยี) 

นางสาวรุจิรัตน์ เป็งสา กรรมการ (การจัดซ้ือจัดจ้าง) 

นางสาวอรวรรณ กนัธมิา กรรมการ (การจัดซ้ือจัดจ้าง) 

นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ กรรมการ 

นางอญัญ์ชลีย์ สทิธิ กรรมการ 

นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ กรรมการ 

นางสาวอญัชลีพร เชียงพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ  

นิเทศ ก ากบั และติดตามให้การด าเนินการรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

การศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ มีความถูกต้องของข้อมูล มีความรวดเรว็

ในการท างานและรายงานข้อมูลได้ทนัก าหนดเวลา 

 

2.3 งานตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

นายธีรวฒัน ์ กนัทะ   หวัหนา้งาน 

นายทศวฒัน ์ หอมแก่นจันทร ์   รองหวัหนา้งาน 

นางนพพร ปรียานนท ์ นางจงกลณี ภกัดีเจริญ กรรมการ 

นางอญัชญา ตะ๊นา นางอญัญช์ลีย ์ สิทธิ กรรมการ 

นางสุพรทิพย ์ เป้ียปลูก นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด กรรมการ 

นางกญัญารตัน ์ มูลวิชา นางสาวตรีนุช เพชรแสนงาม กรรมการ 

นางสาวสุภานนั ปัญญาใหญ่ นางสาวพชัรกรณ ์ชยัชนะ กรรมการ 

นางสาวภทัรวรรณ ตรียสรศยั   กรรมการ 

นายจิตตวฒัน ์ เมืองมาหลา้ กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวแววใจ แหนมเชย กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ  

1. ท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงิน แผนการตรวจสอบประสานแผนและ

ด าเนินการตรวจสอบตามแผน รายงานผลการตรวจสอบ 

2. ประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ก าหนดปัจจัยหลัก

ความส าเรจ็ตัวช้ีวัดของโรงเรียน เคร่ืองมือเพ่ือการประเมินผล ประเมินแผนกลยุทธ ์

3. รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

        

2.4 งานระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 

นางสาวดวงเดือน จิตอารีย ์ ประธานทีป่รึกษา 

นายสมชาย ใจไหว รองประธานที่ปรึกษา 

นางพนิดา สุประการ รองประธานที่ปรึกษา 

นายทวี เขื่อนแกว้ รองประธานที่ปรึกษา 

นายธีรวฒัน ์ กนัทะ หวัหนา้งาน 

หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาไทย กรรมการ 

หวัหนา้กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ กรรมการ 

หวัหนา้กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์ กรรมการ 

หวัหนา้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์ กรรมการ 

หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที ่1 กรรมการ 

หวัหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที ่2 กรรมการ 

หวัหนา้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 

หวัหนา้กลุ่มสาระศิลปศึกษา กรรมการ 

หวัหนา้กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ กรรมการ 

หวัหนา้งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กรรมการ 

นางนงนุช แสนเงิน กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวแววใจ แหนมเชย กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ  

1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ตามโครงสร้างและภารกจิของสถานศึกษา 

2. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง 

3. วางแผนจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 

4. ประสานงานให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง น ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุม

การด าเนินงานตามภารกจิ 

5. ประเมินผลการด าเนินงานควบคุมภายใน 

6. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในให้คณะกรรมการสถานศึกษาและ สพม.35     

7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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3. กลุ่มงานระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

นางนงนุช    แสนเงิน 

หวัหนา้กลุ่มงานระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ  

1. ปฏบัิติหน้าที่ในการประสานงานและก ากบัดูแลงานดังต่อไปน้ี 

1.1  งานพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน 

1.2  งานติดตามและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1.3  งานจัดการท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1.4 งานรับการประเมินภายนอก 

2. งานประเมินประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบัิติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

3. เป็นกรรมการบริหารหลักสตูรสถานศึกษา 

4. ปฏบัิติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.1 งานพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 

นางนงนุช แสนเงิน   หวัหนา้งาน 

นายทศวฒัน ์ หอมแก่นจันทร ์   รองหวัหนา้งาน 

นางพมิพท์อง มหาแกว้ นางพรนภสั เอ้ือแท ้ กรรมการ 

นางลลิตา ประชุมฉลาด นางมยุรี ทา้วศรีชยั กรรมการ 

นายศราวุฒิ สุภายอง นายยุทธนา เถยีรประภากุล กรรมการ 
นายปฐวี มณีวงศ ์ นายจีรศกัด์ิ ถานอ้ย กรรมการ 

นางสาวนนัทนาพร วงศย์ศ นางสาวกนกพร นลิแพทย ์ กรรมการ 

นางนพพร ปรียานนท ์ นางอญัญช์ลีย ์ สิทธิ กรรมการ 

นางจงกลณี ภกัดีเจริญ นายธีรวฒัน ์ กนัทะ กรรมการ 

นายจิตตวฒัน ์ เมืองมาหลา้ นางสาวสุภานนั ปัญญาใหญ่ กรรมการ 

นางนาริฐา อินถานะ นางสาวพชัรกรณ ์ ชยัชนะ กรรมการ 

นายชลธิช ณ ล าปาง นางวริศรา กิจจาภินนัท ์ กรรมการ 

นายสมโภชน ์ ฟูใจ นางสาวภทัรวรรณ ตรียสรศยั กรรมการ 

นางปารมี สุปินะ ผูแ้ทนฝ่ายอ านวยการ 

นายหรินทร ์ คะระวาด ผูแ้ทนฝ่ายกิจการนกัเรียน 

นายชลอ ประชุมฉลาด ผูแ้ทนฝ่ายบริหารทัว่ไป 
นางจนัทรตัน ์ ดวงฟู ผูแ้ทนฝ่ายวิชาการ 

นางจิรารตัน ์ วงศวิ์ไล กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวแววใจ แหนมเชย กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความส าเรจ็ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

และตัวช้ีวัดของกระทรวง เป้าหมายความส าเรจ็ของเขตพ้ืนที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

3. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตาม

เป้าหมายความส าเรจ็ของสถานศึกษา 

4. ด าเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือ

ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

5. ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

6. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา      

ในการประเมินสถานศึกษาเพ่ือเป็นมาตรฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

7. ร่วมมือกนัตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

8. น าข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนประกอบการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน 

9. จัดประชุมครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในบทบาท

หน้าที่ที่จะต้องช่วยกนัพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินภายในโรงเรียน ระดับเขต และ

ระดับจังหวัด 

10. สนับสนุนและส่งเสริมให้ครู บุคลากร และนักเรียน ด าเนินการประเมินตนเอง 

11. ร่วมวางแผนจัดระบบข้อมูลเพ่ือรองรับตัวช้ีวัดที่ บ่งบอกความส าเร็จตามมาตรฐาน    

คุณภาพที่ก  าหนด 

12. วิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพเพ่ือก าหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานและมาตรฐานการปฏบัิติงาน

ของโรงเรียน 

13. ก าหนดแนวทางในการจัดระบบข้อมูลที่แสดงถึงการน าผลการประเมินภายในของ       

โรงเรียนไปปรับปรุงและพัฒนางาน 

14. ก าหนดระดับคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่พึงประสงค์ของโรงเรียน โดยยึด

เกณฑม์าตรฐานคุณภาพที่หน่วยงานต้นสงักดัก าหนดไว้เป็นแนวทางหรือเป็นหลักในการด าเนินการ 

15. จัดท าคู่มือด าเนินการ/แผนปฏบัิติการ และปฏทินิปฏบัิติงาน 

16. จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
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3.2  งานติดตามและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

นางจิรารตัน ์ วงศวิ์ไล หวัหนา้งาน 

นางนงนุช แสนเงิน รองหวัหนา้ 

นางสาวสุภานนั ปัญญาใหญ่ รองหวัหนา้ 

นางพมิพท์อง มหาแกว้ นางพรนภสั เอ้ือแท ้ กรรมการ 

นายทศวฒัน ์ หอมแก่นจันทร ์ นางลลิตา ประชุมฉลาด กรรมการ 

นางมณีรตัน ์ ภิญโญ นายยุทธนา เถยีรประภากุล กรรมการ 

นางศรีนวย ส าอางคศ์รี นายปฐวี มณีวงศ ์ กรรมการ 

นางระวิวรรณ ภกัดี นายธีรพนัธ ์ ปิงแกว้ กรรมการ 

นางมยุรี ทา้วศรีชยั นางนพพร ปรียานนท ์ กรรมการ 

นางปัทมาพร อินดาวงศ ์ นางสาวอรวรรณ กนัธิมา กรรมการ 

ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
นายชลธิช ณ ล าปาง กรรมการและเลขานุการ 

นางวริศรา กิจจาภินนัท ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ  

1. วางแผนการประเมิน ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.  สรุปผลการประเมิน  หลังการประเมินให้แจ้งผลการประเมิน ให้ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

3. ยึดหลักการประเมินเพ่ือพัฒนา และสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามเป้าหมาย

ความส าเรจ็และเกณฑก์ารประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษา  

4. เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกดิจากการปฏบัิติงานตามสภาพจริงของ

สถานศึกษา  

5. เลือกใช้วิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือ สามารถ

ตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษา และสะท้อนคุณภาพการด าเนินงาน

ตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน 

      
3.3  งานการจดัท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

นางนงนุช แสนเงิน หวัหนา้งาน 

นายทศวฒัน ์ หอมแก่นจันทร ์ รองหวัหนา้ 

นายสมโภชน ์ ฟูใจ กรรมการ 

นางนาริฐา อินถานะ กรรมการ 

นางสาวสุภานนั ปัญญาใหญ่ กรรมการ 

นางสาวมลัลิกา อิ่มลาภ กรรมการ 

นางวริศรา กิจจาภินนัท ์ กรรมการ 
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นายชลธิช ณ ล าปาง กรรมการ 
นางจิรารตัน ์ วงศวิ์ไล กรรมการ 

นายพสิิฐ ค าภิโร กรรมการ 

นางสาวเปรมจิตร เกลียวฝ้ัน กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวแววใจ แหนมเชย กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ  

1.  น าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท ารายงานการประเมินตนเองที่

สะท้อนคุณภาพผู้เรียน ผลส าเรจ็ของกระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

2.  น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานต้นสังกดั  

3.  เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

3.4  งานรบัการประเมินภายนอก 

นางนงนุช แสนเงิน  หวัหนา้งาน 

นายทศวฒัน ์ หอมแก่นจันทร ์ รองหวัหนา้งาน 
นางปารมี สุปินะ ผูแ้ทนฝ่ายอ านวยการ กรรมการ 

นายหรินทร ์ คะระวาด ผูแ้ทนฝ่ายกิจการนกัเรียน กรรมการ 

นายชลอ ประชุมฉลาด ผูแ้ทนฝ่ายบริหารทัว่ไป กรมการ 

นางจนัทรตัน ์ ดวงฟู ผูแ้ทนฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 

นางนาริฐา อินถานะ   กรรมการ 

นายชลธิช ณ ล าปาง   กรรมการ 

นางวริศรา กิจจาภินนัท ์   กรรมการ 

หวัหนา้กลุ่มสาระ หวัหนา้สาระ หวัหนา้ระดบั  กรรมการ 

นางจิรารตัน ์ วงศวิ์ไล  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวแววใจ แหนมเชย  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ  

1.  เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก   

2.  เตรียมการต้อนรับตามสมควร  และให้ความร่วมมือ อ านวยความสะดวกในการประเมิน

คุณภาพภายนอกของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 

3. พัฒนามาตรฐานการศึกษาตามค าช้ีแนะของ สมศ. 
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4. กลุ่มงานบริหารพสัดุและสินทรพัย ์
 

นางสาวรุจิรตัน ์  เป็งสา 

หวัหนา้กลุ่มงานบริหารพสัดุและสินทรพัย ์
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ  
1. เป็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ปฏบัิติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการหรือ

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ คนที่ 1 ในกรณีที่รองผู้อ านวยการและผู้ช่วยรอง

ผู้อ านวยการสถานศึกษาไปราชการ/ลาป่วย/ลากจิ/ไม่สามารถปฏบัิติหน้าที่ได้ 

2. จัดระบบสายงานและจัดบุคลากร กลุ่มงานบริหารพัสดุและสนิทรัพย์ 

3. ก าหนดแนวทางการปฏบัิติงานด้านบริหารพัสดุและสนิทรัพย์ 

4. วางแผน ควบคุม ดูแล ติดตาม ประเมินผลงานและประเมินผลด้านการปฏบัิติงานของบุคลากร 

ก. งานพัสดุและสนิทรัพย์ 

ข. งานระบบ EGP 

ค. งานยานพาหนะ 

5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของกลุ่มงานบริหารพสัดุและสินทรพัย ์
 

 

4.1 งานจดัซ้ือจดัจา้ง 

นางสาวรุจิรตัน ์ เป็งสา หวัหนา้งาน 

นางจุฑาทิพย ์ นิมติรเกียรติไกล กรรมการ 

นางพชัรินทร ์ สุภายอง กรรมการ 

นางสาวอรวรรณ กนัธิมา กรรมการ 

นางสาววิภาวรรณ อุตจนัทร ์ กรรมการ 

นายลีนวฒัน ์ สมพนัธ ์ กรรมการ 

นางสาวศิญาภสัร ์ สิทธิเลิศวิศาล กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวกชกร ดอนอุบล กรรมการและเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. รวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏบิัติเกี่ยวกบังานพัสดุ 

2. วิเคราะห์แผนงาน/โครงการ ที่จัดท ากรอบการจ่ายเพ่ือตรวจดูกจิกรรมที่ต้องใช้พัสดุ 

3. จัดหาพัสดุ ตามแผนงาน/โครงการ 

4. จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 

5. จัดซ้ือ จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560        

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

6. ลงข้อมูลการจัดซ้ือ จัดจ้าง ในระบบ EGP 

 7.  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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4.2 งานบญัชีวสัดุและทะเบยีนสินทรพัย ์

นางจุฑาทิพย ์ นมิิตรเกียรติไกล หวัหนา้งาน 

นางสาวมานติา ดวงสุดา กรรมการ 

นางประภาพร โล่ตระกูล กรรมการ 

นางกิง่ลดา หมืน่สนัธิ กรรมการ 

นางสาวศิญาภสัร ์ สิทธิเลิศวิศาล กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวกชกร ดอนอุบล กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. จัดท าบัญชีวัสดุและทะเบียนสนิทรัพย์ให้เป็นปัจจุบัน 

2. บ ารุงรักษาพัสดุและปรับซ่อมให้สามารถใช้งานได้ดี 

3. ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และจ าหน่ายพัสดุตามระเบียบ 

4. ประสานงานกบัธนารักษ์จังหวัด เพ่ือด าเนินการจัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 

5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

4.3 งานยานพาหนะ 

นายสมบูรณ ์ เหมือนจันทร ์ หวัหนา้งาน 

นางสาวศิญาภสัร ์ สิทธิเลิศวิศาล กรรมการ 

นางสาวกชกร ดอนอุบล กรรมการ 

นายเกษม แกว้ตาบุตร พนกังานขบัรถ 

นายอ านวย พุทธิมา พนกังานขบัรถ 

นายไตรภพ ศรีใจแกว้ พนกังานขบัรถ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ  

1. จัดท าประวัติรถโรงเรียน ประวัติการซ่อมบ ารุง 

2. ควบคุมการใช้รถโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบและความเหมาะสม พร้อมจัดท าข้อมูล

เกี่ยวกบัการใช้รถ เสนอต่อรองผู้อ านวยการผู้รับมอบอ านาจ 

3. ดูแลสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของพนักงานขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องมี

ความราบร่ืนเรียบร้อย 

4. วางแผนการตรวจสภาพ บ ารุงรักษายานพาหนะ 

5. ก ากบั ควบคุม ดูแล แนะน าการปฏบัิติงานของพนักงานขับรถให้ถูกกฎจราจรและความปลอดภัย 

6. ควบคุม ดูแลการบ ารุงซ่อมแซมรักษาให้พร้อมใช้งาน 

7. พนักงานขับรถตามที่ได้รับค าสั่งมอบหมายจากผู้รับมอบอ านาจจากผู้อ านวยการ 

8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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5. กลุ่มงานบริหารการเงินและบญัชี 

 

นางสาวทิพวรรณ  ทดัเทียมพงษ ์

หวัหนา้กลุ่มงานบริหารการเงินและบญัชี 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ  

1. เป็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี ปฏบัิติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการฝ่าย

อ านวยการคนที่ 2 ในกรณีรองผู้อ านวยการและผู้ช่วยรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ไป

ราชการ/ลาป่วย/ลากจิ/ไม่สามารถปฏบัิติหน้าที่ได้ 

2. จัดระบบสายงานและจัดบุคลากร กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี 

3. ก าหนดแนวทางการปฏบัิติงาน ด้านบริหารการเงินและบัญชี 

4. วางแผน ควบคุม ดูแล ติดตาม ประเมินผลงานและประเมินผลการปฏบัิติงานของบุคลากร 

ก. งานจัดท าบัญชีและการบัญชี 

ข. งานจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

ค. งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของกลุ่มงานบริหารการเงินและบญัชี 
 

 

5.1 งานจดัท าบญัชีและการเงิน 

นางสาวทิพวรรณ ทดัเทียมพงษ ์ หวัหนา้งาน/งานการเงิน 

นางสาววราพร รศัมีจาตุรงค ์ กรรมการ/งานการเงิน 

นางสาวปัญญทิพย ์ พูนพพิฒัน ์ กรรมการ/งานการเงิน 

นางสาวสมพร กอนเช้ือ หวัหนา้งาน/งานบญัชี 

นางสาวนนัธิยาภรณ ์ โชควฒันนธิิ กรรมการ/งานบญัชี 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบงานการเงิน 

1. รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบรายงานการเงินคงเหลือประจ าวันของสถานศึกษาให้เป็นไป

ตามระเบียบของทางราชการ 

2. จัดท าเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ด าเนินการ

ด้านการเงิน การเบิกเงิน การเกบ็รักษาเงิน การน าฝากเงิน การน าเงินส่งคลัง การถอนเงิน การโอนเงิน

ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏบิัติราชการรายปี 

4. เกบ็รักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้ เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสาร

ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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5. ให้ค าแนะน า ช้ีแจง และอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับ                

การเบิก-จ่าย ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

7. จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสงักดั 

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 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบงานบญัชี 

1. จัดท าเอกสารและหลักฐาน บันทกึรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษา 

ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดท าบัญชีการเงินแยกประเภทตามวัตถุประสงค์ของเงินที่ได้จากการระดมทรัพยากรทาง

การศึกษาตามที่ขออนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

3. จัดท ารายงานงบการเงินและบัญชี เพ่ือจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน

ก าหนดเวลาตามระเบียบ 

4. สรุป งบบัญชีการรับ – จ่าย รายงานต่อผู้อ านวยการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. เกบ็รักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตามระเบียบ 

6. ปฏบิัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.2 งานตรวจสอบภายใน 
นายทศวฒัน ์ หอมแก่นจันทร ์ หวัหนา้งาน 

นางนงนุช แสนเงิน รองหวัหนา้งาน 

นางสาวอ าไพ มนสัสนัติ กรรมการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ  

1. ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ว่ามีความ

รัดกุมเพียงพอหรือไม่ 

2. ตรวจสอบด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ 

3. ตรวจสอบด้านการปฏบิัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

4. รายงานผลการตรวจสอบภายในให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

5. ร่วมกนัแก้ไขปัญหาและก าหนดมาตรการในการด าเนินงานด้านการเงินและบัญชีเพ่ือป้องกัน

การทุจริต 

6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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5.3 งานระดมทรพัยากรเพือ่การศึกษา 

กรรมการชุดที ่1 

นางธมนพชัร ์ พงศสุ์พฒัน ์   หวัหนา้งาน 

นางสาวอ าไพ มนสัสนัติ นางวาสนา ชยัเนตร กรรมการ 

นางพรนภสั เอ้ือแท ้ นางสาวอริศรา บุญยืน กรรมการ 

นางสาวปัทมาพร อินดาวงศ ์ นางสุพรทิพย ์ เป้ียปลูก กรรมการ 

นางพชิญาภา ไชยวรรณ นางสาวเสาวลกัษณ ์ อินตะ๊สม กรรมการ 

นางศรีนวย ส าอางคศ์รี นายณฏัฐพล ขวญัเจริญ กรรมการ 

นางสาวพรรษเฉลิม ณ ล าปาง   กรรมการ 

นางสาวรตัติพร เสาจินดารตัน ์   กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการชุดที ่2 

นางสาวสมพร กอนเช้ือ   หวัหนา้งาน 

นางสาวพชิญร์ศัม์ิ ยูพานชิ นางนภารตัน ์ สูตรเลข กรรมการ 

นางกาญจนา ตะ๊วงศษ์า   กรรมการ 

นางสาวจิตประภา ศรีตาบุตร    กรรมการและเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ  

1. วางแผนการด าเนินงานระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. ด าเนินการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามแผน 

3. จัดท าบัญชีรับ – จ่าย เงินระดมทรัพยากรให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 

4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

6. กลุ่มงานพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

นายชยัณรงค ์  ภกัศิลป์ 

หวัหนา้กลุ่มงานพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ  

1. จัดระบบสายงานและจัดบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ก าหนดแนวทางการปฏบัิติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. บริหารและประเมินผลการปฏบัิติงานของบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของกลุ่มงานพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 

6.1 งานระบบคอมพิวเตอรแ์ละเครือข่ายอินเทอรเ์นต็ 

นายชยัณรงค ์ ภกัศิลป์ หวัหนา้งาน 

นายทศวฒัน ์ หอมแก่นจันทร ์ รองหวัหนา้งาน 

นางสาวอภิญญา สงัขค์รุฑ กรรมการ 

นายพงศไ์พบูลย ์ เสมพพิฒัน ์ กรรมการ 

นายยศวริศ กลิน่ฟุ้ง กรรมการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. พัฒนาประสทิธภิาพระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ 

2. บริหารจัดการผู้ใช้งานในระบบเครือข่ายอย่างมีประสทิธิภาพ 

3.  ควบคุม ดูแล ระบบเครือข่ายภายในให้เกดิประสิทธภิาพ 
4. ประสานงานกบัผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ภายนอก 

5.  บริหารจัดการระบบโทรศัพท ์Voice over IP (VoIP) ให้มีประสทิธิภาพ 

6.  จัดหา พัฒนาและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียน 

 

6.2 งานขอ้มูลและสารสนเทศเพือ่การบริหารโรงเรียน 
นางพชัรินทร ์ สุภายอง หวัหนา้งาน 

นายชลธิช ณ ล าปาง รองหวัหนา้ 

นายทศวฒัน ์ หอมแก่นจันทร ์ กรรมการ 

นางสาวอภิญญา สงัขค์รุฑ กรรมการ 

นายพงศไ์พบูลย ์ เสมพพิฒัน ์ กรรมการ 

นายยศวริศ กลิน่ฟุ้ง กรรมการ 

นางวิชิต วงคม์ัน่ กรรมการ 

นางสาวดวงฤดี ไหมเครือแจ ้ กรรมการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. พัฒนาระบบโปรแกรมบริหารโรงเรียน ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

2.   บริหารจัดการฐานข้อมูลของโรงเรียน 

3.   พัฒนาเวบ็ไซต์โรงเรียน 

4.   ประสานงานระบบ Smart Card  ให้ใช้งานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
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6.3 งานบริการวิชาการและฝึกอบรม 

นางสาวศิรินุช ใจศีลธรรม หวัหนา้งาน 

นางฐิตารีย ์ จีรเธียรกุล รองหวัหนา้งาน 

นางสาวอภิญญา สงัขค์รุฑ กรรมการ 

นายพงศไ์พบูลย ์ เสมพพิฒัน ์ กรรมการ 

นายยศวริศ กลิน่ฟุ้ง กรรมการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1.   ฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรในโรงเรียน 

2.   ให้บริการห้องฝึกอบรมและสบืค้นทางวิชาการ (Resource Center)  

3.   ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรในโรงเรียน 

 

7. กลุ่มงานเสริมสรา้งประสิทธิภาพบุคลากร 

 

นางปารม ี   สุปินะ 

หวัหนา้กลุ่มงานเสริมสรา้งประสิทธิภาพบุคลากร 

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 
1.  เป็นหัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างประสิทธภิาพบุคลากร 

2.  จัดระบบสายงานและจัดบุคลากรกลุ่มงาน 

3.  ก าหนดแนวปฏบัิติด้านการเสริมสร้างประสทิธภิาพบุคลากรให้สอดคล้องกบันโยบาย

ของโรงเรียน 

4.  ควบคุม ดูแล ติดตามการปฏบัิติงาน งานวางแผนอตัราก าลัง งานวินัยและนิติการ 

5.  งานเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ า  

และลูกจ้างช่ัวคราว 
 

7.1 งานวางแผนอตัราก าลงั 

นางปารมี สุปินะ หวัหนา้งาน 

นางศิริกานดา กนัธิดา กรรมการ 

นางกญัญารตัน ์ มูลวิชา กรรมการ 

นายพงศเ์กษม เตชะสาย กรรมการ 

นางฐิตารีย ์ จีรเธียรกุล กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวอญัชลีพร เชียงพนัธ ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. งานการวางแผนอตัราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง 

2. การจัดท าทะเบียนประวัติและข้อมูลของข้าราชการและลูกจ้าง 

3. งานการขอเล่ือนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 

4. การขอเพ่ิมวุฒิ การเปล่ียนแปลงช่ือ – ช่ือสกุล และสถานภาพของครูและลูกจ้างในสมุดประวัติ 

5. การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 

6. งานสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7. งานการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 

8. งานการแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

9. งานการบรรจุกลับเข้ารับราชการ 

10. งานออกจากราชการ 

11. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

7.2  งานวินยัและนติิกร 

นางปารมี สุปินะ หวัหนา้งาน 

นางสาวศิรินทิพย ์ รุมารถ กรรมการ 

นายพงศเ์กษม เตชะสาย กรรมการ 

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู/้หวัหนา้ระดบั กรรมการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเร่ืองของวินัยและ    

การรักษาวินัย 

2. ด าเนินการตรวจสอบข้อเทจ็จริงในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกกล่าวหา

ว่ากระท าผิดวินัย 

3. สอบสวนความจริงในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 

4. สรุปรายงานการสอบสวนความจริงในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูก

กล่าวหาว่ากระท าผิดทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชา 

5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

7.3 งานเครือ่งราชอิสริยาภรณ ์   

นางสาวศิรินทิพย ์ รุมารถ หวัหนา้งาน 

นางสาวภสัรลกัษณ ์ ใจขดั กรรมการ 

นางณฐัภรณ ์ เดชเกาะเก่า กรรมการ 

นางศิริกานดา กนัธิดา กรรมการ 

นางอรชร ฤกษว์ลัย ์ กรรมการ 

นางปราณี สวนเจริญ กรรมการ 

นายพงศเ์กษม เตชะสาย กรรมการและเลขานุการ 
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หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ปฏบัิติงานเกี่ยวกบัการขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ให้แก่บุคลากรใน

สถานศึกษา ตามสิทธกิารได้รับพระราชทานของแต่ละบุคคล 

2. ลงบันทกึประวัติการได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ การจ่ายเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์

ใบก ากบัเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์และการส่งคืนเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ในแฟ้มประวัติเคร่ืองราชฯ และแฟ้ม

ประวัติการรับราชการเป็นรายบุคคล 

3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

7.4 งานพฒันาบุคลากร    

นางศิริกานดา กนัธิดา หวัหนา้งาน 

นางสาวศิรินทิพย ์ รุมารถ นายพงศเ์กษม เตชะสาย กรรมการ 

นางอรชร ฤกษว์ลัย ์ นางสาวภสัรลกัษณ ์ ใจขดั กรรมการ 

นางณฐัภรณ ์ เดชเกาะเก่า นางกญัญารตัน ์ มูลวิชา กรรมการ 

นางพชัรินทร ์ สุภายอง   กรรมการ 

นางฐิตารีย ์ จีรเธียรกุล  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวอญัชลีพร เชียงพนัธ ์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. วางแผนในการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน          

การสอนและการปฏบัิติงาน 

2. ด าเนินการให้ครูและบุคลากรจัดท า ID Plan ในการพัฒนาตนเอง 

3. ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรตามแผนที่วางไว้ 

4. พัฒนาบุคลากร เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏบัิติงานสู่มาตรฐานวิชาชีพและส่งเสริม

สนับสนุนให้บุคลากรมีวิทยฐานะที่สงูข้ึน 

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีโอกาสเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาตนเองในด้าน

วิชาชีพครู 

6. ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือครูเพ่ือส่งเสริมและช่วยเหลือในด้านการพัฒนาตนเอง 

7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

7.5 งานประเมินผลการปฏิบติังานและเลือ่นเงินเดือน 

          นางปารมี           สุปินะ         หวัหนา้งาน 

นางกญัญารตัน ์ มูลวิชา  กรรมการ 

นางฐิตารีย ์ จีรเธียรกุล กรรมการ 

นางศิริกานดา กนัธิดา  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวอญัชลีพร เชียงพนัธ ์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. วางแผนการประเมินการปฏบัิติงานของครูและบุคลากร 

2. ด าเนินการประเมินการปฏบัิติงานของครูและบุคลากร 

3. สรุปรายงานผลการด าเนินการตามล าดับสายงาน 

4. พิจารณาเกณฑก์ารเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  และ

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราวในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกบัเกณฑก์ารพิจารณาความดีความชอบตาม

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

5. น าเสนอผลการพิจารณาสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนแก่ผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือพิจารณา

สั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

6. รายงานผลการพิจารณาสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือน ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ

ด าเนินการต่อไป 

7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

7.6 งานพฒันาวิชาชีพครู 

          นางอ าไพ            พชิิตสนัต ์      หวัหนา้งาน 

          นางศิริกานดา         กนัธิดา        กรรมการ 

นางสาวภสัรลกัษณ ์ ใจขดั กรรมการ 

นางณฐัภรณ ์ เดชเกาะเก่า กรรมการ 

นางสาวศิรินทิพย ์ รุมารถ กรรมการ 

นายพงศเ์กษม เตชะสาย กรรมการ 

นางกญัญารตัน ์ มูลวิชา กรรมการและเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 
1. ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือบุคลากรเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้วิทยฐานะสูงขึ้น 

2. วางแผน ส ารวจข้อมูลและด าเนินงานด้านการประเมินผลการปฏบัิติงานรายปีการศึกษา 

(วฐ.2) 

3. ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือครูในการบันทกึประวัติการปฏบัิติงาน (logbook) 

4. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการประเมินกบัผู้รับการประเมินในการด าเนินงานให้          

การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

5. ปฏบัิติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

7.7 งานประเมินครูผูช่้วยและลูกจา้ง 

 นายพงศเ์กษม เตชะสาย หวัหนา้งาน 

 นายชลธิช ณ ล าปาง กรรมการ 

 นางประภาพร โล่ตระกูล กรรมการ 

 นางวริศรา กิจจาภินนัท ์ กรรมการและเลขานุการ 
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หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยเหลือบุคลากรเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผ่าน

กระบวนการประเมินครูผู้ช่วย 

2. วางแผนและด าเนินงานด้านการประเมินครูผู้ช่วย 

3. วางแผนและด าเนินการประเมินการปฏบัิติงานของลูกจ้าง 

4. รวบรวมข้อมูลรายงานหัวหน้างานบุคลากรไปจนถึงผู้บริหาร 

5. การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 

 

7.8 งานขอ้มูลและทะเบยีนประวติั 

 นางสาวภสัรลกัษณ ์ ใจขดั หวัหนา้งาน 

 นางอรชร ฤกษว์ลัย ์ กรรมการ 

 นางณฐัภรณ ์ เดชเกาะเก่า กรรมการ 

 นางจุฑาทิพย ์ นมิิตรเกียรติไกล กรรมการ 

 ว่าที ่ร.ต.หญิง สชญา หลา้อินเช้ือ กรรมการ 

 นางพชัรินทร ์ สุภายอง กรรมการและเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. การจัดท าทะเบียนประวัติและข้อมูลของบุคลากรและลูกจ้าง 

2. การติดต่อประสานงานขอข้อมูลของบุคลากร 

3. ตรวจสอบข้อมูลในทะเบียนประวัติของคณะครู 

4. การลงบันทกึข้อมูล ทะเบียนประวัติ ในระบบ ICT 

5. ปฏบัิติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

7.9 งานสวสัดิการออมทรพัยค์รูล าปางกลัยาณี 

 นางจงกลณี ภกัดีเจริญ ประธานคณะกรรมการ 

 นางอญัญช์ลีย ์ สิทธิ เจา้หนา้ทีก่ารเงินและบญัชี 

 นางลลิตา ประชุมฉลาด เจา้หนา้ทีท่ะเบยีน 

 นางสาวกนกพร นลิแพทย ์ เจา้หนา้ทีสิ่นเชื่อ 

 นางอญัชลี ไชยด ี เจา้หนา้ทีติ่ดตามหนี้ สิน 
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หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ก าหนดงานบุคลากรงานสวัสดิการออมทรัพย์ครู และก าหนดแผนพัฒนางาน แนวทาง      

ในเชิงรุกให้สอดคล้องกบัระเบียบข้อบังคับของสวัสดิการออมทรัพย์ครู 

2. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือนทุกเดือน เดือนละ 1 คร้ัง                  

เพ่ือรับทราบผล การด าเนินงานและด าเนินการตามมติที่ประชุม 

3. เผยแพร่ความรู้ด้านระเบียบและวิธกีารของสวัสดิการออมทรัพย์ครู โดยการประชาสัมพันธ ์         

ลงในอนุทนิของโรงเรียนอย่างสม ่าเสมอ 

4. ร่วมศึกษาปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิก ตลอดจนสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ

ภายนอก เพ่ือหาทางช่วยเหลือและเป็นไปในทศิทางเดียวกนั 

5. จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ/รายงานผล 

การด าเนินงาน/สถานะการเงินสวัสดิการออมทรัพย์ครู 

6. จัดสรรก าไรสุทธิให้เป็นไปตามระเบียบของสวัสดิการออมทรัพย์ครูที่ก  าหนดไว้ให้

เหมาะสมและถูกต้อง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายกิจการ

นกัเรียน 
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ขอบข่ายการบริหารงาน 

 

ฝ่ายกิจการนกัเรียน โรงเรียนล าปางกลัยาณี อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

 
การบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณี เป็นภารกิจส าคัญที่ มุ่งส่งเสริมให้

สามารถปฏบัิติงานเพ่ือตอบสนองภารกจิของโรงเรียนในด้านการบริหารจัดการกิจการนักเรียน อันได้แก่

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซ่ึงถือว่าเป็นภารกิจส าคัญย่ิงในภาพรวมความส าเร็จขององค์กร ตลอดจน

การบริหารกิจการนักเรียนอันประกอบด้วยครูและนักเรียนทุกคน ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารฝ่ายกจิการนักเรียนส าเรจ็ลุล่วงอย่างมีประสทิธภิาพ 

2. เพ่ือให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบและมีประสทิธภิาพ 

3. เพ่ือให้โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการท างานร่วมกันโดยผ่าน

กระบวนการท างานที่มีระบบพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ 

4. เพ่ือเป็นการวางแผนปฏบัิติงาน การควบคุม ก ากับดูแลเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน รวดเรว็ 

ถูกต้อง เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ขอบข่ายงานฝ่ายกิจการนกัเรียนจะประกอบดว้ยภาระงานหลกั 5 ประการ คือ 

1. กลุ่มงานส านักงาน 

2. กลุ่มงานส่งเสริมกจิการนักเรียน 

3. กลุ่มงานพัฒนาส่งเสริมวินัยนักเรียน 

4. กลุ่มงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

5. กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

จุดเนน้การพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ฝ่ายกิจการนกัเรียน โรงเรียนล าปางกลัยาณี อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง 

1. มุ่งเน้นการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองเดก็ 

2. พัฒนาคุณภาพครูให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทกัษะในการปฏบัิติงานอย่างมีคุณภาพ 

3. ครู ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีเครือข่ายการประสานสมัพันธก์นัอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระ และหัวหน้างาน

บุคลากร ร่วมรับผิดชอบการบริหารงานกจิการนักเรียนของโรงเรียน 
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คณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนกัเรียน 
 

 

1.  นายทวี   เขื่อนแก้ว  ประธานกรรมการ 

2.  นายหรินทร์   คะระวาด  รองประธานกรรมการ 

3.  นายสมบูรณ์   เหมือนจันทร์  กรรมการ 

4.  นางณัฐนพัชร์  วงษ์วรเนตร  กรรมการ   

5.  นายณัฏฐพล   ขวัญเจริญ  กรรมการ 

6.  นางวิไล   มังจักร์   กรรมการ 

7.  นางสายพร   นาละออง  กรรมการ 

8.  นางกญัญารัตน์  นาคอ่อน  กรรมการ   

9.  นายกิติศักด์ิ   พรมค า   กรรมการ 

10. นายพิสฐิ   ค าภิโล   กรรมการ   

11. นายกรกฎ   อุ่นเรือน   กรรมการ 

12. นางศิริธร   จะวรรณา  กรรมการ 

13. นางวัชรียา   กฤตสริิทพิย์  กรรมการ 

14. นายวรกมล   ตัน๋มาเช้ือ  กรรมการ 

15. นางเน้ือน้อง  ศรีตะบุตร  กรรมการ 

16. นางนิชานันท ์  เมฆศิริ   กรรมการ 

17. นายกฤชณิ์พจน์  สะอาด   กรรมการ 

18. นางจุฬารัตน์  ยะรินทร์  กรรมการ 

19. นางสาวรัตนา  ธชูิโต   กรรมการ 

20. นายบดินทร์   แต้มด่ืม   กรรมการ 

21. นางพรทพิย์   จักรแก้ว  กรรมการ 

22. นายอนุชิต   แสงศิริรัตน์  กรรมการ 

23. นางเบญญาภา  เครือสบจาง  กรรมการ 

24. นายจีรศักด์ิ   ถาน้อย   กรรมการ 

25. นางพรพรรณ์  ไชยเมือง  กรรมการ 

25. นางสาวมัลลิกา  อิ่มลาภ   กรรมการ 

27. นางสาวเมธาพร  สงกานต์ทพิ          กรรมการและเลขานุการ  

28. นางพิกุลทอง  เปล่งศิริ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

29. นางศศลักษณ์  เครือนันตา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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บทบาท และหนา้ทีข่องคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน 

1. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในด้านการให้ข้อมูลข้อเสนอแนะ เพ่ือก าหนดเป็น

นโยบาย  วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 

2. ก าหนดแนวปฏบัิติงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  ปกครองนักเรียน

ให้ด าเนินไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

3. ก าหนดมาตรการป้องกนัไม่ให้นักเรียนกระท าความผิด  หรือมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  

และ ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความประพฤติดีเด่น เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่นักเรียนอื่น ๆ ตลอดจน

แก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนที่กระท าความผิดให้มีพฤติกรรมดีข้ึน 

4. ประชุมพิจารณาร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ  และแนวปฏบัิติการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน 

โรงเรียน 

5. ประชุมปรึกษาร่วมพิจารณาลงโทษนักเรียนเป็นราย กรณีที่กระท าความผิดตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธกิาร 

6. ส่งเสริมให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะการปฏบัิติงานตามขอบข่ายในกลุ่มงานต่าง ๆ ในฝ่าย

กจิการนักเรียน ให้ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 

7. สรุปรวบรวมผลการด าเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานฝ่าย

กจิการนักเรียน 
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1.  กลุ่มงานส านกังานฝ่ายกิจการนกัเรียน 
 

นางสาวเมธาพร  สงกานตทิ์พ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1.  เป็นหัวหน้ากลุ่มงานส านักงานฝ่ายกจิการนักเรียน ปฏบัิติหน้าที่แทนผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ

โรงเรียน ในกรณีที่ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการไปราชการ/ลาป่วย/ลากจิ/ไม่สามารถปฏบัิติหน้าที่ได้ 

2.  จัดระบบสายงานและจัดบุคลากรกลุ่มงานส านักงาน ฝ่ายกจิการนักเรียน 

3.  ปฏบัิติหน้าที่ก  ากบัดูแลประสานงานฝ่ายกจิการนักเรียน ดังต่อไปนี้  

- งานสารบรรณ/พัสดุ/ประสานผู้ปกครองและองค์กรอื่น 

- งานแผนงาน/สารสนเทศ 

- งานประสานงานระดับช้ัน 

- รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  

- ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

1.1  งานสารบรรณและส านกังาน 

  1.  นางสาวเมธาพร สงกานต์ทพิ หัวหน้างาน 

  2.  นางจุฬารัตน์  ยะรินทร์ รองหัวหน้า 
  3.  นางพรพรรณ์ ไชยเมือง กรรมการ 

  4.  นางนิชานันท ์ เมฆศิริ  กรรมการ 
  5.  นางศิริญญา  เขื่อนแก้ว กรรมการ 

  6.  นางสาวรัตนา ธชูิโต  กรรมการ 

  7.  นางอญัญ์ชลีย์ สทิธิ  กรรมการ 

8.  นางสาวณฐาวิภา ดอนอุบล กรรมการและเลขานุการ 

  9.  นางสาวดารณี สมสทิธิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  10. นางสภุัสสรา เลลี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. จัดท าทะเบียนคุมหนังสอืเข้า-ออกของฝ่าย และจัดเกบ็เร่ืองให้เป็นระเบียบ 

2. กรอกข้อมูลต่าง ๆ ของฝ่ายตามแบบรายงานจากเร่ืองที่ได้รับเข้ามาแล้วเสนอ                   

ให้รองฝ่ายกิจการนักเรียนทราบ เพ่ือด าเนินการต่อไป 

3. รับผดิชอบเบิก-จ่ายพัสด ุและการท าทะเบียนคุมพัสดุของฝ่ายทั้งหมด 

4. จัดท าเอกสาร แบบพิมพ์ที่จ าเป็นของฝ่าย และพิมพ์ค าสั่งต่าง ๆ ของฝ่าย 

5. จัดท าโครงการประจ าปีของงานส านักงาน 

6. รวบรวมโครงการทุกโครงการของฝ่ายกิจการนักเรียนส่งงานแผนงานโรงเรียน 

7. ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติงานของส านักงาน 

8. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

9. ปฏบิัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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1.2  งานพสัดุส านกังาน 

  1.  นางสาวรัตนา ธชูิโต   หัวหน้างาน 

  2.  นางพรพรรณ ์ ไชยเมือง  รองหัวหน้างาน 

  3.  นางสาวเมธาพร สงกานต์ทพิ  กรรมการ 

  4.  นางสาวดารณี สมสทิธิ์   กรรมการและเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. รับผิดชอบเบิก-จ่ายพัสดุ และการท าทะเบียนคุมพัสดุของฝ่ายทั้งหมด 

2. บริการและอ านวยความสะดวกในด้านการติดต่อ ประสานเกี่ยวกับพัสดุในฝ่ายกิจการ

นักเรียน 

3. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

1.3  งานแผนงาน/สารสนเทศ 

  1.  นางสาวเมธาพร สงกานต์ทพิ  หัวหน้างาน 

  2.  นางพรพรรณ์ ไชยเมือง  รองหัวหน้างาน 

  3.  นางจุฬารัตน์  ยะรินทร์  กรรมการ 

  4.  นางสาวรัตนา ธชูิโต   กรรมการ 

  5.  นายกิติศักด์ิ  พรมค า   กรรมการ 

  6.  นางสาวณฐาวิภา ดอนอุบล  กรรมการ 

  7.  นางสภุัสสรา  เลลี   กรรมการ 

  8.  นางนิชานันท ์ เมฆศิริ   กรรมการและเลขานุการ 

  9.  นางสาวดารณี สมสทิธิ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. จัดท าข้อมูล/ทะเบียนประวัติ สถิติต่าง ๆ ที่จ าเป็นของฝ่ายกิจการนักเรียนและแสดงไว้ให้

เป็นปัจจุบัน 

2. ประสานหน่วยงานในฝ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินงานแผนงานและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3. จัดท าสารสนเทศของฝ่ายปีการศึกษาละ 1 ฉบับ 

4. จัดท าปฏทินิปฏบัิติงานประจ าปีและคู่มือนักเรียนและผู้ปกครองของฝ่ายให้เรียบร้อยถูกต้อง

ตามโครงการของงานต่าง ๆ 

5. ปรับปรุง ดูแลและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืองานกจิการนักเรียน 
6. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
7. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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1.4  งานประสานงานผูป้กครองและองคก์รอืน่ 

  1.  นางพรพรรณ ์ ไชยเมือง  หัวหน้างาน 

  2.  นางนิชานันท ์ เมฆศิริ   รองหัวหน้า 

  3.  นางณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร  กรรมการ 

4.  นายณัฏฐพล  ขวัญเจริญ  กรรมการ 
5.  นางวิไล  มังจักร์   กรรมการ 
6.  นางสายพร  นาละออง  กรรมการ 
7.  นางกญัญารัตน์ นาคอ่อน  กรรมการ 
8.  นายกิติศักด์ิ  พรมค า   กรรมการ 

  9.  นายศราวุธ  สทิธชุิม   กรรมการ 

  10. นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา  กรรมการและเลขานุการ 

  11. นางสภุัสสรา เลลี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. บริการข้อมูลแก่ครู ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกที่มาติดต่องานในฝ่ายกจิการนักเรียน 

2. ประสานงาน ติดต่อสื่อสารกบัพ่อแม่ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. ติดตามประเมินผลและเสริมสร้างความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง และ

องค์กรอื่น 

4. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

5. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

1.5  งานประเมินผลการด าเนนิงานฝ่ายกิจการนกัเรียน 

  1.  นางจุฬารัตน์  ยะรินทร์  หัวหน้างาน 

  2.  นางสาวพัชรกรณ์ ชัยชนะ   กรรมการ 

  3.  นางสาวรัตนา ธชูิโต   กรรมการและเลขานุการ 

  4.  นางศิริญญา  เขื่อนแก้ว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  5.  นางสาวดารณี สมสทิธิ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1.  รวบรวมเอกสารงานต่าง ๆ ในฝ่ายกจิการนักเรียนเพ่ือใช้รายงานผล 

2.  ตรวจสอบเอกสารเพ่ือจัดท ารายงานผลประเมินกจิกรรม/งาน/โครงการต่างๆ ในฝ่ายกจิการ

นักเรียน 

3.  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

4.  ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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2.  กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนกัเรียน 

 

นางนชิานนัท ์      เมฆศิริ 

หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนกัเรียน 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. เป็นหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกจิการนักเรียน   

2. จัดระบบสายงานในกลุ่มงานส่งเสริมกจิการนักเรียน 

3. ปฏบัิติหน้าที่ก  ากบัดูแล สนับสนุน และประสานงานกลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียน ดังต่อไปนี้  

- งานคณะกรรมการสภานักเรียนและงานประชาธปิไตยในโรงเรียน 

- งานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

- งานคณะสี 

- งานธนาคารโรงเรียน 

- งานส่งเสริมและพัฒนากจิการนักเรียน 

4. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

5. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 2.1   งานคณะกรรมการสภานกัเรียนและงานประชาธิปไตยในโรงเรียน 

1. นายกรกฏ  อุ่นเรือน   หัวหน้างาน 

                2.  นางศิริธร จะวรรณา  รองหัวหน้างาน 

3.  นายกิติศักด์ิ  พรมค า   กรรมการ 

4.  นางจริยา  โชติคณากุล  กรรมการ  

5.  นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา  กรรมการ 

6.  นายปฐวี  มณีวงศ์   กรรมการ 

7.  นายพงษ์ธลักษณ์ สบิแก้ว   กรรมการ 

8.  นางพัชรินทร์ สภุายอง   กรรมการ 
9.  นายวรกมล  ตัน๋มาเช้ือ  กรรมการ 

10.  นางสาวกฤติยา หอมเพียร  กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวดารณี สมสทิธิ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

12. นางสภุัสสรา เลลี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ให้ค าปรึกษาและช้ีแนวทางในการปฏบัิติหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานกจิกรรมที่เหมาะสมของคณะกรรมการสภานักเรียน 

3. เป็นผู้ประสานงานด้านต่าง ๆ ระหว่างโรงเรียนกบัคณะกรรมการสภานักเรียน 

4. ร่วมประชุมกบักรรมการอ านวยการคณะกรรมการสภานักเรียนในฐานะที่ปรึกษา 
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5. รับรองการปฏบัิติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน    

6. รับรองมติของที่ประชุม 

7. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

8. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.2  งานส่งเสริมและพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน 

 1.  นางพิกุลทอง เปล่งศิริ หัวหน้างาน 

 2.  นางลลิตา ประชุมฉลาด รองหัวหน้างาน 

 3.  นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์ กรรมการ 

 4.  นางณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร กรรมการ 

 5.  นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ กรรมการ 

 6.  นางวิไล มังจักร์ กรรมการ 

 7.  นางสายพร นาละออง กรรมการ 

 8.  นางกัญญารัตน์ นาคอ่อน กรรมการ 

 9.  นายกติิศักด์ิ พรมค า กรรมการ 

 10. นางธมนพัชร์ พงศ์สพัุฒน์ กรรมการ 

 11. นางสาวพรผกา ต้อนรับ กรรมการ 

 12. นางสาวจุฑามาศ กนัทะวัง กรรมการ 

 13. นางสาวเสาวลักษณ์ อนิตะ๊สม กรรมการ 
 14. นางศิริธร จะวรรณา กรรมการ 

 15. นางวัชรียา กฤตสริิทพิย์ กรรมการ 
 16. นางจุฬารัตน์ ยะรินทร์ กรรมการ 

 17. นางรักชนก ศรีชมภ ู กรรมการ 

 18. นางศุทธนีิ ไชยรินทร์ กรรมการ 

 19. นางสาวนารีรัตน์ รุ่งเรือง กรรมการ 
 20. นางนาริฐา อนิถานะ กรรมการ 

 21. นายชัยวัฒน์ นิรันดร์กุลสทิธิ์ กรรมการ 

 22. นางจันทนา สญัญเดช กรรมการ 

 23. นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ กรรมการ 

 24. นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด กรรมการ 

 25. นางณัฐภรณ์ เดชเกาะเก่า กรรมการ 

 26. นายดุษฎี ศรีทรงราช กรรมการ 

 27. นางมณีรัตน์ ภิญโญ กรรมการ 

 28. นางสาวดวงฤทยั ธนามี กรรมการ 
 29. นางทศันีย์ ตรีเพช็ร กรรมการ 

 30. นายวรกมล ตัน๋มาเช้ือ กรรมการ 
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 31. นางสาวณฐาวิภา ดอนอบุล กรรมการ 

 32. นางโสภิณ ศิริค าน้อย กรรมการและเลขานุการ 

 33. นางสาวเมธาพร สงกานต์ทพิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 34. นางสาวดารณี สมสทิธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 
1. ประชุมอบรมนักเรียนประจ าสปัดาห์ตามวัน เวลาที่ก  าหนด 

2. จัดกจิกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี 

3. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติคุณผู้ที่ควรยกย่องเป็นต้นว่า บุคคลส าคัญผู้มีคุณูปการต่อ

ประเทศชาติ มนุษยชาติและนักเรียนที่ประพฤติปฏบัิติที่ดีงามทุก ๆ ด้าน 

4. ร่วมจัดปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่และจัดปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่ส าเรจ็การศึกษา 

5. จัดอบรมฝึกมารยาทและประกวดมารยาทนักเรียน 

6. จัดกจิกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายเช่น วันไหว้ครู, วันแม่, วันพ่อ ฯลฯ 

7. จัดอบรมหลักสตูรผู้น าและหลักสตูรค่ายจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณี 

8. ประเมินผลและรายงานการด าเนินงานพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 

ที่ดี ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

9. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

10. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.3  งานธนาคารโรงเรียน 

1.  นางพรทพิย์ จักรแก้ว  หัวหน้างาน 

2.  นางจันทนา สญัญเดช  รองหัวหน้างาน 

3.  นางวาสนา ชัยเนตร  กรรมการ 

4.  นางสดุรัก ราชประสทิธิ์  กรรมการ 

5.  นางสาวพรผกา ต้อนรับ  กรรมการและเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนในช่วงเปิดท าการและรณรงค์การเปิดบัญชีของนักเรียนและ

บุคลากรของโรงเรียน 

2. ประสานงานระหว่างครู นักเรียน บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. จัดประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการงานธนาคารโรงเรียนร่วมกนัอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 

4. ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

5. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

6. ปฏบิัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 2.4   งานส่งเสริมและพฒันากิจการนกัเรียน 

1.  นางนิชานันท ์ เมฆศิริ   หัวหน้างาน 
2.  นายกรกฏ  อุ่นเรือน   รองหัวหน้างาน 

3.  นางศิริธร  จะวรรณา  กรรมการ 

4.  นายกิติศักด์ิ  พรมค า   กรรมการ 

5.  นางจริยา  โชติคณากุล  กรรมการ 

6.  นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา  กรรมการ 

7.  นายปฐวี  มณีวงศ์   กรรมการ 

8.  นายพงษ์ธลักษณ์ สบิแก้ว   กรรมการ 

9.  นางพัชรินทร์ สภุายอง   กรรมการ 

10. นางสาวกฤติยา หอมเพียร  กรรมการและเลขานุการ 
11. นางทศันีย์  ตรีเพช็ร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

12. นางสาวดารณี สมสทิธิ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. จัดระบบสายงานและบุคลากรฝ่ายกจิการนักเรียน 

2. ควบคุมดูแลคณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมควบคุมดูแลและการจัดแถวท ากจิกรรมเคารพ

ธงชาติและกจิกรรมต่าง ๆ 

3. กวดขันเร่ืองความประพฤติการปฏบัิติตนของนักเรียนตามขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรมอนัดีงาม 

4. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

5. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.5  งานกิจกรรมชุมชนและสวสัดิการกิจการนกัเรียน 

1.  นายวรกมล ตัน๋มาเช้ือ  หัวหน้างาน 

2.  นางพรพรรณ์ ไชยเมือง  รองหัวหน้างาน 

3.  นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา  กรรมการ 

4.  นางกฤติยา เกยีรติเสวี  กรรมการ 

5.  นางศิริธร จะวรรณา  กรรมการ 

6.  นายกรกฏ อุ่นเรือน  กรรมการ 

7.  นางสาวพรผกา ต้อนรับ  กรรมการและเลขานุการ 

8.  นางสาวดารณี สมสทิธิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

9.  นางสภุัสสรา เลลี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. วางแผนก าหนดงานกิจกรรม แผนปฏิบัติงานด้านชุมชนและสวัสดิการและกิจกรรมบริการ

สาธารณะของงานคณะกรรมการสภานักเรียน 

2. ให้บริการชุมชนในด้านข่าวสาร สขุภาพอนามัย สถานที่ส าคัญ ๆ ในชุมชน 

3. มีส่วนร่วมในงานพิธีต่าง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ศาสนาและ

งานที่เกี่ยวกบัชุมชน 

4. ประสานและให้บริการแก่ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

5. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

6. ปฏบิัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.  กลุ่มงานพฒันาส่งเสริมวินยันกัเรียน 

 

นายอนุชิต แสงศิริรตัน ์ 

หวัหนา้กลุ่มงานพฒันาส่งเสริมวินยันกัเรียน 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. เป็นหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวินัยนักเรียน 

2. ปฏบัิติหน้าที่ในการก าหนดวิธกีารเพ่ือพัฒนาเสริมสร้างวินัยและพฤติกรรมนักเรียน 

3. ควบคุม ก ากบัดูแล เอาใจใส่ให้นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน 

4. ประสานกบัผู้ปกครอง ครูประจ าช้ันเพ่ือร่วมกนัพัฒนาเสริมสร้างระเบียบวินัยของนักเรียน 

5. นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการเสริมสร้างระเบียบวินัยและพฤติกรรมนักเรียนที่เหมาะสมของ

โรงเรียนทั้งระบบและสายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 

 

3.1  งานเสริมสรา้งระเบยีบวินยันกัเรียน 

1.   นายอนุชิต แสงศิริรัตน์ หัวหน้างาน 

2. นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ รองหัวหน้างาน 

3. นางวิไล มังจักร์ กรรมการ 

4. นางสายพร นาละออง กรรมการ 

5. นางกัญญารัตน์ นาคอ่อน กรรมการ 

6. นายกติิศักด์ิ พรมค า กรรมการ 

7.   นางเพช็รศรี ทพิกนก กรรมการ 

8.  นางสาวมัลลิกา อิ่มลาภ กรรมการ 
9.  นางพรทพิา ผันผาย กรรมการ 

10. นางเน้ือน้อง ศรีตะบุตร กรรมการ 

11. นายพิสฐิ ค าภิโร กรรมการ 

12. นายกรกฎ อุ่นเรือน กรรมการ 
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13. นางศิริธร จะวรรณา กรรมการ 

14. นางวัชรียา กฤตสริิทพิย์ กรรมการ 

15. นายวรกมล ตัน๋มาเช้ือ กรรมการ 

16. นายนพพร ปุกค า กรรมการ 

17. นางจริยา โชติคณากุล กรรมการ 

18. นางสาวสภุานัน ปัญญาใหญ่ กรรมการ 

19. นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา กรรมการ 

20. นายพงษ์ธลักษณ์ สบิแก้ว กรรมการ 

21. ครูที่ปรึกษาทุกระดับช้ัน กรรมการ 

22. ครูเวรประจ าวัน  กรรมการ 
23. นางณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร กรรมการและเลขานุการ 

24. นายศราวุธ สทิธชุิม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

25. นางสภุัสสรา เลลี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. วางแผนการจัดกจิกรรมอบรมให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย 

2. การใช้หรือด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ บนอาคารเรียนและนอกอาคารเรียน 

3. ควบคุมดูแลการจัดแถวเคารพธงชาติ แถวกจิกรรมต่าง ๆ ทั้งนอกและบนอาคาร 

4. กวดขันเร่ืองความประพฤติการปฏบัิติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอนัดีงาม

ของไทย 

5. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียน กริยามารยาทที่ดีงาม ให้นักเรียนมีพฤติกรรม

ที่พึงประสงค์ 

6. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

7. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.2  งานพฒันาและแกไ้ขพฤติกรรมนกัเรียน 

1.   นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์ หัวหน้างาน 

2.    นางณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร กรรมการ 

3. นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ กรรมการ 

4. นางวิไล มังจักร์ กรรมการ 

5. นางสายพร นาละออง กรรมการ 

6. นางกญัญารัตน์ นาคอ่อน กรรมการ 

7.   นายกติิศักด์ิ พรมค า กรรมการ 

8.   นายพิสฐิ ค าภิโร กรรมการ 

9.  นายกรกฎ อุ่นเรือน กรรมการ 
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10.  นางศิริธร จะวรรณา กรรมการ 

11.  นางวัชรียา กฤตสริิทพิย์ กรรมการ 

12.  นายวรกมล ตัน๋มาเช้ือ กรรมการ 

13. นายนพพร ปุกค า กรรมการ 

14.  นางจริยา โชติคณากุล กรรมการ 

15.  นางสาวสภุานัน ปัญญาใหญ่ กรรมการ 

16.  นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา กรรมการ 

17.  นายพงษ์ธลักษณ์ สบิแก้ว กรรมการ 

18. ว่าที่ร้อยตรีหญิง สชญา หล้าอนิเช้ือ กรรมการ 

19.  นางสาววิภาวี แต้มไว กรรมการ 

20.  นางเน้ือน้อง ศรีตะบุตร กรรมการ 

21.  นางพรทพิา ผนัผาย กรรมการ 
22.  นายปฐวี มณีวงศ ์ กรรมการ 
23.  นายอนุชิต แสงศิริรัตน์ กรรมการ 

24.  นางพิกุลทอง เปล่งศิริ กรรมการ 

25.  นายศราวุธ สทิธชุิม กรรมการ 

26.  ครูที่ปรึกษาทุกระดับช้ัน  กรรมการ 
27.  ครูเวรประจ าวัน  กรรมการ 
28.  นายบดินทร์ แต้มดื่ม กรรมการและเลขานุการ 
29.  นางสภุัสสรา เลลี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ปฏบัิติหน้าที่ในการควบคุมดูแลเอาใจใส่นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

2. ติดตามเร่งรัดนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน 

3. จัดท าข้อมูลนักเรียนที่ต้องร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกับงานแนะแนวของโรงเรียน 

4. ประสานกบัผู้ปกครองนักเรียน ครูประจ าช้ัน เพ่ือร่วมกนัปรับแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนให้

เหมาะสม 

5. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

6. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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4.  กลุ่มงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

 

นายจีรศกัดิ์  ถานอ้ย 

หวัหนา้กลุ่มงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 
1. เป็นหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดูแลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติดและอบายมุขและงานโรคเอดส ์และงานทูบีนัมเบอร์วัน ของโรงเรียน 

2. จัดระบบสายงานบุคลากรในกลุ่มงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

3. ปฏบัิติหน้าที่ก  ากับดูแล ประสานงานในฝ่ายกิจการนักเรียน เกี่ยวกับงานสภานักเรียน และ

ประชาธิปไตย งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งานส่งเสริมระเบียบวินัยและงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เป็นต้น 

 

4.1  งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขและงานโรคเอดส ์

1.   นางเบญญาภา เครือสบจาง หัวหน้างาน 

2.   นางเพช็รศรี ทพิกนก รองหัวหน้างาน 

3.   นางณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร กรรมการ 
4.   นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ กรรมการ 
5.   นางวิไล มังจักร์ กรรมการ 
6.   นางสายพร นาละออง กรรมการ 
7.  นางกญัญารัตน์ นาคอ่อน กรรมการ 
8.  นายกติิศักด์ิ พรมค า กรรมการ 

9.  นางสาวกนกพร นิลแพทย์ กรรมการ 
10. นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์ กรรมการ 

11. นายจีรศักด์ิ ถาน้อย กรรมการ 

12. นางจุฬารัตน์ ยะรินทร์ กรรมการ 

13. นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา กรรมการ 

14. นางนิชานันท ์ เมฆศิริ กรรมการ 
15. นายศราวุธ สทิธชุิม กรรมการ 

16. นางจิรัตน์ติกร จันทาฟ้าเหล่ือม กรรมการ 
17. นางสาวจริยา ทบัทมิทอง กรรมการ 
18. ที่ปรึกษาทุกระดับช้ัน  กรรมการ 
19. นางสาววิภาวี แต้มไว กรรมการและเลขานุการ  

20. นายบดินทร์ แต้มด่ืม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

21. นางสภุัสสรา เลลี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ  
1. วางแผน ส่งเสริม  สนับสนุนให้  นักเรียน  ครู  บุคลากร  มีส่วนร่วมในการด าเนินกจิกรรมฯ 

ตามมาตรการ 5  ด้าน  ส่งเสริมการให้ความรู้  ให้ค าปรึกษา  ค าแนะน าแก่นักเรียน   

2. เข้าร่วมในการขับเคล่ือนกจิกรรม  ในการด าเนินงานโครงการฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงการฯ 

3. เฝ้าระวังสอดส่องดูแล  รับทราบปัญหา  เพ่ือให้นักเรียนที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ  

ได้รับค าปรึกษา  ค าแนะน า  ช่วยเหลือ  ได้ถูกต้องเหมาะสม 

4. ขับเคล่ือนกจิกรรมฯ มีส่วนร่วมในการด าเนินกจิกรรมให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า

นักเรียนในการด าเนินงานสถานศึกษาสขีาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขและโรคเอดส์ ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

5. เฝ้าระวังสอดส่องดูแลรับทราบปัญหาเพ่ือให้นักเรียนที่มีปัญหาได้รับความช่วยเหลือให้

ค าปรึกษาค าแนะน าที่เหมาะสม 

6. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

7.  ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

4.2   งานชมรม TO BE NUMBER ONE 

1.  นางนิชานันท ์ เมฆศิริ หัวหน้างาน 

2.   นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ รองหัวหน้างาน 

3.  นางสาววิภาวี แต้มไว รองหัวหน้างาน   

4.   นางสาวกนกพร นิลแพทย์ กรรมการ 

5.   นายกติิศักด์ิ พรมค า กรรมการ 

6.   นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา กรรมการ 
7.   นางพรพรรณ์ ไชยเมือง กรรมการ 

8.   นางสาวสริิญา ศรีชัย กรรมการ 

9.   นายปฐวี มณีวงศ์ กรรมการ 

10. นายวรกมล ตัน๋มาเช้ือ กรรมการ 
11. นางอญัชญา ตะ๊นา กรรมการ 

12. นางศรีนวย ส าอางค์ศรี กรรมการ 
13. นางสาววรรณกมล ศุภวิมุติ กรรมการ 
14. นางสาวสกุลรัตน์ หอมแก่นจันทร์ กรรมการ 

15. นางจริยา โชติคณากุล กรรมการ 

16. นายกรกฎ   อุ่นเรือน กรรมการ 

17. นางเพช็รศรี ทพิกนก กรรมการ 
18. นางระวิวรรณ ภักดี กรรมการ 

19. นางศิริธร จะวรรณา กรรมการ 

20. นางสาวกฤติยา หอมเพียร กรรมการ 
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21. นางสาวรัตนา ธชูิโต กรรมการ 

22. นางจุฬารัตน์ ยะรินทร์ กรรมการ 

23. นางศิริญญา เขื่อนแก้ว กรรมการ 

24. นางสาวมัลลิกา อิ่มลาภ กรรมการ 

25. นางสาวดารณี สมสทิธิ์ กรรมการ 
26. นางสาวธมลวรรณ ปวงค า กรรมการ 

27. นางสาวอภิญญา สงัข์ครุฑ กรรมการ 

28. นายยศวริศ กล่ินฟุ้ง กรรมการ 

29. นายพงศ์ไพบูลย์ เสมพิพัฒน์ กรรมการ 

30. นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์ กรรมการ 

31. นางเบญญาภา เครือสบจาง กรรมการและเลขานุการ 
32. นางกฤติยา เกยีรติเสวี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
33. นางสาวพรผกา ต้อนรับ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

34. นางสภุัสสรา เลลี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ  

1. วางแผน ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน ครู บุคลากร มีส่วนร่วมในการด าเนินกจิกรรมฯ  

ตามหลักยุทธศาสตร์  3 ก  3 ย  โดยการให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าแกนั่กเรียน   

2. เข้าร่วมในการขับเคล่ือนกจิกรรม ในการด าเนินงานโครงการฯ  ตามหลักยุทธศาสตร์  3 ก  

3 ย  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

3. เฝ้าระวังสอดส่องดูแล รับทราบปัญหาเพ่ือให้นักเรียนที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ  

ได้รับค าปรึกษา ค าแนะน า ช่วยเหลือ ได้ถูกต้องเหมาะสม 

4. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

5. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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5.  กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 

นายสมบูรณ ์   เหมือนจนัทร ์

หวัหนา้กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 
1. เป็นหัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

2. ปฏบัิติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ ในกรณีที่ไปราชการ ลากิจ หรือ

ลาป่วย 

3. จัดระบบสายงานและจัดบุคลากรกลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4. ปฏบัิติหน้าที่ก  ากบัดูแลและประสานงานกลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังต่อไปนี้  

- งานระบบดูแลช่วยเหลือ 

- งานเครือข่ายผู้ปกครอง 

- งานรักษาความปลอดภัยและการจราจรภายในโรงเรียน 

- งานเย่ียมบ้านนักเรียน 

- งานระดับช้ันและกจิกรรมวันส าคัญ 

5. นิเทศติดตาม ก ากบัดูแลกลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5.1  งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 คณะกรรมการอ านวยการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน (ทีมน า) ประกอบดว้ย 

1.  นายวิโรจ  หลักมั่น  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 

2.  นายสมชาย  ใจไหว  รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 

3.  นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์  รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 

4.  นางพนิดา  สปุระการ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 

5.  นางจันทรัตน์ ดวงฟู  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ กรรมการ 

6.  นางปารมี  สปิุนะ  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ กรรมการ 

7.  นายชลอ  ประชุมฉลาด ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ กรรมการ 

8.  นายหรินทร์  คะระวาด ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ กรรมการ 
9.  นางสาวกนกพร นิลแพทย์ ครู   กรรมการ 
10. นายทวี  เขื่อนแก้ว รองผู้อ านวยการ  กรรมการและเลขานุการ 

11. นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

12. นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ หัวหน้าระดับช้ัน ม.2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 



  คู่มือครู ล าปางกลัยาณี 102 ปีการศึกษา 2565 

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

3. นิเทศติดตาม ก ากบัดูแล ช่วยเหลือนักเรียนแต่ละระดับช้ัน 

4. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

5. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน (ทีมประสาน)  ประกอบด้วย 

1.  นายสมบูรณ์  เหมือนจันทร์  ประธานกรรมการ 
2.  นายณัฏฐพล  ขวัญเจริญ  รองประธานกรรมการ 

3.  นางสาววิภาวี  แต้มไว   รองประธานกรรมการ 

4.  นางนิชานันท ์  เมฆศิริ   กรรมการ 

5.  นายบรรเจิด  สระปัญญา  กรรมการ   

6.  นายพิสฐิ   ค าภิโร   กรรมการ 

7.  นายกรกฎ   อุ่นเรือน   กรรมการ 

8.  นางศิริธร   จะวรรณา  กรรมการ 

9.  นางวัชรียา   กฤตสริิทพิย์  กรรมการ 

10. นายวรกมล  ตัน๋มาเช้ือ  กรรมการ 

11. นางณัฐนพัชร์  วงษ์วรเนตร  กรรมการ 
12. นายณัฏฐพล  ขวัญเจริญ  กรรมการ 

13. นางวิไล   มังจักร์   กรรมการ 
14. นางสายพร  นาละออง  กรรมการ 

15. นางกัญญารัตน์  นาคอ่อน  กรรมการ 

16. นายกติิศักด์ิ  พรมค า   กรรมการ 

17. นายอนุชิต  แสงศิริรัตน์  กรรมการ 

18. นางเบญญาภา  เครือสบจาง  กรรมการ 
19. นางสาววิภาวี  แต้มไว   กรรมการ  
20. นายบดินทร์  แต้มด่ืม   กรรมการ 
21. นายศราวุธ  สทิธชุิม   กรรมการ 

22. นางสาวมัลลิกา  อิ่มลาภ   กรรมการและเลขานุการ 

23. นางสาวกนกพร  นิลแพทย์           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

24. นางสภุัสสรา  เลลี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ปฏบัิติงานในฐานะเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานตามระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 

2. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการการด าเนินงานและ                 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดท าเอกสาร เคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินการและรับผิดชอบจัดประชุมช้ีแจงและ 

การฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร 
4. จัดประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกนัอย่างน้อย 

เดือนละ 1 คร้ัง 

5. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

6. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
งานคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน (ทีมท า) ประกอบด้วย 

หัวหน้าระดับช้ัน ม.1 – ม.6  ประธาน 

รองหัวหน้าระดับช้ัน ม.1 – ม.6  รองประธาน 

ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ม.1 ทุกคน กรรมการ 
ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ม.2 ทุกคน กรรมการ 

ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ม.3 ทุกคน กรรมการ 
ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ม.4 ทุกคน กรรมการ 

ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ม.5 ทุกคน กรรมการ 

ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ม.6 ทุกคน กรรมการ 
  

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 
1. ควบคุมดูแลนักเรียนในช้ันเรียนที่รับผิดชอบให้ประพฤติในทางที่เหมาะสม 

2. ดูแลเอาใจใส่นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทั้งการมาเรียน เข้าเรียน การต้ังใจเรียน 

ความเป็นอยู่ การแต่งกาย ระเบียบวินัยต่าง ๆ ตลอดจนสขุภาพอนามัยของนักเรียนอย่างใกล้ชิด 

3. พิจารณารับรองจดหมายขออนุญาตนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียนโดย

ประสานงานกบักลุ่มบริหารฝ่ายกจิการนักเรียน 

4. ก ากบัดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกจิกรรมอื่น ๆ ในสถานที่ต่าง ๆ 

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

5. คอยตรวจสอบการมาเรียน ขาดเรียน การเข้าโฮมรูม การควบคุมนักเรียนในห้องประชุม 

หรือสถานที่ที่มีการจัดกจิกรรมส าหรับนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

6. ติดตามการมาเรียน ประสานกบัผู้เกี่ยวข้อง กรณีนักเรียนขาดเรียนให้ติดตามโดยให้ท าเป็น

ลายลักษณ์อกัษรเพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

7. มอบหมายติดตาม ก ากบัดูแลการจัดเวรนักเรียน เพ่ือรักษาความสะอาดของห้องเรียน และ

บริเวณรับผิดชอบ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน ห้องโฮมรูม 

8. การด าเนินการประชุมร่วมกบันักเรียนในระดับ สปัดาห์ละ 1 คร้ัง ตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด 
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9. ด าเนินกจิกรรมโฮมรูมตามที่โรงเรียนก าหนด 

10. จัดท าบันทกึทะเบียนประวัตินักเรียน พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ทั้งในระบบ 

ICT และเอกสารจากทางโรงเรียน 

11. ร่วมมือกบังานระดับช้ันในการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งค่านิยม          

ที่ดีงามแก่นักเรียน ตลอดจน การป้องปรามพฤติกรรม ลงโทษนักเรียนที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ตลอดจน  

การป้องปรามพฤติกรรม ลงโทษนักเรียนที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ตลอดจนการด าเนินงานของช้ันเรียน 

ระดับช้ันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

12. รายงานพฤติกรรมของนักเรียนไปยังหัวหน้าระดับช้ัน เพ่ือประสานงานกบัหัวหน้างานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียน และผู้ปกครองต่อไป 

13. ประสานงาน พบปะผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือสื่อสารข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาพฤตกิรรม

นักเรียน 

14. ปฏบัิติหน้าที่แทนครูประจ าช้ันเดียวกนั (กรณีมีความจ าเป็นไม่สามารถปฏบัิติงานที่ได้รับ

มอบหมายได้) 

15. จัดท าสมุดประจ าตัวนักเรียนและเอกสารทางวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้องกบันักเรียน 

16. ระงับเหตุ/สอบสวน/ตักเตือน/อบรม และลงโทษตามระเบียบเมื่อพบเหน็มีการประพฤติไม่

เหมาะสมพร้อมยกย่องชมเชยผู้ประพฤติดี 

17. ร่วมมือกบัผู้ปกครองและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในห้องเรียน ดูแลพัฒนา

พฤติกรรมนักเรียนในช้ันเรียน ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 

18. ออกเย่ียมบ้านนักเรียนเพ่ือหาข้อมูล คัดกรองนักเรียนและประสานงานกบัผู้ปกครองเพ่ือ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกนั 

19. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

20. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5.2   งานเครือข่ายผูป้กครอง 

1.  นายกฤชณิ์พจน์     สะอาด หัวหน้างาน 

2. นางสาวปิญชาน์ รินง้าว รองหัวหน้างาน 

3. นางณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร กรรมการ 

4. นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ กรรมการ 

5. นางวิไล มังจักร์ กรรมการ 

6. นางสายพร นาละออง กรรมการ 

7. นางกัญญารัตน์ นาคอ่อน กรรมการ 

8. นายกติิศักด์ิ พรมค า กรรมการ 

9. นางสาวกนกพร นิลแพทย์ กรรมการ 

10. นางระวิวรรณ ภักดี กรรมการ 

11. นางพรพรรณ์ ไชยเมือง กรรมการและเลขานุการ 

12. นางสาวประภาพร โล่ตระกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

13. นางสภุัสสรา เลลี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ประสานงานด าเนินงานตามระเบียบว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง 

2. จัดรวบรวมรายช่ือคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับ 

3. วางแผนและพัฒนาการด าเนินงานกจิกรรมต่าง ๆ ของเครือข่ายผู้ปกครองร่วมกบั

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียน 

4. ประสานกบัหัวหน้าระดับช้ัน ครูที่ปรึกษา เพ่ือร่วมพัฒนางานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

5. รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองให้กับผู้ปกครองและคณะกรรมการ

เครือข่าย 

6. จัดอบรมให้ความรู้และพัฒนางานเครือข่ายผู้ปกครองให้กบัผู้ปกครองและคณะกรรมการ

เครือข่าย 

7. ประสานร่วมมือกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในการแก้ปัญหาระหว่างบ้านกับ

โรงเรียน 

8. ให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า ปรึกษากบัผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา 

9. ร่วมประชุมและวางแผนจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับ 

10. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

11. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.3  งานเยีย่มบา้นนกัเรียน 

1.  นางสาวมัลลิกา อิ่มลาภ หัวหน้างาน 

2.  นางศิริธร จะวรรณา รองหัวหน้างาน 

3. นางณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร กรรมการ 

4. นางวิไล มังจักร์ กรรมการ 

5. นางสายพร นาละออง กรรมการ 

6. นางกัญญารัตน์ นาคอ่อน กรรมการ 

7. นายกติิศักด์ิ พรมค า กรรมการ 

8. นายอนุชิต แสงศิริรัตน์ กรรมการ 

9. นางสาวพรผกา ต้อนรับ กรรมการ 

10. นางสาวศิรินทร์ สดุเจริญ กรรมการ 

11. นายศราวุธ สทิธชุิม กรรมการ 

12. ครูที่ปรึกษาทุกระดับช้ัน กรรมการ 

13. นางสาวกฤติยา เกยีรติเสวี กรรมการและเลขานุการ 

14.นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

15. นางสภุัสสรา เลลี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินงานเย่ียมบ้านนักเรียนของคณะครูที่ปรึกษาทุกคนให้บรรลุ

เป้าหมาย 

2. ส่งเสริมสร้างความสมัพันธท์ี่ดีระหว่างบ้าน โรงเรียน ผู้ปกครองกบัครูที่ปรึกษา 

3. นิเทศ ก ากบั ติดตามผลการด าเนินงานเย่ียมบ้านอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

4. วางแผน ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบถึงพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์และไม่พึงประสงค์ในขณะอยู่ที่บ้านและโรงเรียน 

5. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

6. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.4 งานระดบัชั้นและกิจกรรมนกัเรียนในระดบัชั้น   ประกอบด้วย 

1. นายหรินทร์ คะระวาด หัวหน้างาน 

2. นางณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร กรรมการ 

3. นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ กรรมการ 

4. นางวิไล มังจักร์ กรรมการ 

5. นางสายพร นาละออง กรรมการ 

6. นางกัญญารัตน์ นาคอ่อน กรรมการ 

7. นายกติิศักด์ิ พรมค า กรรมการ 

8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญเรือน เพง็มา กรรมการ 

9. นางบุญฑริกา วงศ์ค าลือ กรรมการ 

10. นางสาวปิญชาน์ รินง้าว กรรมการ 

11. นางมยุรี ท้าวศรีชัย กรรมการ 

12. นางจันทนา สญัญเดช กรรมการ 

13. นางสาวสปุราณี กาศเกษม กรรมการ 

14. นางนิชานันท ์ เมฆศิริ กรรมการและเลขานุการ 

15. นายวรกมล ตัน๋มาเช้ือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

16. นางสภุัสสรา เลลี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 
1. เป็นคณะกรรมการฝ่ายกจิการนักเรียนและวางแผนพัฒนางานระดับช้ันที่รับผิดชอบ 

2. ก ากบัดูแลนักเรียนในระดับ ให้ประพฤติปฏบัิติให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน เช่น  

การเข้าแถวเคารพธงชาติ 

3. เป็นที่ปรึกษาครูประจ าช้ันในการปฏบัิติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมัฤทธิ์ผล

ตามวัตถุประสงค์ 

4. ประสานงานกบัครูประจ าช้ัน ฝ่ายกจิการนักเรียน หรืองานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอนัดีงามและการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 



  คู่มือครู ล าปางกลัยาณี 107 ปีการศึกษา 2565 

 

5. ประสานกบัครูประจ าช้ันในการบันทกึสถิตินักเรียน  การมาสาย  ลา  ความประพฤติ  

ตลอดจนการตรวจตราห้องเรียน  การเข้าแถว  และบันทกึส่งฝ่ายกจิการนักเรียน ตรวจตราดูแล           

การควบคุมแถวนักเรียนเคารพธงชาติของครูประจ าช้ัน 

6. ดูแลโครงการทศันศึกษาของนักเรียนร่วมกบัครูที่ปรึกษา 

7. ร่วมมือกบัครูผู้สอนและงานพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่          

ไม่พึงประสงค์ด้านการเรียนและความประพฤติของนักเรียนในระดับช้ัน เช่น ความไม่ตั้งใจเรียน                   

การหนีเรียน ขาดเรียนบ่อยคร้ัง และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ 

8. เป็นคณะท างานร่วมในการพิจารณาพฤติกรรมนักเรียน กรณีการขอพักการเรียนของนักเรียน 

9. เป็นคณะกรรมการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และประเมิน

คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนในระดับช้ัน 

10.  ช่วยติดตามผลการเรียนซ า้ของนักเรียนในระดับช้ัน กรณีที่มีปัญหา (งานวัดผลฯ จะ

ประสานงานเป็นราย ๆ ไป) 

11. ร่วมมือประสานงานกบักรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนในระดบัช้ัน

น้ัน ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

12.  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

13.  ประเมินผลการปฏบัิติงานของครูประจ าช้ันในระดับที่รับผิดชอบ 

14.  ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.4.1 ครูทีป่รึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
งานระดบัชั้น ม.1  หวัหนา้ระดบั   นางณฐันพชัร ์  วงษว์รเนตร มีครูทีป่รึกษา ดงันี้  

ม.1/1  1. นางสาวสพุรรณี กาทอง  2.  นางสาววิภาวรรณ อุตจันทร์     

ม.1/2  1. นางสาวพรศรี เหล่ียมพงศาพุทธิ 2.  นางสาวดวงฤทยั ธนามี 

ม.1/3  1. นางสาวพิชญ์รัศม์ิ ยูพานิช  2.  นางสาวจุฑามาศ กนัทะวัง 

ม.1/4   1. นายยุทธนา  เถียรประภากุล 2.  นางจิตรา  เครือตัน 

ม.1/5  1. นางนิชานันท ์ เมฆศิริ  2.  นางพรพรรณ ์ ไชยเมือง   

  3. นางจันทรัตน์ ดวงฟู 

ม.1/6  1. นางเพช็รศรี  ทพิกนก  2.  นางณัฐนพัชร์ วงศ์วรเนตร 

ม.1/7  1. นางพราวพร  ปันตา  2.  นางสาวพัชรกรณ์ ชัยชนะ    

ม.1/8  1. นายสมบูรณ์  เหมือนจันทร์ 2.  นางดวงฤทยั  จันทรวรเชตต์  

ม.1/9  1. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุล 2.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญเรือน  เพง็มา 

ม.1/10  1. นางสาวศิรินุช ใจศีลธรรม 2.  นางระวิวรรณ ภักดี 

ม.1/11 1. นางสดุรัก  ราชประสทิธิ์ 2.  นางสาวมัลลิกา อิ่มลาภ 

ม.1/12  1.  นางธมนพัชร์ พงศ์สพัุฒน์ 2. นางอ าไพ  พิชิตสนัต์   

ม.1/13 1. นางจงกลณี  ภักดีเจริญ 2.  นางสาวพรผกา ต้อนรับ 

  3. Mr.Samuel Hamilton 

ม.1/14 1. นางศรีนวย  ส าอางค์ศรี 2.  นายอมรเทพ ฝั้นชมภ ู     
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งานระดบัชั้น ม.2 หวัหนา้ระดบั นายณฏัฐพล   ขวญัเจริญ  มีครูทีป่รึกษา ดงันี้   

ม.2/1  1. นางสาวสายทอง อนิถาสาร 2.  นายชลอ  ประชุมฉลาด 

  3. นางวาสนา  ชัยเนตร  

ม.2/2   1. นางสาวรุจิรัตน์ เป็งสา  2.  นายฐิติพงศ์  มิ่งเช้ือ 

ม.2/3  1. นางกาญจนา  ตะ๊วงศ์ษา 2.  นางวีณา  ศิรประภาศิริ  

ม.2/4   1. นางผกาวรรณ์ ตุลาพัน์ุ  2.  นางสาวปนัดดา ยะติน 

ม.2/5  1. นางสาวสกุลรัตน์ หอมแก่นจันทร์ 2.  นายวรกมล  ตัน๋มาเช้ือ 

ม.2/6   1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสชญา หล้าอนิเช้ือ 2.  นายณัฏฐพล  ขวัญเจริญ 

ม.2/7  1. นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์ 2.  นายกรกฎ  อุ่นเรือน     

ม.2/8   1. นางอรชร  ฤกษ์วัลย์ 2.  นางสาวสวุลี  ศิริวรรณ 

  3. ครูชาวต่างชาติ Teacher 5 

ม.2/9  1. นางวัชรียา  กฤตสริิทพิย์ 2.  นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา   

ม.2/10 1. นางสาววิภาวี แต้มไว  2.  นางสาวณฐาวิภา ดอนอุบล 

ม.2/11 1. นางปราณ ี  สวนเจริญ 2.  นางบุญฑริกา วงศ์ค าลือ   

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

ม.2/13 1. นางศิริธร  จะวรรณา         2.  นางสาวเสาวลักษณ์ อนิตะ๊สม 

 3. Mr.Clement Charles Quentin Bats 

ม.2/14 1. นายธรีพันธ์  ปิงแก้ว           2.  นางสาวพรรษเฉลิม ณ ล าปาง 
 

งานระดบัชั้น ม.3  หวัหนา้ระดบั นางวิไล   มงัจกัร ์ มีครูทีป่รึกษา ดงันี้  

ม.3/1  1.  นางปารมี  สปิุนะ  2.  นางสาวมานิตา ดวงสุดา 

  3.  นางมาลินี  สายสิงห์ทอง   

ม.3/2   1.  นางสาวเบญจมาศ นวลอนงค์ 2.  นางรักชนก  ศรีชมภ ู

ม.3/3   1.  นางอญัชลี  ไชยดี  2.  นางวาริศา  ไชยญา 

ม.3/4   1.  นางพรทพิา  ผันผาย  2.  นายบดินทร์  แต้มด่ืม  

ม.3/5   1.  นางสาวอรวรรณ กนัทมิา  2.  นางสาววราพร รัศมีจาตุรงค์            

ม.3/6   1.  นางอริศรา  บุญยืน  2.  นางกิ่งลดา  หม่ืนสนัธิ 

  3.  ครูชาวต่างชาติ Teacher 3 

ม.3/7   1.  นางสาวแพรพลอย ค าปิงบุตร 2.  นางสาวสริิญา ศรีชัย 

ม.3/8  1.  นางศุทธนีิ  ไชยรินทร์ 2.  นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ 

ม.3/9  1.  นางสาวกนกพร นิลแพทย์ 2.  นางพัชรินทร์ สภุายอง    

ม.3/10  1.  นางสาวมีนณา ธนันไชย 2.  นายพรชัย  มั่นเหมาะ   

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

ม.3/12 1.  นางสาวนารีรัตน์ รุ่งเรือง  2.  นางพรนภัส  เอื้อแท้ 

ม.3/13 1.  นางสาวปิญชาน์ รินง้าว  2.  Mr.lsiah blaze Adams 

ม.3/14 1.  นายอดิศร  ใจบ้านเอื้อม 2. นางสาววิลาวัลย์ ทะวะดี   
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งานระดบัชั้น ม.4  หวัหนา้ระดบั นางสายพร   นาละออง มีครูทีป่รึกษา ดงันี้  

ม.4/1  1.  นางโสภิณ  ศิริค าน้อย 2.  นางสายพร  นาละออง 

  3.  นางพรทพิย์  จักรแก้ว 

ม.4/2  1.  นางนพพร  ปรียานนท ์ 2.  นางสาวรัตนา ธชูิโต   

ม.4/3  1.  นางพัชรสกุาล อธปัิญญาพันธุ ์ 2.  นางสภุาพร  อ้วนสะอาด 

ม.4/4  1.  นางปัทมาพร อนิดาวงศ์ 2.  นายจีรศักด์ิ  ถาน้อย       

ม.4/5  1.  นางฐิตารีย์  จีรเธยีรกุล  2.  นางสริิวิมล  นิรันดร์กุลสทิธิ์ 

ม.4/6  1.  นางจันทนา  สญัญเดช 2.  นางกฤติยา  เกยีรติเสวี    

  3.  Mr.Joshua Charles Berry 

ม.4/7  1.  นางขวัญจิตร สวุรรณวงศ์ 2.  นางสาวอจัฉรา ช่ืนใจ 

ม.4/8  1.  นายชัยวัฒน์ นิรันดร์กุลสทิธิ์ 2.  นางทศันีย์  ตรีเพช็ร 

ม.4/9  1.  นางสาวเมธาพร สงกานต์ทพิ 2.  นายทศวัฒน์  หอมแก่นจันทร์  

ม.4/10 1.  นางนาริฐา  อนิถานะ 2.  นางสาวภัทรวรรณ ตรียสรศัย 

ม.4/11 1.  นางสาวทพิวรรณ ทดัเทยีมพงษ์ 2.  นางสาววรรณกมล ศุภวิมุติ 

  3.  นางป่ินทพิย์ อนิกร 

ม.4/12 1.  นางวรัฐทยา  ฝั้นสบื  2.  นายปฐวี  มณีวงศ์    

ม.4/13 1.  นางนภารัตน์ สตูรเลข  2.  นางศิริกานดา กนัธดิา    
 

งานระดบัชั้น ม.5 หวัหนา้ระดบั นางกญัญารตัน ์ นาคอ่อน มีครูทีป่รึกษา ดงันี้      

ม.5/1   1.  นางกญัญารัตน์ นาคอ่อน 2.  นางสพุรทพิย์ เป้ียปลูก   

ม.5/2   1.  นายพงศ์เกษม เตชะสาย 2.  นางมยุรี  ท้าวศรีชัย 

ม.5/3   1.  นางสาวสภุานัน ปัญญาใหญ่ 2.  นางวริศรา  กจิจาภินันท ์

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

ม.5/5   1.  นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ  2.  นายชัยวุฒิ  คมประดิษฐ์ 

ม.5/6   1.  นางสาวอ าไพ มนัสสนัติ 2.  นางสาวศิรินทร์ สดุเจริญ 

  3.  ครูชาวต่างชาติ Teacher 6 

ม.5/7   1.  นางนงนุช  แสนเงิน  2.  นายหรินทร์  คะระวาด 

ม.5/8   1.  นางเน้ือน้อง ศรีตะบุตร 2.  นายอนุชิต  แสงศิริรัตน์ 

  3.  นายกฤชณิ์พจน์ สะอาด 

ม.5/9   1.  นายจิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า 2.  นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด 

ม.5/10 1.  นายชลธชิ  ณ ล าปาง 2.  นางสาวนารีรัตน์ จัดสวย 

ม.5/11 1.  นายสมโภชน์ ฟูใจ  2.  นางศิริญญา  เขื่อนแก้ว 

ม.5/12 1.  นางกญัญารัตน์ มูลวิชา  2.  นางพิมพ์ทอง มหาแก้ว   

ม.5/13 1.  นายธรีวัฒน์  กนัทะ  2.  นางจริยา  โชติคณากุล  
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งานระดบัชั้น ม.6  หวัหนา้ระดบั นายกิติศกัด์ิ พรมค า  มีครูทีป่รึกษา ดงันี้  

ม.6/1   1.  นายศราวุฒิ  สภุายอง  2.  นางเบญญาภา เครือสบจาง 

ม.6/2   1.  นางสาวศิรินทพิย์ รุมารถ  2.  นางอญัชญา  ตะ๊นา 

ม.6/3   1.  นางสาวประภาพร โล่ตระกูล 2.  นางสาวกฤติยา หอมเพียร 

ม.6/4   1.  นางพิชญาภา ไชยวรรณ 2.  นางมณีรัตน์  ภิญโญ 

ม.6/5   1.  นางณัฐภรณ์ เดชเกาะเก่า 2.  นายพรหมรังษี ทรงศรีสกุล   

ม.6/6   1.  นางทพิวรรณ์ บุญเป็ง    2.  นางสาวสมพร กอนเช้ือ 

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

ม.6/8   1.  นางศิริญา  ยศบุญเรือง 2.  นางจุฑาทพิย์ นิมิตรเกยีรติไกล  

ม.6/9   1.  นายฐิติกร  หล้าวงศ์ษา 2.  นายกติิศักด์ิ  พรมค า   

ม.6/10 1.  นายภวูณัฐ  โพธิ์งาม  2.  นางสาวสปุราณี กาศเกษม   

ม.6/11 1.  นายพงษ์ธลักษณ์ สบิแก้ว  2.  นางอญัญ์ชลีย์ สทิธิ 

ม.6/12 1.  นายดุษฎี  ศรีทรงราช 2.  นายบรรเจิด  สระปัญญา 

ม.6/13 1.  นายนพพร  ปุกค า  2.  นายพิสฐิ  ค าภิโร   

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 

1. ครูที่ปรึกษาทุกคนปฏบัิติหน้าที่เป็นครูปกครองดูแลนักเรียนทุกคนให้ปฏบัิติตามกฎ ระเบียบ 

วินัย ข้อบังคับของโรงเรียน 

2. ควบคุมดูแลนักเรียนในช้ันเรียนที่รับผิดชอบให้ประพฤติในทางที่เหมาะสม  
3. ดูแลเอาใจใส่นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ทั้งการมาเรียน การเข้าเรียน  การต้ังใจเรียน  

ความเป็นอยู่  การแต่งกาย  ระเบียบวินัย ข้อบังคับต่าง ๆ  ตลอดจนสขุภาพของนักเรียนอย่างใกล้ชิด  

4. พิจารณารับรองจดหมายขออนุญาตนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียนโดย

ประสานงาน กบังานพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนในฝ่ายกจิการนักเรียน 

5. ก ากบัดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ  และกจิกรรมอื่น ๆ ในสถานที่ต่าง ๆ 

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

6. คอยตรวจสอบการมาเรียน  ขาดเรียน การเข้าโฮมรูม  การควบคุมนักเรียนในห้องประชุม 

หรือสถานที่ที่มีการจัดกจิกรรมส าหรับนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

7. ติดตามการมาเรียน ประสานงานกบัผู้เกี่ยวข้อง   กรณีนักเรียนขาดเรียนเกนิ 3 วัน ให้ติดตาม

โดยให้ท าเป็นลายลักษณ์อกัษร  เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอน ตามระเบียบคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

8. มอบหมาย  ติดตาม  ก ากบัดูแลการจัดเวรนักเรียน  เพ่ือรักษาความสะอาดของห้องเรียน และ  

บริเวณรับผิดชอบ  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน ห้องโฮมรูม 
9. ด าเนินการประชุมร่วมกบันักเรียนในระดับช้ันของตนเองในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

สปัดาห์ละ 1 คร้ัง ตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด 

10. ด าเนินกจิกรรมโฮมรูม ตลอดจนบันทกึกจิกรรมโฮมรูมตามที่โรงเรียนก าหนด 

11. จัดท าบันทกึทะเบียนประวัตินักเรียน พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ 
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12. ร่วมมือกบังานระดับช้ันในการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้งค่านิยมที่ดีงาม

แก่นักเรียนตลอดจนการป้องปรามความประพฤติ  ลงโทษนักเรียนที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ตลอดจน            

การด าเนินงานของช้ันเรียนระดับช้ัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

13. รายงานพฤติกรรมของนักเรียนไปยังหัวหน้าระดับช้ัน  เพ่ือประสานงานกบัหัวหน้างานระบบ  

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  คณะกรรมการฝ่ายกจิการนักเรียนและผู้ปกครองต่อไป 

14. ประสานงาน พบปะผู้ปกครองนักเรียน  เพ่ือสื่อสารข้อมูลในการส่งเสริมและปรับปรุงพัฒนา

พฤติกรรมนักเรียน 
15. ปฏบัิติหน้าที่แทนครูที่ปรึกษาในห้องประจ าช้ันของตนเองในกรณีที่ครูที่ปรึกษาคนอื่นไม่

สามารถปฏบัิติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ 

16. จัดท าสมุดประจ าตัวนักเรียน  และเอกสารทางวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้องกบันักเรียน 

17. ระงับเหตุ สอบสวน ตักเตือน อบรม  และลงโทษตามระเบียบเมื่อพบเหน็มีการประพฤติไม่

เหมาะสม พร้อมยกย่องชมเชยผู้ประพฤติดี 

18. ร่วมมือกบัผู้ปกครองและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในห้องเรียน  ดูแลพัฒนา

พฤติกรรมนักเรียนในช้ันเรียน  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
19. ออกเย่ียมบ้านนักเรียนเพ่ือหาข้อมูลคัดกรองนักเรียนและประสานกบัผู้ปกครองเพ่ือการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนร่วมกนั จัดท าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกรอกข้อมูลลงในระบบ ICT ของโรงเรียน 

20. ประสานงานและร่วมมือในการเข้าร่วมกจิกรรมวันส าคัญตามที่โรงเรียนก าหนด 

21. ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนในความรับผิดชอบ กรณีนักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม 

ต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนก าหนดทุกคร้ัง  

22. ปฏบัิติหน้าที่เป็นคณะกรรมการในต าแหน่งต่าง ๆ ของแต่ละระดับช้ัน 

23. ปฏบัิติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5.5  งานคณะสีและครูเวรประจ าวนั 

1.  นางเน้ือน้อง ศรีตะบุตร หัวหน้างาน 

2.  นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์ รองหัวหน้างาน 

3.  นางนิชานันท ์ เมฆศิริ กรรมการ 

 4.  นางณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร กรรมการ 

 5.  นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ กรรมการ 

 6.  นางวิไล มังจักร์ กรรมการ 

 7.  นางสายพร นาละออง กรรมการ 

 8.  นางกัญญารัตน์ นาคอ่อน กรรมการ 

 9.  นายกติิศักด์ิ พรมค า กรรมการ 

10. นายพิสฐิ ค าภิโร กรรมการ 

11. นายกรกฎ อุ่นเรือน กรรมการ 

12. นางศิริธร จะวรรณา กรรมการ 

13. นางวัชรียา กฤตสริิทพิย์ กรรมการ 
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14. นายวรกมล ตัน๋มาเช้ือ กรรมการ 

15. นายนพพร ปุกค า กรรมการ 

16. นางจริยา โชติคณากุล กรรมการ 

17. นางสาวสภุานัน ปัญญาใหญ่ กรรมการ 

18. นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา กรรมการ 

19. นายพงษ์ธลักษณ์ สบิแก้ว กรรมการ 

20. นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 

21. นายศราวุธ สทิธชุิม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นางสาวดารณี สมสทิธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. แต่งต้ังครูปฏบิัติหน้าที่เวรประจ าวันตามจุดต่าง ๆ และบริเวณทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2565 

2. ให้ค าปรึกษาร่วมแก้ไขปัญหาในการปฏบิัติหน้าที่ของครูที่ปฏบิัติหน้าที่เวรประจ าวัน 

3. ดูแลรับผิดชอบตรวจสอบเวรประจ าวันของแต่ละคณะสีตามค าสั่งที่ได้พิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการเวรประจ า ปีการศึกษา 2565 

4. วางแผนประสานงานการด าเนินงานของคณะสีและงานร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการ  

องค์กร สถาบันและชุมชน 

5. จัดควบคุมดูแลและติดตามการปฏบิัติงานของครู นักเรียนในคณะสใีห้เข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ                       

ที่ก าหนดให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

6. จัดตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจ าสี  

7.  อ านวยการและควบคุมดูแลการน านักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม 

8.  จัดประชุมหารือร่วมกบัครูในคณะสเีพ่ือพัฒนาสร้างความสามัคคี กลมเกลียว ในหมู่คณะ 

9.  น าผลสรุปรายงานผลการปฏบิัติหน้าที่ครูเวรประจ าวันในทุกๆ เดือนมาร่วมพิจารณาเพ่ือแจ้งผล

ในการประชุมครูประจ าเดือนของโรงเรียน 

10. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

11. ปฏบิัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.6  งานรกัษาความปลอดภยั และการจราจรภายในโรงเรียน 

1.  นายบดินทร์  แต้มด่ืม   หัวหน้างาน 

2.  นายสมบูรณ์  เหมือนจันทร์  รองหัวหน้างาน 

3.  นายชลอ   ประชุมฉลาด  กรรมการ 

4.  นายกฤชณิ์พจน์  สะอาด   กรรมการ 

5.  นายยุทธนา  เถียรประภากุล  กรรมการ 

6.  นายปฐวี   มณีวงศ์   กรรมการ 

7.  นายต่าน   เมืองค าบุตร  กรรมการ 

8.  นายทวีศักด์ิ  ประพันธกู์ล  กรรมการ 
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9.  นายอัครเดช  ชาติรักษา  กรรมการ 
10.  นายผัด   ใจเช้ือ   กรรมการ 
11. นายหยัด   แขไข   กรรมการ 

12. นายสมาน   จอมค า   กรรมการ 

13. นายอุทยั   ใจเช้ือ   กรรมการ 

14. คณะกรรมการคณะสแีละครูเวรประจ าวัน ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะสีและ    

ครูเวรประจ าวัน ปีการศึกษา 2565 

15. นายเดชพล  ตรีเพช็ร   กรรมการและเลขานุการ 

16. นายศราวุธ  สทิธชุิม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

17. นางสภุัสสรา เลลี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. วางแผนการปฏบิัติงานและพัฒนางานรักษาความปลอดภัยและการจราจรภายในโรงเรียน 

2. ตรวจก ากบัเวรดูแลความปลอดภัยและการจราจรในช่วงเวลาเวรประจ าวัน 

3. ตรวจก ากบัดูแลการปฏบิัติหน้าที่ของยามและนักการภารโรงเวรประจ าวัน 

4. ตรวจเวรการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์เวรป้องกันและรักษาทรัพย์สินของทางราชการในเวร

ประจ าวัน 

5. สอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน 

6. ก าหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่าง ๆ อันจะเกิดกับบุคลากร

ของโรงเรียนและทรัพย์สนิ ทั้งต่อบุคคลและของทางราชการ 

7. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยปฏบิัติหน้าที่อยู่เวรประจ าจุดต่าง ๆ ในวันที่รับผดิชอบ ตั้งแต่

เวลา 07.00 น. เป็นต้นไปและเวลาเลิกเรียนตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะสแีละครูเวรประจ าวัน        

ปีการศึกษา 2565 

8. ดูแลจัดระบบการจราจรภายในโรงเรียนให้เป็นระบบให้เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียนและ 

บุคลากร 

9. เสนอแนะ/ข้อก าหนดมาตรการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย 

10. ประสานงานกบัต ารวจ ก ากบัดูแล ด้านการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 

11. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

12. ปฏบิัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ฝ่าย 

บริหารทัว่ไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือครู ล าปางกลัยาณี 115 ปีการศึกษา 2565 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



คู่มือครู ล าปางกลัยาณี 116 ปีการศึกษา 2565 

 
 

ขอบข่ายการบริหารงาน 

 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

 

การบริหารงานทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กรให้บริการ

บริหารงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่ก  าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักใน

การประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอ านวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษา

ทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมใน       

การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์    

ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วม  

ของบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 

วตัถุประสงค ์

 

1. เพ่ือให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการ ให้การปฏบัิติงานของ

สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

2. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารงาน ในฝ่ายงานในองค์กร

และการบริหารงานบุคคลให้มีศักยภาพเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ   

ที่มีคุณภาพ 

3. เพ่ือประชาสมัพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซ่ึง

จะก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี เล่ือมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุน    

การจัดการศึกษา 

 

ขอบข่ายการบริหารงาน 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนล าปางกลัยาณี ได้ก าหนดขอบข่ายและภาระงานโดยแบ่งออกเป็น 

5 กลุ่มงาน คือ 
1. กลุ่มงานส านักงาน 

2. กลุ่มงานบริการสาธารณะ 

3. กลุ่มงานสื่อสารและประชาสมัพันธ์ 

4. กลุ่มงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

5. กลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
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จุดเนน้การพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป โรงเรียนล าปางกลัยาณี  อ.เมือง  จ.ล าปาง 

 

1. ด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างงานฝ่ายบริหารทั่วไป 

2. พัฒนาการบริหารจัดการระบบงานในฝ่ายบริหารทั่วไปอย่างมีประสทิธภิาพ 

3. ให้บริการส่งเสริมสขุภาวะที่ดีแก่นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ 

4. ประชาสมัพันธ ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนให้เป็น

ปัจจุบัน ผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร 

5. พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม สาธารณปูโภคพ้ืนฐาน แหล่งเรียนรู้ให้พร้อมกบั         

การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนและบริการชุมชนอย่างมีประสทิธภิาพ 

6. สร้างความสมัพันธอ์นัดีกบัชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมภาคี

เครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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โครงสรา้งการบริหารฝ่ายบริหารทัว่ไป 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารทัว่ไปโดยต าแหน่ง 

 

รองผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป ประธานกรรมการ 

ผูช่้วยรองผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป รองประธานกรรมการ 

หวัหนา้กลุ่มงานบริการสาธารณะ  กรรมการ 

หวัหนา้กลุ่มงานส่ือสารและประชาสมัพนัธ ์ กรรมการ 

หวัหนา้กลุ่มงานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม กรรมการ 

หวัหนา้กลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย กรรมการ 

หวัหนา้งานสารบรรณ  กรรมการ 
หวัหนา้งานแผนงานและงานประเมินผลการด าเนินงาน กรรมการ 

หวัหนา้งานโภชนาการ  กรรมการ 

หวัหนา้งานอนามยั  กรรมการ 

หวัหนา้งานปฏิคม  กรรมการ 

หวัหนา้งานสวสัดิการรา้นคา้  กรรมการ 

หวัหนา้งานประชาสมัพนัธ ์  กรรมการ 

หวัหนา้งานวารสารและส่ิงพิมพ ์  กรรมการ 

หวัหนา้งานศูนยข่์าวเยาวชนไทย  กรรมการ 

หวัหนา้งานอาคารสถานท่ี  กรรมการ 

หวัหนา้งานสาธารณูปโภค  กรรมการ 

หวัหนา้งานภูมิทศันแ์ละส่ิงแวดลอ้ม กรรมการ 

หวัหนา้งาน 5 ส.  กรรมการ 

หวัหนา้งานโสตทศันูปกรณ ์  กรรมการ 

หวัหนา้งานเวรรกัษาสถานท่ีราชการ กรรมการ 

หวัหนา้งานสวสัดิการโรงเรียน  กรรมการ 

หวัหนา้งานชุมชนสมัพนัธ ์  กรรมการ 

หวัหนา้งานสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนล าปางกลัยาณี กรรมการ 
หวัหนา้งานสมาคมนกัเรียนเก่า  กรรมการ 

หวัหนา้กลุ่มงานส านกังาน  กรรมการและเลขานุการ 

ประธานฝ่ายบริหารทัว่ไป 

คณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารทัว่ไป 

กลุ่มงานส านกังาน กลุ่มงานอาคารสถานที่

และภาพแวดลอ้ม 

กลุ่มงานบริการ

สาธารณะ 

กลุ่มงานชุมชน

และภาคีเครือข่าย 

กลุ่มงานสือ่สารและ

ประชาสมัพนัธ ์
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หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายบริหารทัว่ไป 

 

นายสมชาย ใจไหว รองผูอ้ านวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารทัว่ไป ประธานกรรมการ 

นายชลอ ประชมุฉลาด ผูช่้วยรองผูอ้ านวยการ ฝ่ายบริหารทัว่ไป รองประธานกรรมการ 

นางเพช็รศรี ทิพกนก หวัหนา้กลุ่มงานบริการสาธารณะ       กรรมการ 

นางสาวศศลกัษณ ์ เครือนนัตา หวัหนา้กลุ่มงานส่ือสารและประชาสมัพนัธ ์       กรรมการ 

นายยทุธนา เถยีรประภากุล หวัหนา้กลุ่มงานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม        กรรมการ 

นางสาวพชิญร์ศัมิ์   ยูพานิช หวัหนา้กลุ่มงานชมุชนและภาคีเครือข่าย       กรรมการ 

นางกาญจนา ตะ๊วงศษ์า หวัหนา้งานสารบรรณ       กรรมการ 

นางสาวมีนณา ธนนัไชย หวัหนา้งานแผนงานและงานประเมินผลการด าเนินงาน        กรรมการ 
นางอนงคว์รรณ ไชยเตกุล หวัหนา้งานโภชนาการ       กรรมการ 

นางเพช็รศรี ทิพกนก หวัหนา้งานอนามยั       กรรมการ 

นางจิตรา เครือตนั หวัหนา้งานปฏิคม       กรรมการ 

นางรกัชนก ศรีชมภู  หวัหนา้งานสวสัดิการรา้นคา้       กรรมการ 

นางสาวศศลกัษณ ์ เครือนนัตา หวัหนา้งานประชาสมัพนัธ ์       กรรมการ 

นางจงกลณี ภกัดีเจริญ หวัหนา้งานวารสารและสิ่งพมิพ ์       กรรมการ 

นางจริยา โชติคณากุล หวัหนา้งานศูนยข่์าวเยาวชนไทย       กรรมการ 

นายยทุธนา เถยีรประภากุล หวัหนา้งานอาคารสถานท่ี       กรรมการ 

นายนพพร ปุกค า หวัหนา้งานสาธารณูปโภค       กรรมการ 

นายเดชพล ตรีเพช็ร หวัหนา้งานภูมิทศันแ์ละสิ่งแวดลอ้ม       กรรมการ 

นายวรกมล ตัน๋มาเช้ือ หวัหนา้งาน 5 ส.       กรรมการ 

นายพรหมรงัษี ทรงศรีสกุล หวัหนา้งานโสตทศันูปกรณ ์       กรรมการ 

นายพงษธ์ลกัษณ ์ สิบแกว้ หวัหนา้งานเวรรกัษาสถานท่ีราชการ       กรรมการ 

นางสาวพชิญร์ศัมิ์   ยูพานิช หวัหนา้งานสวสัดิการโรงเรียน       กรรมการ 

นางวชัรียา กฤตสิริทิพย ์ หวัหนา้งานชมุชนสมัพนัธ ์       กรรมการ 

นายชลอ   ประชมุฉลาด หวัหนา้งานสมาคมผูป้กครองและครู       กรรมการ 

นางสาวปิญชาน ์ รินงา้ว หวัหนา้งานสมาคมนกัเรียนเก่า       กรรมการ 

นางบุญฑริกา วงศค์ าลือ หวัหนา้งานรกัษาความสะอาดในอาคารเรียน       กรรมการ 

นางสาวสมพร กอนเช้ือ หวัหนา้กลุ่มงานส านกังาน กรรมการและเลขานุการ 

นายวรกมล ตัน๋มาเช้ือ  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. เป็นที่ปรึกษา ประธานกรรมการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป 

2. ร่วมวางแผนงานด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ฝ่ายบริหารทั่วไป ตามวิสยัทัศน์ พันธกิจ 

เป้าประสงค ์ของการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงคแ์ละเป็นปัจจุบนั 

3. ก ากบัตดิตามงานฝ่ายบริหารทั่วไป ให้ความร่วมมอื ประสานงาน ในการด าเนินงาน โครงการต่าง ๆ 

ให้เกดิประสทิธภิาพและมปีระสทิธภิาพ 

4. มหีน้าที่รับฟังและแก้ปัญหาต่าง ๆ ภายในโรงเรียน สร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างจิตส านึก

ที่ดต่ีอสถาบนั รับผดิชอบต่อเกยีรตคุิณ รักษาชื่อเสยีงของโรงเรียน และเป็นแบบอย่างในการปฏบิตังิาน 

5. ปฏบิตัหิน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานที ่1 

กลุ่มงานส านกังาน 
 

 

 

โครงสรา้งการบริหารกลุ่มงานส านกังาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการกลุ่มงานส านกังาน 

นางสาวสมพร กอนเช้ือ หวัหนา้กลุ่มงานส านกังาน หวัหนา้ 

นางกาญจนา ตะ๊วงศษ์า หวัหนา้งานสารบรรณ รองหวัหนา้ 

นางสาวมีนณา ธนนัไชย หวัหนา้งานแผนงานและงานประเมินผล กรรมการ 
นางสาวเปรมจิตร เกลียวฝ้ัน  กรรมการ 

นางสาวมลัลิกา แน่นอุดร เจา้หนา้ทีส่ านกังาน        กรรมการ 

นางสาวจิตประภา ศรีตาบุตร เจา้หนา้ทีส่ านกังาน        กรรมการ 

นางปราณี มัง่ไคร ้ เจา้หนา้ทีส่ านกังาน            กรรมการ 

นายวรกมล ตัน๋มาเช้ือ   กรรมการและเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กรณีมีภาระงาน

ราชการ/ลา/ป่วย/ลากจิ/หรือไม่สามารถปฏบัิติหน้าที่ได้ 

2. วางแผนก าหนดบุคลากร แนวทางพัฒนางานระบบงาน ก ากับ ติดตาม ดูแลงานสารบรรณ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป/งานแผนงานและงานประเมินผลการด าเนินงาน ในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสทิธผิล 

3. เป็นกรรมการและเลขานุการของฝ่ายงานบริหารทั่วไป ตลอดจน ติดตาม ประเมินผล

และปรับปรุงงานสารบรรณให้เกดิประสทิธผิล  

4. ควบคุมดูแลจัดส านักงานฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สรุปประเมินผลงานในฝ่าย        

ภาคเรียนละ 1 คร้ัง รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น 

5. ปฏบัิติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

หวัหนา้กลุ่มงานส านกังาน 

คณะกรรมการกลุ่มงานส านกังาน 

 

งานสารบรรณ 

 

งานแผนงานและงานประเมินผลการด าเนนิงาน 
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1.1 งานสารบรรณ 

นางกาญจนา ตะ๊วงศษ์า หวัหนา้งาน 

นายวรกมล ตัน๋มาเช้ือ กรรมการ 

นางสาวเปรมจิตร เกลียวฝ้ัน กรรมการ 

นางปราณี มัง่ไคร ้ เจา้หนา้ทีส่ านกังาน 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ก าหนดงานบุคลากร พัฒนางานสารบรรณฝ่ายบริหารทั่วไป ในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ 

จัดสภาพงานธุรการ รวบรวมระเบียบกฎหมายแนวปฏบัิติที่เกี่ยวข้องกบักลุ่มงาน 

2. โต้ตอบหนังสือราชการ และจัดท าทะเบียนรับ – ส่ง และแยกประเภทของหนังสือ

ราชการ โดยประสานงานกบับุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ค าช้ีแจงและอ านวยความ

สะดวกแก่ผู้มาติดต่องาน 

3. ปรับปรุง จัดระบบงานธุรการ งานสารบรรณให้เหมาะสม ใช้เทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน 

ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสทิธภิาพและมีระบบ 

4. จัดหา บ ารุงรักษา ดูแล วัสดุครุภัณฑใ์นฝ่ายงานและติดตามภาระงานในฝ่ายบริหารทั่วไป 

ในทุกส่วนงานให้เกดิประสทิธภิาพตามภาระหน้าที่ 

5. บริหารจัดการด้านเอกสาร สารบรรณ หนังสอืราชการให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอน  

6. จัดท าแผนปฏิบัติงาน แผนพัฒนางาน/โครงการ และปฏทิินปฏิบัติงาน ตลอดจนสรุป

และติดตามประเมินผลการปฏบัิติงาน 

7. ปฏบัิติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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1.2 งานแผนงานและงานประเมินผลการด าเนนิงาน 

นางสาวมีนณา ธนนัไชย  หวัหนา้งาน 

นางสาวสมพร กอนเช้ือ กรรมการ 

นางเพช็รศรี ทิพกนก  กรรมการ 

นายยุทธนา เถยีรประภากุล กรรมการ 

นางสาวพชิญร์ศัม์ิ ยูพานชิ กรรมการ 

นางสาวศศลกัษณ ์ เครือนนัตา กรรมการ 

นางกาญจนา ตะ๊วงศษ์า กรรมการ 

นางสาวเปรมจิตร เกลียวฝ้ัน กรรมการ 

นายวรกมล ตัน๋มาเช้ือ กรรมการและเลขานุการ 

นางปราณี มัง่ไคร ้  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

นางสาวจิตประภา   ศรีตาบุตร กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

นางสาวมลัลิกา แน่นอุดร   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ  

1. จัดท าแผนงาน/โครงการ ปฏบัิติงานฝ่ายบริหารทั่วไป เสนอผู้บริหารเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 

2. พิจารณาแผนงาน/โครงการของฝ่ายบริหารทั่วไป ให้สอดคล้องกบันโยบายของโรงเรียน 

และเกณฑก์ารประเมินมาตรฐาน และการ ปฏรูิปการศึกษา 

3. ก ากบั ตรวจสอบ ดูแลงาน/โครงการ ให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน 

4. ประสานงานกบัแผนงานของโรงเรียน เพ่ือน าเทคโนโลยีมาใช้ให้มีประสทิธิภาพ 

5. ประเมิน สรุป และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

6. ปฏบัิติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานที ่2 

กลุ่มงานบริการสาธารณะ 

 

 โครงสรา้งการบริหารกลุ่มงานบริการสาธารณะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการกลุ่มงานบริการสาธารณะ 

นางเพช็รศรี ทิพกนก หวัหนา้กลุ่มงานบริการสาธารณะ หวัหนา้ 

  /หวัหนา้งานอนามยั  

นางอนงคว์รรณ  ไชยเตกุล หวัหนา้งานโภชนาการ รองหวัหนา้ 

นางรกัชนก ศรีชมภู หวัหนา้งานสวสัดิการรา้นคา้ กรรมการ 

ว่าที ่ร.ต.หญิงขวญัเรือน  เพง็มา รองหวัหนา้งานสวสัดิการรา้นคา้ กรรมการ 

นางจนัทนา สญัญเดช รองหวัหนา้งานอนามยั กรรมการ 

นางจิตรา เครือตนั หวัหนา้งานปฏิคม   กรรมการและเลขานุการ 

นางผกาวรรณ ์ ตุลาพนัธุ ์ รองหวัหนา้งานโภชนาการ     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

  /รองหวัหนา้งานปฏิคม 

นางสาวปภาวี กนัทาวงค ์ เจา้หนา้ทีโ่ภชนาการ   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หวัหนา้กลุ่มงานบริการสาธารณะ 

คณะกรรมการกลุ่มงานบริการสาธารณะ 

งานโภชนาการ งานอนามัย งานปฏิคม งานสวัสดิการร้านค้า 
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2.1 งานโภชนาการ   
นางอนงคว์รรณ ไชยเตกุล   หวัหนา้ 

นางผกาวรรณ ์ ตุลาพนัธุ ์   รองหวัหนา้ 

นางเพช็รศรี ทิพกนก นางพรทิพา ผนัผาย กรรมการ 

นางอญัชญา ตะ๊นา นางโสภิณ ศิริค านอ้ย กรรมการ 

นางพรพรรณ ์ ไชยเมือง นายฐิติพงศ ์ มิง่เช้ือ กรรมการ 

นางสาวสมพร กอนเช้ือ นางสาวกุญชรี ผ่านสุวรรณ กรรมการ 

พนกังานโภชนาการทุกคน   กรรมการ  

นางจิตรา เครือตนั     กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวปภาวี กนัทาวงค ์    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ก าหนดบุคลากรงานโภชนาการและจัดท าแผนโครงการพัฒนางาน ก าหนดแนวทาง

พัฒนาในเชิงรุกให้มีประสทิธภิาพ 

2. ประสานงานกับอนามัยโรงเรียน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรใน

สถานศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองโภชนาการ สุขนิสัยที่ดี ในการรับประทานอาหาร การเลือกอาหารและ

เคร่ืองด่ืมที่มีประโยชน์ต่อสขุภาพอนามัยและรู้จักน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3. ควบคุมดูแลการจ าหน่ายอาหาร น า้ดื่มหรือเคร่ืองด่ืมให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ 

4. ควบคุมดูแลโรงอาหารให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ และจัดสิ่งแวดล้อมภายในและรอบ ๆ 

บริเวณโรงอาหารให้มีบรรยากาศที่ดี 

5. ควบคุมดูแลการแต่งกายและการปรุงอาหารของผู้จัดจ าหน่ายอาหารให้สะอาด        

ปลอดโรคติดต่อ 

6. จัดให้มีการตรวจสขุภาพ/ตรวจโรค ผู้ประกอบอาหาร/ผู้จัดจ าหน่ายอาหาร 

7. จัดปฏทินิก าหนดวันนัดประชุมแม่ค้าผู้จัดจ าหน่ายอาหาร 

8. ควบคุมดูแลนักเรียนในระหว่างรับประทานอาหารกลางวันให้มีระเบียบวินัย 

9. ร่วมรับผิดชอบดูแลต้อนรับแขกที่มาเย่ียมและหน่วยงานที่มาใช้บริการของโรงเรียน 

10. ร่วมกับงานอนามัยโรงเรียนและงานแนะแนว ดูแลให้การส่งเสริมสุขภาพอนามัย        

ของนักเรียน ที่มีน า้หนักและส่วนสงูต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน  

11. ประเมินคุณภาพอาหารของผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน ภาคเรียนละ 2 คร้ัง 

12. ปฏบัิติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



คู่มือครู ล าปางกลัยาณี 125 ปีการศึกษา 2565 

 

2.2 งานอนามยั   
นางเพช็รศรี ทิพกนก   หวัหนา้ 

นางจนัทนา สญัญเดช      รองหวัหนา้ 

นางสาวกนกพร นลิแพทย ์       นางพรทิพา ผนัผาย กรรมการ 

นางเบญญาภา เครือสบจาง นางพราวพร ปันตา กรรมการ  

นางป่ินทิพย ์ อินกร นางวีณา ศิรประภาศิริ กรรมการ 

นางโสภิณ ศิริค านอ้ย   กรรมการ 

นางสาววิภาวี แตม้ไว   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวจริยา  ทบัทิมทอง      กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

นางจิรตันติ์กร จนัทาฟ้าเหลือ่ม      กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ก าหนดบุคลากรงานอนามัยโรงเรียนและแผนโครงการพัฒนางาน ก าหนดแนวทาง

พัฒนาในเชิงรุกให้มีประสทิธภิาพ 

2. จัดท าสถิติและข้อมูลทางสุขภาพอนามัย เช่น จัดท าบัตรสุขภาพอนามัย เกบ็สถิติ    

น า้หนักและส่วนสงูของนักเรียนในโรงเรียน สถิติการเจบ็ป่วย 

3. ดูแลห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสขุลักษณะ และจัดเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อุปกรณ์             

การรักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทนัที 

4. จัดหายาและเวชภัณฑ์เพ่ือการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น และสอบ/อบรมให้ความรู้

เกี่ยวกบัเร่ืองสขุภาพอนามัยให้แก่นักเรียน 

5. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัย/สาธารณสุขให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย             

ตรวจสขุภาพ และให้ภมูิคุ้มกนัโรคแก่นักเรียนเป็นประจ าสม ่าเสมอ 

6. ติดต่อประสานงานกบัผู้ปกครองกรณีที่นักเรียนเจบ็ป่วย แนะน านักเรียนและผู้ปกครอง  

เร่ืองการปฏบัิติตนให้ปลอดภัยจากโรค 

7. ให้ความร่วมมือโครงการพัฒนาสขุภาพอนามัยนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน 

8. ให้ความร่วมมือโครงการเจริญเติบโตสมวัยและการมีโภชนาการที่ดีของนักเรียน และ

โครงการป้องกนัอุบัติเหตุในโรงเรียนและป้องกนัโรคติดต่อ 

9. ปฏิบัติหน้าที่พยาบาล เช่น การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นในโรงเรียน และท าหน้าที่       

หน่วยพยาบาลในกจิกรรมพิเศษต่าง ๆ ของโรงเรียน  

10. ปฏบัิติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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2.3 งานปฏิคม 
นางจิตรา          เครือตนั                                    หวัหนา้ 

นางผกาวรรณ ์ ตุลาพนัธุ ์   รองหวัหนา้ 

ว่าที ่ร.ต.หญิงขวญัเรือน  เพง็มา นางณฐันพชัร ์ วงษว์รเนตร กรรมการ 

นางจงกลณี ภกัดีเจริญ นางจริยา โชติคณากุล กรรมการ 

นางวิไล มงัจักร ์ นางสายพร นาละออง กรรมการ 

นางสาวศิรินทิพย ์ รุมารถ นางพรทิพา ผนัผาย กรรมการ 

นายวรกมล ตัน๋มาเช้ือ นางบุญฑริกา วงศค์ าลือ กรรมการ 

นางสาวพชิญร์ศัม์ิ   ยูพานชิ นางจิรารตัน ์ วงศวิ์ไล กรรมการ 

นางสาวศิรินุช ใจศีลธรรม    นางนชิานนัท ์ เมฆศิริ กรรมการ 

นางสาวพชัรสุกาล อธิปัญญาพนัธุ ์ นางจนัทนา สญัญเดช      กรรมการ 

นางวชัรียา กฤตสิริทิพย ์  นางเพช็รศรี ทิพกนก กรรมการ 

นางจุฬารตัน ์ ยะรินทร ์ นางสาวนารีรตัน ์ รุ่งเรือง กรรมการ 

นางอนงคว์รรณ ไชยเตกุล นางปราณี มัง่ไคร ้ กรรมการ 

นางอรชร ฤกษว์ลัย ์ นางจิราภรณ ์ ท าทอง กรรมการ 

นางจิรตันติ์กร จนัทาฟ้าเหลือ่ม นางสาวจิตประภา ศรีตาบุตร กรรมการ 

นางสาวจริยา ทบัทิมทอง นางสาวปภาวี กนัทาวงศ ์ กรรมการ 

นางเบญญาภา เครือสบจาง           กรรมการและเลขานุการ 

นางนพพร ปรียานนท ์   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ก าหนดงานบุคลากร งานปฏคิม และการจัดท าแผนโครงการพัฒนางาน ก าหนดแนวทาง

พัฒนาในเชิงรุกให้มีประสทิธิภาพ 

2. ประสานงานกบังานโภชนาการให้การบริการ ดูแล และอ านวยความสะดวก ด้านอาหาร 

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม แก่คณะครู บุคลากรที่ปฏบัิติกจิกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

3. ให้การบริการ ดูแล และอ านวยความสะดวกด้านอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมแก่คณะ

ครู บุคลากร ที่ปฏบัิติกจิกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

4. ให้การต้อนรับ บริการ ดูแล และอ านวยความสะดวกด้านอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม           

แก่ผู้มาเย่ียมชมโรงเรียน ผู้เข้าอบรม ประชุม สัมมนา คณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกและผู้ที่

มาร่วมกจิกรรมของโรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ 

5. ท าประมาณการ และเบิก – จ่าย การจัดงานเล้ียงในโอกาสต่างๆ 

6. ติดตาม ประเมินผล การให้บริการ 

7. ปฏบัิติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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2.4 งานสวสัดิการรา้นคา้  
นางรกัชนก ศรีชมภู  หวัหนา้ 

ว่าที ่ร.ต.หญิงขวญัเรือน  เพง็มา  รองหวัหนา้ 

นางพรทิพย ์ จกัรแกว้    ฝ่ายตรวจสอบบญัชี 

นางสาวสกุลรตัน ์ หอมแก่นจันทร ์ นางศรีนวย ส าอางคศ์รี กรรมการฝ่ายจดัซ้ือ 

นางระวิวรรณ ภกัดี   กรรมการฝ่ายจดัซ้ือ 

นางสาวณฐาวิภา ดอนอุบล นางสาวดวงฤทยั ธนามี กรรมการเช็คสินคา้ 

นางอญัชญา ตะ๊นา นางสาวอ าไพ มนสัสนัติ กรรมการฝ่ายขาย 

นางวิไล มงัจักร ์ นายพรหมรงัษี ทรงศรีสกุล  กรรมการฝ่ายขาย 

นางรกัชนก ศรีชมภู นางสาวสายทอง อินถาสาร กรรมการฝ่ายขาย  

นางกญัญารตัน ์ นาคอ่อน นางสาววรรณกมล ศุภวิมุติ กรรมการฝ่ายขาย 

นางสาวภสัรลกัษณ ์ ใจขดั นางสาวพรศรี     เหลีย่มพงศาพุทธิ กรรมการฝ่ายขาย 

นางสาววิลาวลัย ์ ทะวะดี นางสาวพรรษเฉลิม ณ ล าปาง กรรมการฝ่ายขาย 

นายอดิศร ใจบา้นเอ้ือม นางสาววิภาวี แตม้ไว กรรมการฝ่ายขาย 

นายอมรเทพ ฝ้ันชมภู    กรรมการฝ่ายขาย 

นางบุญฑริกา วงศค์ าลือ   กรรมการเหรญัญิก 

นางศรีวิลยั วงศพ์รม นางสาวปิยะกมล สุรินทร ์  เจา้หนา้ทีส่ านกังาน 

คณะกรรมการทุกคน    กรรมการฝ่ายคลงัสินคา้   

นางทศันยี ์ ตรีเพช็ร                กรรมการและเลขานุการ 

ว่าที ่ร.ต.หญิงสชญา หลา้อินเช้ือ  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. วางแผนก าหนดบุคลากรสวัสดิการร้านค้าและก าหนดพัฒนางานแนวทางในเชิงรุกให้มี

ประสทิธภิาพ 

2. จัดหาสนิค้า เคร่ืองอุปโภคบริโภค เพ่ือจ าหน่ายแก่ครู บุคลากรและนักเรียน 

3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานทุกเดือนเพ่ือติดตามและแก้ไขปัญหา             

4. ก ากบัดูแลการด าเนินการของกจิกรรมสวัสดิการร้านค้า ให้ถูกต้องตามระเบียบปฏบัิติ 

5. จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย สตอ็กสนิค้า และรายงานผลการด าเนินงานให้ฝ่ายบริหาร

ทราบทุกปีการศึกษา 

6. ปฏบัิติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานที ่3 
กลุ่มงานสือ่สารและประชาสมัพนัธ ์

 

 โครงสรา้งการบริหารกลุ่มงานสือ่สารและประชาสมัพนัธ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะกรรมการกลุ่มงานสือ่สารและประชาสมัพนัธ ์

นางสาวศศลกัษณ ์ เครือนนัตา หวัหนา้กลุ่มงานสือ่สารและประชาสมัพนัธ ์  หวัหนา้ 

  /หวัหนา้งานประชาสมัพนัธ ์

นางจงกลณี ภกัดีเจริญ หวัหนา้งานวารสารและสิง่พมิพ ์ รองหวัหนา้ 

นางสาวสิริญา ศรีชยั หวัหนา้งานป้ายนเิทศ กรรมการ 

นางจริยา โชติคณากุล หวัหนา้งานศูนยข่์าวเยาวชนไทย          กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวมลัลิกา แน่นอุดร เจา้หนา้ทีง่านประชาสมัพนัธ ์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1.  วางแผนประชาสมัพันธข้์อมูลข่าวสารโรงเรียนแก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน สามารถ     

ปฏบัิติงานได้อย่างมีประสทิธภิาพ  
2.  ประชาสมัพันธข้์อมูลข่าวสารการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสู่หน่วยงานภายนอก   

ผ่านทุกช่องทางสื่อให้เป็นปัจจุบัน ทนัสมัยและเกดิประโยชน์สงูสดุต่อสถานศึกษา  

3.  สร้างความเช่ือถือและภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียนไปสู่ผู้ปกครอง  

4.  ชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

5.  ปฏบัิติงานหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

หวัหนา้กลุ่มงานสือ่สารประประชาสมัพนัธ ์

คณะกรรมการด าเนินงาน 

งานประชาสัมพันธ์ งานวารสารและสิ่งพิมพ ์ งานศูนย์ข่าวเยาวชนไทย 
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3.1 งานประชาสมัพนัธ ์
นางสาวศศลกัษณ ์ เครือนนัตา หวัหนา้ 

 

3.1.1  ข่าวสารอนุทินประจ าสปัดาห ์ 

นางสาวพัชรกรณ์ ชัยชนะ หัวหน้า 

นางสาวมัลลิกา แน่นอุดร กรรมการและเลขานุการ 

 หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ  

 1.  วางแผนและด าเนินการให้ทนัตามก าหนดและมีประสทิธภิาพ 

 2.  รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มสาระและงานต่าง ๆ  

 3.  เรียบเรียงและตรวจทานข้อมูลจากกลุ่มสาระและงานต่าง ๆ 

 4.  เผยแพร่ในระบบ ICT ของโรงเรียนทุกเช้าวันศุกร์ในแต่ละสปัดาห์  

3.1.2  งานป้ายนเิทศ   

นางสาวสริิญา ศรีชัย หัวหน้า 

นายปฐวี มณีวงศ์ รองหัวหน้า 

นางพรพรรณ์ ไชยเมือง กรรมการและเลขานุการ 

 หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ  คือ จัดท าป้ายประชาสมัพันธ์กจิกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

3.1.3  งานพธีิกร/พธีิการ   

นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา หัวหน้า 

นางสาวพิชญ์รัศม์ิ ยูพานิช รองหัวหน้า 

นายชลอ ประชุมฉลาด นางสาวปิญชาน์ รินง้าว กรรมการ 

นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์ นางสาวศิรินทพิย์ รุมารถ กรรมการ 

นางสาวสริิญา ศรีชัย นางสาวอรวรรณ กนัธมิา กรรมการ 

นายกติิศักด์ิ พรมค า นายวรกมล ตัน๋มาเช้ือ กรรมการ 

นางจริยา โชติคณากุล 

นางพัชรสกุาล อธปัิญญาพันธุ ์      กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวมัลลิกา แน่นอุดร      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หนา้ที่และความรบัผิดชอบ คือ ด าเนินกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดข้ึน ได้แก่ กิจกรรม

ทอดกฐิน ผ้าป่า งานวันสถาปนาโรงเรียน งานเดินการกุศล กีฬาสี งานมุทิตาจิต งานร่ืนเริงปีใหม่ 

และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
3.1.4  พธีิกรงานศาสนพธีิ 

นางพิกุลทอง เปล่งศิริ หัวหน้า 

นางลลิตา ประชุมฉลาด รองหัวหน้า 

นางอญัชลี ไชยด ี กรรมการ 
นายศราวุฒิ สภุายอง กรรมการ 
นางรักชนก ศรีชมภ ู กรรมการ 

นางสาวเมธาพร สงกานต์ทพิ กรรมการ 

ว่าที่ ร.ต.หญิงขวัญเรือน เพง็มา กรรมการ 
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นางกญัญารัตน์ นาคอ่อน กรรมการ 

นางสพุรทพิย์ เป้ียปลูก กรรมการ 

นางทศันีย์ ตรีเพช็ร กรรมการ 

นางพรทพิา ผันผาย กรรมการ 
นางสาวณฐาวิภา ดอนอุบล กรรมการ 

นางพราวพร ปันตา กรรมการ 
ว่าที่ รต.หญิงสชญา หล้าอนิเช้ือ กรรมการ 

นางสาวดวงฤทยั ธนาม ี กรรมการ 

นางโสภิณ ศิริค าน้อย กรรมการและเลขานุการ 

นายวรกมล ตัน๋มาเช้ือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หนา้ที่และความรบัผิดชอบ คือ ด าเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนพิธีให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ 
3.1.5  งานบนัทึกภาพและส่งข่าวสารสือ่มวลชน  

นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา หัวหน้า 

นางณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร รองหัวหน้า 

นางจิราภรณ์ ท าทอง  

นางสาวมัลลิกา แน่นอุดร                         กรรมการและเลขานุการ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ  

1.  บันทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ทั้งในและนอก

สถานที่  
2.  เผยแพร่กิจกรรมลงวารสาร แผ่นพับ เว็บไซด์และจอภาพอิเล็กทรอนิกส ์           

(จอ LED) ของโรงเรียน  

3.  ส่งข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนไปยังสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดล าปางและงาน      

อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

3.1.6  งานจดหมายข่าวประชาสมัพนัธโ์รงเรียน 

นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา หัวหน้า 

นายกติิศักด์ิ พรมค า รองหัวหน้า 

นางสาวมัลลิกา แน่นอุดร                          กรรมการและเลขานุการ 

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ  

1.  จัดท าจดหมายข่าวประชาสมัพันธโ์รงเรียน มีหน้าที่จัดท าจดหมายข่าว

อเิลก็ทรอนิกสเ์พ่ือประชาสัมพันธก์จิกรมโรงเรียน เผยแพร่ทางเวบ็ไซด์และสังคมออนไลน์ ได้แก่ 

www.lks.ac.th  FB : lkslampang E-NEWS และ Line 
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3.2 งานวารสารและสิง่พิมพ ์

นางจงกลณี ภกัดีเจริญ หวัหนา้และสาราณียกร 

นางสายพร นาละออง ผูช่้วยสาราณียกร 

นางสาวสุปราณี กาศเกษม ผูช่้วยสาราณียกร 

นางพมิพท์อง มหาแกว้ นางสาวเมธาพร สงกานตทิ์พ กรรมการ 

นางศุทธินี ไชยรินทร ์ นางบุญฑริกา วงศค์ าลือ กรรมการ 

นางมยุรี ทา้วศรีชยั นางสาวปิญชาน ์ รินงา้ว กรรมการ 

นางสาวศิรินทิพย ์ รุมารถ นางพชัรสุกาล อธิปัญญาพนัธุ ์ กรรมการ 

นางสาวปัทมาพร อินดาวงศ ์ นางสาวมานติา ดวงสุดา กรรมการ 

นายปฐวี มณีวงศ ์ นางสาวสิริญา ศรีชยั กรรมการ 

นางสาววรรณกมล ศุภวิมุติ นางศรีนวย ส าอางคศ์รี กรรมการ 

นางสาววิลาวลัย ์ ทะวะดี นางสาววิภาวี แตม้ไว กรรมการ 

นายเดชพล ตรีเพช็ร นางผกาวรรณ ์ ตุลาพนัธุ ์ กรรมการ 

นางพชัรินทร ์ สุภายอง นายยุทธนา เถยีรประภากุล กรรมการ 

นายฐิติพงศ ์ มิง่เช้ือ นางสาวนนัทนาพร วงศย์ศ กรรมการ 

นางสาวกนกพร นลิแพทย ์ นางสาวรตัติพร เสาจินดารตัน ์ กรรมการ 

นางเพช็รศรี ทิพกนก นางโสภิณ ศิริค านอ้ย กรรมการ 

นายวรกมล ตัน๋มาเช้ือ นางวชัรียา กฤตสิริทิพย ์ กรรมการ 

นางนชิานนัท ์ เมฆศิริ   กรรมการ 

นางสาวศศลกัษณ ์ เครือนนัตา     กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวมลัลิกา แน่นอุดร  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. จัดท าวารสารและสิ่งพิมพ์ ได้แก่ วารสารเสียงสน วารสารเกษียณอายุราชการ ปฏิทิน        

ปีใหม่โรงเรียน เป็นต้น 

2. เผยแพร่วารสารสิ่งพิมพ์ ได้แก่ ผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน หน่วยงานราชการ 

สถาบันการศึกษา หนังสอืพิมพ์ท้องถิ่น สื่อวิทยุ โทรทศัน์ เป็นต้น 
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3.3 งานศูนยข่์าวเยาวชนไทย 
นางจริยา โชติคณากุล   หวัหนา้ 

นางสาวศิรินทิพย ์ รุมารถ   รองหวัหนา้ 

นางสาวปิญชาน ์ รินงา้ว นางสาวสุภานนั ปัญญาใหญ่ กรรมการ 

นางณฐัภรณ ์ เดชเกาะเก่า นายวรการ ศิริประยงค ์ กรรมการ 

นายลีนวฒัน ์ สมพนัธ ์   กรรมการ 

นกัเรียนศูนยข่์าวเยาวชนไทย   กรรมการ 

คณะกรรมการสภานกัเรียน   กรรมการ 

นางสาวมานติา ดวงสุดา    กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวมลัลิกา แน่นอุดร  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ฝึกนักเรียนเป็นผู้ท าข่าวที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน เป็นกระบอกเสียงให้กับเยาวชนโดย    

การเผยแพร่ข่าวสาร 

2. น าเสนอสาระความรู้ เพลงประกอบและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ตั้งแต่เวลา 07.15 น. 

จนถึงก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ 

3. ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแก่คณะครู นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน

ตามเวลาที่ก  าหนด  
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กลุ่มงานที ่4 

กลุ่มงานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้ม 

 

โครงสรา้งการบริหารกลุ่มงานอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้ม 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการกลุ่มงานอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้ม 

 

นายยุทธนา เถยีรประภากุล หวัหนา้กลุ่มงานอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้ม   หวัหนา้ 

  /หวัหนา้งานอาคารสถานที่ 

นายเดชพล ตรีเพช็ร หวัหนา้งานภูมิทศันแ์ละสิง่แวดลอ้ม รองหวัหนา้ 

นายนพพร ปุกค า หวัหนา้งานสาธารณูปโภค กรรมการ 

นางสาวสิริญา ศรีชยั หวัหนา้งานประดบัตกแต่งอาคารสถานที่ กรรมการ 

นายวรกมล ตัน๋มาเช้ือ หวัหนา้งาน 5 ส. กรรมการ 

นายพรหมรงัษี ทรงศรีสกุล หวัหนา้งานโสตทศันูปกรณ ์ กรรมการ 

นายพงษธ์ลกัษณ ์ สิบแกว้ หวัหนา้งานเวรรกัษาสถานทีร่าชการ กรรมการ 

นางบุญฑริกา วงศค์ าลือ หวัหนา้งานรกัษาความสะอาดในอาคารเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

นายพรหมรงัษี ทรงศรีสกุล หวัหนา้งานดูแลความเรียบรอ้ยอาคารสถานที่ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

หวัหนา้กลุ่มงานอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้ม 

คณะกรรมการด าเนนิงาน 

งานอาคาร

สถานที ่

งานภูมิทศัน์

และสิง่แวดลอ้ม 

 

งาน 5 ส. 
งาน

สาธารณูปโภค 

งาน

โสตทศันูปกรณ ์

งานเวรรกัษา

สถานที่

ราชการ 
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4.1  งานอาคารสถานที ่
นายยุทธนา เถยีรประภากุล หวัหนา้ 

นายพรหมรงัษี ทรงศรีสกุล รองหวัหนา้ 

นายเดชพล ตรีเพช็ร กรรมการ 

นางสาวสิริญา ศรีชยั กรรมการ 

หวัหนา้อาคารเรียนและอาคารประกอบทุกอาคาร กรรมการ 

นายปฐวี มณีวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 

นางบุญฑริกา วงศค์ าลือ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. วางแผนก าหนดบุคลากร แนวทางพัฒนางานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคในเชิงรุก

ให้มีประสทิธภิาพ 

2. ก าหนดบุคลากร เจ้าหน้าที่พัฒนางานอาคาร ดูแลสภาพแวดล้อมและสถานที่และ

สาธารณูปโภค งานปรับซ่อมบ ารุง งานช่าง งานปรับแต่งต่อเติม งานไม้ดอกไม้ประดับงานภาคสนาม

กจิกรรมประจ าและเฉพาะกจิอื่น ๆ ของฝ่ายงานและสถานศึกษาในเชิงรุกให้เกดิประสทิธผิล 

3. ติดตามการปฏบัิติงานเจ้าหน้าที่ในฝ่ายงาน ทั้งงานประจ าและงานที่มอบหมาย แก้ปัญหา

กรณีฉุกเฉิน งานอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสภาพการใช้งานที่จะ

ก่อให้เกดิความสญูเสยีและเสยีหายต่อสถานศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

4. ออกแบบจัดสร้าง จัดท าแก้ไขพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมงานช่างครุภัณฑ์ภายใน

สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ขยาย ร้ือปรับสภาพ อาคาร โรงเรียน ให้

เหมาะสมและเอื้อต่อการใช้งาน 

5. ดูแล บ ารุงและพัฒนาสภาพอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม ระบบน ้า ไฟฟ้า ภายในและ

ภายนอกอาคารให้อยู่ในสภาพใช้งานได้และอยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย พร้อมใช้ประโยชน์ 

6. ตรวจสอบ ติดตามการใช้อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และสาธารณูปโภคให้เกิดความ

คุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและบุคลากรในสถานศึกษาทั้งปัจจุบันและอนาคต 

7. ดูแลระบบงานส านักงาน งบประมาณ สวัสดิการเจ้าหน้าที่ และงานบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ ์

โครงการพัฒนาการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏบัิติงานของโรงเรียนตามที่ก  าหนดไว้ 

8. ด าเนินการจัดจ้าง จัดซ้ือ จัดสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ตรวจรับพัสดุ-ครุภัณฑ ์               

งานอาคารสถานที่และสาธารณปูโภค 

9. สรุปประเมินผลและรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

10. ปฏบัิติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4.1.1  งานดูแลความสะอาดภายในอาคารเรียน   

นางบุญฑริกา วงศ์ค าลือ   หัวหน้า 

หัวหน้าอาคารเรียนและอาคารประกอบทุกอาคาร           กรรมการ 

นางสาวล าดวน ช่างสกั นางสาวจันทร์  สารหน่อแก้ว กรรมการ 

นางบุญยง นนทเ์ตม็ นางดวงชาญ  จอมค า กรรมการ 

นางสาววิลัยพร ยศปินตา นางอมัพา  หอมน้อย กรรมการ 

นางศิริพร อนิยาศรี นางเสาร์ค า  คุณศรี กรรมการ 

นางสาวเกษกนก อนิทรศิริธร นางสาวกนัทมิา แก้วดิษฐ์ กรรมการ 

นางธนาภา ผ่องแผ้ว นางวันเพญ็  แก้วพุง กรรมการ 

นางศิริพร ฉิมพลี นางบัววอน  ใจนา กรรมการ 

นางสาวนิตยา จอมค า นางสาวชดาทพิย์ แย้มดนตรี กรรมการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1.  ก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ พนักงานดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียนและงานประจ าอาคาร       

ห้องน า้ห้องส้วม ให้ปฏบัิติหน้าที่ตามภาระงาน  

2. ประสานงานพัสดุโรงเรียนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาด  

3. ก ากบัเจ้าหน้าที่งานประจ า เปิด-ปิดประตูอาคารเรียน ในวันท าการและกรณีวันท าการ

พิเศษ ให้เป็นไปตามเวลาที่ก  าหนด ตลอดจนส ารวจตรวจสอบสิ่งที่จะก่อให้เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อม 

และความสญูเสยีอนัเกดิจากอุบัติเหตุ ไฟฟ้า น า้  

4. ตรวจสอบแก้ไขระบบการระบายน า้ในบริเวณโรงเรียน  

5. เกบ็และเคล่ือนย้ายพัสดุ ครุภัณฑ์ภายในอาคารที่ช ารุดและหมดสภาพส่งคืนพัสดุ

โรงเรียน ตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมพัสดุครุภัณฑใ์นสถานศึกษา 

6. จัดตกแต่งสถานที่ประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และกิจกรรม

อื่นตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

7. ปฏบัิติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4.1.2 งานช่างครุภณัฑแ์ละซ่อมบ ารุง  

นายพรหมรังษี ทรงศรีสกุล หัวหน้า 

นายผัด ใจเช้ือ  หัวหน้าช่างครุภัณฑแ์ละซ่อมบ ารุง   กรรมการ 

นายหยัด แขไข ช่างครุภัณฑแ์ละซ่อมบ ารุง  กรรมการ 
นายอุทยั ใจเช้ือ ช่างครุภัณฑแ์ละซ่อมบ ารุง กรรมการ 

นายอาทร ร่ืนเริง เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง  กรรมการ 

นายณัฐพล กนัทะตัน๋ เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง  กรรมการ 

นายจตุรงค์ ค าสบื เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง  กรรมการ 

นายวุฒิไกร สสุา เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง  กรรมการ 

นายสมาน จอมค า รองหัวหน้าช่างครุภัณฑแ์ละซ่อมบ ารุง  กรรมการและเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 
1. ออกแบบจัดสร้าง จัดท า แก้ไข พัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมงานช่างครุภัณฑ์ภายใน

สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกบังานก่อสร้าง  

2. ต่อเติม ซ่อมแซม ขยาย ร้ือปรับสภาพอาคารโรงเรียน  งานช่างท านุบ ารุงต่าง ๆ เช่น 

งานไม้ งานประปา งานเช่ือม งานไฟฟ้า งานปูนก่อ ฉาบ เท งานกระจกอลูมิเนียม งานตกแต่งและ

งานช่างตกแต่ง งานประกอบอุปกรณ์อื่น ๆ ทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตามหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายและงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

3. ดูแลบริเวณส านักงาน พัสดุเคร่ืองมืองานช่าง การเบิกจ่ายรับอุปกรณ์เคร่ืองมือ 

ตลอดจนวัสดุต่าง ๆ ในส านักงานให้เป็นระบบ เรียบร้อย สวยงาม และสะดวกในการปฏบัิติงาน  

4. จัดตกแต่งสถานที่ประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และกิจกรรม

อื่นตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

5. ปฏบัิติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.1.3 งานประดบัตกแต่งอาคารสถานที่ 

นางสาวสริิญา  ศรีชัย       หัวหน้า 

นางพรพรรณ์  ไชยเมือง นางนิชานันท ์ เมฆศิริ กรรมการ 

นายกรกฏ  อุ่นเรือน นางสาวอรวรรณ  กนัธมิา กรรมการ 

นางสาวมานิตา  ดวงสุดา นางทศันีย์ ตรีเพช็ร กรรมการ 

นางสาวพิชญ์รัศม์ิ  ยูพานิช นางวัชรียา  กฤตสริิทพิย์ กรรมการ 

นายพรหมรังษี  ทรงศรีสกุล นายวรกมล  ตัน๋มาเช้ือ กรรมการ 

นางเบญญาภา  เครือสบจาง นายเดชพล  ตรีเพช็ร กรรมการ  

นางสาวพรรษเฉลิม ณ ล าปาง นายวรการ  ศิริประยงค์ กรรมการ 

นายลีนวัฒน์  สมพันธ์ นายศุภกจิ  วงศ์แก้ว กรรมการ 
นายอุเทน  ทพิย์ปลูก   กรรมการ 

นักการภารโรง  พนักงานท าความสะอาด กรรมการ 

พนักงานงานโภชนาการ   กรรมการ 

นายปฐวี  มณีวงศ์   กรรมการและเลขานุการ 
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หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1.  วางแผน ออกแบบ ประดับตกแต่งอาคารสถานที่  

2.  จัดตกแต่งสถานที่ประชุม อบรม สมัมนา กจิกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และกจิกรรมอื่น 

ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
3.  ปฏบัิติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

4.2  งานสาธารณูปโภค 

นายนพพร  ปุกค า             หวัหนา้ 
4.2.1 งานระบบไฟฟ้าภายในและนอกอาคาร 

นายนพพร ปุกค า หัวหน้า 

นายดุษฎี ศรีทรงราช รองหัวหน้า 

นายลีนวัฒน์ สมพันธ ์  เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กรรมการ 

นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา กรรมการและเลขานุการ 

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ส ารวจ ซ่อมบ ารุง ติดตั้ ง ต่อเติม ระบบไฟฟ้าแรงดันต ่าอย่างถูกต้องตามระบบ             
Load Balance 

2. ตรวจสอบ ซ่อมแซม และเปล่ียนระบบไฟส่องสว่าง 

3. ตรวจสอบ ซ่อมแซม และเปล่ียนพัดลม พัดลมระบายอากาศ 

4. ติดตั้ง ซ่อมแซม เปล่ียนต าแหน่งจุดจ่ายไฟ (ปล๊ักไฟฟ้า) 
 

4.2.2 งานระบบไฟฟ้าก าลงั 

นายดุษฎี ศรีทรงราช                หัวหน้า 

นายนพพร ปุกค า                   รองหัวหน้า 

นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา กรรมการละเลขานุการ 

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 
1. ติดต่อประสานงานกบัการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคหรือบริษัทผู้รับสัมปทานในการบ ารุงรักษา 

เปล่ียนถ่ายน า้มันหม้อแปลงทั้ง 3 หน่วย 

2. ประสานแก้ปัญหาเมื่อระบบไฟฟ้าขัดข้อง บ ารุงรักษาตรวจสอบความปลอดภัยตู้  MDB 

และตู้โหลดตามอาคาร ภาคเรียนละคร้ัง 
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4.2.3 งานระบบเครือ่งปรบัอากาศ 

นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ หัวหน้า 

นายนพพร ปุกค า รองหัวหน้า 

นายชัยวัฒน์ นิรันดร์กุลสทิธิ์ กรรมการ 

นายลีนวัฒน์ สมพันธ ์ เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กรรมการ 

นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา กรรมการและเลขานุการ 

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ติดต่อประสานงานกบัการผู้เช่ียวชาญด้านเคร่ืองปรับอาการในการบ ารุงรักษา  
2. ประสานแก้ปัญหาเมื่อระบบเคร่ืองปรับอากาศ/พัดลม ขัดข้อง บ ารุงรักษาตรวจสอบ

ความปลอดภัยของเคร่ืองปรับอากาศ/พัดลม   
3. ส ารวจ ซ่อมบ ารุง ติดต้ัง ต่อเติมเคร่ืองปรับอากาศให้สัมพันธ์กับระบบไฟฟ้าแรงดันต ่า

ทั้งภายในและภายนอกอาคารอย่างถูกต้องตามระบบ Load Balance  
4. เลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ

ปลอดภัย รวมทั้งบ ารุงรักษา ล้างเคร่ืองปรับอากาศภายในโรงเรียน บ้านพักผู้อ านวยการ ให้สามารถ

ใช้งานได้อย่างมีประสทิธภิาพและเกบ็รวบรวมประวัติอย่างเป็นระบบ 

 
4.2.4 งานระบบน ้า 

นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา หัวหน้า 

นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ รองหัวหน้า 

นายผัด ใจเช้ือ  ช่างครุภัณฑง์านประปา กรรมการ 

นายรังสรรค์ แสนทพิย ์ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบการผลิตน า้ กรรมการ 

นายบุญเสาร์ หลักบึง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบการผลิตน า้ กรรมการ 

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ควบคุมดูแลการผลิตน า้ดิบ (น า้บาดาล) การผลิตน า้อุปโภค (น า้ใช้) การผลิตน า้ดื่ม 

RO ให้ได้มาตรฐานสาธารณสขุก าหนด  

2. ท าความสะอาดของตู้น ้าดื่ม หัวจ่ายน ้าดื่ม RO บ ารุงรักษาระบบท่อส่งน ้า หัวจ่าย ทั้ง

ภายในภายนอกอาคารให้ใช้งานได้อย่างมีประสทิธภิาพ  

3. เกบ็ข้อมูลสถิติการผลิต การใช้น ้า การวิเคราะห์คุณภาพน ้าดิบ น ้าใช้และน ้าดื่ม RO 

พร้อมลงข้อมูลในโปรแกรมประมวลผลในคอมพิวเตอร์ให้สามารถรายงานข้อมูลได้เป็นปัจจุบัน 
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4.3 งานภูมิทศันแ์ละสิง่แวดลอ้ม 
นายเดชพล ตรีเพข็ร หวัหนา้ 

นายปฐวี มณีวงศ ์ รองหวัหนา้ 

นายศุภกิจ วงศแ์กว้ เจา้หนา้ทีง่านไมป้ระดบั กรรมการ 

นายอุเทน ทิพยปั์ญญา เจา้หนา้ทีง่านไมป้ระดบั กรรมการ 
นายสุริยา สิทธิชมุ เจา้หนา้ทีง่านไมป้ระดบั กรรมการ 

นายฐิติกร หลา้วงศษ์า   กรรมการและเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ออกแบบตกแต่ง อนุบาลบ ารุงรักษา ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อมภายในบริเวณ

โรงเรียนและบนอาคารเรียนให้สวยงาม เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามฤดูกาล  

2. ปลูกและปรับแต่งต้นไม้ภายในโรงเรียนให้ร่มร่ืนและค านึงถึงความปลอดภัย ความ

เสยีหายต่อระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อม ภาวะเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 
 

4.4 งาน 5 ส. 

นายวรกมล ตัน่มาเช้ือ หวัหนา้ 

นายปฐวี มณีวงศ ์ รองหวัหนา้ 

หวัหนา้ระดบั และรองหวัหนา้ระดบั ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 - 6 กรรมการ 

หวัหนา้อาคารเรียนและอาคารประกอบทุกอาคาร กรรมการ 

นายฐิติพงศ ์ มิง่เช้ือ         กรรมการและเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 
1.  วางแผนการด าเนินงานกจิกรรม 5 ส. 

2.  ช้ีแจงนโยบายและแนวปฏบัิติกจิกรรม 5 ส. ให้คณะครูและนักเรียนทราบ 

3.  แบ่งเขตพ้ืนที่ให้นักเรียนรับผิดชอบตามความเหมาะสม 

4.  ควบคุมดูแลการด าเนินงานกจิกรรม 5 ส. ของสถานศึกษา 

5.  เสนอแต่งตั้งกรรมการประเมิน 5 ส. โดยให้มีการประเมินทุกเดือน 

6.  จัดบอร์ด 5 ส. ประชาสมัพันธก์จิกรรม และแจ้งผลการประเมินทุกเดือน 

7.  สรุป ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

8.  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4.5 งานโสตทศันูปกรณ ์

นายพรหมรงัษี ทรงศรีสกุล  หวัหนา้ 

นายพรชยั มัน่เหมาะ  รองหวัหนา้ 

นายอดิศร ใจบา้นเอ้ือม  กรรมการ 

นางสาวพรรษเฉลิม  ณ ล าปาง  กรรมการ 

นายฐิติพงศ ์ มิง่เช้ือ  กรรมการ 

นายวรการ ศิริประยงค ์ เจา้หนา้ทีโ่สตทศันูปกรณ ์ กรรมการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ก าหนดงานบุคลากรงานโสตทัศนูปกรณ์ จัดท าแผน โครงการงบประมาณ ก าหนด

แนวทางพัฒนางานบริการในเชิงรุกให้มีประสทิธภิาพ 

2. ด าเนินการรับผิดชอบการบริการด้านแสง เสียง ห้องประชุม และกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ 

ของโรงเรียน ให้แก่ครู-อาจารย์ นักเรียน 

3. ดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับโสตฯ และจัดท าทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์ ของงาน

โสตทศันูปกรณ์  

4. ปฏบัิติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

4.6 งานเวรรกัษาสถานทีร่าชการ 

นายพงษธ์ลกัษณ ์ สิบแกว้ หวัหนา้ 

นายฐิติกร หลา้วงศษ์า รองหวัหนา้ 

นางสาวจุฑามาศ กนัทะวงั กรรมการและเลขานุการ 

นางจริยา โชติคณากุล กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1.  ก าหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ   

2.  จัดเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการให้ปฏบัิติหน้าที่ในวันเปิดท าการปกติหรือ  

วันหยุดราชการ ทั้งกลางวันและกลางคืน  

3.  จัดท าสมุดบันทกึการอยู่เวร บันทกึเหตุการณ์ที่เกดิข้ึนแก่ทรัพย์สนิและสถานที่ราชการ 

บันทกึการรับโทรศัพท ์จดหมายและหนังสอืราชการที่มาถึงหน่วยงาน   

4.   แต่งต้ังผู้ตรวจเวรดูแลรับผิดชอบการปฏบัิติหน้าที่ของผู้อยู่เวรรักษาความปลอดภัย

สถานที่ราชการ  
5.  ประสานงานกบัเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยและยามรักษาการณ์ของส่วนราชการที่                

เกี่ยวข้องหรือต้องปฏิบัติร่วมกัน ในการดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยของสถานที่ราชการ 

เพ่ือให้การรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม และสะดวกต่อ        

การปฏบัิติงาน 
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กลุ่มงานที ่5 

กลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

 

โครงสรา้งการบริหารกลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวพชิญร์ศัม์ิ ยูพานชิ หวัหนา้งานชุมชนและภาคีเครือข่าย หวัหนา้ 

  /หวัหนา้งานสวสัดิการโรงเรียน 

นางปิญชาน ์ รินงา้ว หวัหนา้งานสมาคมนกัเรียนเก่า รองหวัหนา้ 

นางวชัรียา กฤตสิริทิพย ์ หวัหนา้งานชุมชนสมัพนัธ ์ รองหวัหนา้ 

นายวรกมล ตัน๋มาเช้ือ รองหวัหนา้งานชุมชนสมัพนัธ ์ กรรมการ 

ว่าที ่ร.ต.หญิงขวญัเรือน  เพง็มา รองหวัหนา้งานสมาคมนกัเรียนเก่า กรรมการ 

นายชลอ ประชุมฉลาด หวัหนา้งานสมาคมผูป้กครองและครูฯ กรรมการ 

นางวชัรียา กฤตสิริทิพย ์ รองหวัหนา้งานสวสัดิการ         กรรมการและเลขานุการ 

นางปราณี มัง่ไคร ้ เจา้หนา้ทีส่ านกังาน         กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

นางสาวจิตประภา ศรีตาบุตร เจา้หนา้ทีส่ านกังาน         กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

นางสาวมลัลิกา แน่นอุดร เจา้หนา้ทีส่ านกังาน         กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

หวัหนา้กลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

งานสมาคม

ผูป้กครองและครูฯ 

งานชุมชน

สมัพนัธ ์

งานสมาคม

นกัเรียนเก่า 

งานสวสัดิการ

โรงเรียน 
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5.1 งานสวสัดิการโรงเรียน 
นางสาวพชิญร์ศัม์ิ ยูพานชิ หวัหนา้ 

นางวชัรียา กฤตสิริทิพย ์ รองหวัหนา้ 

นางผกาวรรณ ์ ตุลาพนัธุ ์ นางจิตรา เครือตนั กรรมการ 

นางพรพรรณ ์ ไชยเมือง นางนชิานนัท ์ เมฆศิริ กรรมการ 

นางสาวสุวรีย ์ ศิริวรรณ นางสาวมลัลิกา แน่นอุดร กรรมการ 

นางสาวรตัติพร เสาจินดารตัน ์         กรรมการและเลขานุการ 

นางปราณี มัง่ไคร ้  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

นางสาวจิตประภา ศรีตาบุตร  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. วางแผนและก าหนดแนวทางพัฒนางานสวัสดิการโรงเรียนในเชิงรุกให้มีประสทิธิภาพ  

2. ควบคุมดูแลก ากบัติดตาม สวัสดิการบุคลากรโรงเรียนล าปางกลัยาณีให้เป็นไปตามระเบียบ            

ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรโรงเรียนล าปางกลัยาณี พ.ศ.2564 

3. ก ากบั ติดตาม กจิกรรมสร้างขวัญ ก าลังใจ แก่บุคลากรโรงเรียนล าปางกัลยาณี ให้ได้รับ

สทิธิ์ตามระเบียบสวัสดิการฯ อย่างเสมอภาคและทั่วถึง 

 

5.2 งานชุมชนสมัพนัธ ์
 นางวชัรียา กฤตสิริทิพย ์  หวัหนา้ 

 นายวรกมล ตัน๋มาเช้ือ  รองหวัหนา้ 

    นางนชิานนัท ์ เมฆศิริ   กรรมการ 

 นางสาวสุวรีย ์ ศิริวรรณ   กรรมการ 

 หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรูแ้ละกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทุกกลุ่มสาระ กรรมการ 

 คณะครูและบุคลากรทุกท่าน   กรรมการ 

 นางสาวรตัติพร เสาจินดารตัน ์   กรรมการและเลขานุการ 

 นางบุญฑริกา วงศค์ าลือ   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. วางแผนและก าหนดแนวทางพัฒนางานชุมชนสัมพันธใ์นเชิงรุกให้มีประสทิธภิาพ  

2. ประสานสมัพันธก์บัหน่วยงานราชการ ภาครัฐเอกสาร องค์กร บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องใน

การสร้างสมัพันธอ์นัดีกบัโรงเรียน 

3. จัดบุคลากรเข้าร่วมกจิกรรมชุมชนและปฏบัิติหน้าที่ด้านชุมชนสัมพันธต์ามที่โรงเรียน           

มอบหมาย 
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5.3 งานสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนล าปางกลัยาณี  

นางสาวสุปราณี กาศเกษม หวัหนา้ 

นางสาวศศลกัษณ ์ เครือนนัตา รองหวัหนา้ 

นายหรินทร ์ คะระวาด กรรมการ 

นางสาวปิญชาน ์ รินงา้ว กรรมการ 

นางเพช็รศรี ทิพกนก กรรมการ 

นายยุทธนา               เถยีรประภากุล กรรมการ 

นางสาวพชิญร์ศัม์ิ ยูพานชิ กรรมการ 

นางสาวสมพร กอนเช้ือ กรรมการ 

นางสาวมีนณา ธนนัไชย กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวจิตประภา ศรีตาบุตร กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

นางสาวมลัลิกา แน่นอุดร กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ  
1.  วางแผนและการด าเนินงานสมาคมผู้ปกครองและครูในเชิงรุกให้มีประสทิธิภาพ 

ประสานงานอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู 

2.  ควบคุมดูแลบัญชีรายรับ/รายจ่าย/ตามระเบียบสมาคม และวัตถุประสงค์ของคณะ

กรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู 

3.  ประสานงานด าเนินการเบิก – จ่าย ตามระเบียบว่าด้วยกฎข้อบังคับอ านาจสั่งจ่ายกบั

เจ้าหน้าที่การเงินของสมาคมผู้ปกครองและครู 

4.  จัดท าข้อมูลของสมาคมผู้ปกครองและครู/หนังสอืเชิญการประชุม วาระการประชุม เอกสาร

การประชุม บันทกึการประชุม 

5.  ให้ข้อมูลสถานะด้านการเงินต่อสมาคมฯ และเตรียมเอกสารรายงานการประชุมและ       

ผลการด าเนินงานและแจ้งมติที่ประชุมของสมาคมผู้ปกครองและครูได้รับทราบ  

6.  ปฏบัิติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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5.4 งานสมาคมนกัเรียนเก่า 

นางสาวปิญชาน ์       รินงา้ว      หวัหนา้ 

ว่าที ่ร.ต.หญิงขวญัเรือน  เพง็มา         รองหวัหนา้ 

คณะครูและบุคลากรทีเ่ป็นนกัเรียนเก่าโรงเรียนล าปางกลัยาณีทุกท่าน      กรรมการ 

นางสาวศศลกัษณ ์      เครือนนัตา  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวจันทรแ์กว้ ใจเมือง  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ  
1.  ก าหนดงานบุคลากร พัฒนาการด าเนินงานสมาคมนักเรียนเก่าในเชิงรุกให้มี

ประสทิธภิาพ ประสานงานอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่า 

2.  ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการสมาคมฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.  รวบรวมจัดท าข้อมูลเกี่ยวกบันักเรียนเก่า  สมาชิกสมาคม  และข้อมูลทั่วไปของสมาคม 

4.  รวบรวมจัดข้อมูลที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า 

5.  จัดเตรียมหนังสอืเชิญการประชุม วาระการประชุม เอกสาร ข้อมูลการประชุม บันทกึการ

ประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเพ่ือถือปฏบัิติต่อไป 
6.  จัดท าและจัดเกบ็ข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายอย่างมีระบบ 

7.  ด าเนินการตามมติของการประชุม   

8.  เสริมสร้างความสามัคคี และรักสถาบัน  ประสานความร่วมมืออนัดี  ระหว่างนักเรียนเก่า

และนักเรียนปัจจุบัน 
9. ปฏบัิติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ประวติัโรงเรียนโดยสงัเขป 
 

 

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี เร่ิมก่อตั้งคร้ังแรกเมื่อ พ.ศ. 2458 โดย พล.ต.ต.เจ้ำรำชวงศ์      

(แก้ว ภำพเมรุ ณ ล ำปำง) เป็นผู้อุทิศที่ดินให้ 1 ไร่เศษ ทำงฝั่งขวำของแม่น ำ้วัง ถนนปงสนุก       

อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง ต่อมำพ่อเล้ียงหม่องหง่วยสิ่น  สุวรรณอัตถ์ ได้ก่อสร้ำงอำคำรเรียนให้         

1 หลัง เป็นอำคำรไม้ช้ันเดียว มี 3 ห้องเรียน แต่ไม่มีครูสอน โรงเรียนจึงถูกทอดทิ้งไว้ให้ร้ำงอยู่ถึง 

2 ปี ต่อมำเมื่อ ปี พ.ศ. 2460 คุณครูแคลระ รัตนศำสตร์สมบูรณ์ ได้มำเที่ยวที่จังหวัดล ำปำง     

พระยำสุเรนทร์ รำชเสนีย์ เจ้ำเมืองล ำปำงได้ขอร้องให้คุณครูแคลระ ท ำกำรเปิดสอนด้วยควำม

อนุเครำะห์ของโรงเรียนรัฐบำลหญิงแห่งแรกของจังหวัดล ำปำงจึงเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรก เม่ือวันที่       

5 กรกฎำคม พ.ศ. 2460 จัดสอนแบบสหศึกษำ มีนักเรียนชำย 57 คน นักเรียนหญิง 3 คน มีครู

เพียงคนเดียว กำรสอนต้องใช้วิธีจัดให้เดก็โตช่วยสอนเดก็เลก็ ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ ด้วยควำม

ตั้งใจจริงของคุณครูแคลระ รัตนศำสตร์สมบูรณ์ ท่ำนได้ทุ่มเทก ำลังกำย ก ำลังทรัพย์ท ำงำนพัฒนำ

โรงเรียนแต่ล ำพังผู้เดียวเป็นเวลำถึง 5 ปี โดยไม่เหน็แก่ควำมเหนด็เหน่ือย ในปี พ.ศ. 2465 จึงได้

ครูที่ส ำเร็จจำกจังหวัดพระนครมำช่วยสอนและแบ่งเบำภำระจำกท่ำนไปบ้ำง นับได้ว่ำท่ำนเป็น           

ปูชนียบุคคลที่ควรแก่กำรยกย่อง พ.ศ. 2478  มีนักเรียนเพ่ิมขึ้นถึง 300 คน และเปิดขยำย       

ช้ันเรียนถึงช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 ท ำให้เกิดปัญหำในเร่ืองสถำนที่คับแคบมำก สนำมและที่พักผ่อน

ไม่พอกับจ ำนวนนักเรียน คุณครูแคลระ รัตนศำสตร์สมบูรณ์  จึงได้จัดซ้ือที่ดินจ ำนวน 16 ไร่          

20 ตำรำงวำ ที่ถนนพหลโยธิน อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง (สถำนที่โรงเรียนล ำปำงกัลยำณีใน

ปัจจุบัน) ด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวของทำ่นเป็นจ ำนวนเงิน 600 บำท ปัจจุบันมีเน้ือที่ 23 ไร่ 2 งำน 30 

ตำรำงวำ    

โรงเรียนได้พัฒนำมำตำมล ำดับได้รับคัดเลือกให้เข้ำโครงกำรต่ำงๆ คือ โครงกำร คมช.      

รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. 2506-2511 และได้รับคัดเลือกให้เข้ำอยู่ในโครงกำร คมภ. 2 รุ่นแรก ระหว่ำง       

ปี พ.ศ. 2517-2521  โรงเรียนผู้น ำกำรใช้หลักสูตร (พ.ศ. 2521-2532) โรงเรียนร่วมพัฒนำ

หลักสูตร (พ.ศ. 2533) ซ่ึงโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ได้รับกำรยกฐำนะขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษำ

ขนำดใหญ่พิเศษ ผู้อ ำนวยกำร (อำจำรย์คุณหญิงวลัย  ลีลำนุช) ได้เล่ือนต ำแหน่งเป็นช้ันพิเศษ

โรงเรียนแรกของภำคเหนือและผู้บริหำรล ำดับต่อมำ ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรบุญรัตน์ โรจนศักด์ิ 

ผู้อ ำนวยกำรบุญนำค เด่ียววิไล และผู้อ ำนวยกำรวีรยุทธ  จงสถำพรพงศ์ ได้พัฒนำโรงเรียนในทุก ๆ 

ด้ำน ให้ทนัสมัยและก้ำวข้ึนสู่มำตรฐำนสำกลจนเป็นที่ยอมรับของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตลอดจน

เป็นที่ช่ืนชมของผู้ปกครอง และองค์กรต่ำง ๆ เสมอมำ จนกระทั่งในปีกำรศึกษำ 2544 โรงเรียน

ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนน ำกำรใช้หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พ.ศ.2544 และใน          

ปีกำรศึกษำ 2545 ผู้อ ำนวยกำรบริบูรณ์ สุทธสุภำ มำเป็นผู้บริหำรได้เปิดแผนกำรเรียนภำษำญ่ีปุ่น

ในระดับช้ัน ม.4 ในปีกำรศึกษำ 2545 พร้อมกับเปิดวิชำเลือกภำษำจีนไปพร้อม ๆ กัน และเปิด

แผนกำรเรียนภำษำจีนในระดับช้ัน ม.4 ในปีกำรศึกษำ 2546  
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ปีกำรศึกษำ 2547 ผู้อ ำนวยกำรจุรีย์ สร้อยเพชร ได้มำเป็นผู้บริหำร ซ่ึงโรงเรียนได้รับ

ควำมร่วมมือจำกบุคลำกรในโรงเรียน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง

เป็นอย่ำงดี โรงเรียนได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบกำรใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ระดับมัธยมศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำล ำปำงเขต 1  

โรงเรียนได้ท ำ MOU กับสถำบันส่งเสริมกำรสอนภำษำจีน (Hanban) พร้อมจัดตั้ง

ห้องเรียนขงจ่ือ ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน  เมื่อ 21 พฤศจิกำยน 2551 และในปีกำรศึกษำ 

2552  เปิดสอนห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ ในระดับช้ัน ม.1 จ ำนวน 1 ห้อง       

30 คน พร้อมกันน้ีได้รับคัดเลือกจำก สพฐ.ให้เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ 

ระดับช้ัน ม.4 ในปีกำรศึกษำ 2553 (จำกทั้งหมด 107 โรงเรียนทั่วประเทศที่เปิดเพ่ิม) และเข้ำ

ร่วมโครงกำรโรงเรียนเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โรงเรียนพัฒนำคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล 

ขณะเดียวกัน ในปีงบประมำณ 2553 ได้รับงบประมำณ 1,200,000  บำท ส ำหรับจัดสร้ำงห้อง 

Resource Center ตำมโครงกำรไทยเข้มแขง็และได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกประเทศสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน จัดสร้ำงศูนย์ห้องเรียนขงจ่ือพร้อมอุปกรณ์ส ำนักงำนและสื่อกำรเรียนต่ำง ๆ จ ำนวน  

1 ห้อง และท ำพิธเีปิดอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อ 19 พฤศจิกำยน 2553 

ในปีกำรศึกษำ 2554 โรงเรียนได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองในกำรระดมทุนเพ่ือ

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ใหม่ทดแทนของเดิมจ ำนวน 500 ชุด เพ่ือใช้ในกำรเรียนกำรสอนคอมพิวเตอร์ 

และเรียนคณิตศำสตร์จำกโปรแกรม และเป็นปีกำรศึกษำแรกที่เปิดวิชำเลือกภำษำเกำหลี โดยได้รับ

ควำมร่วมมือจำกรัฐบำลเกำหลีในกำรส่งครูมำช่วยสอน และเมื่อ 4 ตุลำคม 2555 ผู้อ ำนวยกำร

ธรณินทร์ เมฆศิริ ได้มำรับต ำแหน่งผู้บริหำร ซ่ึงได้น ำยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรสู่       

กำรปฏิบัติผ่ำนงำน/โครงกำร ของโรงเรียนเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมนโยบำยหลัก           

3 ประกำร คือ 1. กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 2. กำรมีส่วนร่วม 3. กำรให้โอกำสทำงกำรศึกษำ 

ภำยใต้แผนพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเพ่ือควำมเป็นเลิศแบบคู่ขนำนประชำคมอำเซียน โดยมีเป้ำหมำย

คือ ยกระดับผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ ผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศอย่ำงย่ังยืน 

ในปีกำรศึกษำ 2555 โรงเรียนได้พัฒนำหลักสูตรกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรวัดผล        

กำรประเมินผล กำรนิเทศและกำรวิจัยเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนกับครู

เจ้ำของภำษำตำมควำมต้องกำรของผู้ปกครองและนักเรียน มีกำรพัฒนำเน้ือหำและหลักสูตรและ

กำรจัดท ำ ข้อตกลงในควำมร่วมมือพัฒนำกำรเ รียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศที่  2 กับ

สถำบันกำรศึกษำในประเทศเจ้ำของภำษำ คือ ภำษำจีน ภำษำญ่ีปุ่น และภำษำเกำหลี จัดให้มี

กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ หลักกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง

เป็นประมุข มีกำรด ำเนินกิจกรรม To Be Number One มี กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

เรียนร่วม  (บกพร่องทำงกำรมองเหน็)  โรงเรียนมีกำรพัฒนำห้องเรียนในด้ำน  ICT  เพ่ิมเติม โดย

กำรติดตั้ งอุปกรณ์ช่วยสอนต่ำง ๆ เช่น โปรเจคเตอร์ เคร่ืองเสียงและเคร่ืองฉำยทึบแสง           

ตำมห้องเรียนในอำคำรต่ำง ๆ ในทุกสำระวิชำ และโรงเรียนให้ควำมส ำคัญในเร่ืองโครงสร้ำงพ้ืนฐำน   

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ และกำรส่งเสริมกำรมีสุขภำพดีอย่ำงเป็น

รูปธรรม ทั้งอำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ศูนย์กำรเรียนรู้ ฯลฯ โรงเรียนมีโครงกำรพัฒนำผู้บริหำร           
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ครู บุคลำกร สู่ควำมเป็นมืออำชีพในระดับสำกลอย่ำงต่อเน่ือง และได้รับควำมร่วมมือจำก

ผู้ปกครอง หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนทุกภำคส่วน 

ปีกำรศึกษำ 2556 โรงเรียนได้ท ำ MOU กับมหำวิทยำลัย Southwest Forest 

University เมืองคุนหมิง สำธำรณรัฐประชำชนจีน โดยมีกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำและครูไปศึกษำ

หลักสูตรระยะสั้นและระยะยำว และพิพิธภัณฑ์เพ่ือกำรศึกษำของโรงเรียนได้รับรำงวัลชนะเลิศ

เหรียญทอง ระดับประเทศ ผลงำนประเภทนวัตกรรมด้ำนแหล่งเรียนรู้ 

ปีกำรศึกษำ 2558 เป็นปีที่โรงเรียนมีอำยุครบ 100 ปี ของกำรก่อตั้งโรงเรียนได้รับ

ควำมร่วมมือจำกผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนทั้งหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน สมำคม รวมถึงผู้บริหำร 

ครู ผู้ปกครอง นักเรียนทั้งในอดีตและปัจจุบัน ช่วยกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและระดมทุนได้

ประมำณ 12 ล้ำนบำท เพ่ือก่อสร้ำงอำคำรหอประชุม 100 ปีล ำปำงกัลยำณี มีก ำหนดแล้วเสรจ็ใน

เดือนพฤษภำคม 2559 ขณะที่ผู้อ ำนวยกำรธรณินทร์ เมฆศิริ ได้ประสำนงำนกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 35 และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน โดยมีท่ำนวิสุทธิ์ 

สวุรรณเนตร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มออกแบบและก่อสร้ำงของ สพฐ. (ศิษย์เก่ำล ำปำงกลัยำณี รุ่น 2516) 

เป็นผู้ผลักดันให้โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมำณในกำรต่อเติมหลังคำอำคำรป่ินไผท        

กำญจนำภิเษก งบประมำณในกำรจัดหำหม้อแปลงไฟฟ้ำขนำด 500 KVA พร้อมตู้  MDB และ    

งบก่อสร้ำงอำคำรเรียน 324 ล ซ่ึงเป็นอำคำรเรียน 4 ช้ัน ประเภทรองรับภำวะแผ่นดิ นไหวที่มี

ห้องเรียน 24 ห้องเรียน ซ่ึงจะสร้ำงแล้วเสร็จในเดือนสิงหำคม 2559 และในวันที่ 6 มกรำคม 

2559 ผู้อ ำนวยกำรแสวง บุญมำกำศ ได้มำรับต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรคนใหม่พร้อมสำนต่อกิจกรรม

และโครงกำรในกำรพัฒนำโรงเรียนล ำปำงกัลยำณีมุ่งสู่ควำมเป็น SMART SCHOOL และคณะ

นักเรียนรุ่นปี 2516 โดยท่ำนวิสุทธิ์ สุวรรณเนตร ได้ด ำเนินกำรจัดสร้ำงพระหลวงพ่อเกษม เขมโก 

รุ่นที่ระลึก 100 ปี ล ำปำงกัลยำณี เพ่ือหำรำยได้สมทบทุนสร้ำงอำคำร 100 ปี ล ำปำงกัลยำณี ซ่ึง

อำคำร 100 ปี ล ำปำงกัลยำณีและอำคำร 324 ล ทั้ง 2 อำคำรแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยำยน 2559 

สำมำรถใช้ท ำกำรเรียนกำรสอนได้ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 และเป็นคร้ังแรกที่สำมำรถ

จัดให้นักเรียนได้เรียนอยู่ที่ห้องประจ ำช้ัน เปล่ียนวัฒนธรรมกำรเรียนกำรสอนมำเป็นครูเดินไปสอน

นักเรียนและมีห้องเรียนเพียงพอในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและโรงเรียนได้รับควำมไว้วำงใจจำก

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำรและพัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์ศึกษำในพระอุปถัมภ์สมเด็จ     

พระเจ้ำพ่ีนำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิรำชรำชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) ให้เป็น

ศูนย์โอลิมปิกวิชำกำร สอวน.ค่ำย 1 วิชำเคมี ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป 

ปีกำรศึกษำ 2561 ท่ำนผู้อ ำนวยกำรนิรันดร หมื่ นสุข ได้ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่ง

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคนใหม่ เม่ือวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2561 พร้อมสำนต่อกิจกรรมและโครงกำร

ในกำรพัฒนำโรงเรียนล ำปำงกัลยำณีมุ่งสู่ควำมเป็น SMART SCHOOL และในปีกำรศึกษำ 2562 

โรงเรียนได้เปิดแผนกำรเรียนห้องเรียน MEP และห้องเรียนดนตรีในระดับช้ัน ม.ต้น เพ่ิมขึ้ น

แผนกำรเรียนละ 1 ห้อง ซ่ึงได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกรในโรงเรียน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

ข้ันพ้ืนฐำนและภำคีเครือข่ำย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่ำงดีในกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรม       

กำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนตำมล ำดับ 
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ปีกำรศึกษำ 2565 ท่ำนผู้อ ำนวยกำรวิโรจ หลักมั่น ได้ ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่ง

ผู้อ ำนวยกำรคนใหม่ เม่ือวันที่ 4 เมษำยน 2565 เป็นรอยต่อของช่วงกำรปิดภำคเรียนปีกำรศึกษำ 

2564 ท่ำนผู้อ ำนวยกำรมีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจจะร่วมพัฒนำและพร้อมสำนต่อกิจกรรมและโครงกำร

ในกำรพัฒนำโรงเรียนตำมล ำดับต่อไป 
 

 

ท ำเนียบผูบ้ริหำรโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 
 

 

รำยนำมครูใหญ่ – อำจำรยใ์หญ่ 

 

 

นำงแคลระ รตันศำสตรส์มบูรณ ์ พ.ศ.  2460 – 2478 

นำงสุ่น อจัฉกุล พ.ศ.  2478 – 2480 

นำงตำบ แรงข ำ พ.ศ.   2481 – 2484 

นำงบุญฉวี พรหโมปกรณ ์ พ.ศ.  2485 – 2487 

นำงสมบูรณ ์ ธรรมครองอำตม ์ พ.ศ.  2487 – 2493 

นำงปทุมมำลย ์ รชัตะปิติ พ.ศ.  2493 – 2497 

นำงศรีบุตย ์ กรรณสูต พ.ศ.  2497 – 2506 

นำงวลยั ลีลำนุช พ.ศ.  2506 – 2516 

  

รำยนำมผูอ้ ำนวยกำร 

 

 

คุณหญิงวลยั ลีลำนุช พ.ศ.   2517 – 2528 

นำงบุญรตัน ์ โรจนศกัด์ิ พ.ศ.  2528 – 2533 

นำงสำวบุญนำค เดีย่ววิไล พ.ศ.  2533 – 2539 

นำยวีรยุทธ จงสถำพรพงศ ์ พ.ศ.  2539 – 2544 

นำยบริบูรณ ์ สุทธสุภำ พ.ศ.  2544 – 2547 

นำงจุรีย ์ สรอ้ยเพชร พ.ศ.  2547 – 2555 

นำยธรณินทร ์ เมฆศิริ พ.ศ.  2555 – 2558 

นำยแสวง บุญมำกำศ พ.ศ.  2559 – 2561 

นำยนรินัดร หมืน่สุข พ.ศ.  2561 – 2564 

นำยวิโรจ หลกัมัน่ พ.ศ.  2565 – ปัจจุบนั  
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คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้ นฐำนโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

ปี 2565 – 2568 
 

 

ประธำนคณะกรรมกำร   นำยวีรยุทธ จงสถำพรพงศ์ 

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ   นำงวำรี โทณะวณิก 

 นำยมำนัส อนันตกจิไพบูลย์ 

 นำยสขุพัฒน์ โสรัจจกจิ 

 นำงสำวพรเทว ี ไชยเนตร 

 นำงผ่องศรี หน่อค ำ 

 นำงสมสวย ยะจินะ 

กรรมกำรผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นำยไพฑรูย์ โพธิ์ทอง 

กรรมกำรผู้แทนผู้ปกครอง   นำยชิงชัย เหมจินดำ 

กรรมกำรผู้แทนศิษย์เก่ำ   นำงรัชนี ตรียกูล 

กรรมกำรผู้แทนพระภิกษุสงฆห์รือ   พระครูสริิรัตนโสภิต ดร. 

กรรมกำรผู้แทนองค์กรศำสนำอื่นในพ้ืนที่   นำงสำวรัตนำ ธะนะค ำ 

กรรมกำรผู้แทนองค์กรชุมชน   นำยมงคล ถูกนึก 

กรรมกำรผู้แทนครู   นำงปำรมี สปิุนะ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร   นำยวิโรจ หลักมั่น 
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ส ำเนำ  

ระเบยีบโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

ว่ำดว้ยกำรจดัสวสัดิกำรภำยในแก่บุคลำกรโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี พ.ศ. 2564 

                

 

เพ่ือให้กำรจัดสวัสดิกำรแก่บุคลำกรโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 

เกิดผลดีแก่ทุกฝ่ำย สอดคล้องตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำรภำยใน      

ส่วนรำชกำร พ.ศ.2530 ลงวันที่ 12 พฤษภำคม 2530 และสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและ

สังคมในปัจจุบัน โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี จึงเหน็สมควรก ำหนดระเบียบว่ำด้วยกำรสวัสดิกำรแก่

บุคลำกรโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่ำ “ระเบียบโรงเรียนล ำปำงกัลยำณีว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำรภำยในแก่

บุคลำกรโรงเรียน” 

ข้อ 2 ระเบียบน้ีมีบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

ข้อ 3  ให้ยกเลิก ระเบียบว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรครู – ลูกจ้ำงประจ ำ โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 

พ.ศ. 2550 และใช้ระเบียบน้ีแทน 

ข้อ 4  ในระเบียบน้ี 

 เงินสวสัดิกำร  หมำยถึง  เงินที่คณะครู ลูกจ้ำงประจ ำ พร้อมใจกันมอบตำม

อตัรำส่วนของเงินเดือน หรือตำมยอดเงินที่ระบุให้แก่สมำชิกตำม ข้อ 6 

 บุคลำกร  หมำยถึง  สมำชิกที่ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร ครู 

ลูกจ้ำงประจ ำ ที่ปฏบัิติหน้ำที่ในโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 

 คณะกรรมกำร  หมำยถึง  กลุ่มบุคคลที่ได้รับกำรแต่งต้ังจำกโรงเรียนหรือสมำชิก มอบหมำย 

ข้อ 5  กำรจัดเงินสวัสดิกำรแก่บุคลำกรโรงเรียน มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

 5.1  เพ่ือเป็นสวัสดิกำรแก่สมำชิก  นอกเหนือจำกสวัสดิกำรของทำงรำชกำร หรือ

สวัสดิกำรอื่น ๆ 

 5.2  เพ่ือส่งเสริมให้สมำชิกมีควำมสมัครสมำนสำมัคคี เอื้ออำทร ห่วงใย ดูแล     

ซ่ึงกนัและกนั 

 5.3  เพ่ือส่งเสริมให้สมำชิกมีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏบัิติหน้ำที่ให้มีประสทิธภิำพ

มำกยิ่งขึ้น 

ข้อ 6 ก ำหนดกำรจัดสวัสดิกำรดังต่อไปนี้  

6.1 แต่งงำน  ได้รับสวัสดิกำรเงินขวัญถุง จ ำนวน 10,000 บำท ต่อสมำชิก 1 รำย 

โดยแจ้งให้ฝ่ำยบริหำรโรงเรียนหรืองำนสวัสดิกำรชุมชนของโรงเรียน หรือสมำชิกทรำบ และมีสิทธิ์

ได้รับเงินสวัสดิกำรตำมระเบียบน้ีเพียงคร้ังเดียว 

6.2 ลำอุปสมบท (โดยต้องอุปสมบทต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป) ได้รับเงินอนุโมทนำจำก

เพ่ือนสมำชิก จ ำนวนเงิน 10,000 บำท (หน่ึงหมื่นบำทถ้วน) โดยแจ้งให้โรงเรียนทรำบ และมีสิทธิ์

ได้รับเงินสวัสดิกำรตำมระเบียบน้ีเพียงคร้ังเดียว 
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6.3 ย้ำย, ย้ำยไปช่วยรำชกำร, ลำออก (เฉพำะข้ำรำชกำรครู) 

- ปฏิบติัหนำ้ที่ ในโรงเรียนตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป บุคลำกรร่วมเป็นเจำ้ภำพ 

จัดงำนเลี้ ยง (อำหำร, เครื่องดื่ม) ในวงเงินตำมควำมเหมำะสม และตำมมติของ

คณะกรรมกำร โดยควำมเห็นชอบของกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 

- ส ำหรับผู้ที่ปฏบัิติหน้ำที่ในโรงเรียนล ำปำงกัลยำณีต ่ำกว่ำ 5 ปี กลุ่มสำระ/

ฝ่ำย/งำน เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดเล้ียง โดยเชิญบุคลำกรอื่นร่วมเป็นเจ้ำภำพตำมควำมเหมำะสม  

- ส ำหรับผู้ที่ย้ำยไปช่วยรำชกำรที่อื่น หำกกลับมำปฏิบัติหน้ำที่ในโรงเรียน 

กใ็ห้เร่ิมนับต้ังแต่วันที่เข้ำมำปฏบัิติหน้ำที่ใหม่ 

6.4 เกษียณอำยุรำชกำร (เฉพำะข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำงประจ ำ) ให้โรงเรียน

ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้  

- โรงเรียนและบุคลำกรเป็นเจำ้ภำพจดังำนเลี้ ยงอ ำลำ โดยใชเ้งินของ

สมำชิกและเงินทีส่มำชิกระดมทุน     

- มอบโล่ประกำศเกยีรติคุณ (ใช้เงินสวัสดิกำรของโรงเรียน) 

6.5 บุคลำกรเจ็บป่วยเข้ำนอนโรงพยำบำลเป็นคนไข้ใน ให้ญำติผู้ป่วย/หัวหน้ำ 

กลุ่มสำระ/หรือผู้ใดผู้หน่ึงแจ้งงำนสวัสดิกำรโรงเรียน ฝ่ำยบริหำรทั่วไป จัดสวัสดิกำรซ้ือของเย่ียมใน

วงเงิน 1,000 บำท (หน่ึงพันบำทถ้วน) ในนำมโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี เปล่ียนเป็นเงินไม่ได้        

ในกรณีไม่แจ้งโรงเรียนในระหว่ำงเจบ็ป่วยให้ถือว่ำไม่ใช้สิทธิ์ และให้ใช้สวัสดิกำรได้เดือนละ 1 คร้ัง

เทำ่นั้น 

6.6 ถึงแก่กรรม 

- บุคลำกรโรงเรียนถึงแก่กรรม โรงเรียนวำงพวงหรีดเป็นเจ้ำภำพ          

1 คืน ให้เจ้ำของงำนด ำเนินกำร  เร่ืองกัณฑ์เทศน์ ปัจจัยพระตำมปกติ โรงเรียนมอบเงิน ดังน้ี วงเงิน 

23,000 บำท (สองหม่ืนสำมพันบำท) หักค่ำพวงหรีด 500 บำท (ห้ำร้อยบำทถ้วน) มอบเงินสดใน

วันเป็นเจ้ำภำพ 22,500 บำท (สองหม่ืนสองพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 

- บดิำ มำรดำ สำมี ภรรยำ บุตร ทีถู่กตอ้งตำมกฎหมำย ของบุคลำกร

โรงเรียนถึงแก่กรรม โรงเรียนวำงพวงหรีดเป็นเจ้ำภำพ 1 คืน ให้เจ้ำของงำนจัดกัณฑเ์ทศน์ ปัจจัย

พระตำมปกติ โรงเรียนมอบเงินดังน้ี วงเงิน 13,000 บำท (หน่ึงหม่ืนสำมพันบำทถ้วน)               

หักค่ำพวงหรีด 500 บำท (ห้ำร้อยบำทถ้วน) มอบเงินสด 12,500 บำท (หน่ึงหมื่นสองพันห้ำร้อย

บำทถ้วน)       

- บดิำ มำรดำ ของคู่สมรสของบุคลำกรโรงเรียนถึงแก่กรรม  โรงเรียนวำง

พวงหรีดเป็นเจ้ำภำพ 1 คืน ให้เจ้ำของงำนจัดกณัฑเ์ทศน์ ปัจจัยพระตำมปกติ โรงเรียนมอบเงิน ดังน้ี 

วงเงิน 6,500 บำท (หกพันห้ำร้อยบำทถ้วน) หักค่ำพวงหรีด 500 บำท (ห้ำร้อยบำทถ้วน) มอบ  

เงินสด 6,000 บำท (หกพันบำทถ้วน)       
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 หมำยเหตุ.- 1. ผู้ขอใช้สิทธิ์ หรือตัวแทนจำกกลุ่มสำระ ท ำบันทกึข้อควำมแจ้งเพ่ือ             

ขอใช้สิทธิ์ตำมแบบฟอร์มที่งำนสวัสดิกำรโรงเรียน 

  2. แนบหลักฐำนใบมรณบัตร หรือหลักฐำนอื่น ๆ ที่งำนสวัสดิกำรโรงเรียน 

  3.  หำกงำนศพอยู่ต่ำงจังหวัด โรงเรียนจะจัดรถพร้อมน ำ้มันบริกำรให้       

ส่วนค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ นอกเหนือจำกรำยกำรที่ก  ำหนดให้ เช่น ค่ำที่พักและ

ค่ำอำหำร ทำงเจ้ำภำพหรือผู้ที่ไปร่วมงำนต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเอง 

  4. หำกมีพิธีพระรำชทำนเพลิงศพ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรทุกอย่ำง

เจ้ำภำพต้องรับผิดชอบออกค่ำใช้จ่ำยเอง 

  5. กรณีโรงเรียนเป็นเจ้ำภำพงำนศพ หำกมีสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน หรือตำม

ค ำสั่งของทำงรำชกำร อำจเปล่ียนแปลงได้ตำมสถำนกำรณ์ 

6.7 รับขวัญสมำชิกใหม่  กรณีครู/ลูกจ้ำงประจ ำ ให้ก ำเนิดบุตรที่ถูกต้องตำม

กฎหมำย สมำชิกมอบเงินขวัญถุง จ ำนวนเงิน 2,000 บำท (สองพันบำทถ้วน) ต่อบุตร 1 คน  

6.8 ศึกษำต่อต่ำงประเทศ หรือศึกษำดูงำน บุคลำกรได้รับมอบหมำย หรือ     

คัดเลือกจำกหน่วยรำชกำรให้ได้ทุนไปรำชกำร หรือศึกษำต่อต่ำงประเทศ อย่ำงนอ้ย 30 วนั    

สมำชิกมอบเงินขวัญถุง 5,000 บำท (ห้ำพันบำทถ้วน) 

ข้อ 7  กำรหักเงินสมำชิกเพ่ือน ำมำเป็นสวัสดิกำรให้ใช้กำรค ำนวณ ดังน้ี 

 

 
จา้งประจ า)(ครูและลูกอนรวมทุกคนยอดเงินเดื

องจ่ายดิการท่ีต้วงเงินสวสัคนมาชกิแต่ละเงินเดือนส 
 

 

ข้อ 8  ในกรณีอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในเกณฑต์ำมระเบียบน้ี ให้เป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำร 

สวัสดิกำรและชุมชน โดยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 

ข้อ 9  ให้ผู้ท ำหน้ำที่สวัสดิกำรของโรงเรียนด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบน้ี 

 

 

 

หมำยเหตุ กรณีเสียชีวิตโรงเรียนร่วมท ำบุญ โดยใชเ้งินบริหำรสถำนศึกษำ (งำนชุมชนฯ)

ในวงเงิน 3,000 บำท และวำงพวงหรีด 500 บำท ในนำมโรงเรียนล ำปำง

กลัยำณี ของบุคคลดงัต่อไปนี้  

 - ครูเกษียณอำยุรำชกำร/บิดำมำรดำของครูเกษียณอำยุรำชกำร/คู่สมรส

ของครูเกษียณอำยุรำชกำร 

 -   ลูกจำ้งชัว่ครำว/บดิำมำรดำ/สำมีหรือภรรยำทีถู่กตอ้งตำมกฎหมำย 
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กำรหกัเงินของบุคลำกร โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

                

 

บุคลำกรโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี เมื่อเข้ำมำอยู่ร่วมกัน ณ โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี เพ่ือเป็น

กำรแสดงถึงควำมมีน ำ้ใจ ไมตรี ควำมรัก ควำมสำมัคคีที่บุคลำกรมีให้แก่กันและกันในหน่วยงำน  

สิ่งที่ทุกทำ่นต้องปฏบัิติเกี่ยวกบักำรหักเงินมีรำยกำรดังน้ี 

1.  เงินกำรกุศลครู เดือนละ 10 บำท หักทุกเดือน (หักเฉพำะครูเทำ่นั้น) 

2.  เงินสวัสดิกำรช่วยเหลือเกื้ อกูลตำม “ระเบียบสวัสดิกำรภำยในแก่บุคลำกรโรงเรียน

ล ำปำงกัลยำณี พ.ศ.2564” เงินน้ีจะหักก็ต่อเมื่อมีเหตุกำรณเ์กิดข้ึนแล้วถึงจะมำหำรเฉล่ียตำม

อัตรำเงินเดือนของแต่ละคน หำกเดือนใดไม่มีเหตุกำรณ์เกิดขึ้ นกจ็ะไม่ถูกหักเงินส่วนน้ี (หักทั้งครู 

และลูกจ้ำงประจ ำ) 
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ระเบยีบโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

ว่ำดว้ยกำรใหเ้ช่ำพื้ นทีข่องอำคำรสถำนทีเ่พือ่จ ำหน่ำยอำหำรในสถำนศึกษำ พ.ศ.2565 

…………………………………………………………… 

 

 โดยที่เป็นกำรสมควรให้มีระเบียบว่ำด้วยกำรให้เช่ำพ้ืนที่ของอำคำรสถำนที่เพ่ือจ ำหน่ำย

อำหำรในสถำนศึกษำ พ.ศ.2565 ของโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำม

เรียบร้อย บังเกิดผลดีต่อสุขภำพของผู้บริโภค ประกอบด้วย นักเรียน ครูและบุคลำกร อำศัย

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 มำตรำ 59 ก ำหนดให้สถำนศึกษำจัดหำประโยชน์

จำกทรัพย์สินของสถำนศึกษำ ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ว่ำด้วย      

กำรบริหำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ของสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัด             

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ.2551 ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ว่ำด้วย         

กำรบริหำรจัดกำรเงินรำยได้สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

พ.ศ.2549 และระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรควบคุมผู้น ำอำหำร เข้ำมำขำยใน

สถำนศึกษำ พ.ศ.2518 จึงก ำหนดระเบียบว่ำด้วยกำรให้เช่ำพ้ืนที่ของอำคำรสถำนที่เพ่ือจ ำหน่ำย

อำหำรในสถำนศึกษำ พ.ศ.2565 ดังน้ี 
 

หมวด 1 

ข้อควำมทั่วไป 
 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่ำ “ระเบียบโรงเรียนล ำปำงกัลยำณีว่ำด้วยกำรให้เช่ำพ้ืนที่ของอำคำร

สถำนที่เพ่ือจ ำหน่ำยอำหำรในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2565” 

 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจำกประกำศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 บรรดำระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และแนวปฏบัิติอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วใน

ระเบียบต่ำง ๆ ของโรงเรียน ซ่ึงขัดแย้งกบับทบัญญัติแห่งระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน   

 ข้อ 4 ในระเบียบน้ี 

       “โรงเรียน” หมำยควำมว่ำ โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ต ำบลสวนดอก อ ำเภอเมืองล ำปำง 

จังหวัดล ำปำง 

     “ผูใ้หเ้ช่ำ” หมำยควำมว่ำ โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี โดยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนล ำปำง

กลัยำณีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย และลงนำมในสญัญำเช่ำ 

      “ผูเ้ช่ำ” หมำยควำมว่ำ ผู้ที่โรงเรียนคัดเลือกและอนุมัติให้ท ำสญัญำเช่ำพ้ืนที่อำคำร

สถำนที่โรงเรียนล ำปำงกลัยำณีเพ่ือจ ำหน่ำยอำหำรในสถำนศึกษำ 
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    “อำหำร” หมำยควำมว่ำ สินค้ำส ำหรับบริโภคที่โรงเรียนอนุญำตให้ผู้เช่ำสำมำรถจ ำหน่ำย

หรือบริกำรได้ตำมสญัญำระหว่ำงโรงเรียนกบัผู้เช่ำ 

    “ค่ำเช่ำ” หมำยควำมว่ำ เงินที่ได้จำกกำรประมูลเช่ำพ้ืนที่ของอำคำรสถำนที่เพ่ือจ ำหน่ำย

อำหำรในสถำนศึกษำเป็นรำยปีที่ผู้เช่ำต้องช ำระให้แก่โรงเรียนเป็นรำยได้สถำนศึกษำ ตำมสัญญำระหว่ำง

โรงเรียนกบัผู้เช่ำ 

    “เงินบ ำรุงสถำนศึกษำ” หมำยควำมว่ำ เงินรำยวันจำกกำรจ ำหน่ำยอำหำรที่ผู้เช่ำต้องช ำระ

ให้แก่โรงเรียนเป็นรำยได้สถำนศึกษำ ตำมสญัญำระหว่ำงโรงเรียนกบัผู้เช่ำ 

    “เงินประกนัควำมเสียหำย” หมำยควำมว่ำ เงินที่ผู้เช่ำต้องวำงค ำ้ประกันควำมเสียหำยของ

สถำนที่ในระหว่ำงกำรจ ำหน่ำยอำหำร 
 

หมวด 2 

สญัญำ 
 

 ข้อ 5 กำรท ำสัญญำและปฏิบัติตำมสัญญำ สัญญำที่ท  ำข้ึนต้องท ำสัญญำ ณ โรงเรียนล ำปำง

กลัยำณี เลขที่ 224 ถนนพหลโยธิน ต ำบลสวนดอก อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ระหว่ำงโรงเรียน

ล ำปำงกัลยำณี โดยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนล ำปำงกัลยำณีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย ซ่ึงต่อไปน้ีในสัญญำน้ี

เรียกว่ำ “ผู้ให้เช่ำ” ฝ่ำยหน่ึงกบัในสญัญำนี้ เรียกว่ำ “ผู้เช่ำ” มีตกลงกนัมีข้อควำมดังต่อไปนี้  

(1) ข้อตกลงให้เช่ำสถำนที่และกำรจ่ำยเงิน ผู้เช่ำให้ตกลงให้เช่ำสถำนที่จ ำหน่ำย

อำหำรบริเวณโรงอำหำร โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ประเภทอำหำรหลัก หรือเคร่ืองดื่ม หรืออื่น ๆ 

ตำมข้อตกลงในสญัญำ โดยมีรำยละเอยีดดังน้ี 

(1.1) ระยะเวลำกำรให้เช่ำ 1 ปีกำรศึกษำ หมำยถึง ตั้งแต่วันแรกของกำรเปิด 

ภำคเรียน ถึงวันที่ 31 มีนำคม ของปีถัดไป 

(1.2) ช ำระค่ำเช่ำพ้ืนที่ของอำคำรสถำนที่เพ่ือจ ำหน่ำยอำหำรในสถำนศึกษำเป็น

รำยปีในวันท ำสัญญำ (จ ำนวนเงินย่ืนประมูลตำมควำมพร้อมและควำมสมัครใจส ำหรับอำหำรประเภท

ข้ำว ประเภทเส้นและอำหำรว่ำงขั้นต ่ำ 15,000 บำท และส ำหรับอำหำรประเภทน ้ำผลไม้ น ้ำหวำน  

ของหวำนขั้นต ่ำ 20,000 บำท) ช ำระค่ำบ ำรุงสถำนศึกษำเป็นรำยวัน 10% ของรำยได้ต่อวันจำก     

กำรจ ำหน่ำยอำหำรประเภทข้ำว ประเภทเส้นและอำหำรว่ำง และ 18% ของรำยได้ต่อวันจำก          

กำรจ ำหน่ำยน ำ้ผลไม้ น ำ้หวำน ของหวำน ส ำหรับค่ำไฟฟ้ำและค่ำน ำ้รำยเดือนตำมอัตรำตำมที่โรงเรียน

ค ำนวณจำกกำรใช้จริง 

(1.3) ผู้เช่ำต้องรับผิดชอบดูแลรักษำท ำควำมสะอำดบริเวณสถำนที่เช่ำของตนเอง 

หรือบริเวณใกล้เคียงให้อยู่ในควำมเรียบร้อย และต้องวำงเงินประกันควำมเสียหำยกำรเข้ำใช้พ้ืนที่

จ ำหน่ำยอำหำรเป็นจ ำนวนเงิน 3,000 บำท ถ้ำหำกสถำนที่หรือพ้ืนที่จ ำหน่ำยอำหำรไม่มีควำมเสียหำย 

ขณะเข้ำใช้ ผู้เช่ำจะได้เงินคืนเตม็จ ำนวนหลังจำกสิ้นสดุสญัญำ 

(1.4) ผู้เช่ำต้องเป็นผู้ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยอำหำรด้วยตนเองทุกวัน หำกมีควำม

จ ำเป็นต้องให้ผู้อื่นมำจ ำหน่ำยแทน ให้แจ้งโรงเรียนเป็นลำยลักษณ์อักษร หำกผู้เช่ำให้ผู้อื่นจ ำหน่ำย

แทนโดยไม่มีเหตุอนัสมควรและเกนิเวลำที่ก  ำหนด ผู้ให้เช่ำจะยกเลิกสญัญำทนัท ี
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(1.5) กรณีผู้เช่ำจะหยุดจ ำหน่ำยอำหำรในระหว่ำงที่ไม่สิ้นสุดสัญญำเช่ำ ให้ผู้เช่ำ

แจ้งโรงเรียนเป็นลำยลักษณ์อักษรและให้หยุดจ ำหน่ำยอำหำรพร้อมทั้งเกบ็อุปกรณ์ของผู้เช่ำออกให้

หมด และส่งมอบสถำนที่เช่ำที่มีสภำพสมบูรณ์ให้แก่ผู้ให้เช่ำคืนภำยใน 3 วัน หำกไม่ส่งมอบสถำนที่เช่ำ

คืนตำมก ำหนด หรือผู้เช่ำหยุดจ ำหน่ำยอำหำรโดยไม่ทรำบสำเหตุ และผู้ให้เช่ำไม่สำมำรถติดต่อผู้เช่ำได้

ภำยใน 5 วันท ำกำร ให้ถือว่ำผู้เช่ำได้ส่งคืนพ้ืนที่เช่ำแล้ว โดยไม่ขอรับค่ำเช่ำและเงินอื่น ๆ คืน ไม่ว่ำ

กรณีใด ๆ ผู้ให้เช่ำสำมำรถจัดกำรพ้ืนที่และด ำเนินกำรรับสมัครเพ่ือสรรหำผู้เช่ำรำยใหม่มำจ ำหน่ำย

อำหำรแทนได้ 

(1.6) เม่ือสิ้นสุดสัญญำเช่ำ ผู้เช่ำต้องขนย้ำยสิ่งของออกจำกสถำนที่เช่ำ พร้อมกับ

ส่งมอบสถำนที่เช่ำให้กบัผู้เช่ำภำยใน 3 วัน หำกไม่ส่งมอบสถำนที่เช่ำคืนตำมก ำหนด ให้ถือว่ำ ผู้เช่ำได้

ส่งคืนพ้ืนที่เช่ำแล้ว โรงเรียนสำมำรถเข้ำไปด ำเนินกำรจัดเกบ็ ปรับเปล่ียน และหรือปรับปรุงพ้ืนที่ได้ 

และหำกสถำนที่เช่ำมีกำรช ำรุดเสียหำย ผู้เช่ำต้องซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภำพดีดังเดิมก่อนส่งมอบ

หรือผู้เช่ำยินยอมให้ผู้ให้เช่ำใช้เงินประกันควำมเสียหำย หรืออำจมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมไปด ำเนินกำร

ซ่อมแซมสถำนที่ตำมมูลค่ำควำมเสียหำยที่เป็นจริง ซ่ึงอำจจะท ำให้ผู้เช่ำต้องช ำระเงินประกันควำม

เสยีหำยเพ่ิมข้ึน หรือไม่ได้รับเงินและหรือได้รับเงินคืนไม่เตม็จ ำนวนในวันสิ้นสดุสญัญำ 

(1.7) ระยะเวลำจ ำหน่ำยอำหำรประจ ำวัน ให้ปฏบัิติตำมระเบียบล ำปำงกลัยำณี ว่ำ

ด้วยกำรให้บริกำรอำหำรและกำรใช้โรงอำหำร ตำมเวลำที่ก  ำหนดดังน้ี 

รอบเช้ำ เวลำ 06.00 น. – 07.45 น. 

รอบกลำงวัน เวลำ 10.00 น. – 13.25 น. (พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน) 

รอบเยน็ เวลำ 15.10 น. – 16.30 น. 

(2) ข้อตกลงในกำรประกอบกำรจ ำหน่ำยอำหำร 

(2.1) ผู้เช่ำต้องจ ำหน่ำยอำหำรตำมที่ระบุในสัญญำเท่ำน้ัน ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย

อำหำรอื่นใดนอกเหนือสญัญำเช่ำ ทั้งน้ีปฏบัิติตำมประกำศ เร่ือง รับสมัครผู้เช่ำพ้ืนที่ของอำคำรสถำนที่

เพ่ือจ ำหน่ำยอำหำรในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2565 และระเบียบโรงเรียนล ำปำงกัลยำณีว่ำด้วย          

กำรให้เช่ำพ้ืนที่ของอำคำรสถำนที่เพ่ือจ ำหน่ำยอำหำรในสถำนศึกษำ พ.ศ.2565 อย่ำงเคร่งครัด 

(2.2) ผู้เช่ำต้องปฏิบัติตนตำมหลักสุขำภิบำลอำหำรหรือประกำศ ค ำสั่ง แนว

ปฏบัิติของทำงโรงเรียนโดยเคร่งครัดและอยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของคณะกรรมกำรงำนโภชนำกำรของ

โรงเรียน 

(2.3) ผู้เช่ำต้องรักษำคุณภำพอำหำรตำมหลักโภชนำกำร ห้ำมใช้วัสดุที่เป็น

อนัตรำย เช่น โฟม ผงชูรส น ำ้มันทอดซ ำ้หรือด ำ ถุงพลำสติกที่ไม่กนัร้อน ไม่มีสำรเจือปน เป็นต้น ทั้งน้ี

ต้องอนุญำตและอ ำนวยควำมสะดวกให้ทำงโรงเรียนเข้ำไปตรวจสอบคุณภำพอำหำร 

(2.4) ผู้เช่ำตกลงที่จะจัดหำแรงงำนและวัสดุ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ตลอดจน

อุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่มีคุณภำพเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำรและจ ำหน่ำยอำหำรให้มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน

และปลอดภัย ส ำหรับอุปกรณ์และหรือภำชนะที่ใช้ส ำหรับเคร่ืองปรุงรสและอื่น ๆ ต้องใช้ตำมที่งำน

โภชนำกำรของโรงเรียนเป็นผู้ก ำหนด จัดหำหรือได้รับอนุญำตเท่ำน้ัน ทั้งน้ีถ้ำอุปกรณ์และหรือภำชนะที่

ใช้ส ำหรับเคร่ืองปรุงรสและอื่น ๆ เกิดควำมช ำรุดเสียหำยอันเกิดจำกผู้เช่ำไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้เช่ำ
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จะต้องชดใช้ค่ำเสียหำยตำมที่โรงเรียนก ำหนด ทั้งน้ีถ้ำผู้เช่ำไม่ชดใช้ค่ำเสียหำย ทำงโรงเรียนจะหักจำก

เงินรำยวันจำกกำรจ ำหน่ำยอำหำรที่ผู้เช่ำต้องช ำระให้แก่โรงเรียนเป็นรำยได้สถำนศึกษำ 

 (2.5)  ในกรณีที่จ ำหน่ำยอำหำรวันที่โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษหรือกิจกรรมอื่น ๆ 

ในวันหยุดรำชกำร ให้ผู้เช่ำปฏบัิติตำมระเบียบของโรงเรียนเหมือนเดิมทุกประกำร 

(2.7) ผู้เช่ำต้องจ ำหน่ำยผ่ำนเคร่ืองบัตรอเิลก็ทรอนิกสข์องโรงเรียน 

(3) ผู้เช่ำที่ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำและระเบียบโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ว่ำด้วยกำรให้

เช่ำพ้ืนที่ของอำคำรสถำนที่เพ่ือจ ำหน่ำยอำหำรในสถำนศึกษำ พ.ศ.2565 และระเบียบ ค ำสั่ง         

แนวปฏบัิติของโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี ให้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน 

    คร้ังที่ 1  ตักเตือน (ด้วยวำจำและหรือลำยลักษณ์อกัษร) 

    คร้ังที่ 2  ท ำทณัฑบ์น (เป็นลำยลักษณ์อกัษร) 

    คร้ังที่ 3  ยกเลิกสญัญำ ตัดสทิธิ์กำรเช่ำ โดยผู้เช่ำไม่สำมำรถรับค่ำเช่ำ เงินบ ำรุง

สถำนศึกษำและเงินอื่น ๆ ที่ช ำระแล้วคืนไม่ว่ำกรณีใด ๆ 

(4) เอกสำรประกอบสญัญำเช่ำ ให้ผู้เช่ำน ำเอกสำรมำประกอบสญัญำเช่ำ ดังน้ี 

(4.1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (น ำฉบับจริงมำตรวจสอบและจะส่งคืน) 

(4.2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (น ำฉบับจริงมำตรวจสอบและจะส่งคืน) 

(4.3) ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลหรือหน่วยงำนที่กระทรวงสำธำรณสุข

รองรับ ที่ผ่ำนกำรตรวจโรคติดต่ออันตรำย เช่น โรคเร้ือน โรคปอด วัณโรค โรคไวรัสตับอักเสบ       

โรคผิวหนัง โรคผิวหนังเร้ือรังที่มือ โรคหวัดเร้ือรัง  

(4.4) เอกสำรรับรองกำรได้รับวัคซีนโควิด 19 อย่ำงน้อย 3 เขม็ 

(4.5) ใบรับรองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 

(4.6) สัญญำท ำขึ้ นสองฉบับมีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ผู้เช่ำได้อ่ำนและเข้ำใจ

ข้อควำมโดยละเอยีดตลอดแล้ว ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำผู้ให้เช่ำและพยำน โดยทั้งสองฝ่ำยถือ

สญัญำเช่ำไว้ฝ่ำยละ 1 ฉบับ 

(5) กำรคัดเลือกผู้เช่ำและได้รับสัญญำเช่ำ ผู้ให้เช่ำด ำเนินกำรคัดเลือกผู้เช่ำและ

ประกำศให้ผู้ได้รับสทิธทิ  ำสญัญำ ตำมวิธกีำรและเงื่อนไข ดังน้ี 

(5.1) กำรสมัคร ผู้ประสงค์เช่ำฯ จะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสำรประกอบและ

ซองประมูลด้วยตนเองตำมประกำศของโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

(5.2) กำรพิจำรณำคัดเลือก ด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ เพ่ือจ ำหน่ำย

อำหำรในสถำนศึกษำ ไม่ต ่ำกว่ำรำคำกลำงและพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมตำมประกำศของโรงเรียน

ล ำปำงกลัยำณี 

(5.3) กำรท ำสญัญำ ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือก รำยงำนตัวท ำสญัญำ ช ำระค่ำเช่ำตำม

ระเบียบและผู้เช่ำแจ้งพ้ืนที่เช่ำเพ่ือเตรียมกำรและประกอบกำรต่อไป 

(5.4) อตัรำค่ำเช่ำและเงินบ ำรุงสถำนศึกษำ ผู้เช่ำต้องช ำระตำมประกำศของ

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 
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หมวด 3 

กำรบริกำร 
 

 ข้อ 6  กำรบริกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 

(1) อำหำรที่น ำมำจ ำหน่ำยภำยในโรงเรียนต้องมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรและเป็น

ประโยชน์ต่อร่ำงกำย 

(2) อำหำรต้องประกอบหรือปรุงให้ถูกสุขอนำมัยโภชนำกำรอำหำร รสชำติ         

กลำง ๆ ไม่หวำน มัน เคม็ มำกเกนิไป 

(3) ห้ำมประกอบและจ ำหน่ำยอำหำรที่มีสำรต้องห้ำมเจือปน เช่น ผงชูรส ดีน ำ้ตำล    

บอแรกซ์ สฉูีดฉำด ดินประสิว สำรฟอกขำว และสำรอื่น ๆ ที่กระทรวงสำธำรณสขุแจ้งเป็นวัสดุอนัตรำย 

(4) รำคำอำหำรต้องจ ำหน่ำยในรำคำที่โรงเรียนก ำหนด ตำมข้อตกลงดังน้ี 

(4.1)  ร้ำนอำหำรประเภทข้ำว 

ธรรมดำจำนละไม่เกนิ   20  บำท  พิเศษจำนละไม่เกนิ  25  บำท 

 (4.2) อำหำรประเภทเส้น 

     ธรรมดำชำมละไม่เกนิ  20  บำท  พิเศษชำมละไม่เกนิ  25  บำท 

(4.3)  ร้ำนอำหำรว่ำง 

ธรรมดำชุดละไม่เกนิ 10  บำท   พิเศษชุดละไม่เกนิ  15  บำท 

(4.4)  ร้ำนน ำ้ผลไม้ น ำ้หวำนและของหวำน 

แก้วละไม่เกนิ 10 บำท 

(5) ให้ผู้เช่ำประกอบอำหำรตำมที่ระบุไว้ในสญัญำเทำ่น้ัน  

 ข้อ 7  กำรแต่งกำย 

(1) ต้องแต่งกำยในชุดสภุำพ ตำมที่โรงเรียนก ำหนด 

(2) ต้องสวมถุงมือหรือใช้คีมจับอำหำร และไม่ใช้มือสมัผัสอำหำรโดยตรง มีผ้ำกนั

เป้ือนและหมวกคลุมผมสขีำว 

 ข้อ 8  กำรควบคุมดูแลสขุภำพและพฤติกรรม 

(1) ต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำลของรัฐที่รับรองว่ำไม่เป็นโรคติดต่อทุก

ชนิด 

(2) ต้องผ่ำนกำรอบรมผู้จ ำหน่ำยตำมโครงกำรพัฒนำงำนโภชนำกำรและ                 

โรงอำหำรของโรงเรียน 

(3) ต้องมีควำมซ่ือสัตย์สุจริต ไม่จ ำหน่ำยอำหำรด้วยเงินสด ไม่น ำสิ่งของหรือ

ทรัพย์สนิผู้อื่นมำใช้หรือครอบครอง และช่วยกนัรักษำทรัพย์สนิของทำงรำชกำร 

(4) ต้องมีกิ ริ ยำวำจำสุภำพกับครู  นักเ รียน บุคลำกรของโรงเ รียนและ

บุคคลภำยนอกที่มำใช้บริกำรโรงอำหำร 

(5) ต้องช่วยกนัส่งเสริมและปลูกฝังมำรยำทนักเรียน ในด้ำนกำรเข้ำแถวซ้ืออำหำร

ตำมล ำดับก่อนหลัง 
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(6) ต้องให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนในกิจกรรมของทำงโรงเรียน มีส่วนร่วมใน 

กำรระดมทรัพยำกร บริจำคเงิน และอื่ น  ๆ ตำมที่ โรงเ รียนขอควำมร่วมมือ เ ช่น กิจกรรม              

Big Cleaning Day กจิกรรมกฐินสำมัคคี กจิกรรมผ้ำป่ำสำมัคคี กจิกรรมเดินกำรกุศล เป็นต้น 

(7) ต้องมีควำมสำมัคคีกลมเกลียวกบัผู้ประกอบกำรรำยอื่น ๆ 

(8) ห้ำมผู้บริกำรจ ำหน่ำยอำหำรและผู้ช่วยผู้บริกำรจ ำหน่ำยอำหำรทุกคน สูบบุหร่ี 

ดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถำนศึกษำ 

ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำมข้อ 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) ให้ผู้ให้เช่ำ

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยด ำเนินกำรตำมข้อ 3 ของระเบียบโรงเรียนล ำปำงกลัยำณีว่ำด้วยกำรให้เช่ำพ้ืนที่

ของอำคำรสถำนที่เพ่ือจ ำหน่ำยอำหำรในสถำนศึกษำ พ.ศ.2565 

 ข้อ 9  ผู้ให้เช่ำสำมำรถจัดกจิกรรมกำรขำยเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน โดยให้นักเรียนได้

น ำควำมรู้มำฝึกปฏบัิติจริง มีทกัษะพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ สร้ำงรำยได้ระหว่ำงเรียน ส่งเสริม

กำรพ่ึงตนเอง และสำมำรถเห็นแนวทำงในกำรประกอบอำชีพ บนพ้ืนฐำนแนวคิดปรัชญำของ

เศรษฐกจิพอเพียง 
 

หมวด 4 

บทเฉพำะกำล 
 

 ข้อ 10  ให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรักษำกำรตำมระเบียบน้ี และมีอ ำนำจก ำหนด ประกำศ 

ค ำสั่ง ข้อปฏิบัติต่ำง ๆ เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำได้ รวมทั้งในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำม

ระเบียบน้ี หรือระเบียบน้ีไม่ได้ก ำหนดเร่ืองใดไว้ ให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนตีควำมและวินิจฉัยช้ีขำด 

ค ำวินิจฉัยถือเป็นที่สิ้นสดุ 

 

 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2565 

 

ประกำศ ณ วันที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2565 
 

 

 

 

                            ( นำยวิโรจ  หลักมั่น ) 

                       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 
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ระเบยีบโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี   

ว่ำดว้ยกำรจดัสวสัดิกำรรำ้นคำ้โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  พ.ศ. 2564 

************************************* 

  

 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี  เป็นไปอย่ำงมีระบบเกิด

ประสิทธิภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรและสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  อีกทั้งเกิดควำมคล่องตัวใน           

กำรใช้จ่ำยเงินสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียน  รวมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกให้กับครู บุคลำกร และ

นักเรียน   โดยควำมเหน็ชอบของฝ่ำยบริหำรโรงเรียน  โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี  จึงก ำหนดระเบียบ

กำรจัดสวัสดิกำรร้ำนค้ำ  ไว้ดังน้ี 
 

ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่ำ “ระเบียบโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำรร้ำนค้ำ 

โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  พ.ศ. 2564” 

ข้อ 2  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่ถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป 

ข้อ 3  ให้รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรทั่วไป  รักษำกำรตำมระเบียบน้ี 

ข้อ 4  ในระเบียบน้ี 

“สวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี” หมำยถึง กิจกำรหรือกิจกรรมใด ๆ ที่

คณะกรรมกำรสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียนล ำปำงกัลยำณีได้จัดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบริกำรและ

อ ำนวยควำมสะดวก แก่คณะครู  บุคลำกร  และนักเรียน 

“โรงเรียน”  หมำยถึง  โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

“ผู้อ ำนวยกำร” หมำยถึง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

“คณะกรรมกำรสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียน” หมำยถึง คณะกรรมกำรสวัสดิกำรร้ำนค้ำ

โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

“ครู” หมำยถึง  ครูประจ ำกำรและครูอัตรำจ้ำง  ที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ในโรงเรียนล ำปำง

กลัยำณีปัจจุบัน 

“บุคลำกร” หมำยถึง  ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว ที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ในโรงเรียน

ล ำปำงกลัยำณี ปัจจุบัน 

“นักเรียน” หมำยถึง  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่ก  ำลัง

ศึกษำอยู่ในโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี ปัจจุบัน 

ข้อ  5  สวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

(1) เพ่ือหำรำยได้สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียน ครู บุคลำกร

และนักเรียน   

(2) เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียน ครู บุคลำกร

และนักเรียน 
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ข้อ 6  ให้มีคณะกรรมกำรสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียน ดังต่อไปนี้  

(1) ให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเป็นประธำนที่ปรึกษำ  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน       

ฝ่ำยวิชำกำร ฝ่ำยอ ำนวยกำร และฝ่ำยกจิกำรนักเรียน เป็นรองประธำนที่ปรึกษำ 

(2) ให้รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนฝ่ำยบริหำรทั่วไป เป็นประธำนกรรมกำร

คณะกรรมกำรสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียน 

(3) ให้ที่ประชุมฝ่ำยบริหำรโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี  สรรหำหัวหน้ำงำนสวัสดิกำร

ร้ำนค้ำ จ ำนวน 1 คน  เพ่ือท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรร้ำนค้ำร่วมกับคณะกรรมกำรตำม ข้อ 6 (2)  

และ (4)     

(4) ให้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  และกจิกรรมพัฒนำผู้เรียน คัดเลือกสมำชิกกลุ่ม ๆ ละ  

อย่ำงน้อย 1 คน เป็นคณะกรรมกำรสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียนเพ่ือท ำหน้ำที่ เป็นเลขำนุกำร         

ฝ่ำยกำรเงิน ฝ่ำยตรวจสอบบัญชี ฝ่ำยขำย ฝ่ำยจัดซ้ือ ฝ่ำยควบคุมคลังสินค้ำ (สินค้ำคงเหลือ)  หรือ

ต ำแหน่งอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรเหน็ว่ำเหมำะสม 

(5) คณะกรรมกำรสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียนตำม ข้อ 6 (3) และ (4)  ให้อยู่ใน

ต ำแหน่งตำมที่ได้รับค ำสั่งแต่งตั้งในคู่มือครู  ครำวละ 1  ปีกำรศึกษำ   

 ข้อ 7  โรงเรียนสำมำรถจ้ำงพนักงำนขำยประจ ำวันไม่เกิน  2  คน โดยจ่ำยค่ำตอบแทนเป็น

รำยเดือน  และอตัรำเงินเดือนตำมที่โรงเรียนก ำหนด 

 ข้อ 8  กำรประชุมคณะกรรมกำรสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียนในแต่ละคร้ัง  จะต้องมีกรรมกำร

มำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุมและกรรมกำรคน

หน่ึงให้มีเสียงหน่ึงเสียงในกำรลงคะแนน  มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก  ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน

ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสยีงเพ่ิมข้ึนอกีหน่ึงเสยีงเป็นเสียงช้ีขำด 

 ข้อ 9  คณะกรรมกำรสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียน  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปน้ี 

(1)  ก ำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรจัดสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียน 

(2)  บริหำรงำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียนให้ด ำเนินไปตำมวัตถุประสงค์ 

(3)  จ่ำยเงินส ำรองจ่ำยเพ่ือจัดซ้ือสินค้ำมำจ ำหน่ำย  และจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร

ด ำเนินงำน 

(4) เสนอพิจำรณำแก้ไขระเบียบสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียนให้เหมำะสมและ

สอดคล้องกบัสภำพปัจจุบันโดยผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกที่ประชุมฝ่ำยบริหำรโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

                    คณะกรรมกำรสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียน ประกอบด้วย 

  ผู้จัดกำร  มีหน้ำที่  ควบคุม  ดูแล  และบริหำรจัดกำรให้สวัสดิกำรร้ำนค้ำ

เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   

  ผู้ช่วยผู้จัดกำร  มีหน้ำที่  ช่วยผู้จัดกำร ควบคุม  ดูแล  และบริหำรจัดกำรให้

สวัสดิกำรร้ำนค้ำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   

   ฝ่ำยกำรเงิน  มีหน้ำที่  จัดท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย ให้ถูกต้อง  และมีเอกสำร

หลักฐำนประกอบกำรรับ – จ่ำยเงิน  สำมำรถตรวจสอบได้  พร้อมท ำรำยงำนกำรเงินและงบแสดง

ฐำนะทำงกำรเงินประจ ำปี  เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจก่อนเสนอรำยงำนต่อฝ่ำยบริหำร 
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  ฝ่ำยตรวจสอบบัญชี   มีหน้ำที่   ตรวจสอบบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย เอกสำร

หลักฐำนประกอบกำรรับ - จ่ำยเงิน รำยงำนกำรเงิน และงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินประจ ำปีจำก 

ฝ่ำยกำรเงิน ให้ถูกต้อง ก่อนเสนอรำยงำนต่อฝ่ำยบริหำร 

  ฝ่ำยจัดซ้ือสินค้ำ มีหน้ำที่  รับผิดชอบในกำรจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย  ใน

จ ำนวนที่เหมำะสม  และก ำหนดรำคำขำยร่วมกบัคณะกรรมกำร 

  ฝ่ำยเชค็สินค้ำ มีหน้ำที่ ตรวจนับสินค้ำที่ฝ่ำยจัดซ้ือซ้ือมำเพ่ือจ ำหน่ำย  หรือ

สนิค้ำที่ฝำกขำยแต่ละวันให้ถูกต้อง 

  ฝ่ำยขำย มีหน้ำที่ จ ำหน่ำยสินค้ำให้แก่คณะครู บุคลำกร และนักเรียน  โดย

กำรสแกนสินค้ำและรับช ำระค่ำสินค้ำด้วยกำรใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีผู้ซ้ือไม่มีบัตร

อิเลก็ทรอนิกส์  ให้รับช ำระด้วยเงินสด และให้น ำเงินสดไปเติมเงินบัตรอิเลก็ทรอนิกส์ให้ยอดเงิน

คงเหลือตำมเดิม 

  ฝ่ำยควบคุมคลังสินค้ำ มีหน้ำที่  ตรวจสอบสินค้ำคงเหลือให้ถูกต้อง เป็น

ปัจจุบัน 

  เลขำนุกำร มีหน้ำที่ ประสำนคณะกรรมกำร และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กำร

ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  นัดหมำยและบันทกึรำยงำนกำรประชุม 

  ผู้ช่วยเลขำนุกำร มีหน้ำที่  ช่วยเลขำนุกำร  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วย

ควำมเรียบร้อย 

 ข้อ 10  กำรสิ้นสดุของคณะกรรมกำรสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียน 

           คณะกรรมกำรสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียน จะสิ้ นสุดกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ในกรณี

ต่อไปนี้  

(1) ลำออก 

(2) ย้ำย เกษียณอำยุรำชกำร หรือถึงแก่กรรม 

(3) ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมข้อ 6 (5) 

(4) มติคณะกรรมกำรสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียน มีมติ 2 ใน 3 ให้สิ้ นสุดกำร

ด ำรงต ำแหน่ง 

กรณีถ้ำตัวแทนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้   และกจิกรรมพัฒนำผู้เรียนว่ำงลงตำมข้อ 10 

(1)  (2) และ (4)  ให้ที่ประชุมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเลือกตัวแทน

กรรมกำรตำมที่ว่ำงโดยให้อยู่ในต ำแหน่งตำมวำระที่เหลือ 

 ข้อ 11  กำรประชุมของคณะกรรมกำรสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียน ให้ด ำเนินกำรดังน้ี 

(1)  ให้มีกำรประชุมตำมวำระปกติอย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 

(2)  ถ้ำมีเร่ืองด่วน  สำมำรถเรียกประชุมได้ตำมควำมเหมำะสม 

(3) เมื่อสิ้ นสุดแต่ละปีกำรศึกษำ  ให้คณะกรรมกำรสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียน

ด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี เสนอบัญชีรับ – จ่ำย ให้ผู้ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมำยด ำเนินกำรตรวจบัญชี

พร้อมจัดท ำรำยงำนกำรเงินและงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินประจ ำปีเสนอต่อฝ่ำยบริหำร ตำมข้อ 16 
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 ข้อ 12  กำรจ ำหน่ำยและสนิค้ำที่จ ำหน่ำยในสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียน  ได้แก่   

          12.1  เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์กำรเรียนทุกชนิด  รวมถึงอุปกรณ์กฬีำ  

12.2  เคร่ืองด่ืม  น ำ้ด่ืมบริสทุธิ์  นม  นมถั่วเหลือง  และน ำ้ผลไม้ขวด/กล่อง  ที่มี

ส่วนผสมของน ำ้ผลไม้จริง  40  เปอร์เซน็ต์ขึ้นไป และมีเคร่ืองหมำย อย. ก ำกบั  

                     12.3  ขนมประเภทเบเกอร่ี หรือขนมที่มีประโยชน์ต่อสขุภำพ  ที่ไม่มีจ ำหน่ำยใน

โรงอำหำร เช่น  ซำลำเปำ  ขนมจีบ  แฮมเบอร์เกอร์ แซนวิส ข้ำวป้ัน ซูชิ ขนมปัง ไอศกรีม ของว่ำง

ประเภทขนม เค้กถ้วยเลก็ และขนมช้ินเลก็ ๆ  

                      12.4 สนิค้ำอื่น ๆ ตำมมติที่คณะกรรมกำรสวัสดิกำรร้ำนค้ำเหน็ชอบให้จ ำหน่ำยได้ 

                     12.5  สนิค้ำทุกชนิดต้องติดป้ำยแสดงรำคำ  และรำคำสินค้ำทุกชนิดต้องไม่สูงกว่ำ

ในรำคำท้องตลำด 

   ข้อ 13 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยของสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียน 

            รำยได้  มีดังต่อไปนี้  

(1) จำกกำรจ ำหน่ำยสนิค้ำ 

(2)  จำกกำรอนุญำตให้ครูและบุคลำกรของโรงเรียนน ำสนิค้ำมำวำงจ ำหน่ำยและ 

แบ่งสดัส่วนรำยได้เข้ำสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียน ตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

                      (3)  รำยได้จำกอื่น ๆ 

            ค่ำใช้จ่ำย  มีดังต่อไปนี้  

                     (1)  จำกกำรซ้ือสนิค้ำด้วยเครดิต  หรือกำรฝำกจ ำหน่ำย 

                     (2)  จำกกำรซ้ือสนิค้ำด้วยเงินทุนส ำรองจ่ำย 

                     (3)  จำกค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรของกจิกำร เช่น ค่ำไฟฟ้ำ   

                      (4)   จำกค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 

             ค่ำใช้จ่ำย ตำม (1) และ (2) ให้เบิกจ่ำยจำกเงินบริหำรสถำนศึกษำ  บัญชี

ธนำคำรออมสนิ สำขำล ำปำง ประเภทเผื่อเรียก (5)   

            ค่ำใช้จ่ำย ตำม (3) และ (4) ให้เบิกคืนจำกเงินบริหำรสถำนศึกษำ บัญชี

ธนำคำรกรุงไทย และจะต้องได้รับอนุญำตจำกฝ่ำยบริหำรก่อน  จึงจะสำมำรถเบิกได้ 

            ต้นทุนขำย  ให้น ำเข้ำบัญชีเงินบริหำรสถำนศึกษำ บัญชีธนำคำรออมสิน สำขำ

ล ำปำง  ประเภทเผื่อเรียก (5)  ทุกวัน เพ่ือจ่ำยค่ำสินค้ำแบบเครดิตหรือกำรฝำกจ ำหน่ำยในแต่ละ

สปัดำห์ 

            ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำย ให้น ำเข้ำบัญชีเงินบริหำรสถำนศึกษำ บัญชีธนำคำรออมสิน 

สำขำล ำปำง ประเภทเผื่อเรียก (3)  ทุกวัน 

 ข้อ 14  กำรสั่งจ่ำยเงินสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียน 

(1)  ให้จ่ำยตำมหลักเกณฑก์ำรจ่ำยที่คณะกรรมกำรสวัสดิกำรร้ำนโรงเรียนก ำหนด 

(2)  ให้ผู้อ ำนวยกำร  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  และหัวหน้ำงำนเงินระดม

ทรัพยำกร ชุดที่  2  ซ่ึงรับผิดชอบเงินบริหำรสถำนศึกษำ มีอ ำนำจลงนำมกำรสั่งจ่ำย 2 ใน 3 
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(3)  ให้ผู้จัดกำรมีเงินส ำรองจ่ำย  เพ่ือบริหำรจัดกำรซ้ือสินค้ำที่นอกเหนือจำก          

กำรซ้ือสินค้ำแบบเครดิต หรือเพ่ือจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 100,000 บำท โดย

จ ำนวนเงิน  50,000 บำท ให้ถือไว้เป็นเงินสด ส่วนอีก 50,000 บำท ให้น ำฝำกในบัญชีธนำคำร

ออมสนิ สำขำล ำปำง ประเภทเผื่อเรียก (5)  เพ่ือเบิกจ่ำยจำกกำรซ้ือสินค้ำด้วยเครดิต หรือกำรฝำก

จ ำหน่ำย ตำมข้อ 15 

                     (4)  ให้คณะกรรมกำรสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียน  จัดท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย 

ให้ถูกต้อง และมีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินให้เรียบร้อย  สำมำรถตรวจสอบได้ 

 ข้อ 15  กำรเบิกจ่ำยเงินจำกกำรซ้ือสินค้ำด้วยเครดิต หรือกำรฝำกจ ำหน่ำย และเงินทุน

ส ำรองจ่ำยให้เหรัญญิกเสนอผ่ำนเลขำนุกำร และผู้จัดกำร เพ่ือให้หัวหน้ำงำนเงินระดมทรัพยำกร  

ชุดที่  2 ด ำเนินกำรเบิกจำกบัญชีธนำคำรออมสนิ สำขำล ำปำง  ประเภทเผื่อเรียก (5)   

                   กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรของกิจกำร และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ให้

เหรัญญิกเสนอผ่ำนเลขำนุกำร และผู้จัดกำร เพ่ือให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน เป็นผู้อนุมัติกำรสั่งจ่ำย  

แล้วจึงจะเบิกจ่ำยจำกเงินบริหำรสถำนศึกษำ ธนำคำรกรุงไทย 

 ข้อ 16  ให้สวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียน จัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี

ด ำเนินกำรตรวจสอบบัญชีรับ – จ่ำย  พร้อมจัดท ำรำยงำนกำรเงิน และงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน

ประจ ำปีเสนอต่อฝ่ำยบริหำร ภำยใน 60 วัน หลังจำกปิดบัญชี (ภำยในเดือนพฤษภำคมของ         

แต่ละปี)     

 ข้อ 17  กำรเลิกกจิกำรสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียน จะด ำเนินกำรได้กต่็อเมื่อ 

(1)  ที่ประชุมฝ่ำยบริหำร เหน็ว่ำด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 

(2)  ขำดเงินทุนหมุนเวียน 

(3) เม่ือสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียนน้ีเลิกกิจกำรแล้วให้น ำเงินที่เหลือเข้ำเป็นเงิน

รำยได้ของโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

 ข้อ 18  ในกรณีเมื่ อมีกำรประกำศใช้ระเบียบสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียนน้ีแล้ว หำก

คณะกรรมกำรสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียน เหน็ว่ำควรจะปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม  

สำมำรถกระท ำได้โดยควำมเหน็ชอบของที่ประชุมฝ่ำยบริหำร  ไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของที่ประชุม 

  

ประกำศ  ณ  วันที่  7  กรกฎำคม  พ.ศ. 2564 

 
 

 

                     (นำยนิรันดร  หม่ืนสขุ) 

                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 
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  มำตรกำรหลกั 

ในกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 

ในโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี ประกอบดว้ย 

 

1.  นักเรียนทุกคนที่เข้ำมำในโรงเรียนต้องผ่ำนจุดคัดกรองประตูหน้ำโรงเรียนตำมข้ันตอน ดังน้ี 

1.1  เว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลอย่ำงน้อย 1- 2 เมตร 

1.2  ล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 

1.3  วัดอุณหภมูิร่ำงกำยด้วยเคร่ืองวัดอตัโนมัติ (ใช้หน้ำผำก) 

2.  สวมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ 

3.  ในโรงเรียนมีจุดล้ำงมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่ำงเพียงพอ 

4.  ท ำควำมสะอำดห้องเรียน/พ้ืนผิวสมัผัสร่วม เปิดหน้ำต่ำงประตู    ระบำยอำกำศ  

5.  งดจัดกจิกรรมรวมกลุ่มคนจ ำนวนมำก เหล่ือมเวลำ ลดเวลำท ำกจิกรรม  
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กำรใหบ้ริกำรงำนอนำมยัโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

…………………………………………………………… 
 

งำนอนำมยัโรงเรียนไดม้ีบริกำรแก่นกัเรียนในโรงเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน

โรงเรียน  ดงันี้  

 มีหน้ำที่ให้กำรบริกำรด้ำนสุขภำพ กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ และบริกำรประกัน

อุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ให้กบันักเรียนทุกคน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน 

 

1.  บริกำรรกัษำพยำบำลเบื้ องตน้ 

 เมื่อนักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเจบ็ป่วย  ทำงงำนอนำมัยจะท ำกำรรักษำและ

ปฐมพยำบำลเบ้ืองต้นให้  หำกนักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีอำกำรมำกหรือรุนแรง   

งำนอนำมัยจะด ำเนินกำรแจ้งผู้ปกครองมำรับกลับ เพ่ือด ำเนินกำรรักษำที่โรงพยำบำล หรือคลินิก

ต่อไป 

 

2.  บริกำรประกนัอุบติัเหตุ 

 นักเรียนทุกคน (ม.1–ม.6) ที่ช ำระเบ้ียประกันอุบัติเหตุ  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

เมื่อเกดิอุบัติเหตุ 

1.  ในโรงเรียน  กรณีที่อุบัติเหตุเลก็น้อย  งำนอนำมัยจะปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น และหำก

อุบัติเหตุร้ำยแรงทำงงำนอนำมัยโรงเรียนน ำนักเรียนส่งโรงพยำบำลที่เปิดบริกำรคู่สัญญำกับบริษัท

ประกนั เพ่ือท ำกำรรักษำต่อไป พร้อมทั้งแจ้งผู้ปกครองรับทรำบ 

2.  นอกโรงเ รียน   นัก เ รียน  ค รูและ บุคลำกรทำงกำ ร ศึกษำ สำมำรถ เ ข้ ำ รับ                  

กำรรักษำพยำบำลได้ทุกโรงพยำบำล  และทุกคลินิก แล้วน ำใบเสรจ็รับเงินพร้อมใบรับรองแพทย์ 

(ฉบับจริง)  และถ่ำยส ำเนำบัตรประจ ำตัวนักเรียน, ถ่ำยส ำเนำบัตรประชำชน และบัตรประกัน

อุบัติเหตไุปต้ังเบิกค่ำรักษำพยำบำลได้ที่ห้องพยำบำลโรงเรียน  แต่ถ้ำเข้ำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำล 

ที่ทำงบริษัทประกันได้เปิดบริกำรคู่สัญญำไว้ ไม่ต้องช ำระเงินเพรำะทำงบริษัทฯ ได้ตกลงกับ

โรงพยำบำลไว้แล้ว และจะได้รับควำมคุ้มครองตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกินวงเงินที่ท  ำประกันอุบัติเหตุไว้ 

กรณีเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุบริษัทฯ จ่ำยชดเชยให้ ตำมจ ำนวนที่ได้ท ำสัญญำกรมธรรม์กำรประกัน

อุบัติเหต ุ

   ในปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนได้ท ำประกันอุบัติเหตุกับ  บริษัท สยำมสไมล์โปรกเกอร์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด  โดยนักเรียนเป็นผู้ช ำระเบ้ียประกันคนละ  270  บำท โดยใช้บัตรประจ ำตัว

นักเรียน, บัตรประจ ำตัวประชำชน และบัตรประกันอุบัติเหตุ ย่ืนที่โรงพยำบำลที่เข้ำรักษำ มีควำม

คุ้มครองจำกกำรรักษำพยำบำล 10,000 บำท/คร้ัง เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทั่วไปจ่ำย 100,000 บำท 

ซ่ึงมีรำยละเอยีดกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำล  ดังน้ี 

  1.  กรณีนักเรียนเกิดอุบัติเหตุจำกรถจักรยำนยนต์ หรือยำนพำหนะให้เบิก พ.ร.บ. 

คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ  พ.ศ. 2535 ก่อน ส่วนที่เหลือให้มำเบิกกับประกันอุบัติเหตุนักเรียน 

(ค่ำรักษำพยำบำลเบ้ืองต้นจำก พ.ร.บ. เบิกได้ ไม่เกนิ  30,000  บำท)   
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 2.  กรณีนักเรียนเกดิอุบัติเหตุ เช่น แขนหัก ขำหัก มีดบำด สุนัขกัด แมวกัด แมลงมีพิษทุก

ชนิดกดั ฯลฯ (ที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจำกรถจักรยำนยนต์ หรือยำนพำหะนะ) ให้เบิกค่ำรักษำพยำบำลได้

ตำมที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกนิ 10,000 บำท  ตำมควำมคุ้มครอง 

 3.  กรณีเสยีชีวิต 

 3.1  เสยีชีวิตจำกอุบัติเหตุ โดยควำมรับผิดชอบของสถำนศึกษำคุ้มครอง 2 เท่ำ วงเงิน

สงูสดุไม่เกนิ 1,000,000 บำท/ปี 

 3.2  เสยีชีวิตเน่ืองจำกอุบัติเหตุทั่วไป  100,000 บำท 

 3.3  เสยีชีวิตเน่ืองจำกขับข่ีหรือซ้อนท้ำยรถจักรยำนยนต์  50,000 บำท 

 3.4  เสยีชีวิตเน่ืองจำกถูกฆำตกรรมลอบท ำร้ำยร่ำงกำย  50,000  บำท 

 3.5  เสยีชีวิตจำกโรคภัยไข้เจบ็ (ค่ำปลงศพ)  10,000 บำท 

 4.  ทุพพลภำพโดยถำวร (100%)  100,000 บำท 

 5.  กรณีสญูเสยีอวัยวะ จำกอุบัติเหตุ 

 5.1  สญูเสยีอวัยวะ  (แขน,ขำ,ตำ) 2 ข้ำงขึ้นไป      จ่ำย 100,000 บำท 

 5.2  สญูเสยีอวัยวะ  (แขน,ขำ,ตำ) 1 ข้ำงขึ้นไป         จ่ำย   60,000 บำท 

 5.3  หูหนวก 2 ข้ำง หรือเป็นใบ้                 จ่ำย   50,000 บำท 

 5.4  สญูเสยีน้ิวหัวแม่มือ 2 ข้อ                จ่ำย   25,000 บำท 

 5.5  หูหนวก 1 ข้ำง                      จ่ำย   15,000 บำท 

 5.6  สญูเสยีน้ิวหัวแม่มือ 1 ข้อ                จ่ำย   10,000 บำท 

 5.7  สญูเสยีน้ิวช้ี 3 ข้อ                    จ่ำย   10,000 บำท 

 5.8  สญูเสยีน้ิวช้ี 2 ข้อ                    จ่ำย     8,000 บำท 

 5.9  สญูเสยีน้ิวช้ี 1 ข้อ                    จ่ำย     4,000 บำท 

 5.10 สญูเสยีน้ิวอื่นๆ แต่ละน้ิว (ไม่น้อยกว่ำ 2 ข้อ)    จ่ำย     5,000 บำท 

     นอกจำกหัวแม่มือและน้ิวช้ี  

 5.11 สญูเสยีน้ิวหัวแม่เท้ำ                   จ่ำย     5,000 บำท 

 5.12 สญูเสยีน้ิวเท้ำอื่นๆ (ไม่น้อยกว่ำ 1 ข้อ)       จ่ำย     1,000 บำท 

        นอกจำกน้ิวหัวแม่เท้ำ 

 6.  กรณีไม่ใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ทำงบริษัทมอบสิทธิพิเศษ เบิกค่ำชดเชย

กรณีใช้สทิธอิื่นที่ไม่ใช่ค่ำรักษำจำกโครงกำรตำมแผน ดังน้ี 

   6.1  ค่ำชดเชยผู้ป่วยนอก ต่อคร้ังอุบัติเหตุ (ส ำหรับคลินิก และโรงพยำบำล)  

                    คร้ังละ 300 บำท  สงูสดุ 100 คร้ัง / ปี 

   6.2  กรณีผู้ป่วยนอก สถำนีอนำมัย ต่อคร้ังอุบัติเหตุ จ่ำยคร้ังละ 100 บำท  

                    สงูสดุ 100 คร้ัง/ปี 

   6.3  ค่ำชดเชยผู้ป่วยใน ต่อคืนที่นอนรักษำตัวในโรงพยำบำล 500 บำท   

                   สงูสดุ 100 คืน/ปี 
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 7. บริกำร FAX Claim ร่วมสถำนพยำบำลช้ันน ำทั่วประเทศ  โรงพยำบำลในเครือข่ำย  

ให้เครดิตในกำรรักษำแก่นักเรียนโดยไม่ต้องส ำรองเงินจ่ำย จังหวัดล ำปำง ได้แก่ 

   7.1 โรงพยำบำลเขลำงค์นคร-รำม   7.2  โรงพยำบำลล ำปำง 

   7.3 โรงพยำบำลห้ำงฉัตร         7.4  โรงพยำบำลเกำะคำ 

   7.5 โรงพยำบำลแม่ทะ          7.6  โรงพยำบำลเสริมงำม 

   7.7 โรงพยำบำลงำว           7.8  โรงพยำบำลแม่เมำะ 

   7.9 โรงพยำบำลเถิน           7.10 โรงพยำบำลวังเหนือ 

   7.11 โรงพยำบำลคู่สญัญำ ฯลฯ 

 กำรเบิกค่ำรักษำพยำบำลในกรณีที่ไม่ใช่โรงพยำบำลที่ทำงบริษัทเปิดบริกำรให้  หรือ

นักเรียนไปรักษำที่คลินิก ให้เตรียมเอกสำรดังน้ี 

 1. ใบเสรจ็รับเงิน  (ตัวจริง) 

 2.  ใบรับรองแพทย์  (ตัวจริง) 

 3.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวนักเรียน, บัตรประจ ำตัวบุคลำกร (ที่ทำงโรงเรียนออกให้)           

(รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

 4. ส ำเนำบัตรประกนัอุบัติเหตุ (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

 5.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

 6.  แบบเรียกร้องค่ำสนิไหมทดแทนค่ำประกนัอุบัติเหตุ (ให้มำเอำที่ห้องพยำบำล) 

 7.  น ำเอกสำรมำเบิกได้ที่ห้องพยำบำลโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

  

หมำยเหตุ  นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จะต้องย่ืนบัตรประกนัอุบัติเหตุ, บัตรประจ ำตัว

ประชำชน, บัตรประจ ำตัวนักเรียน และบัตรประจ ำตัวบุคลำกร (ที่ทำงโรงเรียนออกให้) ทุกคร้ังที่

เข้ำรับกำรรักษำทำงโรงพยำบำลคู่สญัญำ 

 

3.  บริกำรตรวจสุขภำพ 

นักเรียนทุกคนจะได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี จำกผู้น ำเยำวชนสำธำรณสุขโรงเรียน 

(ยสร.) ปีละ 1 คร้ัง นอกจำกน้ันงำนอนำมัยโรงเรียนร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและ      

พลศึกษำ ให้นักเรียนทุกคนวัดส่วนสงู ช่ังน ำ้หนักและวัดรอบเอว (ม.4 – ม.6 ภำคเรียนละ 1 คร้ัง)  

เพ่ือเฝ้ำระวังภำวะกำรเจริญเติบโตไม่สมวัยของนักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รับกำรตรวจ

สุขภำพประจ ำปีละ 1 คร้ัง จำกโรงพยำบำลล ำปำง โรงพยำบำลมะเร็งล ำปำง ศูนย์บริกำรเทคนิค

กำรแพทย์คลินิกเชียงใหม่ (ตลำดรำชวงศ์ล ำปำง) ตำมที่เลือกตรวจโดยงำนอนำมัยโรงเรียนเป็น           

ผู้ติดต่อประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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ระเบยีบกำรใชห้อ้งพยำบำล 

1.  ห้องพยำบำลเปิดให้บริกำร เวลำ 07.00 น. – 17.00 น. เว้นวันหยุดรำชกำร 

2.   ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรุณำลงลำยมือช่ือในใบบันทึกกำรใช้บริกำรห้อง

พยำบำล 

3.   ผู้มำรับบริกำรบอกอำกำรเจบ็ป่วยให้กบัครู - เจ้ำหน้ำที่ห้องพยำบำลทรำบ 

4.   ผู้มำรับบริกำรให้แจ้งอำกำรแพ้ยำ และช่ือยำที่แพ้ด้วยทุกคร้ัง 

5.   หำกผู้มำรับบริกำรมีโรคประจ ำตัว ต้องแจ้งให้ครู - เจ้ำหน้ำที่ห้องพยำบำลทรำบทุกคร้ัง 

6.   ห้ำมหยิบยำรับประทำนเอง 

7.   ครู - เจ้ำหน้ำที่พยำบำลจ่ำยยำและให้นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำรับประทำนยำ 

 

กำรขอรบับริกำรนอนพกัรกัษำในหอ้งพยำบำล 

1.  ขอใบอนุญำตจำกครูห้องพยำบำล  และน ำไปให้ครูประจ ำวิชำลงช่ือรับรองลงในแบบฟอร์ม 

2.   นักเรียนสำมำรถนอนพักได้เพียง 1 คำบเรียนเทำ่นั้น 

3.   เม่ือนักเรียนออกจำกห้องพยำบำล ต้องจัดที่นอนและคลุมเตียงให้เรียบร้อยและลงเวลำ

ออกจำกออกพยำบำล 

4.   ห้ำมนักเรียนส่งเสยีงดังในห้องพยำบำล 

5.   ห้ำมรับประทำนอำหำร, ขนม บนเตียงนอน 

6.  ห้ำมใช้โทรศัพทม์ือถือขณะนอนพัก 

  

หมำยเหตุ   นักเรียนที่เจบ็ป่วยหรือมีอำกำรป่วยมำจำกบ้ำนไม่อนุญำตให้นอนพักที่ห้องพยำบำล 

ในคำบแรก  
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มำตรกำรและแนวปฏิบติัส ำหรบันกัเรียนโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

ตำมมำตรกำรควำมปลอดภยัในกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ  2019  

(COVID-19) 
 

มำตรกำรก่อนมำโรงเรียน 

1.  นักเรียนติดตำมข่ำวสำร  มำตรกำรและแนวปฏบัิติของโรงเรียน  จำกครูที่ปรึกษำหรือ

ช่องทำงกำร สื่อสำรของทำงโรงเรียนอย่ำงใกล้ชิด 

2.  นักเรียนปฏบัิติตำม 6 มำตรกำรหลัก  (DMHT-RC) 6 มำตรกำรเสริม (SSET –CQ)  

และ 7 มำตรกำรเข้มสถำนศึกษำอย่ำงเคร่งครัด 

3.  นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์ ส ำหรับพกพำ มำใช้ที่โรงเรียนดังน้ี 

 3.1  หน้ำกำกอนำมัยและหน้ำกำกส ำรอง 

 3.2  เจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ขนำดพกพำ 

4.  นักเรียนต้องประเมินภำวะเสี่ยงผ่ำนแอพลิเคชัน “ไทยเซฟไทย”  (Thai Save Thai)  

ทุกวัน สงัเกตอำกำร ตรวจสอบตนเอง และปฏบัิติดังน้ี 

 4.1  นักเรียนไม่มีควำมเสี่ยงหรือเป็นผู้เสี่ยงต ่ำ  ให้นักเรียนมำเรียนตำมปกติใน

รูปแบบกำรเรียนกำรสอนOn-Site 

 4.2  นักเรียนมีอำกำรผิดปกติหรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  ให้ท ำกำรตรวจ ATK        

ด้วยตนเอง  หำกพบเช้ือไวรัสโคโรนำ  2019  (COVID-19)  ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรคัดกรอง

ของโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 
 

กำรมำเรียน 

1.  นักเรียน ต้องผ่ำนกำรคัดกรอง  ณ  จุดคัดกรองประตูทำงเข้ำโรงเรียนทุกวัน โดยมีครู

และเจ้ำหน้ำที่ท  ำกำรคัดกรอง  วัดอุณหภูมิ  รวมทั้งสังเกตอำกำร/ประเมินอำกำรเบ้ืองต้น          

หำกพบว่ำมีอำกำรผิดปกติ หรือมีอำกำรเสี่ยงต่อกำรติดเช้ือ ต้องท ำกำรตรวจ  ATK  ทนัท ี

2.  นักเรียนต้องลงทะเบียนผ่ำนแอพลิเคชัน “ไทยชนะ”ทุกคร้ังเมื่อมำโรงเรียน 

3.  ระหว่ำงเรียนนักเรียนต้องปฏบัิติตำมมำตรกำร Sandbox safety zone in school  และ

ปฏบัิติตำมแนวปฏิบัติกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ  2019  (COVID-

19)  ของโรงเรียน ดังน้ี 

 3.1  สวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ  ล้ำงมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล  ท ำ

ควำมสะอำดห้องเรียน บริเวณต่ำงๆ ก่อนเข้ำเรียน ช่วงพักเที่ยงและหลังเลิกเรียนทุกวัน  ลดควำม

แออดั และดูแลตนเอง 

 3.2 ในกำรรับประทำนอำหำรกลำงวัน  นักเรียนต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรของโรง

อำหำรอย่ำงเคร่งครัด 

4.  หลังจำกเลิกเรียนเสรจ็แล้ว  นักเรียนต้องท ำควำมสะอำดตนเอง  ล้ำงมือ  สวมหน้ำกำก

อนำมัย  เว้นระยะห่ำง ลดควำมแออดั ดูแลตนเองระหว่ำงเดินทำงกลับบ้ำนอย่ำงปลอดภัย 

 5.  ติดตำมข้อมูลข่ำวสำร มำตรกำรและแนวปฏิบัติของโรงเรียน จำกช่องทำงกำร

สื่อสำรอย่ำงใกล้ชิด โดยครูที่ปรึกษำของนักเรียน จะเป็นผู้ให้ข้อมูล 
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มำตรกำรคดักรองแนวปฏิบติัของนกัเรียนโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

กรณีที ่1  นกัเรียนทีม่ีควำมเสีย่งสูง  มีอำกำรผิดปกติหรือเป็นผูส้มัผสัผูป่้วยติดเช้ือไวรสั           

โคโรนำ  2019  (COVID-19)   ใหป้ฏิบติัดงันี้  

 

1.  ให้ท ำกำรตรวจ ATK  ด้วยตนเอง  

2.  กรณีนักเรียนไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ  2019  (COVID-19)  

ตำมแนวทำงปัจจุบัน ทั้งมีอำกำรและไม่มีอำกำร  ให้หยุดเรียนเป็นเวลำ 5  วัน  โดยให้เรียนใน

รูปแบบกำรเรียนกำรสอน On-Line และติดตำมเฝ้ำสงัเกตอำกำรอกี 5  วัน 

3.  กรณีได้นักเรียนได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ  2019  (COVID-19)  

ผลตรวจเป็นลบ  ไม่มีอำกำร  ไม่ต้องกกัตัว  ให้มำเรียนหนังสอืตำมปกติ 

4.  กรณีนักเรียนมีอำกำร ให้นักเรียนกักตัวเฝ้ำสังเกตอำกำรเป็นเวลำ 5 วัน ตรวจซ ำ้คร้ังที่ 

2 ผลตรวจไม่พบเช้ือไวรัสโคโรนำ  2019  (COVID-19)   ให้มำเรียนในโรงเรียนตำมปกติ   

5.  กรณีนักเรียนมำโรงเรียน แล้วตรวจ  ATK  พบเช้ือไวรัสโคโรนำ  2019  (COVID-

19) ให้กลับบ้ำน/ที่พัก ทนัท ี รีบรักษำตัวหรือกักตัวให้ครบตำมก ำหนด  เมื่อหำยดีแล้วให้กลับมำ

ปฏบัิติหน้ำที่ตำมปกติ 

กรณี  ผลตรวจเป็นบวก ให้เข้ำรับกำรรักษำหรือกักตัวให้ครบตำมก ำหนดและ ท ำกำร

ตรวจหำเช้ือซ ำ้ ในวันที่  5  และวันที่  10  รำยงำนผลตรวจให้ครูที่ปรึกษำทรำบ รักษำอำกำรจน

หำยเป็นปกติแล้ว ให้กลับมำเรียนในรูปแบบ  On-site 

 

แนวปฏิบติัของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  ตำมมำตรกำรป้องกนั

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ  2019  (COVID-19)   

 

1.  ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังเกตอำกำร/ประเมินอำกำรเบ้ืองต้น  หำกไม่มี

อำกำรผิดปกติ  ให้มำปฏบัิติหน้ำที่รำชกำรตำมปกติ 

2.  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีควำมเสี่ยงสูงหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเช้ือไวรัส        

โคโรนำ  2019  (COVID-19) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สังเกตอำกำร/ประเมินอำกำร

เบ้ืองต้น  หำกพบว่ำมีอำกำรผิดปกติ หรือมีอำกำรเสี่ยงต่อกำรติดเช้ือไวรัสโคโรนำ  2019  

(COVID-19) ให้ตรวจ  ATK  ด้วยตนเอง หำกตรวจพบเช้ือไวรัสโคโรนำ  2019  (COVID-19)  

ให้ส่งผลตรวจเป็นภำพถ่ำยให้แก่งำนอนำมัยหรืองำนบุคคลรับทรำบ เพ่ือด ำเนินกำรตำมระเบียบ

รำชกำรและตำมแนวปฏบัิติของทำงโรงเรียน 
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กรณี  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในขณะปฏิบัติ

หน้ำที่ในโรงเรียน ให้ปฏบัิติ ดังน้ี 

1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลงเวลำปฏบัิติรำชกำร  ด ำเนินกำรคัดกรอง โดยท ำกำร

วัดอุณหภูมิทุกวัน หำกพบว่ำมีอำกำรผิดปกติ หรือมีอำกำรเสี่ยงต่อกำรติดเช้ือ ต้องท ำกำรตรวจ  

ATK  ทนัท ี

2. กรณีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมำปฏบัิติหน้ำที่รำชกำร ตรวจ  ATK  แล้วพบเช้ือ

ไวรัสโคโรนำ  2019  (COVID-19)  ให้กลับบ้ำน/ที่พักทันที  เพ่ือรักษำตัวหรือกักตัวครบตำม

ก ำหนด  เม่ือหำยดีแล้วให้กลับมำปฏบัิติหน้ำที่ตำมปกติ 

3. หำกครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไม่สำมำรถกลับบ้ำน/ที่พักได้ในทนัท ี ให้ไปจุดแยก

กกัตัวภำยในโรงเรียน  (School  Isolation) โดยท ำกำรสอนผ่ำนระบบออนไลน์ และเมื่อกลับบ้ำน/

หรือที่พัก ให้กกัตัวจนครบก ำหนด รักษำอำกำรจนหำยดี  แล้วจึงกลับมำปฏบัิติหน้ำที่ได้ตำมปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
ค ำสั่งโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 

ที่  ๑๐๓ / ๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งครูที่ปรึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

 

 

ตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยให้สถำนศึกษำจัดให้มีงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ 
ครูได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมุ่งหวังให้นักเรียนเจริญเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ทั้งทำงด้ำนสติปัญญำ ด้ำนควำมสำมำรถ 
ด้ำนคุณธรรม  และด้ำนกำรด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุขในสังคม พร้อมทั้งมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี  จำกควำม
มุ่งหวังนี้  จึงจ ำเป็นที่จะต้องอำศัยควำมร่วมมือและควำมพร้อมของบุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำ  ประสำน
สัมพันธ์กับผู้ปกครองอย่ำงใกล้ชิด ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ได้อย่ำงทันท่วงที   
 

   อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  และ
ตำมค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ เรื่องกำรมอบอ ำนำจเกี่ยวกับลูกจ้ำง
ชั่วครำว  ลงวันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๐  จึงขอแต่งตั้งครูที่ปรึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ ดังนี้ 
 ระดับชั้น ม.๑                                   ห้องโฮมรูม 
ม.๑/๑  ๑. นำงสำวสุพรรณี   กำทอง  ๒.  นำงสำววภิำวรรณ อุตจันทร์   ๗๔๒ 
ม.๑/๒  ๑. นำงสำวพรศรี เหลี่ยมพงศำพุทธ ิ ๒.  นำงสำวดวงฤทัย ธนำมี   ๗๔๓        
ม.๑/๓  ๑. นำงสำวพิชญ์รัศมิ์ ยูพำนิช  ๒.  นำงสำวจุฑำมำศ กันทะวัง   ๗๔๔ 
ม.๑/๔    ๑. นำยยุทธนำ  เถียรประภำกุล ๒.  นำงจิตรำ  เครือตนั   ๗๔๕ 
ม.๑/๕  ๑. นำงนิชำนันท์  เมฆศิริ  ๒.  นำงพรพรรณ ์ ไชยเมือง   ๗๔๖ 
  ๓. นำงจันทรัตน์  ดวงฟู 
ม.๑/๖  ๑. นำงเพ็ชรศรี  ทิพกนก  ๒.  นำงณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร  ๗๔๗ 
ม.๑/๗  ๑. นำงพรำวพร  ปันตำ  ๒.  นำงสำวพัชรกรณ์ ชัยชนะ   ๗๔๘ 
ม.๑/๘  ๑. นำยสมบูรณ์  เหมือนจันทร์ ๒.  นำงดวงฤทัย  จันทรวรเชตต์  ๗๔๙ 
ม.๑/๙  ๑. นำงอนงคว์รรณ ไชยเตกุล ๒.  ว่ำที่ร้อยตรีหญิงขวัญเรือน   เพ็งมำ  ๗๓๒ 
ม.๑/๑๐  ๑. นำงสำวศิรินุช ใจศีลธรรม ๒.  นำงระวิวรรณ ภักด ี   ๗๓๓  
ม.๑/๑๑ ๑. นำงสุดรัก  รำชประสิทธิ์ ๒.  นำงสำวมัลลิกำ อ่ิมลำภ   ๗๓๔ 
ม.๑/๑๒  ๑. นำงธมนพัชร์  พงศ์สุพัฒน์ ๒.  นำงอ ำไพ  พิชิตสันต์  ๖๓๔ 
ม.๑/๑๓ ๑. นำงจงกลณ ี  ภักดีเจริญ ๒.  นำงสำวพรผกำ ต้อนรับ   ๒๒๕ 

 ๓. Mr.Samuel Hamilton 
ม.๑/๑๔ ๑. นำงศรีนวย  ส ำอำงค์ศรี ๒.  นำยอมรเทพ  ฝั้นชมภ ู     ๕๔๖ 

ระดับชั้น ม.๒                                ห้องโฮมรูม 
ม.๒/๑  ๑. นำงสำวสำยทอง อินถำสำร ๒.  นำยชลอ  ประชุมฉลำด  ๗๓๕ 
  ๓.  นำงวำสนำ  ชัยเนตร 
ม.๒/๒   ๑. นำงสำวรุจิรัตน์ เป็งสำ  ๒.  นำยฐิติพงศ ์  มิ่งเชื้อ   ๗๓๖  
ม.๒/๓  ๑.นำงกำญจนำ  ต๊ะวงศ์ษำ ๒.  นำงวีณำ  ศิรประภำศิริ  ๗๓๗ 
ม.๒/๔    ๑. นำงผกำวรรณ์ ตุลำพันธุ์ ๒. นำงสำวปนัดดำ ยะติน   ๗๓๘ 
ม.๒/๕  ๑. นำงสำวสกุลรัตน์ หอมแก่นจันทร์ ๒. นำยวรกมล  ตั๋นมำเชื้อ  ๗๓๙ 
ม.๒/๖   ๑. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงสชญำ หล้ำอินเชื้อ ๒. นำยณัฏฐพล  ขวัญเจริญ  ๗๒๑ 



-๒- 
ม.๒/๗  ๑. นำงสำวรัตติพร เสำจินดำรัตน์ ๒. นำยกรกฏ  อุ่นเรือน     ๗๒๒ 
ม.๒/๘   ๑. นำงอรชร  ฤกษ์วัลย์ ๒. นำงสำวสุวรีย ์ ศิริวรรณ   ๗๒๓ 
  ๓. ครูชำวต่ำงชำติ Teacher ๕ 
ม.๒/๙  ๑. นำงวัชรียำ  กฤตสิริทิพย์ ๒. นำงสำวศศลักษณ์ เครือนันตำ  ๗๒๔  
ม.๒/๑๐  ๑. นำงสำววิภำว ี แต้มไว  ๒. นำงสำวณฐำวิภำ ดอนอุบล  ๗๒๕ 
ม.๒/๑๑   ๑. นำงปรำณี  สวนเจริญ ๒. นำงบุญฑริกำ  วงศ์ค ำลือ  ๗๒๖ 
ม.๒/๑๒  ๑. นำงจิรำรัตน์  วงศ์วิไล  ๒. นำงจุฬำรัตน์  ยะรินทร์   ๖๒๒ 
ม.๒/๑๓   ๑. นำงศิริธร  จะวรรณำ         ๒. นำงสำวเสำวลักษณ์ อินต๊ะสม  ๒๒๖ 
   ๓. Mr.Clement Charles Quentin Bats 
ม.๒/๑๔   ๑. นำยธีรพันธ ์  ปิงแก้ว           ๒. นำงสำวพรรษเฉลิม ณ ล ำปำง  ๕๑๕ 

ระดับชั้น ม.๓                                         ห้องโฮมรูม 
ม.๓/๑ ๑.  นำงปำรมี  สุปินะ  ๒. นำงสำวมำนิตำ ดวงสุดำ   ๗๒๗ 
 ๓.  นำงมำลินี  สำยสิงห์ทอง 
ม.๓/๒   ๑.  นำงสำวเบญจมำศ นวลอนงค์ ๒. นำงรักชนก  ศรีชมภู   ๗๒๘ 
ม.๓/๓   ๑.  นำงอัญชลี  ไชยดี  ๒. นำงวำริศำ  ไชยญำ   ๒๓๑ 
ม.๓/๔   ๑.  นำงพรทิพำ  ผันผำย  ๒. นำยบดินทร์  แต้มดื่ม   ๒๓๒ 
ม.๓/๕   ๑.  นำงสำวอรวรรณ กันธิมำ  ๒. นำงสำววรำพร รัศมีจำตุรงค์           ๒๓๓ 
ม.๓/๖   ๑.  นำงอริศรำ  บุญยืน  ๒. นำงกิ่งลดำ  หมื่นสันธิ  ๒๓๔ 
  ๓.  ครูชำวต่ำงชำติ Teacher ๓ 
ม.๓/๗   ๑.  นำงสำวแพรพลอย ค ำปิงบุตร ๒.นำงสำวสิริญำ  ศรีชัย   ๒๓๕ 
ม.๓/๘  ๑.  นำงศุทธินี  ไชยรินทร์ ๒. นำยชัยณรงค์  ภักศิลป์   ๒๑๑ 
ม.๓/๙  ๑.  นำงสำวกนกพร นิลแพทย์ ๒. นำงพัชรินทร์  สุภำยอง   ๒๑๒ 
ม.๓/๑๐  ๑.  นำงสำวมีนณำ ธนันไชย  ๒. นำยพรชัย  มั่นเหมำะ  ๒๑๓ 
ม.๓/๑๑  ๑.  นำงวิไล  มังจักร์  ๒. นำยเดชพล  ตรีเพ็ชร   ๒๑๔ 
ม.๓/๑๒  ๑.  นำงสำวนำรีรัตน์ รุ่งเรือง  ๒. นำงพรนภัส  เอ้ือแท้   ๖๓๓ 
ม.๓/๑๓  ๑.  นำงสำวปิญชำน์ รินง้ำว  ๒. Mr.Isiah blaze Adams   ๒๒๑ 
ม.๓/๑๔  ๑.  นำยอดิศร  ใจบ้ำนเอื้อม ๒. นำงสำววิลำวัลย ์ ทะวะดี   ๕๑๖ 

ระดับชั้น ม.๔                                ห้องโฮมรูม 
ม.๔/๑  ๑.  นำงโสภิณ  ศิริค ำน้อย ๒. นำงสำยพร  นำละออง  ๓๔๑ 
  ๓.  นำงพรทิพย์  จักรแก้ว 
ม.๔/๒  ๑.  นำงนพพร  ปรียำนนท์ ๒. นำงสำวรัตนำ  ธิชูโต   ๖๓๒ 
ม.๔/๓  ๑.  นำงพัชรสุกำล อธิปัญญำพันธุ์ ๒. นำงสุภำพร  อ้วนสะอำด  ๒๑๕ 
ม.๔/๔  ๑.  นำงปัทมำพร อินดำวงศ์ ๒. นำยจีรศักดิ์  ถำน้อย         ๕๓๑๑ 
ม.๔/๕  ๑.  นำงฐิตำรีย์  จีรเธียรกุล  ๒. นำงสิริวิมล  นิรันดร์กุลสิทธิ์  ๕๓๑ 
ม.๔/๖  ๑.  นำงจันทนำ  สัญญเดช ๒. นำงกฤติยำ  เกียรติเสวี  ๓๓๒  
  ๓.  Mr.Joshua Charles Berry 
ม.๔/๗   ๑.  นำงขวัญจิตร สุวรรณวงศ ์ ๒. นำงสำวอัจฉรำ ชื่นใจ   ๔๑๑ 
ม.๔/๘  ๑.  นำยชัยวัฒน ์ นิรันดร์กุลสิทธิ์ ๒. นำงทัศนีย์  ตรีเพ็ชร   ๕๓๒ 
ม.๔/๙  ๑.  นำงสำวเมธำพร สงกำนต์ทิพ ๒. นำยทศวัฒน์  หอมแก่นจันทร์  ๔๓๖ 
ม.๔/๑๐  ๑.  นำงนำริฐำ  อินถำนะ ๒. นำงสำวภัทรวรรณ ตรียสรศัย          ๔๒๑ 
 
 



-๓- 
ม.๔/๑๑  ๑. นำงสำวทิพวรรณ ทัศเทียมพงษ์ ๒. นำงสำววรรณกมล ศุภวิมุต ิ   ๓๓๔ 
  ๓. นำงปิ่นทิพย์  อินกร 
ม.๔/๑๒ ๑.  นำงวรัฐทยำ  ฝั้นสืบ  ๒. นำยปฐว ี  มณีวงศ์   ๑๓๒ 
ม.๔/๑๓ ๑.  นำงนภำรัตน์ สูตรเลข  ๒. นำงศิริกำนดำ  กันธิดำ   ๖๒๑ 

ระดับชั้น ม.๕                       ห้องโฮมรูม 
ม.๕/๑   ๑.  นำงกัญญำรัตน์ นำคอ่อน ๒.  นำงสุพรทิพย ์ เปี้ยปลูก   ๓๒๑ 
ม.๕/๒   ๑.  นำยพงศ์เกษม เตชะสำย ๒.  นำงมยุรี  ท้ำวศรีชัย  ๖๓๗ 
ม.๕/๓   ๑.  นำงสำวสุภำนัน ปัญญำใหญ่ ๒.  นำงสำววริศรำ กุณำบุตร  ๓๔๕ 
ม.๕/๔   ๑.  นำงสำวภัสรลักษณ์ ใจขัด  ๒.  นำงพิกุลทอง  เปล่งศิร ิ           ๓๔๒ 
ม.๕/๕   ๑.  นำงสำวนันทนำพร วงศ์ยศ  ๒.  นำยชัยวฒุ ิ  คมประดิษฐ์  ๓๔๖ 
ม.๕/๖   ๑.  นำงสำวอ ำไพ มนัสสันติ ๒.  นำงสำวศิรินทร์ สุดเจริญ   ๓๓๖ 
  ๓.  ครูชำวต่ำงชำติ Teacher ๖ 
ม.๕/๗   ๑.  นำงนงนุช  แสนเงิน  ๒.  นำยหรินทร ์  คะระวำด   ๔๑๓ 
ม.๕/๘   ๑.  นำงเนื้อน้อง  ศรีตะบุตร ๒.  นำยอนุชิต  แสงศิริรัตน์  ๔๓๕ 
  ๓. นำยกฤชณิ์พจน์ สะอำด 
ม.๕/๙   ๑.  นำยจิตตวัฒน ์ เมืองมำหล้ำ ๒.  นำงสำวรุ่งนภำ ถนอมรอด  ๓๔๓ 
ม.๕/๑๐ ๑.  นำยชลธชิ  ณ ล ำปำง ๒.  นำงสำวนำรีรัตน ์ จัดสวย   ๔๒๓ 
ม.๕/๑๑  ๑. นำยสมโภชน ์ ฟูใจ  ๒.  นำงศิริญญำ  เขื่อนแก้ว  ๑๓๑ 
ม.๕/๑๒  ๑. นำงกัญญำรัตน์ มูลวิชำ  ๒.  นำงพิมพ์ทอง  มหำแก้ว   ๑๓๔ 
ม.๕/๑๓  ๑. นำยธีรวัฒน ์ กันทะ  ๒.  นำงจริยำ  โชติคณำกุล  ๖๓๕  
 ระดับชั้น ม.๖                                ห้องโฮมรูม 
ม.๖/๑    ๑.  นำยศรำวุฒิ  สุภำยอง  ๒. นำงเบญญำภำ เครือสบจำง  ๓๓๑ 
ม.๖/๒    ๑.  นำงสำวศิรินทิพย์ รุมำรถ  ๒. นำงอัญชญำ  ต๊ะนำ   ๖๓๑ 
ม.๖/๓    ๑.  นำงสำวประภำพร โล่ตระกูล ๒. นำงสำวกฤติยำ หอมเพียร  ๒๓๖ 
ม.๖/๔    ๑.  นำงพิชญำภำ ไชยวรรณ ๒. นำงมณีรัตน์  ภิญโญ            ๒๑๖ 
ม.๖/๕    ๑.  นำงณัฐภรณ์ เดชเกำะเก่ำ ๒. นำยพรหมรังษี ทรงศรีสกุล  ๕๓๑๒        
ม.๖/๖    ๑.  นำงทิพวรรณ์ บุญเป็ง    ๒.นำงสำวสมพร  กอนเชื้อ   ๓๓๕ 
ม.๖/๗    ๑.  นำงสำวตรีนุช เพชรแสนงำม ๒. นำงลลิตำ  ประชุมฉลำด     ๓๔๔ 
ม.๖/๘    ๑.  นำงศิริญำ  ยศบุญเรือง ๒.นำงจุฑำทิพย์  นิมิตรเกียรติไกล  ๔๓๔ 
ม.๖/๙    ๑.  นำยฐิติกร  หล้ำวงศ์ษำ ๒. นำยกิติศักดิ์  พรมค ำ   ๑๓๕ 
ม.๖/๑๐  ๑.  นำยภูวณัฐ  โพธิ์งำม  ๒. นำงสำวสุปรำณี กำศเกษม  ๔๒๔ 
ม.๖/๑๑  ๑.  นำยพงษ์ธลักษณ์ สิบแก้ว  ๒. นำงอัญญ์ชลีย์  สิทธิ    ๑๒๓  
ม.๖/๑๒  ๑.  นำยดุษฎี  ศรีทรงรำช ๒.  นำยบรรเจิด  สระปัญญำ  ๑๓๓    
ม.๖/๑๓  ๑.  นำยนพพร  ปุกค ำ  ๒.  นำยพิสิฐ  ค ำภิโร   ๖๓๖ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. ครูที่ปรึกษำทุกคนปฏิบัติหน้ำที่เป็นครูปกครองดูแลนักเรียนทุกคนให้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ วินัย  
ข้อบังคับของโรงเรียน 

๒. ควบคุมดูแลนักเรียนในชั้นเรียนที่รับผิดชอบให้ประพฤติในทำงที่เหมำะสม  
๓. ดูแลเอำใจใส่นักเรียนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ  ทั้งกำรมำเรียน กำรเข้ำเรียน  กำรตั้งใจเรียน  

ควำมเป็นอยู่  กำรแต่งกำย  ระเบียบวินัย ข้อบังคับต่ำง ๆ  ตลอดจนสุขภำพของนักเรียนอย่ำงใกล้ชิด  
๔. พิจำรณำรับรองจดหมำยขออนุญำตนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลำเรียนโดยประสำนงำน กับ 

งำนพัฒนำพฤติกรรมนักเรียนในฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 



-๔- 
 

๕. ก ำกับดูแลกำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ  สวดมนต์ไหว้พระ  และกิจกรรมอ่ืน ๆ ในสถำนที่ต่ำง ๆ ทั้ง 
ภำยในและภำยนอกโรงเรียน 

๖. คอยตรวจสอบกำรมำเรียน  ขำดเรียน กำรเข้ำโฮมรูม  กำรควบคุมนักเรียนในห้องประชุม หรือสถำนที่ที่มี 
กำรจัดกิจกรรมส ำหรับนักเรียนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ 

๗. ติดตำมกำรมำเรียน ประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้อง   กรณีนักเรียนขำดเรียนเกิน ๓ วัน ให้ติดตำมโดยให้ท ำ 
เป็นลำยลักษณ์อักษร  เพื่อด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ตำมระเบียบคู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 

๘. มอบหมำย  ติดตำม  ก ำกับดูแลกำรจัดเวรนักเรียน  เพ่ือรักษำควำมสะอำดของห้องเรียน และ  บริเวณ 
รับผิดชอบ  ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน ห้องโฮมรูม 

๙. ด ำเนินกำรประชุมร่วมกับนักเรียนในระดับชั้นของตนเองในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นสัปดำห์ละ ๑ ครั้ง 
ตำมเวลำที่โรงเรียนก ำหนด 

๑๐. ด ำเนินกิจกรรมโฮมรูม ตลอดจนบันทึกกิจกรรมโฮมรูมตำมที่โรงเรียนก ำหนด 
๑๑. จัดท ำบันทึกทะเบียนประวัตินักเรียน พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ 
๑๒. ร่วมมือกับงำนระดับชั้นในกำรพัฒนำเสริมสร้ำงคุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้งค่ำนิยมท่ีดีงำมแก่นักเรียน 

ตลอดจนกำรป้องปรำมควำมประพฤติ   ลงโทษนักเรียนที่ฝ่ำฝืนกฎระเบียบ  ตลอดจน  กำรด ำเนินงำนของชั้นเรียน 
ระดับชั้น  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๑๓. รำยงำนพฤติกรรมของนักเรียนไปยังหัวหน้ำระดับชั้น  เพื่อประสำนงำนกับหัวหน้ำงำนระบบ  ดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน  คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียนและผู้ปกครองต่อไป 

๑๔. ประสำนงำน พบปะผู้ปกครองนักเรียน  เพ่ือสื่อสำรข้อมูลในกำรส่งเสริมและปรับปรุงพัฒนำพฤติกรรมนักเรียน 
๑๕. ปฏิบัติหน้ำที่แทนครูที่ปรึกษำในห้องประจ ำชั้นของตนเองในกรณีท่ีครูที่ปรึกษำคนอ่ืนไม่สำมำรถปฏิบัติ 

หน้ำทีท่ีไ่ด้รับมอบหมำยได้ 
๑๖. จัดท ำสมุดประจ ำตัวนักเรียน  และเอกสำรทำงวิชำกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน 
๑๗. ระงับเหตุ สอบสวน ตักเตือน อบรม  และลงโทษตำมระเบียบเมื่อพบเห็นมีกำรประพฤติไม่เหมำะสม                  

พร้อมยกย่องชมเชยผู้ประพฤติดี 
๑๘. ร่วมมือกับผู้ปกครองและคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองในห้องเรียน  ดูแลพัฒนำพฤติกรรมนักเรียน 

ในชั้นเรียน  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมวัตถุประสงค์ 
๑๙. ออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียนเพื่อหำข้อมูลคัดกรองนักเรียนและประสำนกับผู้ปกครองเพ่ือกำรดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนร่วมกัน จัดท ำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกรอกข้อมูลลงในระบบ ICT ของโรงเรียน 
๒๐. ประสำนงำนและร่วมมือในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมวันส ำคัญตำมที่โรงเรียนก ำหนด 
๒๑. ควบคุมดูแลควำมเรียบร้อยของนักเรียนในควำมรับผิดชอบ กรณีนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมที่โรงเรียน

ก ำหนดทุกครั้ง  
๒๒. ปฏิบัติหน้ำที่เป็นคณะกรรมกำรในต ำแหน่งต่ำง ๆ ของแต่ละระดับชั้น 
๒๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  เกิดผลดีกับนักเรียนโรงเรียน
และรำชกำร 

 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๒  เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 

       (นำยวิโรจ   หลักมั่น) 
         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี  



 

งานแผนงานและสารสนเทศ 

 

ปฏิทินปฏิบติังานโรงเรียน  

ปีการศึกษา 2565 
 

ภาคเรียนที ่1  

วนั เดือน ปี ก าหนดการปฏิบติังาน 

7 – 11 มีนาคม 2565 ด าเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับช้ัน ม.1 - ม.5 

8 – 9 มีนาคม 2565 ประกาศผลสอบ ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษทางเวบ็ไซต์ 

9 – 13 มีนาคม 2565 รับสมัครนักเรียนประเภทนักเรียนทั่วไป 

10  มีนาคม 2565 นักเรียน ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ รายงานตัว/ 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบริษัทประกนัอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน 

10 – 13 มีนาคม 2565 สอบ GAT/PAT 

11 มีนาคม 2565 มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2565 

13 – 31 มีนาคม 2565 ตรวจสุขภาพประจ าปี 2565 (โรงพยาบาลล าปาง, โรงพยาบาลมะเร็ง

ล าปาง,ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

16 มีนาคม 2565 ส่ง Flash drive รายวิชา ทุกระดับชั้น 

18 มีนาคม 2565 ประกาศผลการเรียนทางเว็บไซต์ ภาคเรียนที่ 2 

19 – 20 มีนาคม 2565 สอบ 9 วิชาสามัญ 

25 มีนาคม 2565 ประชุมจัดท า SAR (คณะกรรมการงานประกันและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ) 

26 – 27 มีนาคม 2565 สอบคัดเลือกเข้า ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป 

28 – 29 มีนาคม 2565 จัดท า SAR กลุ่มสาระฯ 

30 – 31 มีนาคม 2565 ประกาศผลสอบ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไปทางเวบ็ไซต์ และรายงานตัว 

ม.1 และ ม.4 

31 มีนาคม 2565 นักเรียน ม.3 รับใบ ปพ.1 (ภาคเช้า) ม.6 รับใบ ปพ.1 (ภาคบ่าย) / 

จัดท าตารางสอบภาคเรียนที่ 1/2565 / วันที่ระลึกพระบาทสมเดจ็ 

พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว 

2 – 3 เมษายน 2565 มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 

4 เมษายน 2565 ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน 

4 – 6 เมษายน 2565 เลือกตั้งระดับออนไลน์ 

6 เมษายน 2565 วันมหาจักรีบรมราชวงศ์/วางพวงมาลาวันจักรี 

7 – 8 เมษายน 2565 จัดครูที่ปรึกษา 

13 – 15 เมษายน 2565 วันสงกรานต์ 

17 - 18 เมษายน 2565 รดน า้ด าหัวบุคคลภายนอก 

19 เมษายน 2565 รดน า้ด าหัวครูอาวุโส 

 



 

งานแผนงานและสารสนเทศ 

วนั เดือน ปี ก าหนดการปฏิบติังาน 

25 เมษายน 2565 วางพวงมาลาสมเดจ็พระนเรศวร 

28 เมษายน 2565 MEP English Camp 

1 พฤษภาคม 2565 วันแรงงานแห่งชาติ 

2 พฤษภาคม 2565 ครูลงเวลาปฏบัิติงานและเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  

นักเรียนช้ัน ม.6 เปิดภาคเรียน รับหนังสอืและช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

3 พฤษภาคม 2565 ครูระดับช้ัน ม.1 – ม.5 ประชุมเชิงปฏบัิติการ การออกแบบภาระงานของ

นักเรียน 

3 – 12 พฤษภาคม 2565 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 1/2565 

4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล 

5 พฤษภาคม 2565 ปฐมนิเทศนักเรียนช้ัน ม.1 (1/1 – 1/7 เช้า, 1/8 – 1/14 บ่าย) และ

รับหนังสอืเรียน  

6 พฤษภาคม 2565 ปฐมนิเทศนักเรียนช้ัน ม.4 (4/1 – 4/7 เช้า, 4/8 – 1/13 บ่าย) และ

รับหนังสอืเรียน  

9 พฤษภาคม 2565 ครูระดับช้ัน ม.1 – ม.5 ประชุมเชิงปฏบัิติการ การออกแบบภาระงานของ

นักเรียน (ต่อ) และประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ช่วงบ่าย 

10 พฤษภาคม 2565 ม.2 รับหนังสอืเรียนและช าระเงินบ ารุงการศึกษา เงินประกนัอุบัติเหตุ  

ปีการศึกษา 2565 

11 พฤษภาคม 2565 ม.3 รับหนังสอืเรียนและช าระเงินบ ารุงการศึกษา เงินประกนัอุบัติเหตุ  

ปีการศึกษา 2565 

12 พฤษภาคม 2565 ม.5 รับหนังสอืเรียนและช าระเงินบ ารุงการศึกษา เงินประกนัอุบัติเหตุ  

ปีการศึกษา 2565 

13 พฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล/เลือกประธานสคีรู/รดน า้ด าหัวผู้บริหารโรงเรียน 

15 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา/อนุมัติจบการศึกษา ม.3, ม.6 รอบที่ 2 /  

สภานักเรียนร่วมกจิกรรมวันวิสาขบูชา 

16 พฤษภาคม 2565 ชดเชยวันวิสาขบูชา 

17 พฤษภาคม 2565 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ม.1 – ม.5) 

23 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565 ช่ังน า้หนัก วัดส่วนสูง และวัดรอบเอว ภาคเรียนที่ 1 

27 พฤษภาคม 2565 ประชุมวิชาการงานวิจัย คร้ังที่ 1/2565 

30 พฤษภาคม 2565 ฝึกซ้อมไหว้ครู (ตัวแทนแต่ละห้อง) 

31 พฤษภาคม 2565 เลือกตั้งตัวแทนระดับช้ัน ม.1 – ม.6 (นักเรียน)/วางพวงมาลารัชกาลที่ 7 

1 มิถุนายน 2565 ตัวแทนนักเรียนท าพานไหว้ครูตามจุดที่ก  าหนด (บ่าย) 

3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสทุดิา พัชรสุธาพิมลลักษณ 

พระบรมราชินี (งานระดับช้ัน) 

 



 

งานแผนงานและสารสนเทศ 

วัน เดือน ปี ก าหนดการปฏิบติังาน 

7 มิถุนายน 2565 อบรมเยาวชนสาธารณสขุโรงเรียน (ยสร.) 

8 – 30 มิถุนายน 2565 ตรวจคัดกรองสขุภาพโดยผู้น าเยาวชนสาธารณสขุโรงเรียน (ยสร.) 

9 มิถุนายน 2565 กจิกรรมไหว้ครู/พิธเีปิดโครงการเย่ียมบ้านนักเรียน (บ่าย) 

10 มิถุนายน 2565 นักเรียนเลือกประธานส ี2565 

11 มิถุนายน 2565 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 (เช้า) ม.4 (บ่าย) 

12 มิถุนายน 2565 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2 (เช้า) ม.3 (บ่าย) 

16 มิถุนายน 2565 บริจาคโลหิต คร้ังที่ 1 

19 มิถุนายน 2565 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.5 (เช้า) ม.6 (บ่าย) 

20 – 24 มิถุนายน 2565 สัปดาห์กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (บูรณาการ TO BE NUMBER ONE) 

24 มิถุนายน 2565 นิเทศการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 

24 – 26 มิถุนายน  2565 ค่ายเยาวชนผู้น าสภานักเรียน 

24 มิถุนายน 2565 วันสุนทรภู่ 

29 มิถุนายน 2565 อบรมสภานักเรียนและหัวหน้าห้อง (อาคาร 100 ปี) 

1 กรกฎาคม 2565 วันสถาปนาลูกเสือ/วางพวงมาลาเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี 

3 กรกฎาคม 2565 สอบสัมภาษณ์ AFS 

4 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 

5 กรกฎาคม 2565 วันสถาปนาโรงเรียน/ท าบุญตักบาตรและพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ  

8 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 

11 – 12 กรกฎาคม 2565 การประชุมวิชาการนักเรียนชั้น ม.6 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา/งานระดับชั้น ม.6 

14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา 

18 กรกฎาคม 2565 ส่งผลการเรียนซ้ ารายวิชาของปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 

18 – 22 กรกฎาคม 2565 ด าเนินการสอบกลางภาค ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1/2565 

20 กรกฎาคม 2565 แจ้งรายชื่อนักเรียนเรียนซ้ ารายวิชา ของปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 

27 กรกฎาคม 2565 อบรมกิจกรรม yc 

28 กรกฎาคม  2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี        

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว/ 

งานระดับชั้น ม.1 (เช้า) , ม.2 (เย็น) 

29 กรกฎาคม 2565 ส่งผลการวิเคราะห์ข้อสอบพร้อมแบบทดสอบของกลางภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2565/วันภาษาไทยแห่งชาติ 

1 – 5 สงิหาคม 2565 สัปดาห์อาเซียน 

4 สงิหาคม 2565 อบรมเทิดพระคุณแม่ ม.2 (เช้า) , ม.5 (บ่าย) 

5 สงิหาคม 2565 Big Cleaning Day ครั้งท่ี 1/กรอกข้อมูล Bookmark Pro Online 

7 สงิหาคม 2565 วางพวงมาลาวันรพี 

 



 

งานแผนงานและสารสนเทศ 

วัน เดือน ปี ก าหนดการปฏิบติังาน 

11 สงิหาคม 2565 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

12 สงิหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกต์ิิ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ/งานระดับช้ัน ม.3 (เช้า 

ม.4 (ค ่า) 

15 สงิหาคม 2565 อบรมวัยใสใส่ใจสขุภาพลดภาวะโภชนาการเกนิเกณฑ ์(อ้วน) 

15 – 19 สงิหาคม 2565 กจิกรรมสปัดาห์ห้องสมุด 

18 สงิหาคม 2565 วันวิทยาศาสตร์ 

26 สงิหาคม 2565 การสอบ CEFR ของนักเรียน 

31 สงิหาคม 2565 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.5 

1 กนัยายน 2565 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.6 

2 กนัยายน 2565 การสอบ CEFR ของครู 

5 – 16 กนัยายน 2565 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

ตรวจสอบและรวบรวมส่งฝ่ายวิชาการ 

12 – 23 กนัยายน 2565 จัดชุดข้อสอบปลายภาคตามตารางสอบ 

15 กนัยายน 2565 เสนอผู้อ านวยการพิจารณาผู้ไม่มีสทิธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1 

24 กนัยายน 2565 วางพวงมาลาวันมหิดล 

26 – 30 กนัยายน 2565 ด าเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกระดับช้ัน /  

รายงานผลการฝึกท าข้อสอบ PISA 

27 กนัยายน 2565 กจิกรรมมุทติาจิต (ครูเกษียณไว้พระ 9 วัด) 

29 กนัยายน 2565 กจิกรรมมุทติาจิต 

3 – 7 ตุลาคม 2565 ส่งผลการวิเคราะห์ข้อสอบพร้อมแบบทดสอบของปลายภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2565 

5 ตุลาคม 2565 วางพวงมาลาเจ้าพ่อบุญวาทย์ 

7 ตุลาคม 2565 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับช้ัน /  

ครูที่ปรึกษารับผลการเรียนทุกระดับช้ัน 

10 – 14 ตุลาคม 2565 ส่งรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1 /  

ส่งวิจัยในช้ันเรียน คร้ังที่ 1 

13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร                          

มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / งานระดบัชั้น ม.6 

 

 

 

 

 

 



 

งานแผนงานและสารสนเทศ 

ภาคเรียนที ่2 

วัน เดือน ปี ก าหนดการปฏิบติังาน 

17 ตุลาคม 2565 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

17 – 28  ตุลาคม 2565 สอบแก้ตัวรายวิชาของภาคเรียนที่ 1/2565 คร้ังที่ 1 / ประเมิน วPA 

23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหราช 

24 ตุลาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช 

25 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565 เร่ิมเรียน 10 คาบ 

28 ตุลาคม 2565 กจิกรรมวัน Halloween / ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2565 

29 ตุลาคม 2565 ประชุมผู้ปกครอง ม.1 (เช้า) ม.2 (บ่าย) 

30 ตุลาคม 2565 ประชุมผู้ปกครอง ม.3 (เช้า) ม.4 (บ่าย) 

31 ตุลาคม 2565 ประกาศผลสอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2565 

31 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2565 สอบแก้ตัวรายวิชาของภาคเรียนที่ 1/2565 คร้ังที่ 2 

4 พฤศจิกายน 2565 กจิกรรมทอดกฐินโรงเรียน 

7 พฤศจิกายน 2565 กจิกรรมกฬีาสี 

7 - 25 พฤศจิกายน 2565 ช่ังน า้หนัก วัดส่วนสูง และวัดรอบเอว ภาคเรียนที่ 2 

8 พฤศจิกายน 2565 ส่งผลสอบแก้ตัวคร้ังที่ 2 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระและฝ่ายวิชาการ 

9 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผลสอบแก้ตัว ของภาคเรียนที่ 1/2565 คร้ังที่ 2 

11 พฤศจิกายน 2565 ค่ายวิชาการสงัคมศึกษาฯ 

12 พฤศจิกายน 2565 ประชุมผู้ปกครอง ม.5 (เช้า) ม.6 (บ่าย) 

14 พฤศจิกายน 2565 วางพวงมาลาวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 

14 – 18 พฤศจิกายน 2565 นิเทศการจัดการเรียนรู้ คร้ังที่ 2 

17 พฤศจิกายน 2565 บริจาคโลหิต คร้ังที่ 2 

18 พฤศจิกายน 2565 ประชุมวิชาการงานวิจัย คร้ังที่ 2/ติวสอบธรรมศึกษาช้ันตรี ม.4 (เช้า) 

20 พฤศจิกายน 2565 สอบ Tedet วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น 

21 พฤศจิกายน – 2 ธนัวาคม 2565 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค 2/2565 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และฝ่ายวิชาการ 

25 พฤศจิกายน 2565 วันมหาวชิราวุธ 

26 พฤศจิกายน 2565 สอบธรรมศึกษาช้ันตรี ม.4 

27 พฤศจิกายน 2565 ร่วมงานไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าฯ (หลวงพ่อเกษม เขมโก) 

1 ธนัวาคม 2565 อบรมคุณธรรมจริยธรรมเทดิพระคุณพ่อ ม.6 (เช้า), ม.3 (บ่าย) 

2 ธนัวาคม 2565 แจ้งรายช่ือนักเรียนที่ต้องเรียนซ า้รายวิชา ของภาคเรียนที่ 1/2565  

คร้ังที่ 2/กจิกรรม Big Cleaning Day คร้ังที่ 2/กจิกรรมวันพ่อแห่งชาติ (เช้า) 

5 ธนัวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร/วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ/ 

งานระดับช้ัน ม.1 (เช้า) ม.4 (เยน็) 

 



 

งานแผนงานและสารสนเทศ 

วัน เดือน ปี ก าหนดการปฏิบติังาน 

6 – 16 ธนัวาคม 2565 ด าเนินการเรียนซ า้รายวิชา ของภาคเรียนที่ 1/2565 คร้ังที่ 2 

10 ธนัวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ 

12 ธนัวาคม 2565 ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 

13 – 16 ธนัวาคม 2565 ทศันศึกษา ช้ัน ม.4 – ม.6 

17 – 18 ธนัวาคม 2565 ค่ายคณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 

19 – 23 ธนัวาคม 2565 ด าเนินการสอบกลางภาคทุกระดับช้ัน ภาคเรียนที่ 2/2565 / รายงาน

ผลการฝึกท าข้อสอบ PISA 

23 ธนัวาคม 2565 กิจกรรม Christmas Day 

26 ธนัวาคม 2565 ส่งผลการเรียนซ า้รายวิชา ของภาคเรียนที่ 1/2565 คร้ังที่ 2 /  

กจิกรรมบูรณาการ ลูกเสอื ยุวกาชาด และทศันศึกษาช้ัน ม.1 – ม.3 

29 ธนัวาคม 2565 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 

31 ธนัวาคม 2565 วันสิ้นปี 

1 มกราคม  2566 วันขึ้นปีใหม่ 

6 มกราคม  2566 ท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 

13 มกราคม 2566 English Day Camp 

14 มกราคม 2566 เดินการกุศล 

15 มกราคม 2566 สอบอจัฉริยภาพคณิตศาสตร์ 

16 มกราคม  2566 วันครู/เข้าร่วมกจิกรรมวันครู  

18 มกราคม  2566 วันสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช (วางพวงมาลา) 

19 – 21 มกราคม 2566 กจิกรรมเข้าค่ายลูกเสอื ยุวกาชาด 

23 มกราคม 2566 รณรงค์เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 

23 – 27 มกราคม 2566 ทดสอบ Ability Test 

29 มกราคม 2566 นักเรียน ม.ต้น สอบคณิตศาสตร์นานาชาติ/ร่วมขบวนตั้งธรรมหลวง 

30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ ์2566 ด าเนินกาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับช้ัน ม.6 

31 มกราคม 2566 กจิกรรมหาเสยีงเลือกตั้งสภานักเรียน 

1 กุมภาพันธ์ 2566 เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 

3 กุมภาพันธ์ 2566 วางพวงมาลาวันทหารผ่านศึก/ประเมิน IS ระดับช้ัน ม.2 และ ม.5 

3 – 4 กุมภาพันธ์ 2566 MEP English Camp 

8 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมงานท าบุญชมรมครูเกษียณ ล.ก. 

10 กุมภาพันธ์ 2566 ประเมิน IS ระดับโรงเรียน ม.2, ม.5 / งานกัลยาณีนิทัศน์ 

 กุมภาพันธ์ 2566 ติวสอบ O-NET ม.3 

13 กุมภาพันธ์ 2566 สอบ O-NET ม.3 

15 กุมภาพันธ์ 2566 วางพวงมาลาเจ้าพ่อทิพย์ช้าง 

 



 

งานแผนงานและสารสนเทศ 

วัน เดือน ปี ก าหนดการปฏิบติังาน 

23 กุมภาพันธ์ 2566 ซ้อมปัจฉิมนิเทศ ม.3 

24 กุมภาพันธ์ 2566 ซ้อมปัจฉิมนิเทศ ม.6/ทดสอบ CEFR นักเรียน MEP 

 กุมภาพันธ์ 2566 ติวสอบ O-NET ม.6 

26 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 สอบ O-NET ม.6 

27 กุมภาพนัธ ์– 3 มีนาคม 2566 ด าเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับช้ัน ม.1 – ม.5 

 กุมภาพันธ์ 2566 สอบคัดเลือก ม.4 ประเภทโรงเรียนเดิม 

 กุมภาพันธ์ 2566 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 

 กุมภาพันธ์ 2566 สอบคัดเลือกเข้า ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ 

 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศผลสอบ ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ทางเวบ็ไซต์และติดป้าย

ประกาศ 

 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2566 

 กุมภาพันธ์ 2566 มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2566 

6 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา/งานระดับช้ัน ม.3 

7 – 10 มีนาคม 2566 ส่งรายงานการใช้แผนฯ ภาคเรียนที่ 2 

9 มีนาคม 2566 งานปัจฉิมนิเทศ ม.6/ประมวลผลการเรียนทุกระดับช้ัน 

10 มีนาคม 2566 งานปัจฉิมนิเทศ ม.3/ประกาศผลการเรียนทางเวบ็ไซต์ ภาคเรียนที่ 2 

20 – 21 มีนาคม 2566 ตรวจสอบข้อมูล ปพ.1 ช้ัน ม.3, ม.6 

27 – 29  มีนาคม 2566 ประชุมจัดท า SAR และประเมินการปฏบัิติงาน 

31 มีนาคม 2566 วางพวงมาลาวันที่ระลึกพระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว /  

อนุมัติจบการศึกษา ม.3 , ม.6 รอบที่ 1 /  

นักเรียน ม.3 รับใบ ปพ.1 (ภาคเช้า) ม.6 รับใบ ปพ.1 (ภาคบ่าย) 

 มีนาคม 2566 นักเรียนปิดภาคเรียนที่ 2/2565 

 มีนาคม 2566 สอบ 9 วิชาสามัญ 

 มีนาคม 2566 สอบ GAT/PAT 
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