
 
 

 
คำสั่งโรงเรียนธัญบุรี 
ที่ 186 / ๒๕๖3 

เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3  
************************* 

เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนธัญบุรี บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ตามหลักการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550  โดยสถานศึกษา                    
เป็นศูนย์กลางการบริหารงาน  การให้ความสำคัญในเรื ่องคุณภาพของงาน การมีส่วนร่วมทางการศึกษา                    
เพ ื ่อร่ วมข ับเคล ื ่อนงานโดยพร ้อมเพร ียงก ัน  อาศ ัยอำนาจตามพระราชบ ัญญ ัต ิบร ิหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 มาตรา 39 (1)  จึงแต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้   

คณะกรรมการอำนวยการ 
1. นายชาลี  วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 

และรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. นายเกรียงไกร  ดำประภา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 

และรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
มีหน้าที ่ วางแผน  ให้คำปรึกษา  แนะนำ อำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน 

คณะกรรมการดำเนินงานกลุม่บริหารกิจการนักเรียน 
1.  คณะกรรมการงานวางแผนงานกิจการนักเรียน  ประกอบด้วย 

1.๑ นายชาลี  วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน 
1.๒ นายจำเลียง  สมสืบ หัวหน้างานวินัยและส่งเสริม  

                                                                    ความประพฤตินักเรียน 
1.3   นายภาณุมาศ  คงสุวรรณ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานวินัยและส่งเสริม   

                                                                ความประพฤตินักเรียน 
1.4   นางสาวชวาลัย เกิดโพธิ์พ่วง หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนา  

                                                                   งานกิจการนักเรียน และหัวหน้าระดับ
 ชั้น ม.1   

1.5   นางสาวสุรีย์รัตน์  ชื่นอารมณ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนา  
                                                                  งานกิจการนักเรียน และรองหัวหน้า
 ระดับชั้น ม.3 

1.6    นายณัฐดนัย  โรจนกุล รองหัวหน้าระดับชั้น ม.๑ 
1.7    นายจิรัฐฏ์  มีมงคลวรกฤตา รองหัวหน้าระดับชั้น ม.๑  
1.8    นายวุฒิชัย  พันธ์ทรัพย์ หัวหน้าระดับชั้น ม.๒ 
1.9    นายนพดล  แจ่มดวง รองหัวหน้าระดับชั้น ม.๒ 
1.10 นางสาวชุติมา  เผือกทอง รองหัวหน้าระดับชั้น ม.๒ 
1.11 นายชวลิต  แช่มเจริญ หัวหน้าระดับชั้น ม.๓ 



 
 

1.12 นายกฤตภาส  มีคำแสน รองหัวหน้าระดับชั้น ม.๓ 
1.13 นางสาวพรสวรรค์  มูลสาร หัวหน้าระดับชั้น ม.๔ 
1.14 นางสาวนปภัช  สุขสุวรรณ รองหัวหน้าระดับชั้น ม.๔ 
1.15 นางสาวสุขุมาภรณ์  เกษรจรุง รองหัวหน้าระดับชั้น ม.๔ 
1.16 นายธิติพงษ์  โกสุม หัวหน้าระดับชั้น ม.๕ 
1.17 นายณัฐวุฒิ  เงินบำรุง รองหัวหน้าระดับชั้น ม.๕ 
1.18 นางสาวสายจิตรา  นิสาย รองหัวหน้าระดับชั้น ม.๕ 
1.19 ว่าที่ร้อยตรีสุขสวัสดิ์  เชียงหว่อง หัวหน้าระดับชั้น ม.๖ 
1.20 นางชุติมา ภิญญาพงษ์ รองหัวหน้าระดับชั้น ม.๖ 
1.21 นางปิยาภรณ์  วีระพันธุ์ รองหัวหน้าระดับชั้นม.๖ 
1.22 นายณัฐวุฒิ  ศรีชุมภู  หัวหน้าสำนักงานกิจการนักเรียน 
1.23 นางอภิรดี  สุริยวงษ์  ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานกิจการนักเรียน 
1.24 นายอภินันท์  วันทา  ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานกิจการนักเรียน 
1.25 นางสาวทิชาดา  สฤษดิ์รักษ์  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
1.26 นายพุฒิพงษ์  สียางนอก  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
มีหน้าที่   
๑. เป็นที่ปรึกษาเก่ียวกับงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน 
๒. กำหนดนโยบาย วางแผน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงานและติดตามประเมินผลงานของ         

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
๓. ดำเนินงานโครงการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
๔. นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ         

ของข้าราชการ นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
๕. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และบุคลากรในโรงเรียนเพื่อพัฒนางานและการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหาร

กิจการนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย    

2.  คณะกรรมการงานส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และงานแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ประกอบด้วย 

2.๑ นายจำเลียง  สมสืบ ประธานกรรมการ   
2.๒ นางสาวชวาลัย  เกิดโพธิ์พว่ง กรรมการ 
2.๓ นายวุฒิชัย  พันธ์ทรัพย์ กรรมการ 
2.๔ นางสาวพรสวรรค์  มูลสาร กรรมการ 
2.๕ นายธิติพงษ์  โกสุม  กรรมการ 
2.๖ ว่าที่ร้อยตรีสุขสวัสดิ์  เชียงหว่อง กรรมการ 
2.๗ นายณัฐดนัย  โรจนกุล กรรมการ 
2.๘ นายจิรัฐฏ์  มีมงคลวรกฤตา กรรมการ 
2.๙ นายนพดล  แจ่มดวง กรรมการ 
2.๑๐ นางสาวชุติมา  เผือกทอง กรรมการ 
2.๑๑ นางสาวสุรีย์รัตน์  ชื่นอารมณ์ กรรมการ 
2.๑๒ นายกฤตภาส  มีคำแสน กรรมการ 
2.๑๓ นางสาวนปภัช  สุขสุวรรณ กรรมการ 



 
 

2.๑๔ นางสาวสุขุมาภรณ์  เกษรจรุง กรรมการ 
2.๑๕ นายณัฐวุฒิ  เงินบำรุง กรรมการ 
2.๑๖ นางสาวสายจิตรา  นิสาย กรรมการ 
2.๑๗ นางชุติมา ภิญญาพงษ์ กรรมการ 
2.๑๘ นางปิยาภรณ์  วีระพันธุ์ กรรมการ 
2.๑๙ นายณัฐวุฒิ  ศรีชุมภู กรรมการ 
2.๒๐ นางอภิรดี  สุริยวงษ์ กรรมการ 
2.๒๑ นายอภินันท์  วันทา กรรมการ 
2.๒๒ นางสาวทิชาดา  สฤษดิ์รักษ์ กรรมการ 
2.๒๓ นายพุฒิพงษ์  สียางนอก กรรมการ 
2.๒๔ นายชวลิต  แช่มเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่
๑. ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติตนของนักเรียนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
๒. ควบคุม ตักเตือนนักเรียนมาสาย และการเข้า – ออก ของนักเรียน จัดนักเรียนดูแลความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง  
๓. บันทึกสถิตินักเรียนมาสายในแต่ละวัน ตักเตือน ลงโทษ ให้ทำกิจกรรมหน้าเสาธง 
๔. ประสานกับครูประจำชั้น เชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์มาพูดคุยร่วมกัน 

เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
๕. จัดเวรยามตรวจตรานักเรียนทั้งภายใน – ภายนอกโรงเรียน ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
๖. สร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี เช่น มอบรางวัลคนดี เกียรติบัตร ยกย่อง

ชมเชยนักเรียนที่ทำความดีด้านต่าง ๆ 
๗.   ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ การพัฒนาของชุมชน เช่น วันสำคัญทางศาสนา ร่วมมือกับชุมชน

ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ดำเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และร่วมมือกับชุมชน ในการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด  

๘.  จัดค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
      ๙. จัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สำหรับนักเรียนกลุ่มปรับเปลี่ยน   
พฤติกรรมให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๑๐. จัดทำสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่าง ๆ 
๑๑. วางแผน ประสานงานกับครูประจำชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพื่อสร้างเครือข่าย เฝ้าระวัง

และควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยการจัดเวรยาม เพื่อลดความเสี่ยง ในจุดต่าง ๆ 
๑๒. การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย และการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  รายงาน

ข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ๑๓. จัดทำแฟ้มสรุปงานประจำปี เพ่ือเสนอรายงาน 

      ๑๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
3.  คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียน  ประกอบด้วย 

3.๑ นางสาวชวาลัย  เกิดโพธิ์พ่วง ประธานกรรมการ 
3.๒ นางอภิรดี  สุริยวงษ์ กรรมการ 
3.๓ นายณัฐวุฒิ  ศรีชุมภู กรรมการ 
3.๔ นายอภินันท์  วันทา กรรมการ 



 
 

3.๕ นายพุฒิพงษ์  สียางนอก กรรมการ 
3.๖ นางสาวทิชาดา  สฤษดิ์รักษ์ กรรมการ  
3.๗ นางสาวสุรีย์รัตน์  ชื่นอารมณ์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่
๑. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา คู่มือนักเรียน 

และผู้ปกครอง 
๒. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๓. ประสานครูที่ปรึกษาเพ่ือออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามความเหมาะสม 
๔. จัดทำเกียรติบัตรสำหรับครูที่เยี่ยมบ้านครบ ๑๐๐ % ทุกปี 
๕. จัดทำโครงการระบบดูแลฯ โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์  
๖. จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน พัฒนางานกิจการนักเรียนและงานประเมินผลการดำเนินงาน

กิจการนักเรียน 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

4.  คณะกรรมการงานประชุมผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  ประกอบด้วย 
4.๑ นายภาณุมาศ  คงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 
4.๒ นายจำเลียง สมสืบ กรรมการ 
4.๓ นางสาวชวาลัย เกิดโพธิ์พ่วง กรรมการ 
4.๔ นายณัฐวุฒิ  ศรีชุมภู กรรมการ 
4.๕ นายชวลิต  แช่มเจริญ กรรมการ 
4.๖ นางสาวพรสวรรค์  มูลสาร กรรมการ 
4.๗ นายธิติพงษ์  โกสุม กรรมการ 
4.๘ ว่าที่ร้อยตรีสุขสวัสดิ์  เชียงหว่อง กรรมการ 
4.๙ นางอภิรดี  สุริยวงษ์ กรรมการ 
4.๑๐ นายอภินันท์  วันทา กรรมการ 

      ๔.10 นางสาวทิชาดา  สฤษดิ์รักษ์ กรรมการ 
๔.๑1 นายพุฒิพงษ์  สียางนอก กรรมการ 

      ๔.๑2 นายวุฒิชัย  พันธ์ทรัพย์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่
๑. กำหนดหน้าที่ ขอบข่ายงานกิจการนักเรียนพร้อมมอบหมายหน้าที่ตามขอบข่ายให้ครูรับผิดชอบ             

อย่างชัดเจน 
๒. งานกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและการประสานงานองค์กรภายนอก 
๓. จัดประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียน ระดับ  โรงเรียน 

และจัดทำทะเบียนผู้ปกครองเครือข่ายทุกระดับ 
๔. จัดทำแฟ้มสรุปงานประจำปี เพ่ือเสนอรายงาน 
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5.  คณะกรรมการงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประกอบด้วย 
๕.๑ นายธิติพงษ์  โกสุม ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายจำเลียง  สมสืบ กรรมการ 

      ๕.๓ นางสาวชวาลัย  เกิดโพธิ์พ่วง กรรมการ 
      ๕.๔ นายวุฒิชัย  พันธ์ทรัพย์ กรรมการ 



 
 

      ๕.๕ นายชวลิต  แช่มเจริญ กรรมการ 
      5.6 นางสาวพรสวรรค์  มูลสาร กรรมการ 
      ๕.7 นายธิติพงษ์  โกสุม  กรรมการ 
      ๕.8 ว่าที่ร้อยตรีสุขสวัสดิ์  เชียงหว่อง กรรมการ 
      5.9  นายณัฐวุฒิ  ศรีชุมภู กรรมการ 
      5.10 นางอภิรดี  สุริยวงษ์ กรรมการ 
      5.11 นายอภินันท์  วันทา กรรมการ 
      5.12 นางสาวทิชาดา  สฤษดิ์รักษ์ กรรมการ 
      5.13 นายพุฒิพงษ์  สียางนอก กรรมการ 
      ๕.๑4 นางสาวสุรีย์รัตน์  ชื่นอารมณ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่
๑. จัดทำเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
๒. ประสานกับครูในโรงเรียน/ฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓. สนับสนุนส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด และจัดให้มี

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ ๑ ครั้ง 
๔. ส่งเสริม ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการทำกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียน ให้อยู่ในขอบข่าย          

ที่เหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน รวมถึงให้ความร่วมมือกับสภานักเรียนโรงเรียนอื่น ๆ ในการ           
จัดกิจกรรมต่าง ๆ 

๕. จัดทำคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน และเป็นคนกลางระหว่างคู่พิพาท คอยช่วยเหลือ เสนอแนวทาง 
และหาทางออกให้คู่พิพาท ตกลงกันได้ด้วยดีในบรรยากาศท่ีเป็นมิตร 

๖. เป็นผู ้ประสานงานระหว่างคู ่พิพาท เป็นผู ้ติดต่อประสานให้คู ่พิพาทมาพบปะพูดคุยกัน รวมทั้ง          
เป็นสื่อกลางให้คู่พิพาทเข้าใจตรงกันเพ่ือหาแนวทางในการหาข้อยุติข้อพิพาท 

๗. เป็นผู้ควบคุมการไกล่เกลี่ยให้เป็นไปโดยเรียบร้อยตั้งแต่ต้นจนจบ โดยดำเนินการไกล่เกลี่ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว รวมทั้งกระตุ้นให้คู่พิพาทใช้วาจาสุภาพ ระหว่างการไกล่เกลี่ย เพื่อป้องกันการโต้เถียง
ระหว่างข้อพิพาท อันนำไปสู่การทะเลาะวิวาทภายหลัง 

๘. จัดทำแฟ้มสรุปงานประจำปี เพ่ือเสนอรายงาน 
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๖. งานปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.๑ , ๔ และงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.๓ , ๖ 
      ๖.๑ นางสาวชวาลัย  เกิดโพธิ์พ่วง ประธานกรรมการ 
      ๖.๒ นายจำเลียง สมสืบ กรรมการ 
      ๖.๓ นายวุฒิชัย  พันธ์ทรัพย์ กรรมการ 
      ๖.๔ นายชวลิต  แช่มเจริญ กรรมการ 
      ๖.5 นางสาวสุรีย์รัตน์  ชื่นอารมณ์ กรรมการ 
      ๖.6 นายณัฐวุฒิ  ศรีชุมภู กรรมการ 
      ๖.7 นางอภิรดี  สุริยวงษ์ กรรมการ 
      6.8 นายอภินันท์ วันทา กรรมการ 
      ๖.9 นางสาวทิชาดา  สฤษดิ์รักษ์ กรรมการ 
      ๖.๑0 นายพุฒิพงษ์  สียางนอก กรรมการ 
      ๖.๑1 ว่าที่ร้อยตรีสุขสวัสดิ์  เชียงหว่อง กรรมการและเลขานุการ 



 
 

    6.12 นางสาวพรสวรรค์  มูลสาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่

๑. วางแผนการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และดำเนินการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ 
๒. วางแผนการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
๓. จัดทำแฟ้มสรุปงานประจำปี เพ่ือเสนอรายงานต่อไป 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

7.  คณะกรรมการงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต)  
ประกอบด้วย 

      ๗.๑ นายชวลิต  แช่มเจริญ ประธานกรรมการ 
      ๗.๒ นายจำเลียง สมสืบ กรรมการ 
      ๗.๓ นางสาวชวาลัย  เกิดโพธิ์พ่วง กรรมการ 
      ๗.๔ นางสาวสุรีย์รัตน์  ชื่นอารมณ์ กรรมการ 
      ๗.๕ นางสาวพรสวรรค์  มูลสาร กรรมการ 
      ๗.๖ ว่าที่ร้อยตรีสุขสวัสดิ์  เชียงหว่อง กรรมการ 
      ๗.๗ นายณัฐวุฒิ  ศรีชุมภู กรรมการ 
      ๗.๘ นางอภิรดี  สุริยวงษ์ กรรมการ 
      7.9 นายอภินันท์  วันทา กรรมการ 
      ๗.10 นางสาวทิชาดา  สฤษดิ์รักษ์ กรรมการ 
      ๗.๑1 นายพุฒิพงษ์  สียางนอก กรรมการ 
      ๗.๑2 นายวุฒิชัย  พันธ์ทรัพย์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่
๑. รวบรวม สนับสนุนการจัดกิจกรรม ดำเนินการจัดในกระบวนการ กิจกรรม กองทุน 
๒. ส่งเสริม โครงการโรงเรียนธัญบุรีส่งเสริมสุขภาพ (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต)            

ทุกคนได้ใช ้บริการศูนย์เพื ่อนใจวัยร ุ ่นทั ้งในด้านกิจกรรมบันเทิง กิจกรรมปรึกษาปัญหาด้านต่าง ๆ                       
อย่างเหมาะสม 

๓. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม โรงเรียนธัญบุรีส่งเสริมสุขภาพ (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
นครรังสิต) เพ่ือประกวดและแข่งขันโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษาต้นแบบระดับต่อไป 

๔. จัดทำแฟ้มสรุปงานประจำปี เพ่ือเสนอรายงานต่อไป 
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

8.  คณะกรรมการงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. โรงเรียนคุณธรรม  งานสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ 
โรงเรียนสุจริต ” ประกอบด้วย 

๘.๑ นายจำเลียง  สมสืบ             ประธานกรรมการ 
          ๘.๒ นางสาวชวาลัย  เกิดโพธิ์พ่วง กรรมการ 
          ๘.๓ นายวุฒิชัย  พันธ์ทรัพย์ กรรมการ 
          ๘.4 นายชวลิต  แช่มเจริญ กรรมการ 
          ๘.5 นางสาวพรสวรรค์  มูลสาร กรรมการ 
          ๘.6 นายธิติพงษ์  โกสุม กรรมการ 
          ๘.7 ว่าที่ร้อยตรีสุขสวัสดิ์  เชียงหว่อง กรรมการ 
          8.8 นางสาวณัฏฐพัชร์  เพ่ิมกสิกรรม กรรมการ 



 
 

          ๘.9 นายณัฐวุฒิ  ศรีชุมภู กรรมการ 
          ๘.๑0 นางสาวสุรีย์รัตน์  ชื่นอารมณ์ กรรมการ 
          8.11 นางอภิรดี  สุริยวงษ์ กรรมการ 
          8.12 นายอภินันท์  วันทา กรรมการ 
          ๘.๑3 นางสาวทิชาดา  สฤษดิ์รักษ์ กรรมการ 
          ๘.๑4 นายพุฒิพงษ์  สียางนอก กรรมการ 
          8.15 นายณัฐดนัย  โรจนกุล กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

๑. ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผน กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงาน                
แนวทางการดำเนินงานโครงการฯต่างๆ 

๒. รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ ประสานงานระหว่างโรงเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

๓. ประสานงานกับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน และจัดเตรียมข้อมูลรองรับการประเมินโครงการ
ต่างๆ จากคณะกรรมการ  

๔. ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำแฟ้มสรุปรายงานประจำปีเพื่อเสนอรายงาน 
9.  งานรักษาความปลอดภัย 

9.๑ นายจำเลียง สมสืบ ประธานกรรมการ 
9.๒ นางสาวชวาลัย  เกิดโพธิ์พ่วง กรรมการ 
9.๓ นายวุฒิชัย  พันธ์ทรัพย์ กรรมการ 
9.๔ นางสาวพรสวรรค์  มูลสาร กรรมการ 
9.๕ นายธิติพงษ์  โกสุม กรรมการ 
9.๖ ว่าทีร่้อยตรีสุขสวัสดิ์   เชียงหว่อง กรรมการ 
9.๗ นางสาวสุรีย์รัตน์  ชื่นอารมณ์ กรรมการ 
9.๘ นายณัฐวุฒิ  ศรีชุมภู กรรมการ 
9.๙ นางอภิรดี  สุริยวงษ์ กรรมการ 
9.๑๐ นายอภินันท์  วันทา กรรมการ 
9.๑๑ นายพุฒิพงษ์  สียางนอก กรรมการ 
9.๑๒ นายบุญลือ  วงษ์ดีอินทร์ กรรมการ 
9.๑๓ นายพิน  ครองธานี กรรมการ 
9.๑๔ นายธิติพันธ์  ครองยุทธ กรรมการ 
9.๑๕ นายสมยศ  โกศัยเนตร กรรมการ 
9.๑๖ นายชวลิต  แช่มเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  
๑. ดูแล ป้องกัน รักษา ทรัพย์สินของทางราชการให้รอดพ้นจากการโจรกรรม อัคคีภัย และเหตุร้ายอ่ืนๆ 

      ๒. ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณท่ีรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

      ๓. ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ 

      ๔. อำนวยความสะดวกการจราจร ทางเข้า-ออก และภายในบริเวณพ้ืนที่รับผิดชอบ 

      ๕. เปิด-ปิดประตูทางเข้า-ออก ตามเวลาที่โรงเรียนกำหนดให้ 
      ๖. มีหน้าที่ เปิด-ปิดไฟฟ้า อาคารสถานที่ตามเวลาที่โรงเรียนกำหนดให้ 
      ๗. ในยามวิกาล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเดินตรวจตราตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณโรงเรียน 



 
 

      ๘. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำวันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรายงาน
เสนอต่อผู้บังคับบัญชา  
      ๙. จัดทำแฟ้มสรุปงานประจำปี เพื่อเสนอรายงานต่อไป 
      ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
10. คณะกรรมการงานสำนักงานและประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน   ประกอบด้วย 

10.1 นายณัฐวุฒิ  ศรีชุมภู ประธานกรรมการ 
10.2 นางสาวชวาลัย  เกิดโพธิ์พ่วง กรรมการ 
10.3 นางสาวสุรีย์รัตน์  ชื่นอารมณ์ กรรมการ 
10.4 นายอภินันท์  วันทา กรรมการ 
10.5 นางสาวทิชาดา  สฤษดิ์รักษ์ กรรมการ 
10.6 นายพุฒิพงษ์  สียางนอก กรรมการ 
10.7 นางอภิรดี  สุริยวงษ์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่
๑. รับส่งหนังสือ ร่างพิมพ์หนังสือ ทำระเบียบวาระและบันทึกการประชุม บันทึกเสนอเก็บหนังสือราชการ 

ประสานงาน ติดตาม เกี่ยวกับหนังสือที่มาถึงฝ่ายกิจการนักเรียน ออกใบรับรองความประพฤติให้กับนักเรียน 
๒. วางแผนดำเนินการควบคุม ลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ของฝ่ายกิจการนักเรียน จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ 

ในฝ่ายกิจการนักเรียน  
๓. จัดทำแผนงานโครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกิจการนักเรียน ทำหนังสือคู่มือนักเรียน  
๔. เก็บรวบรวมสถิติในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในฝ่ายกิจการนักเรียน รวบรวมคะแนน รายงานระเบียบ

วินัยเกี่ยวกับงานพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดทำเอกสาร
เกี่ยวกับระเบียบ กฎข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ เพื่อใช้ในโรงเรียน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบวินัย                
กฎข้อบังคับ แนวปฏิบัติให้บุคลากรและนักเรียนทราบโดยทั่วกัน  

๕. กำหนดแผนภูมิการจัดองค์กรฝ่ายกิจการนักเรียน จัดทำเอกสารพรรณนางาน ออกแบบประเมินผลงาน
ทุกโครงการของฝ่ายกิจการนักเรียน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน  

๖. วางแผนและดำเนินการระบบกล้องวงจรปิดของโรงเรียนทั้งระบบและงานวิทยุสื่อสาร 
๗. จัดเวรยามดูแลและตรวจตรานักเรียนทั้งบริเวณภายในและภายนอกรอบ ๆ โรงเรียน และติดต่อ

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
๘. ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำแฟ้มสรุปรายงานประจำปีเพื่อเสนอรายงาน 
๙. จัดทำแฟ้มสรุปงานประจำปี เพ่ือเสนอรายงาน 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถและบังเกิดผลดีแก่ทาง
ราชการต่อไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่     9   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 
 

(นายชาลี  วัฒนเขจร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 


