
   ๑ 

 

อำนาจหน้าท่ีของโรงเรยีนบ้านเสด็จพิทยาคม 
 
๑. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนนโยบายของ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 
๒. จัดต้ังงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๔. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน 
๕. ออกระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา 
๖. กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณา
ความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๗. ประสานัการระดมทรัพยากรเพิ่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของโรงเรียน ท้ังท่ีเป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอื่น ๆ ตามระเบียบท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
๘. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
หน่วยงานภายนอก รวมท้ังการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๙. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น 
๑๐. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย และตามท่ีกฎหมายกำหนดให้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ๒ 

 

 

คำสั่งโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 

ท่ี      /๒๕๖๓ 

 เร่ือง  การแต่งต้ังและมอบหมายการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

------------------------------------------------------ 

 อาศัยอำนาจบังคับบัญชาและอำนาจหน้ าท่ีตามความในมาตรา ๒๗(๑) และมาตรา ๘๖ แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลการทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ อำนาจตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๙ 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และอาศัยอำนาจระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้การบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเสด็จ

พิทยาคม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างอิสระ คล่องตัว สามารถบริหารจัด

การศึกษาได้สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอำนาจ หลักธรรมภิบาล และการบริหารท่ีใช้

โรงเรียนเป็นฐาน ในการดำเนินการตามภารกิจของโรงเรียนซึ่งมีงานด้านต่างๆ ท้ัง ๔ งาน คือ งานวิชาการ งาน

แผนงานและงบประมาณ งานบุคลากรและงานบริหารท่ัวไปและรวมท้ังงานท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

ระดับสูงกว่าโรงเรียนขึ้นไป เป็นไปด้วยความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ จึง

ขอแต่งต้ังและมอบหมายการปฏิบัติงานหน้าท่ีราชการ งานสนับสนุนการสอน ตามโครงสร้างการบริหารของ

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 

๑. นางสาวอรชพร  มีพัฒน์  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (อันดับ คศ.๓)  

 มีหน้าท่ีรับผิดชอบตามมาตรฐานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม นิเทศ การดำเนินงานของบุคลากรในโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าท่ีตาม

ระเบียบของราชการตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งบริหารงาน

เป็น ๔ กลุ่มงาน และดำเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยอาศัยค่านิยมร่วมยุทธศาสตร์หลักเป็นกลยุทธ์ที

สำคัญ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ของทางราชการ ตามนัยสำคัญแห่งบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และสาระสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับ

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพตามแนวการจัดการศึกษา โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียกับการจัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จัดสภาพแวดล้อม จัดระเบียบสังคม ให้เป็นสังคมแห่ง



   ๓ 

 

การเรียนรู้อย่างแท้จริง และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นเป็นสำคัญ โดยมีลักษณะงานท่ี

ต้องปฏิบัติงานดังนี้ 

 ๑.๑. บังคับบัญชาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีอำนาจหน้าท่ีบริหารงาน

กิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

 ๑.๒. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และจัดรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา 

 ๑.๓ จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ การวัดและประเมินผล 

 ๑.๔ ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

 ๑.๕ จัดทำระบบประกันคุณภาพ 

 ๑.๖ บริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน 

 ๑.๗ วางแผนงานบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งต้ัง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินงานทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และร้องทุกข์ 

 ๑.๘ จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผล

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๑.๙ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานในสถานศึกษา เพื่อให้ดำเนินไปด้วยความ

เรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทางราชการ 

 ๑.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการและบุคลากรทางศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 ๑.๑๑ จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 

 ๑.๑๒ จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ๑.๑๓ เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการท่ัวไปรวมท้ังการจัดทำนิ ติกรรมสัญญาในราชการของ

สถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาได้รับได้รับมอบอำนาจ 

 ๑.๑๔ ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 

๒. นางปรีดา  ดำด้วงโรม ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ (อันดับ คศ.๒) มีหน้าท่ีดังนี้ 

 ๒.๑ ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา (แต่งต้ัง) อันดับ๑  ได้รับการแต่งต้ังจาก

ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้ช่วยในการบริหารงานวิชาการ  และงานบริหารท่ัวไป โดยทำหน้าท่ีแทนและ

ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ๒.๒ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มฝ่ายบริหารงานวิชาการ มีหน้าท่ีวางแผนดำเนินงานวิชาการดังนี้ 

   ๒.๒.๑ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 

รายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการ  



   ๔ 

 

  ๒.๒.๒ พัฒนาส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้  

  ๒.๒.๓ นิเทศการศึกษา  

  ๒.๒.๔ งานทะเบียนนักเรียน  

  ๒.๒.๕ จัดทำสำมะโนผู้เรียน  

  ๒.๒.๖ รับนักเรียน  

  ๒.๒.๗ วัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้  

  ๒.๒.๘ วิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

  ๒.๒.๙ แนะแนวการศึกษา  

  ๒.๒.๑๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

  ๒.๒.๑๑ ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  

  ๒.๒.๑๒ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

  ๒.๒.๑๓ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  ๒.๒.๑๔ ระบบ GPA  

  ๒.๒.๑๕ ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  

  ๒.๒.๑๖ ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น  

  ๒.๒.๑๗ ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัด

การศึกษา และส่งเสริมประสานงานในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย   

  ๒.๒.๑๘ เครือข่ายสถานศึกษา , เครือข่ายผู้ปกครอบ , ชมรมศิษย์เก่า 

  ๒.๒.๑๙ ชุมชนสัมพันธ์ 

 ๒.๓ หัวหน้างานการจัดทำแผนงานวิชาการ มีหน้าที่ดังนี้ 

  ๒.๓.๑ มีการจัดทำและมีแผนงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ จัดทำกรอบงบประมาณประจำปีของฝ่าย

วิชาการ 

   ๒.๓.๒ มีคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบปฏิบัติตามแผน จัดทำรายละเอียดแผนงาน / โครงการเพื่อ

เสนอขออนุมัติ แผนปฏิบัติงานประจำปี 

๒.๓.๓ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ มีการปรับปรุง ประกาศ มีการดำเนินการตามแผนงาน 

วิชาการ 

๒.๓.๔ มีการสรุป วิเคราะห์ การดำเนินงานเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนางานวิชาการ 

๒.๓.๕ สรุปและประเมินผลโครงการทุกโครงการ จัดทำเป็นรายงานเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

 

 



   ๕ 

 

 ๒.๔ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียน มีหน้าท่ีดังนี้ 

  ๒.๔.๑ประสาน ร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ และงานต่างๆ ของโรงเรียนในการดำเนินงานด้าน

ประชาสัมพันธ์  

  ๒.๔.๒ ประกาศข่าวสารของกลุ่มสาระฯ หรือข่าวสารทางราชการประสานงานให้กับบุคลากร

ภายในและนอกโรงเรียน  

  ๒.๔.๓ เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ และช่ือเสียงของโรงเรียนทางส่ือมวลชน  

  ๒.๔.๔ จัดทำเอกสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อแพร่ข่าวสาร  

  ๒.๔.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานและความเคล่ือนไหวของโรงเรียนให้กับนักเรียนและบุคลากร

ท่ัวไปทราบ 

 ๒.๕ หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร มีหน้าท่ีกำกับกรอบหลักสูตรกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร และ

ประสานงานกับครูผู้สอนให้จัดการเรียนการสอนตามกรอบหลักสูตรกิจกรรม 

 ๒.๖ สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีหน้าท่ีดังนี้ 

  ๒.๖.๑ สอนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  ๒.๖.๒ นำข้อตกลงและนโยบายจากฝ่ายบริหารไปปฏิบัติ  

  ๒.๖.๓ วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนให้สนองหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

  ๒.๖.๔ ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรม

วิชาการ การประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม ฯลฯ 

  ๒.๖.๕ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

  ๒.๖.๖ ติดตามดูแลการสอบแก้ตัว และสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด “๐” “ร” 

“มส” โดยให้ดำเนินการตามระเบียบวัดผล  

  ๒.๖.๗ ดูแลดำเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัด กำหนด

แนวทางในการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

  ๒.๖.๘ ติดตามดูแลตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาท่ีสอน และตรวจสอบเอกสารการ

วัดประเมินผลการเรียนของตนเอง โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล  

  ๒.๖.๙ ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร) 

 ๒.๗ ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว มีหน้าท่ี  

  ๒.๗.๑ ควบคุมดูแลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑  
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  ๒.๗.๒ จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยนำเครื่องมือไปใช้ใน

การเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

  ๒.๗.๓ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน โฮมรูม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน  

  ๒.๗.๔ ประชุมผู้ปกครอง  

  ๒.๗.๕ จัดกิจกรรมท่ีพัฒนานักเรียนให้เหมาะสม ป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือ

ผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไข อบรมนักเรียนในคาบคุณธรรม จริยธรรม  

  ๒.๗.๖ กำกับดูแลนักเรียนพัฒนาเขตพื้นท่ี  

 ๒.๘ เขตพื้นที่รับผิดชอบ อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ี  
  ๒.๘.๑ ควบคุมนักเรียนในท่ีปรึกษาให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยขณะปฏิบัติงาน  
  ๒.๘.๒ ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในขณะปฏิบัติงาน    
  ๒.๘.๓ ดูแลรักษาความสะอาดเขตพื้นท่ีของตนเอง ให้สะอาด พร้อมใช้งาน  
  ๒.๘.๔ ประสานงานกับงานอาคารและสถานท่ีเพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการใช้ปฏิบัติงาน  
  ๒.๘.๕ ดูแลรับผิดชอบป้อมยามและสวนป่า สนามฟุตบอลตลอดจนถึงหลุมขยะ โดยนักเรียน
รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดท้ังหมด 
 ๒.๙ หัวหน้าเวรประจำวันพฤหัสบดี มีหน้าท่ีดังนี้ 

 หน้าประตูโรงเรียน มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลการเข้าแถวของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อยก่อนพิธีการหน้าเสา

ธง 

  - รับและตรวจสอบข้อมูลท่ีประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

  - ดำเนินการให้พิธีการหน้าเสาธงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสมในเวลาท่ีกำหนด 

  - ประสานกับฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมนอกเหนือพิธีการหน้าเสาธง 

  - บันทึกเหตุการณ์และลงช่ือการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เช้า) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) รับนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๐๗.๑๐ -๐๘.๑๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถวเข้าโรงเรียน การนำรถจักรยานยนต์

มาโรงเรียนเพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

  - กำกับดูแลนักเรียนท่ีมาสาย ให้ดำเนินการพิธีหนา้เสาธง เวลา ๐๘.๑๐ น.  

 ครูเวรปล่อยรถจักรยานยนต์ มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีปล่อยรถจักรยานยนต์ บริเวณใต้อาคารสามัญอนุสรณ์ 

  - กำกับดูแลนักเรียนในการปล่อยรถจักรยานยนต์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 
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 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เย็น) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) ส่งนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๑๕.๕๐ -๑๖.๓๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถว การนำรถจักรยานยนต์กลับบ้าน

เพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

 ครูเวรบริเวณอาคารเรียน มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรระหว่างเวลาพักกลางวัน หรือ เวลาว่าง โดยสอดส่อง ตรวจตรา  บริเวณอาคาร

เรียนช่ัวคราว ๑ อาคารเรียนช่ัวคราว ๒ อาคารสามัญอนุสรณ์ ๑ และอาคารสามัญอนุสรณ์ ๒ เพื่อให้เกิดความ

เรียบร้อยปลอดภัย 

  - บันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกให้เป็นปัจจุบัน หากมีส่ิงผิดปกติ ให้รายงานต่อหัวหน้า

เวรทันท ี

ครูเวรบริเวณจุดแยกขยะและโรงอาหาร มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลบริเวณจุดแยกขยะ ให้มีความสะอาดเรียบร้อยท้ัง ๔ จุด ประกอบด้วย บริเวณหลัง

อาคารเรียนสามัญอนุสรณ์ ๒ จุด บริเวณโรงอาหาร ๑ จุด และบริเวณข้างห้องพยาบาล ๑ จุด 

  - กำกับดูแลบริเวณโรงอาหาร ให้มีความสะอาดเรียบร้อย 

ครูเวรบริเวณหอ้งน้ำ มีหน้าท่ี  

  - กำกับดูแลความสะอาดของห้องน้ำนักเรียนชาย ห้องน้ำนักเรียนหญิง และห้องน้ำครู ให้มีความ

สะอาดเรียบร้อย 

๒.๑๐ ครูเวรรักษาการณ์กลางวันวันหยุด มีหน้าท่ีดังนี้ 

  ๒.๑๐.๑. เวรรักษาการณ์เวลากลางวันรับผิดชอบต้ังแต่เวลา ๐๖.๐๐ น.–๑๘.๐๐น. หากผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรายนั้นขออนุญาตต่อผู้บริหารหรือผู้รักษาราชการแทน
เพื่อสับเปล่ียนหรือจัดให้เจ้าหน้าท่ีคนอื่นปฏิบัติหน้าท่ีเวรแทน 
  ๒.๑๐.๒. ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ มีหน้าท่ีตรวจตราดูแลทรัพย์สินทางราชการให้อยู่ใน

สภาพปกติ โดยให้ครูเวรแต่ละวันดูแลรับผิดชอบดูแล อาคารเรียน (ดูแลประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า น้ำใช้) รับการติดต่อ

ประสานงาน กรณีมีผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียน 

  ๒.๑๐.๓ ตรวจดูแลห้ามมิให้บุคคลอื่นนอกจากเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติตามคำส่ังพักค้างคืนในบริเวณ
โรงเรียนและห้ามมิให้บุคคลอื่นนำทรัพย์สินของทางราชการออกจากโรงเรียนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการ
โรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทน 

  ๒.๑๐.๔. ตรวจตราดูแลมิให้บุคคลใดเสพของมึนเมา เล่นการพนัน หรือนำของมึนเมามาจำหน่าย
ในโรงเรียนโดยเด็ดขาด 
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  ๒.๑๐.๕. จัดทำบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวร โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแก่
ทรัพย์สินและสถานท่ีราชการ บันทึกการรับจดหมายการรับโทรศัพท์และหนังสือราชการท่ีมาถึงโรงเรียนบันทึกการ
รับมอบเวร รวมท้ังเหตุการณ์อื่น ๆ อันสมควร และให้ผู้ตรวจเวรลงบันทึกการตรวจเวรด้วย 
  ๒.๑๐.๖. ในขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หากมีเหตุการณ์ผิดปกติ มีเรื่องเร่งด่วนพิเศษท่ีอาจทำให้ 
ทรัพย์สินหรือสถานท่ีราชการได้รับความเสียหายให้รายงานผู้บริหารทราบทันที หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีมีความ
จำเป็นเร่งด่วนให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีตำรวจท้องท่ีเพื่อดำเนินการระงับเหตุทันทีด้วย 
 ๒.๑๑ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางวันวันหยุด มีหน้าท่ี ตรวจเวร กำกับดูแลความเรียบร้อย และตรวจเวร

ลงบันทึกการตรวจเวรและนำเสนอผู้บริหารรับทราบ 

 ๒.๑๒ ผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบาย สพฐ. ดังนี้ 

  ๒.๑๒.๑ หัวหน้าโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง , ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (ฐานโครงงานส่ิงประดิษฐ์เทคโนโลยี)  

  ๒.๑๒.๒ ครูผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน (เยาวชนวัยใส ใส่ใจหมวกกันน็อค) 

  ๒.๑๒.๓ กิจกรรมสเต็ม 

 ๒.๑๓ ชุมนุมที่รับผิดชอบ คือ ชุมนุม ตัดต่อวิดีโอ 

 ๒.๑๔ มีชั่วโมงการประชุม PLC จำนวน ๒ คาบต่อสัปดาห์ 

 ๒.๑๕ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๓. นางสาวศิริรัตน์  มะลิชู ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (อันดับ คศ.๓) มีหน้าท่ีดังนี้ 

 ๓.๑ ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา (แต่งต้ัง) อันดับ๒ ได้รับการแต่งต้ังจาก

ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้ช่วยในการบริหารงานบุคคลและงานแผนงานและงบประมาณ โดยปฏิบัติงานตามท่ี

ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ๓.๒ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ มีหน้าท่ี  

  ๓.๒.๑ จัดทำแผน การเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ  

  ๓.๒.๒ จัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร  

  ๓.๒.๓ ระดมทรัพยากรและการลงทุน  

  ๓.๒.๔ บริหารการเงิน  

  ๓.๒.๕ บริหารบัญชี  

  ๓.๒.๖ บริหารพัสดุและสินทรัพย์  

  ๓.๒.๗ พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  

  ๓.๒.๘ จัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน  

  ๓.๒.๙ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 



   ๙ 

 

 ๓.๓ หัวหน้างานการเงินของโรงเรียน มีหน้าท่ีการเบิกจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน 

การรับส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้เบิกเล่ือมปี ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  

งานการเงินมีการแยกเป็นงานการเงินงบประมาณและงานการเงินนอกงบประมาณ ดังนี้ 

  - งานการเงินงบประมาณ มีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ ดังนี้ รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินงบประมาณ 

ประสานงานเรื่องเงินกับหน่วยงานต่าง เบิกจ่ายเงินเดือนครู และลูกจ้างประจำ เบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือบุตร เบิก

จ่ายเงินค่าเช่าบ้านครู ทำหลักฐานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดการโอนเงินเดือน เงินช่วยเหลือบุตร, เงินสวัสดิการ

การศึกษาบุตร, เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล, เงินค่าเช่าบ้าน ฯลฯ ของครู ลูกจ้างประจำ เข้าธนาคารเพื่อให้

บุคลากรรับเงินเหล่านั้นทางธนาคาร ดำเนินเรื่องการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายประจำปีของข้าราชการครูและแจกแบบ

ชำระเงิน ให้แก่บุคลากรทุกคน 

   - งานการเงินนอกงบประมาณ มีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบดังนี้  รับผิดชอบเงินรายได้สถานศึกษา    

รับ – จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา ควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตาม

แผนปฏิบัติงาน รับ , ส่ง เงินหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตรวจความถูกต้องของรายงานการเดินทางไปราชการและควบคุม

การเบิกจ่ายอย่างประหยัด ติดตามทวงถามใบสำคัญคู่จ่ายจากหน่วยงานต่างๆ ควบคุมการยืมเงินรายได้สถานศึกษา

ให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงิน จ่ายค่าจ้างช่ัวคราว ทำสมุดคุมการจ่ายเงินกระแสรายวัน ทำสมุดคุมการรับ – จ่าย 

เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 

 ๓.๔ ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน มีหน้าท่ี 

  ๓.๔.๑ ประสาน ร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ และงานต่างๆ ของโรงเรียนในการดำเนินงานด้าน

ประชาสัมพันธ์  

  ๓.๔.๒ ประกาศข่าวสารของกลุ่มสาระฯ หรือข่าวสารทางราชการประสานงานให้กับบุคลากร

ภายในและนอกโรงเรียน  

  ๓.๔.๓ เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ และช่ือเสียงของโรงเรียนทางส่ือมวลชน  

  ๓.๔.๔ จัดทำเอกสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อแพร่ข่าวสาร  

  ๓.๔.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานและความเคล่ือนไหวของโรงเรียนให้กับนักเรียนและบุคลากร

ท่ัวไปทราบ 

 ๓.๕ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีหน้าท่ี  

  ๓.๕.๑ รับผิดชอบงานบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

  ๓.๕.๒ ควบคุมดูแล ติดตามการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม

หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้  

  ๓.๕.๓ แบ่งงานรับผิดชอบและตรวจสอบการปฏิบั ติงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้   

ดำเนินการเกี่ยวกับการอบรมนิเทศครูใหม่และนักศึกษาฝึกสอน  



   ๑๐ 

 

  ๓.๕.๔ ประสานทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้   

  ๓.๕.๕ ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาและปรับปรุง จัดหา และ

ส่งเสริมให้ครู ผลิตส่ือการเรียนการสอน 

 ๓.๖ สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีหน้าท่ี  

  ๓.๖.๑ สอนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  ๓.๖.๒ นำข้อตกลงและนโยบายจากฝ่ายบริหารไปปฏิบัติ  

  ๓.๖.๓ วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนให้สนองหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

  ๓.๖.๔ ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรม

วิชาการ การประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม ฯลฯ 

  ๓.๖.๖ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

  ๓.๖.๗ ติดตามดูแลการสอบแก้ตัว และสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด “๐” “ร” 

“มส” โดยให้ดำเนินการตามระเบียบวัดผล  

  ๓.๖.๘ ดูแลดำเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัด กำหนด

แนวทางในการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

  ๓.๖.๙ ติดตามดูแลตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาท่ีสอน และตรวจสอบเอกสารการ

วัดประเมินผลการเรียนของตนเอง โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล  

  ๓.๖.๑๐ ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ม.๓) 

 ๓.๗ ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว มีหน้าท่ี  

  ๓.๗.๑ ควบคุมดูแลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑  

  ๓.๗.๒ จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยนำเครื่องมือไปใช้ใน

การเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

  ๓.๗.๓ เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

  ๓.๗.๔ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน โฮมรูม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ประชุม

ผู้ปกครอง  

  ๓.๗.๕ จัดกิจกรรมท่ีพัฒนานักเรียนให้เหมาะสม ป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือ

ผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไข อบรมนักเรียนในคาบคุณธรรม จริยธรรม  

  ๓.๗.๖ กำกับดูแลนักเรียนพัฒนาเขตพื้นท่ี 

 



   ๑๑ 

 

 ๓.๘ เขตพื้นที่รับผิดชอบ อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ี  
  ๓.๘.๑ ควบคุมนักเรียนในท่ีปรึกษาให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยขณะปฏิบัติงาน  
  ๓.๘.๒ ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในขณะปฏิบัติงาน    
  ๓.๘.๓ ดูแลรักษาความสะอาดเขตพื้นท่ีของตนเอง ให้สะอาด พร้อมใช้งาน  
  ๓.๘.๔ ประสานงานกับงานอาคารและสถานท่ีเพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการใช้ปฏิบัติงาน  
  ๓.๘.๕ ดูแลรับผิดชอบในหอประชุมจนถึงคูน้ำ โดยนักเรียนรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดข้าง
ในตัวอาคารท้ังหมด 
 ๓.๙ ครูเวรประจำวันพุธ มีหน้าท่ี  

หน้าประตูโรงเรียน มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลการเข้าแถวของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อยก่อนพิธีการหน้าเสา

ธง 

  - รับและตรวจสอบข้อมูลท่ีประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

  - ดำเนินการให้พิธีการหน้าเสาธงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสมในเวลาท่ีกำหนด 

  - ประสานกับฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมนอกเหนือพิธีการหน้าเสาธง 

  - บันทึกเหตุการณ์และลงช่ือการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เช้า) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) รับนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๐๗.๑๐ -๐๘.๑๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถวเข้าโรงเรียน การนำรถจักรยานยนต์

มาโรงเรียนเพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

  - กำกับดูแลนักเรียนท่ีมาสาย ให้ดำเนินการพิธีหนา้เสาธง เวลา ๐๘.๑๐ น.  

 ครูเวรปล่อยรถจักรยานยนต์ มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีปล่อยรถจักรยานยนต์ บริเวณใต้อาคารสามัญอนุสรณ์ 

  - กำกับดูแลนักเรียนในการปล่อยรถจักรยานยนต์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เย็น) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) ส่งนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๑๕.๕๐ -๑๖.๓๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถว การนำรถจักรยานยนต์กลับบ้าน

เพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

ครูเวรบริเวณอาคารเรียน มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรระหว่างเวลาพักกลางวัน หรือ เวลาว่าง โดยสอดส่อง ตรวจตรา  บริเวณอาคาร

เรียนช่ัวคราว ๑ อาคารเรียนช่ัวคราว ๒ อาคารสามัญอนุสรณ์ ๑ และอาคารสามัญอนุสรณ์ ๒ เพื่อให้เกิดความ

เรียบร้อยปลอดภัย 



   ๑๒ 

 

  - บันทึกการปฏิบติัหน้าท่ีลงในแบบบันทึกให้เป็นปัจจุบัน หากมีส่ิงผิดปกติ ให้รายงานต่อหัวหน้า

เวรทันท ี

ครูเวรบริเวณจุดแยกขยะและโรงอาหาร มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลบริเวณจุดแยกขยะ ให้มีความสะอาดเรียบร้อยท้ัง ๔ จุด ประกอบด้วย บริเวณหลัง

อาคารเรียนสามัญอนุสรณ์ ๒ จุด บริเวณโรงอาหาร ๑ จุด และบริเวณข้างห้องพยาบาล ๑ จุด 

  - กำกับดูแลบริเวณโรงอาหาร ให้มีความสะอาดเรียบร้อย 

ครูเวรบริเวณห้องน้ำ มีหน้าท่ี  

  - กำกับดูแลความสะอาดของห้องน้ำนักเรียนชาย ห้องน้ำนักเรียนหญิง และห้องน้ำครู ให้มีความ

สะอาดเรียบร้อย 

 ๓.๑๐ ครูเวรรักษาการณ์กลางวันวันหยุด มีหน้าท่ีดังนี้ 

  ๓.๑๐.๑. เวรรักษาการณ์เวลากลางวันรับผิดชอบต้ังแต่เวลา ๐๖.๐๐ น.–๑๘.๐๐น. หากผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรายนั้นขออนุญาตต่อผู้บริหารหรือผู้รักษาราชการแทน
เพื่อสับเปล่ียนหรือจัดให้เจ้าหน้าท่ีคนอื่นปฏิบัติหน้าท่ีเวรแทน 
  ๓.๑๐.๒. ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ มีหน้าท่ีตรวจตราดูแลทรัพย์สินทางราชการให้อยู่ใน

สภาพปกติ โดยให้ครูเวรแต่ละวันดูแลรับผิดชอบดูแล อาคารเรียน (ดูแลประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า น้ำใช้) รับการติดต่อ

ประสานงาน กรณีมีผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียน 

  ๓.๑๐.๓ ตรวจดูแลห้ามมิให้บุคคลอื่นนอกจากเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติตามคำส่ังพักค้างคืนในบริเวณ
โรงเรียนและห้ามมิให้บุคคลอื่นนำทรัพย์สินของทางราชการออกจากโรงเรียนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการ
โรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทน 
  ๓.๑๐.๔. ตรวจตราดูแลมิให้บุคคลใดเสพของมึนเมา เล่นการพนัน หรือนำของมึนเมามาจำหน่าย
ในโรงเรียนโดยเด็ดขาด 
  ๓.๑๐.๕. จัดทำบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวร โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแก่
ทรัพย์สินและสถานท่ีราชการ บันทึกการรับจดหมายการรับโทรศัพท์และหนังสือราชการท่ีมาถึงโรงเรียนบันทึกการ
รับมอบเวร รวมท้ังเหตุการณ์อื่น ๆ อันสมควร และให้ผู้ตรวจเวรลงบันทึกการตรวจเวรด้วย 
  ๓.๑๐.๖. ในขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หากมีเหตุการณ์ผิดปกติ มีเรื่องเร่งด่วนพิเศษท่ีอาจทำให้ 
ทรัพย์สินหรือสถานท่ีราชการได้รับความเสียหายให้รายงานผู้บริหารทราบทันที หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีมีความ
จำเป็นเร่งด่วนให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีตำรวจท้องท่ีเพื่อดำเนินการระงับเหตุทันทีด้วย 

๓.๑๑ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางวันวันหยุด มีหน้าท่ี ตรวจเวร กำกับดูแลความเรียบร้อย และตรวจเวร

ลงบันทึกการตรวจเวรและนำเสนอผู้บริหารรับทราบ 

 

 

 



   ๑๓ 

 

 ๓.๑๒ ผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบาย สพฐ. ดังนี้ 

  ๓.๑๒.๑ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

  ๓.๑๒.๒ โครงการโรงเรียนคำพ่อสอน  

  ๓.๑๒.๓ โครงการโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า”  

  ๓.๑๒.๔ ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (Relaxing foot by herb   

สมุนไพรเพื่อผ่อนคลาย สบายเท้า)  

  ๓.๑๒.๕ โครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน (สมุนไพรผ่อนคลาย สบายเท้า) 

 ๓.๑๓ ชุมนุมที่รับผิดชอบ คือ ชุมนุม English is fun 

 ๓.๑๔ มีชั่วโมงการประชุม PLC จำนวน ๒ คาบต่อสัปดาห์ 

 ๓.๑๕ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๔. นางสาวสุภลักษณ์  ทองจันทร ์ตำแหน่งครู (อันดับ คศ.๒) มีหน้าท่ีดังนี้ 

 ๔.๑ ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา (แต่งต้ัง) อันดับ๓  ได้รับการแต่งต้ังจาก

ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้ช่วยในการบริหารงานบุคคลและงานแผนงานและงบประมาณ โดยปฏิบัติงานตามท่ี

ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ๔.๒ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารท่ัวไป มีหน้าท่ี 

  ๔.๒.๑ การประสานและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา กิจการนักเรียน สาธารณูปโภค อนามัย

โรงเรียน งานอาคารและสถานท่ี  

  ๔.๒.๒ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

  ๔.๒.๓ กิจกรรม ๕ส  

  ๔.๒.๔ งานทะเบียนและสถิติ  

  ๔.๒.๕ การประสานราชการกับเขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานอื่น และตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผล รายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 

 ๔.๓ หัวหน้างานพัสดุโรงเรียน มีหน้าท่ี  

  ๔.๓.๑ สำรวจตรวจสอบความต้องการซื้อวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอน  

  ๔.๓.๒ จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียน จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา ตกลงราคา  

  ๔.๓.๓ ประเมินราคา ในการซ่อมแซ่มอาคารและส่ิงก่อสร้าง  

  ๔.๓.๔ จัดทำทะเบียนวัสดุและส่ิงก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน  

  ๔.๓.๕ งานควบคุม บำรุงรักษา  

  ๔.๓.๖ จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี  



   ๑๔ 

 

  ๔.๓.๗ จัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา  

  ๔.๓.๘ จัดทำจัดซื้อจัดจ้างงานและกิจกรรมต่างๆ 

 ๔.๔ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีหน้าท่ี  

  ๔.๔.๑ รับผิดชอบงานบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

  ๔.๔.๒ ควบคุมดูแล ติดตามการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม

หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้  

  ๔.๔.๓ แบ่งงานรับผิดชอบและตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้    

  ๔.๔.๔ ดำเนินการเกี่ยวกับการอบรมนิเทศครูใหม่และนักศึกษาฝึกสอน  

  ๔.๔.๕ ประสานทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้   

  ๔.๔.๖ ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาและปรับปรุง จัดหา และ

ส่งเสริมให้ครู ผลิตส่ือการเรียนการสอน 

 ๔.๕ สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (รายวิชาทัศนศิลป์)  มีหน้าท่ี  

  ๔.๕.๑ สอนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  ๔.๕.๒ นำข้อตกลงและนโยบายจากฝ่ายบริหารไปปฏิบัติ  

  ๔.๕.๓ วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนให้สนองหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

  ๔.๕.๔ ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรม

วิชาการ การประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม ฯลฯ 

  ๔.๕.๖ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

  ๔.๕.๗ ติดตามดูแลการสอบแก้ตัว และสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด “๐” “ร” 

“มส” โดยให้ดำเนินการตามระเบียบวัดผล  

  ๔.๕.๘ ดูแลดำเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัด กำหนด

แนวทางในการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

  ๔.๕.๙ ติดตามดูแลตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาท่ีสอน และตรวจสอบเอกสารการ

วัดประเมินผลการเรียนของตนเอง โดยให้เปน็ไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล  

  ๔.๕.๑๐ ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รองผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ม.๓) 

 

 

 



   ๑๕ 

 

 ๔.๖ ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว มีหน้าท่ี  

  ๔.๖.๑ ควบคุมดูแลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๒  

  ๔.๖.๒ จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยนำเครื่องมือไปใช้ใน

การเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

  ๔.๖.๓ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน โฮมรูม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ประชุม

ผู้ปกครอง  

  ๔.๖.๔ จัดกิจกรรมท่ีพัฒนานักเรียนให้เหมาะสม ป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือ

ผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไข อบรมนักเรียนในคาบคุณธรรม จริยธรรม  

  ๔.๖.๕ กำกับดูแลนักเรียนพัฒนาเขตพื้นท่ี 

 ๔.๗ เขตพื้นที่รับผิดชอบ อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ี  

  ๔.๗.๑ ควบคุมนักเรียนในท่ีปรึกษาให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยขณะปฏิบัติงาน  

  ๔.๗.๒ ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในขณะปฏิบัติงาน    

  ๔.๗.๓ ดูแลรักษาความสะอาดเขตพื้นท่ีของตนเอง ให้สะอาด พร้อมใช้งาน  

  ๔.๗.๔ ประสานงานกับงานอาคารและสถานท่ีเพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการใช้ปฏิบัติงาน  

  ๔.๗.๕ ดูแลรับผิดชอบรอบๆหอประชุมรวมถึงส่วนหย่อม โดยนักเรียนรับผิดชอบดูแลรักษาความ

สะอาดรอบตัวอาคารท้ังหมด 

 ๔.๘ ครูเวรประจำวันจันทร์ มีหน้าท่ี 

 หน้าประตูโรงเรียน มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลการเข้าแถวของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อยก่อนพิธีการหน้าเสา

ธง 

  - รับและตรวจสอบข้อมูลท่ีประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

  - ดำเนินการให้พิธีการหน้าเสาธงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสมในเวลาท่ีกำหนด 

  - ประสานกับฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมนอกเหนือพิธีการหน้าเสาธง 

  - บันทึกเหตุการณ์และลงช่ือการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เช้า) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) รับนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๐๗.๑๐ -๐๘.๑๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถวเข้าโรงเรียน การนำรถจักรยานยนต์

มาโรงเรียนเพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

  - กำกับดูแลนักเรียนท่ีมาสาย ให้ดำเนินการพิธีหนา้เสาธง เวลา ๐๘.๑๐ น.  

 ครูเวรปล่อยรถจักรยานยนต์ มีหน้าท่ี 



   ๑๖ 

 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีปล่อยรถจักรยานยนต์ บริเวณใต้อาคารสามัญอนุสรณ์ 

  - กำกับดูแลนักเรียนในการปล่อยรถจักรยานยนต์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 
 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เย็น) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) ส่งนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๑๕.๕๐ -๑๖.๓๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถว การนำรถจักรยานยนต์กลับบ้าน

เพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

ครูเวรบริเวณอาคารเรียน มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรระหว่างเวลาพักกลางวัน หรือ เวลาว่าง โดยสอดส่อง ตรวจตรา  บริเวณอาคาร

เรียนช่ัวคราว ๑ อาคารเรียนช่ัวคราว ๒ อาคารสามัญอนุสรณ์ ๑ และอาคารสามัญอนุสรณ์ ๒ เพื่อให้เกิดความ

เรียบร้อยปลอดภัย 

  - บันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกให้เป็นปัจจุบัน หากมีส่ิงผิดปกติ ให้รายงานต่อหัวหน้า

เวรทันท ี

ครูเวรบริเวณจุดแยกขยะและโรงอาหาร มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลบริเวณจุดแยกขยะ ให้มีความสะอาดเรียบร้อยท้ัง ๔ จุด ประกอบด้วย บริเวณหลัง

อาคารเรียนสามัญอนุสรณ์ ๒ จุด บริเวณโรงอาหาร ๑ จุด และบริเวณข้างห้องพยาบาล ๑ จุด 

  - กำกับดูแลบริเวณโรงอาหาร ให้มีความสะอาดเรียบร้อย 

ครูเวรบริเวณห้องน้ำ มีหน้าท่ี  

  - กำกับดูแลความสะอาดของห้องน้ำนักเรียนชาย ห้องน้ำนักเรียนหญิง และห้องน้ำครู ให้มีความ

สะอาดเรียบร้อย 

 ๔.๙ ครูเวรรักษาการณ์กลางวันวันหยุด มีหน้าท่ีดังนี้ 

  ๔.๙.๑. เวรรักษาการณ์เวลากลางวันรับผิดชอบต้ังแต่เวลา ๐๖.๐๐ น.–๑๘.๐๐น. หากผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรายนั้นขออนุญาตต่อผู้บริหารหรือผู้รักษาราชการแทน
เพื่อสับเปล่ียนหรือจดัให้เจ้าหน้าท่ีคนอื่นปฏิบัติหน้าท่ีเวรแทน 
  ๔.๙.๒. ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ มีหน้าท่ีตรวจตราดูแลทรัพย์สินทางราชการให้อยู่ในสภาพ

ปกติ โดยให้ครูเวรแต่ละวันดูแลรับผิดชอบดูแล อาคารเรียน (ดูแลประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า น้ำใช้) รับการติดต่อ

ประสานงาน กรณีมีผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียน 

  ๔.๙.๓ ตรวจดูแลห้ามมิให้บุคคลอื่นนอกจากเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติตามคำส่ังพักค้างคืนในบริเวณ
โรงเรียนและห้ามมิให้บุคคลอื่นนำทรัพย์สินของทางราชการออกจากโรงเรียนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการ
โรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทน 



   ๑๗ 

 

  ๔.๙.๔. ตรวจตราดูแลมิให้บุคคลใดเสพของมึนเมา เล่นการพนัน หรือนำของมึนเมามาจำหน่ายใน
โรงเรียนโดยเด็ดขาด 
  ๔.๙.๕. จัดทำบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวร โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแก่
ทรัพย์สินและสถานท่ีราชการ บันทึกการรับจดหมายการรับโทรศัพท์และหนังสือราชการท่ีมาถึงโรงเรียนบันทึกการ
รับมอบเวร รวมท้ังเหตุการณ์อื่น ๆ อันสมควร และให้ผู้ตรวจเวรลงบันทึกการตรวจเวรด้วย 
  ๔.๙.๖. ในขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หากมีเหตุการณ์ผิดปกติ มีเรื่องเร่งด่วนพิเศษท่ีอาจทำให้ ทรัพย์สิน
หรือสถานท่ีราชการได้รับความเสียหายให้รายงานผู้บริหารทราบทันที หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีมีความจำเป็น
เร่งด่วนให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีตำรวจท้องท่ีเพื่อดำเนินการระงับเหตุทันทีด้วย 

๔.๑๐ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางวันวันหยุด มีหน้าท่ี ตรวจเวร กำกับดูแลความเรียบร้อย และตรวจเวร

ลงบันทึกการตรวจเวรและนำเสนอผู้บริหารรับทราบ 

 ๔.๑๑ ผูรั้บผิดชอบโครงการตามนโยบาย สพฐ. ดังนี้ 

  ๕.๑๑.๑ ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ฐานศิลปะ)   

  ๕.๑๑.๒ โครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน (คุณธรรม นำใจ สร้างสรรค์ ความดี) 

  ๕.๑๑.๓ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมฐานสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 ๔.๑๒ ครูแกนนำในโครงการ TSQP 

 ๔.๑๓ ชุมนุมที่รับผิดชอบ คือ ชุมนุม ศิลปะ 

 ๔.๑๔ มีชั่วโมงการประชุม PLC จำนวน ๒ คาบต่อสัปดาห์ 

 ๔.๑๕ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

 

๕. นางสาวลัดดาวรรณ  อุปลา  ตำแหน่ง ครู (คศ.๒) มีหน้าท่ีดังนี้ 

 ๕.๑ เจ้าหน้าที่บัญชีของโรงเรียน มีหน้าท่ี  

  ๕.๑.๑ ต้ังยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ ท้ังการต้ังยอดภายหลังการเปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน 

และการตั้งยอดก่อนการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน 

๕.๑.๒ ปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชีทุน และบัญชีเงิน 

รับฝาก และเงินประกัน ต้ังยอดบัญชีสินทรัพย์ท่ีเป็นบัญชีวัสดุ  หรือบัญชีสินค้าคงเหลือ และบัญชีสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียน พร้อมท้ังจัดทำ  ใบสำคัญการลงบัญชีท่ัวไป โดยใช้จำนวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง 

๕.๑.๓ บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้าน  เดบิตใน 

 บัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได้) 

๕.๑.๔ บันทึกบัญชีประจำวันให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณการรับรายได้จากการขายสินค้า  

หรือการให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอก

งบประมาณให้ยืม การซื้อวัสดุ หรือสินค้าคงเหลือ เงินทดรองจ่าย เงินมัดจำ และค่าปรับ การรับเงินบริจาค 



   ๑๘ 

 

๕.๑.๕ สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทำการ สรุปรายรับ หรือรายจ่ายผ่านไปบัญชี แยกประเภท  

เงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สำหรับรายการอื่น และรายการในสมุดรายวันท่ัวไปให้ผ่าน รายการเข้า

บัญชีแยกประเภท ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน   

๕.๑.๖ ปรับปรุงบัญชีเมื่อส้ินปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ     

ค่าใช้จ่าย/รับ ท่ีได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/ รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้า ท่ีใช้ไประหว่างงวดบัญชี ค่าเส่ือม

ราคา ค่าตัดจำหน่าย     ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 

   ๕.๑.๗ ปิดบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี

และปิดรายการได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชีสูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชีรายได้แผ่นดินนำส่ง

คลังเข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดบัญชีคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง  

๕.๑.๘ ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจำวัน  

และงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของ บัญชีแยกประเภทท่ัวไป และการตรวจสอบ

ความถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 

๕.๑.๙แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการท่ีเขียนข้อความผิด หรือตัวเลข 

ผิดจากการบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความ หรือตัวเลขผิดลงลายมือช่อย่อ

กำกับ พร้อมวัน เดือน ปี แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง   

๕.๑.๑๐ จัดทำรายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดตามกำหนดระยะเวลาท่ีกำหนด 

 ๕.๒ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีหน้าท่ี  

  ๕.๒.๑ รับผิดชอบงานบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

  ๕.๒.๒ ควบคุมดูแล ติดตามการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม

หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้  

  ๕.๒.๓ แบ่งงานรับผิดชอบและตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้    

  ๕.๒.๔ ดำเนินการเกี่ยวกับการอบรมนิเทศครูใหม่และนักศึกษาฝึกสอน  

  ๕.๒.๕ ประสานทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้   

  ๕.๒.๖ ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาและปรับปรุง จัดหา และ

ส่งเสริมให้ครู ผลิตส่ือการเรียนการสอน 

 ๕.๓ สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีหน้าท่ี 

  ๕.๓.๑ สอนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  ๕.๓.๒ นำข้อตกลงและนโยบายจากฝ่ายบริหารไปปฏิบัติ  

  ๕.๓.๓ วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนให้สนองหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  



   ๑๙ 

 

  ๕.๓.๔ ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรม

วิชาการ การประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม ฯลฯ 

  ๕.๓.๖ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

  ๕.๓.๗ ติดตามดูแลการสอบแก้ตัว และสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด “๐” “ร” 

“มส” โดยให้ดำเนินการตามระเบียบวัดผล  

  ๕.๓.๘ ดูแลดำเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัด กำหนด

แนวทางในการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

  ๕.๓.๙ ติดตามดูแลตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาท่ีสอน และตรวจสอบเอกสารการ

วัดประเมินผลการเรียนของตนเอง โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล  

  ๕.๓.๑๐ ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รองผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ม.๓) 

 ๕.๔ ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว มีหน้าท่ี  

  ๕.๔.๑ ควบคุมดูแลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑  

  ๕.๔.๒ จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยนำเครื่องมือไปใช้ใน

การเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

  ๕.๔.๓ เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

  ๕.๔.๔ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน โฮมรูม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ประ ชุม

ผู้ปกครอง  

  ๕.๔.๕ จัดกิจกรรมท่ีพัฒนานักเรียนให้เหมาะสม ป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือ

ผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไข อบรมนักเรียนในคาบคุณธรรม จริยธรรม  

  ๕.๔.๖ กำกับดูแลนักเรียนพัฒนาเขตพื้นท่ี 

 ๕.๕ เขตพื้นที่รับผิดชอบ อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ี  
  ๕.๕.๑ ควบคุมนักเรียนในท่ีปรึกษาให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยขณะปฏิบัติงาน  

  ๕.๕.๒ ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในขณะปฏิบัติงาน    

  ๕.๕.๓ ดูแลรักษาความสะอาดเขตพื้นท่ีของตนเอง ให้สะอาด พร้อมใช้งาน  

  ๕.๕.๔ ประสานงานกับงานอาคารและสถานท่ีเพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการใช้ปฏิบัติงาน  

  ๕.๕.๕ ในหอประชุมถึงคูน้ำ โดยนักเรียนรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดข้างในตัวอาคาร
ท้ังหมด 
 
 



   ๒๐ 

 

 ๕.๖ ครูเวรประจำวันจันทร์ มีหน้าท่ี  

 หน้าประตูโรงเรียน มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลการเข้าแถวของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อยก่อนพิธีการหน้าเสา

ธง 

  - รับและตรวจสอบข้อมูลท่ีประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

  - ดำเนินการให้พิธีการหน้าเสาธงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสมในเวลาท่ีกำหนด 

  - ประสานกับฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมนอกเหนือพิธีการหน้าเสาธง 

  - บันทึกเหตุการณ์และลงช่ือการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เช้า) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) รับนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๐๗.๑๐ -๐๘.๑๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถวเข้าโรงเรียน การนำรถจักรยานยนต์

มาโรงเรียนเพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

  - กำกับดูแลนักเรียนท่ีมาสาย ให้ดำเนินการพิธีหนา้เสาธง เวลา ๐๘.๑๐ น.  

 ครูเวรปล่อยรถจักรยานยนต์ มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีปล่อยรถจักรยานยนต์ บริเวณใต้อาคารสามัญอนุสรณ์ 

  - กำกับดูแลนักเรียนในการปล่อยรถจักรยานยนต์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เย็น) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) ส่งนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๑๕.๕๐ -๑๖.๓๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถว การนำรถจักรยานยนต์กลับบ้าน

เพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

 ครูเวรบริเวณอาคารเรียน มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรระหว่างเวลาพักกลางวัน หรือ เวลาว่าง โดยสอดส่อง ตรวจตรา  บริเวณอาคาร

เรียนช่ัวคราว ๑ อาคารเรียนช่ัวคราว ๒ อาคารสามัญอนุสรณ์ ๑ และอาคารสามัญอนุสรณ์ ๒ เพื่อให้เกิดความ

เรียบร้อยปลอดภัย 

  - บันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกให้เป็นปัจจุบัน หากมีส่ิงผิดปกติ ให้รายงานต่อหัวหน้า

เวรทันท ี

ครูเวรบริเวณจุดแยกขยะและโรงอาหาร มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลบริเวณจุดแยกขยะ ให้มีความสะอาดเรียบร้อยท้ัง ๔ จุด ประกอบด้วย บริเวณหลัง

อาคารเรียนสามัญอนุสรณ์ ๒ จุด บริเวณโรงอาหาร ๑ จุด และบริเวณข้างห้องพยาบาล ๑ จุด 

  - กำกบัดูแลบริเวณโรงอาหาร ให้มีความสะอาดเรียบร้อย 



   ๒๑ 

 

ครูเวรบริเวณห้องน้ำ มีหน้าท่ี  

  - กำกับดูแลความสะอาดของห้องน้ำนักเรียนชาย ห้องน้ำนักเรียนหญิง และห้องน้ำครู ให้มีความ

สะอาดเรียบร้อย 

 ๕.๗ ครูเวรรักษาการณ์กลางวันวันหยุด มีหน้าท่ีดังนี้ 

  ๕.๗.๑. เวรรักษาการณ์เวลากลางวันรับผิดชอบต้ังแต่เวลา ๐๖.๐๐ น.–๑๘.๐๐น. หากผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรายนั้นขออนุญาตต่อผู้บริหารหรือผู้รักษาราชการแทน
เพื่อสับเปล่ียนหรือจัดให้เจ้าหน้าท่ีคนอื่นปฏิบัติหน้าท่ีเวรแทน 
  ๕.๗.๒. ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ มีหน้าท่ีตรวจตราดูแลทรัพย์สินทางราชการให้อยู่ในสภาพ

ปกติ โดยให้ครูเวรแต่ละวันดูแลรับผิดชอบดูแล อาคารเรียน (ดูแลประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า น้ำใช้) รับการติดต่อ

ประสานงาน กรณีมีผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียน 

  ๕.๗.๓ ตรวจดูแลห้ามมิให้บุคคลอื่นนอกจากเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติตามคำส่ังพักค้างคืนในบริเวณ
โรงเรียนและห้ามมิให้บุคคลอื่นนำทรัพย์สินของทางราชการออกจากโรงเรียนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการ
โรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทน 
  ๕.๗.๔. ตรวจตราดูแลมิให้บุคคลใดเสพของมึนเมา เล่นการพนัน หรือนำของมึนเมามาจำหน่ายใน
โรงเรียนโดยเด็ดขาด 
  ๕.๗.๕. จัดทำบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวร โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแก่
ทรัพย์สินและสถานท่ีราชการ บันทึกการรับจดหมายการรับโทรศัพท์และหนังสือราชการท่ีมาถึงโรงเรียนบันทึกการ
รับมอบเวร รวมท้ังเหตุการณ์อื่น ๆ อันสมควร และให้ผู้ตรวจเวรลงบันทึกการตรวจเวรด้วย 
  ๕.๗.๖. ในขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หากมีเหตุการณ์ผิดปกติ มีเรื่องเร่งด่วนพิเศษท่ีอาจทำให้ ทรัพย์สิน
หรือสถานท่ีราชการได้รับความเสียหายให้รายงานผู้บริหารทราบทันที หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีมีความจำเป็น
เร่งด่วนใหแ้จ้งเจ้าหน้าท่ีตำรวจท้องท่ีเพื่อดำเนินการระงับเหตุทันทีด้วย 
 ๕.๘ ผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบาย สพฐ. ดังนี้ 

  ๕.๘.๑ ผู้รับผิดชอบขับเคล่ือนโครงการ Zero Waste 

  ๕.๘.๒ ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ฐาน Zero waste) 

  ๕.๘.๓ โครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน (ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน) 

  ๕.๘.๔ กิจกรรมสเต็ม 

  ๕.๘.๕ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมฐานสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 ๕.๙ ชุมนุมที่รับผิดชอบ คือ ชุมนุม คณิตคิดสุนก 

 ๕.๑๐ มีชั่วโมงการประชุม PLC จำนวน ๒ คาบต่อสัปดาห์ 

 ๕.๑๑ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



   ๒๒ 

 

๖. นายสุนทร  ปานเล็ก ตำแหน่งครู (อันดับ คศ.๑) มีหน้าท่ีดังนี้ 

 ๖.๑ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าท่ี  

  ๖.๑.๑ จัดระบบ โครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  ๖.๑.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

และตัวช้ีวัดของกระทรวงเป้าหมายความสำเร็จของพื้นท่ีการศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของสำนักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

  ๖.๑.๓ วางแผนการพัฒนา ตามระบบประกันคุณภาพให้บรรลุเป้าหมาย ดำเนินการพัฒนาตาม

แผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ  

  ๖.๑.๔ ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพ 

 ๖.๒ งานสารสนเทศของโรงเรียน มีหน้าท่ี 

  ๖.๒.๑ จัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อเผยแพร่และ

ให้บริการแก่ข้าราชการครู นักเรียน บุคลากรทางศึกษาของโรงเรียนและผู้ขอใช้บริการ  

  ๖.๒.๒ ศึกษาวิเคราะห์ระบบข้อมูลสารสนเทศ ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงเรียน 

  ๖.๒.๓ ประสานงานด้านข้อมูลเทคโนโลยี สารสนเทศ โปรแกรม ฐานข้อมูลต่างๆ การ

ประสานงานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ และเสนอผู้บริหาร 

 ๖.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีหน้าท่ี  

  ๖.๓.๑ รับผิดชอบงานบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

  ๖.๓.๒ ควบคุมดูแล ติดตามการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม

หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้  

  ๖.๓.๓ แบ่งงานรับผิดชอบและตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้    

  ๖.๓.๔ ดำเนินการเกี่ยวกับการอบรมนิเทศครูใหม่และนักศึกษาฝึกสอน  

  ๖.๓.๕ ประสานทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้   

  ๖.๓.๖ ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาและปรับปรุง จัดหา และ

ส่งเสริมให้ครู ผลิตส่ือการเรียนการสอน 

 ๖.๔ สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีหน้าท่ี 

  ๖.๔.๑ สอนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  ๖.๔.๒ นำข้อตกลงและนโยบายจากฝ่ายบริหารไปปฏิบัติ  



   ๒๓ 

 

  ๖.๔.๓ วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนให้สนองหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

  ๖.๔.๔ ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรม

วิชาการ การประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม ฯลฯ 

  ๖.๔.๖ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

  ๖.๔.๗ ติดตามดูแลการสอบแก้ตัว และสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด “๐” “ร” 

“มส” โดยให้ดำเนินการตามระเบียบวัดผล  

  ๖.๔.๘ ดูแลดำเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัด กำหนด

แนวทางในการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

  ๖.๔.๙ ติดตามดูแลตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาท่ีสอน และตรวจสอบเอกสารการ

วัดประเมินผลการเรียนของตนเอง โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล  

  ๖.๔.๑๐ ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ม.๒) 

 ๖.๕ ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว มีหน้าท่ี  

  ๖.๕.๑ ควบคุมดูแลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑  

  ๖.๕.๒ จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยนำเครื่องมือไปใช้ใน

การเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

  ๖.๕.๓ เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

  ๖.๕.๔ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน โฮมรูม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ประ ชุม

ผู้ปกครอง  

  ๖.๕.๕ จัดกิจกรรมท่ีพัฒนานักเรียนให้เหมาะสม ป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือ

ผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไข อบรมนักเรียนในคาบคุณธรรม จริยธรรม  

  ๖.๕.๖ กำกับดูแลนักเรียนพัฒนาเขตพื้นท่ี 

 ๖.๖ เขตพื้นที่รับผิดชอบ อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ี  
  ๖.๖.๑ ควบคุมนักเรียนในท่ีปรึกษาให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยขณะปฏิบัติงาน  

  ๖.๖.๒ ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในขณะปฏิบัติงาน    

  ๖.๖.๓ ดูแลรักษาความสะอาดเขตพื้นท่ีของตนเอง ให้สะอาด พร้อมใช้งาน  

  ๖.๖.๔ ประสานงานกับงานอาคารและสถานท่ีเพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการใช้ปฏิบัติงาน  

  ๖.๖.๕ ดูแลใต้อาคารสามัญอนุสรณ์ ๑ จนถงึฟุตบาท และเสาธงชาติ โดยนักเรียนรับผิดชอบดูแล
ความสะอาดท้ังหมด 



   ๒๔ 

 

 ๖.๗ ครูเวรประจำวันจันทร์ มีหน้าท่ี 

 หน้าประตูโรงเรียน มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลการเข้าแถวของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อยก่อนพิธีการหน้าเสา

ธง 

  - รับและตรวจสอบข้อมูลท่ีประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

  - ดำเนินการให้พิธีการหน้าเสาธงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสมในเวลาท่ีกำหนด 

  - ประสานกับฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมนอกเหนือพิธีการหน้าเสาธง 

  - บันทึกเหตุการณ์และลงช่ือการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เช้า) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) รับนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๐๗.๑๐ -๐๘.๑๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถวเข้าโรงเรียน การนำรถจักรยานยนต์

มาโรงเรียนเพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

  - กำกับดูแลนักเรียนท่ีมาสาย ให้ดำเนินการพิธีหนา้เสาธง เวลา ๐๘.๑๐ น.  

 ครูเวรปล่อยรถจักรยานยนต์ มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีปล่อยรถจักรยานยนต์ บริเวณใต้อาคารสามัญอนุสรณ์ 

  - กำกับดูแลนักเรียนในการปล่อยรถจักรยานยนต์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เย็น) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) ส่งนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๑๕.๕๐ -๑๖.๓๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถว การนำรถจักรยานยนต์กลับบ้าน

เพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

 ครูเวรบริเวณอาคารเรียน มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรระหว่างเวลาพักกลางวัน หรือ เวลาว่าง โดยสอดส่อง ตรวจตรา  บริเวณอาคาร

เรียนช่ัวคราว ๑ อาคารเรียนช่ัวคราว ๒ อาคารสามัญอนุสรณ์ ๑ และอาคารสามัญอนุสรณ์ ๒ เพื่อให้เกิดความ

เรียบร้อยปลอดภัย 

  - บันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกให้เป็นปัจจุบัน หากมีส่ิงผิดปกติ ให้รายงานต่อหัวหน้า

เวรทันท ี

ครูเวรบริเวณจุดแยกขยะและโรงอาหาร มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลบริเวณจุดแยกขยะ ให้มีความสะอาดเรียบร้อยท้ัง ๔ จุด ประกอบด้วย บริเวณหลัง

อาคารเรียนสามัญอนุสรณ์ ๒ จุด บริเวณโรงอาหาร ๑ จุด และบริเวณข้างห้องพยาบาล ๑ จุด 

  - กำกับดูแลบริเวณโรงอาหาร ให้มีความสะอาดเรียบร้อย 



   ๒๕ 

 

ครูเวรบริเวณห้องน้ำ มีหน้าท่ี  

  - กำกับดูแลความสะอาดของห้องน้ำนักเรียนชาย ห้องน้ำนักเรียนหญิง และห้องน้ำครู ให้มีความ

สะอาดเรียบร้อย 

 ๖.๘ หน้าที่ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน 

  ๖.๘.๑ให้ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ มาตรวจความเรียบร้อยท่ัวไปและตรวจการปฏิบัติหน้าท่ี เวร

รักษาการณ์ในห้วงเวลาอย่างน้อย ๑ ครั้ง โดยบันทึกการตรวจสอบและลงช่ือในสมุดบันทึกการอยู่เวร 

  ๖.๘.๒หากพบว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นให้รีบแก้ไขเบ้ืองต้นแล้วรีบแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียน 

หรือผู้รักษาการณ์แทนทราบทันที 

  ๖.๘.๓กรณีผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีตามคำส่ังได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้บันทึก

เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อสับเปล่ียน หรือให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าท่ี ถ้าละท้ิงหน้าท่ี ผู้อำนวยการโรงเรียนจะ

พิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี  

 

 ๖.๙ ผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบาย สพฐ. ดังนี้ 

  ๖.๙.๑ ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๖.๙.๒ โครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน (แต่งกายดี มีเสน่ห)์  

  ๖.๙.๓ รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

  ๖.๙.๔ กิจกรรมสเต็ม 

  ๖.๙.๖ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมฐานสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 ๖.๑๐ ชุมนุมที่รับผิดชอบ คือ พืชผักสร้างค่า 

 ๖.๑๑ มีชั่วโมงการประชุม PLC จำนวน ๒ คาบต่อสัปดาห์ 

 ๖.๑๒ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

  

๗. นายเบญจมินทร์  จันทรวศ์  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย มีหน้าท่ีดังนี้ 

 ๗.๑ งานวัดผลประเมินผล มีหน้าท่ี  

  ๗.๑.๑ ควบคุมดูแลวัดผลและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษาด้วยการ

ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร  

  ๗.๑.๒ ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานของงานวิชาการ  

  ๗.๑.๓ ให้คำแนะนำบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียนตลอดจนทำ

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ การประเมินผลการเรียน  



   ๒๖ 

 

  ๗.๑.๔ รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบการ

ประเมินผลการเรียน  

  ๗.๑.๕ รวบรวม ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  

  ๗.๑.๖ จัดทำแบบพิมพ์ต่างๆ ท่ีใช้ในงานวัดผล  

  ๗.๑.๗ รวบรวมรายช่ือนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ ๘๐ และประกาศให้นักเรียนยื่นคำร้อง

ขอมีสิทธิ์สอบ  

  ๗.๑.๘ รวบรวม ปพ.๕ เสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติผลการเรียน  

  ๗.๑.๙ ประสานงานกลุ่มสาระกาเรียนรู้ในการดำเนินการเรื่องการสอบแก้ตัว  

  ๗.๑.๑๐ รวบรวมสถิติการสอบผ่าน การติด ๐ , ร , มส  

  ๗.๑.๑๑ กำหนดเวลาสอบแก้ตัว จัดทำตารางเรียนเสริม ตารางสอบแก้ตัว และประผลการสอบแก้

ตัว  

  ๗.๑.๑๒ ประสานกลุ่มสารการเรียนรู้ต่างๆ ในการจัดทำข้อสอบ กำหนดตารางสอบ กรรมการคุม

สอบ และดำเนินการสอบ  

  ๗.๑.๑๓ ประสานกับครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่อง

ผลการเรียน การจบหลักสูตร และการลงทะเบียนวิชาเรียน  

  ๗.๑.๑๔ จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น  

  ๗.๑.๑๕ สำรวจนักเรียนท่ีมีปัญหาการเรียน ๐ ,ร , มส ดำเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีท่ีนักเรียนมี

ปัญหาตกค้าง โดยเฉพาะนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ 

 ๗.๒ งานการบริหารจัดการการทดสอบระดับชาติ มีหน้าท่ี  

  ๗.๒.๑ จัดให้ครูวิเคราะห์มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด ๒ ผลการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับแบบทดสอบและผล

การทดสอบระดับชาติ 

  ๗.๒.๒ มีการวางแผนพัฒนา กำหนดเป้าหมาย  

  ๗.๒.๓ มีการกำกับ ติดตามผล นำผลมาปรับปรุงพัฒนา เพื่อเพิ่มระดับของผลการทดสอบ

ระดับชาติ 

 ๗.๓ ผู้ดูแลระบบการพัฒนาคุณภาพภายใน (Qinfo) มีหน้าท่ี  

  ๗.๓.๑ ดูแลระบบ กรอกข้อมูล โครงสร้างการจัดการเรียนรู้ ตารางสอน  

  ๗.๓.๒ อำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนในการดำเนินการในระบบสารสนเทศ Qinfo 

๗.๔ สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีหน้าท่ี  

  ๗.๔.๑ สอนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  ๗.๔.๒ นำข้อตกลงและนโยบายจากฝ่ายบริหารไปปฏิบัติ  



   ๒๗ 

 

  ๗.๔.๓ วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนให้สนองหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

  ๗.๔.๔ ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรม

วิชาการ การประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม ฯลฯ 

  ๗.๔.๖ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

  ๗.๔.๗ ติดตามดูแลการสอบแก้ตัว และสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด “๐” “ร” 

“มส” โดยให้ดำเนินการตามระเบียบวัดผล  

  ๗.๔.๘ ดูแลดำเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัด กำหนด

แนวทางในการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

  ๗.๔.๙ ติดตามดูแลตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาท่ีสอน และตรวจสอบเอกสารการ

วัดประเมินผลการเรียนของตนเอง โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล  

  ๗.๔.๑๐ ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รองผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ม.๓) 

 ๗.๕ ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว มีหน้าท่ี  

  ๗.๕.๑ ควบคุมดูแลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒  

  ๗.๕.๒ จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยนำเครื่องมือไปใช้ใน

การเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

  ๗.๕.๓ เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

  ๗.๕.๔ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน โฮมรูม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ประชุม

ผู้ปกครอง  

  ๗.๕.๕ จัดกิจกรรมท่ีพัฒนานักเรียนให้เหมาะสม ป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือ

ผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไข อบรมนักเรียนในคาบคุณธรรม จริยธรรม  

  ๗.๕.๖ กำกับดูแลนักเรียนพัฒนาเขตพื้นท่ี 

 ๗.๖ เขตพื้นที่รับผิดชอบ อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ี  

  ๗.๖.๑ ควบคุมนักเรียนในท่ีปรึกษาให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยขณะปฏิบัติงาน  

  ๗.๖.๒ ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในขณะปฏิบัติงาน    

  ๗.๖.๓ ดูแลรักษาความสะอาดเขตพื้นท่ีของตนเอง ให้สะอาด พร้อมใช้งาน  

  ๗.๖.๔ ประสานงานกับงานอาคารและสถานท่ีเพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการใช้ปฏิบัติงาน 

  ๗.๖.๖ ดูแลสนามหน้าเสาธงบริเวณถนนจนถึงห้าหอประชุม โดยนักเรียนรับผิดชอบดูแลรักษา

ความสะอาดบริเวณท้ังหมดรวมถึงริมถนนท้ังสองด้านท้ังหมด 



   ๒๘ 

 

 ๗.๗ ครูเวรประจำวันพุธ มีหน้าท่ี  

 หน้าประตูโรงเรียน มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลการเข้าแถวของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อยก่อนพิธีการหน้าเสา

ธง 

  - รับและตรวจสอบข้อมูลท่ีประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

  - ดำเนินการให้พิธีการหน้าเสาธงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสมในเวลาท่ีกำหนด 

  - ประสานกับฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมนอกเหนือพิธีการหน้าเสาธง 

  - บันทึกเหตุการณ์และลงช่ือการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เช้า) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) รับนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๐๗.๑๐ -๐๘.๑๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถวเข้าโรงเรียน การนำรถจักรยานยนต์

มาโรงเรียนเพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

  - กำกับดูแลนักเรียนท่ีมาสาย ให้ดำเนินการพิธีหนา้เสาธง เวลา ๐๘.๑๐ น.  

 ครูเวรปล่อยรถจักรยานยนต์ มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีปล่อยรถจักรยานยนต์ บริเวณใต้อาคารสามัญอนุสรณ์ 

  - กำกับดูแลนักเรียนในการปล่อยรถจักรยานยนต์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เย็น) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) ส่งนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๑๕.๕๐ -๑๖.๓๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถว การนำรถจักรยานยนต์กลับบ้าน

เพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

 ครูเวรบริเวณอาคารเรียน มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรระหว่างเวลาพักกลางวัน หรือ เวลาว่าง โดยสอดส่อง ตรวจตรา  บริเวณอาคาร

เรียนช่ัวคราว ๑ อาคารเรียนช่ัวคราว ๒ อาคารสามัญอนุสรณ์ ๑ และอาคารสามัญอนุสรณ์ ๒ เพื่อให้เกิดความ

เรียบร้อยปลอดภัย 

  - บันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกให้เป็นปัจจุบัน หากมีส่ิงผิดปกติ ให้รายงานต่อหัวหน้า

เวรทันท ี

ครูเวรบริเวณจุดแยกขยะและโรงอาหาร มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลบริเวณจุดแยกขยะ ให้มีความสะอาดเรียบร้อยท้ัง ๔ จุด ประกอบด้วย บริเวณหลัง

อาคารเรียนสามัญอนุสรณ์ ๒ จุด บริเวณโรงอาหาร ๑ จุด และบริเวณข้างห้องพยาบาล ๑ จุด 

  - กำกับดูแลบริเวณโรงอาหาร ให้มีความสะอาดเรียบร้อย 



   ๒๙ 

 

ครูเวรบริเวณห้องน้ำ มีหน้าท่ี  

  - กำกับดูแลความสะอาดของห้องน้ำนักเรียนชาย ห้องน้ำนักเรียนหญิง และห้องน้ำครู ให้มีความ

สะอาดเรียบร้อย 

 ๗.๘ ครูเวรรักษาการณ์กลางคืน มีหน้าท่ีดังนี้ 

 ๗.๘.๑ เวรรักษาการณ์เวลากลางคืนรับผิดชอบ ต้ังแต่เวลา ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.ของวันรุ่งขึ้นหาก

ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 

เวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรายนั้นขออนุญาตต่อผู้บริหารหรือผู้รักษาราชการแทนเพื่อ

สับเปล่ียนหรือจัดให้เจ้าหน้าท่ีคนอื่นปฏิบัติหน้าท่ีเวรแทน 

  ๗.๘.๒ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ มีหน้าท่ีตรวจตราดูแลทรัพย์สินทางราชการให้อยู่ในสภาพ

ปกติ โดยให้ครูเวรแต่ละวันดูแลรับผิดชอบดูแล อาคารเรียน (ดูแลประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า น้ำใช้) รับการติดต่อ

ประสานงาน กรณีมีผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียน 

             ๗.๘.๓ ตรวจดูแลห้ามมิให้บุคคลอื่นนอกจากเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติตามคำส่ังพักค้างคืนในบริเวณ

โรงเรียนและห้ามมิให้บุคคลอื่นนำทรัพย์สินของทางราชการออกจากโรงเรียนเว้นแต่ได้รับอนญุาตจาก ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทน 

         ๗.๘.๔ ตรวจตราดูแลมิให้บุคคลใดเสพของมึนเมา เล่นการพนัน หรือนำของมึนเมามาจำหน่ายใน

โรงเรียนโดยเด็ดขาด 

          ๗.๘.๕ จัดทำบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวร โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแก่

ทรัพย์สินและสถานท่ีราชการ บันทึกการรับจดหมายการรับโทรศัพท์และหนังสือราชการท่ีมาถึงโรงเรียนบันทึกการ

รับมอบเวร รวมท้ังเหตุการณ์อื่น ๆ อันสมควร และให้ผู้ตรวจเวรลงบันทึกการตรวจเวรด้วย 

          ๗.๘.๖ ในขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หากมีเหตุการณ์ผิดปกติ มีเรื่องเร่งด่วนพิเศษท่ีอาจทำให้ ทรัพย์สิน

หรือสถานท่ีราชการได้รับความเสียหายให้รายงานผู้บริหารทราบทันที หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีมีความจำเป็น

เร่งด่วนให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีตำรวจท้องท่ีเพื่อดำเนินการระงับเหตุทันทีด้วย 

 ๗.๙ ผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบาย สพฐ. ดังนี้ 
  ๗.๙.๑ ผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน (ขวดน้ำคืนชีวิต)  

  ๗.๙.๒ กิจกรรมสเต็ม 

 ๗.๑๐ ครูแกนนำในโครงการ TSQP 

 ๗.๑๑ ชุมนุมที่รับผิดชอบ คือ ชุมนุม เลขคณิต 

 ๗.๑๑ มีชั่วโมงการประชุม PLC จำนวน ๒ คาบต่อสัปดาห์ 

 ๗.๑๒ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



   ๓๐ 

 

๘. นางสาวปภัสรา  สมจริง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย มีหน้าท่ีดังนี้ 

 ๘.๑ หัวหน้างานบุคคล มีหน้าท่ี  

  ๘.๑.๑ วางแผนอัตรากำลังของโรงเรียนให้เพียงพอและครบตามกลุ่มสาระ  มีหน้าท่ี 

๑) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 

๒) จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดย 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

 ๓) นำเสนอแผนอัตรากำลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นท่ีการศึกษา 

   ๔) นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

  ๘.๑.๒ การจัดจ้างบุคลากร มีหน้าท่ี 

   ๑) รวบรวมเผยแพร่ ระเบียบ คำส่ัง แนวปฏิบัติต่าง ๆ 
๒) จัดทำแบบฟอร์มเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวไว้บริการข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
   ๓) จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว 

๔) ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวในแต่ละ 
กรณี 

๔.๑) กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ 
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามเกณฑ์และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 

๔.๒) กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนือจาก 
สถานศึกษาสามารถดำเนินการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของ
สถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษากำหนด 
  ๘.๑.๓.การย้ายสถานศึกษา มีหน้าท่ี 

๑) รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คำส่ัง แนวปฏิบัติต่าง ๆ 

๒) จัดทำแบบฟอร์มเกี่ยวกับการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ 

บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   ๓) เสนอคำร้องขอย้ายไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติของผู้

ประสงค์ย้ายและรับย้ายแล้วแต่กรณี 

   ๔) บรรจุและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับย้ายมาจากสถานศึกษา

อื่นในเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น สำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   ๕) รายงานการบรรจุแต่งต้ังและข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติต่อไป 



   ๓๑ 

 

  ๘.๑.๔ การบรรจุครูผู้ช่วย  

  ๘.๑.๕ การขอเล่ือนวิทยฐานะ มีหน้าท่ี 

๑) รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คำส่ัง แนวปฏิบัติต่างๆ   

๒) เตรียมเอกสารการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาความ 

ดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

๓)  เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

๔) ร่าง/พิมพ์รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ

ดำเนินการ 

ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเล่ือนเงินเดือน 

๕) รายงานการพิจารณาความดีความชอบเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนาม และ 

เสนอไปยัง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  ๘.๑.๖ การศึกษาดูงาน  

  ๘.๑.๗ ส่งเสริมเข้ารับการอบรม และเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา  

  ๘.๑.๘ การกำหนดผู้รับผิดชอบครูเวรประจำวัน และเวรรักษาการณ์ในวันหยุด  

  ๘.๑.๙ รายงานผลการปฏิบัติราชการ 

 ๘.๒ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าท่ี  

  ๘.๒.๑ รับผิดชอบงานบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

  ๘.๒.๒ ควบคุมดูแล ติดตามการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม

หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้  

  ๘.๒.๓ แบ่งงานรับผิดชอบและตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้    

  ๑๓.๔.๔ ดำเนินการเกี่ยวกับการอบรมนิเทศครูใหม่และนักศึกษาฝึกสอน  

  ๘.๒.๕ ประสานทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้   

  ๘.๒.๖ ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาและปรับปรุง จัดหา และ

ส่งเสริมให้ครู ผลิตส่ือการเรียนการสอน 

 ๘.๓ สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าท่ี 

  ๘.๓.๑ สอนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  ๘.๓.๒ นำข้อตกลงและนโยบายจากฝ่ายบริหารไปปฏิบัติ  

  ๘.๓.๓ วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนให้สนองหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  



   ๓๒ 

 

  ๘.๓.๔ ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรม

วิชาการ การประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม ฯลฯ 

  ๘.๓.๖ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

  ๘.๓.๗ ติดตามดูแลการสอบแก้ตัว และสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด “๐” “ร” 

“มส” โดยให้ดำเนินการตามระเบียบวัดผล  

  ๘.๓.๘ ดูแลดำเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัด กำหนด

แนวทางในการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

  ๘.๓.๙ ติดตามดูแลตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาท่ีสอน และตรวจสอบเอกสารการ

วัดประเมินผลการเรียนของตนเอง โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล  

  ๘.๓.๑๐ ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รองผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ม.๓) 

 ๘.๔ ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว มีหน้าท่ี  

  ๘.๔.๑ ควบคุมดูแลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒  

  ๘.๔.๒ จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยนำเครื่องมือไปใช้ใน

การเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

  ๘.๔.๓ เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

  ๘.๔.๔ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน โฮมรูม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ประชุม

ผู้ปกครอง  

  ๘.๔.๕ จัดกิจกรรมท่ีพัฒนานักเรียนให้เหมาะสม ป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือ

ผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไข อบรมนักเรียนในคาบคุณธรรม จริยธรรม  

  ๘.๔.๖ กำกับดูแลนักเรียนพัฒนาเขตพื้นท่ี 

 ๘.๕ เขตพื้นที่รับผิดชอบ อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ี  

  ๘.๕.๑ ควบคุมนักเรียนในท่ีปรึกษาให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยขณะปฏิบัติงาน  

  ๘.๕.๒ ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในขณะปฏิบัติงาน    

  ๘.๕.๓ ดูแลรักษาความสะอาดเขตพื้นท่ีของตนเอง ให้สะอาด พร้อมใช้งาน  

  ๘.๕.๔ ประสานงานกับงานอาคารและสถานท่ีเพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการใช้ปฏิบัติงาน 

  ๘.๕.๖ รับผิดชอบดูแลบริเวณสนามกีฬาท้ังสามสนาม ตลอดแนวต้นไม้จนถึงหลุมขยะ โดย

นักเรียนรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดท้ังหมด 

 

 



   ๓๓ 

 

 ๘.๖ ครูเวรประจำวันอังคาร มีหน้าท่ี  

 หน้าประตูโรงเรียน มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลการเข้าแถวของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อยก่อนพิธีการหน้าเสา

ธง 

  - รับและตรวจสอบข้อมูลท่ีประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

  - ดำเนินการให้พิธีการหน้าเสาธงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสมในเวลาท่ีกำหนด 

  - ประสานกับฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมนอกเหนือพิธีการหน้าเสาธง 

  - บันทึกเหตุการณ์และลงช่ือการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เช้า) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) รับนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๐๗.๑๐ -๐๘.๑๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถวเข้าโรงเรียน การนำรถจักรยานยนต์

มาโรงเรียนเพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

  - กำกับดูแลนักเรียนท่ีมาสาย ให้ดำเนินการพิธีหนา้เสาธง เวลา ๐๘.๑๐ น.  

 ครูเวรปล่อยรถจักรยานยนต์ มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีปล่อยรถจักรยานยนต์ บริเวณใต้อาคารสามัญอนุสรณ์ 

  - กำกับดูแลนักเรียนในการปล่อยรถจักรยานยนต์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เย็น) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบติัหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) ส่งนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๑๕.๕๐ -๑๖.๓๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถว การนำรถจักรยานยนต์กลับบ้าน

เพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

 ครูเวรบริเวณอาคารเรียน มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรระหว่างเวลาพักกลางวัน หรือ เวลาว่าง โดยสอดส่อง ตรวจตรา  บริเวณอาคาร

เรียนช่ัวคราว ๑ อาคารเรียนช่ัวคราว ๒ อาคารสามัญอนุสรณ์ ๑ และอาคารสามัญอนุสรณ์ ๒ เพื่อให้เกิดความ

เรียบร้อยปลอดภัย 

  - บันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกให้เป็นปัจจุบัน หากมีส่ิงผิดปกติ ให้รายงานต่อหัวหน้า

เวรทันท ี

ครูเวรบริเวณจุดแยกขยะและโรงอาหาร มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลบริเวณจุดแยกขยะ ให้มีความสะอาดเรียบร้อยท้ัง ๔ จุด ประกอบด้วย บริเวณหลัง

อาคารเรียนสามัญอนุสรณ์ ๒ จุด บริเวณโรงอาหาร ๑ จุด และบริเวณข้างห้องพยาบาล ๑ จุด 

  - กำกับดูแลบริเวณโรงอาหาร ให้มีความสะอาดเรียบร้อย 



   ๓๔ 

 

ครูเวรบริเวณหอ้งน้ำ มีหน้าท่ี  

  - กำกับดูแลความสะอาดของห้องน้ำนักเรียนชาย ห้องน้ำนักเรียนหญิง และห้องน้ำครู ให้มีความ

สะอาดเรียบร้อย 

 ๘.๗ ครูเวรรักษาการณ์กลางวันวันหยุด มีหน้าท่ีดังนี้ 

  ๘.๗.๑. เวรรักษาการณ์เวลากลางวันรับผิดชอบต้ังแต่เวลา ๐๖.๐๐ น.–๑๘.๐๐น. หากผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรายนั้นขออนุญาตต่อผู้บริหารหรือผู้รักษาราชการแทน
เพื่อสับเปล่ียนหรือจัดให้เจ้าหน้าท่ีคนอื่นปฏิบัติหน้าท่ีเวรแทน 
  ๘.๗.๒. ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ มีหน้าท่ีตรวจตราดูแลทรัพย์สินทางราชการให้อยู่ในสภาพ

ปกติ โดยให้ครูเวรแต่ละวันดูแลรับผิดชอบดูแล อาคารเรียน (ดูแลประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า น้ำใช้) รับการติดต่อ

ประสานงาน กรณีมีผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียน 

  ๘.๗.๓ ตรวจดูแลห้ามมิให้บุคคลอื่นนอกจากเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติตามคำส่ังพักค้างคืนในบริเวณ
โรงเรียนและห้ามมิให้บุคคลอื่นนำทรัพย์สินของทางราชการออกจากโรงเรียนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการ
โรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทน 
  ๘.๗.๔. ตรวจตราดูแลมิให้บุคคลใดเสพของมึนเมา เล่นการพนัน หรือนำของมึนเมามาจำหน่ายใน
โรงเรียนโดยเด็ดขาด 
  ๘.๗.๕. จัดทำบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวร โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแก่
ทรัพย์สินและสถานท่ีราชการ บันทึกการรับจดหมายการรับโทรศัพท์และหนังสือราชการท่ีมาถึงโรงเรียนบันทึกการ
รับมอบเวร รวมท้ังเหตุการณ์อื่น ๆ อันสมควร และให้ผู้ตรวจเวรลงบันทึกการตรวจเวรด้วย 
  ๘.๗.๖. ในขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หากมีเหตุการณ์ผิดปกติ มีเรื่องเร่งด่วนพิเศษท่ีอาจทำให้ ทรัพย์สิน
หรือสถานท่ีราชการได้รับความเสียหายให้รายงานผู้บริหารทราบทันที หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีมีความจำเป็น
เร่งด่วนให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีตำรวจท้องท่ีเพื่อดำเนินการระงับเหตุทันทีด้วย 
 ๘.๘ ผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบาย สพฐ. ดังนี้ 

  ๘.๘.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาการเรียนรู้การสอนประวัติศาสตร์ 

  ๘.๘.๓ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

  ๘.๘.๔ โครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน (คุณธรรมอยู่ท่ีใจ สร้างระเบียบวินัยด้วยตนเอง)  

  ๘.๘.๕ โครงการโรงเรียนสุจริต 

 ๘.๙ ชุมนุมที่รับผิดชอบ คือ ชุมนุม รอบโลกน่ารู้ 

 ๘.๑๐ มีชั่วโมงการประชุม PLC จำนวน ๒ คาบต่อสัปดาห์ 

 ๘.๑๑ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 



   ๓๕ 

 

๙. นางสาววรรณา   พูลสวัสด์ิ มีหน้าท่ี ดังนี้  

๙.๑ หัวหน้างานทะเบียน มีหน้าท่ี  

  ๙.๑.๑ จัดทำแผนปฏิบัติการเรียนและโครงการต่างๆ ของงานทะเบียน ปฏิทินปฏิบัติการ และ

ประเมินผลการดำเนินงานทะเบียน  

  ๙.๑.๒ ทำทะเบียนนักเรียน ทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) กรอกและตรวจทานผลการเรียน

ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

  ๙.๑.๓ จัดแบบพิมพ์ต่างๆ ท่ีใช้ในงานทะเบียน  

  ๙.๑.๔ ให้เลขประจำตัวนักเรียน และจัดทำรายช่ือนักเรียนทุกช้ันเรียน  

  ๙.๑.๕ จัดทำสถิติจำนวนนักเรียน  

  ๙.๑.๖ รับคำร้องการขอเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล การแก้ไขประวัติอื่นๆของนักเรียน และดำเนินการ

แก้ไขหลักฐานในงานทะเบียน  

  ๙.๑.๗ ประสานครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องผล

การเรียน  

  ๙.๑.๘ การจบหลักสูตร และการลงทะเบียนวิชาเรียน  

  ๙.๑.๙ รับคำร้องและดำเนินการเกี่ยวกับการย้าย และการลาออกของนักเรียน  

  ๙.๑.๑๐ ออกใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองเวลาเรียน ใบรับรองอื่นๆ  

  ๙.๑.๑๑ ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนตามท่ีหน่วยงานต่างๆ ส่งมา  

  ๙.๑.๑๒ จัดทำ ปพ.๑ สำหรับนักเรียน  

  ๙.๑.๑๓ ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน และประกาศนียบัตรแก่นักเรียนท่ีจบหลักหลักสูตร  

  ๙.๑.๑๔ สำรวจนักเรียนท่ีไม่มาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน และขาดการติดต่อกับทาง

โรงเรียนเพื่อดำเนินการจำหน่วยในสมุดทะเบียนนักเรียนประวัติ  

  ๙.๑.๑๕ ให้บริการข้อมูลในด้านการเรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง  

  ๙.๑.๑๖ จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆของงานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการตรวจสอบและ

ใช้งาน จัดทำทะเบียนแสดงผลการเรียน  

๙.๒ เจ้าหน้าที่ SGS มีหน้าท่ี  

  ๙.๒.๑ เปิดระบบ และปิดระบบ SGS  

  ๙.๒.๒ แก้ไขเมื่อข้อมูลในระบบผิดพลาด  

  ๙.๒.๓ ติดต่อระบบส่วนกลางในการกรอกข้อมูล 

 

 



   ๓๖ 

 

 ๙.๓ งานปัจจัยพื้นฐาน มีหน้าท่ี 

           ๙.๓.๑ ลงพื้นท่ีเยี่ยมบ้านและบันทึกข้อมูลเพื่อคัดกรองความยากจน ข้อมูลรายได้ สถานะ

ครัวเรือน ถ่ายภาพบ้าน เช็คอินบ้าน ตามแบบ นร.๐๑/กสศ.๐๑ โดยสามารถเลือกใช้ Mobile Application (ใช้ได้ 

ท้ัง online-offline) หรือเว็บไซต์ระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค (ส่วนของครูประจำช้ัน)  

           ๙.๓.๒ นำข้อมูลการคัดกรองความยากจนให้ผู้ปกครอง/ผู้แทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ

เจ้าหน้าท่ี ของรัฐ* “รับรองสถานะครัวเรือนของนักเรียน” (ส่วนของครูประจำช้ัน) 

            ๙.๓.๓ นำเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษา เพื่อรับรองผลการบันทึกข้อมูลนักเรียนทุน

เสมอภาคของสถานศึกษาข้ันสุดท้าย 

          ๙.๓.๔ จัดทำแผนการใช้เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนทุนเสมอภาคของแต่ละภาคเรียน แบบ  

ก.๐๐๑ พร้อมนำเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการรับรองด้วย (ส่วนของผู้ดูแลระบบ ของโรงเรียน) 

           ๙.๓.๕ ดำเนินการจ่ายเงินให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาคท่ีขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษา (นร.๐๖/ กส

ศ.๐๖) และสามารถจัดเป็น ค่าอาหารสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค  ค่าใช้จ่าย ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และการ

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับนักเรียน ทุนเสมอภาค  

                 ๙.๓.๖ ดำเนินการจัดทำสรุปผลการใช้จ่ายเงินตามแบบ ก.๐๐๒ (ส่วนของผู้ดูแลระบบของ 

โรงเรียน) 

          ๙.๓.๗ บันทึกการมาเรียน และน้ำหนัก-ส่วนสูง “นักเรียนทุนเสมอภาค” (ส่วนของครู ประจำช้ัน) 

๙.๔ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีหน้าท่ี  

  ๙.๔.๑ รับผิดชอบงานบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

  ๙.๔.๒ ควบคุมดูแล ติดตามการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม

หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้  

  ๙.๔.๓ แบ่งงานรับผิดชอบและตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้    

  ๙.๔.๔ ดำเนินการเกี่ยวกับการอบรมนิเทศครูใหม่และนักศึกษาฝึกสอน  

  ๙.๔.๕ ประสานทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้   

  ๙.๔.๖ ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาและปรับปรุง จัดหา และ

ส่งเสริมให้ครู ผลิตส่ือการเรียนการสอน 

 ๙.๕ สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีหน้าท่ี  

  ๙.๕.๑ สอนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  ๙.๕.๒ นำข้อตกลงและนโยบายจากฝ่ายบริหารไปปฏิบัติ  

  ๙.๕.๓ วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนให้สนองหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  



   ๓๗ 

 

  ๙.๕.๔ ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรม

วิชาการ การประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม ฯลฯ 

  ๙.๕.๖ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

  ๙.๕.๗ ติดตามดูแลการสอบแก้ตัว และสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด “๐” “ร” 

“มส” โดยให้ดำเนินการตามระเบียบวัดผล  

  ๙.๕.๘ ดูแลดำเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัด กำหนด

แนวทางในการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

  ๙.๕.๙ ติดตามดูแลตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาท่ีสอน และตรวจสอบเอกสารการ

วัดประเมินผลการเรียนของตนเอง โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล  

  ๙.๕.๑๐ ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รองผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ม.๑)  

 ๙.๖ ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว มีหน้าท่ี  

  ๙.๖.๑ ควบคุมดูแลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  

  ๙.๖.๒ จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยนำเครื่องมือไปใช้ใน

การเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

  ๙.๖.๓ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน โฮมรูม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน  

  ๙.๖.๔ ประชุมผู้ปกครอง  

  ๙.๖.๕ จัดกิจกรรมท่ีพัฒนานักเรียนให้เหมาะสม ป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือ

ผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไข อบรมนักเรียนในคาบคุณธรรม จริยธรรม  

  ๙.๖.๖ กำกับดูแลนักเรียนพัฒนาเขตพื้นท่ี 

 ๙.๗ เขตพื้นที่รับผิดชอบ อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ี  

  ๙.๗.๑ ควบคุมนักเรียนในท่ีปรึกษาให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยขณะปฏิบัติงาน  

  ๙.๗.๒ ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในขณะปฏิบัติงาน    

  ๙.๗.๓ ดูแลรักษาความสะอาดเขตพื้นท่ีของตนเอง ให้สะอาด พร้อมใช้งาน  

  ๙.๗.๔ ประสานงานกับงานอาคารและสถานท่ีเพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการใช้ปฏิบัติงาน  

  ๙.๗.๕ รับผิดชอบบริเวณรอบๆอาคารช่ัวคราว ๒ โดยนักเรียนรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด

รอบตัวอาคารท้ังหมด 

 ๙.๘ ครูเวรประจำวันอังคาร มีหน้าท่ี  

 หน้าประตูโรงเรียน มีหน้าท่ี 



   ๓๘ 

 

  - กำกับดูแลการเข้าแถวของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อยก่อนพิธีการหน้าเสา

ธง 

  - รับและตรวจสอบข้อมูลท่ีประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

  - ดำเนินการให้พิธีการหน้าเสาธงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสมในเวลาท่ีกำหนด 

  - ประสานกับฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมนอกเหนือพิธีการหน้าเสาธง 

  - บันทึกเหตุการณ์และลงช่ือการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เช้า) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) รับนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๐๗.๑๐ -๐๘.๑๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถวเข้าโรงเรียน การนำรถจักรยานยนต์

มาโรงเรียนเพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

  - กำกับดูแลนักเรียนท่ีมาสาย ให้ดำเนินการพิธีหนา้เสาธง เวลา ๐๘.๑๐ น.  

 ครูเวรปล่อยรถจักรยานยนต์ มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีปล่อยรถจักรยานยนต์ บริเวณใต้อาคารสามัญอนุสรณ์ 

  - กำกับดูแลนักเรียนในการปล่อยรถจักรยานยนต์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เย็น) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) ส่งนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๑๕.๕๐ -๑๖.๓๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถว การนำรถจักรยานยนต์กลับบ้าน

เพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

 ๙.๙ ครูเวรรักษาการณ์กลางวันวันหยุด มีหน้าท่ีดังนี้ 

  ๙.๙.๑. เวรรักษาการณ์เวลากลางวันรับผิดชอบต้ังแต่เวลา ๐๖.๐๐ น.–๑๘.๐๐น. หากผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรายนั้นขออนุญาตต่อผู้บริหารหรือผู้รักษาราชการแทน
เพื่อสับเปล่ียนหรือจัดให้เจ้าหน้าท่ีคนอื่นปฏิบัติหน้าท่ีเวรแทน 
  ๙.๙.๒. ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ มีหน้าท่ีตรวจตราดูแลทรัพย์สินทางราชการให้อยู่ในสภาพ

ปกติ โดยให้ครูเวรแต่ละวันดูแลรับผิดชอบดูแล อาคารเรียน (ดูแลประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า น้ำใช้) รับการติดต่อ

ประสานงาน กรณีมีผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียน 

  ๙.๙.๓ ตรวจดูแลห้ามมิให้บุคคลอื่นนอกจากเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติตามคำส่ังพักค้างคืนในบริเวณ
โรงเรียนและห้ามมิให้บุคคลอื่นนำทรัพย์สินของทางราชการออกจากโรงเรียนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการ
โรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทน 

  ๙.๙.๔. ตรวจตราดูแลมิให้บุคคลใดเสพของมึนเมา เล่นการพนัน หรือนำของมึนเมามาจำหน่ายใน
โรงเรียนโดยเด็ดขาด 



   ๓๙ 

 

  ๙.๙.๕. จัดทำบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวร โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแก่
ทรัพย์สินและสถานท่ีราชการ บันทึกการรับจดหมายการรับโทรศัพท์และหนังสือราชการท่ีมาถึงโรงเรียนบันทึกการ
รับมอบเวร รวมท้ังเหตุการณ์อื่น ๆ อันสมควร และให้ผู้ตรวจเวรลงบันทึกการตรวจเวรด้วย 
  ๙.๙.๖. ในขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หากมีเหตุการณ์ผิดปกติ มีเรื่องเร่งด่วนพิเศษท่ีอาจทำให้ ทรัพย์สิน
หรือสถานท่ีราชการได้รับความเสียหายให้รายงานผู้บริหารทราบทันที หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีมีความจำเป็น
เร่งด่วนใหแ้จ้งเจ้าหน้าท่ีตำรวจท้องท่ีเพื่อดำเนินการระงับเหตุทันทีด้วย 
 ๙.๑๐ ผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบาย สพฐ. ดังนี้ 

  ๙.๑๐.๑ ครูผู้รับผิดชอบโครงการอ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็น  

  ๙.๑๐.๒ โครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน (ออมวันละนิด ชีวิตพอเพียง) 

  ๙.๑๐.๓ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมฐานสาระภาษาไทย 

 ๙.๑๑ ชุมนุมที่รับผิดชอบ คือ ชุมนุม รักการอ่าน 

 ๙.๑๒ มีชั่วโมงการประชุม PLC จำนวน ๒ คาบต่อสัปดาห์ 

 ๙.๑๓ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑๐. นายรุ่งโรจน์ พิจติรไพวัน  ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีหน้าท่ีดังนี้ 

 ๑๐.๑ งานกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป มีหน้าท่ี 

         ๑๐.๑.๑  จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงานเสนอรองกลุ่มบริหาร

ท่ัวไปเพื่อจัดสรรงบประมาณ 

       ๑๐.๑.๒  จัดหา  จัดซื้อทรัพยากรท่ีจำเป็นในสำนักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 

        ๑๐.๑.๓  จัดทำทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของ

สำนักงาน ให้เป็นหมวดหมู่มีระบบการเก็บเอกสารท่ีสามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว 

        ๑๐.๑.๔  โต้ตอบหนังสือราชการ  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  หลักฐานให้ถูกต้องตาม

ระเบียบของงานสารบรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา 

        ๑๐.๑.๕  จัดส่งหนังสือราชการ  เอกสารของกลุ่มบริหารท่ัวไป ให้งานท่ีรับผิดชอบและติดตาม

เรื่องเก็บคืนจัดเข้าแฟ้มเรื่อง 

       ๑๐.๑.๖  จัดพิมพ์เอกสารและจัดถ่ายเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารท่ัวไป เช่น บันทึกข้อความ  

แบบสำรวจแบบสอบถาม แบบประเมินผลงานระเบียบและคำส่ัง 

        ๑๐.๑.๗  ประสานงานด้านข้อมูลและร่วมมือกับกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจและร่วมมืออันดีต่อกันในการดำเนินงานตามแผน 

       ๑๐.๑.๘  ประเมินผลและสรุปรายงานผลปฏิบัติราชการประจำปี 

 ๑๐.๒ เจ้าหน้าที่งานพัสดุโรงเรียน มีหน้าท่ี 



   ๔๐ 

 

          ๑๐.๒.๑  ประสานงานในกลุ่มงานบริหารท่ัวไป วางแผน จัดซื้อ จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์ท่ีจำเป็นใน

การซ่อมแซมอาคารสถานท่ี สาธารณูปโภคและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกท่ีชำรุด  โดยประสานงานกับพัสดุ

โรงเรียน    

                  ๑๐.๒.๒  จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  ยืมวัสดุให้ถูกต้องมีระบบและเป็นปัจจุบัน 

                 ๑๐.๒.๓  จัดทำระเบียบ  แนวปฏิบัติ แบบรายงาน  แบบฟอร์มต่าง ๆ  ท่ีจำเป็นในการให้บริการ

ปรับซ่อม 

                  ๑๐.๒.๔  ติดตามการปรับซ่อมและบำรุงรักษาสภาพวัสดุ  ครุภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน 

                  ๑๐.๒.๕  ประเมิน สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษาและรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง  

 ๑๐.๓ สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   มีหน้าท่ี  

  ๑๐.๓.๑ สอนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  ๑๐.๓.๒ นำข้อตกลงและนโยบายจากฝ่ายบริหารไปปฏิบัติ  

  ๑๐.๓.๓ วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนให้สนองหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

  ๑๐.๓.๔ ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรม

วิชาการ การประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม ฯลฯ 

  ๑๐.๓.๕ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน

รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

  ๑๐.๓.๖ ติดตามดูแลการสอบแก้ตัว และสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด “๐” “ร” 

“มส” โดยให้ดำเนินการตามระเบียบวัดผล  

  ๑๐.๓.๗ ดูแลดำเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัด 

กำหนดแนวทางในการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

  ๑๐.๓.๘ ติดตามดูแลตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาท่ีสอน และตรวจสอบเอกสารการ

วัดประเมินผลการเรียนของตนเอง โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล  

  ๑๐.๓.๙ ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผู้ช่วยกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร) 

 ๑๐.๔ ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว มีหน้าท่ี  

  ๑๐.๔.๑ ควบคุมดูแลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ 

  ๑๐.๔.๒ จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยนำเครื่องมือไปใช้

ในการเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

  ๑๐.๔.๓ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน โฮมรูม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ประชุม

ผู้ปกครอง  



   ๔๑ 

 

  ๑๐.๔.๔ จัดกิจกรรมท่ีพัฒนานักเรียนให้เหมาะสม ป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือ

ผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไข อบรมนักเรียนในคาบคุณธรรม จริยธรรม  

  ๑๐.๔.๕ กำกับดูแลนักเรียนพัฒนาเขตพื้นท่ี 

 ๑๐.๕ เขตพื้นที่รับผิดชอบ อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ี  

  ๑๐.๕.๑ ควบคุมนักเรียนในท่ีปรึกษาให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยขณะปฏิบัติงาน  

  ๑๐.๕.๒ ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในขณะปฏิบัติงาน    

  ๑๐.๕.๓ ดูแลรักษาความสะอาดเขตพื้นท่ีของตนเอง ให้สะอาด พร้อมใช้งาน  

  ๑๐.๕.๔ ประสานงานกับงานอาคารและสถานท่ีเพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการใช้ปฏิบัติงาน  

  ๑๐.๕.๕ ดูแลรับผิดชอบบริเวณรอบๆอาคารสามัญอนุสรณ์ ๑ โดยนักเรียนรับผิดชอบดูแลรักษา

ความสะอาดรอบตัวอาคารท้ังหมด  

 ๑๐.๖ ครูเวรประจำวันจันทร์ มีหน้าท่ี 

 หน้าประตูโรงเรียน มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลการเข้าแถวของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อยก่อนพิธีการหน้าเสา

ธง 

  - รับและตรวจสอบข้อมูลท่ีประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

  - ดำเนินการให้พิธีการหน้าเสาธงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสมในเวลาท่ีกำหนด 

  - ประสานกับฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมนอกเหนือพิธีการหน้าเสาธง 

  - บันทึกเหตุการณ์และลงช่ือการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เช้า) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) รับนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๐๗.๑๐ -๐๘.๑๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถวเข้าโรงเรียน การนำรถจักรยานยนต์

มาโรงเรียนเพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

  - กำกับดูแลนักเรียนท่ีมาสาย ให้ดำเนินการพิธีหนา้เสาธง เวลา ๐๘.๑๐ น.  

 ครูเวรปล่อยรถจักรยานยนต์ มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีปล่อยรถจักรยานยนต์ บริเวณใต้อาคารสามัญอนุสรณ์ 

  - กำกับดูแลนักเรียนในการปล่อยรถจักรยานยนต์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 
 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เย็น) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) ส่งนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๑๕.๕๐ -๑๖.๓๐ น. 



   ๔๒ 

 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถว การนำรถจักรยานยนต์กลับบ้าน

เพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

ครูเวรบริเวณอาคารเรียน มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรระหว่างเวลาพักกลางวัน หรือ เวลาว่าง โดยสอดส่อง ตรวจตรา  บริเวณอาคาร

เรียนช่ัวคราว ๑ อาคารเรียนช่ัวคราว ๒ อาคารสามัญอนุสรณ์ ๑ และอาคารสามัญอนุสรณ์ ๒ เพื่อให้เกิดความ

เรียบร้อยปลอดภัย 

  - บันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกให้เป็นปัจจุบัน หากมีส่ิงผิดปกติ ให้รายงานต่อหัวหน้า

เวรทันท ี

ครูเวรบริเวณจุดแยกขยะและโรงอาหาร มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลบริเวณจุดแยกขยะ ให้มีความสะอาดเรียบร้อยท้ัง ๔ จุด ประกอบด้วย บริเวณหลัง

อาคารเรียนสามัญอนุสรณ์ ๒ จุด บริเวณโรงอาหาร ๑ จุด และบริเวณข้างห้องพยาบาล ๑ จุด 

  - กำกับดูแลบริเวณโรงอาหาร ให้มีความสะอาดเรียบร้อย 

ครูเวรบริเวณห้องน้ำ มีหน้าท่ี  

  - กำกับดูแลความสะอาดของห้องน้ำนักเรียนชาย ห้องน้ำนักเรียนหญิง และห้องน้ำครู ให้มีความ

สะอาดเรียบร้อย 

 ๑๐.๗ ครูเวรรักษาการณ์กลางคืน มีหน้าท่ีดังนี้ 

  ๑๐.๗.๑. เวรรักษาการณ์เวลากลางวันรับผิดชอบต้ังแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.–๐๖.๐๐น. หากผู้ปฏิบัติ

หน้าท่ีเวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรายนั้นขออนุญาตต่อผู้บริหารหรือผู้รักษาราชการแทน

เพื่อสับเปล่ียนหรือจัดให้เจ้าหน้าท่ีคนอื่นปฏิบัติหน้าท่ีเวรแทน 

  ๑๐.๗.๒. ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ มีหน้าท่ีตรวจตราดูแลทรัพย์สินทางราชการให้อยู่ใน

สภาพปกติ โดยให้ครูเวรแต่ละวันดูแลรับผิดชอบดูแล อาคารเรียน (ดูแลประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า น้ำใช้) รับการติดต่อ

ประสานงาน กรณีมีผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียน 

  ๑๐.๗.๓ ตรวจดูแลห้ามมิให้บุคคลอื่นนอกจากเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติตามคำส่ังพักค้างคืนในบริเวณ

โรงเรียนและห้ามมิให้บุคคลอื่นนำทรัพย์สินของทางราชการออกจากโรงเรียนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทน 

  ๑๐.๗.๔. ตรวจตราดูแลมิให้บุคคลใดเสพของมึนเมา เล่นการพนัน หรือนำของมึนเมามาจำหน่าย

ในโรงเรียนโดยเด็ดขาด 

  ๑๐.๗.๕. จัดทำบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวร โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแก่

ทรัพย์สินและสถานท่ีราชการ บันทึกการรับจดหมายการรับโทรศัพท์และหนังสือราชการท่ีมาถึงโรงเรียนบันทึกการ

รับมอบเวร รวมท้ังเหตุการณ์อื่น ๆ อันสมควร และให้ผู้ตรวจเวรลงบันทึกการตรวจเวรด้วย 



   ๔๓ 

 

  ๑๐.๗.๖. ในขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หากมีเหตุการณ์ผิดปกติ มี เรื่องเร่งด่วนพิเศษท่ีอาจทำให้ 

ทรัพย์สินหรือสถานท่ีราชการได้รับความเสียหายให้รายงานผู้บริหารทราบทันที หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีมีความ

จำเป็นเร่งด่วนให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีตำรวจท้องท่ีเพื่อดำเนินการระงับเหตุทันทีด้วย 

 ๑๐.๘ หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร มีหน้าท่ีกำกับกรอบหลักสูตรกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร และ

ประสานงานกับครูผู้สอนให้จัดการเรียนการสอนตามกรอบหลักสูตรกิจกรรม 

 ๑๐.๙ ผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบาย สพฐ. ดังนี้ 

๑๐.๘.๑ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมฐานสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

  ๑๐.๘.๒ โครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน  

 ๑๐.๑๐ ชุมนุมที่รับผิดชอบ คือ ชุมนุม นาฏศิลป์ 

 ๑๐.๑๑ มีชั่วโมงการประชุม PLC จำนวน ๒ คาบต่อสัปดาห์ 

 ๑๑.๑๒ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

 

๑๑. นางสาวสุพรรณี ศรีรัตน์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย มีหน้าท่ีดังนี้ 

 ๑๑.๑ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีหน้าท่ี  

  ๑๑.๑.๑ ดำเนินการข้อมูลความพร้อม ความต้องการในการจัดกิจกรรมของนักเรียน และครู  

  ๑๑.๑.๒ จัดทำแผน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม ให้คำแนะนำแก่ครูท่ีปรึกษากิจกรรม 

และนักเรียนตามความเหมาะสม  

  ๑๑.๑.๓ กำกับ ติดตาม และประสานงานการดำเนินการจัดกิจกรรมให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของ

สถานศึกษา  

  ๑๑.๑.๔ รวบรวมผลการดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา  

  ๑๑.๑.๕ วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อหาทางปรับปรุงและแก้ไขปัญหานั้นๆ 

ติดต่อประสานงานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

  ๑๑.๑.๖ ประเมินผลการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีได้จัด

กิจกรรมพิเศษและสรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อส้ินภาคเรียน/ส้ินปีการศึกษา  

 ๑๑.๒ งานนิเทศการศึกษา  มีหน้าท่ี 

  ๑๑.๑ ศึกษาและวิเคราะห์ภาระงาน หน้าท่ีและตัวชี้วัดของงานท่ีครูผู้สอนต้องรับผิดชอบ เพื่อหา

ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาและการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

  ๑๑.๒ จัดทำตารางนิเทศ และคณะกรรมการนิเทศ  

  ๑๑.๓ ปฏิบัติตามแผน  กำกับติดตาม และสรุปรายงานผลการนิเทศภายใน 



   ๔๔ 

 

  ๑๑.๔ ดำเนินการประชุมช้ีแจงเพื่อนิเทศ ตามตารางการนิเทศ อย่างน้อยกลุ่มวสาระละ ๑ ครั้ง /

๑ ภาคเรียน 

  ๑๑.๕ เก็บรวบรวมผลจากการนิเทศ สรุปรายงานผลเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน 

  ๑๑.๖ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการนิเทศให้ครูผู้สอน เช่น การบรรยาย การจัด

นิทรรศการ การเย่ียมช้ันเรียน การดูงาน การประชุม การสัมภาษณ์  

 

 ๑๑.๓ สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีหน้าท่ี  

  ๑๑.๓.๑ สอนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  ๑๑.๓.๒ นำข้อตกลงและนโยบายจากฝ่ายบริหารไปปฏิบัติ  

  ๑๑.๓.๓ วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนให้สนองหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

  ๑๑.๓.๔ ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรม

วิชาการ การประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม ฯลฯ 

  ๑๑.๓.๖ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน

รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

  ๑๑.๓.๗ ติดตามดูแลการสอบแก้ตัว และสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด “๐” “ร” 

“มส” โดยให้ดำเนินการตามระเบียบวัดผล  

  ๑๑.๓.๘ ดูแลดำเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัด 

กำหนดแนวทางในการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

  ๑๑.๓.๙ ติดตามดูแลตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาท่ีสอน และตรวจสอบเอกสารการ

วัดประเมินผลการเรียนของตนเอง โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล  

  ๑๑.๓.๑๐ ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รองผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ม.๑) 

 ๑๑.๔ ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว มีหน้าท่ี  

  ๑๑.๔.๑ ควบคุมดูแลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒  

  ๑๑.๔.๒ จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยนำเครื่องมือไปใช้

ในการเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

  ๑๑.๔.๓ เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

  ๑๑.๔.๔ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน โฮมรูม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ประชุม

ผู้ปกครอง  



   ๔๕ 

 

  ๑๑.๔.๕ จัดกิจกรรมท่ีพัฒนานักเรียนให้เหมาะสม ป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือ

ผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไข อบรมนักเรียนในคาบคุณธรรม จริยธรรม  

  ๑๑.๔.๖ กำกับดูแลนักเรียนพัฒนาเขตพื้นท่ี 

 ๑๑.๕ เขตพื้นที่รับผิดชอบ อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ี  

  ๑๑.๕.๑ ควบคุมนักเรียนในท่ีปรึกษาให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยขณะปฏิบัติงาน  

  ๑๑.๕.๒ ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในขณะปฏิบัติงาน    

  ๑๑.๕.๓ ดูแลรักษาความสะอาดเขตพื้นท่ีของตนเอง ให้สะอาด พร้อมใช้งาน  

  ๑๑.๕.๔ ประสานงานกับงานอาคารและสถานท่ีเพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการใช้ปฏิบัติงาน  

  ๑๑.๕.๕ ดูแลรับผิดชอบบริเวณรอบๆอาคารสามัญอนุสรณ์ ๑ โดยนักเรียนรับผิดชอบดูแลรักษา

ความสะอาดรอบตัวอาคารท้ังหมด  

 ๑๑.๖ ครูเวรประจำวันพุธ มีหน้าท่ี  

 หน้าประตูโรงเรียน มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลการเข้าแถวของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อยก่อนพิธีการหน้าเสา

ธง 

  - รับและตรวจสอบข้อมูลท่ีประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

  - ดำเนินการให้พิธีการหน้าเสาธงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสมในเวลาท่ีกำหนด 

  - ประสานกับฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมนอกเหนือพิธีการหน้าเสาธง 

  - บันทึกเหตุการณ์และลงช่ือการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เช้า) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) รับนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๐๗.๑๐ -๐๘.๑๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถวเข้าโรงเรียน การนำรถจักรยานยนต์

มาโรงเรียนเพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

  - กำกับดูแลนักเรียนท่ีมาสาย ให้ดำเนินการพิธีหนา้เสาธง เวลา ๐๘.๑๐ น.  

 ครูเวรปล่อยรถจักรยานยนต์ มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีปล่อยรถจักรยานยนต์ บริเวณใต้อาคารสามัญอนุสรณ์ 

  - กำกับดูแลนักเรียนในการปล่อยรถจักรยานยนต์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เย็น) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) ส่งนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๑๕.๕๐ -๑๖.๓๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถว การนำรถจักรยานยนต์กลับบ้าน

เพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 



   ๔๖ 

 

๑๑.๗ ครูเวรรักษาการณ์กลางวันวันหยุด มีหน้าท่ีดังนี้ 

  ๑๑.๗.๑. เวรรักษาการณ์เวลากลางวันรับผิดชอบต้ังแต่เวลา ๐๖.๐๐ น.–๑๘.๐๐น. หากผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรายนั้นขออนุญาตต่อผู้บริหารหรือผู้รักษาราชการแทน
เพื่อสับเปล่ียนหรือจัดให้เจ้าหน้าท่ีคนอื่นปฏิบัติหน้าท่ีเวรแทน 
  ๑๑.๗.๒. ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ มีหน้าท่ีตรวจตราดูแลทรัพย์สินทางราชการให้อยู่ใน

สภาพปกติ โดยให้ครูเวรแต่ละวันดูแลรับผิดชอบดูแล อาคารเรียน (ดูแลประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า น้ำใช้) รับการติดต่อ

ประสานงาน กรณีมีผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียน 

  ๑๑.๗.๓ ตรวจดูแลห้ามมิให้บุคคลอื่นนอกจากเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติตามคำส่ังพักค้างคืนในบริเวณ
โรงเรียนและห้ามมิให้บุคคลอื่นนำทรัพย์สินของทางราชการออกจากโรงเรียนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการ
โรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทน 
  ๑๑.๗.๔. ตรวจตราดูแลมิให้บุคคลใดเสพของมึนเมา เล่นการพนัน หรือนำของมึนเมามาจำหน่าย
ในโรงเรียนโดยเด็ดขาด 
  ๑๑.๗.๕. จัดทำบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวร โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแก่
ทรัพย์สินและสถานท่ีราชการ บันทึกการรับจดหมายการรับโทรศัพท์และหนังสือราชการท่ีมาถึงโรงเรียนบันทึกการ
รับมอบเวร รวมท้ังเหตุการณ์อื่น ๆ อันสมควร และให้ผู้ตรวจเวรลงบันทึกการตรวจเวรด้วย 
  ๑๑.๗.๖. ในขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หากมีเหตุการณ์ผิดปกติ มีเรื่องเร่งด่วนพิเศษท่ีอาจทำให้ 
ทรัพย์สินหรือสถานท่ีราชการได้รับความเสียหายให้รายงานผู้บริหารทราบทันที หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีมีความ
จำเป็นเร่งด่วนให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีตำรวจท้องท่ีเพื่อดำเนินการระงับเหตุทันทีด้วย 
 ๑๑.๗ ผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบาย สพฐ. ดังนี้ 

  ๑๑.๙.๑ โครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน 

 ๑๑.๘ ชุมนุมที่รับผิดชอบ คือ ชุมนุม ท่องโลกอวกาศ 

 ๑๑.๙มีชั่วโมงการประชุม PLC จำนวน ๒ คาบต่อสัปดาห์ 

 ๑๑.๑๐ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

 

๑๒. นางยูไรดา  เจ๊ะอุบง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย มีหน้าที่ดังนี้ 

 ๑๒.๑ งานแนะแนว มีหน้าท่ี  

  ๑๒.๑.๑ รับส่งต่อนักเรียนจากครูท่ีปรึกษาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

  ๑๒.๑.๒ ให้บริการ ด้านการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ในด้านการเรียน ,

การศึกษาต่อ,การประกอบอาชีพ,ทุนการศึกษา,การพัฒนาทักษะอาชีพและสังคม  

  ๑๒.๑.๓ การเยี่ยมบ้านนักเรียน ดำเนินการประสานงานฝ่ายอื่นๆ  

  ๑๒.๑.๔ จัดทำป้ายนิเทศ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการแนะแนวอย่างต่อเนื่อง ทันเหตุการณ์   

  ๑๒.๑.๕ ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา  



   ๔๗ 

 

  ๑๒.๑.๖ รายงานผลนักเรียนรับทุนการศึกษา  

  ๑๒.๑.๗ ข้อมูลสถิติของงานแนะแนวต่อผู้บริหารสถานศึกษา  

  ๑๒.๑.๘ ติดตามนักเรียนท่ีจบการศึกษา ในด้านการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 

๑๒.๒ สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีหน้าท่ี  

  ๑๒.๒.๑ สอนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  ๑๒.๒.๒ นำข้อตกลงและนโยบายจากฝ่ายบริหารไปปฏิบัติ  

  ๑๒.๒.๓ วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนให้สนองหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

  ๑๒.๒.๔ ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรม

วิชาการ การประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม ฯลฯ 

  ๑๒.๒.๕ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน

รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

  ๑๒.๒.๖ ติดตามดูแลการสอบแก้ตัว และสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด “๐” “ร” 

“มส” โดยให้ดำเนินการตามระเบียบวัดผล  

  ๑๒.๒.๗ ดูแลดำเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัด 

กำหนดแนวทางในการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

  ๑๒.๒.๘ ติดตามดูแลตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาท่ีสอน และตรวจสอบเอกสารการ

วัดประเมินผลการเรียนของตนเอง โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล  

  ๑๒.๒.๙ ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาสาพัฒนา ม.๔) 

 ๑๒.๓ ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว มีหน้าท่ี  

  ๑๒.๓.๑ ควบคุมดูแลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  

  ๑๒.๓.๒ จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยนำเครื่องมือไปใช้

ในการเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

  ๑๒.๓.๓ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน โฮมรูม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน  

  ๑๒.๓.๔ ประชุมผู้ปกครอง  

  ๑๒.๓.๕ จัดกิจกรรมท่ีพัฒนานักเรียนให้เหมาะสม ป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือ

ผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไข อบรมนักเรียนในคาบคุณธรรม จริยธรรม  

  ๑๒.๓.๖ กำกับดูแลนักเรียนพัฒนาเขตพื้นท่ี 

 ๑๒.๔ เขตพื้นที่รับผิดชอบ อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ี  

  ๑๒.๔.๑ ควบคุมนักเรียนในท่ีปรึกษาให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยขณะปฏิบัติงาน  



   ๔๘ 

 

  ๑๒.๔.๒ ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในขณะปฏิบัติงาน    

  ๑๒.๔.๓ ดูแลรักษาความสะอาดเขตพื้นท่ีของตนเอง ให้สะอาด พร้อมใช้งาน  

  ๑๒.๔.๔ ประสานงานกับงานอาคารและสถานท่ีเพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการใช้ปฏิบัติงาน  

  ๑๒.๔.๕ รับผิดชอบบริเวณรอบๆอาคารช่ัวคราว ๒ โดยนักเรียนรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด

รอบตัวอาคารท้ังหมด 

 ๑๒.๕ ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี มีหน้าท่ี  

 หน้าประตูโรงเรียน มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลการเข้าแถวของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อยก่อนพิธีการหน้าเสา

ธง 

  - รับและตรวจสอบข้อมูลท่ีประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

  - ดำเนินการให้พิธีการหน้าเสาธงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสมในเวลาท่ีกำหนด 

  - ประสานกับฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมนอกเหนือพิธีการหน้าเสาธง 

  - บันทึกเหตุการณ์และลงช่ือการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เช้า) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) รับนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๐๗.๑๐ -๐๘.๑๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถวเข้าโรงเรียน การนำรถจักรยานยนต์

มาโรงเรียนเพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

  - กำกับดูแลนักเรียนท่ีมาสาย ให้ดำเนินการพิธีหนา้เสาธง เวลา ๐๘.๑๐ น.  

 ครูเวรปล่อยรถจักรยานยนต์ มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีปล่อยรถจักรยานยนต์ บริเวณใต้อาคารสามัญอนุสรณ์ 

  - กำกับดูแลนักเรียนในการปล่อยรถจักรยานยนต์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เย็น) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) ส่งนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๑๕.๕๐ -๑๖.๓๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถว การนำรถจักรยานยนต์กลับบ้าน

เพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

 

 ๑๒.๖ ครูเวรรักษาการณ์กลางวันวันหยุด มีหน้าท่ีดังนี้ 

  ๑๒.๖.๑ เวรรักษาการณ์เวลากลางวันรับผิดชอบต้ังแต่เวลา ๐๖.๐๐ น.–๑๘.๐๐น. หากผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรายนั้นขออนุญาตต่อผู้บริหารหรือผู้รักษาราชการแทน
เพื่อสับเปล่ียนหรือจัดให้เจ้าหน้าท่ีคนอื่นปฏิบัติหน้าท่ีเวรแทน 



   ๔๙ 

 

  ๑๒.๖.๒ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ มีหน้าท่ีตรวจตราดูแลทรัพย์สินทางราชการให้อยู่ในสภาพ

ปกติ โดยให้ครูเวรแต่ละวันดูแลรับผิดชอบดูแล อาคารเรียน (ดูแลประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า น้ำใช้) รับการติดต่อ

ประสานงาน กรณีมีผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียน 

  ๑๒.๖.๓ ตรวจดูแลห้ามมิให้บุคคลอื่นนอกจากเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติตามคำส่ังพักค้างคืนในบริเวณ
โรงเรียนและห้ามมิให้บุคคลอื่นนำทรัพย์สินของทางราชการออกจากโรงเรียนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการ
โรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทน 

  ๑๒.๖.๔ ตรวจตราดูแลมิให้บุคคลใดเสพของมึนเมา เล่นการพนัน หรือนำของมึนเมามาจำหน่าย
ในโรงเรียนโดยเด็ดขาด 
  ๑๒.๖.๕ จัดทำบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวร โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแก่
ทรัพย์สินและสถานท่ีราชการ บันทึกการรับจดหมายการรับโทรศัพท์และหนังสือราชการท่ีมาถึงโรงเรียนบันทึกการ
รับมอบเวร รวมท้ังเหตุการณ์อื่น ๆ อันสมควร และให้ผู้ตรวจเวรลงบันทึกการตรวจเวรด้วย 
  ๑๒.๖.๖ ในขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หากมีเหตุการณ์ผิดปกติ มีเรื่องเร่งด่วนพิเศษท่ีอาจทำให้ 
ทรัพย์สินหรือสถานท่ีราชการได้รับความเสียหายให้รายงานผู้บริหารทราบทันที หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีมีความ
จำเป็นเร่งด่วนให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีตำรวจท้องท่ีเพื่อดำเนินการระงับเหตุทันทีด้วย 
 ๑๒.๗ ผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบาย สพฐ. ดังนี้ 

  ๑๒.๗.๑ ครูผู้รับผิดชอบโครงการอ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็น 

  ๑๒.๗.๒ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมฐานสาระภาษาไทย 

 ๑๒.๘ ชุมนุมที่รับผิดชอบ คือ ชุมนุม รักการอ่าน 

 ๑๒.๙ มีชั่วโมงการประชุม PLC จำนวน ๒ คาบต่อสัปดาห์ 

 ๑๒.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑๓. นางสาวนิภาพันธ์  ระวิวงศ์ ตำแหน่งพนักงานราชการ มีหน้าท่ีดังนี้ 

 ๑๓.๑ งานโภชนาการโรงเรียน มีหน้าท่ี  

  ๑๓.๑.๑ จัดบริการสถานท่ี จำหน่าย ท่ีนั่งรับประทานอาหารแก่บุคลากรในโรงเรียน  

  ๑๓.๑.๒ ดูแลควบคุมความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงอาหารให้ถูกตามหลัก

อนามัย  

  ๑๓.๑.๓ ควบคุมดูแลรักษาสถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบการของแม่ค้าให้ถูก

สุขลักษณะ  

  ๑๓.๑.๔ รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน  

  ๑๓.๑.๕ กำหนดประเภทอาหาร ปริมาณและจำนวนแม่ค้าให้เพียงพอแก่บุคลากรในโรงเรียน 

ควบคุม  



   ๕๐ 

 

  ๑๓.๑.๖ กำหนดราคาตามปริมาณและคุณภาพอาหารตามสภาพเศรษฐกิจ  

  ๑๓.๑.๗ ให้คำแนะนำเบ้ืองต้นให้การประกอบอาหารท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ผู้ประกอบการ

และนักเรียน   

  ๑๓.๑.๘ อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในโรงอาหาร  

 ๑๓.๒ งานอนามัยโรงเรียน มีหน้าท่ี  

  ๑๓.๒.๑ ประสานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ ของโรงเรียน ในการดำเนินงานด้าน

อนามัย ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ  

  ๑๓.๒.๒ จัดทำเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและ

ใช้การได้ทันที  

  ๑๓.๒.๓ จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นไว้บริการให้เพียงพอและ

จัดทำหลักฐานการจ่ายยาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

  ๑๓.๒.๔ ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย  

 ๑๓.๓ งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน มีหน้าท่ีติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันอุบัติเหตุของนักเรียนและ

บุคลากรภายในโรงเรียน 

 ๑๓.๔ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีหน้าท่ี  

  ๑๓.๔.๑ รับผิดชอบงานบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

  ๑๓.๔.๒ ควบคุมดูแล ติดตามการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม

หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้  

  ๑๓.๔.๓ แบ่งงานรับผิดชอบและตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้   

  ๑๓.๔.๔ ดำเนินการเกี่ยวกับการอบรมนิเทศครูใหม่และนักศึกษาฝึกสอน  

  ๑๓.๔.๕ ประสานทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้   

  ๑๓.๔.๖ ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาและปรับปรุง จัดหา และ

ส่งเสริมให้ครู ผลิตส่ือการเรียนการสอน 

 ๑๓.๕ สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  มีหน้าท่ี 

  ๑๓.๕.๑ สอนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  ๑๓.๕.๒ นำข้อตกลงและนโยบายจากฝ่ายบริหารไปปฏิบัติ  

  ๑๓.๕.๓ วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนให้สนองหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

  ๑๓.๕.๔ ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรม

วิชาการ การประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม ฯลฯ 



   ๕๑ 

 

  ๑๓.๕.๖ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน

รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

  ๑๓.๕.๗ ติดตามดูแลการสอบแก้ตัว และสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด “๐” “ร” 

“มส” โดยให้ดำเนินการตามระเบียบวัดผล  

  ๑๓.๕.๘ ดูแลดำเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัด 

กำหนดแนวทางในการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

  ๑๓.๕.๙ ติดตามดูแลตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาท่ีสอน และตรวจสอบเอกสารการ

วัดประเมินผลการเรียนของตนเอง โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล  

  ๑๓.๕.๑๐ ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาสาพัฒนา ม.๖) 

 ๑๓.๖ ครูเวรประจำวันศุกร์ มีหน้าท่ี   

 หน้าประตูโรงเรียน มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลการเข้าแถวของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อยก่อนพิธีการหน้าเสา

ธง 

  - รับและตรวจสอบข้อมูลท่ีประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

  - ดำเนินการให้พิธีการหน้าเสาธงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสมในเวลาท่ีกำหนด 

  - ประสานกับฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมนอกเหนือพิธีการหน้าเสาธง 

  - บันทึกเหตุการณ์และลงช่ือการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เช้า) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) รับนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๐๗.๑๐ -๐๘.๑๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถวเข้าโรงเรียน การนำรถจักรยานยนต์

มาโรงเรียนเพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

  - กำกับดูแลนักเรียนท่ีมาสาย ให้ดำเนินการพิธีหนา้เสาธง เวลา ๐๘.๑๐ น.  

 ครูเวรปล่อยรถจักรยานยนต์ มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีปล่อยรถจักรยานยนต์ บริเวณใต้อาคารสามัญอนุสรณ์ 

  - กำกับดูแลนักเรียนในการปล่อยรถจักรยานยนต์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เย็น) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) ส่งนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๑๕.๕๐ -๑๖.๓๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถว การนำรถจักรยานยนต์กลับบ้าน

เพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

 



   ๕๒ 

 

 ครูเวรบริเวณอาคารเรียน มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรระหว่างเวลาพักกลางวัน หรือ เวลาว่าง โดยสอดส่อง ตรวจตรา  บริเวณอาคาร

เรียนช่ัวคราว ๑ อาคารเรียนช่ัวคราว ๒ อาคารสามัญอนุสรณ์ ๑ และอาคารสามัญอนุสรณ์ ๒ เพื่อให้เกิดความ

เรียบร้อยปลอดภัย 

  - บันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกให้เป็นปัจจุบัน หากมีส่ิงผิดปกติ ให้รายงานต่อหัวหน้า

เวรทันท ี

ครูเวรบริเวณจุดแยกขยะและโรงอาหาร มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลบริเวณจุดแยกขยะ ให้มีความสะอาดเรียบร้อยท้ัง ๔ จุด ประกอบด้วย บริเวณหลัง

อาคารเรียนสามัญอนุสรณ์ ๒ จุด บริเวณโรงอาหาร ๑ จุด และบริเวณข้างห้องพยาบาล ๑ จุด 

  - กำกับดูแลบริเวณโรงอาหาร ให้มีความสะอาดเรียบร้อย 

ครูเวรบริเวณห้องน้ำ มีหน้าท่ี  

  - กำกับดูแลความสะอาดของห้องน้ำนักเรียนชาย ห้องน้ำนักเรียนหญิง และห้องน้ำครู ให้มีความ

สะอาดเรียบร้อย 

 ๑๓.๗ ครูเวรรักษาการณ์กลางวันวันหยุด มีหน้าท่ีดังนี้ 

  ๑๓.๗.๑. เวรรักษาการณ์เวลากลางวันรับผิดชอบต้ังแต่เวลา ๐๖.๐๐ น.–๑๘.๐๐น. หากผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรายนั้นขออนุญาตต่อผู้บริหารหรือผู้รักษาราชการแทน
เพื่อสับเปล่ียนหรือจัดให้เจ้าหน้าท่ีคนอื่นปฏิบัติหน้าท่ีเวรแทน 
  ๑๓.๗.๒. ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ มีหน้าท่ีตรวจตราดูแลทรัพย์สินทางราชการให้อยู่ใน

สภาพปกติ โดยให้ครูเวรแต่ละวันดูแลรับผิดชอบดูแล อาคารเรียน (ดูแลประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า น้ำใช้) รับการติดต่อ

ประสานงาน กรณีมีผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียน 

  ๑๓.๗.๓ ตรวจดูแลห้ามมิให้บุคคลอื่นนอกจากเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติตามคำส่ังพักค้างคืนในบริเวณ
โรงเรียนและห้ามมิให้บุคคลอื่นนำทรัพย์สินของทางราชการออกจากโรงเรียนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการ
โรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทน 
  ๑๓.๗.๔. ตรวจตราดูแลมิให้บุคคลใดเสพของมึนเมา เล่นการพนัน หรือนำของมึนเมามาจำหน่าย
ในโรงเรียนโดยเด็ดขาด 
  ๑๓.๗.๕. จัดทำบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวร โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแก่
ทรัพย์สินและสถานท่ีราชการ บันทึกการรับจดหมายการรับโทรศัพท์และหนังสือราชการท่ีมาถึงโรงเรียนบันทึกการ
รับมอบเวร รวมท้ังเหตุการณ์อื่น ๆ อันสมควร และให้ผู้ตรวจเวรลงบันทึกการตรวจเวรด้วย 
  ๑๓.๗.๖. ในขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หากมีเหตุการณ์ผิดปกติ มีเรื่องเร่งด่วนพิเศษท่ีอาจทำให้ 
ทรัพย์สินหรือสถานท่ีราชการได้รับความเสียหายให้รายงานผู้บริหารทราบทันที หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีมีความ
จำเป็นเร่งด่วนให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีตำรวจท้องท่ีเพื่อดำเนินการระงับเหตุทันทีด้วย 
 



   ๕๓ 

 

 ๑๓.๘ ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว มีหน้าท่ี   

  ๑๓.๘.๑ ควบคุมดูแลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑  

  ๑๓.๘.๒ จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยนำเครื่องมือไปใช้

ในการเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

  ๑๓.๘.๓ เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

  ๑๓.๘.๔ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน โฮมรูม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ประชุม

ผู้ปกครอง  

  ๑๓.๘.๕ จัดกิจกรรมท่ีพัฒนานักเรียนให้เหมาะสม ป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือ

ผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไข อบรมนักเรียนในคาบคุณธรรม จริยธรรม  

  ๑๓.๘.๖ กำกับดูแลนักเรียนพัฒนาเขตพื้นท่ี 

 ๑๓.๙ เขตพื้นที่รับผิดชอบ อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ี  

  ๑๓.๙.๑ ควบคุมนักเรียนในท่ีปรึกษาให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยขณะปฏิบัติงาน  

  ๑๓.๙.๒ ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในขณะปฏิบัติงาน    

  ๑๓.๙.๓ ดูแลรักษาความสะอาดเขตพื้นท่ีของตนเอง ให้สะอาด พร้อมใช้งาน  

  ๑๓.๙.๔ ประสานงานกับงานอาคารและสถานท่ีเพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการใช้ปฏิบัติงาน 

  ๑๓.๙.๖ รับผิดชอบดูแลบริเวณโรงอาหารและอาคารช่ัวคราว ๓ โดยนักเรียนรับผิดชอบดูแล

รักษาความสะอาดรอบตัวอาคารท้ังหมด  

 ๑๓.๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบาย สพฐ. ดังนี้ 

  ๑๓.๑๐.๑ ผู้รับผิดชอบฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ฐาน ๕R skills สู่

เส้นทางชีวิต) 

  ๑๓.๑๐.๒ โครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน (ถุงเล็กท่ียิ่งใหญ่) 

  ๑๓.๑๐.๓ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมฐานสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 ๑๓.๑๑ ชุมนุมที่รับผิดชอบ คือ ชุมนุม อาหารเพื่อการขาย 

 ๑๓.๑๒ มีชั่วโมงการประชุม PCL จำนวน ๒ คาบต่อสัปดาห์ 

 ๑๓.๑๓ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

๑๔. นายชัยยันต์ มีเดช ตำแหน่งพนักงานราชการ มีหน้าท่ีดังนี้ 

 ๑๔.๑ หัวหน้างานอาคารสถานที่ มีหน้าท่ี บริหารจัดการอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อม ตามแนว

ปฏิบัติดังนี้ 



   ๕๔ 

 

  ๑๔.๑.๑ กำหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อมของ

สถานท่ีและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

  ๑๔.๑.๒ บำรุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพื่อให้เกิด

ความคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

  ๑๔.๑.๓ ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารและสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา

เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

           ๑๔.๑.๔ซ่อมบำรุงอาคารสถานท่ีท่ีมีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย สภาพสวยงาม 

น่าอยู่ น่าดู น่าใช้ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ทำแผนพัฒนาระยะยาว ระยะกลาง ระยะส้ัน 

งานฉุกเฉิน เป็นงานเร่งด่วนไม่มีแผนงานล่วงหน้า เช่น ซ่อมไฟฟ้า ประปา งานเฉพาะกิจ เป็นงานท่ีทำร่วมกับ

กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน มีคำส่ังให้ทำเป็นงานๆ เช่น การจัดสถานท่ีในงานกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน งาน

ตามโครงการ เป็นงานท่ีทางอาคารสถานท่ีกำหนดไว้ในแผนดำเนินงานประจำปี กำหนดครูดูแลรับผิดชอบเขตพื้นท่ี 

ร่วมกับนักเรียนในแต่ละห้องเรียน ดูแลรับผิดชอบห้องเรียนของตนเอง โดยมีครูท่ีปรึกษาควบคุมดูแล ดูแลความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณโรงเรียน ดูแลตกแต่งบำรุงรักษาอาคารสถานท่ีรวมท้ังพัสดุ 

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสถานท่ี การให้บริการด้านสาธารณูปโภค การให้บริการด้านอาคาร สถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์ 

แก่ชุมชน การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและการจัดบรรยากาศในโรงเรียน และการซ่อมบำรุง วัสดุ 

ครุภัณฑ์ และอาคารสถานท่ี 

 ๑๔.๒ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีหน้าท่ี  

  ๑๔.๒.๑ รับผิดชอบงานบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

  ๑๔.๒.๒ ควบคุมดูแล ติดตามการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม

หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้  

  ๑๔.๒.๓ แบ่งงานรับผิดชอบและตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้   

  ๑๔.๒.๔ ดำเนินการเกี่ยวกับการอบรมนิเทศครูใหม่และนักศึกษาฝึกสอน  

  ๑๔.๒.๕ ประสานทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้   

  ๑๔.๒.๖ ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาและปรับปรุง จัดหา และ

ส่งเสริมให้ครู ผลิตส่ือการเรียนการสอน 

 ๑๔.๓ สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีหน้าท่ี 

  ๑๔.๓.๑ สอนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  ๑๔.๓.๒ นำข้อตกลงและนโยบายจากฝ่ายบริหารไปปฏิบัติ  

  ๑๔.๓.๓ วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนให้สนองหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  



   ๕๕ 

 

  ๑๔.๓ ๔ ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรม

วิชาการ การประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม ฯลฯ 

  ๑๔.๓.๖ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน

รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

  ๑๔.๓.๗ ติดตามดูแลการสอบแก้ตัว และสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด “๐” “ร” 

“มส” โดยให้ดำเนินการตามระเบียบวัดผล  

  ๑๔.๓.๘ ดูแลดำเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัด 

กำหนดแนวทางในการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

  ๑๔.๓.๙ ติดตามดูแลตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาท่ีสอน และตรวจสอบเอกสารการ

วัดประเมินผลการเรียนของตนเอง โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล  

  ๑๔.๓.๑๐ ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาสาพัฒนา ม.๕) 

 ๑๔.๔ ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว มีหน้าท่ี   

  ๑๔.๔.๑ ควบคุมดูแลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑  

  ๑๔.๔.๒ จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยนำเครื่องมือไปใช้

ในการเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

  ๑๔.๔.๓ เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

  ๑๔.๔.๔ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน โฮมรูม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ปร ะชุม

ผู้ปกครอง  

  ๑๔.๔.๕ จัดกิจกรรมท่ีพัฒนานักเรียนให้เหมาะสม ป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือ

ผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไข อบรมนักเรียนในคาบคุณธรรม จริยธรรม  

  ๑๔.๔.๖ กำกับดูแลนักเรียนพัฒนาเขตพื้นท่ี 

 ๑๔.๕ เขตพื้นที่รับผิดชอบ อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ี  

  ๑๔.๕.๑ ควบคุมนักเรียนในท่ีปรึกษาให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยขณะปฏิบัติงาน  

  ๑๔.๕.๒ ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในขณะปฏิบัติงาน    

  ๑๔.๕.๓ ดูแลรักษาความสะอาดเขตพื้นท่ีของตนเอง ให้สะอาด พร้อมใช้งาน  

  ๑๔.๕.๔ ประสานงานกับงานอาคารและสถานท่ีเพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการใช้ปฏิบัติงาน 

  ๑๔.๕.๖ ดูแลรับผิดชอบป้อมยามและสวนป่า สนามฟุตบอลตลอดจนถึงหลุมขยะ โดยนักเรียน

รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดท้ังหมด 

 

 



   ๕๖ 

 

 ๑๔.๖ ครูเวรประจำวันอังคาร มีหน้าท่ี   

 หน้าประตูโรงเรียน มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลการเข้าแถวของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อยก่อนพิธีการหน้าเสา

ธง 

  - รับและตรวจสอบข้อมูลท่ีประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

  - ดำเนินการให้พิธีการหน้าเสาธงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสมในเวลาท่ีกำหนด 

  - ประสานกับฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมนอกเหนือพิธีการหน้าเสาธง 

  - บันทึกเหตุการณ์และลงช่ือการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เช้า) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) รับนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๐๗.๑๐ -๐๘.๑๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถวเข้าโรงเรียน การนำรถจักรยานยนต์

มาโรงเรียนเพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

  - กำกับดูแลนักเรียนท่ีมาสาย ให้ดำเนินการพิธีหนา้เสาธง เวลา ๐๘.๑๐ น.  

 ครูเวรปล่อยรถจักรยานยนต์ มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีปล่อยรถจักรยานยนต์ บริเวณใต้อาคารสามัญอนุสรณ์ 

  - กำกับดูแลนักเรียนในการปล่อยรถจักรยานยนต์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เย็น) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) ส่งนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๑๕.๕๐ -๑๖.๓๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถว การนำรถจักรยานยนต์กลับบ้าน

เพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

 ครูเวรบริเวณอาคารเรียน มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรระหว่างเวลาพักกลางวัน หรือ เวลาว่าง โดยสอดส่อง ตรวจตรา  บริเวณอาคาร

เรียนช่ัวคราว ๑ อาคารเรียนช่ัวคราว ๒ อาคารสามัญอนุสรณ์ ๑ และอาคารสามัญอนุสรณ์ ๒ เพื่อให้เกิดความ

เรียบร้อยปลอดภัย 

  - บันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกให้เป็นปัจจุบัน หากมีส่ิงผิดปกติ ให้รายงานต่อหัวหน้า

เวรทันท ี

ครูเวรบริเวณจุดแยกขยะและโรงอาหาร มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลบริเวณจุดแยกขยะ ให้มีความสะอาดเรียบร้อยท้ัง ๔ จุด ประกอบด้วย บริเวณหลัง

อาคารเรียนสามัญอนุสรณ์ ๒ จุด บริเวณโรงอาหาร ๑ จุด และบริเวณข้างห้องพยาบาล ๑ จุด 

  - กำกับดูแลบริเวณโรงอาหาร ให้มีความสะอาดเรียบร้อย 



   ๕๗ 

 

ครูเวรบริเวณห้องน้ำ มีหน้าท่ี  

  - กำกับดูแลความสะอาดของห้องน้ำนักเรียนชาย ห้องน้ำนักเรียนหญิง และห้องน้ำครู ให้มีความ

สะอาดเรียบร้อย 

 ๑๔.๗ ครูเวรรักษาการณ์กลางคืน มีหน้าท่ีดังนี้ 

  ๑๔.๗.๑. เวรรักษาการณ์เวลากลางวันรับผิดชอบต้ังแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.–๐๖.๐๐น. หากผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรายนั้นขออนุญาตต่อผู้บริหารหรือผู้รักษาราชการแทน
เพื่อสับเปล่ียนหรือจัดให้เจ้าหน้าท่ีคนอื่นปฏิบัติหน้าท่ีเวรแทน 
  ๑๔.๗.๒. ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ มีหน้าท่ีตรวจตราดูแลทรัพย์สินทางราชการให้อยู่ใน

สภาพปกติ โดยให้ครูเวรแต่ละวันดูแลรับผิดชอบดูแล อาคารเรียน (ดูแลประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า น้ำใช้) รับการติดต่อ

ประสานงาน กรณีมีผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียน 

  ๑๔.๗.๓ ตรวจดูแลห้ามมิให้บุคคลอื่นนอกจากเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติตามคำส่ังพักค้างคืนในบริเวณ
โรงเรียนและห้ามมิให้บุคคลอื่นนำทรัพย์สินของทางราชการออกจากโรงเรียนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการ
โรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทน 
  ๑๔.๗.๔. ตรวจตราดูแลมิให้บุคคลใดเสพของมึนเมา เล่นการพนัน หรือนำของมึนเมามาจำหน่าย
ในโรงเรียนโดยเด็ดขาด 
  ๑๔.๗.๕. จัดทำบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวร โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแก่
ทรัพย์สินและสถานท่ีราชการ บันทึกการรับจดหมายการรับโทรศัพท์และหนังสือราชการท่ีมาถึงโรงเรียนบันทึกการ
รับมอบเวร รวมท้ังเหตุการณ์อื่น ๆ อันสมควร และให้ผู้ตรวจเวรลงบันทึกการตรวจเวรด้วย 
  ๑๔.๗.๖. ในขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หากมีเหตุการณ์ผิดปกติ มีเรื่องเร่งด่วนพิเศษท่ีอาจทำให้ 
ทรัพย์สินหรือสถานท่ีราชการได้รับความเสียหายให้รายงานผู้บริหารทราบทันที หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีมีความ
จำเป็นเร่งด่วนให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีตำรวจท้องท่ีเพื่อดำเนินการระงับเหตุทันทีด้วย 
 ๑๔.๘ ผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบาย สพฐ. ดังนี้ 

  ๑๔.๘.๑ ผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน (เยาวชนวัยใส ใส่ใจหมวกกันน็อค) 

  ๑๔.๘.๒ ผู้รับผิดชอบโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 

 ๑๔.๙ ชุมนุมที่รับผิดชอบ คือ ชุมนุม กีฬาและนันทนาการ 

 ๑๔.๑๐ มีชั่วโมงการประชมุ PCL จำนวน ๒ คาบต่อสัปดาห์ 

 ๑๔.๑๑ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

๑๕. นายโฆษิต  สามัคคีคารมย์ ตำแหน่งพนักงานราชการ มีหน้าท่ีดังนี้ 

 ๑๕.๑ หัวหน้ากิจการนักเรียน มีหน้าท่ี 

  ๑๕.๑.๑ งานส่งเสริมกิจการนักเรียน มีหน้าท่ี  

๑. วางแผน กำหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักเรียนของสถานศึกษา  



   ๕๘ 

 

โดยสนับสนุนให้นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการนวางแผน 

๒. ดำเนินการจัดกิจกรรมและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการจัด 

กิจกรรมอย่างหลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

   ๓. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น 

ทำเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

   ๔. สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมกิจการนักเรียน เพื่อให้การจัดกิจกรรม

เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง 

  ๑๕.๑.๒ จัดทำสำมะโนผู้เรียน  

  ๑๕.๑.๓ การจัดทำข้อมูลจำนวนนักเรียน  

  ๑๕.๑.๔ งานกิจกรรมพิเศษ  

  ๑๕.๑.๕ งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีหน้าท่ี 

   ๑. จัดอบรมจริยธรรมประจำสัปดาห์ให้นักเรียนแต่ละระดับช้ัน 
   ๒.  ติดตามความประพฤติ การปฏิบัติตนของนักเรียนท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
   ๓.  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามความประพฤตินักเรียน 
   ๔.  ประสานงานกับชุมชนในวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญของชาติ 
  ๑๕.๑.๖ งานพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน  

  ๑๕.๑.๗ การส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร และ

หน่วยงานอื่น 

 ๑๕.๒ หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีหน้าท่ี  

  ๑๕.๒.๑  กำกับดูแลการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย 

  ๑๕.๒.๒  กำหนดหน้าท่ีของคณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๑๕.๒.๓  ประสานงานกับงานและ/หรือฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความ 

เรียบร้อย 

๑๕.๒.๔ วางแผนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษาในด้านการปกครองนักเรียนให้มี 

ประสิทธิภาพ 

๑๕.๒.๕ วางแผนแก้ปัญหานักเรียนในด้านต่างๆ เช่น การมาเรียน ระเบียบวินัย กฎข้อบังคับ ฯลฯ 

๑๕.๒.๖ ประสานงานกับครูเวรประจำวัน  เพื่อช่วยดูแล  ควบคุมนักเรียนประจำวันตามความ 

เหมาะสม 

 ๑๕.๒.๗ จัดทำคู่มืออบรมนักเรียนในคาบโฮมรูมให้แก่ครูปรึกษา 



   ๕๙ 

 

๑๕.๒.๘ ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน  

  ๑๕.๒.๙ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 ๑๕.๓ สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีหน้าท่ี  

  ๑๕.๓.๑ สอนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  ๑๕.๓.๒ นำข้อตกลงและนโยบายจากฝ่ายบริหารไปปฏิบัติ  

  ๑๕.๓.๓ วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนให้สนองหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

  ๑๕.๓.๔ ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรม

วิชาการ การประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม ฯลฯ 

  ๑๕.๓.๖ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน

รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

  ๑๕.๓.๗ ติดตามดูแลการสอบแก้ตัว และสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด “๐” “ร” 

“มส” โดยให้ดำเนินการตามระเบียบวัดผล  

  ๑๕.๓.๘ ดูแลดำเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัด 

กำหนดแนวทางในการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

  ๑๕.๓.๙ ติดตามดูแลตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาท่ีสอน และตรวจสอบเอกสารการ

วัดประเมินผลการเรียนของตนเอง โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล  

  ๑๕.๓.๑๐ ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ม.๑) 

 ๑๕.๔ ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว มีหน้าท่ี   

  ๑๕.๔.๑ ควบคุมดูแลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒  

  ๑๕.๔.๒ จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยนำเครื่องมือไปใช้

ในการเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

  ๑๕.๔.๓ เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

  ๑๕.๔.๔ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน โฮมรูม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ปร ะชุม

ผู้ปกครอง  

  ๑๕.๔.๕ จัดกิจกรรมท่ีพัฒนานักเรียนให้เหมาะสม ป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือ

ผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไข อบรมนักเรียนในคาบคุณธรรม จริยธรรม  

  ๑๕.๔.๖ กำกบัดูแลนักเรียนพัฒนาเขตพื้นท่ี 

 ๑๕.๕ เขตพื้นที่รับผิดชอบ อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ี  

  ๑๕.๕.๑ ควบคุมนักเรียนในท่ีปรึกษาให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยขณะปฏิบัติงาน  



   ๖๐ 

 

  ๑๕.๕.๒ ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในขณะปฏิบัติงาน    

  ๑๕.๕.๓ ดูแลรักษาความสะอาดเขตพื้นท่ีของตนเอง ให้สะอาด พร้อมใช้งาน  

  ๑๕.๕.๔ ประสานงานกับงานอาคารและสถานท่ีเพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการใช้ปฏิบัติงาน 

  ๑๕.๕.๖ รับผิดชอบดูแลบริเวณสนามกีฬาท้ังสามสนาม ตลอดแนวต้นไม้จนถึงหลุมขยะ โดย

นักเรียนรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดท้ังหมด 

 ๑๕.๖ ครูเวรประจำวันศุกร์ มีหน้าท่ี   

 หน้าประตูโรงเรียน มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลการเข้าแถวของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อยก่อนพิธีการหน้าเสา

ธง 

  - รับและตรวจสอบข้อมูลท่ีประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

  - ดำเนินการให้พิธีการหน้าเสาธงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสมในเวลาท่ีกำหนด 

  - ประสานกับฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมนอกเหนือพิธีการหน้าเสาธง 

  - บันทึกเหตุการณ์และลงช่ือการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เช้า) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) รับนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๐๗.๑๐ -๐๘.๑๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถวเข้าโรงเรียน การนำรถจักรยานยนต์

มาโรงเรียนเพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

  - กำกับดูแลนักเรียนท่ีมาสาย ให้ดำเนินการพิธีหนา้เสาธง เวลา ๐๘.๑๐ น.  

 ครูเวรปล่อยรถจักรยานยนต์ มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีปล่อยรถจักรยานยนต์ บริเวณใต้อาคารสามัญอนุสรณ์ 

  - กำกับดูแลนักเรียนในการปล่อยรถจักรยานยนต์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เย็น) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) ส่งนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๑๕.๕๐ -๑๖.๓๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถว การนำรถจักรยานยนต์กลับบ้าน

เพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

 ครูเวรบริเวณอาคารเรียน มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรระหว่างเวลาพักกลางวัน หรือ เวลาว่าง โดยสอดส่อง ตรวจตรา  บริเวณอาคาร

เรียนช่ัวคราว ๑ อาคารเรียนช่ัวคราว ๒ อาคารสามัญอนุสรณ์ ๑ และอาคารสามัญอนุสรณ์ ๒ เพื่อให้เกิดความ

เรียบร้อยปลอดภัย 
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  - บันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกให้เป็นปัจจุบัน หากมีส่ิงผิดปกติ ให้รายงานต่อหัวหน้า

เวรทันท ี

ครูเวรบริเวณจุดแยกขยะและโรงอาหาร มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลบริเวณจุดแยกขยะ ให้มีความสะอาดเรียบร้อยท้ัง ๔ จุด ประกอบด้วย บริเวณหลัง

อาคารเรียนสามัญอนุสรณ์ ๒ จุด บริเวณโรงอาหาร ๑ จุด และบริเวณข้างห้องพยาบาล ๑ จุด 

  - กำกับดูแลบริเวณโรงอาหาร ให้มีความสะอาดเรียบร้อย 

ครูเวรบริเวณห้องน้ำ มีหน้าท่ี  

  - กำกับดูแลความสะอาดของห้องน้ำนักเรียนชาย ห้องน้ำนักเรียนหญิง และห้องน้ำครู ให้มีความ

สะอาดเรียบร้อย 

 ๑๕.๗ ครูเวรรักษาการณ์กลางคืน มีหน้าท่ีดังนี้ 

  ๑๕.๗.๑. เวรรักษาการณ์เวลากลางวันรับผิดชอบต้ังแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.–๐๖.๐๐น. หากผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรายนั้นขออนุญาตต่อผู้บริหารหรือผู้รักษาราชการแทน
เพื่อสับเปล่ียนหรือจัดให้เจ้าหน้าท่ีคนอื่นปฏิบัติหน้าท่ีเวรแทน 
  ๑๕.๗.๒. ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ มีหน้าท่ีตรวจตราดูแลทรัพย์สินทางราชการให้อยู่ใน

สภาพปกติ โดยให้ครูเวรแต่ละวันดูแลรับผิดชอบดูแล อาคารเรียน (ดูแลประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า น้ำใช้) รับการติดต่อ

ประสานงาน กรณีมีผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียน 

  ๑๕.๗.๓ ตรวจดูแลห้ามมิให้บุคคลอื่นนอกจากเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติตามคำส่ังพักค้างคืนในบริเวณ
โรงเรียนและห้ามมิให้บุคคลอื่นนำทรัพย์สินของทางราชการออกจากโรงเรียนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการ
โรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทน 
  ๑๕.๗.๔. ตรวจตราดูแลมิให้บุคคลใดเสพของมึนเมา เล่นการพนัน หรือนำของมึนเมามาจำหน่าย
ในโรงเรียนโดยเด็ดขาด 
  ๑๕.๗.๕. จัดทำบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวร โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแก่
ทรัพย์สินและสถานท่ีราชการ บันทึกการรับจดหมายการรับโทรศัพท์และหนังสือราชการท่ีมาถึงโรงเรียนบันทึกการ
รับมอบเวร รวมท้ังเหตุการณ์อื่น ๆ อันสมควร และให้ผู้ตรวจเวรลงบันทึกการตรวจเวรด้วย 
  ๑๕.๗.๖. ในขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หากมีเหตุการณ์ผิดปกติ มีเรื่องเร่งด่วนพิเศษท่ีอาจทำให้ 
ทรัพย์สินหรือสถานท่ีราชการได้รับความเสียหายให้รายงานผู้บริหารทราบทันที หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีมีความ
จำเป็นเร่งด่วนให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีตำรวจท้องท่ีเพื่อดำเนินการระงับเหตุทันทีด้วย 
 ๑๕.๘. ผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบาย สพฐ. ดังนี้ 

  ๑๕.๘.๑ ผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน (คุณธรรมอยู่ท่ีใจ สร้างระเบียบวินัยด้วย

ตนเอง) 

  ๑๕.๘.๒ หัวหน้ากิจกรรมสภานักเรียน 

  ๑๕.๘.๓ ผู้ช่วยโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 
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 ๑๕.๙ ชุมนุมที่รับผิดชอบ คือ ชุมนุม อาชีพยุคโควิด ๑๙ 

 ๑๕.๑๐ มีชั่วโมงการประชุม PCL จำนวน ๒ คาบต่อสัปดาห์ 

 ๑๕.๑๑ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

  

๑๖. นางพัชนี  เสนาสี ตำแหน่งพนักงานราชการ มีหน้าท่ีดังนี้ 

 ๑๖.๑ งานห้องสมุด (บรรณารักษ์) มีหน้าท่ี  

  ๑๖.๑.๑ วางแผนพัฒนางานห้องสมุดให้ดำเนินไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  

  ๑๖.๑.๒ จัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความรู้ท่ัวไป  

  ๑๖.๑.๓ จัดทำและจัดเก็บสมุดทะเบียนต่างๆ ของห้องสมุดให้เป็นปัจจุบันเสมอ  

  ๑๖.๑.๔ ส่งเสริมและจัดกิจกรรมรักการอ่านให้นักเรียนได้พัฒนานิสันรักการอ่าน  

  ๑๖.๑.๕ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ครู ในการเลือกและใช้วัสดุสารนิเทศเพื่อประโยชน์

ในการสอน  

  ๑๖.๑.๖ ให้คำแนะนำแก่ครูและนักเรียนในการค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด  

  ๑๖.๑.๗ กำหนดระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดเสนอผู้บริหาร เพื่อขออนุมัติต่อไป จัดเก็บ

และรวบรวม จัดหมู่ หนังสือ  

  ๑๖.๑.๘ จัดทำการซ่อมแซ่มหนังสือท่ีชำรุดให้เป็นปัจจุบัน รับผิดชอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ของห้องสมุด 

ควบคุม บำรุงรักษาห้องสมุด ICT พร้อมท้ังคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ท้ังระบบ พร้อมใช้งาน  

  ๑๖.๑.๙ เก็บรวบรวมสถิติต่างๆ เกี่ยวกับห้องสมุดและรายงานเสนอผู้บริหารทราบ  

  ๑๖.๑.๑๐ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสำคัญ  

  ๑๖.๑.๑๒ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 

 ๑๖.๒ สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีหน้าท่ี  

  ๑๖.๒.๑ สอนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  ๑๖.๒.๒ นำข้อตกลงและนโยบายจากฝ่ายบริหารไปปฏิบัติ  

  ๑๖.๒.๓ วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนให้สนองหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

  ๑๖.๒.๔ ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรม

วิชาการ การประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม ฯลฯ 

  ๑๖.๒.๖ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน

รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
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  ๑๖.๒.๗ ติดตามดูแลการสอบแก้ตัว และสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด “๐” “ร” 

“มส” โดยให้ดำเนินการตามระเบียบวัดผล  

  ๑๖.๒.๘ ดูแลดำเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัด 

กำหนดแนวทางในการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

  ๑๖.๒.๙ ติดตามดูแลตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาท่ีสอน และตรวจสอบเอกสารการ

วัดประเมินผลการเรียนของตนเอง โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล  

  ๑๖.๒.๑๐ ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผู้รองกำกับลูกเสือ-เนตรนารี ม.๓) 

 ๑๖.๓ ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว มีหน้าท่ี   

  ๑๖.๓.๑ ควบคุมดูแลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  

  ๑๖.๓.๒ จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยนำเครื่องมือไปใช้

ในการเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

  ๑๖.๓.๓ เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

  ๑๖.๓.๔ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน โฮมรูม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ประชุม

ผู้ปกครอง  

  ๑๖.๓.๕ จัดกิจกรรมท่ีพัฒนานักเรียนให้เหมาะสม ป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือ

ผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไข อบรมนักเรียนในคาบคุณธรรม จริยธรรม  

  ๑๖.๓.๖ กำกับดูแลนักเรียนพัฒนาเขตพื้นท่ี 

 ๑๖.๔ เขตพื้นที่รับผิดชอบ อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ี  

  ๑๖.๔.๑ ควบคุมนักเรียนในท่ีปรึกษาให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยขณะปฏิบัติงาน  

  ๑๖.๔.๒ ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในขณะปฏิบัติงาน    

  ๑๖.๔.๓ ดูแลรักษาความสะอาดเขตพื้นท่ีของตนเอง ให้สะอาด พร้อมใช้งาน  

  ๑๖.๔.๔ ประสานงานกับงานอาคารและสถานท่ีเพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการใช้ปฏิบัติงาน 

  ๑๖.๔.๖ รับผิดชอบดูแลบริเวณรอบๆอาคารช่ัวคราว ๑ โดยนักเรียนรับผิดชอบดูแลรักษาความ

สะอาดรอบตัวอาคารท้ังหมด 

 ๑๖.๕ ครูเวรประจำวันพุธ มีหน้าท่ี  

 หน้าประตูโรงเรียน มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลการเข้าแถวของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อยก่อนพิธีการหน้าเสา

ธง 

  - รับและตรวจสอบข้อมูลท่ีประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

  - ดำเนินการให้พิธีการหน้าเสาธงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสมในเวลาท่ีกำหนด 
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  - ประสานกับฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมนอกเหนือพิธีการหน้าเสาธง 

  - บันทึกเหตุการณ์และลงช่ือการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เช้า) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) รับนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๐๗.๑๐ -๐๘.๑๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถวเข้าโรงเรียน การนำรถจักรยานยนต์

มาโรงเรียนเพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

  - กำกับดูแลนักเรียนท่ีมาสาย ให้ดำเนินการพิธีหนา้เสาธง เวลา ๐๘.๑๐ น.  

 ครูเวรปล่อยรถจักรยานยนต์ มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีปล่อยรถจักรยานยนต์ บริเวณใต้อาคารสามัญอนุสรณ์ 

  - กำกับดูแลนักเรียนในการปล่อยรถจักรยานยนต์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เย็น) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) ส่งนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๑๕.๕๐ -๑๖.๓๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถว การนำรถจักรยานยนต์กลับบ้าน

เพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

 ครูเวรบริเวณอาคารเรียน มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรระหว่างเวลาพักกลางวัน หรือ เวลาว่าง โดยสอดส่อง ตรวจตรา  บริเวณอาคาร

เรียนช่ัวคราว ๑ อาคารเรียนช่ัวคราว ๒ อาคารสามัญอนุสรณ์ ๑ และอาคารสามัญอนุสรณ์ ๒ เพื่อให้เกิดความ

เรียบร้อยปลอดภัย 

  - บันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกให้เป็นปัจจุบัน หากมีส่ิงผิดปกติ ให้รายงานต่อหัวหน้า

เวรทันท ี

ครูเวรบริเวณจุดแยกขยะและโรงอาหาร มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลบริเวณจุดแยกขยะ ให้มีความสะอาดเรียบร้อยท้ัง ๔ จุด ประกอบด้วย บริเวณหลัง

อาคารเรียนสามัญอนุสรณ์ ๒ จุด บริเวณโรงอาหาร ๑ จุด และบริเวณข้างห้องพยาบาล ๑ จุด 

  - กำกับดูแลบริเวณโรงอาหาร ให้มีความสะอาดเรียบร้อย 

ครูเวรบริเวณห้องน้ำ มีหน้าท่ี  

  - กำกับดูแลความสะอาดของห้องน้ำนักเรียนชาย ห้องน้ำนักเรียนหญิง และห้องน้ำครู ให้มีความ

สะอาดเรียบร้อย 

 

 

 



   ๖๕ 

 

 ๑๖.๖ ครูเวรรักษาการณ์กลางวันวันหยุด มีหน้าท่ีดังนี้ 

  ๑๖.๖.๑. เวรรักษาการณ์เวลากลางวันรับผิดชอบต้ังแต่เวลา ๐๖.๐๐ น.–๑๘.๐๐น. หากผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรายนั้นขออนุญาตต่อผู้บริหารหรือผู้รักษาราชการแทน
เพื่อสับเปล่ียนหรือจัดให้เจ้าหน้าท่ีคนอื่นปฏิบัติหน้าท่ีเวรแทน 
  ๑๖.๖.๒. ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ มีหน้าท่ีตรวจตราดูแลทรัพย์สินทางราชการให้อยู่ใน

สภาพปกติ โดยให้ครูเวรแต่ละวันดูแลรับผิดชอบดูแล อาคารเรียน (ดูแลประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า น้ำใช้) รับการติดต่อ

ประสานงาน กรณีมีผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียน 

  ๑๖.๖.๓ ตรวจดูแลห้ามมิให้บุคคลอื่นนอกจากเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติตามคำส่ังพักค้างคืนในบริเวณ
โรงเรียนและห้ามมิให้บุคคลอื่นนำทรัพย์สินของทางราชการออกจากโรงเรียนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการ
โรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทน 
  ๑๖.๖.๔. ตรวจตราดูแลมิให้บุคคลใดเสพของมึนเมา เล่นการพนัน หรือนำของมึนเมามาจำหน่าย
ในโรงเรียนโดยเด็ดขาด 
  ๑๖.๖.๕. จัดทำบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวร โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแก่
ทรัพย์สินและสถานท่ีราชการ บันทึกการรับจดหมายการรับโทรศัพท์และหนังสือราชการท่ีมาถึงโรงเรียนบันทึกการ
รับมอบเวร รวมท้ังเหตุการณ์อื่น ๆ อันสมควร และให้ผู้ตรวจเวรลงบันทึกการตรวจเวรด้วย 
  ๑๖.๖.๖. ในขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หากมีเหตุการณ์ผิดปกติ มีเรื่องเร่งด่วนพิเศษท่ีอาจทำให้ 
ทรัพย์สินหรือสถานท่ีราชการได้รับความเสียหายให้รายงานผู้บริหารทราบทันที หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีมีความ
จำเป็นเร่งด่วนให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีตำรวจท้องท่ีเพื่อดำเนินการระงับเหตุทันทีด้วย 
 ๑๖.๗. ผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบาย สพฐ. ดังนี้ 

  ๑๖.๗.๑ ผู้รับผิดชอบฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ฐานโครงงาน

ส่ิงประดิษฐ์เทคโนโลยี) 

  ๑๖.๗.๒ โครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน  

  ๑๖.๗.๓ กิจกรรมสเต็ม 

 ๑๖.๘ ครูแกนนำโครงการ TSQP 

 ๑๖.๙ ชุมนุมที่รับผิดชอบ คือ ชุมนุม ห้องสมุดมีชีวิต 

 ๑๖.๑๐ มีชั่วโมงการประชุม PCL จำนวน ๒ คาบต่อสัปดาห์ 

 ๑๖.๑๑ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

๑๗. นางสาวรพีพรรณ  โพธิ์เพชร ตำแหน่งพนักงานราชการ มีหน้าท่ีดังนี้ 

 ๑๗.๑ หัวหน้ากลุ่มบริการงานแผนงานและงบประมาณ มีหน้าท่ี  

  ๑๗.๑.๑ วางแผนการกำหนดนโยบายแผนและงบประมาณ  

  ๑๗.๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี แผนปฏิบัติการประจำปี การติดตาม  



   ๖๖ 

 

  ๑๗.๑.๓ ตรวจสอบการใช้เงินท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ของสถานศึกษา  ให้

เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนประมาณรายไตรมาศ  

  ๑๗.๑.๔ จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการใช้บริการ ผลผลิต

ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส  

  ๑๗.๑.๕ จัดทำแผนการกำกับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเส่ียงสำหรับโครงการท่ีมีความ

เสียงสูง  

  ๑๗.๑.๖ ประสานแผนและดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการ

ตรวจสอบ ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง  

  ๑๗.๑.๗ จัดทำข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตามและนิเทศ พร้อมท้ังเสนอข้อปัญหาท่ีอาจทำให้

การ ดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์  

  ๑๗.๑.๘ รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

  ๑๗.๑.๙ สรุปข้อมูลสารสนเทศและจัดทำรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดำเนินของ เป็น

รายไตรมาสต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ๑๗.๒ สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีหน้าท่ี  

  ๑๗.๒.๑ สอนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  ๑๗.๒.๒ นำข้อตกลงและนโยบายจากฝ่ายบริหารไปปฏิบัติ  

  ๑๗.๒.๓ วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนให้สนองหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

  ๑๗.๒.๔ ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรม

วิชาการ การประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม ฯลฯ 

  ๑๗.๒.๖ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน

รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

  ๑๗.๒.๗ ติดตามดูแลการสอบแก้ตัว และสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด “๐” “ร” 

“มส” โดยให้ดำเนินการตามระเบียบวัดผล  

  ๑๗.๒.๘ ดูแลดำเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัด 

กำหนดแนวทางในการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

  ๑๗.๒.๙ ติดตามดูแลตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาท่ีสอน และตรวจสอบเอกสารการ

วัดประเมินผลการเรียนของตนเอง โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล  

  ๑๗.๒.๑๐ ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รองผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ม.๒) 

 



   ๖๗ 

 

 ๑๗.๓ ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว มีหน้าท่ี   

  ๑๗.๓.๑ ควบคุมดูแลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑  

  ๑๗.๓.๒ จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยนำเครื่องมือไปใช้

ในการเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

  ๑๗.๓.๓ เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

  ๑๗.๓.๔ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน โฮมรูม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ประชุม

ผู้ปกครอง  

  ๑๗.๓.๕ จัดกิจกรรมท่ีพัฒนานักเรียนให้เหมาะสม ป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือ

ผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไข อบรมนักเรียนในคาบคุณธรรม จริยธรรม  

  ๑๗.๓.๖ กำกับดูแลนักเรียนพัฒนาเขตพื้นท่ี 

 ๑๗.๔ เขตพื้นที่รับผิดชอบ อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ี  

  ๑๗.๔.๑ ควบคุมนักเรียนในท่ีปรึกษาให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยขณะปฏิบัติงาน  

  ๑๗.๔.๒ ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในขณะปฏิบัติงาน    

  ๑๗.๔.๓ ดูแลรักษาความสะอาดเขตพื้นท่ีของตนเอง ให้สะอาด พร้อมใช้งาน  

  ๑๗.๔.๔ ประสานงานกับงานอาคารและสถานท่ีเพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการใช้ปฏิบัติงาน 

  ๑๗.๔.๖ ดูแลใต้อาคารสามัญอนุสรณ์ ๑ จนถึงฟุตบาท และเสาธงชาติ โดยนักเรียนรับผิดชอบ

ดูแลความสะอาดท้ังหมด 

 ๑๗.๕ ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี มีหน้าท่ี  

 หน้าประตูโรงเรียน มีหน้าท่ี 

  - กำกบัดูแลการเข้าแถวของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อยก่อนพิธีการหน้าเสา

ธง 

  - รับและตรวจสอบข้อมูลท่ีประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

  - ดำเนินการให้พิธีการหน้าเสาธงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสมในเวลาท่ีกำหนด 

  - ประสานกับฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมนอกเหนือพิธีการหน้าเสาธง 

  - บันทึกเหตุการณ์และลงช่ือการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เช้า) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) รับนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๐๗.๑๐ -๐๘.๑๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถวเข้าโรงเรียน การนำรถจักรยานยนต์

มาโรงเรียนเพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

  - กำกับดูแลนักเรียนท่ีมาสาย ให้ดำเนินการพิธีหนา้เสาธง เวลา ๐๘.๑๐ น.  



   ๖๘ 

 

 ครูเวรปล่อยรถจักรยานยนต์ มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีปล่อยรถจักรยานยนต์ บริเวณใต้อาคารสามัญอนุสรณ์ 

  - กำกับดูแลนักเรียนในการปล่อยรถจักรยานยนต์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เย็น) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) ส่งนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๑๕.๕๐ -๑๖.๓๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถว การนำรถจักรยานยนต์กลับบ้าน

เพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

 ครูเวรบริเวณอาคารเรียน มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรระหว่างเวลาพักกลางวัน หรือ เวลาว่าง โดยสอดส่อง ตรวจตรา  บริเวณอาคาร

เรียนช่ัวคราว ๑ อาคารเรียนช่ัวคราว ๒ อาคารสามัญอนุสรณ์ ๑ และอาคารสามัญอนุสรณ์ ๒ เพื่อให้เกิดความ

เรียบร้อยปลอดภัย 

  - บันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกให้เป็นปัจจุบัน หากมีส่ิงผิดปกติ ให้รายงานต่อหัวหน้า

เวรทันท ี

ครูเวรบริเวณจุดแยกขยะและโรงอาหาร มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลบริเวณจุดแยกขยะ ให้มีความสะอาดเรียบร้อยท้ัง ๔ จุด ประกอบด้วย บริเวณหลัง

อาคารเรียนสามัญอนุสรณ์ ๒ จุด บริเวณโรงอาหาร ๑ จุด และบริเวณข้างห้องพยาบาล ๑ จุด 

  - กำกับดูแลบริเวณโรงอาหาร ให้มีความสะอาดเรียบร้อย 

ครูเวรบริเวณห้องน้ำ มีหน้าท่ี  

  - กำกับดูแลความสะอาดของห้องน้ำนักเรียนชาย ห้องน้ำนักเรียนหญิง และห้องน้ำครู ให้มีความ

สะอาดเรียบร้อย 

 

 

 ๑๗.๖ ครูเวรรักษาการณ์กลางวันวันหยุด มีหน้าท่ีดังนี้ 

  ๑๗.๖.๑. เวรรักษาการณ์เวลากลางวันรับผิดชอบต้ังแต่เวลา ๐๖.๐๐ น.–๑๘.๐๐น. หากผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรายนั้นขออนุญาตต่อผู้บริหารหรือผู้รักษาราชการแทน
เพื่อสับเปล่ียนหรือจัดให้เจ้าหน้าท่ีคนอื่นปฏิบัติหน้าท่ีเวรแทน 
  ๑๗.๖.๒. ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ มีหน้าท่ีตรวจตราดูแลทรัพย์สินทางราชการให้อยู่ใน

สภาพปกติ โดยให้ครูเวรแต่ละวันดูแลรับผิดชอบดูแล อาคารเรียน (ดูแลประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า น้ำใช้) รับการติดต่อ

ประสานงาน กรณีมีผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียน 



   ๖๙ 

 

  ๑๗.๖.๓ ตรวจดูแลห้ามมิให้บุคคลอื่นนอกจากเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติตามคำส่ังพักค้างคืนในบริเวณ
โรงเรียนและห้ามมิให้บุคคลอื่นนำทรัพย์สินของทางราชการออกจากโรงเรียนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการ
โรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทน 
  ๑๗.๖.๔. ตรวจตราดูแลมิให้บุคคลใดเสพของมึนเมา เล่นการพนัน หรือนำของมึนเมามาจำหน่าย
ในโรงเรียนโดยเด็ดขาด 
  ๑๗.๖.๕. จัดทำบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวร โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแก่
ทรัพย์สินและสถานท่ีราชการ บันทึกการรับจดหมายการรับโทรศัพท์และหนังสือราชการท่ีมาถึงโรงเรียนบันทึกการ
รับมอบเวร รวมท้ังเหตุการณ์อื่น ๆ อันสมควร และให้ผู้ตรวจเวรลงบันทึกการตรวจเวรด้วย 
  ๑๗.๖.๖. ในขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หากมีเหตุการณ์ผิดปกติ มีเรื่ องเร่งด่วนพิเศษท่ีอาจทำให้ 
ทรัพย์สินหรือสถานท่ีราชการได้รับความเสียหายให้รายงานผู้บริหารทราบทันที หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีมีความ
จำเป็นเร่งด่วนให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีตำรวจท้องท่ีเพื่อดำเนินการระงับเหตุทันทีด้วย 
 ๑๗.๗ ผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบาย สพฐ. ดังนี้ 

  ๑๗.๗.๑ ผู้รับผิดชอบฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ฐานวิทยาศาสตร์ 

สวนครัว สมุนไพร พอเพียง) 

  ๑๗.๗.๒โครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน (แต่งกายดี มีเสน่ห์) 

  ๑๗.๗.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 ๑๗.๘ ชุมนุมที่รับผิดชอบ คือ ชุมนุม พืชผักสร้างค่า  

 ๑๗.๙ มีชั่วโมงการประชุม PCL จำนวน ๒ คาบต่อสัปดาห์ 

 ๑๗.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

๑๘. นายสันติ  ศรีเพชร ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง มีหน้าท่ีดังนี้ 

 ๑๘.๑ ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่ มีหน้าท่ีบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อม ตามแนวปฏิบัติ

ดังนี้ 

  ๑๘.๑.๑ กำหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อมของ

สถานท่ีและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

  ๑๘.๑.๒ บำรุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพื่อให้เกิด

ความคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

  ๑๘.๑.๓ ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารและสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา

เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

          ๑๘.๑.๔ ซ่อมบำรุงอาคารสถานท่ีท่ีมีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย สภาพสวยงาม 

น่าอยู่ น่าดู น่าใช้ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ทำแผนพัฒนาระยะยาว ระยะกลาง ระยะส้ัน 



   ๗๐ 

 

งานฉุกเฉิน เป็นงานเร่งด่วนไม่มีแผนงานล่วงหน้า เช่น ซ่อมไฟฟ้า ประปา งานเฉพาะกิจ เป็นงานท่ีทำร่วมกับ

กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน มีคำส่ังให้ทำเป็นงานๆ เช่น การจัดสถานท่ีในงานกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน งาน

ตามโครงการ เป็นงานท่ีทางอาคารสถานท่ีกำหนดไว้ในแผนดำเนินงานประจำปี กำหนดครูดูแลรับผิดชอบเขตพื้นท่ี 

ร่วมกับนักเรียนในแต่ละห้องเรียน ดูแลรับผิดชอบห้องเรียนของตนเอง โดยมีครูท่ีปรึกษาควบคุมดูแล ดูแลความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณโรงเรียน ดูแลตกแต่งบำรุงรักษาอาคารสถานท่ีรวมท้ังพัสดุ 

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสถานท่ี การให้บริการด้านสาธารณูปโภค การให้บริการด้านอาคาร สถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์ 

แก่ชุมชน การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและการจัดบรรยากาศในโรงเรียน และการซ่อมบำรุง วัสดุ 

ครุภัณฑ์ และอาคารสถานท่ี 

 ๑๘.๒ สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) มีหน้าท่ี  

  ๑๘.๒.๑ สอนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  ๑๘.๒.๒ นำข้อตกลงและนโยบายจากฝ่ายบริหารไปปฏิบัติ  

  ๑๘.๒.๓ วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนให้สนองหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

  ๑๘.๒.๔ ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรม

วิชาการ การประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม ฯลฯ 

  ๑๘.๒.๖ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน

รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

  ๑๘.๒.๗ ติดตามดูแลการสอบแก้ตัว และสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด “๐” “ร” 

“มส” โดยให้ดำเนินการตามระเบียบวัดผล  

  ๑๘.๒.๘ ดูแลดำเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัด 

กำหนดแนวทางในการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

  ๑๘.๒.๙ ติดตามดูแลตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาท่ีสอน และตรวจสอบเอกสารการ

วัดประเมินผลการเรียนของตนเอง โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล  

  ๑๘.๒.๑๐ ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร) 

 ๑๘.๓ ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว มีหน้าท่ี   

  ๑๘.๓.๑ ควบคุมดูแลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๒  

  ๑๘.๓.๒ จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยนำเครื่องมือไปใช้

ในการเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

  ๑๘.๓.๓ เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  



   ๗๑ 

 

  ๑๘.๓.๔ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน โฮมรูม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ปร ะชุม

ผู้ปกครอง  

  ๑๘.๓.๕ จัดกิจกรรมท่ีพัฒนานักเรียนให้เหมาะสม ป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือ

ผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไข อบรมนักเรียนในคาบคุณธรรม จริยธรรม  

  ๑๘.๓.๖ กำกับดูแลนักเรียนพัฒนาเขตพื้นท่ี 

 ๑๘.๔ เขตพื้นที่รับผิดชอบ อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ี  

  ๑๘.๔.๑ ควบคุมนักเรียนในท่ีปรึกษาให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยขณะปฏิบัติงาน  

  ๑๘.๔.๒ ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในขณะปฏิบัติงาน    

  ๑๘.๔.๓ ดูแลรักษาความสะอาดเขตพื้นท่ีของตนเอง ให้สะอาด พร้อมใช้งาน  

  ๑๘.๔.๔ ประสานงานกับงานอาคารและสถานท่ีเพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการใช้ปฏิบัติงาน 

  ๑๘.๔.๖ ดูแลรับผิดชอบรอบๆหอประชุมรวมถึงส่วนหย่อม โดยนักเรียนรับผิดชอบดูแลรักษา

ความสะอาดรอบตัวอาคารท้ังหมด 

 ๑๘.๕ ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี มีหน้าท่ี  

 หน้าประตูโรงเรียน มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลการเข้าแถวของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อยก่อนพิธีการหน้าเสา

ธง 

  - รับและตรวจสอบข้อมูลท่ีประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

  - ดำเนินการให้พิธีการหน้าเสาธงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสมในเวลาท่ีกำหนด 

  - ประสานกับฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมนอกเหนือพิธีการหน้าเสาธง 

  - บันทึกเหตุการณ์และลงช่ือการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เช้า) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) รับนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๐๗.๑๐ -๐๘.๑๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถวเข้าโรงเรียน การนำรถจักรยานยนต์

มาโรงเรียนเพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

  - กำกับดูแลนักเรียนท่ีมาสาย ให้ดำเนินการพิธีหนา้เสาธง เวลา ๐๘.๑๐ น.  

 ครูเวรปล่อยรถจักรยานยนต์ มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีปล่อยรถจักรยานยนต์ บริเวณใต้อาคารสามัญอนุสรณ์ 

  - กำกับดูแลนักเรียนในการปล่อยรถจักรยานยนต์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เย็น) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) ส่งนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๑๕.๕๐ -๑๖.๓๐ น. 



   ๗๒ 

 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถว การนำรถจักรยานยนต์กลับบ้าน

เพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

ครูเวรบริเวณอาคารเรียน มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรระหว่างเวลาพักกลางวัน หรือ เวลาว่าง โดยสอดส่อง ตรวจตรา  บริเวณอาคาร

เรียนช่ัวคราว ๑ อาคารเรียนช่ัวคราว ๒ อาคารสามัญอนุสรณ์ ๑ และอาคารสามัญอนุสรณ์ ๒ เพื่อให้เกิดความ

เรียบร้อยปลอดภัย 

  - บันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกให้เป็นปัจจุบัน หากมีส่ิงผิดปกติ ให้รายงานต่อหัวหน้า

เวรทันท ี

ครูเวรบริเวณจุดแยกขยะและโรงอาหาร มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลบริเวณจุดแยกขยะ ให้มีความสะอาดเรียบร้อยท้ัง ๔ จุด ประกอบด้วย บริเวณหลัง

อาคารเรียนสามัญอนุสรณ์ ๒ จุด บริเวณโรงอาหาร ๑ จุด และบริเวณข้างห้องพยาบาล ๑ จุด 

  - กำกับดูแลบริเวณโรงอาหาร ให้มีความสะอาดเรียบร้อย 

ครูเวรบริเวณห้องน้ำ มีหน้าท่ี  

  - กำกับดูแลความสะอาดของห้องน้ำนักเรียนชาย ห้องน้ำนักเรียนหญิง และห้องน้ำครู ให้มีความ

สะอาดเรียบร้อย 

 ๑๘.๖ ครูเวรรักษาการณ์กลางคืนมีหน้าท่ีดังนี้ 

  ๑๘.๖.๑. เวรรักษาการณ์เวลากลางวันรับผิดชอบต้ังแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.–๐๖.๐๐น. หากผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรายนั้นขออนุญาตต่อผู้บริหารหรือผู้รักษาราชการแทน
เพื่อสับเปล่ียนหรือจัดให้เจ้าหน้าท่ีคนอื่นปฏิบัติหน้าท่ีเวรแทน 
  ๑๘.๖.๒. ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ มีหน้าท่ีตรวจตราดูแลทรัพย์สินทางราชการให้อยู่ใน

สภาพปกติ โดยให้ครูเวรแต่ละวันดูแลรับผิดชอบดูแล อาคารเรียน (ดูแลประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า น้ำใช้) รับการติดต่อ

ประสานงาน กรณีมีผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียน 

  ๑๘.๖.๓ ตรวจดูแลห้ามมิให้บุคคลอื่นนอกจากเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติตามคำส่ังพักค้างคืนในบริเวณ
โรงเรียนและห้ามมิให้บุคคลอื่นนำทรัพย์สินของทางราชการออกจากโรงเรียนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการ
โรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทน 
  ๑๘.๖.๔. ตรวจตราดูแลมิให้บุคคลใดเสพของมึนเมา เล่นการพนัน หรือนำของมึนเมามาจำหน่าย
ในโรงเรียนโดยเด็ดขาด 
  ๑๘.๖.๕. จัดทำบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวร โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแก่
ทรัพย์สินและสถานท่ีราชการ บันทึกการรับจดหมายการรับโทรศัพท์และหนังสือราชการท่ีมาถึงโรงเรียนบันทึกการ
รับมอบเวร รวมท้ังเหตุการณ์อื่น ๆ อันสมควร และให้ผู้ตรวจเวรลงบันทึกการตรวจเวรด้วย 



   ๗๓ 

 

  ๑๘.๖.๖. ในขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หากมีเหตุการณ์ผิดปกติ มีเรื่องเร่งด่วนพิเศษท่ีอาจทำให้ 
ทรัพย์สินหรือสถานท่ีราชการได้รับความเสียหายให้รายงานผู้บริหารทราบทันที หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีมีความ
จำเป็นเร่งด่วนให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีตำรวจท้องท่ีเพื่อดำเนินการระงับเหตุทันทีด้วย 
 ๑๘.๗  ผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบาย สพฐ. ดังนี้ 

  ๑๘.๗.๑ ผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน (ร่วมใจรักษ์เขตพัฒนา)  

  ๑๘.๗.๒ ผู้ช่วยโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 

 ๑๘.๘ ชุมนุมที่รับผิดชอบ คือ ดนตรีเพื่อการอยู่รอด 

 ๑๘.๘ มีชั่วโมงการประชุม PCL จำนวน ๒ คาบต่อสัปดาห์ 

 ๑๘.๙ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑๙. นางสาววราภรณ์  มีแก้ว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง มีหน้าท่ีดังนี้ 

 ๑๙.๑ ผู้ช่วยงานกิจการนักเรียน มีหน้าท่ี  

  ๑๙.๑.๑ จัดทำสำมะโนผู้เรียน  

  ๑๙.๑.๒ การจัดทำข้อมูลจำนวนนักเรียน  

  ๑๙.๑.๓ งานกิจกรรมพิเศษ  

  ๑๙.๑.๔ งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

  ๑๙.๑.๕ งานพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน  

  ๑๙.๑.๖ งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

  ๑๙.๑.๗ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  ๑๙.๑.๘ การส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร และ

หน่วยงานอื่น 

 ๑๙.๒ หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีหน้าท่ี  

  ๑๙.๒.๑ วางแผนการ วางระบบช่วยเหลือผู้เรียน  

  ๑๙.๒.๒ ประสานกับครูท่ีปรึกษาในการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

  ๑๙.๒.๓ กำกับติดตามให้ไปเป็นไปตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  

 ๑๙.๓ สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าท่ี  

  ๑๙.๓.๑ สอนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  ๑๙.๓.๒ นำข้อตกลงและนโยบายจากฝ่ายบริหารไปปฏิบัติ  

  ๑๙.๓.๓ วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนใหส้นองหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  



   ๗๔ 

 

  ๑๙.๓.๔ ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรม

วิชาการ การประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม ฯลฯ 

  ๑๙.๓.๖ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน

รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

  ๑๙.๓.๗ ติดตามดูแลการสอบแก้ตัว และสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด “๐” “ร” 

“มส” โดยให้ดำเนินการตามระเบียบวัดผล  

  ๑๙.๓.๘ ดูแลดำเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัด 

กำหนดแนวทางในการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

  ๑๙.๓.๙ ติดตามดูแลตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาท่ีสอน และตรวจสอบเอกสารการ

วัดประเมินผลการเรียนของตนเอง โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล  

  ๑๙.๓.๑๐ ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผู้กำกับลูกเสือ) 

 ๑๙.๔ ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว มีหน้าท่ี   

  ๑๙.๔.๑ ควบคุมดูแลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  

  ๑๙.๔.๒ จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยนำเครื่องมือไปใช้

ในการเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

  ๑๙.๔.๓ เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

  ๑๙.๔.๔ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน โฮมรูม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ประชุ ม

ผู้ปกครอง  

  ๑๙.๔.๕ จัดกิจกรรมท่ีพัฒนานักเรียนให้เหมาะสม ป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือ

ผู้ปกครองในการช่วยเหลือแก้ไข อบรมนักเรียนในคาบคุณธรรม จริยธรรม  

  ๑๙.๔.๖ กำกับดูแลนักเรียนพัฒนาเขตพื้นท่ี 

 ๑๙.๕ เขตพื้นที่รับผิดชอบ อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ี  

  ๑๙.๕.๑ ควบคุมนักเรียนในท่ีปรึกษาให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยขณะปฏิบัติงาน  

  ๑๙.๕.๒ ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในขณะปฏิบัติงาน    

  ๑๙.๕.๓ ดูแลรักษาความสะอาดเขตพื้นท่ีของตนเอง ให้สะอาด พร้อมใช้งาน  

  ๑๙.๕.๔ ประสานงานกับงานอาคารและสถานท่ีเพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการใช้ปฏิบัติงาน 

  ๑๙.๕.๕ รับผิดชอบดูแลบริเวณรอบๆอาคารช่ัวคราว ๑ โดยนักเรียนรับผิดชอบดูแลรักษาความ

สะอาดรอบตัวอาคารท้ังหมด 

 

 



   ๗๕ 

 

 ๑๙.๖ ครูเวรประจำวันศุกร์ มีหน้าท่ี  

 หน้าประตูโรงเรียน มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลการเข้าแถวของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อยก่อนพิธีการหน้าเสา

ธง 

  - รับและตรวจสอบข้อมูลท่ีประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

  - ดำเนินการให้พิธีการหน้าเสาธงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสมในเวลาท่ีกำหนด 

  - ประสานกับฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมนอกเหนือพิธีการหน้าเสาธง 

  - บันทึกเหตุการณ์และลงช่ือการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เช้า) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) รับนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๐๗.๑๐ -๐๘.๑๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถวเข้าโรงเรียน การนำรถจักรยานยนต์

มาโรงเรียนเพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

  - กำกับดูแลนักเรียนท่ีมาสาย ให้ดำเนินการพิธีหนา้เสาธง เวลา ๐๘.๑๐ น.  

 ครูเวรปล่อยรถจักรยานยนต์ มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีปล่อยรถจักรยานยนต์ บริเวณใต้อาคารสามัญอนุสรณ์ 

  - กำกับดูแลนักเรียนในการปล่อยรถจักรยานยนต์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

 ครูเวรบริเวณประตูโรงเรียน (เย็น) มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน (ประตูโรงเรียน) ส่งนกัเรียน ต้ังแต่เวลา ๑๕.๕๐ -๑๖.๓๐ น. 

  - ดูแลความเรียบร้อยการแต่งกายของนักเรียน การเดินแถว การนำรถจักรยานยนต์กลับบ้าน

เพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

 ครูเวรบริเวณอาคารเรียน มีหน้าท่ี 

  - ปฏิบัติหน้าท่ีเวรระหว่างเวลาพักกลางวัน หรือ เวลาว่าง โดยสอดส่อง ตรวจตรา  บริเวณอาคาร

เรียนช่ัวคราว ๑ อาคารเรียนช่ัวคราว ๒ อาคารสามัญอนุสรณ์ ๑ และอาคารสามัญอนุสรณ์ ๒ เพื่อให้เกิดความ

เรียบร้อยปลอดภัย 

  - บันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกให้เป็นปัจจุบัน หากมีส่ิงผิดปกติ ให้รายงานต่อหัวหน้า

เวรทันท ี

ครูเวรบริเวณจุดแยกขยะและโรงอาหาร มีหน้าท่ี 

  - กำกับดูแลบริเวณจุดแยกขยะ ให้มีความสะอาดเรียบร้อยท้ัง ๔ จุด ประกอบด้วย บริเวณหลัง

อาคารเรียนสามัญอนุสรณ์ ๒ จุด บริเวณโรงอาหาร ๑ จุด และบริเวณข้างห้องพยาบาล ๑ จุด 

  - กำกับดูแลบริเวณโรงอาหาร ให้มีความสะอาดเรียบร้อย 



   ๗๖ 

 

ครูเวรบริเวณห้องน้ำ มีหน้าท่ี  

  - กำกับดูแลความสะอาดของห้องน้ำนักเรียนชาย ห้องน้ำนักเรียนหญิง และห้องน้ำครู ให้มีความ

สะอาดเรียบร้อย 

 ๑๙.๗ ครูเวรรักษาการณ์กลางวันวันหยุดมีหน้าท่ีดังนี้ 

  ๑๙.๗.๑. เวรรักษาการณ์เวลากลางวันรับผิดชอบต้ังแต่เวลา ๐๖.๐๐ น.–๑๘.๐๐น. หากผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรายนั้นขออนุญาตต่อผู้บริหารหรือผู้รักษาราชการแทน
เพื่อสับเปล่ียนหรือจัดให้เจ้าหน้าท่ีคนอื่นปฏิบัติหน้าท่ีเวรแทน 
  ๑๙.๗.๒. ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ มีหน้าท่ีตรวจตราดูแลทรัพย์สินทางราชการให้อยู่ใน

สภาพปกติ โดยให้ครูเวรแต่ละวันดูแลรับผิดชอบดูแล อาคารเรียน (ดูแลประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า น้ำใช้) รับการติดต่อ

ประสานงาน กรณีมีผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียน 

  ๑๙.๗.๓ ตรวจดูแลห้ามมิให้บุคคลอื่นนอกจากเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติตามคำส่ังพักค้างคืนในบริเวณ
โรงเรียนและห้ามมิให้บุคคลอื่นนำทรัพย์สินของทางราชการออกจากโรงเรียนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการ
โรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทน 
  ๑๙.๗.๔. ตรวจตราดูแลมิให้บุคคลใดเสพของมึนเมา เล่นการพนัน หรือนำของมึนเมามาจำหน่าย
ในโรงเรียนโดยเด็ดขาด 
  ๑๙.๗.๕. จัดทำบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวร โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแก่
ทรัพย์สินและสถานท่ีราชการ บันทึกการรับจดหมายการรับโทรศัพท์และหนังสือราชการท่ีมาถึงโรงเรียนบันทึกการ
รับมอบเวร รวมท้ังเหตุการณ์อื่น ๆ อันสมควร และให้ผู้ตรวจเวรลงบันทึกการตรวจเวรด้วย 
  ๑๙.๗.๖. ในขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หากมีเหตุการณ์ผิดปกติ มีเรื่องเร่งด่วนพิเศษท่ีอาจทำให้ 
ทรัพย์สินหรือสถานท่ีราชการได้รับความเสียหายให้รายงานผู้บริหารทราบทันที หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีมีความ
จำเป็นเร่งด่วนให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีตำรวจท้องท่ีเพื่อดำเนินการระงับเหตุทันทีด้วย 
 ๑๙.๘  ผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบาย สพฐ. ดังนี้ 

  ๑๙.๘.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 

๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” , 

   ๑๙.๘.๒ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

  ๑๙.๘.๓ ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๑๙.๘.๔ โครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน  

 ๑๙.๙ ชุมนุมที่รับผิดชอบ คือ ชุมนุม มหัศจรรย์แห่งโลกรีไซเคิล 

 ๑๙.๑๐ มีชั่วโมงการประชุม PCL จำนวน ๒ คาบต่อสัปดาห์ 

 ๑๙.๑๑ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



   ๗๗ 

 

 

๒๐. นายชัยณรงค์  วิถีสวัสด์ิ ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ครูผู้ทรงคุณค่าฯ) มีหน้าท่ีดังนี้ 

 ๒๐.๑ สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าท่ี  

  ๒๐.๑.๑ สอนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  ๒๐.๑.๒ นำข้อตกลงและนโยบายจากฝ่ายบริหารไปปฏิบัติ  

  ๒๐.๑.๓ วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนให้สนองหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

  ๒๐.๑.๔ ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรม

วิชาการ การประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม ฯลฯ 

  ๒๐.๑.๖ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน

รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

  ๒๐.๑.๗ ติดตามดูแลการสอบแก้ตัว และสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด “๐” “ร” 

“มส” โดยให้ดำเนินการตามระเบียบวัดผล  

  ๒๐.๑.๘ ดูแลดำเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัด 

กำหนดแนวทางในการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

  ๒๐.๑.๙ ติดตามดูแลตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาท่ีสอน และตรวจสอบเอกสารการ

วัดประเมินผลการเรียนของตนเอง โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล  

  ๒๐.๑.๑๐ ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผู้กำกับลูกเสือ) 

 ๒๐.๒ อบรมนักเรียนในคาบคุณธรรม จริยธรรม 

 ๒๐.๓ รับผิดชอบ ปรับปรุง และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 

 ๒๐.๔ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

 

๒๑. นางสุกัญญา  มีเดช ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ มีหน้าท่ีดังนี้ 

 ๒๑.๑ เจ้าหน้าที่งานธุรการของโรงเรียน มีหน้าท่ี  

  ๒๑.๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ี

เกี่ยวข้อง 

๒๑.๑.๒ วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยอาจนำ 

ระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม 

  ๒๑.๑.๓  พัฒนาการปฏิบัติงานธุรการให้เป็นไปตามระบบกำหนด 

๒๑.๑.๔  ดำเนินงานธุรการตามระบบท่ีกำหนดไว้ โดยยึดความถูกต้องรวดเร็ว ประหยัด และ 



   ๗๘ 

 

คุ้มค่า 

  ๒๑.๑.๕ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ และแยกประเภทหนังสือแจ้งฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

  ๒๑.๑.๖  จัดทำแบบฟอร์มหนังสือราชการไว้บริการคณะครู 

  ๒๑.๑.๗  ร่าง พิมพ์  ทำสำเนา โต้ตอบหนังสือราชการ 

๒๑.๑.๘  ร่าง พิมพ์ หนังสือ แนวปฏิบัติ นโยบายของโรงเรียนตามท่ีผู้บริหารกำหนด 

  ๒๑.๑.๙  ให้การต้อนรับ ประสานงานกับบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อราชการตามสมควร 

๒๑.๑.๑๐  รับผิดชอบสมุดเย่ียม เพื่อเสนอให้ผู้มาเย่ียมชมโรงเรียนได้ลงนาม ในกรณีเป็นการ 

ตรวจราชการให้ดำเนินการรายงานให้หน่วยเหนือทราบตามระเบียบฯ 

  ๒๑.๑.๑๑  จัดเก็บ รักษา และทำลายหนังสือราชการ 

  ๒๑.๑.๑๒  ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 

  ๒๑.๑.๑๓  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

๒๑.๒ ผู้ช่วยงานบริหารงานบุคคล มีหน้าท่ี 

  ๒๑.๒.๑ การกำหนดผู้รับผิดชอบครูเวรประจำวัน และเวรรักษาการณ์ในวันหยุด  การลงเวลา

ปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ๒๑.๒.๓ รายงานผลการปฏิบัติราชการ 

 ๒๑.๓ รับผิดชอบ ปรับปรุง และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 

 ๒๑.๔ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

 ๒๑.๕ ครูเวรรักษาการณ์กลางวันวันหยุด มีหน้าท่ีดังนี้ 

  ๒๑.๕.๑. เวรรักษาการณ์เวลากลางวันรับผิดชอบต้ังแต่เวลา ๐๖.๐๐ น.–๑๘.๐๐น. หากผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรายนั้นขออนุญาตต่อผู้บริหารหรือผู้รักษาราชการแทน
เพื่อสับเปล่ียนหรือจัดให้เจ้าหน้าท่ีคนอื่นปฏิบัติหน้าท่ีเวรแทน 
  ๒๑.๕.๒. ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ มีหน้าท่ีตรวจตราดูแลทรัพย์สินทางราชการให้อยู่ใน

สภาพปกติ โดยให้ครูเวรแต่ละวันดูแลรับผิดชอบดูแล อาคารเรียน (ดูแลประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า น้ำใช้) รับการติดต่อ

ประสานงาน กรณีมีผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียน 

  ๒๑.๕.๓ ตรวจดูแลห้ามมิให้บุคคลอื่นนอกจากเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติตามคำส่ังพักค้างคืนในบริเวณ
โรงเรียนและห้ามมิให้บุคคลอื่นนำทรัพย์สินของทางราชการออกจากโรงเรียนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการ
โรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทน 
  ๒๑.๕.๔. ตรวจตราดูแลมิให้บุคคลใดเสพของมึนเมา เล่นการพนัน หรือนำของมึนเมามาจำหน่าย
ในโรงเรียนโดยเด็ดขาด 



   ๗๙ 

 

  ๒๑.๕.๕. จัดทำบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวร โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแก่
ทรัพย์สินและสถานท่ีราชการ บันทึกการรับจดหมายการรับโทรศัพท์และหนังสือราชการท่ีมาถึงโรงเรียนบันทึกการ
รับมอบเวร รวมท้ังเหตุการณ์อื่น ๆ อันสมควร และให้ผู้ตรวจเวรลงบันทึกการตรวจเวรด้วย 
  ๒๑.๕.๖. ในขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หากมีเหตุการณ์ผิดปกติ มีเรื่องเร่งด่วนพิเศษท่ีอาจทำให้ 
ทรัพย์สินหรือสถานท่ีราชการได้รับความเสียหายให้รายงานผู้บริหารทราบทันที หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีมีความ
จำเป็นเร่งด่วนให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีตำรวจท้องท่ีเพื่อดำเนินการระงับเหตุทันทีด้วย 

 ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับคำส่ัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความต้ังใจเกิดผลดีแก่ทางราชการ หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรค

ประการใด ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี  ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

 

สั่ง ณ วันที่  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 
 

 (นางสาวอรชพร  มีพัฒน์) 

              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


