
 

 

  



 

 

 
 

รายงานการประกันคุณภาพของกลุม่บริหารงานบุคคล 
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กระทรวงศึกษาธกิาร 
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คำนำ 
 
 

รายงานผลการประกันคุณภาพของกลุ ่มบริหารงานบุคคลฉบับนี ้ ได้จัดทำขึ ้นเพื ่อรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ ๕๐  หมวดที่ ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐานวิชาชีพครู การปฏิบัติงานตามที่โรงเรียนกำหนดตลอดจนเป็นสารสนเทศ
ทางการศึกษาของตนเองเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไปให้มีคุณภาพสูงขึ้น    

กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดทำรายงานผลการประกันคุณภาพของกลุ่มบริหารงานบุคคล (Self 
Assessment Report : SAR) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน
ในด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียน 
และชุมชน   

ในการจัดทำรายงานผลการประกันคุณภาพของกลุ่มบริหารงานบุคคล (Self Assessment Report 
: SAR) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานทุกฝ่าย ที่มีส่วนช่วยเหลือ สนับสนุน ให้การดำเนินงาน
ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ประสบผลสำเร็จด้วยดี หวังว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์
ในการวางแผนและเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตนเองในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่อไป ให้ดี
ขึ้นโดยลำดับ   
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ตอนที่ ๑ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

๑. ข้อมูลทั่วไป 

กลุ่มบริหารงานงานบุคคล มีภารกิจเก่ียวกับกิจการนักเรียนและการบริหารบุคลากร มีบทบาทหน้าที่
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย การบริหารงานบุคลากร เป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลดี มี
ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับงาน เข้ามาทำงานให้ได้ผลดีที่สุด โดยหน่วยงานสามารถสรรหาแต่งตั้ง 
ธำรงรักษา และพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล ได้ดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้ เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ 
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนา มีความรู้ 
ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ทั้งนี้ เพื่อให้
หน่วยงานสามารถทำภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามความมุ่งหมาย เป็นส่วนสำคัญงาน
หนึ่ง ที่จะทำให้โรงเรียน ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน เพราะงานบุคลากรเป็นกำลังสำคัญในขับเคลื่อน
งานด้านต่าง ๆ ให้บรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้

เกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นใน ระเบียบ

วินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชู

เกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

5. เพื่อเป็นการวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับดูแลเกี่ยวกับฝ่ายบริหารงานบุคคล 

ความหมายและความสำคัญของงานบุคลากร 

การบริหารบุคลากร เป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลดี มีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมกับงาน เข้ามาทำงานให้ได้ผลดีที่สุด โดยหน่วยงานสามารถดึงดูด ธำรงรักษา และพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานสามารถทำภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามความมุ่ง
หมาย 

งานบุคลากร เป็นงานสำคัญงานหนึ่ง ที่จะทำให้โรงเรียน ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน 
เพราะงานบุคลากรเป็นกำลังสำคัญในการบริหารงานด้านอ่ืน ๆ ให้บรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
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ขอบเขตการบริหารบุคลากรในโรงเรียนกำหนดไว้ 4 ประการ ดังนี้ 

1. การแสวงหาบุคลกร 
2. การบำรุงรักษาบุคลกร 
3. การพัฒนาบุคลกร 
4. การให้บุคลากรพ้นจากงาน 

งานกิจการนักเรียน 

งานกิจการนักเรียน เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่สำคัญของสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย เกิดการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะ และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

วิสัยทัศน์ บริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพของผู้เรียน โดยมุ่งเน้น
ให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

 

๒. ข้อมูลฝ่ายบริหารกลุ่มบริหารงาน 

๒.๑ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  

 
นายกฤษฎิ์ฏิพล  ศิริวรขันธุ์  

วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต 
สาขา วิชาคณิตศาสตร์ 
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา 
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๒.๒ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
๒.๒.๑ นางสาววัชรี  แก้วนิยม 

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขา การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 

 
๒.๒.๒ ชื่อนายภูธร  บ้านเนิน 

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขา วิจัยการศึกษา 

1. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   

นายกฤษฎิ์ฏิพล ศิริวรขันธุ์  รองผู้อำนวยการ 

ขอบข่าย/ภารกิจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. ทำหน้าที่แทนและปฏิบัติงานตามท่ีผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย 
๒. เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการ เกี่ยวกับงานต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารงานบุคคล 
๓. ดูแล ควบคุม นิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานบุคคล 
๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานบุคคลและเสนอความดีความชอบแก่บุคลากรฝ่าย 
๕. เป็นกรรมการที่ปรึกษาของฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับงานต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 

2. ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาววัชรี   แก้วนิยม  ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ฝ่ายบุคลากร 
นายภูธร บ้านเนิน        ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ฝ่ายกิจการ

นักเรียน 
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ขอบข่าย/ภารกิจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. กำกับ ติดตาม ควบคุมดูแลตามขอบข่าย ได้แก่ 
1.1  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ฝ่ายบุคลากร มีขอบข่ายงาน  14 งาน 

ดังนี้ 
- งานสำนักงานและงานเลขานุการ 
- งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
- งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย ลาและการออกจากราชการ 
- งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
- งานทะเบียนประวัติ 
- งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้าง

ชั่วคราว 
- การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบประกอบวิชาชีพ 
- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
- งานวินัยและรักษาวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- งานพัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคล 
- งานแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
- งานข้อมูลสารสนเทศ 
- งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
1.2  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ฝ่ายกิจการนักเรียน มีขอบข่ายงาน 12 งาน ดังนี ้

- งานกิจการนักเรียน 
- งานวินัย ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน 
- งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
- งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และอบายมุข 
- งานเครือข่ายโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
- งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
- งานการประเมินผลการดำเนินการฝ่ายกิจการนักเรียน 
- งานวิทยุสื่อสาร 
- งานรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา 
- งานสารวัตรนักเรียน/เวรประจำวัน/งานจราจร 

2. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการ  ในกรณีที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลไม่สามารถ
มาปฏิบัติงานได้หรือไม่อยู่ในโรงเรียน 

3. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานฝ่ายบุคลากรตามนโยบายของทางราชการ 
4. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่งานในฝ่ายบุคลากรให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

ของโรงเรียน 
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5. ให้คำแนะนำ นิเทศการดำเนินงานของฝ่ายบุคลากรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
เป้าหมาย 

6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. ข้อมูลบุคลากร คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

๑. นายกฤษฎิ์ฏิพล  ศิริวรขันธุ์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ประธาน 
๒. นางสาววัชรี  แก้วนิยม ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคลากร รองประธาน 

 หัวหน้างานสำนักงานและธุรการ 
 หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรฯ  

๓. นายภูธร  บ้านเนิน ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน รองประธาน 
 หัวหน้างานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะฯ 
 หัวหน้างานกิจการนักเรียน   

๔. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลังฯ กรรมการ 
 หัวหน้างานขอรับใบอนุญาตและต่อใบประกอบวิชาชีพ 

๕. นายศรัณย์  พฤกษาปัญญะ หัวหน้างานสรรหา บรรจุ แต่งตั้งฯ กรรมการ 
 หัวหน้าทะเบียนประวัติฯ 
 หัวหน้างานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ    
๖. นางทัศนีย์  หล้าธรรม หัวหน้างานวินัยและรักษาวินัยครูและบุคลากรฯ กรรมการ   
๗. นางจันทร์เจ้า  เถียรทวี หัวหน้างานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ กรรมการ 
 หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
๘. นายณัฐวุฒิ  ปั้นเหน่งเพชร หัวหน้างานแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๙. นายรวิ  แจ่มพินิจ หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ กรรมการ 
๑๐. นายจิตรกร  รัตนพันธ์ หัวหน้างานวินัย ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน กรรมการ 
 หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยฯ  
๑๑. นางสาวจิตรานันท์  จันทิมา หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรรมการ 
๑๒. นายฮาดี  บินดู่เหล็ม หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยฯ กรรมการ 
๑๓. นางสาวสุภกฤตา  หงษ์ทอง หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ กรรมการ 
๑๔. นายศุภกฤตย์ อุ่นแอ หัวหน้างานเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก กรรมการ 
 หัวหน้าระดับชั้น ม.2    
๑๕. นายเจนณรงค์  อร่ามรัตนชัย หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน กรรมการ 
๑๖. นางสาวเพียงพร  โปทอง หัวหน้างานประเมินผลการดำเนินการฝ่ายกิจการฯ กรรมการ 
๑๗. นายอัครัช  บุญแท้ หัวหน้างานวิทยุสื่อสาร กรรมการ 
๑๘. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์ หัวหน้างานสารวัตรนักเรียนฯ กรรมการ 
 หัวหน้าระดับชั้น ม.6 
๑๙. นางมาลี  เอ่ียมพริ้ง หัวหน้าระดับชั้น ม.1 กรรมการ 
๒๐. นางกรรณิการ์  มนุญโย หัวหน้าระดับชั้น ม.3 กรรมการ 
๒๑. นางสาวนาตยา  สุกจั่น หัวหน้าระดับชั้น ม.4 กรรมการ 
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๒๒. นางสาวมนัสนันท์  พุ่มดียิ่ง หัวหน้าระดับชั้น ม.5 กรรมการ 
๒๓. นางสาวปิยธิดา เถินบุรินทร์ หัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๒๔. นางสาวอำภาสินี รัตนวัน หัวหน้างานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    กรรมการและเลขานุการ 
๒๕. นางสาวสุนิษา  ภู่พยนต์ เจ้าหน้าที่                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๖. นางสาวรุ่งฟ้า วรรักษ์ เจ้าหน้าที่                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอบข่าย/ภารกิจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. ประชุม วางแผน วิเคราะห์งาน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้อง 

๒. กำกับ ติดตาม งานในกลุ่มบริหารงานบุคคล เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 
๓. เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่หัวหน้าสถานศึกษามอบหมาย 
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ตอนที่ ๒ 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. ทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มงาน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ในฐานะกลุ่มบริหารงานใน
สถานศึกษาที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ดูแลกิจการนักเรียน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน  ได้นำนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาวิเคราะห์สู่การปฏิบัติตามศักยภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาบุคลากรของกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้ร่วมกันดำเนินงานตามภารกิจ เพื่อตอบสนองนโยบาย ได้ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ข้อที่ ๒. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๓. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ ข้อ 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

วิสัยทัศน์  

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล บน
พ้ืนฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ  
4. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21  
5. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบสานงานพระราชดําริ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
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สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๑. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
๔. เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในอนาคต เป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ

เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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2. โครงสร้างการบริหารงาน 
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3. แผนปฏิบัติการประจำปี 

สรุปกิจกรรมและงบประมาณ งานประจำ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

โครงการที่ ชื่อกิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 งานวินัยและรักษาวินัยครู   -  ครูจิตรกร  รัตนพันธ์ 

2 งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ   -  ครูศรัณย์  พฤกษาปัญญะ 

3 งานวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง       
3,987,000  

ครูรัตนา กาญจนสาลี 

4 งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย และออกจาก
ราชการ 

  -  ครูศรัณย์  พฤกษาปัญญะ 

5 งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

        
686,000  

ครูวัชรี  แก้วนิยม 

6 งานส่งเสริมกิจการนักเรียนและงานส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

        
153,040  

ครูฮาดี  บินดู่เหล็ม 

7 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดเอดส์และ
อบายมุข 

          
64,162  

ครูสุภกฤตา หงษ์ทอง 

8 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน           
54,560  

ครูจิตรานันท์ จันทิมา 

9 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม         
175,530  

ครูจันทร์เจ้า  เถียรทวี 

10 งานสารวัตรนักเรียน           
50,000  

ครูธนะกิจ  รุ่งโรจน์ 

11 งานวินัยและความประพฤตินักเรียน           
16,000  

ครูภูธร บ้านเนิน 

12 งานประสานงานเครือข่ายผู้กครอง   -  ครูเจนณรงค์ อร่ามรัตนชัย 

13 งานดูแลรักษาความปลอดภัย           
90,847  

ครูจิตรกร  รัตนพันธ์ 

14 งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา   -  ครูนาตยา สุกจั่น 

15 งานวิทยุสื่อสาร         
2,000.00  

ครูอัครัช บุญแท้ 

16 งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล           
57,000  

ครูวัชรี  แก้วนิยม 

รวมเงินทั้งสิ้น 
   

5,336,139   
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ตอนที่  ๓ 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการและพัฒนาคุณภาพ 

ของกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 

ภาระงาน คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายบุคลากร 

นางสาววัชรี  แก้วนิยม ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ฝ่ายบุคลากร 

1. งานสำนักงานและธุรการ 

๑. นางสาววัชรี   แก้วนิยม คร ู ประธาน 
๒. นางสาวปิยธิดา  เถินบุรินทร์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๓. นางสาววริศรา  สุขขัมภ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๔. นางสาวปาริจิตร  ไพเราะ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๕. นางสาวอำภาสินี  รัตนวัน ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาวสุนิษา  ภู่พยนต์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นางสาวรุ่งฟ้า  วรรักษ์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอบข่าย/ภารกิจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  -  งานสารบรรณกลุ่มบริหารงานบุคคล 

๑. จัดเก็บหนังสือราชการ สำเนาหนังสือนำส่งอย่างเป็นระบบ 
๒. จัดทำทะเบียนรับ–ส่ง เอกสาร หนังสือราชการ ออกคำสั่งไปราชการให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง

ตามระเบียบงานสารบรรณ มีระบบการจัดเก็บเข้าแฟ้ม การจำหน่าย ตามระบบงานสารบรรณ 
๓.  จัดทำเอกสาร แบบฟอร์ม และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของกลุ่มงานฯ ไว้เป็นหมวดหมู่อย่างเป็น

ระบบ เพื่อให้การบริการด้านเอกสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ตรวจสอบ ควบคุมดูแล ส่งเสริม ติดตาม และประสานงานเพื่อให้การดำเนินงานไปด้วยความ

เรียบร้อย เป็นระบบและรวดเร็ว ถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ 
๕. วางแผนงาน โครงการ ในการพัฒนางานสำนักงาน พัสดุ สารบรรณ สารสนเทศ ปฏิคม แผนงาน  
๖. สถานที่ในกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้เอื ้อในการปฏิบัติงานและการบริการ และสอดคล้องกับ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

๗.  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานและกำกับติดตามให้ดำเนินงานตามแผนฯ ปฏิบัติงานพัฒนา
สำนักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและจัดให้มีทำเนียบบุคลากร 

8. ดำเนินการขอเสนอ จัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ โดยประสานกับงานพัสดุของโรงเรียน    
มีการจัดทำบัญชี ทะเบียน ควบคุม พัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มงานบริหารบุคคล มีการติดตามดูแล   มีการปรับ
ซ่อมบำรุงรักษา พัสดุ เป็นประจำโดยดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุและเป็นปัจจุบัน 

9. ให้ความสะดวกแก่คณะกรรมการพัสดุและทรัพย์สินของโรงเรียนในการตรวจสอบประจำปี 
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10. มีการควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินการปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการ 
ให้เป็นไปตามแผนงาน พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลสถิติและสรุปรายงานเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

11. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและรายงานให้รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลให้รับทราบ 
12. เพ่ือนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงงาน 
13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

- งานเลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

1. บันทึกข้อความเชิญประชุมและประสานการขอใช้ห้องประชุม 
2. ทำวาระการประชุม เตรียมเอกสารและความพร้อมในการประชุม บันทึกการประชุม 
3. รับผิดชอบสมุดเยี่ยมเพ่ือเสนอผู้มาเยี่ยมบันทึกเยี่ยมตามควรแก่โอกาส 
4. ให้บริการด้านวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ แก่บุคลากรในกลุ่มงานบริหารบุคคลและเป็นงานปฏิคม 

ให้บริการทั้งบุคลากรภายในและภายนอก พร้อมประสานงานภายในโรงเรียน 
5. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารบุคคล จัดทำข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงาน

บุคคล เพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มงานและนำไปปรับปรุงพัฒนางาน 
6. ประสานกับหน่วยงานย่อยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเรียบร้อยและเป็นผลดีต่อการบริหาร กลุ่ม

บริหารงานบุคคล 
7. ติดต่อผู้ปกครองด้วยไมตรีจิตและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคนที่มาติดต่อและประสานงาน 
8. ดูแลความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

- งานสวัสดิการและพัฒนาด้านขวัญ กำลังใจ  

๑. ควบคุมดูแลเงินสวัสดิการครู-บุคลากร ให้ใช้จ่ายเงินสวัสดิการตามวัตถุประสงค์ตลอดจน 
๒. จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. จัดกิจกรรมและจัดบัตรอวยพร ของที่ระลึก ช่อดอกไม้ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ 

- วันครบรอบวันเกิด 
- ครูและบุคลากรย้ายเข้า/ย้ายออก/เกษียณ 
- การได้รับการ เลื่อนตำแหน่ง 
- สำเร็จการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
- ได้รับวิทยฐานะเพ่ิม 

4. จัดบริการเยี่ยมไข้แก่บุคลากรกลุ่มงานบริหารบุคคลที่เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยนอนรักษาตัว ใน
โรงพยาบาล การวางพวงหรีดเป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรมศพ จัดบริการยานพาหนะไปเยี่ยมไข้หรือร่วมงาน
ศพ โดยประสานหัวหน้ากลุ่มงานเป็นผู้รับดำเนินการ 

5. รับรองผู้มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานกลุ่มงานบริหารบุคคล 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 
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ผลการดำเนินงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ครูและบุคลากรทั้งหมด ๑๙๔ คน 

(ข้าราชการครู ๑๕๓ คน บุคลากร
ทางการศึกษา ๔๑ คน) 
 

มีวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

2. จัดบรรยากาศในสำนักงาน ครูและบุคลากรทั้งหมด ๑๙๔ คน 
(ข้าราชการครู ๑๕๓ คน บุคลากร
ทางการศึกษา ๔๑ คน) 
 

จัดบรรยากาศในสำนักงาน จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออำนวยความ
สะดวก ปลอดภัยในการทำงาน 

 

2. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 

๑. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี คร ู ประธาน  
๒. นางวันดี  แจ่มพินิจ คร ู กรรมการ 
๓. นางสาวชาคริยา ธีรสุนทรวัฒน์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวสุนิษา   ภู่พยนต์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอบข่าย/ภารกิจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน 

๑. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
๒. จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
๓. นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

- งานกำหนดตำแหน่ง 

๑. จัดทำภาระงาน (คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ฯ) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. จัดทำแบบฟอร์มการรับส่งทรัพย์สินของทางราชการไว้บริการข้าราชการครูและบุคลากร 
๓. นำเสนอแผนอัตรากำลังมากำหนดตำแหน่งข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาต่อผู้อำนวยการ

สถานศึกษา 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ผลการดำเนินงาน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
๑
. 

วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
ค่าตอบแทนบุคลากรทางการศึกษา/
ลูกจ้าง ตลอดปีการศึกษา 

มีครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพียงพอต่อการ
บริหารสถานศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด 

3. งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย ลาและการออกจากราชการ 

๑. นายศรัณย์  พฤกษาปัญญะ คร ู ประธาน 
๒. นายเจนณรงค์  อร่ามรัตนชัย คร ู กรรมการ 
๓. นางสาวมนัญญา   รมัยธิติมา คร ู กรรมการ 
๔. นางสาวสโรชา  อามาตย์ทัศน์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวสุนิษา  ภู่พยนต์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอบข่าย/ภารกิจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ  
ศึกษาในสถานศึกษา 

๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ 
๒. จัดทำแบบฟอร์มเกี่ยวกับการสรรหาเพ่ือบรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไว้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา 
๔. การจ้างลูกจ้างประจำและจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
๕. จัดทำแบบฟอร์มเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวไว้บริการข้าราชการครูและบุคลากร 
๖. จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 
๗. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในแต่ละกรณี 

- กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้เงินงบประมาณ 
- กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา 

8.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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- การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น 

๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ 
๒. ดำเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และ

กลุ่มงานลูกจ้างประจำ การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น 
๓. ตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ และระยะเวลาในการขอปรับเปลี่ยนตำแหน่ง 

- การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ 
๒. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ.

กำหนดคุณสมบัติ 
๓. ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔. ดำเนินการจัดส่งคำร้องไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ผลการดำเนินงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
๑. สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ

เข้ารับราชการ  
ครูและบุคลากรทั้งหมด ๑๙5 คน 
(ข้าราชการครู ๑๕0 คน บุคลากร
ทางการศึกษา 45 คน) 

สามารถสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้า
รับราชการ  

 สรรหาลูกจ้างประจำและ
ลูกจ้างชั่วคราว 

ครูและบุคลากรทั้งหมด ๑๙5 คน 
(ข้าราชการครู ๑๕0 คน บุคลากร
ทางการศึกษา 45 คน) 

สามารถสรรหาลูกจ้างประจำและ
ลูกจ้างชั่วคราว 

 เตรียมเอกสารแต่งตั้ง ย้าย 
โอนและการออกจากราชการ 

ครูและบุคลากรทั้งหมด ๑๙5 คน 
(ข้าราชการครู ๑๕0 คน บุคลากร
ทางการศึกษา 45 คน) 

มีเอกสารแต่งตั้ง ย้าย โอนและการออก
จากราชการ พร้อมบริการบุคลากร 

 

 4.  งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

๑. นางสาววัชรี  แก้วนิยม คร ู ประธาน 
๒. นางสาวจิตรลดา  เจ๊กเผือกหอม ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๓. นางสาวปิยธิดา  เถินบุรินทร์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๔. นางสาวปาริจิตร  ไพเราะ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๕. นางสาววริศรา  สุขขัมภ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๖. นางสาวอำภาสินี  รัตนวัน ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวสุนิษา  ภู่พยนต์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ขอบข่าย/ภารกิจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 - การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ 

๑. เตรียมเอกสารสำหรับการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

๒. แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การ
ประเมินผลงาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาก่อนมีการมอบหมายหน้าที่
งานให้ปฏิบัติ 

๓. ติดตาม ประเมินผลและให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

   - การพัฒนาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

1. ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

2. กำหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด 
4. ติดตามประเมินผลการพัฒนา 
5. รายงานผลการดำเนินไปยัง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 - การพัฒนาก่อนเลื่อนตำแหน่ง 

1. ศึกษาวิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง ลักษณะงาน ตามตำแหน่งที่ได้รับการปรับปรุง 
2. กำหนดตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ดำเนินการเกี ่ยวกับการอบรมเพื ่อเพิ ่มพูนความรู ้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม 
4. ติดตามประเมินผลการพัฒนา 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ผลการดำเนินงาน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
๑. อบรมพัฒนาบุคลากร สร้างศักยภาพครู

ตามหลักสูตร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม
อบรมพัฒนา ร้อยละ 90 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการส่งเสริม
ให้ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๒. สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู
และบุคลากรกรณีย้าย แต่งตั้ง เลื่อน
ตำแหน่ง 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมร้อย
ละ 90 

๓. อบรมพัฒนาครูบรรจุใหม่  ครูบรรจุใหม่เข้ารับการอบรม 100% 

๔. ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม
สัมมนา ร้อยละ 90 

5. สุขสันต์วันเกิดให้กับบุคลากร 
 

ครูได้รับของขวัญวันเกิดครบ 100% 

6. ปิดกล่องชอล์กสายใยครูนวมินทร์ฯ - 
7. ศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงานบุคคล - 
8. การทำ PLC กลุ่มบริหารงานบุคคล - 
9. การทำ PLC งานระดับชั้น - 
10. การจัดทำหลักสูตรสำหรับขอรับรอง

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ครูและบุคลากรทั้งหมด ๑๙5 คน 
(ข้าราชการครู ๑๕0 คน บุคลากรทางการ
ศึกษา 45 คน) 

11. กิจกรรมรวบรวมข้อมูลแหล่งการเรียนรู้
เพ่ือการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ครูและบุคลากรทั้งหมด ๑๙5 คน 
(ข้าราชการครู ๑๕0 คน บุคลากรทางการ
ศึกษา 45 คน) 

 

 5. งานทะเบียนประวัติ 

๑. นายศรัณย์  พฤกษาปัญญะ คร ู ประธาน 
๒. นางสาวหทัยรัตน์  ชมฤทธิ์ คร ู กรรมการ 
๓. นางสาวปาริจิตร  ไพเราะ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๔. นางสาววริศรา  สุขขัมภ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๕. นางสาวจิตรานันท์  จันทิมา คร ู กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาวสุนิษา   ภู่พยนต์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ขอบข่าย/ภารกิจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 - การขออนุญาตลาทุกประเภท การทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐและการทำทะเบียนประวัติ กพ.7 

๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามประเภทการลา 
๒. สรุปสถิติวันลาและเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
๓. การจัดระบบและการจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติให้ถูกต้องตามระเบียบอย่างมีระบบ 
๔. การขออนุญาตการลาศึกษาต่อ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการของเขตพื้นที่การศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการตามท่ีกฎหมายกำหนด 
๕. สรุปรายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู/ลูกจ้าง ประจำวัน/ประจำเดือน และ ๖ เดือน 
๖. จัดทำทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ (แฟ้ม กพ.7), ทำเนียบบุคลากร) ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างให้เป็นปัจจุบัน 
๗.  ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ

ลูกจ้างตามแบบที่กำหนด โดยนำเสนอไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขออนุมัติการแก้ไขต่อ ก.ค.ศ. 
กรณีมีการแก้ไข 

๘. จัดเตรียมเอกสารการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้บริการข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๙. เมื่อได้รับบัตรแล้วนำส่งคืนผู้ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
๑๐. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
๑๑. เสนอเรื่องการอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาศึกษาต่อให้เขตพื้นที่

การศึกษาพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดหรือเพ่ือทราบแล้วแต่กรณี 

ผลการดำเนินงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
๑. การขออนุญาตลาทุก

ประเภท การทำบัตร
เจ้าหน้าที่ของรัฐและการทำ
ทะเบียนประวัติ กพ.7 

ครูและบุคลากรทั้งหมด ๑๙5 คน 
(ข้าราชการครู ๑๕0 คน บุคลากร
ทางการศึกษา 45 คน) 

   สามารถจัดทำการขออนุญาตลาทุก
ประเภท การทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และการทำทะเบียนประวัติ กพ.7 เป็น
ปัจจุบัน 

6. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

1. นางสาวอำภาสินี  รัตนวัน ครูผู้ช่วย ประธาน  
2. นางวันดี  แจ่มพินิจ คร ู กรรมการ 
3. นางสาวปิยนันท์  กุลมาตย์ คร ู กรรมการ 
4. นางสาวปิยธิดา  เถินบุรินทร์ ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวสุนิษา  ภู่พยนต์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ขอบข่าย/ภารกิจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ 
๒. ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง เพื ่อเสนอขอ

พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๓. ดำเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและลูกจ้างในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด 
๔. จัดทำทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ผลการดำเนินงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
๑. การเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ครูและบุคลากรทั้งหมด ๑๙5 คน 
(ข้าราชการครู ๑๕0 คน บุคลากร
ทางการศึกษา 45 คน) 

สามารถจัดทำการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด 

 7. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

๑. นางจันทร์เจ้า  เถียรทวี คร ู ประธาน  
๒. นางสาววัชรี   แก้วนิยม คร ู กรรมการ 
๓. นายภูธร  บ้านเนิน คร ู กรรมการ 
๔. นางทัศนีย์  หล้าธรรม คร ู กรรมการ 
๕. นางมาลี  เอ่ียมพริ้ง คร ู กรรมการ 
๖. นายศุภกฤตย์  อุ่นแอ คร ู กรรมการ 
๗. นางกรรณิการ์  มนุญโย คร ู กรรมการ 
๘. นางสาวนาตยา  สุกจั่น คร ู กรรมการ 
๙. นางสาวมนัสนันท์  พุ่มดียิ่ง คร ู กรรมการ 
๑๐. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์ คร ู กรรมการ 
๑๑. นางสาวจิตรานันท์  จันทิมา คร ู กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นางสาวสุนิษา  ภู่พยนต์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอบข่าย/ภารกิจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 

๒. สร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มี
ผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดหรือกรณีอ่ืนตามความเหมาะสม 

๓. ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาต    
ลาอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ  
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ผลการดำเนินงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
๑. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงาน

ดีเด่นและมีคุณงามความดี 
ครูและบุคลากรทั้งหมด ๑๙๔ คน 
(ข้าราชการครู ๑๕๓ คน บุคลากร
ทางการศึกษา ๔๑ คน) 

ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

 

 8. การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบประกอบวิชาชีพ 

1. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี คร ู ประธาน  
2. นางสาวชาคริยา  ธีรสุนทรวัฒน์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
3. นางสาวสุนิษา  ภู่พยนต์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอบข่าย/ภารกิจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือเสนอไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ดำเนินการต่อไป 

ผลการดำเนินงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
๑. การขอรับใบอนุญาตและการ

ขอต่อใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ครูและบุคลากรทั้งหมด ๑๙5 คน 
(ข้าราชการครู ๑๕0 คน บุคลากร
ทางการศึกษา 45 คน) 

บุคลากรได้รับความสะดวกในการขอรับ
ใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

9. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา /ค่าจ้างลูกจ้างประจำ/ค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว 

๑. นายศรัณย์  พฤกษาปัญญะ คร ู ประธาน 
๒. นางสาวชลธิชา  อยู่ยง คร ู กรรมการ 
๓. นางสาวหทัยรัตน์ ชมฤทธิ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวสุนิษา  ภู่พยนต์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ขอบข่าย/ภารกิจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

-  การเลื่อนเงินเดือนปกติหรือกรณีพิเศษ 

1. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ   
2. เตรียมเอกสารการพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
4. ร่าง/พิมพ์รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบดำเนินการตามกฎ 

ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 
5. กรณีการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ดำเนินการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

6. กรณีการเพิ่มค่าจ้างและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก สถานศึกษาสามารถ 
7. ดำเนินการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั ่วคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของ

สถานศึกษา ภายใต้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษากำหนด 
8. รายงานการพิจารณาความดีความชอบเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนามและเสนอไปยัง

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑. ดำเนินการตามระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน 
๒. เตรียมเอกสารแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “สาย

งานการสอน” และ “ผู้บริหารสถานศึกษา” ในรอบการประเมิน 
๓. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้ันตอนและวิธีการ 

ผลการดำเนินงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
๑. การเลื่อนเงินเดือนปกติหรือ

กรณีพิเศษ 
ครูและบุคลากรทั้งหมด ๑๙5 คน 
(ข้าราชการครู ๑๕0 คน บุคลากร
ทางการศึกษา 45 คน) 

บุคลากรได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนปกติหรือ
กรณีพิเศษ 
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 10. งานพัสดุ 

๑. นางสาวปิยธิดา  เถินบุรินทร์ ครูผู้ช่วย ประธาน 
๒. นายณัฐวุฒิ  ปั้นเหน่งเพชร คร ู กรรมการ 
๓. นางสาวอำภาสินี รัตนวัน ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๔. นางสาวจิตรลดา  เจ็กเผือกหอม ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๕. นางสาวเพียงพร โปทอง ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาวสุนิษา ภู่พยนต์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นางสาวรุ่งฟ้า วรรักษ์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอบข่าย/ภารกิจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ควบคุม จัดทำบัญชี ทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุ/อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ของกลุ่มงานบริหารบุคคล 
2. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ประจำสำนักงานเพ่ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรใน

กลุ่มงานบริหารบุคคล 
3. บำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงานให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างเป็น

ปัจจุบัน 
4. สนับสนุนและอำนวยความสะดวกวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ

ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
5. กำกับ ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ และรายงานผลการ ดำเนินงาน

ประจำปีการศึกษา สนอรองฯ กลุ่มงานบริหารบุคคลและผู้อำนวยการสถานศึกษารับทราบ เพื่อการพัฒนา/
ปรับปรุงต่อไป 

6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 

ผลการดำเนินงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
๑. งานพัสดุ ครูและบุคลากรทั้งหมด ๑๙5 คน 

(ข้าราชการครู ๑๕0 คน บุคลากร
ทางการศึกษา 45 คน) 

สามารถจัดทำการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ 
เพ่ือสนับสนุนโครงการและกิจกรรมของกลุ่ม
บริหารงานบุคคลทั้งหมด 

 11. งานแผนงานและสรุปผลการดำเนิน งาน/โครงการ/กิจกรรม 

๑. นายณัฐวุฒิ  ปั้นเหน่งเพชร คร ู ประธาน 
๒. นายพงศกร  จิรยั่งยืนยง คร ู กรรมการ 
๓. นายศุภวิชญ์  ง่วนสำอางค์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๔. นางสาวเพียงพร  โปทอง ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวสุนิษา  ภู่พยนต์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖. นางสาวรุ่งฟ้า  วรรักษ์  เจ้าหน้าที ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ขอบข่าย/ภารกิจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. รวบรวมโครงการ/กิจกรรม จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

2. รวบรวมสรุปผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 

ผลการดำเนินงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
๑. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานและ

แผนการปฏิบัติงานของกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

ครูและบุคลากรทั้งหมด ๑๙5 คน 
(ข้าราชการครู ๑๕0 คน บุคลากร
ทางการศึกษา 45 คน) 

จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานและแผนการ
ปฏิบัติงาน สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 12. งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 

๑. นายรวิ  แจ่มพินิจ คร ู ประธาน 
๒. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์ คร ู กรรมการ 
๓. นายพงศกร  จิรยั่งยืนยง คร ู กรรมการ 
๔. นายณัฐวุฒิ  ปั้นเหน่งเพชร คร ู กรรมการ 
๕. นางสาวรัตนา กาญจนสาลี คร ู กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาวสุนิษา ภู่พยนต์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นางสาวรุ่งฟ้า วรรักษ์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอบข่าย/ภารกิจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำข้อมูล สารสนเทศงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๒. ประชาสัมพันธ์ นำเสนอข้อมูล งาน กิจกรรม การดำเนินงานของกลุ่มงาน ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
๓. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อประสานงานทั้งบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษาด้วยไมตรี

จิตดีงาม 
๔. รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติกิจกรรม ผลงานของกลุ่มงานเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ให้บุคคลอื่นได้   

รับทราบ พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการดำเนินงานต่าง ๆ 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 
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ผลการดำเนินงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
๑. จัดทำข้อมูล สารสนเทศงาน

ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ครูและบุคลากรทั้งหมด ๑๙5 คน 
(ข้าราชการครู ๑๕0 คน บุคลากร
ทางการศึกษา 45 คน) 

   สามารถจัดทำข้อมูล สารสนเทศงาน
ของกลุ่มบริหารงานบุคคล เพ่ือ
นำเสนอและเผยแพร่ 

 

 13.  งานวินัยและการรักษาวินัยครูและบุคลากร 

๑. นางทัศนีย์  หล้าธรรม  คร ู ประธาน 
๒. นางสาววัชรี  แก้วนิยม คร ู กรรมการ 
๓. นายจิตรกร  รัตนพันธ์ คร ู กรรมการ 
๔. นางจันทร์เจ้า   เถียรทวี คร ู กรรมการ 
๕. นางกรรณิการ์ มนุญโย คร ู กรรมการ 
๖. นางสาวมนัสนันท์ พุ่มดียิ่ง คร ู กรรมการ 
๗. นายภูธร  บ้านเนิน คร ู กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวสุนิษา   ภู่พยนต์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอบข่าย/ภารกิจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การส่งเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย โดยดำเนินการเกี่ยวกับให้ความรู้  ฝึกอบรม    

การสร้างขวัญและกำลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสร้างแลพัฒนาเจตคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
๑. รวบรวมและเผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้อง 
๒. ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
3. กรณีความผิดไม่ร้ายแรง กรณีความผิดวินัยร้ายแรง การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ 
5. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน 
6. การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
7. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
8. การออกจากราชการ 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ผลการดำเนินงาน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
๑. วินัยและรักษาวินัยครู ครูและบุคลากรมาทำงานตรงต่อเวลา 

และอุทิศเวลาแก่ราชการ 
ครูและบุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีคุณภาพ 

 

14. งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑. นายภูธร  บ้านเนิน คร ู ประธาน 
๒. นางสาวสุจิตรา ศรีรอต คร ู กรรมการ 
๓. นางภวรัตน  ภัทรผลพูล คร ู กรรมการ 
๔. นางจันทร์เจ้า  เถียรทวี คร ู กรรมการ 
๕. นางกรรณิการ์  มนุญโย คร ู กรรมการ 
๖. นางสาวอำภา  ศรีวงค์ราช คร ู กรรมการ 
๗. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์ คร ู กรรมการ 
๘. นางสาวอัญชสา  ยิ้มถนอม คร ู กรรมการ 
๙. นางสาวชาคริยา  ธีรสุนทรวัฒน์ คร ู กรรมการ 
๑๐. นางสาวฌุมพรี  โพธิ์เจริญรักษ์ คร ู กรรมการ 
๑๑. นางสาวนรีรักษ์  ทองสะอาด คร ู กรรมการ 
๑๒. นางสาวกรกช  นวพงศ์ธนานนท์  คร ู กรรมการ 
๑๓. นางสาวอำภาสินี  รัตนวัน ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๑๔. นายเจนณรงค์  อร่ามรัตนชัย คร ู กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวสุนิษา  ภู่พยนต์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอบข่าย/ภารกิจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คำสั ่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการขอมีหรือเลื่อน            
วิทยฐานะ 

๒. ตรวจสอบคุณสมบัติการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์เดิม (ว17/2552) หรือตาม
หลักเกณฑ์ใหม่ (ว21/2560) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ 

๓. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการรวบรวมข้อมูลและผลงานต่าง ๆ 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 
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ผลการดำเนินงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
๑. จัดทำแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการขอมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ 

ครูและบุคลากรทั้งหมด ๑๙5 คน 
(ข้าราชการครู ๑๕0 คน บุคลากร
ทางการศึกษา 45 คน) 

   สามารถจัดทำ รวบรวมและเผยแพร่ 
ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

 

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียน 

นายภูธร  บ้านเนิน  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 ๑.  งานกิจการนักเรียน   

๑. นายภูธร  บ้านเนิน คร ู ประธาน 
๒. นางจันทร์เจ้า  เถียรทวี คร ู กรรมการ 
๓. นางมาลี  เอ่ียมพริ้ง คร ู กรรมการ 
๔. นายศุภกฤตย์ อุ่นแอ คร ู กรรมการ 
๕. นางกรรณิการ์   มนุญโย คร ู กรรมการ 
๖. นางสาวนาตยา   สุกจั่น คร ู กรรมการ 
๗. นางสาวมนัสนันท์   พุ่มดียิ่ง คร ู กรรมการ 
๘. นายธนะกิจ   รุ่งโรจน์ คร ู กรรมการ 
๙. นายฮาดี  บินดู่เหล็ม คร ู กรรมการ 
๑๐. นางสาวจิตรานันท์   จันทิมา คร ู กรรมการ 
๑๑. นางสาวสุภกฤตา   หงส์ทอง คร ู กรรมการ 
๑๒. นางสาวแอมจิรา จันทร์ลี้ คร ู กรรมการ 
๑๓. นายเจนณรงค์ อร่ามรัตนชัย คร ู กรรมการ 
๑๔. นายสมโภช  ไพศาลสมบัติรัตน์ คร ู กรรมการ 
๑๕. นายจิตรกร  รัตนพันธ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นางสาวรุ่งฟ้า วรรักษ์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอบข่าย/ภารกิจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. ประชุม วางแผน วิเคราะห์งาน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ประสานงานกับ   
ผู้เกี่ยวข้อง 
๒. กำกับ ติดตาม งานในกลุ่มบริหารฝ่ายกิจการนักเรียนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 
๓. ดำเนินการคัดเลือกหัวหน้าระดับ/รองหัวหน้าระดับ /ครูที่ปรึกษา 
 ๓.  เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน 
 ๔.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่หัวหน้าสถานศึกษามอบหมาย 
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ผลการดำเนินงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
๑. งานระดับชั้นและครูที่

ปรึกษา 
ครูที่ปรึกษา จำนวน 145 คน 
นักเรียนจำนวน 3,029 คน 

นักเรียนได้รับการดูแลจากครูที่ปรึกษา
อย่างทั่วถึง 

 

 2.  งานวินัย ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน (ระเบียบ วินัยนักเรียน) 

๑. นายจิตรกร  รัตนพันธ์ คร ู ประธาน 
๒. นางมาลี  เอ่ียมพริ้ง คร ู กรรมการ 
๓. นายศุภกฤตย์ อุ่นแอ คร ู กรรมการ 
๔. นางกรรณิการ์   มนุญโย คร ู กรรมการ 
๕. นางสาวนาตยา   สุกจั่น คร ู กรรมการ 
๖. นางสาวมนัสนันท์ พุ่มดียิ่ง คร ู กรรมการ 
๗. นายธนะกิจ   รุ่งโรจน์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวรุ่งฟ้า วรรักษ์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอบข่าย/ภารกิจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
๒. งานส่งเสริมวินัย แก้ไข และปรับพฤติกรรม 
๓. ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
๔. วางแผนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๕. สืบสวน สอบสวน หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนในแต่ละกรณี  
๖. พิจารณาการลงโทษนักเรียนและเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการส่งเสริมสร้าง รักษา

ระเบียบ วินัย และการปรับพฤติกรรมนักเรียน 
๗. ติดตามการลงโทษตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมสร้าง รักษาระเบียบวินัย  และ

การปรับพฤติกรรมนักเรียน 
๘. จัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
๙. กำกับดูแลนักเรียนในกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมโฮมรูม และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง 

ๆ ที่โรงเรียนกำหนด 
๑๐. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของนักเรียน  ให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑๑. วางแผน จัดทำโครงการ กำหนดแนวปฏิบัติ ติดตามประเมินผล ส่งเสริมวินัย 
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ผลการดำเนินงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
1. ไวนีลส่งเสริมวินัย ครูและบุคลากรทางการศึกษา 195 

คน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน  
3,029  คน 

นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
และค่านิยม 12 ประการ  ที่เหมาะสม 

2. กิจกรรมอบรมแกนนำหยุด
การรังแกกันในโรงเรียน 

นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน  
2,947  คน 

นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
และค่านิยม 12 ประการ  ที่เหมาะสม 

3. จัดทำคู่มือนักเรียน 
ผู้ปกครอง บันทึกความดี
และหนังสือสวดมนต์ 

นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน  
2,947  คน 

นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
และค่านิยม 12 ประการ  ที่เหมาะสม 

 3. งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

๑. นางจันทร์เจ้า   เถียรทวี คร ู ประธาน 
๒. นายพุทธัย  เพ่ือรอดวงษ์ คร ู กรรมการ 
๓. นางกรัณฑา   สุธาทรัพย์ คร ู กรรมการ 
๔. นางสาวอมราภรณ์   ทิพชัย คร ู กรรมการ 
๕. นางสาวฌุมพรี   โพธิ์เจริญรักษ์ คร ู กรรมการ 
๖. นางสาวปริมประภา   แสนท้าว คร ู กรรมการ 
๗. นายพสิษฐ์  อธิษฐ์ธรรมธัช คร ู กรรมการ 
๘. นายศุภกฤตย์   อุ่นแอ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาวรุ่งฟ้า วรรักษ์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอบข่าย/ภารกิจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. จัดอบรมจริยธรรมประจำสัปดาห์ให้นักเรียนแต่ละระดับชั้น 
๒.  ติดตามความประพฤติ การปฏิบัติตนของนักเรียนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
๓.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามความประพฤตินักเรียน 
๔. ประสานงานกับชุมชนในวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญของชาติ 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ผลการดำเนินงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
1. กิจกรรมบรรพชาสามเณร

บวชเนกขัมจาริณี 
ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นศาสนนิกชนที่ดี 
ตามศาสนาที่ตนนับถือ 

2. ค่ายคุณธรรม ม.2-6 ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่ชื่นชม
แก่บุคคลทั่วไป 

3. วันไหว้ครู ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ผู้เรียนมีความกตัญญู กตเวที 

4. วันมาฆบูชา ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นศาสนนิกชนที่ดี 
ตามศาสนาที่ตนนับถือ 

5. วันครู ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ผู้เรียนมีความกตัญญู กตเวที 

6. วันเชิดชูเกียรติ ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่ชื่นชม
แก่บุคคลทั่วไป 

7. โครงงานคุณธรรมจริยธรรม 
ระดับชั้น ม.1-ม.6 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป
ด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม 

8. กิจกรรมวันสำคัญของชาติ 
(วันคล้ายวันพระราชสมภพ
รัชกาลที่ 9, วันพ่อ
แห่งชาติ) 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่ชื่นชม
แก่บุคคลทั่วไป 

9. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมประจำสัปดาห์ 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ผู้เรียนมีนิสัยประหยัดและใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่ามีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

10. กิจกรรมบันทึกความดี ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

นักเรียนทุกคนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 4. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๑. นางสาวจิตรานันท์   จันทิมา คร ู ประธาน 
๒. นางแสงจันทร์   อาภาวีระ คร ู กรรมการ 
๓. นางทัศนีย์  หล้าธรรม คร ู กรรมการ 
๔. นายประกาศิต   บุญวงค์ คร ู กรรมการ 
๕. นางสาวปัทมวรรณ   โชติกลาง คร ู กรรมการ 
๖. นายกฤติกร   ล้อจิตติกุล คร ู กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวรุ่งฟ้า วรรักษ์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ขอบข่าย/ภารกิจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑.  กำกับดูแลการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

๒.  กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓.  ประสานงานกับงานและ/หรือฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๔. วางแผนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในด้านการปกครองนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
๕. วางแผนแก้ปัญหานักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น การมาเรียน  ระเบียบวินัย  กฎข้อบังคับ  ฯลฯ 
๖. ประสานงานกับครูเวรประจำวัน  เพื่อช่วยดูแล  ควบคุมนักเรียนประจำวันตามความเหมาะสม 
๗. จัดทำคู่มืออบรมนักเรียนในคาบโฮมรูมให้แก่ครูปรึกษา 
๘. ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน 
๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
๑. กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็น

รายบุคคล 
นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ 100% 
ครูที่ปรึกษาสามารถคัดกรองนักเรียนเป็น
รายบุคคล 100% 

นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
ครูที่ปรึกษาตระหนักถึง
ความสำคัญของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ผู้ปกครองและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อโรงเรียน 

๒. กิจกรรมเดือนแห่งการเยี่ยมบ้าน คุณครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน ครบ 
100% ๓. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 

๔. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรการใช้
โปรแกรม Scan tool 4.0  

คุณครูที่ปรึกษาสามารถใช้โปรแกรม Scan 
tool 4.0 .ในการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

๕. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองในชั้น
เรียน (Classroom meetting) 

คุณครูที่ปรึกษาได้รู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

6. กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน ครูที่ปรึกษาสามารถคัดกรองนักเรียนเป็น
รายบุคคล 100% 

7. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 

คุณครูทีปรึกษาจัดกิจกรรมการส่งเสริม
พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับ
นักเรียนได้เหมาะสม 

8. กิจกรรมการส่งต่อ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ 100%  
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สารสนเทศ/ สถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน   

สรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด   3,02๙ คน 
 

ระดับชั้น 
รายละเอียดการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

หมายเหตุ จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียน 
ที่ออกเยี่ยมบ้าน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จำนวนนักเรียนที่ 
เยี่ยมบ้านโดยวิธีการอื่นๆ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ม.๑ ๕๗๐ ๕๗๐ ๑๐๐ ๐ ๐  
ม.๒ ๕๖๑ ๕๕๘ ๙๙.๔๗ ๓ ๓.๐๒  
ม.๓ ๔๙๖ ๔๘๙ ๙๘.๕๙ ๗ ๗.๑  
ม.๔ ๔๘๑ ๔๑๐ ๘๕.๒๔ ๗๑ ๘๓.๓  
ม.๕ ๔๗๑ ๔๑๕ ๘๘.๑๑ ๕๖ ๖๓.๕๖  
ม.๖ ๔๕๒ ๔๑๓ ๙๑.๓๗ ๓๙ ๔๒.๖๘  
รวม ๓,๐๓๑ ๒,๘๕๕ ๙๔.๑๙ ๑๗๖ ๕.๘๑  

 

 5.  งานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

๑. นายฮาดี  บินดู่เหล็ม คร ู ประธาน 
๒. นายณัฐวุฒิ  ปั้นเหน่งเพชร คร ู กรรมการ  
๓. นางสาวแอมจิรา  จันทร์ลี้ คร ู กรรมการ 
๔. นายสรวิศ  เร้าอนุรักษ์ คร ู กรรมการ 
๕. นางสาวอมราภรณ์   ทิพชัย คร ู กรรมการ 
๖. นายฐกร  เจษฎาภัทรกุล คร ู กรรมการ 
๗. นางสาวจุฑาทิพย์   และล้ำเลิศ ครูผู้ช่วย กรรมการ 

๑๐๐

๙๙.๔๗

๙๘.๕๙
๘๕.๒๔

๘๘.๑๑

๙๑.๓๗

กราฟแสดงร้อยละ ของการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖



ห น้ า  | 35 
 

 

๘. นายพงศกร   จิรยั่งยืนยง คร ู กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาวรุ่งฟ้า วรรักษ์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอบข่าย/ภารกิจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนตามระบอบประชาธิปไตยท่ีเห็นสมควร 
๒. เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนักเรียน/สภาผู้แทนนักเรียน พร้อมทั้งกำกับดูแลเสนอแนะให้     

การดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน/สภาผู้แทนนักเรียน เกิดผลดีในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยใน
ระดับโรงเรียนเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนและสังคมตามสมควร 

๓. กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน/สภาผู้แทนนักเรียน /คณะกรรมการคณะสี 
๔. จัดกิจการส่งเสริมประชาธิปไตยตามโอกาสที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนานักเรียน 
๕. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมรณรงค์ กิจกรรมการประกวด 

แข่งขัน กิจกรรมการอบรมสัมมนาที่เก่ียวข้องกับนักเรียน เช่น นักเรียนแกนนำ อบรมผู้นำเยาวชน 
๖. จัดทำแผนงานและโครงการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในทุกด้านตามระบอบประชาธิปไตย 

ได้แก่ การรณรงค์การเลือกตั้ง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมือง เป็นต้น 
๗. ติดตามผลและสรุปผลรายงานภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง เสนอผู้อำนวยการ 
๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
๑. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

และภาวะผู้นำนักเรียน 
ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
และมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 

มีระบบกระบวนการดำเนินงานเป็นแบบ
แผนตามระบบและวิถีประชาธิปไตย 

๒. กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ี
ศรีนวมินทร์ 

ร้อยละ ๘๕  ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
และมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 

นักเรียนเกิดความผูกพัน และความกลม
เกลียวสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและรัก
สถาบัน 

๓. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
และความสามารถ 

ร้อยละ ๙๙  ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
และมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 

นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่า 
ศักดิ์ศรีความเป็นลูกนวมินทร์ 

๔. กิจกรรมคาราวธรรมและ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

ร้อยละ ๙๙  ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
และมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เกิดความซาบซึ้ง
ในวัฒนธรรมประเพณีไทย แสดงออกด้วย
พฤติกรรมที่เหมาะสม 

๕. กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา  

ร้อยละ ๙๕ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนออนไลน์ 

โรงเรียนมีกระบวนการและท่ีมาของสภา
นักเรียนสอดคล้องกับรูปแบบการปกครอง
ประชาธิปไตย 

๖. มุทิตากษิณานุสรณ์ ร้อยละ ๙๙  ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
และมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 

นักเรียน เกิดความซาบซึ้งในวัฒนธรรม
ประเพณีไทย แสดงออกด้วยพฤติกรรมที่
เหมาะสม 
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 6. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์และอบายมุข 

๑. นางสาวสุภกฤตา  หงส์ทอง คร ู ประธาน 
๒. นายรวิ  แจ่มพินิจ คร ู กรรมการ 
๓. นายธนกฤต  นาคศรี คร ู กรรมการ 
๔. นางนุกูล  ศิริบรรณากุล  ครู   กรรมการ 
๕. นางสาวชุลีพร  เนืองศรี    ครู   กรรมการ 
๖. นางสาวมนัญญา  รมัยธิติมา   ครู   กรรมการ 
๗. นายจิรภัทร  อำไพเมือง   ครู   กรรมการ 
๘. นายธนพงศ์  แก้ววงศ์    ครู   กรรมการ 
๙. นายอภิวัฒน์  ศรีวงษ์สา   ครู   กรรมการ 
๑๐. นางสาวจิตรานันท์  จันทิมา    ครู   กรรมการ 
๑๑. นายณัฐวุฒิ  ปั้นเหน่งเพชร   ครู   กรรมการ 
๑๒. นายสรวิศ  เร้าอนุรักษ์   ครู   กรรมการ 
๑๓. นายศุภกฤตย์   อุ่นแอ    ครู   กรรมการ 
๑๔. นางสาววริศรา  สุขขัมภ์    ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๕. นางสาวฌุมพรี  โพธิ์เจริญรักษ์ ครู   กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นางสาวรุ่งฟ้า วรรักษ์ เจ้าหน้าที่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอบข่าย/ภารกิจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์และอบายมุขในสถานศึกษา 
๒. วางแผนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนให้เหมาะสม 
๓. กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ตลอดจนการควบคุมดูแลให้เกิดผลดีต่อ

นักเรียน 
๔. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนตามโอกาสเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา หรือป้องกันตาม 

เห็นสมควร 
๕. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามโอกาสที่เหมาะสมเพื่อประสานความร่วมมือทั้งในด้านป้องกัน

และ แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
๖. จัดตั้งชมรม To be number  คณะกรรมการกลุ่ม We Care ภายในโรงเรียน 
๗. ดำเนินการจัดทำสถานศึกษาสีขาว 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ผลการดำเนินงาน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
1. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 

และอบายมุข 
- ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 195 คน 
- นักเรียนและผู้ปกครอง

นักเรียน  3,029  คน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ 
การพัฒนานักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  และค่านิยม 12 ประการ  ที่
เหมาะสม 

2. กิจกรรมโครงการโรงเรียนสีขาว - ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 195 คน 

- นักเรียนและผู้ปกครอง
นักเรียน  3,029  คน 

3. อบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยา
เสพติดและอบรมนักเรียนแกนนำ 
We Care (310 คน) 

- นักเรียน  310  คน จัดตั้งชมรม To be number  
คณะกรรมการกลุ่ม We Care ภายใน
โรงเรียน 

4. กิจกรรมประกวดโครงการต้านยา
เสพติด (บูรณาการการเรียนรู้ สู้ยา
เสพติด  

- นักเรียน  3,029  คน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ตลอดจนการควบคุมดูแลให้เกิดผลดีต่อ
นักเรียน 

5. กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

- นักเรียน  3,029  คน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา   

6. กิจกรรม We Care พ่ีสอนน้องใน
โรงเรียนประถมศึกษา 

- นักเรียน  310  คน คณะกรรมการกลุ่ม We Care พ่ีสอนน้อง
ในโรงเรียนประถมศึกษา 

7. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ - นักเรียน  3,029  คน มาตรการในการป้องกันและให้ความรู้แก่
นักเรียน 

 
4. สารสนเทศ/ สถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน  (ถ้ามี) 
      - 
๕. ปัญหา/อุปสรรค 

๑. การดำเนินการตามโครงการสถารศึกษาสีขาวดำเนินการไปอย่างไม่มีกฎเกณฑ์และตัวชี้วัดที่
แน่นอน เนื่องจากกระทรวงยังไม่ออกหลักเกณฑ์ในการดำเนินการที่เป็นปัจจุบัน 

๒. การจัดอบรมนักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติดเป็นไปได้ยาก เนื่องจากกิจกรรมของทางโรงเรียนมี
มาก ประกอบกับอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  
๖. ข้อเสนอแนะ/ความต้องการให้ช่วย 

ครูทุกท่านต้องเห็นความสำคัญ ให้ความร่วมมือ และดำเนินการไปพร้อม ๆ กัน 
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 7. งานเครือข่ายโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 

๑. นายศุภกฤตย์ อุ่นแอ  คร ู ประธาน 
๒. นายภูธร  บ้านเนิน คร ู กรรมการ 
๓. นายจิตรกร  รัตนพันธ์ คร ู กรรมการ 
๔. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์ คร ู กรรมการ 
๕. นายธนพงศ์  แก้ววงศ์ คร ู กรรมการ 
๖. นายสมโภช  ไพศาลสมบัติรัตน์  ครู   กรรมการ 
๗. นางสาวจิตรานันท์  จันทิมา    ครู   กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวรุ่งฟ้า  วรรักษ์    เจ้าหน้าที่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอบข่าย/ภารกิจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. จัดให้มีความความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และบุคคลที่อาจก่ออันตรายต่อนักเรียน
ในโรงเรียน 

๒. เฝ้าระวัง การดูแล การช่วยเหลือและการคุ้มครองให้นักเรียนปลอดภัยทั้งในและนอกบริเว ณ
โรงเรียน 

๓. ประสานความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ชุมชน  และหน่วยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้อง ตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 

ผลการดำเนินงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
๑. ประสานความร่วมมือกัน

ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน  และหน่วยงาน 

ครูและบุคลากรทั้งหมด ๑๙5 คน 
(ข้าราชการครู ๑๕0 คน บุคลากร
ทางการศึกษา 45 คน) 

   สามารถประสานความร่วมมือกัน
ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ชุมชน  และหน่วยงาน 

 8. งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

๑. นายเจนณรงค์   อร่ามรัตนชัย คร ู ประธาน 
๒. นางฐานิต  สุขสนาน คร ู กรรมการ 
๓. นายไพโรจน์  ทองวั่น คร ู กรรมการ 
๔. นายชาญชัย  คำเวียง คร ู กรรมการ 
๕. นางสาวสุกัญญา  ไวยรัตนา คร ู กรรมการ 
๖. นายสรวิศ  เร้าอนุรักษ์ คร ู กรรมการ 
๗. นายสมโภช  ไพศาลสมบัติรัตน์ คร ู กรรมการ 
๘. นางสาววิยะดา  ธรรมจิตต์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๙. นางสาวอำภา  ศรีวงค์ราช คร ู กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวรุ่งฟ้า  วรรักษ ์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๑. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ละ ๑ ครั้ง 
๒. ติดต่อประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
๓. จัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน 
๔. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนปีละ ๒ ครั้ง 
๕. วางแผนประสานงานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
1. กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง  

สื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ วันประชุม
ผู้ปกครอง 

มีเครือข่ายผู้ปกครองทุกชั้น/ห้องเข้าร่วม
ประชุมทุกภาคเรียน ร้อยละ 70 ให้ความ
ร่วมมือ 

ได้สร้างความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจอันดีระหว่าง
บ้านและโรงเรียน 

2. การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
ป้ายไวนีลบุคลากรเครือข่าย 
วัสดุอปกรณ์ที่ใช้ในการเผยแพร่
กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง 

มีคณะกรรมการเครือข่ายระดับห้องเรียน 
ห้องเรียนละ 5 คน รวมเป็น 385 คน 
คณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้นเรียน 
ระดับชั้นละ 5 คน รวมเป็น 30 คน 
มีคณะกรรมการเครือข่ายระดับโรงเรียน 
จำนวน 30 คน 

ผู้ปกครองเข้ามาช่วยเหลือ
ในการดูแลนักเรียนให้มี
คุณภาพที่ดียิ่งข้ึน  ครูและ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา และจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพ 

 

 9. งานการประเมินผลการดำเนินการฝ่ายกิจการนักเรียน 

๑. นางสาวเพียงพร โปทอง ครูผู้ช่วย ประธาน 
๒. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์ คร ู กรรมการ 
๓. นายณัฐวุฒิ  ปั้นเหน่งเพชร คร ู กรรมการ 
๔. นายศุภวิชญ์  ง่วนสำอางค์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๕. นายเจนณรงค์ อร่ามรัตนชัย คร ู กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาวรุ่งฟ้า วรรักษ์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอบข่าย/ภารกิจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. รวบรวมและเก็บข้อมูลประวัตินักเรียนทุกคนทุกด้านให้เป็นระบบปัจจุบัน 
๒. บันทึกข้อมูลความประพฤตินักเรียนตลอดจนการหักคะแนนหรือเพิ่มคะแนนพฤติกรรมให้เป็น

ปัจจุบัน 
๓. ประสานกับงานบริหารระดับชั้นในการบันทึกคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนและแจ้งให้หัวหน้า

ระดับและครูที่ปรึกษาทราบทุกเดือน 
๔. แจ้งคะแนนพฤติกรรมนักเรียนทุกเดือน 
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๕. สำรวจและจัดทำข้อมูลนักเรียน 
๖. จัดทำแบบสำรวจเวลาเข้าเรียนของนักเรียนและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
๗. ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
๑. รวบรวมและเก็บข้อมูล

ประวัตินักเรียนทุกคน 
ครูและบุคลากรทั้งหมด ๑๙5 คน 
(ข้าราชการครู ๑๕0 คน บุคลากร
ทางการศึกษา 45 คน) 

   สามารถบันทึกข้อมูลความประพฤติ
นักเรียนตลอดจนการหักคะแนนหรือ
เพ่ิมคะแนนพฤติกรรมให้เป็นปัจจุบัน 

 10. งานวิทยุสื่อสาร 

1. นายอัครัช  บุญแท้ คร ู ประธาน 
2. นายเมธี  สกุลคล้อย คร ู กรรมการ 
3. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์ คร ู กรรมการ 
4. นายจิตรกร  รัตนพันธ์ คร ู กรรมการ 
5. นายอภิรักษ์  กุลชุตินธร ครูผู้ช่วย กรรมการ 
6. นายอธิวัฒน์  เงินสมบัติ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวรุ่งฟ้า วรรักษ์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอบข่าย/ภารกิจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ประสานงานเมื่อโรงเรียนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยวิทยุสื่อสาร 

ผลการดำเนินงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
๑. ซ่อมบำรุงวิทยุสื่อสาร ครูและบุคลากรทั้งหมด ๑๙5 คน 

(ข้าราชการครู ๑๕0 คน บุคลากร
ทางการศึกษา 45 คน) 

มีวิทยุสื่อสารที่อยู่ในสภาพร้อมใช้เสมอ 

 

 ๑1. งานรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา 

๑. นายจิตรกร  รัตนพันธ์ คร ู ประธาน 
๒. นายธนะกิจ   รุ่งโรจน์ คร ู กรรมการ 
๓. นายนสิทธิ์   ใหญ่ยิ่ง คร ู กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวรุ่งฟ้า วรรักษ์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๑. เสนอแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ เวรกลางวัน เวรกลางคืน และวันหยุดราชการ 
๒. ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่เวรและการตรวจเวร 
๓. เมื ่อเกิดเหตุการณ์ที ่ไม่ปกติหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ให้เสนอรายงานต่อหัวหน้าฝ่าย              

เพ่ือนำเสนอผู้บริหารต่อไป  
๔. ดูแลรักษา ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์อยู่เวรยาม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ 
๕. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
1 จัดซื้ออุปกรณ์ห้องครูเวร ครูและบุคลากรทั้งหมด ๑๙5 คน 

(ข้าราชการครู ๑๕0 คน บุคลากร
ทางการศึกษา 45 คน) 

การปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย มี
คุณภาพมากขึ้น 

2 ซ่อมบำรุงและทำป้ายเตือนภัย นักเรียน  จำนวน ๒,๙๙๙  คน  
 ครูและบุคลากรในโรงเรียน  จำนวน 
๑๘๐คน( ข้าราชการครู ๑๔๔ คน 
บุคลากรทางการศึกษา ๓๖ คน) 

มีการจัดสภาพแวด ล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3 ปรับปรุงห้องปฏิบัติหน้าที่ยาม
รักษาการณ์ 

ครูและบุคลากรทั้งหมด ๑๙5 คน 
(ข้าราชการครู ๑๕0 คน บุคลากร
ทางการศึกษา 45 คน) 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาดี 

 

12.  งานสารวัตรนักเรียน (พสน.)/เวรประจำวัน/งานจราจรโรงเรียน 

๑. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์ คร ู ประธาน 
๒. นายกิติพงษ์  รสจันทร์ ครู   กรรมการ 
๓. นางสาวแอมจิรา  จันทร์ลี้ คร ู กรรมการ 
๔. นายนสิทธิ์  ใหญ่ยิ่ง คร ู กรรมการ 
๕. นายอธิวัฒน์  เงินสมบัติ คร ู กรรมการ 
๖. นายธนพงศ์  แก้ววงศ์ คร ู กรรมการ 
๗. นางสาวฌุมพรี  โพธิ์เจริญรักษ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวรุ่งฟ้า  วรรักษ์ เจ้าหน้าที ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน 
๒. กำกับติดตามแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนตามระเบียบโรงเรียน...ว่าด้วยระเบียบ

ควบคุมความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
๓. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและพัฒนาสังคมฯ ออกตรวจตามแหล่งบันเทิง โรงบิลเลียดสนุกเกอร์ หอพัก             
บ้านเช่า ร้านเกม และสวนสาธารณะ ฯลฯ 

๔. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขทำหน้าที่ช่วยเหลือ
ครูเวรประจำวันด้านรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง 
เวลา ๑๗.๐๐ น. 

๕. ออกตรวจตราสถานการณ์รอบโรงเรียนในช่วงเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ 
๖. กำกับ ดูแล นักเรียนในกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมโฮมรูม และการเข้าร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ 
๗. ควบคุมดูแลและจัดระเบียบ และส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎจราจร 
๘. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

นักเรียน ให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๙. บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน เพ่ือรายงานสถานการณ์ที่ได้พบเห็นตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
๑๐. ดำเนินการวางแผนปฏิบัติงานสารวัตรนักเรียนให้เป็นรูปธรรม 
๑๑. รายงานผลระหว่างดำเนินงาน/รายงานผลเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
1. จัดทำเสื้อสารวัตรนักเรียน  กำกับติดตามแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ

นักเรียนตามระเบียบโรงเรียน...ว่าด้วยระเบียบ
ควบคุมความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

2. จัดกิจกรรมเฝ้าระวังเหตุใน
เทศกาลต่าง ๆ 

 นักเรียนมีวินัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียนอย่างเคร่งครัดร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
และพัฒนาสังคมฯ ออกตรวจตามแหล่งบันเทิง โรง
บิลเลียดสนุกเกอร์ หอพัก บ้านเช่า ร้านเกม และ
สวนสาธารณะ 

3. จัดซื้อจักรยานเพ่ือออก
ตรวจรอบโรงเรียนและ
บำรุงรักษา 

จำนวน 2 คัน ออกตรวจตราสถานการณ์รอบโรงเรียนในช่วงเช้า
ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียนได้รับการดูแล 
ปลอดภัย 
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ผลงานดีเด่นในรอบปี 

 
สถานศึกษา ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล  

รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภท
สถานศึกษามัธยมขนาดใหญ่ ระดับยอดเยี่ยม  

สพฐ.  

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล  

รางวัลโรงเรียนชั้นนำวิถีพุทธ รุ่นที่ ๑๑  สพฐ.  

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล  

โรงเรียนพัฒนานวัตกรรมเพ่ือโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการ
ไม่สูบบุหรี่ 
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การพัฒนาคุณภาพการบริการและการดำเนินงาน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานทั้งในส่วนกิจการนักเรียน 
เสริมสร้างงานวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความปลอดภัย ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานบุคลากร ตั้งแต่การสรร
หาบรรจุแต่งตั้ง พัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมและยกย่องเชิดชู
เกียรติ รักษาวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ระดม
ความคิดผ่านการประชุมทุกสัปดาห์ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ สารสนเทศและการจัดการบริหาร 
กระบวนการ ผลการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นผลที่จะเกิดกับผู้เรียนและบุคลากร ให้ได้รับความสะดวก มีขวัญ
กำลังใจ ไดร้ับการพัฒนาในทุกด้าน ด้วยระบบบริหารจัดการที่ดี มีการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
มีการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ให้ความสำคัญแก่บุคลากร มีการ
สื่อสารความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ร่วมกันทำงานอย่างมีประสิทธภิาพ 
นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาเรียนรู้ต่อไป 

ผลการพัฒนาคุณภาพบุคลากร คุณภาพผู้เรียน 

1. ด้านปริมาณ 
- นักเรียนร้อยละ 90 มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุนทรียภาพ 
- นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
- นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ได้ประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ได้รับ

การดูแลช่วยเหลือตามระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
2. ด้านคุณภาพ 
- นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความเป็นระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมี 

สุนทรียภาพ 
- นักเรียนสามารถตัดสินใจในการเลือกเรียนและการประกอบอาชีพของตนเองได้ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับขวัญกำลังใจ  
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการประเมินผลการทำงาน เพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
- ผลจากการประสานความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน ชุมชน  และหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้การคุ้มครองดูแลนักเรียน ส่งเสริมความมีวินัยและ
การมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 

๑. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
โครงการที่ ๓ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

มฐ. ๑.๗ มฐ. ๑.๘ มฐ. ๑.๙ มฐ. ๔.๒ 
โครงการที่ ๔ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

มฐ. ๑.๑๐ 
โครงการที่ ๕ ส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์และสืบสานงานพระราชดำริ 

มฐ.๑.๘ มฐ.๔.๑ มฐ.๔.๒ มฐ. ๔.๓ 
 

2.การพัฒนาคุณภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โครงการที่ ๖ ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในศตวรรษท่ี ๒๑ 

มฐ.๒.๔ มฐ.๓.๑ มฐ.๓.๒ มฐ.๓.๓ มฐ.๓.๔ มฐ. ๓.๕ 
 

สรุปผลการดำเนินงาน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน จุดเน้น อัต
ลักษณ์ของโรงเรียนและกลยุทธ์ของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เช่น ค่ายคุณธรรม บวชสามเณรและ
เนกขัมจาริณี กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันพ่อและวันแม่ ตลอดจนวันสำคัญทางศาสนา การเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน การรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด กิจกรรมวันเชิดชูเกียรติ โครงการ/กิจกรรมที่เน้นให้
นักเรียนตระหนักถึงโทษภัยของสิ่งเสพติดให้โทษและรู้จักหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เช่น กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมฟุต
ซอลต้านยาเสพติด กิจกรรมWe Care โครงการห้องเรียนสีขาว ทันเอดส์   

จากการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล ส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  โดยผ่านกิจการนักเรียน มีกฎระเบียบวินัยที่สอดคล้องกับคุณธรรม
จริยธรรม ประกอบกับการเอาใจใส่ดูแลของครู ตามระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช่วยกล่อมเกลาผู้เรียนให้
มีลักษณะนิสัยที่ดีและกลายเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป 
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ภาคผนวก 
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กิจกรรมออกตรวจในวันวาเลนไทน์ 
 

 
 

กิจกรรมเฝ้าระวังและรณรงค์วันลอยกระทง 

 
 
 



ห น้ า  | 49 
 

 

มอบขวัญกำลังใจให้กับนักการภารโรง 

 
รองผู้อำนวยการบรรจุใหม่ ศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ตักบาตรปีใหม่ที่ พุทธมณฑล งานส่งเสริมคุณธรรมฯ 
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ถวายเทียนจำนำพรรษา ในวันเข้าพรรษา 
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งานป้องกันสิ่งเสพติด 
 



ห น้ า  | 53 
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คัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน 
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กิจกรรมวันเชิดชูเกียรติ 
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พิธีประดับเข็มขัตติยราชนารี 
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