
 

 

 

 
 
 

คำสั่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
ที่ 176 / ๒๕63 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 
………………………………………………. 

    โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ พิทยา ได้ดำเนินแต่งตั้ งครู -บุคลากรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
ให้ดำเนินงานบริการ การดูแล การป้องกัน การแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนให้มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบ มีพฤติกรรมที่  
พึงประสงค์ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่กลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ : (ทีมนำ) 
 ประกอบด้วย :  
  1. นายสาส์นลิขิตชัย   พลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน    ประธานอำนวยการ 
 2. นายวิเชียร  ทุยเวียง  รองผู้อำนวยการบริหารงบประมาณ  รองประธานอำนวยการ 
 3. นายราเชนทร์  พุ่มแจ้  รองผู้อำนวยการบริหารวิชาการ   กรรมการ  
 4. นายประวัติวิทย์  ศรีเชียงสา รองผู้อำนวยการบริหารทั่วไป   กรรมการ 
 5. นายชาญชัย  เวียนเตียง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 
 6. นายวัฒนชัย  ภูมิผักแว่น รองผู้อำนวยการบริหารกิจการนักเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
 7.  นางบุญทวี  จันทพันธ์  คร ู      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ :   
  1.  กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานบริหารกิจการนักเรียน ตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการ 
การกำหนด ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้คำแนะนำในการดำเนินงาน 
  2.  ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ในการดำเนินงานกลุ่มกิจการนักเรียน 
  3.  นิเทศติดตาม  กำกับดูแลการทำงานของคณะผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
  4.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบบริหารกิจการนักเรียน ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และเกิด 
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
 
2. คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 ประกอบด้วย :  
  1. นายวัฒนชัย  ภูมิผักแว่น   รองผู้อำนวยการบริหารกิจการนักเรียน   ประธานกรรมการ 
  2. นายชาญชัย  เวียนเตียง    ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการบริหารกิจการนักเรียน  รองประธานอำนวยการ 
  3. นางบุญทวี  จันทพันธ์        คร ู     กรรมการ 
  ๔. นายสังข์ทอง  จันทร์คลัง   คร ู     กรรมการ 
  ๕. นายประวิทย์    ทองทวี  คร ู     กรรมการ 



 
  6. นายวัชรวิชญ์  บุญตาระวะ  คร ู     กรรมการ 
   ๗. นายทวีทรัพย์  ชื่นตา    คร ู     กรรมการ 
   ๘. นายดนุเดช   ราชคำ   ครผูู้ช่วย     กรรมการ 
   ๙. นายธนดล   แสนเมือง  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
  ๑๐. นางไพริน    เสนารัตน์  คร ู     กรรมการ 
   ๑๑. นางสาวสชุาวดี  กองนาง   คร ู     กรรมการ 
  ๑๒. นางละอองดาว  มานะจักร์  คร ู     กรรมการ 
  1๓. นางสาวพุทธชาติ  รัตนบุตร  คร ู     กรรมการ 
  1๔. นางสุรีย์พร  สารีแก้ว           คร ู     กรรมการ  
  1๕. นางมยรุี   อามาตรมนตรี  คร ู     กรรมการและเลขานุการ 
  1๖. นางสาวจริยา  แสงตัน  คร ู     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  1๗. นางสาวกาญจนา  แก้วชิน  พนักงานราชการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  มีหน้าที่ :    
  1. ร่วมให้คำปรึกษาและรวบรวมจัดทำระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกบังานกิจการนักเรียน จัดทำแผนงานฝ่าย 
กิจการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน การประเมินมาตรฐานการ 
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
  2. ประสานงานกับบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
  3. จัดทำแผน/โครงการ/ข้อมูลสารสนเทศ  รายงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและพรรณนางานของ 
บุคลากรในส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการนักเรียน 
  4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรมงานกิจการนักเรียน 
  5. ติดตาม สรุปผลและรายงานการดำเนินงาน/โครงการต่อผู้เกี่ยวข้อง 
  6. ดำเนินการจัดแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มสีและแต่งตั้งที่ปรึกษาสี ประธานสี คณะกรรมการรับผิดชอบในแต่ 
 ละกลุ่มสี 
  7.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๓. คณะกรรมการงานบริหารสำนักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
     ประกอบด้วย : 
     1. นางละอองดาว  มานะจักร์    หัวหน้ากลุ่มงาน,การเงิน,Obec  ประธานกรรมการ 
     2. นางบุญทวี  จันทพันธ์        คร ู     รองประธานกรรมการ 
      ๓. นางมยุรี  อามาตรมนตรี  งานแผนโครงการ    กรรมการ 
     ๔. นางสาวพุทธชาติ  รัตนบุตร  งานข้อมูลสารสนเทศ   กรรมการ  
     ๕. นางไพริน  เสนารัตน์  งานข้อมูลสารสนเทศ   กรรมการ 
     ๖. นางสาวจริยา  แสงตัน  งานสารบรรณ    กรรมการและเลขานุการ 
     ๗. นางสุรีย์พร  สารีแก้ว          งานประเมินผลและการดำเนินงาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๘. นางสาวกาญจนา  แก้วชิน  งานพัสดุ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 
 
          มีหน้าที่ :  
  1. รับ-ส่งหนังสือ  ตามระเบียบวาระการประชุม เก็บหนังสือราชการ 
  2. ออกใบรับรองความประพฤติให้กับนักเรียน 
  3. จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ในฝ่ายกิจการนักเรียน 
  4. จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน จัดการข้อมูลสารสนเทศและประเมินผล  
  5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฎข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
   ๖. จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และพัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

 ๔. คณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     ประกอบด้วย :  
     1. นางบุญทวี  จันทพันธ์   หัวหน้ากลุ่มงาน   ประธานกรรมการ 
      ๒. นางมยุรี  อามาตรมนตรี   คร ู    รองประธานกรรมการ 
        ๓. นายชาญชัย  เวียนเตียง     คร ู    กรรมการ 
     ๔. นายสังข์ทอง  จันทร์คลัง   คร ู    กรรมการ  
     ๕. นายประวิทย์    ทองทวี    คร ู    กรรมการ  
     ๖. นายวัชรวชิญ์  บุญตาระวะ   คร ู    กรรมการ 
      ๗. นายทวีทรัพย์  ชื่นตา    คร ู    กรรมการ 
      ๘. นายดนุเดช   ราชคำ   ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
      ๙. นายธนดล   แสนเมือง   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
     ๑๐. นางละอองดาว  มานะจักร์  คร ู    กรรมการ  
     ๑๑. นางไพริน  เสนารัตน์   คร ู    กรรมการ 
     ๑๒. นางสาวจริยา แสงตัน             คร ู    กรรมการ 
     13. นางสุรีย์พร  สารีแก้ว    คร ู    กรรมการ 
     ๑๔. หัวหน้าระดับ ชั้น ม.1 – 6  คร ู    กรรมการ 
     1๕. ครูประจำชั้น ระดับ ม.1 – 6  คร ู    กรรมการ 
     1๖. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคน วิชาชีพครู   กรรมการ 
      ๑๗. นายวุฒิชัย  สิงห์สมบัติ     คร ู    กรรมการ 
        1๘. นางสาวกาญจนา  แก้วชิน   พนักงานราชการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        1๙. นางสาวพุทธชาติ  รัตนบุตร  คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  มีหน้าที่ :  
  1. จัดทำข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
  2. จัดให้มีการกำหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
  3. ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
  4. ประสานงานกับผู้ปกครอง ครูประจำชั้น เพ่ือร่วมแก้ไขนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 



  5. จัดทำเอกสารเพื่อคัดกรองนักเรียน จัดประชุมผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
  6. ติดตามประเมินผลและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
    
   ๗. ดำเนินงานจัดแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มสี และแต่งตั้งที่ปรึกษาสี ประธานสี คณะกรรมการรับผิดชอบในแต่
ละกลุ่มสี 
   ๘. ดำเนินงานระดับชั้น ครูที่ปรึกษา เวรประจำวัน และงานจราจรการขับขี่ปลอดภัย 
  ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  ๕. คณะกรรมการงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมนักเรียน 
     ประกอบด้วย : 
     1. นายวัชรวชิญ์  บุญตาระวะ    หัวหน้ากลุ่มงาน   ประธานกรรมการ                                             
      2. นายนายดนุเดช  ราชคำ   ครผูู้ช่วย     รองประธานกรรมการ 
      3. นายมนูศักดิ์  จอมพล   ครู     กรรมการ 
     4. นายพลากร  กลัดสะอาด    ครู     กรรมการ 
     5. นายเอกวัส  เพ็งคำ    ครู     กรรมการ 
     6. นายวิทยา  วงศ์กลาง    ครู     กรรมการ 
      ๗. นายธนดล   แสนเมือง   ครูอัตราจ้าง    กรรมการและเลขานุการ 
 
        มีหน้าที่ : 
        1. จัดทำสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกชนิด 
        2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
        3. การวางแผน การสร้างเครือข่าย เฝ้าระวัง ติดตามผล การดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย 
        4. การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 
        5. การตรวจสุ่มตรวจปสัสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
        6. รว่มมือกับองค์กร ชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
        7. ดำเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
        8. จัดกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด 
        9. การให้คำปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
        10. การรายงานข้อมูลปัญหายาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
        11. การติดตามผลและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบอย่างเป็นระบบ 
        12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  

  ๖. คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติ และระเบียบวินัยนักเรียน  
        ประกอบด้วย :                                                 
     1. นายประวิทย์    ทองทวี    หัวหน้ากลุ่มงาน   ประธานกรรมการ 
     2. นายทวีทรัพย์  ชื่นตา   คร ู    รองประธานกรรมการ 



      ๓. นายมนูศักดิ์  จอมพล   ครู     กรรมการ 
      ๔. นายพลากร  กลัดสะอาด    ครู     กรรมการ 
      ๕. นายเอกวัส  เพ็งคำ    คร ู    กรรมการ 
     ๖. นายวัชรวชิญ์  บุญตาระวะ    ครู     กรรมการ 
      ๗. นายสังข์ทอง  จันทร์คลัง    ครู     กรรมการ 
      ๘. นายวุฒิชัย  สิงห์สมบัติ      ครู     กรรมการ 
      ๙. นายวรเดช  ระดากรณ์   ครผูู้ช่วย    กรรมการ   
      ๑๐. นายดนุเดช  ราชคำ   ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
      ๑๑ นายธนสาส์น  วรรณสวาท    พนักงานราชการ   กรรมการ 
     ๑๒. นางบุญทวี  จันทพันธ์    ครู     กรรมการ  
     ๑๓. นางละอองดาว  มานะจักร์  ครู     กรรมการ 
     ๑๔. นางมยุรี  อามาตรมนตรี    ครู     กรรมการ 
     ๑๕. นางไพริน  เสนารัตน์     ครู     กรรมการ 
     ๑๖. นางสุรีย์พร  สารีแก้ว    คร ู    กรรมการ 
      ๑๗. นางสาวจริยา  แสงตนั     ครู     กรรมการ 
      ๑๘. นางสาวพุทธชาติ  รัตนบุตร   ครู     กรรมการ 
      ๑๙. นางสาวสุชาวดี  กองนาง    ครู     กรรมการ 
     ๒๐. หัวหน้าคณะสีทั้ง 5 สี    ครู     กรรมการ 
     ๒๑. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.1 – ม.6   ครู     กรรมการ 
     ๒๒. หัวหน้าระดับชั้น ม.1 – ม.6  คร ู    กรรมการ 
     ๒๓.นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   วิชาชีพครู   กรรมการ 
     ๒๔. นายธนดล  แสงเมือง    ครูอัตราจ้าง    กรรมการและเลขานุการ 
     ๒๕. นางสาวกาญจนา  แก้วชิน   พนักงานราชการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

          มีหน้าที่ : 
  1. จัดทำข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
  2. จัดให้มีการกำหนดวิธีการแก้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
  3. ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
  4. ประสานงานกับผู้ปกครอง ครูประจำชั้น เพ่ือร่วมแก้ไขนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
  5. จัดทำเอกสารเพื่อคัดกรอง จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยนักเรียน 
  6. ติดตามประเมินผลและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
  7. ดำเนินการจัดแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มสี และแต่งตั้งที่ปรึกษาสี ประธานสี คณะกรรมการรับผิดชอบใน 
แต่ละกลุ่มสี 
   ๘. ดำเนินงานระดับชั้น ครูที่ปรึกษา ในการควบคุมความประพฤติระเบียบวินัยนักเรียน 
   ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   
 



 
  ๗. คณะกรรมการกลุ่มงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและกิจกรรมนักเรียน 
        ประกอบด้วย : 
       1. นายสุริยน  สำมะโย    หัวหน้ากลุ่มงาน    ประธานกรรมการ 
       ๒. นายประวิทย์  ทองทวี    คร ู    รองประธานกรรมการ 
       ๓. นายวุฒิชัย  สิงห์สมบัติ      ครู     กรรมการ 
       ๔. นายวัชรวิชญ์  บุญตาระวะ    ครู     กรรมการ 
       ๕. นายดนุเดช  ราชคำ   ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
       ๖. นายธนดล  แสงเมือง    ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
       ๗. นางละอองดาว  มานะจักร์   ครู     กรรมการ 
       ๘. นางมยุรี  อามาตรมนตรี    ครู     กรรมการ 
       ๙. นางสุรีย์พร  สารีแก้ว    คร ู    กรรมการ 
       ๑๐. นางสาวพุทธชาติ  รตันบุตร   ครู     กรรมการ 
        ๑๑. นางสาวจริยา  แสงตนั     ครู     กรรมการ 
       ๑๒. นางสาวกาญจนา  แก้วชิน   พนักงานราชการ   กรรมการ 
       ๑๓. นางไพริน  เสนารัตน์     ครู     กรรมการและเลขานุการ 
       ๑๔. นางศิริวรรณ  ประวันทา    ครู     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
   ๗.๑ คณะกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
         ประกอบด้วย :  
          ๑. นายสุริยน  สำมะโย    คร ู   ประธานกรรมการ 
          ๒. นายประวิทย์  ทองทวี    ครู     รองประธานกรรมการ 
          ๓. นายทวีทรัพย์  ชื่นตา    ครู     กรรมการ 
          ๔. นายธนดล  แสงเมือง    ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
          ๕. นางสุรีย์พร  สารีแก้ว    คร ู   กรรมการ 
          ๖. นางสาวจริยา  แสงตัน     ครู    กรรมการ 
          ๗. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.1 – ม.6   ครู    กรรมการ 
          ๘. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรมทุกคน  กรรมการ 
          ๙. คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563    กรรมการ 
          ๑๐. นางศิริวรรณ  ประวันทา   ครู    กรรมการและเลขานุการ 
          ๑๑. นางสาวพุทธชาติ  รัตนบุตร   ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           
         มีหน้าที่ : 
         1. จัดทำเอกสารข้อมูล ข่าวสาร โครงการหลักการของประชาธิปไตยในโรงเรียน  
         2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
         3. สนับสนุน ส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างชัดเจน 
         4. ส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี 



         5. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อตนเองและสังคม 
         6. ติดตามประเมินผลและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
         7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
   ๗.๒ คณะกรรมการสภานักเรยีน 
            ประกอบด้วย : 
       1. นายสุริยน  สำมะโย    คร ู   ประธานกรรมการ 
       2. นางศิริวรรณ  ประวันทา    คร ู   รองประธานกรรมการ 
       3. นายสังข์ทอง  จันทร์คลัง    ครู    กรรมการ 
       4. นายชาญชัย เวียนเตียง   คร ู   กรรมการ 
        ๕. นายทวีทรัพย์  ชื่นตา    ครู     กรรมการ 
        ๖. นายดนุเดช  ราชคำ   ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
        ๗. นายธนดล  แสงเมือง    ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
       ๘. นางบุญทวี  จันทพันธ์    ครู    กรรมการ                                                  
       ๙. นางมยุรี  อามาตรมนตรี    ครู    กรรมการ 
        ๑๐. นางละอองดาว  มานะจักร์  ครู    กรรมการ 
        ๑๑. นางสุรีย์พร  สารีแก้ว           คร ู   กรรมการ 
        ๑๒. นางไพริน  เสนารัตน์     ครู    กรรมการ 
        ๑๓. นางสาวสุชาวดี  กองนาง    ครู    กรรมการ 
        ๑๔. นางสาวจริยา  แสงตนั     ครู    กรรมการ 
        ๑๕. นางสาวกาญจนา  แก้วชิน   พนักงานราชการ  กรรมการ 
       ๑๖. หัวหน้าคณะสีทั้ง 5 สี    ครู    กรรมการ 
       ๑๗. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.1 - 6   ครู    กรรมการ 
       ๑๘. คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563    กรรมการ    
       1๙. นายประวิทย์  ทองทวี    ครู    กรรมการและเลขานุการ 
       ๒๐. นายวัชรวิชญ์  บุญตาระวะ   ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

    มีหน้าที่ : 
    1. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีละ 1 ครั้ง 
    2. ส่งเสริมให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการทำกิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียนให้อยู่ใน
ขอบข่ายที่เหมาะสมและไม่ผิดต่อระเบียบของโรงเรียน 
    3. ส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติท่ีดี 
    4. สร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อตนเองและสังคม 
    5. ติดตามประเมินผลและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
    6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 



 

  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่ และรับผิดชอบในหน้าที่อย่าง
เต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    สั่ง ณ วันที่  26    พฤษภาคม     พ.ศ. 2563 
 
 

(นายสาส์นลิขิตชัย  พลไธสง) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 

 
 
 
  
  


