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คำสั่งโรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภฯ 

ท่ี  161/2564 

เรื่อง   แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหปฏิบัติหนาทีต่ามโครงสรางการบริหารสถานศึกษา 

                         ประจำภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

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

เพื่อใหการบริหารสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองกับโครงสรางการบริหารงาน

ประจำป 2563 มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา และสงผลใหนักเรียนเปนผูมีความประพฤติดี มี

ความรูอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไดอยางเปนสุข มีความรูเพื่อการศึกษาตอและมีความรูพื ้นฐานสำหรับ

ประกอบอาชีพในอนาคตไดอยางมั่นคง อันจะทำใหสังคมประเทศชาติเจริญรุงเรือง 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 (4) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พุทธศักราช  2547 และกฎกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกระจายอำนาจในสถานศึกษา พุทธศักราช 

2551  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภฯ จึงแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหปฏิบัตหินาที่ตาม

โครงสรางการบริหารสถานศกึษา ประจำภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2564 

คณะกรรมการอำนวยการ 

      1.  นายณรงคศกัดิ์     รักพรา ผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

             2.  นางสาวจริยา       ขาวงาม รองผูอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ  รองประธานกรรมการ      

      3.  นางโยธกา           ธรรมบุญเปง รองผูอำนวยการกลุมบริหารทั่วไป             กรรมการ 

      4.  นางสาวปทมา       ตันไพบูลย รองผูอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ      กรรมการ    

      5.  วาที่รอยตรีณพล    ดำรงธนชัย รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล        กรรมการและเลขานุการ 
     
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี ้ กำหนดนโยบาย ใหคำปรึกษา วางแผนการดำเนินงาน นิเทศ กำกับ ติดตาม  

ใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพใหคำแนะนำ ใหการดำเนินการและแกปญหาแกคณะกรรมการทุกกลุมบริหาร 

1. การมอบหมายหนาทีรั่กษาราชการแทน  กรณทีี่ผูอำนวยการโรงเรียนไปราชการ หรือไมสามารถปฏิบัติราชการใน    

วันเวลา ราชการ ตามลำดับ ดังน้ี                              

              1.  นางสาวจริยา ขาวงาม ปฏิบัตหินาทีร่องผูอำนวยการ  ลำดับที่ 1 

                   2.  นางสาวโยธกา ธรรมบุญเปง   ปฏิบัตหินาทีร่องผูอำนวยการ   ลำดับที่ 2 
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       3  นางสาวปทมา        ตันไพบูลย ปฏิบัตหินาทีร่องผูอำนวยการ   ลำดับที่ 3   

       4. วาที่รอยตรีณพล     ดำรงธนชัย ปฏิบัตหินาทีร่องผูอำนวยการ  ลำดับที่ 4 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

 1.  บันทึกสมุดหมายเหตุรายวัน และลงนามบันทึกการปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงเรียน 

  2.  เกษียณหนังสือราชการและสั่งการฯ ยกเวน งานหนังสอืราชการท่ีเกี่ยวของกับบุคลากร งบประมาณ  

      และการใชงบประมาณ ใหติดตอผูอำนวยการโรงเรียนเห็นชอบ/ อนุมัติกอนสั่งการทุกครั้ง 

  3.  เมื่อมีเหตุการณที่ตองรายงานในวันท่ีปฏิบัติงานรักษาราชการแทน ใหติดตอผูอำนวยการโรงเรยีนทุกวัน 

 4.  รบัผิดชอบงานที่สั่งการตางๆ ในวันท่ีรักษาราชการแทน ยกเวน ขอ 2 ที่ตองปรึกษาผูอำนวยการ       

    โรงเรียนเห็นชอบ/ อนุมัติกอนสั่งการฯ 

 5.  ดูแลบุคลากรในสถานศึกษาทุกสวนงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 6.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

2. หัวหนาฝายบริหารกลุมงาน 

     1. นางวรรณสิริ             ชัยเดช  หัวหนาฝายบริหารกลุมบริหารทั่วไป 

  2. นางกัลยวิรัญญา         กิตติวิริยานนท  หัวหนาฝายบริหารกลุมบริหารงบประมาณ 

  3. นายทวิช                  อัศวตระกูลวงศ  หัวหนาฝายบริหารกลุมบริหารงานบุคคล 

 4. นางสาวสุพาพร          แซฮึง  หัวหนาฝายบริหารกลุมบริหารวิชาการ 

 5. นางสาวทิพรดา          ลุขมาตย  หัวหนาสำนักงานผูอำนวยการ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี ้ 

  1. รับผิดชอบงานในกลุมบริหารสำนักงาน 

  2. ปฏิบัติมีหนาที่และความรับผิดชอบดังน้ีแทนรองผูอำนวยการโรงเรียน 

  3. เมื่อมีเหตุการณที่ตองรายงานในวันที่ตองปฏิบัติมีหนาที่และความรับผิดชอบดังน้ีแทนรองผูอำนวยการ 
        โรงเรียน ใหติดตอรายงานรองผูอำนวยการโรงเรียน/ผูอำนวยการโรงเรียน 

  4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่ไดรับมอบหมาย 

3. งานสำนักงานผูอำนวยการ 

 1.  นางสาวทิพรดา ลุขมาตย   หัวหนางาน 

 2.  นางสาวยุวันดา จึงรวมเจริญกิจ   ผูชวย 

        3.   นางสาวจริพร ไชยวรรณ   ผูชวย  

 3.  นางสาวกิตติภัค          กาญจนาชานนท   ผูชวยและเลขานุการ  

มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี ้

 1.   รักษาความลับของทางราชการโดยเครงครัด 

 2.   ประสานงานการมอบหมายงานของผูอำนวยการโรงเรียนถึงกลุมบริหาร/ กลุมสาระการเรียนรู/    

              ระดับชั้น/ คณะสั/งานตามโครงสรางสถานศึกษา 
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 3.   ประสานงาน/ การมอบหมายของผูอำนวยการโรงเรียนถึงหนวยงานราชการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 4.   ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารท่ีนำเสนอผูอำนวยการโรงเรียนอยางละเอียดกอนลงนาม 

 5.   ตรวจสอบเอกสารที่สงออกไปยังหนวยงานอ่ืนๆ ทุกเรื่องใหถูกตอง 

 6.   วเิคราะหและจัดทำ งานวิจัยตาง ๆ ตามที่ผูอำนวยการมอบหมาย  

 7.   บันทึกการนิเทศท่ีผูอำนวยการใหการนิเทศทุกกลุมบริหาร ตามโครงสรางสถานศึกษา 

 8.   อำนวยความสะดวกผูมาติดตอผูอำนวยการโรงเรียนและกลั่นกรองเรื่องตาง ๆ กอนนำเสนอผูอำนวยการโรงเรียน 

 9.   จัดเสนอแฟมงานและประสานงานฝายตาง ๆ เสนอผูอำนวยการโรงเรียนเพื่อลงนาม 

       10.   ติดตามการไปราชการของผูอำนวยการโรงเรียนตามความเหมาะสม 

       11.   ดูแลและสั่งการอาหาร/ อาหารวาง กับเจาหนาทีก่ลุมบริหารทั่วไป เพ่ือตอนรับผูเขาพบ/ ขอพบ/ 

              ตรวจราชการ ที่มีสวนเก่ียวของกับผูอำนวยการโรงเรียนโดยเฉพาะ  

       12.   งานอ่ืน ๆ ที่ผูอำนวยการโรงเรียนมอบหมาย 

4.  คณะกรรมการนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัตงิาน  

      1. นายณรงคศักดิ ์    รักพรา                   ผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

            2. นางสาวจริยา       ขาวงาม รองผูอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ  รองประธานกรรมการ      

      3. นางโยธกา           ธรรมบุญเปง รองผูอำนวยการกลุมบริหารทั่วไป             กรรมการ 

      4. นางสาวปทมา       ตนัไพบูลย รองผูอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ      กรรมการ    

      5. วาที่รอยตรีณพล    ดำรงธนชัย รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล        กรรมการและเลขานุการ 

 6. นายทวิช             อัศวตระกูลวงศ        หัวหนาฝายกลุมบริหารงานบุคคล            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี ้

 1.  นิเทศ กำกับ ติดตาม การทำงานของบุคลากร ในสายงาน / กลุมงานเพ่ือใหการปฏิบัตมีิหนาที่และความ

รับผิดชอบดังน้ี ถูกตอง เรียบรอยและมีคุณภาพ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 2.  ประเมินผลการปฏบิัติงานปละ 2  ครั้ง 

  -  ครั้งที่ 1  ประเมินวันที่  1 ตุลาคม   ถึง  31  มีนาคม 

  -  ครั้งที่ 2  ประเมินวันที่  1 เมษายน  ถึง  30  กันยายน 

 3.  เสนอรายงานและประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติ 

   ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พุทธศักราช 2547 และกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวของ  

      ตามลำดับ 
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กลุมบริหารวิชาการ 

แนวคิด 

 งานวิชาการเปนงานภารกิจหลักของสถานศึกษา มุ งกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให

สถานศึกษาใหมากที่สุดดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดำเนินการไดโดยอิสระ คลองตัวรวดเร็ว สอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ ่น และการมีสวนรวมจากผูที ่มีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

ซึ่งจะเปนปจจัยสำคัญทำใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตร และ

กระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน 

ทองถ่ิน ไดอยางมีคณุภาพและมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 

1. เพื ่อใหการบริหารงานดานวิชาการมีอิสระ คลองตัว รวดเร็ว และสอดคลองกับความตองการ 

ของนักเรียน สถานศกึษา ชุมชน ทองถ่ิน 

2. เพื ่อให การบร ิหารและการจ ัดการศ ึกษาของโรงเร ียนได มาตรฐาน มีค ุณภาพสอดคล อง 

กับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และจากการ

ประเมินหนวยงานภายนอก 

3. เพื่อใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนปจจัยหนุนการเรียนรูที่สนองตอ

ความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น โดยยึดผูเรียนเปนสำคัญไดอยางมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

4. เพื่อใหโรงเรียนไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและของ

บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืน ๆ อยางกวางขวาง 

ขอบขาย / ภารกิจ 

1. การพัฒนาหรือการดำเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน 

2. การวางแผนงานดานวิชาการ 

3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 

5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

6. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

8. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

9. การนิเทศการศกึษา 
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10. การแนะแนว 

11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

12. การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

13. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 

14. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานสถานประกอบการ        

     และสถาบันอื ่นที ่จ ัดการศึกษาการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการ 

     ของสถานศกึษา 

15. การคดัเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา 

16. การพัฒนาและใชเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 

คณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ประกอบไปดวย 
 

1. คณะกรรมการอำนวยการ 

นายณรงคศักดิ์    รักพรา     ผูอำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

นายณพล ดำรงธนชัย รองผูอำนวยการฯกลุมบริหารงานบุคคล กรรมการ 

นางโยธกา ธรรมบุญเปง รองผูอำนวยการฯกลุมบริหารทั่วไป กรรมการ  

นางสาวปทมา ตันไพบูลย รองผูอำนวยการฯกลุมบริหารงบประมาณ กรรมการ 

นางสาวจริยา ขาวงาม รองผูอำนวยการฯกลุมบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้  

กำหนดนโยบาย ใหคำปรึกษา วางแผนการดำเนินงาน นิเทศ กำกับติดตาม ใหการบริหารจัดการศึกษา

ของกลุมบริหารวิชาการเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใหขอเสนอแนะ

รวมแกปญหาแกคณะกรรมการกลุ มบริหารวิชาการ เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค ถูกตองตาม

ระเบียบราชการ และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย 

 

2. คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
 

2.1 รองผูอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ 

นางสาวจริยา  ขาวงาม 

มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้ 

1. ดำเนินงานตามขอบขายและภาระงานการบริหารวิชาการใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

2. กำหนดนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาดานกลุมบริหารวิชาการของโรงเรียน 

3. วางแผนการดำเนินงานกลุมบริหารวิชาการของโรงเรียน 

4. จัดระบบบริหารงานกลุมบริหารวิชาการของโรงเรียน 

5. สนับสนุน สงเสริม และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานดานกลุมบริหารวิชาการของโรงเรียน 
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    รวมทั้งสายงานกลุมบริหารวิชาการและการบริหารกลุมสาระการเรียนรู 

          6. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานดานกลุมบริหารวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและงานตามแผนภูม ิ     

              โครงสรางของกลุมบริหารวิชาการใหสอดคลองกับนโยบาย และแผนที่วางไวใหมีประสิทธิภาพตาม 

              มาตรฐานงานกลุมบริหารวิชาการ 

          7. ควบคุมดูแลการดำเนินงานดานกลุ มบริหารวิชาการของโรงเรียนใหบรรลุตามเปาหมายและ 

              เปนไปตามหลักสูตรกำหนด 

          8. วินิจฉัยสั่งการในขอบขายและภาระงานของงานกลุมบริหารวิชาการ 

          9. พัฒนาบุคลากรดานกลุมบริหารวิชาการใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

        10. ติดตาม กำกับ การจัดแผนการจัดการเรียนรู จัดตารางสอน และการจัดบุคลากรเขาสอนในรายวิชา 

             ตาง ๆ ของกลุมสาระการเรียนรู 

11. จัดใหมีการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรู กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน    

     หองเรียนพิเศษ และหองศูนยตาง ๆ   

12. จัดใหมีศูนยเอกสารและตำราเรียน ศูนยสื่อนวัตกรรม แหลงการเรียนรู ศูนยพัฒนาหลักสูตร 

13. ควบคุมงานแผนกทะเบียน วัดผล ใหเปนไปดวยความถูกตองและเรียบรอย 

14. ควบคุม ดูแล และพัฒนางานหองสมุดใหทันสมัย และบริการครู นักเรียน 

15. ควบคุมการเรียนการสอน ประสานงานกับหัวหนากลุมสาระการเรียนรูฯ ในดานการสอนและ 

การวัดผล 

16. นิเทศ ติดตามผล สรุปประเมินผล และรายงานปญหาดานกลุมบริหารวิชาการตอผูอํานวยการ    

     โรงเรียน 

17. จัดใหมีการนิเทศงานกลุ มบริหารวิชาการ และสงเสริมงานดานกลุ มบริหารวิชาการรวมท้ัง 

      การพัฒนาบุคลากร 

18.  สนับสนุน สงเสริมการจัดกิจกรรม และทักษะวิชาการภายในโรงเรียน 

19. ควบคุมการใชงบประมาณของกลุ มสาระการเรียนรู  และกลุ มงานวิชาการใหเกิดประโยชน 

      แกการจัดการเรยีนการสอนใหมากที่สุด  

20. พจิารณาดำเนินการเก่ียวกับการกำหนดหนังสือเรียนในแตละรายวิชา แตละระดับชั้น 

21. ใหบริการแกชุมชนดานวิชาการ 

22. ประสานงานกับกลุมโรงเรียนและหนวยงานอื่น ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ    

     มากยิ่งข้ึน 
 

2.2 หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

นางสาวสุพาพร แซฮงึ 

นางสาวสิริลักษณ สาระชาติ 

มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้ 
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1. ชวยกำกับดูแลงานในกลุมบริหารวิชาการใหเปนไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

2. ประสานกับรองผูอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ วางแผนและจัดทำนโยบายการบริหารวิชาการ   

โดยประสานงานกับหัวหนากลุมสาระฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของใหดำเนินไปดวยความเรียบรอย

และมีประสิทธิภาพ 

3. ประสานงานกับกลุ มตาง ๆ ในโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนเพื ่อใหการดำเนินงานของ 

กลุมบริหารวิชาการดำเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานของกลุมบริหารวิชาการเสนอฝายบริหาร 

5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของและไดรับมอบหมาย 
  

2.3 คณะกรรมการดำเนินงาน 

นางสาวจริยา ขาวงาม         รองผูอำนวยการฯกลุมบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 

นางสาวสุพาพร     แซฮงึ          หัวหนากลุมบริหารวิชาการ     รองประธานกรรมการ 

หัวหนาสำนักงานกลุมบริหารวิชาการ 

หัวหนางานนิเทศการศึกษา 

นางสาวสิริลักษณ  สาระชาติ          หัวหนากลุมบริหารวิชาการ              รองประธานกรรมการ 

หัวหนางานจัดและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

นางสาวพนิดา      คุณพล           หัวหนางานทะเบียนวัดผล ประเมินผล   รองประธานกรรมการ 

และเทียบโอนผลการเรียน     

นางสาวศิริกุล      อุนศลิป         หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   กรรมการ 

นายณัฐวุฒ ิ         ใจกลา         หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   กรรมการ 

นางสาวรวิวรรณ   บุณยเสนา         หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    กรรมการ 

   และเทคโนโลย ี   

นายทนง      หลีนอย         หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   กรรมการ  

        หัวหนางานจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ 

ภาษาตางประเทศ  

นายบุญเลิศ      ชัยเดช         หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา กรรมการ 

และวัฒนธรรม   

นายสนอง            คุณมี         หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 

             นายอุทัย             นุนดำ                หวัหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ       กรรมการ  

             นางสาวปริญดา     กิตติปยะลักษณ    หัวหนากลุมสาระการการเรียนรูงานอาชีพ  กรรมการ 

             นายทวีศกัดิ์        ทวีรัตนธรรม         หัวหนากลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   กรรมการ 

  นางสาวภาวิณี       มะหะมาน         หัวหนางานแนะแนวการศึกษา   กรรมการ 

            หัวหนางานวิเทศสัมพันธ 
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              นางสาวนัยนา        มุสิตัง         หัวหนากลุมงานเทคโนโลย ี     กรรมการ 

              นายวิษณุพงศ        โลกิม         หัวหนางานเนตรนารี -ยุวกาชาด   กรรมการ 

              นางสาวภาวิณ ี      แถบหอม           หัวหนางานจัดการเรียนการสอนหองเรียน IEP        กรรมการ     

              นางสาวชลพฤกษ   สังขมณี             หัวหนางานจัดการเรียนการสอนหองเรียน SMSIP  กรรมการ     

               นายฉัตรภณ        วรรธนะวุฒิ         หัวหนางานตารางสอน    กรรมการ 

นางสาวจุสิตา      สโุคตรพรหมม ี    หัวหนางานสารสนเทศวิชาการ   กรรมการ 

นายทศพล        ธรรมวงศ           หัวหนางานงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน กรรมการ 

                                                             และมาตรฐานการศกึษา    

นายปฏิพัทธ         ศรีโชต ิ         หัวหนางานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู กรรมการ 

            หัวหนางานจัดการเรียนการสอนหองเรียน AEP 

นางสาวจิรภา        สุวณันะสริิ        หัวหนางานหองสมุด                                      กรรมการ 

นางสาวจิดาภา      พันธุวรรณ        หัวหนางานสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวชิาการ กรรมการ 

นายรัฐนนท         ธารพล         หัวหนางานประชาสัมพันธ กลุมบริหารวิชาการ กรรมการ 

นางสาวอุไรวรรณ   กลาผจญั          หัวหนางานพัฒนาและพัฒนาสื่อนวัตกรรม  กรรมการ 

                                             เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

นางสาวราตรี         บุญโท          หัวหนางานวิจัยคุณภาพการศกึษา             กรรมการ 

นางสุพรรษา          ชาญกระโทก     หัวหนางานพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ กรรมการ 

นางสาวนัชรีญา พรมชาต ิ        หัวหนางานพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศ   กรรมการ 

นางรัตติกาล           ถาวรไพบูลยเจริญ หัวหนางานนิเทศภายใน     กรรมการ 

นางสาวปาณัฐฐา  ขุนรักษา หัวหนางานแผนงานวิชาการ   กรรมการ 

นางสาวพรหทัย ขำพรมราช หัวหนางานทะเบียนนักเรียน        กรรมการและเลขานุการ 

     หัวหนากิจกรรมชุมนุมและวิชาเลือกเสรี  

นางสาวพัชราภรณ  สุผล   หัวหนางานพัสดุกลุมบริหารวิชาการ      กรรมการและเลขานกุาร        

นายอภิวัฒ  ทองประดับ  หัวหนางานจัดการเรียนการสอน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หองเรียน MEP 

นางสาวสุดาพรรษ     กันนุฬา  หัวหนางานประสานความรวมมอื     กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

   ในการพัฒนาวิชาชพีระหวางโรงเรียนกับสถาบันอุดมศึกษา 

มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้ 

1. วางแผนและบริหารอัตรากำลังครู และเจาหนาที่ตามโครงสรางกลุมบริหารวิชาการ ตลอดจนพัฒนา

บุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และทักษะการใชนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี พัฒนาการเรียนการสอนและหนาที่อ่ืนๆ ในความรับผิดชอบของหนวยงาน 

2. วางแผนและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามโครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จุดมุงหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนที่มีการปฏิบัติ 

เปนเลิศ 
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3. วางแผนกิจกรรม / โครงการ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ

นักเรียน การสงเสริมการบริหารวิชาการ และแหลงศึกษาคนควา ตลอดจนงานทะเบียนวัดผลให

สัมพันธกับทรัพยากรของโรงเรียน 

4. ติดตาม และกำกับดูแลการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได

เรียนรูตามความถนัด เต็มตามศักยภาพ และมีโอกาสไดแสดงความรู ความสามารถของตนเองตั้งแต

ระดับโรงเรียนจนถึงระดับนานาชาต ิ

5. ประเมินกิจกรรมโครงการ หลักสูตรสถาน ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เทียบเคียง 

กับมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพการศกึษา 

6. ใหความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของ

ชาติ 

7. ปฏิบัติงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และโรงเรียน 

8. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

 

3.  คณะกรรมการดานสงเสริมการบริหารวิชาการ 

3.1 งานสำนักงานวิชาการ 

นางสาวสุพาพร            แซฮึง      หัวหนางาน 

นางสาวปาณัฐฐา ขุนรักษา   รองหัวหนางาน 

         นายปฏิพัทธ ศรีโชต ิ   กรรมการ 

   นางสาวสุดาพรรษ กันนุฬา   กรรมการและเลขานุการ 

                     นางสาววาทินี รุงแสง   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 นางสาวพิรุฬหภัค ผาบสิมมาภาธีร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้ 

1. ดูแลหนังสือเขา – ออก ที่เก่ียวของกับกลุมบริหารวิชาการ 

2. จัดระบบงานสารบรรณ หนังสือ เอกสาร ทั้งภายในและภายนอก (หนังสือราชการ  คำสั่ง ประกาศ 

บันทึกขอความ ตรวจเสนอเรื่อง ฯลฯ) ที่เกี่ยวของกับกลุมบริหารวิชาการ เชน พิมพหนังสือแจง

ผูปกครอง  คำสั่ง  แบบฟอรม  สน.ว. บันทึกรายงานการประชุม จัดเตรียมเอกสารการประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการกลุ มบริหารว ิชาการ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  

บันทึกขอมูลการประชุมวิชาการ และเอกสารอ่ืน ๆ  

3. จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการ 
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4. ควบคุมการเบิกจาย การใชพัสดุ วัสดุ  ครุภัณฑ  ประสานงานการจัดซื้อจัดจางกับหัวหนางานพสัดุ

วิชาการใหเปนไปตามระเบียบราชการ 

5. ใหบริการวัสดุ อุปกรณ สำนักงาน ในกลุ มบริหารวิชาการ และควบคุมดูแลการถายเอกสาร 

การพิมพสำเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

6. ประสานความรวมมือกลุมสาระฯ ผูปกครอง  ชุมชน  สถานศึกษาและองคกรอื่นในการพัฒนา

วิชาการ 

7. ปฏิบัตหินาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
  3.2 งานแผนงานวิชาการและงานพัสดุกลุมบริหารวิชาการ  

      3.2.1 งานแผนงานวิชาการ 

              นางสาวปาณัฐฐา ขุนรักษา    หัวหนางาน 

              นางสาวสุพาพร            แซฮึง               รองหัวหนางาน 

              งานแผนงานกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กรรมการ             

              นางสาวพัชราภรณ        สผุล     กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้ 

1. จัดทำแผนงานของกลุมบริหารวิชาการ 

2. ประสานงานกับแผนงานกลุมสาระฯและแผนงานโรงเรียน เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ

และแผนการปฏิบัติงาน และปฏิทินวิชาการ ของกลุมบริหารวิชาการ 

3. รวบรวมแผนงานของกลุมบริหารวิชาการนำสงแผนงานของโรงเรียน และนำเสนอรองผูอำนวยการ

กลุมบริหารงบประมาณ 

4. ดูแลการเบิกจายใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน 

5. ประสานงานและกำกับติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินวิชาการรวบรวม 

รายงานผลการประเมินโครงการ และจัดทำเปนขอมูลสารสนเทศเพ่ือเปนขอมูลในการดำเนินงานใน

ครั้งตอไป 

6. ปฏิบัตหินาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

      3.2.2 งานพัสดุ 

              นางสาวพัชราภรณ        สุผล     หัวหนางาน 

              นางสุพรรษา               ชาญกระโทก                      รองหัวหนางาน 

              งานพัสดุกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กรรมการ             

              นางสาวปาณัฐฐา          ขุนรักษา    กรรมการและเลขานุการ 
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มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้ 

1. ประสานงานกับพัสดุกลุมสาระฯ และพัสดุโรงเรียน เพ่ือวางแผนจัดหาพัสดกุลุมบริหารวิชาการให

เปนไปตามรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะตามท่ีทางราชการกำหนด 

2.  ควบคุม กำกับ และดูแลการเบิกจายพัสดุกลุมบริหารวิชาการใหถูกตองเปนปจจุบัน 

3. จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ สำนักงานกลุมบริหารวิชาการ 

4. ปฏิบัตหินาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
     
  3.3 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

นายทศพล      ธรรมวงศ      หัวหนางาน 

นางสาวสิริลักษณ        สาระชาต ิ      รองหัวหนางาน 

นางสาวพรหทัย      ขำพรมราช      กรรมการ 

นายพงศพล       กรดเต็ม      กรรมการ 

นางสาววรัญญา       สมวงค      กรรมการ 

งานประกันคุณภาพภายในกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กรรมการ 

นางสาวพัชราภรณ         สุผล          กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวนัชรีญา        พรมชาต ิ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้ 

1. จัดระบบโครงสรางองคกรใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. กำหนดจุดเนน เปาหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของ

กระทรวง เปาหมายความสำเร็จของเขตพื้นที ่การศึกษา หลักเกณฑ และวิธีการประเมินของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา 

3. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลุผลตาม

เปาหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 

4. ดำเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุง

พัฒนาอยางตอเนื่อง 

5. ประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอื ่นในการปรับปร ุงและพัฒนาระบบ 

ประกันคุณภาพภายใน 

6. ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

7. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน

สถานศึกษาภายนอกเพื่อเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
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8. ประสานงานและรวมดำเนินการกับงานแผนงาน งานสาระสนเทศ งานทะเบียน – วัดผลและงาน

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปของสถานศึกษา 

9. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

  3.4 งานสารสนเทศวิชาการ  

 นางสาวจุสิตา สุโคตรพรหมมี     หัวหนางาน  

 งานสารสนเทศกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กรรมการ 

 นายรัฐนนท   ธารพล            กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้ 

1. วางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศของกลุมบริหารวิชาการและกลุมสาระการเรียนรู 

2. รวบรวมและจัดทำสารสนเทศของกลุมบริหารวิชาการอยางเปนระบบดวยโปรแกรมสารสนเทศ 

(MIS) และประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ 

3. ประสานงานจัดทำและใหบริการขอมูลสารสนเทศทางดานวิชาการ แกหนวยงานที่เก่ียวของ 

4. บันทึกขอมูลการเขาอบรม ประชุม สัมมนา ของครูอาจารย 

5. ปฏิบัตหินาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

3.5 งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและงานหองสมุด 

    3.5.1 งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

     นายปฏิพัทธ         ศรีโชต ิ                 หัวหนางาน 

     นางสาวภาวิณ ี         แถบหอม                 รองหัวหนางาน 

     งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กรรมการ 

     นางสาวสุดาพรรษ      กนันุฬา               กรรมการและเลขานุการ  

มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้ 

1. กำหนดนโยบาย วางแผนพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 

ของโรงเรียน 

2. ศึกษา สำรวจขอมูลแหลงเรียนรู และจัดทำสารสนเทศของแหลงเรียนรู เพื ่อเผยแพรแกครู 

สถานศึกษาอ่ืน และชุมชน 

3. สำรวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษาชุมชน ทองถิ่น

ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาใกลเคยีง 

4. ประสานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนองคกรเอกชน ชุมชน เพ่ือจัดตั้งแหลงเรียนรู สำหรับนักเรียน 

ครอบครัว และชุมชน 

5. สนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นรวมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ

ระหวางนักเรียน ครอบครัว และชุมชน 
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6. รวบรวมและจัดทำทะเบียนแหลงเรียนรู เผยแพรแหลงการเรียนรูแกครูสถานศึกษาอื ่นบุคคล

ครอบครัวองคกรหนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในบริเวณใกลเคยีง 

7. จัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียนรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรูและประสานความ

รวมมือสถานศึกษาอื่นบุคคลครอบครัวองคกรหนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในการ

จัดตั้งสงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน 

8. สงเสริมสนับสนุนใหครูใชแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรูโดย

ครอบคลุมภูมปิญญาทองถ่ิน 

9. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

      3.5.2 งานหองสมุด 

     นางสาวจิรภา    สุวัณนะสิร ิ     หัวหนางาน 

     นางสาวดวงพร     กนกนัครา     รองหัวหนางาน 

     นางสาวดวงฤทัย   พงษสุชาติ     กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้ 

1. พิจารณาจัดหา คัดเลือกหนังสือ ลงทะเบียน จัดทำเลขหมู หนังสือ บัตรรายการ ดูแลจัดเก็บ  

รักษา และซอมแซมหนังสือใหอยูในสภาพพรอมใหบริการแกครูและนักเรียน 

2. ใหบริการยืมและรับคืนหนังสือแกนักเรียน ครูและเจาหนาที่ และใหบริการอ่ืนๆตามความเหมาะสม 

3. เก็บสถิติ ประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมที ่สงเสริมการใชหองสมุด กิจกรรมเพื ่อปลูกฝงนิสัย 

รักการอานและการคนควา สงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล 

4. จัดทำเอกสารเสริมความรู นำเสนอขาวสารดานวิชาการ บริการแกครู นักเรียน ผูปกครองและ

ชุมชน 

5. ควบคุม ดูแล และพัฒนางานหองสมุดใหทันสมัย และบริการครู นักเรียน 

6. ประสานงานกับกลุมสาระ / งาน เพื่อจัดเตรียมเอกสารสำหรับการศึกษาคนควาประกอบกิจกรรม

การเรียนการสอน ฝกหัดนักเรียนเปนบรรณารักษหองสมุด  ปรับปรุงบรรยากาศในหองสมุด และ

จัดหาเทคโนโลยีการสืบคนขอมูลมาใหบริการ 

7. ปฏิบัตหินาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

3.6 งานวิเทศสัมพันธ 

        นางสาวภาวิณ ี มะหะมาน หัวหนางานประสานความรวมมือในการ หัวหนางาน 

  พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืนๆ  

นางสาวสุดาพรรษ กันนุฬา หัวหนางานประสานความรวมมือในการ          รองหัวหนางาน 

  พัฒนาวิชาชีพระหวางโรงเรียนกับสถาบันอุดมศึกษา 

  (งานนิสิตฝกสอน) 
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นางสาวพนิดา    คุณพล   ผูประสานงานการทดสอบระดับชาติ            กรรมการ 

นายฉัตรภณ วรรธนะวุฒ ิ ผูประสานงานการทดสอบระดับชาติ            กรรมการ 

งานวิเทศสัมพันธกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน             กรรมการ 

นางสาวจิดาภา พันธุวรรณ หัวหนางานสงเสริมชุมชนใหมี            กรรมการและเลขานุการ 

  ความเขมแข็งทางวิชาการ 

นายรัฐนนท ธารพล หัวหนางานประชาสัมพันธ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้ 

1. สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมของหนวยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค และทักษะการดำรงชีวิตใหแกนักเรียน 

2. ประสานงานกับสถานศึกษาเครือขาย แลกเปลี่ยนความรูประสบการณ ทักษะวิชาการและวิชาชีพ       

ระหวางครู นักเรียน และบุคลากรอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา 

3. ประสานงานระหวางโรงเรียนกับสถาบันอุดมศึกษาในการรับนิสิตฝกสอน ดูแลนิสิตฝกสอนและ

ประเมินผลนิสิตฝกสอน 

4. จัดกิจกรรมเผยแพรความรูเชิงวิชาการและวิชาอาชีพ แกบุคลากรของโรงเรียนและชุมชน 

5. วางแผนการจัดเก็บรวบรวมความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

6. วางระบบการเผยแพรขาวสาร ความรูเชิงวิชาการ ศิลปะ วัฒนธรรม การงานอาชีพ ผานสื่อตาง ๆ 

ของโรงเรียนไปสูผูปกครอง นักเรียนและชุมชน 

7. เปนแหลงเรียนรูและใหบริการแกองคกรและชุมชนในทองถิ่น แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ 

ซึ่งกันและกัน 

8. รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ภายในโรงเรียน เผยแพรข าวสารและกิจกรรมผานสื ่อตาง ๆ  

ของโรงเรียน 

9. ประสานงานกับงานแนะแนวในการออกแนะแนวการศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหกับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนตาง ๆ   

10. ประสานงานกับสำนักทดสอบแห งชาติ สถาบันอุดมศึกษา สพม. กท 2 และสถานศึกษา 

เปนศูนยสอบเพ่ือใหบริการทางวิชาการกับนักเรียน ชุมชน และหนวยงานภายนอก 

11. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
   
3.7 งานพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศ  

นางสาวนัชรีญา พรมชาติ       หัวหนางาน 

นางสาวสิริลักษณ   สาระชาติ       รองหัวหนางาน 

นางสาวสุพาพร แซฮงึ       รองหัวหนางาน 

        นางสาวศิริกุล  อุนศิลป  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย           กรรมการ 

        นายณัฐวุฒ ิ  ใจกลา  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร           กรรมการ 

        นางสาวรวิวรรณ   บุณยเสนา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  กรรมการ 
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                           และเทคโนโลย ี   

        นายทนง   หลีนอย  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  กรรมการ 

        นายบุญเลิศ  ชัยเดช  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา กรรมการ 

                                                    และวัฒนธรรม   

        นายสนอง           คุณมี  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 

        นายอุทัย           นุนดำ             หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ       กรรมการ  

        นางสาวปริญดา กิตติปยะลักษณ หัวหนากลุมสาระการการเรียนรูงานอาชีพ  กรรมการ 

นางสาวนัยนา มุสิตัง             หัวหนากลุมงานเทคโนโลย ี   กรรมการ 

นางสาวภาวิณี มะหะมาน        งานยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   กรรมการ 

นายรัฐนนท ธารพล            งานเรียนเสรมิพิเศษวันเสารและงานเรียนปรบัพื้นฐาน กรรมการ 

นางสาวปาณัฐฐา ขุนรักษา          งานนิทรรศการวิชาการและงานคายวิชาการ กรรมการ 

นางสาวจิดาภา พันธุวรรณ        งานนิทรรศการวิชาการและงานคายวิชาการ กรรมการ 

นางสาวภาวิณี แถบหอม         งานนิทรรศการวิชาการ งานคายวิชาการและ กรรมการ 

                     งานสงเสริมศักยภาพภาษาตางประเทศ 

นายปฏิพัทธ ศรีโชต ิ            งานประกวดแขงขันภายใน/ภายนอกโรงเรียน        กรรมการและเลขานุการ 

นายฉัตรภณ วรรธนะวุฒิ   งานประกวดแขงขันภายใน/ภายนอกโรงเรียน        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้  

1. วางแผน จัดทำโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรที ่ส งเสริมพัฒนาศักยภาพสู ความเปนเลิศ 

ทางวิชาการ และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เชน การติวเสริมความรูการทดสอบ

การศึกษาระดับชาติ การปรับพื้นฐานนักเรียน ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนเสริมพิเศษ 

วันเสาร การจัดสอนทบทวน (ติว) การสงเสริมการแขงขันตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

การแขงขัน Smart Talent การแขงขันงานศลิปหัตถกรรม และนิทรรศการวิชาการ 

2. ส งเสร ิมการพัฒนาผ ู  เร ียนให ม ีศ ักยภาพเป นพลโลก (World Citizen) เป นเล ิศว ิชาการ  

สื่อสารสองภาษา ล้ำหนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค รวมกันรับผิดชอบสังคมโลก 

3. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

3.8 งานจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ 

    3.8.1 งานจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษภาษาตางประเทศ 

       หองเรียน MEP 

   นายอภิวัฒ     ทองประดับ   หัวหนางาน 

   นางสาวสุวิมล     ระดาบุตร   รองหัวหนางาน 

   นายกิตติมนต        ณะทอง   กรรมการ 

   นางสาวชลพฤกษ     สังขมณี   กรรมการ 
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   Miss.Elizabeth     Lamprea   กรรมการและเลขานุการ 

       หองเรียน IEP AEP เกาหลี ญี่ปุน จีน เยอรมัน ฝรั่งเศส  

             นายทนง               หลีนอย       หัวหนางาน 

             นางสาวภาวิณ ี        แถบหอม  หัวหนางาน IEP   รองหัวหนางาน 

             นางสาวภัทรลภา      ฟกบาง   หัวหนางานภาษาเกาหลี   กรรมการ 

             นางสาวกมลวรรณ    เขียวนอย  หัวหนางานภาษาญี่ปุน   กรรมการ 

             นางสาวพิชญา         จงกลดี   หัวหนางานภาษาจีน   กรรมการ 

             นางสาวสุคนธมาลย   ลีประดิษฐวรรณ หัวหนางานภาษาเยอรมัน   กรรมการ 

             นางสาวจันทรเพ็ญ    ชูแปน   หัวหนางานภาษาฝรั่งเศส   กรรมการ 

             นายปฏิพัทธ           ศรีโชต ิ   หัวหนางาน AEP  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้  

1. วางแผนและจัดทำโครงสรางหลักสูตรรวมกับงานหลักสูตรของโรงเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนตามหลักสูตร 

2. วางแผนกิจกรรม/โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนโครงการหองเรียนพิเศษภาษาตางประเทศ เปนแบบอยาง

หองเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

3. ประสานงานการจัดหาครูต างชาติ บ ุคลากรดำเนินงาน หนังส ือแบบเรียน ว ัสดุ ครุภ ัณฑ  

สื่อการสอน และเทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 

4. ประชาสัมพันธโครงการ รับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ตลอดจนชี้แนะผูปกครองและนักเรียนให

เขาใจวัตถุประสงคของโครงการ และใหความรวมมือในการระดมทรัพยากรและพัฒนางานวิชาการ 

5. กำกับและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูชาวตางชาติ การจัดการสอนเสริมของครูไทย และ 

การเรียนของนักเรียน ตลอดจนแกไขปญหาที่เกิดข้ึนระหวางการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครชูาวตางชาติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

7. สรุปผลและใหขอเสนอแนะการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษภาษาตางประเทศ 

เมื่อสิ้นสุดปการศกึษา 

 

 

 

3.8.2 งานจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษวิทย-คณิต SMSIP 

นางสาวชลพฤกษ        สังขมณ ี    หัวหนางาน 

นายณัฐวุฒ ิ              ใจกลา      รองหัวหนางาน  

นางสาวรวิวรรณ      บุณยเสนา    รองหัวหนางาน  

นายทศพล                ธรรมวงศ       กรรมการ 
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นางสาวพัชราภรณ      สุผล        กรรมการ 

นางสาวปวีรนภัส        ยศธนาพัฒน       กรรมการ 

นายกิตติมนต            ณะทอง      กรรมการ 

นางสาวอุไรวรรณ       กลาผจัญ      กรรมการ 

นางสาวราตร ี           บุญโท       กรรมการ 

นางสาวปาณัฐฐา       ขุนรักษา       กรรมการ 

นางรัตติกาล            ถาวรไพบูลยเจริญ     กรรมการ 

นายวาย ุ         ฤดีณัฐทรัพย      กรรมการ 

นางสุพรรษา            ชาญกระโทก      กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้    

1. วางแผนกิจกรรม/โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนโครงการหองเรียนพิเศษวิทย-คณิต SMSIP 

2. ประสานงานการจัดหาวิทยากร บุคลากรดำเนินงาน หนังสือแบบเรียน วัสดุ ครุภัณฑสื่อการสอน 

และเทคโนโลยี เพ่ืออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 

3. ประชาสัมพันธโครงการ รับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ตลอดจนชี้แนะผูปกครองและใหนักเรียน

เขาใจ วัตถุประสงคโครงการ และใหความรวมมือในการระดมทรัพยากรและพัฒนางานวิชาการ 

4. กำกับและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของวิทยากรและครูประจำวิชา และการเรียนของนักเรียน 

ตลอดจนแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการดำเนินกิจกรรมตางๆ 

5. จัดหาแหลงเรียนรู  กิจกรรมคายวิชาการและกิจกรรมฝกทักษะวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรทั้ง

ภายในประเทศ และตางประเทศ เพ่ือสงเสริมศักยภาพของผูเรียน 

6. สงเสริมการแขงขันทางวิชาการ สรางสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมใหมและโครงงานเพื ่อเผยแพรและ

ประกวด แขงขันท้ังในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครทูี่เก่ียวของกิจกรรมการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียน 

8. สรุปผลและใหขอเสนอแนะการพัฒนาหองเรียนพิเศษวิทย-คณิต SMSIP เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 

 

3.9 งานพัฒนาและผลิตสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

นางสาวอุไรวรรณ    กลาผจญั      หัวหนางาน 

นางสาวจิดาภา     พันธุวรรณ      รองหัวหนางาน 

นายชะเลงศักดิ์    เชื้ออรวรรณ       กรรมการ 

นางสาวราตร ี    บุญโท      กรรมการ 

งานพัฒนาและผลิตสื่อนวัตกรรมกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กรรมการ 

นายฉัตรภณ     วรรธนะวุฒ ิ      กรรมการและเลขานุการ 
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มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้ 

1. วางแผนพัฒนาการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตและใชสื่อการจัดการเรียนรูใหแกบุคลากร 

ของโรงเรียน 

2. สนับสนุนและพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดทำและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

3. สงเสริมการผลิตสื่อ นวัตกรรม ของบุคลากรในโรงเรียน 

4. ประเมินผลการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและการใชสื่อเทคโนโลยีทางการศกึษา 

5. รวบรวมจัดหาและจัดทำบัญชีรายชื่อสื่อการเรียนรู เพ่ือใหบริการแกครูในการจัดการเรียนการสอน 

6. บริการจัดหาโสตทัศนูปกรณ และใหบริการการใชหองเรียนที่มีอุปกรณสื่อเทคโนโลยีในกลุมสาระฯ  

เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรู 

7. เผยแพรผลงานการผลิตสื่อ นวัตกรรมของบุคลากรภายในโรงเรียน และประชาสัมพันธสูช ุมชน 

โดยผานสื่อประเภทและชองทางตาง ๆ ของโรงเรียน 

 

3.10 งานนิเทศการศึกษาและกำกับติดตามคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 

3.10.1 งานนิเทศการศึกษาและกำกับติดตามคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 

นางสาวสุพาพร  แซฮงึ     หัวหนางาน 

นางสาวสิริลักษณ   สาระชาติ    รองหัวหนางาน 

นางสาวพัชราภรณ  สุผล     กรรมการ 

นางสาวนัชรีญา  พรมชาติ    กรรมการ 

นางสาวอุไรวรรณ  กลาผจญั    กรรมการ 

นางสุพรรษา  ชาญกระโทก    กรรมการ 

นางสาวปาณัฐฐา   ขุนรักษา    กรรมการ 

นางรัตติกาล  ถาวรไพบูลยเจริญ   กรรมการ 

นางสาวพรหทัย  ขำพรมราช    กรรมการ 

                    นายทศพล    ธรรมวงศ   กรรมการและเลขานุการ  

                    นางสาวชลพฤกษ  สังขมณี    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้  

1. วางแผนนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาอยางมีระบบ 

2. นิเทศงานวิชาการ การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ และเหมาะสมกับสถานศึกษา 

3. ติดตาม ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
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4. ประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ 

และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

5. รายงานงาน ก.ต.ป.น. และรายงานการนิเทศงานวิชาการจาก สพม.กท 2 

6. วางแผน และจัดระบบประเมินผลงานวิชาการ 

7. จัดเก็บขอมูลผลการประเมินผลทางวิชาการ วิเคราะหขอมูล ประมวลผล และจัดทำรายงาน 

8. พัฒนา และสงเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบตาง ๆ 

9. พัฒนาบุคลากรดานวิชาการ โดยจัดใหมีการฝกอบรม การใหความรู การศึกษาดูงาน การนิเทศ

ภายในกลุมสาระการเรียนรู 

10. สนับสนุนใหครูผูสอนทุกคนทำแผนการจัดการเรียนรู ในรายวิชาที่สอน ใชแผนการจัดการเรียนรู 

และการตรวจแผนการจัดการเรียนรู 

11. สงเสริมและพัฒนางานนิเทศการศึกษาภายในกลุมบริหารวิชาการอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

12. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 3.10.2 งานนิเทศภายใน 

นางรัตติกาล ถาวรไพบูลยเจริญ   หัวหนางาน 

นางสาวราตร ี บุญโท     รองหัวหนางาน 

งานนิเทศภายในกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กรรมการ 

นางสุพรรษา  ชาญกระโทก    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้  

1. วางแผนการนิเทศภายใน และปฏิทินการนิเทศภายในของโรงเรียน 

2. จัดทำแบบบันทึกการนิเทศภายในของโรงเรียน และเอกสารใชประกอบการนิเทศภายในอื่น ๆ 

3. ติดตามการนิเทศภายใน และรวบรวมขอมูลการนิเทศภายใน 

4. ประเมินผล รายงานผลการนิเทศภายใน และขอเสนอแนะในการพัฒนาการเรียนการสอน 

5. สงเสริมและพัฒนางานนิเทศภายในกลุมบริหารวิชาการอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

6. ประสานงานกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศวภิายใน 

7. แลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณการจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษา

อ่ืน หรือเครือขายการนิเทศภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

8. งานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

3.11 งานพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

นางสุพรรษา ชาญกระโทก       หัวหนางาน 
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นางรัตติกาล ถาวรไพบูลยเจริญ       รองหัวหนางาน 

งานพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวชิาชีพกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กรรมการ 

นางสาวราตร ี บุญโท           กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้     

1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูเรื่องชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

2. วางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ” สูสถานศึกษา 

3. กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชน

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ” สูสถานศึกษา 

4. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

3.12 งานวิจัยคุณภาพการศึกษา 

นางสาวราตร ี บุญโท      หัวหนางาน 

นางสุพรรษา  ชาญกระโทก      รองหัวหนางาน 

งานวิจัยคณุภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กรรมการ 

นางรัตติกาล ถาวรไพบูลยเจริญ               กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้ 

1.  ศึกษา วิเคราะห การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผู เรียนแตละ 

 กลุมสาระการเรียนรู 

2.  ส งเสร ิมให คร ูศ ึกษา ว ิเคราะห ว ิจ ัย เพ ื ่อพัฒนาค ุณภาพการเร ียนรูของผู  เร ียนแต ละ 

 กลุมสาระการเรียนรู 

3.  สงเสริมและสนับสนุนใหครูทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหา/พัฒนาการเรียนรูใหมีคณภาพสูงข้ึน 

4.   จัดใหมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนของคร ูสรุปและรายงาน     

  ผลการวิจัยใหผูบังคับบัญชาทราบตามลำดับ 

5.   วางแผนและรวมมือในการดำเนินการประเมินคุณภาพงานวิจ ัยในชั ้นเร ียนและงานวิจัย 

  ทางการศึกษา 

6.   นำผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนของคร ู

7.   ประสานความรวมมือในการศกึษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจนเผยแพรผลงานการวิจัยหรือพัฒนา    

  คุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน     

                  และสถาบันอื่น ๆ 

8.   ประสานงานเก่ียวกับการตอบแบบสอบถามเพื่องานวิจัย 
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9.   งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

4. งานพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและงานกลุมสาระการเรียนรู 

    4.1 งานพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

      4.1.1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนการสอน   

 นางสาวสิริลักษณ สาระชาติ     หัวหนางานหลักสูตรและการเรียนการสอน  หัวหนางาน 

   งานพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 

 นางสาวพัชราภรณ   สุผล หัวหนางานการจัดการเรียนการสอน    รองหัวหนางาน 

   ในสถานศึกษาและการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

 นางสาวสุพาพร แซฮงึ หัวหนางานคัดเลือกหนังสือแบบเรียน  กรรมการ 

 นางสาวศิริกุล อุนศิลป หัวหนากลุมการเรียนรูภาษาไทย  กรรมการ 

 นายณัฐวุฒ ิ ใจกลา  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร  กรรมการ 

 นางสาวรวิวรรณ บุณยเสนา  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  กรรมการ 

  และเทคโนโลยี   

        นายบุญเลิศ ชัยเดช หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  กรรมการ 

  ศาสนาและวัฒนธรรม   

นายสนอง            คุณมี หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา  กรรมการ 

  และพลศึกษา  

 นายอุทัย          นุนดำ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  กรรมการ 

 นายทนง   หลีนอย หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กรรมการ 

นางสาวปริญดา กิตติปยะลักษณ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  กรรมการ 

 นายทวีศักดิ์         ทวีรัตนธรรม  หัวหนากลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กรรมการ  

        นางสาวนัยนา มุสิตัง  หัวหนางานเทคโนโลย ี  กรรมการ 

 นายวิษณุพงศ โลกิม หัวหนางานเนตรนาร-ียุวกาชาด  กรรมการ  

 นางสาวภาวิณี      มะหะมาน หัวหนางานแนะแนวการศึกษา  กรรมการ 

นายอภิวัฒ ทองประดับ  หัวหนางานจัดการเรียนการสอนหองเรียน MEP กรรมการ 

        นางสาวชลพฤกษ  สังขมณี หัวหนางานจัดการเรียนการสอนหองเรียน SMSIP กรรมการ 

นางสาวภาวิณี        แถบหอม  หัวหนางานจัดการเรียนการสอนหองเรียน IEP กรรมการ 

 นายปฏิพัทธ ศรีโชต ิ หัวหนางานจัดการเรียนการสอนหองเรียน AEP กรรมการ 

 นางสาวพิชญา        จงกลดี  หัวหนางานจัดการเรียนการสอนภาษาจีน   กรรมการ 

นางสาวภัทรลภา     ฟกบาง หัวหนางานจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี  กรรมการ 

นางสาวกมลวรรณ   เขียวนอย  หัวหนางานจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุน   กรรมการ 

นางสาวจันทรเพ็ญ   ชูแปน  หัวหนางานจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส  กรรมการ 

 นางสาวพรหทัย ขำพรมราช หัวหนากิจกรรมชุมนุมและวิชาเลือกเสรี  กรรมการ 
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 นายฉัตรภณ วรรธนะวุฒิ  หัวหนางานตารางสอน  กรรมการ 

 งานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กรรมการ 

 นางสาวนัชรีญา พรมชาติ                 กรรมการและเลขานุการ 

 นายทศพล ธรรมวงศ                                                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี ้

1. จัดทำรายละเอียดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา รวบรวมคำอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู  

สาระการเรียนรูทองถิ่น แผนการสอน และแผนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จากทุกกลุมสาระฯ และ 

ทุกงานมาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

2. จัดอัตรากำลังของกลุมสาระการเรียนรูใหเหมาะสมตอบสนองโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาและ

จำนวนหองเรียน-นักเรียน ท่ีเลือกเรียน เพ่ือจัดตารางสอนและกำหนดสถานที่เรียน 

3. จัดแบงกลุมนักเรียนเขาเรียนตามความถนัด และความสนใจ 

4. ประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานที ่เกี ่ยวของ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียน 

การสอนการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรการวัดผลประเมินผล และการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

5. พิจารณากลั่นกรอง เพ่ือนำเสนอและดำเนินการเกี่ยวกับการขอจัดซื้อ จัดจาง วัสดุ ครุภัณฑ หนังสือ

แบบเรียนและเอกสารประกอบการเรียน สื่อเทคโนโลยีประกอบการสอน 

6. บริหารการพัฒนาบุคลากรในกลุ มสาระการเรียนรู ใหมีความรู  ความสามารถ และทักษะ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทันกับวิทยาการและเทคโนโลย ี

7. วางแผนการดำเนินกิจกรรม / โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสงเสริมใหนักเรียน 

มีความสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ และทักษะการดำรงชีวิต  

8. กำกับและติดตามการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลนักเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายและมาตรฐานการเรียนรู 

9. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

      4.1.2 งานตารางสอน 

    นายฉัตรภณ  วรรธนะวุฒิ     หัวหนางาน 

    นางสาวอุไรวรรณ กลาผจัญ     รองหัวหนางาน 

งานตารางสอนกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กรรมการ 

นางสาวราตร ี   บุญโท      กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวจุสิตา    สุโคตรพรหมม ี    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้ 

1. รวบรวมและจัดทำขอมูลอัตรากำลังของกลุมสาระการเรียนรูใหเปนปจจุบัน เพื่อใชเปนขอมูล 

ในการประกอบขออัตรากำลังจากหนวยงานตนสังกัด 
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2. ประสานงานกับกล ุ มสาระการเร ียนรู  ในการจ ัดอ ัตรากำล ัง เพื ่อนำมาจ ัดตารางสอนจาก 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

3. ประสานงาน ดูแลการจัดตารางสอนทุกภาคเรียน และรวบรวมตารางสอนของครู ตารางการ 

ใชหองเรียน และตารางเรียนของนักเรียนใหมีความเหมาะสม 

4. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

  

4.2 งานกลุมสาระการเรียนรู 

    4.2.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

      นางสาวศิริกุล        อุนศิลป   หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

      นางสาวสุพาพร      แซฮงึ   รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

      นางพนิตตา   อรามศิริรุจิเวทย   รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

      นายเลอริช   ทิมออง     งานแผนงานกลุมสาระการเรียนรู 

      นางสาวพรพิมล ศิริอรัญกุล   งานพัสดุกลุมสาระการเรียนรู 

      นางสาวแจมนภา   ประริกาถานัง    งานสารสนเทศ 

      นางสาวนวพร   เทพดวงแกว   งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

      นางธนภรณ   พรมชาติ     งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

      นายทวิช  อัศวตระกูลวงศ   งานพัฒนาและผลิตสื่อนวัตกรรม  

      นางสาววิชุดา   พุทธวงค   งานนิเทศภายใน/ งานวิจัยคุณภาพการศกึษา 

      นายวงศกร ศรีระแกว   งานพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

      นางสาวศริญญา      หาผล   งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 

      นางสาวสุพาพร       แซฮึง   งานตารางสอน 

      นางสาวนันทพร      ไผทองคำ     งานวิเทศสัมพันธ 

      นางสาวรัตนาภรณ   รังสิยานนท   งานวัดผลและประเมินผล 
 

     4.2.2 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

           นายณัฐวุฒิ            ใจกลา   หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

           นางสาวอุไรวรรณ     กลาผจัญ             รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

           นายกิตติมนต          ณะทอง   รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู / งานพัฒนาชุมชน 

                                                                          แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ / งาน MEP    

 

       นางสาวจิดาภา   พันธุวรรณ                       งานแผนงานกลุมสาระการเรียนรู /                        

                                                  งานตารางสอน / งานวิเทศสัมพันธ 

     นางรัตติกาล      ถาวรไพบูลยเจริญ            งานพัสดุกลุมสาระการเรียนรู 

     นางสาวทิพรดา        ลุขมาตย   งานสารสนเทศ 
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     นายกษวรรษ        ชุมนิรัตน   งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน / งานตารางสอน 

     นายฐิติวัจน       ละไมลิขสิทธิ์   งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู / งานจัดสอนแทน 

     นางสาววลิาวัลย       ทิมยายงาม   งานพัฒนาและผลิตสื่อนวัตกรรม  

     นางสาวฐิติกร       คตีาชีวะ   งานนิเทศภายใน / งานวิจัยคุณภาพการศกึษา  

     นางสาวราตรี       บุญโท   งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 

     นายฉัตรภณ      วรรธนะวุฒ ิ   งานวิเทศสัมพันธ / เลขานุการ 

     นางสาวปาณัฐฐา       ขุนรักษา   งานวัดผลและประเมินผล 

     นางสุพรรษา        ชาญกระโทก   งาน SMSIP /  งานจัดสอนแทน   

     นางสาวพัชรินทร       อ่ิมใจ    เหรัญญิก 

     นางสาวจิรชัยา    มหานิล   งานแผนงานกลุมสาระการเรียนรู / งานสารสนเทศ 

     นางสาวภาคินี    รุงสวาง   งานแผนงานกลุมสาระการเรียนรู / งานสารสนเทศ 
 

4.2.3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 4.2.3.1 สาขาวิทยาศาสตร 

     นางสาวรววิรรณ    บุณยเสนา  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

     นางสาวณิชาภัทร    ใจยะทิ  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู / งานพัฒนาชุมชนแหง 

       การเรียนรูทางวิชาชีพ / เหรัญญิก 

      นายสิรวิชญ    เตียงวัน  งานแผนงานกลุมสาระการเรียนรู 

   นางสาวพรหทัย    ขำพรมราช  งานพัสดุกลุมสาระการเรียนรู 

      นายทศพล    ธรรมวงศ   งานสารสนเทศ / งานตารางสอน 

      นายคมสัน    ศรีบุตรศรี  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

      นายอธิโชค    กองกาญจนาทิพย งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู /  

       หองปฏิบัติการกลุมสาระฯ 

          นายวรพล  ดิลกทวีวัฒนา  งานพัฒนาและผลิตสื่อนวัตกรรม  

      นางสาวปวีรนภัส     ยศธนาพัฒน  งานนิเทศภายใน  

      นางสาวชลพฤกษ     สังขมณี  งานวิจัยคุณภาพการศึกษา / งานหองเรียนพิเศษ MEP 

      นางสาวนชัรีญา     พรมชาติ  งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 

      นางสาวสิริลักษณ    สาระชาติ  งานตารางสอน 

      นางสาวพัชราภรณ   สุผล   งานวิเทศสัมพันธ / เลขานุการ 

      นายพงศพล     กรดเต็ม  งานวัดผลและประเมินผล 

   นายวาย ุ     ฤดีณัฐทรัพย  งานหองเรียนพิเศษ SMSIP 

      นางสาวอินทิรา     เอมสมบูรณ  งานหองสมุดกลุมสาระการเรียนรู 

  นายชัยทศ     จำเนียรกุล  งานเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 
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      นางวรรณสิร ิ     ชัยเดช  งานเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 

   นางสาวกัลยวิรัญญา กิตติวิริยานนท งานเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 

      นายพีรพัฒน     คำอุดม  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
 
 4.2.3.2 สาขาเทคโนโลย ี

          นางสาวนัยนา      มุสิตัง  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

นายบุญสิทธิ์      แซอ้ึง  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู / งานพัฒนาหลักสูตรและ 

กระบวนการเรียนการสอน 

นางสาวสิริกานต     พวงศิร ิ  งานแผนงานกลุมสาระการเรียนรู / งานตารางสอน 

 นางพงษลดา          มงคลชยัทรัพย งานพัสดุกลุมสาระการเรียนรู 

นางสาวเวณิกา        มาอินทร  งานพัสดุกลุมสาระการเรียนรู / งานสารสนเทศ 

นายเกียรติศักดิ์       แกวศรี  งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู / งานพัฒนาและ 

ผลิตสื่อนวัตกรรม  

นางสาวก่ิงกานต      คำบอ  งานนิเทศภายใน / งานวิจัยคุณภาพการศึกษา /  

                                                              งานวิเทศสัมพันธ 

          นายคฑาหัตส          ดวงสุดา  งานพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

นางสาวพิชชากร      ทองทว ี  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน / งานวัดผลและ 

ประเมินผล 

           

    4.2.4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

         นายบุญเลิศ ชัยเดช  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

         นางสาวปาริชาติ  ตระทอง  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู / งานพัฒนาหลักสูตรและ 

   กระบวนการเรียนการสอน 

 

         นายไพโรจน ชัยทิตย  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู / งานวัดผลและ 

   ประเมินผล / งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน 

   การสอน 

          นางสาวรพีกร  สุริยธรรม  งานแผนงานกลุมสาระการเรียนรู / งานตารางสอน 

          นายคีตภัทร  ขจัดภัย  งานพัสดุกลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรมพระพุทธศาสนา 

          นางสาวสุนิษา  แกวภูมิแห  งานสารสนเทศ / งานพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทาง 

   วิชาชีพ 

          นางสาวชโลทร  ทนปรางค  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

          นายวิษณุพงศ  โลกิม  งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู / งานวิเทศสัมพันธ 
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          นายรัฐนนท  ธารพล  งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู / งานวิเทศสัมพันธ 

          นายชะเลงศกัดิ์  เชื้ออรวรรณ  งานพัฒนาและผลิตสื่อนวัตกรรม  

          นางชวนพิศ  มานะภักดี  กิจกรรมพระพุทธศาสนา 

          นางสาวราตรี  ศุภนามัย  งานนิเทศภายใน  

          นางสาวณัฐสุดา  ตะกา  งานวิจัยคุณภาพการศึกษา / งานตารางสอน 

          นางสาวอรอุมา  สุขสง  งานสารสนเทศ / งานพัฒนาและผลิตสื่อนวัตกรรม  

          นายธนพล  โชติรัตนากูล  งานพัฒนาและผลิตสื่อนวัตกรรม 

          นายสาวิตร  คุปตวิวัฒน  งานพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
 
    4.2.5 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

          นายทนง  หลีนอย  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู / งานพัฒนาหลักสูตรและ 

   กระบวนการเรียนการสอน 

          นางสาววรัญญา  สมวงค   รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู / งานแผนงานกลุมสาระ 

   การเรียนรู 

นายอภิวัฒ    ทองประดับ  หัวหนางานหองเรียนพิเศษ MEP / งานตารางสอน 

นางสาวภาวิณี     แถบหอม  หัวหนางานหองเรียนพิเศษ IEP / งานพัฒนาและสงเสริม 

ใหมีแหลงเรียนรู 

นายปฏิพัทธ      ศรีโชต ิ  หัวหนางานหองเรียนพิเศษ AEP/ งานพัฒนาและผลิตสื่อ 

นวัตกรรม  

         นางสาวพิชญา          จงกลด ี  หัวหนาวิชาภาษาจีน / เหรัญญิกกลุมสาระฯ 

         นางสาวจันทรเพ็ญ     ชูแปน  หัวหนาวิชาภาษาฝรั่งเศส / แผนงานโครงการภาษาฝรั่งเศส 

         นางสาวกมลวรรณ     เขียวนอย  หัวหนาวิชาภาษาญี่ปุน 

         นางสาวสุคนธมาลย    ลีประดิษฐวรรณ  หัวหนาวิชาภาษาเยอรมัน /แผนงานโครงการภาษาเยอรมัน 

         นางสาวภัทรลภา    ฟกบาง  หัวหนาวิชาภาษาเกาหลี / แผนงานโครงการภาษาเกาหลี 

          นางสาวยุวันดา      จึงรวมเจริญกิจ  งานแผนงานกลุมสาระการเรียนรู 

          นางสาวดวงพร      กนกนครา  งานพัสดุกลุมสาระการเรียนรู / งานพัฒนาชุมชนแหงการ 

   เรียนรูทางวิชาชีพ/ งานแผนงานหองสมุด 

         นางสาวจุสิตา        สโุคตรพรหมมี  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน / งานสารสนเทศ 

         นางสาวอัจฉรีย       สินธุสิงห  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน / งานสารสนเทศ 

         นางสาวนริตา         สุบุญสันธิ์  งานวัดผลและประเมินผล 

         นางสาวธรรญวลัย    เชิดทอง  งานนิเทศภายใน / งานวิจัยคุณภาพการศึกษา 

         นางถวิลักษณ          เลาหบุตร  งานนิเทศภายใน / งานวิจัยคุณภาพการศึกษา 

         นายภควัฒน           สุขอนันต  งานหองสมุดกลุมสาระการเรียนรู 

         นางสาวปยมาส        แซอ้ึง  แผนงานโครงการภาษาจีน 
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         นางสาวจิราพร        ไชยวรรณ  แผนงานโครงการภาษาญี่ปุน 

         นางสาวสุวิมล         ระดาบุตร  งานวิเทศสัมพันธ / เลขานุการ 

         นางสาวสุดาพรรษ    กันนุฬา  งานวิเทศสัมพันธ / เลขานุการ 
 
    4.2.6 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

นายสนอง     คุณมี   หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

นายเสนีย     คงประโคน  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

นางสาวจิราภรณ     นุจร   งานแผนงานกลุมสาระการเรียนรู / งานพัสดุกลุมสาระการ 

เรียนรู / งานตารางสอน 

นางสาวผุสด ี     ขำทอง  งานสารสนเทศ/งานวิจัยคุณภาพการศึกษา/งานนิเทศ 

ภายใน/ วัดผลและประเมินผล/งานวิเทศสัมพันธ 

นางสาวภัครินทร     อะโรคา  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

นายณัฐภัทร     จันทยา  งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู / งานหองสมุด 

นางสาวพรรณวดี     มนตร ี  งานพัฒนาและผลิตสื่อนวัตกรรม 

นายสันติชัย    ประสานพานิช  งานพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

นายทวีศักดิ์    ทวีรัตนธรรม  งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
  

   4.2.7 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

นายอุทัย            นุนดำ   หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

นายสมัชชา         สวางศร ี  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู / งานแผนงานกลุมสาระ 

 การเรียนรู / งานพัสดุกลุมสาระการเรียนรู 

นางพัชรีย           ใบมวง   งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน / งานพัฒนาชุมชน 

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ / งานสารบรรณกลุมสาระ 

          การเรียนรู 

นายประดับ        บุษบา   งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

นางสาวนัฏฐา      ตรีสรานุวฒันา  งานพัฒนาและผลิตสื่อนวัตกรรม / งานนิเทศภายใน /  

งานวิจัยคณุภาพการศึกษา / งานพัฒนาหลักสูตรและ 

กระบวนการเรียนการสอน / งานตารางสอน 

 นางสาวสุณีย       วาจาสุวิมล  งานพัฒนาและผลิตสื่อนวัตกรรม / งานนิเทศภายใน /  

งานวิจัยคณุภาพการศึกษา / งานพัฒนาหลักสูตรและ 

กระบวนการเรียนการสอน / งานตารางสอน 

นางสาวจิรภา      สุวัณนะสิริ  งานวัดผลและประเมินผล 

นางณัฐิดา          บุญรอด  งานศนูยศลิปวัฒนธรรมกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

นางสาวศศิธร      จิรจักรชัย  งานเลขานุการกลุมสาระการเรียนรู 

นางสาวกิตติภัค    กาญจนาชานนท งานสารสนเทศ / งานวิเทศสัมพันธ 
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   4.2.8 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

นางสาวปริญดา กิติปยะลักษณ  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู / งานพัฒนาหลักสูตรและ 

กระบวนการเรียนการสอน / งานวัดผลและประเมินผล /

งานวิเทศสัมพันธ   

นางธันตนิศา จันทรด ี   รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู / งานพัฒนาระบบประกัน 

คุณภาพภายใน / งานพัฒนาและผลิตสื่อนวัตกรรม /  

งานตารางสอน / เหรัญญิก 

นางสาวนันทวัน พูลกำลัง   งานแผนงานกลุมสาระการเรียนรู / งานพัสดุกลุมสาระการ 

เรียนรู / งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู /  

งานพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

นายศกัดา หาญชนะ  งานสารสนเทศ / งานนิเทศภายใน / งานวิจัยคณุภาพ 

การศกึษา / เลขานุการ 

 

มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้ 

1. วางแผนและบริหารงานในกลุมสาระ วางแผนอัตรากำลัง วางแผนงานกิจกรรม/โครงการการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การทำวิจัยในชั้นเรียน และอ่ืน ๆ 

2. รวมกันจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โครงสรางการสอน คำอธิบายรายวิชา หนวยการเร ียนและ 

แผนการสอน สนองหลักการและจุดมุ งหมายของหลักสูตรแกนกลางฯและหลักสูตรโรงเร ียน

มาตรฐานสากล 

3. กำกับกระบวนการวัดผลและประมวลผล พัฒนากิจกรรมเพิ ่มผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนสงเสริม 

ความถนัดตามศักยภาพของบุคคล และฝกหัดทักษะชีวิตใหแกนักเรียน 

4. นำระบบการนิเทศ การทำวิจัย และการจัดทำขอมูลสวนบุคคลมาใชติดตาม กำกับ ดูแล ใหบุคลากรใน

กลุมสาระเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการพัฒนาการศึกษา 

5. ประสานงานกับกลุมบริหาร และหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนใหการดำเนินงานใน

กลุมสาระเปนไปดวยความสะดวกทันเวลาและเปนไปตามวัตถุประสงค 

 

4.3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

                     นายทวีศกัดิ ์       ทวีรัตนธรรม  หัวหนากลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  4.3.1. งานแนะแนวและทุนการศึกษา 

นางสาวภาวิณี        มะหะมาน  หัวหนางาน /งานวิเทศสัมพันธ / งานกองทุนเงิน 

ใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) / งานวารสาร /  
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เหรัญญิก 

นางสาวอรพรรณ        จิรธรรมกูล  รองหัวหนางาน / งานพัสดุแนะแนว / งานพัฒนา 

และสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู / งานวิจัยคุณภาพ 

การศกึษา / งานทุนการศึกษา 

  นางสาวธัญญลักษณ    นนทรัตน  งานแผนงานแนะแนว / งานพัฒนาชุมชนแหงการ 

เรียนรูทางวิชาชีพ / งานพัฒนาหลักสูตรและ 

กระบวนการเรียนการสอน / งานพัฒนาและผลิต 

สื่อนวัตกรรม / เลขานุการงานแนะแนว 

นางสาวพรรวินท         ชมภ ู  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน / งาน 

นิเทศภายใน / งานตารางสอน / งานวัดผลและ 

ประเมินผล / งานเรียนรวม / ทุนนักเรียนเสมอ 

ภาค (กสศ.) 

นางสาวพนิดา         คุณพล  งานสารสนเทศ / แผนงานทะเบียนวัดผล 

นางสาวดวงฤทัย         พงษสุชาต ิ งานหองสมุด 

มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมแนะแนว เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถศึกษาตอหรือประกอบอาชีพและอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

2. ใหบริการทดสอบความถนัดของนักเรียน ใหคำปรึกษาแกนักเรียนทั้งเรื่องการเรียนการสอน ปญหา

สวนตัวและการเลือกอาชีพ 

3. จัดวางระบบสารสนเทศขอมูลนักเรียนติดตามนักเรียนเปนรายบุคคล ประเมนิคุณลักษณะที่พึงประสงค

ของนักเรียน และประสานงานกับผูปกครองหรือหนวยงานตาง ๆ เพ่ือเปนประโยชนของนักเรียน 

4. ดูแลนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกาย นักเรียนที่มีพฤติกรรมสุมเสี่ยง หรือดอยโอกาสใหมีโอกาส 

เขาเรียนรวม และสำเร็จการศกึษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. ติดตามการเขารวมกิจกรรม และประเมินผลการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 

6. ออกแนะแนวการศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนตาง ๆ   

7. แนะแนวการศึกษาตอชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 ใหกับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่  3 (นักเรียนเดิม)  

ในการยื่นใบสมัครและเลือกกลุมการเรียนที่ตนเองมีความถนัดและความสนใจ 

8. ประสานงานกับฝายวิชาการในการจัดใหนักเรียนเลือกวิชาเรียนและเลือกแนวทางการศึกษาตอ 

9. จัดบริการแนะแนว บริการแกนักเรียนทุกคน ไดแก การรวบรวมขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล การให

คำปรึกษา การบริการสารสนเทศ การบริการจัดวางตัวบุคคล การติดตามผลเพื่อบริการผูเกี่ยวของและ 

มีสวนไดเสีย 

10. ประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการแนะแนวการศึกษาเครือขาย  
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การแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและหนวยงานอื่น ๆ  

11. ประสานงานและดำเนินงานกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา ประกอบดวย คัดเลือก บันทึกขอมูลตรวจสอบ 

สัญญา เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

12. จัดสงสัญญากูยืม และรายงานการพนสภาพนักเรียนตอ กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

13. รายงานผลการศกึษาของนักเรียนกองทุนเงินกูยืม นักเรียนทุนทุกประเภท 

14. ดำเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาของโรงเรียน ประกอบดวย หาทุน รับสมัครนักเรียนที่ตองการขอทุน

และคัดกรองผูที่มีคณุสมบัติท่ีเหมาะสมสมควรไดรับทุน พิจารณาคัดเลือก ประกาศผล นักเรียนไดรับทุน 

ดำเนินงานพิธีมอบทุนการศกึษา 

15. ติดตามผล ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงานแนะแนว เพ่ือปรับปรุง พัฒนางานใหดีขึ้น 

16. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

4.3.2 งานกิจกรรมยุวกาชาด / เนตรนารี และกิจกรรมชุมนุม 

นายทวีศักดิ์ ทวีรัตนธรรม       ที่ปรึกษา 

นายวิษณุพงศ โลกิม หัวหนางานยุวกาชาด/เนตรนารี  หัวหนางาน 

นายสมัชชา สวางศร ี รองหัวหนางานเนตรนารี/ยุวกาชาด  รองหัวหนางาน 

นายวาย ุ ฤดีณัฐทรัพย รองหัวหนางานเนตรนารี/ยุวกาชาด  รองหัวหนางาน 

นางสาวผุสด ี ขำทอง หัวหนางานเนตรนารี/ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1 กรรมการ 

นายณัฐภัทร จันทยา หัวหนางานเนตรนารี/ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.2 กรรมการ 

นายฐิติวัจน       ละไมลิขสิทธิ ์ หัวหนางานเนตรนารี/ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.3 กรรมการ 

นางสาวพรหทัย ขำพรมราช หัวหนากิจกรรมชุมนุม   กรรมการ 

นายสมัชชา สวางศร ี หัวหนางานลูกเสือยาเสพติด   กรรมการ 

นายกิตติมนต ณะทอง กิจกรรมบุกเบิก    กรรมการ 

นายอุทัย นุนดำ กิจกรรมนันทนาการ    กรรมการ

นางสาวสุณีย วาจาสุวิมล กิจกรรมนันทนาการ    กรรมการ 

นายสนอง คุณมี กิจกรรมผจญภัย    กรรมการ 

นายสันติชัย ประสานพาณิช กิจกรรมผจญภัย    กรรมการ 

นายเสนีย คงประโคน กิจกรรมกิจกรรมเดินทางไกล   กรรมการ 

นายประดับ       บุษบา กิจกรรมกิจกรรมเดินทางไกล   กรรมการ 

คุณครูประจำชั้น ม.1 - ม.3 ทุกคน       กรรมการ 

นางสาวรัตนาภรณ  รังสิยานนท          กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวณัฐสุดา     ตะกา            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้ 

1. สำรวจความตองการ และจัดกลุมนักเรียนเขาเรียนกิจกรรมตางๆตามความถนัดและความสนใจ 
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2. จัดครูท่ีปรึกษากิจกรรมตามความเหมาะสมกับจำนวนนักเรียน 

3. จัดตารางเรียน สถานที่เรียน และเอกสารที่ใชประกอบกิจกรรม 

4. กำหนดกิจกรรม / โครงการ และคายพักแรม สนับสนุนการฝกทักษะการดำรงชีวิต 

5. พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคและการทำงานกลุมอยางเปนระบบใหแกนักเรียน 

6. ติดตามการเขารวมกิจกรรม และประเมินผลการเขารวมกิจกรรมของนักเรียนทุกคน 

7. นำนักเรียนเขารวมกิจกรรมกับสถาบันและหนวยงานอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

8. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดปการศกึษา 

9. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

5.  งานทะเบียนวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 

     5.1 กลุมงานวัดผลและประเมินผล  

นางสาวพนิดา คณุพล      หัวหนางาน  

นายอภิวัฒ ทองประดับ      รองหัวหนางาน 

นางสาวสุนิษา แกวภูมิแห      กรรมการ 

นายกษวรรษ ชุมนิรัตน      กรรมการ 

นางสาวพรหทัย ขำพรมราช      กรรมการ 

งานวัดผลและประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กรรมการ 

นางสาวณัฐสุดา ตะกา         กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวอารียา นวนโพธิ์             กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้ 

1. วางแผนการวัดประเมินผล การจัดแสดงปฏิทินวัดผล ควบคุมการออกขอสอบ การดำเนินการสอบ  

การตรวจขอสอบ  การประมวลผลการสอบ  การแจงผลการสอบและรายงานผลการสอบไปยัง

ผูเก่ียวของ 

2. กำกับติดตามนักเรียนที่ตองสอบแกตัว เรียนซ้ำ เทียบโอนผลการเรียนใหขอมูลเปนปจจุบันและ

สามารถจบการศึกษาภายในเวลากำหนด 

3. กำกับมาตรฐานการวัดผลประเมินผลของโรงเรียน พัฒนาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงเสริม

การนำผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและสนับสนุนกิจกรรมการเพ่ิม

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เชน การสอบวัดผลระดับชาติ การทดสอบความรูความสามารถและทักษะ

ของนักเรียนจากสถาบันตาง ๆ 

4. ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนที ่ส ืบเนื ่องจากการรับยายนักเรียน การกลับจากศึกษาตอ

ตางประเทศหรือเหตุอ่ืน ๆ  โดยกำกับดูแลใหเปนไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผลฯ 
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  5.2 กลุมงานทะเบียนนักเรียน 

นางสาวพนิดา       คุณพล  นายทะเบียน   หัวหนางาน 

นางสาวพรหทัย        ขำพรมราช  หัวหนางานทะเบียนนักเรียน รองหัวหนางาน 

นางสาวณัฐสุดา        ตะกา      กรรมการ 

นางสาวสุนิษา        แกวภูมิแห      กรรมการ 

นางสาวอารียา        นวนโพธิ ์      กรรมการ 

นายอภิวัฒ        ทองประดับ      กรรมการ 

นายกษวรรษ        ชุมนิรัตน      กรรมการ 

นางสาวอัจฉรยี          สินธุสิงห     กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวกมลวรรณ     เขียวนอย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้ 

1. จัดเตรียมเอกสารการรับมอบตัวนักเรียน ประสานงานการรับมอบตัวนักเรียนและใหหมายเลข

ประจำตัวนักเรียนและใหหมายเลขประจำตัวนักเรียน 

2. วางระบบการจัดทำขอมูลนักเรียน  ทะเบียนนักเรียน  รายชื่อนักเรียน การลงทะเบียนเรียน  

กาจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน และประกาศนียบัตร 

3. กำกับดูแลการลาออก  การรับ-ยายนักเรียน  การลาศึกษาตอตางประเทศ  การพักการเรียน

นักเรียน บัญชีแขวนลอย  การติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนนาน ใหขอมูลเปนปจจุบัน 

4. จัดเตรียมเอกสารใหพรอมสำหรับการใชงาน การรายงานและการบันทึกคำรองประเภทตาง ๆ 

5. กำกับดูแลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน และตรวจสอบวุฒิการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบ

การวัดผลและประเมินผล    
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กลุมบริหารงบประมาณ 

แนวคิด 

     การบริหารงบประมาณของโรงเรียนสายน้ำผึ ้ง ในพระอุปถัมภ ฯ  มุงเนนผลสัมฤทธิ์ ผลงานจาก       

การบริหารจัดการทั้งดานงบประมาณและงานพัสดุอยางมีคุณภาพ โดยยึดหลักความถูกตองตามระเบียบราชการ        

มีความเปนอิสระ  โปรงใส  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  และตรวจสอบได   อำนวยความสะดวกในการจัดหาและดูแล

ผลประโยชนของโรงเรียน เพ่ือสนับสนุนใหการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

เปาประสงค 

1. เพื่อใหสถานศึกษา บริหารจัดการดานงบประมาณและงานพัสดุ มีความเปนอิสระ ถูกตองตาม

ระเบียบราชการ  โปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได 

2.   เพื่อใหไดผลผลิต ผลลัพธเปนไปตามวัตถุประสงคของโรงเรียน 

3.   เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรไดอยางเพียงพอ ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 

ขอบขาย/ภารกิจ 

1.  สำนักงานกลุมบริหารงบประมาณ  

     1.1 งานสารบรรณกลุม 

       1.2 งานสารสนเทศและแผนงานกลุม 

       1.3 งานตามนโยบายสวนกลาง 

       1.4 งานนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

        1.5 งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 2. งานกำหนดนโยบายและแผนงาน 

     2.1 งานการจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณ 

       2.2 งานการจัดทำแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 

       2.3 งานการอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

       2.4 งานการขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

  2.5 งานการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 

  2.6 งานการตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ 

  2.7 งานการตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 

2.8 งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

3. การบริหารการเงิน - บัญช ี
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     3.1 งานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

  3.2 งานการปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 

  3.3 งานการเบิกเงนิจากคลัง 

       3.4 งานการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน 

  3.5 งานการนำเงินสงคลัง 

                     3.6 งานการจัดทำบัญชีการเงนิ 

  3.7 งานการจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

  3.8 งานการจัดทำและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 

  3.9 งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 4. การบริหารจัดการทรัพยากร และพัสดุ 

    4.1 งานการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

       4.2 งานการวางแผนพัสดุ 

  4.3 งานการกำหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางที่ใชเงิน 

     งบประมาณ 

  4.4 งานการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทำและจัดหาพัสดุ 

  4.5 งานการจัดหาพัสดุ 

  4.6 งานการควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหนายพัสดุ 

  4.7 งานการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 

  4.8 งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 5. งานตรวจสอบบัญชีและการเงิน 

  5.1 งานตรวจสอบการรับ – จายเงินประจำวัน 

  5.2 งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท 

  5.3 งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการกลุมบริหารงบประมาณ ประกอบดวย 

1.  คณะกรรมการอำนวยการ 

    นายณรงคศักดิ์     รักพรา       ผูอำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ ฯ ประธานกรรมการ 

    นางสาวจริยา      ขาวงาม        รองผูอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ กรรมการ 

วาที่รอยตรณีพล   ดำรงธนะชัย    รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล กรรมการ  

นางโยธกา ธรรมบุญเปง  รองผูอำนวยการกลุมบริหารทั่วไป กรรมการ 

นางสาวปทมา  ตันไพบูลย  รองผูอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ          กรรมการและเลขานุการ 
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มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้  ใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะ เพ่ือใหงานดำเนินไปดวยความเรียบรอย 

2. คณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

2.1 รองผูอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

  นางสาวปทมา  ตันไพบูลย 

มีหนาท่ีและความรับผดิชอบดังนี้   

 1. ปฏบิัติหนาที่รองผูอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

 2. วางแผนการปฏิบัติงานกลุมบริหารงบประมาณ 

 3. เปนคณะทำงานบริหารโรงเรียนโดยตำแหนง 

 4. กำกับติดตามการปฏิบัติงานสำนักงานกลุมบริหารงบประมาณ งานกำหนดนโยบายและแผนงาน     

งานควบคุมภายใน ติดตามและรายงานการใชงบประมาณ งานการเงิน งานบัญชี  งานเก็บรักษาเงิน  งานบริหาร

พัสดุและสินทรัพย งานระดมทรัพยากรและกองทุนใหเกิดประสิทธิภาพและไดผลด ี

 5. รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ และศึกษางานของกลุมบริหารงบประมาณ

ของโรงเรียน ทั้งดานระเบียบ แนวปฏิบัติตาง ๆ ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติงานอยางถูกตอง รวดเร็วและทันเวลา 

 6. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

2.2 หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ 

นางกัลยวิรัญญา     กิตติวิริยานนท    

นางสาวแจมนภา        ประริกาถานัง 

มีหนาท่ีและความรับผดิชอบดังนี้   

1. เปนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

2. พัฒนาระบบบริหารงานของกลุมบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพโดยเนนการมีสวนรวม 

3. จัดบุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงานในงานตาง ๆ ในกลุมบริหารงบประมาณ 

4. กำหนดหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงบประมาณใหสอดคลองกับ

วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของโรงเรียน 

5. วางแผนและดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ใหการดำเนินงานตาง ๆ ของกลุมบริหารงบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพ 

6. สงเสริมสนับสนุนครู และบุคลากร ใหมีความรู  ความสามารถในการปฏิบัติงานในกลุ มบริหาร

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

7. ประสานงานใหความชวยเหลือ ชวยแกไขปญหา และเปนที่ปรึกษาใหครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน     

ในกลุมบรหิารงบประมาณ ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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8. เปนผูนำในการแกปญหาทางดานบริหารงบประมาณ และรวมในการดำเนินงานของงานตาง ๆ ของ

กลุมบริหารงบประมาณใหปฏิบัติงานดวยความราบรื่น 

9. สรุปประเมินผลการดำเนินงานของกลุมบริหารงบประมาณ และจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน

ของกลุมบริหารงบประมาณเสนอผูบริหาร 

10. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

2.3 คณะกรรมการกลุมบริหารงบประมาณ 

1. นางสาวปทมา   ตันไพบูลย รองผูอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ  

2. นางกัลยวิรัญญา     กิตติวิริยานนท   หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ/หัวหนาเจาหนาที่ 

3. นางสาวแจมนภา       ประริกาถานัง หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ/หัวหนางานการเงนิ  

     หัวหนางานสำนักงานกลุมบริหารงบประมาณ 

4. นางสาววรัญญา  สมวงค  หัวหนางานกำหนดนโยบายและแผนงาน/  

     งานระดมทรัพยากรฯ 

5. นางสาวปยมาส        แซอ้ึง  หัวหนางานบัญชี/รองหัวหนางานกำหนดนโยบายและแผน 

แผนงานและสารสนเทศกลุมบริหารงบประมาณ/                  

งานระดมทรัพยากรฯ 

          6. นายกิตติมนต  ณะทอง  หัวหนางานตรวจสอบการเงินและบัญชี/ 

     งานสำนักงานกลุมบริหารงบประมาณ/งานการเงิน 

7. นางสาวสุคนธมาลย ลีประดิษฐวรรณ หัวหนางานธนาคารโรงเรียน /งานการเงิน 

     งานระดมทรัพยากรฯ 

8. นางสาวพิชญา  จงกลดี  หัวหนางานสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสายน้ำผึ้ง/ 

     งานการเงนิ 

9. นายฐิติวัจน  ละไมลิขสิทธิ์ หัวหนางานสวัสดิการ/รองหัวหนางานการเงิน  

10. นายคีตภัทร  ขจัดภัย  หัวหนางานระดมทรัพยากรฯ/งานการเงิน 

11. นางสาวปวีรนภัส ยศธนาพัฒน งานการเงิน/งานระดมทรัพยากรฯ 

 

12. นางสาวอินทิรา เอมสมบูรณ งานการเงิน/งานธนาคารโรงเรียน 

รองหัวหนางานสำนักงานกลุมบริหารงบประมาณ 

13. นางสาวพิชชากร ทองทวี  งานบัญช/ีรองหัวหนางานระดมทรัพยากรฯ/งานการเงิน 

14. นางชวนพิศ  มานะภักดี งานตรวจสอบการเงินและบัญช/ีงานการเงิน 

15. นางสาวราตร ี ศุภนามัย           เจาหนาที่ 

16. นางสาวพรรวินท ชมภ ู  เจาหนาที่ 

17. นางสาวยุวันดา จึงรวมเจริญกิจ เจาหนาที่ 
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18. นายธนพล  โชติรัตนกูล เจาหนาทีส่ำนักงานพัสดุ 

19. นางสาวอรอุมา สุขสง  เจาหนาที่สำนักงานพัสดุ 

20. นางสาวจันทรา แสกระโทก เจาหนาที่สำนักงานพัสดุ 

21. วาที่รอยตรีสุภาพร บุตรสิร ิ  เจาหนาทีส่ำนักงานพัสดุ 

22. นางสาวอรญา กระแสรภูกิจ งานแผนงานและกำหนดนโยบาย 

23. นางสาวจริยาภรณ กังวานพจนีย เจาหนาที่สำนักงานงานการเงินและบัญชี 

24. นางสาวชลทิชา เฮงสกุล  เจาหนาทีส่ำนักงานงานการเงินและบัญชี 

หนาที่และความรับผดิชอบดังนี้    

1. วางแผนกำหนดกลยุทธในการขับเคลื่อนกลุมบริหารงบประมาณ 

2. วางแผน  แกปญหา และกำกับ  ติดตาม พัฒนางานในกลุมบริหารงบประมาณใหดำเนินไป 

    อยางเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 

3. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 

4. ประสานงานกลุมบริหารงานตามโครงสรางใหดำเนินโครงการ/กิจกรรมใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน 

   ของโรงเรียน 

5. สรุปรายงานผลการดำเนินการ 

6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

3. งานสำนักงานกลุมบริหารงบประมาณ 

1.  นางสาวแจมนภา      ประริกาถานัง   หัวหนางาน 

2.  นางสาวอินทิรา เอมสมบูรณ   รองหัวหนางาน 

3.  นายกิตติมนต  ณะทอง    กรรมการและเลขานุการ 

4.  นางสาวจริยาภรณ กังวานพจนีย   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้   

1. กำกับดูแล จัดระบบและดำเนินการ  รับ-สง  แจงเวียนหนังสือของกลุมบริหารงบประมาณ  

     การจัดเก็บใหเปนปจจุบัน เปนหมวดหมู และเปนระเบียบเรียบรอย 

2. ราง/พิมพหนังสือ  คำสั่ง  เอกสารราชการใหถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ 

3. ควบคุมการถายเอกสารใหเกิดความประหยัด  และจัดทะเบียนควบคุมการถายเอกสารและ 

     การใชกระดาษ 

4. จัดเชิญประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารงบประมาณ และจัดทำรายงานการประชุมเสนอ 

                ฝายบริหาร 

5. ประสานงานกับหนวยงานภายในกลุม และหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือทราบและปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ 

6. รวบรวมขอมูลสารสนเทศของกลุมบริหารงบประมาณ  จัดทำเปนเอกสารเพ่ือรายงาน และ 
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               รองรับการประเมิน 

7. ประเมินผลการดำเนินงานของกลุม และวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส  ภาวะคุกคาม  

     เพ่ือประกอบการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ และการจัดทำแผนการควบคุมภายใน 

8. ดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณ แผนพัฒนาของกลุมบริหารงบประมาณ 

9. จัดทำเอกสารของกลุมบริหารงบประมาณ เพ่ือรองรับการประเมินตาง ๆ 

10. ประเมินการดำเนินการตามแผนงานโครงการ 

11. ควบคุมการดำเนินการตามแผนงานโครงการ 
12. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

   4. งานกำหนดนโยบายและแผนงาน 

      4.1 คณะกรรมการดำเนินงานกำหนดนโยบายและแผนงาน 

1.  นางสาววรัญญา  สมวงค  หัวหนางาน 

2.  นางสาวปยมาส  แซอ้ึง  รองหัวหนางาน  

3.  นายทศพล  ธรรมวงศ  กรรมการและเลขานุการ 

4.  นายพงศพล  กรดเต็ม  กรรมการและเลขานุการ 

5.  นางสาวอรญา  กระแสรภูกิจ กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้   

1. ศึกษา วิเคราะห นโยบาย และกลยุทธของหนวยงานตนสังกัด รวมทั้งสภาพปจจุบันและปญหาของ

โรงเรียนเพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป และแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ป โดยเนนการมีสวนรวมของ

ผูเก่ียวของทุกฝาย 

3. เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำป และแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ป ตอคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 

4. แจงจัดสรรวงเงินและจัดทำขอตกลงผลผลิตใหหนวยงานในสถานศึกษารับไปดำเนินการตาม

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 

5. ควบคุม กำกับ ดูแลการเบิกจายงบประมาณประเภทตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจำป 

6. ประสานงานกับงานตาง ๆ ในโรงเรียนในการจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำป เพื่อใหการปฏิบัติงาน

ตามแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมเปนไปอยางถูกตองตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด 

7. จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติประจำป เสนอรายงาน

ผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของตอไป 

8. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

    4.2 แผนงานกลุมบริหารและแผนงานกลุมสาระการเรียนรู 
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1.  นางสาวปาณัฐฐา  ขุนรักษา แผนงานกลุมบริหารวิชาการ 

2.  นางสาวฐิติกร  คีตาชีวะ  แผนงานกลุมบริหารบุคคล 

3.  นายสิรวิชญ           เตียงวัน แผนงานกลุมบริหารทั่วไป/แผนงานกลุมสาระการเรียนรู         

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร) 

4. นางสาวปยมาส  แซอ้ึง   แผนงานกลุมบริหารงบประมาณ/แผนงานโครงการภาษาจีน 

5.  นางสาวสิริกานต       พวงศริ ิ แผนงานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(คอมพิเวตอร) 

6.  นายเลอริช   ทิมออง   แผนงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

7.  นางสาวจิดาภา  พันธุวรรณ  แผนงานกลุมสาระสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

8.  นางสาวรพีกร  สุริยธรรม  แผนงานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 

9.  นางสาวจิราภรณ  นุจร  แผนงานกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

10. นางสาวนันทวัน  พูลกำลัง  แผนงานกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

11. นางสาวยุวันดา  จึงรวมเจริญกิจ  แผนงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

12. นายสมัชชา   สวางศร ี แผนงานกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

13. นางสาวธัญญลักษณ  นนทรัตน  แผนงานงานแนะแนว 

14. นางสาวพนิดา  คุณพล   แผนงานงานทะเบียนวัดผล 

15. นางสาวดวงพร  กนกนครา  แผนงานงานหองสมุด 

16. นางสาวจันทรเพ็ญ  ชูแปน   แผนงานโครงการภาษาฝรั่งเศส 

17. นางสาวสุคนธมาลย  ลีประดิษฐวรรณ  แผนงานโครงการภาษาเยอรมัน 

18. นางสาวชลพฤกษ   สังขมณี   แผนงานหองเรียนพิเศษ SMSIP  

19. นายอภิวัฒ    ทองประดับ แผนงานหองเรียนพิเศษ MEP 

20. นางสาวพรหทัย   ขำพรมราช แผนงานกิจกรรมชุมนุม 

21. นางสาวจิราพร  ไชยวรรณ  แผนงานโครงการภาษาญ่ีปุน 

22. นายปฏิพัทธ   ศรีโชติ   แผนงานโครงการ IEP/AEP 

23. นายวิษณุพงศ  โลกิม   แผนงานงานเนตรนารี/ยุวกาชาด 

24. นางสาวอรญา กระแสรภูกิจ แผนงานโครงการภาษาเกาหลี  

 

มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้   

1. งานการจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณ 

2. งานการจัดทำแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 

3. งานการอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

4. งานการขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

5. งานการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 
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6. งานการตรวจสอบติดตาม และรายงานการใชงบประมาณ 

7. งานการตรวจสอบติดตาม และรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 

8. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

5. งานการเงิน และบัญชี 

5.1 งานการเงิน  

1. นางสาวแจมนภา       ประริกาถานัง  หัวหนางาน 

2. นายฐิติวัจน  ละไมลิขสิทธิ์  รองหัวหนางาน 

3.. นางชวนพิศ              มานะภักดี  กรรมการ 

7. นางสาวอินทิรา เอมสมบูรณ  กรรมการ 

5. นายคีตภัทร  ขจัดภัย   กรรมการ 

6. นางสาวสุคนธมาลย ลีประดิษฐวรรณ  กรรมการ 

7. นางสาวพิชญา  จงกลดี   กรรมการ 

8. นายกิตติมนต  ณะทอง   กรรมการ 

9. นางสาวพิชชากร ทองทวี   กรรมการ 

10. นางสาวจริยาภรณ กังวานพจนีย  กรรมการ  

11. นางสาวชลทิชา เฮงสกุล   กรรมการ 

12. นางสาวปวีรนภัส ยศธนาพัฒน  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้   

1. รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษา และเงินอุดหนุนบำรุงการศึกษา 

2. จายเงินบำรุงการศึกษาและเงินอุดหนุนบำรุงการศกึษา 

3. จัดเก็บภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายจากรานคา และนำสงกรมสรรพากรกอนวันที่ 7 ของทุกเดือน 

4. นำฝาก – ถอน เงินรายไดสถานศึกษา และเงินอ่ืน ๆ จากธนาคารและหนวยเบิก 

5. รายงานการใชใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษา พรอมจัดทะเบียนคุมการใชใบเสร็จ 

6. จัดทำรายละเอียด เงินสวัสดิการงบประมาณ เงนิอื่น ๆ และเงินเดือนของขาราชการและ    

ลูกจางสงสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  ภายในวันที่ 5 

ของทุกเดือน 

7. จัดทำรายละเอียด จายเงินเดือนสุทธิของครูและลูกจางสงธนาคาร 

8. จัดทำทะเบียนคุมเช็คเงินรายไดสถานศึกษาและเงินอุดหนุนบำรุงการศึกษา 

9. จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 

10. เสนอเบิกจายเงินงบประมาณ 

11. ทำใบรับรองการหักภาษีของขาราชการครูและลูกจาง 
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12. ดำเนินการเบิกจายเงินคาเชาบาน  คาการศึกษาบุตร คารักษาพยาบาลพรอมจัดทะเบียน  

คุมการเบิกจายทุกประเภท 

13. ดำเนินการเบิกจาย เสนอขออนุมัติ และโอนเงินงบประมาณ 

14. จัดทำทะเบียนคุมการเบิก – จาย และลางใบเบิกเงินเพ่ือจายในราชการ 

15. วางแผน และดำเนินการะดมทรัพยากรตามนโยบายของโรงเรียนและระเบียบปฏิบัติราชการ 

16. จัดหาประโยชนจากทรัพยสิน เพ่ือผลประโยชนของโรงเรียน 

17. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

5.2 งานบัญชี 

  1. นางสาวปยมาส        แซอ้ึง      หัวหนางาน   

  2. นางสาวชลทิชา เฮงสกุล                 กรรมการ 

3. นางสาวจริยาภรณ กังวานพจนีย  กรรมการ 

            4. นางสาวพิชชากร ทองทวี   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้   

                     1. จัดทำบัญชีคุมรายรับ – รายจาย บัญชีแยกประเภท  สมุดเงินสด รายงานเงินคงเหลือ 

                  ประจำวัน และทะเบียนคมุสมุดคูฝาก 

2. จัดทำทะเบียนคุมยอดเงินฝากธนาคาร 

  3. จัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

  4. จัดทำทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 

  5. จัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 

  6. จัดทำทะเบียนคุมเงินรายไดแผนดิน 

  7. จัดทำงบเดือน 

8. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 5.3 งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

  1. นายคีตภัทร  ขจัดภัย   หัวหนางาน 

 2. นางสาวพิชชากร ทองทวี   รองหัวหนางาน 

3. นางสาวปวีรนภัส ยศธนาพัฒน  กรรมการ 

4. นางสาวสุคนธมาลย ลีประดิษฐวรรณ  กรรมการ 

5. นางสาววรัญญา  สมวงค   กรรมการ 

6. นางสาวจริยาภรณ กังวานพจนีย  กรรมการ  

7. นางสาวชลทิชา เฮงสกุล   กรรมการ 

8. นางสาวปยมาส        แซอ้ึง      กรรมการและเลขานุการ 
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 มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้   

1. จัดการทรัพยากร และประชาสัมพันธใหหนวยงานภายในสถานศึกษาและสถานศึกษาในเขต

พ้ืนที่การศึกษาทราบรายการสินทรัพยของสถานศึกษาเพ่ือใชทรัพยากร 

2. รวมกันวางระบบการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพรวมกับบุคคลและหนวยงานทางภาครัฐ

และเอกชน 

3. สนับสนุนใหบุคลากรและสถานศึกษารวมมือกันใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนตอ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

4. ระดมทรัพยากร โดยการจัดหารายไดและผลประโยชน 

5. จัดทำแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยกำหนดวิธีการ แหลง

สนับสนุน เปาหมาย เวลาดำเนินงาน และผูรับผิดชอบ 

6. เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษา

เพ่ือขอความเห็นชอบและดำเนินการในรูปคณะกรรมการ 

7. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

   

  5.4 งานธนาคารโรงเรียน 

     1. นางสาวสุคนธมาลย ลีประดิษฐวรรณ  หัวหนางาน 

2. นางสาวชลทิชา เฮงสกุล   กรรมการ 

           3. นางสาวจริยาภรณ กังวานพจนีย  กรรมการ 

4. นางสาวอินทิรา เอมสมบูรณ  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้   

1. จัดกิจกรรมสงเสริมการออมแกนักเรียนทุกระดับชั้น 

2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนักเรียนท่ีปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน 

3. ประสานงานกับธนาคารออมสิน สาขาพรอมพงษ 

4. ตรวจสอบ ติดตาม แกปญหาและพัฒนางานธนาคารดำเนินไปดวยความถูกตอง 

5. จัดทำเอกสารทางการเงินใหครบถวนสมบูรณ และดูแลความปลอดภัยเก่ียวกับการรักษาเงิน 

   6. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 5.5 งานสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสายน้ำผึ้ง 

1. นางสาวพิชญา   จงกลดี   หัวหนางาน    

2. นางสาวชลทิชา  เฮงสกุล   กรรมการ 

           3. นางสาวจริยาภรณ  กังวานพจนีย  กรรมการและเลขานุการ 
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 มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้   

1. รับ – จาย เงนิสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสายน้ำผึ้ง 

2. จัดทำบัญชีคุมการรับ – จายเงินสมาคมฯ 

3. จัดทำรายงานการเงิน – บัญชีสมาคมฯ 

4. ยื่นภาษีเงินได 

5. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

6.  การบริหารจัดการทรัพยากรและพัสด ุ

     6.1 งานพัสดุกลาง                    

    1. นางกัลยวิรัญญา      กิตติวิริยานนท     หัวหนางาน 

             2. นางสาวราตรี   ศภุนามัย  รองหัวหนางาน 

  3. นางสาวยุวันดา  จึงรวมเจริญกิจ  กรรมการ 

  4. นายธนพล   โชติรัตนกูล  กรรมการ 

  5. นางสาวอรอุมา  สุขสง   กรรมการ 

                     6. นางสาวจันทรา  แสกระโทก  กรรมการ 

                     7. วาที่รอยตรีหญิงสุภาพร บุตรศริิ   กรรมการ 

8. นางสาวพรรวินท  ชมภู   กรรมการและเลขานุการ            

มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้   

1. ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากร สำรวจวัสดุครุภัณฑ ที่ดิน อาคาร และสิ่งกอสรางทั้งหมดเพื่อทราบ

สภาพการใชงาน 

 2. จำหนาย บริจาค หรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไมไดใชประโยชน 

 3. จัดทำทะเบียนคุมทะเบียนทรัพยสินที่เปนวัสดุ ครุภัณฑใหเปนปจจุบัน ทั้งที่ซื ้อหรือจัดหาจากเงิน

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนไดรับการบริจาคที่ยังไมไดบันทึกคุมไว โดยบันทึก

ทะเบียนคุมราคา วันเวลาที่ไดรับสินทรัพย 

4. จดทะเบียนเปนราชพัสดุสำหรับที ่ดิน อาคาร และสิ่งกอสรางในกรณีที่ยังไมดำเนินการ และที่ยัง       

ไมสมบูรณใหประสานกรมธนารักษ หรือสำนักงานธนารักษจังหวัดเพื่อดำเนินการใหเปนปจจุบันและ

ใหจัดทำทะเบียนคมุในสวนของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน 

 5. จัดทำระบบฐานขอมูลทรัพยสินของสถานศึกษา 

 6. จัดทำระเบียบการใชทร ัพย ส ินที ่เก ิดจากการจ ัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 7. ในการจัดซื้อจัดจาง ดำเนินการจัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ 

สิ่งกอสรางในกรณีที่เปนมาตรฐาน 
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 8. ในการจัดซื้อจัดจาง ดำเนินการตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบรายการของ

ครุภัณฑสิ่งกอสรางในกรณีที่ไมเปนแบบมาตรฐาน โดยดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบ 

 9. จัดซื้อจัดจาง โดยตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ คุณลักษณะ ประกาศ จาย-ขายแบบรูป รายการหรือ 

คุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาของโดยคณะกรรมการ จัดทำสัญญาและเมื่อตรวจรับงานใหมอบเรื่อง

ใหแกเจาหนาที่การเงินวางฎกีาเบิกเพ่ือจายแกผูขาย/ผูจาง 

 10. จัดทำทะเบียนคุมทรัพยสินใหเปนปจจุบัน 

 11. กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใชสินทรัพย 

 12. กำหนดใหผูมีความรับผิดชอบในการจัดเก็บ ควบคุม และเบิกจายใหเปนไปตามระบบ 

 13. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปอยางสม่ำเสมอ 

14. ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษา และซอมแซมทั้งกอนและหลังการใชงาน สำหรับทรัพยสินที่มีสภาพ    

ไมสามารถใชงานไดใหตั ้งคณะกรรมการขึ ้นพิจารณาและทำจำหนาย หรือขอรื ้อถอนกรณีเปน         

สิ่งปลูกสราง 

 15. ดำเนินงานจัดซื ้อจัดจางใหเปนไปตามแผนงาน/และจำนวนเงินงบประมาณที่แตละกลุ มงาน/           

กลุมสาระไดรับตามแผนปฏิบัติการประจำป 

 16. ประสานงานกับหัวหนากลุมงาน/หัวหนากลุมสาระเก่ียวกับการเซ็นใบตรวจรับใบเบิก 

 17. ควบคุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพัสดุใหถูกตองตามระเบียบเปนปจจุบัน 

 18. จัดทำบัญชีควบคุมการขออนุมัติใชเงินประเภทตาง ๆ ของหมวด/ฝาย ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปที่ไดรับอนุมัติแลว 

 19. จัดทำแบบฟอรมงานพัสดุประเภทตาง ๆ 

 20. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 

 21. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

    6.2 งานพัสดุหนวยงานยอย 

1. นางกัลยวิรัญญา     กิตติวิริยานนท    หัวหนาเจาหนาที่             

2. นางสาวพรรวินท ชมภ ู   พัสดุกลุมบริหารงบประมาณ    

3. นางสาวฐิติกร  คตีาชีวะ    พัสดุกลุมบริหารงานบุคคล  

4. นางสาวนันทวัน  พูลกำลัง  พัสดุกลุมบริหารทั่วไป   

5. นางสาวพัชราภรณ สุผล   พัสดุกลุมบริหารวิชาการ   

6. นางสาวพรพิมล  ศิริอรัญกุล  พัสดุกลุมสาระฯ ภาษาไทย  

7. นายคตีภัทร   ขจัดภัย   พัสดุกลุมสาระฯ สังคมศึกษา  

8. นางสาวดวงพร  กนกนัครา  พัสดุกลุมสาระฯ ตางประเทศ  

 9. นางสาวพรหทัย ขำพรมราช พัสดุกลุมสาระฯ วิทยาศาสตร           

และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร)  
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10. นางรัตติกาล  ถาวรไพบูลยเจริญ พัสดุกลุมสาระฯ คณิตศาสตร  

11. นายสมัชชา       สวางศร ี  พัสดุกลุมสาระฯ ศิลปะ   

12. นางสาวจิราภรณ นุจร   พัสดุกลุมสาระฯ สุขศึกษาฯ/งานพยาบาล    

13. นางสาวนันทวัน พูลกำลัง  พัสดุกลุมสาระฯ การงานอาชีพ  

14. นางสาวนัยนา มุสิตัง                       พัสดุกลุมสาระฯ วิทยาศาสตร            

   และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)  

15. นางสาวอรพรรณ จิรธรรมกูล  พัสดุงานแนะแนว   

16. นางสาวจิรภา สุวัณนะสิร ิ  พัสดุงานหองสมุด   

17. นายวิษณุพงษ            โลกิม        พัสดุงานกิจกรรมเนตรนารี ยุวกาชาด 

18. นางสาวทิพรดา ลขุมาตย  พัสดุสำนักงานผูอำนวยการ  

19. นางสาวราตร ี    ศุภามัย     เจาหนาที่ 

20. นางสาวยุวันดา จึงรวมเจริญกิจ  เจาหนาที่ 

21. นายธนพล โชติรัตนกูล  เจาหนาที่สำนักงานพัสดุ 

22. นางสาวอรอุมา สุขสง   เจาหนาที่สำนักงานพัสดุ   

23. วาที่รอยตรีหญิงสุภาพร บุตรศิร ิ  เจาหนาที่สำนักงานพัสดุ   

24. นางสาวจันทรา แสกระโทก  เจาหนาทีส่ำนักงานพัสดุ  

  

มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้   

1. ควบคุมตรวจสอบการเสนอซื้อ เสนอจางใหเปนไปตามแผนงานโครงการ 

  2. กำหนดรูปแบบรายการ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ 

3. เสนอขอซื้อ  ขอจาง ตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง    

   และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง และระเบียบที่เก่ียวของ 

  4. เสนอรายงานการตรวจรับพัสดุ และขออนุมัติจาย 

 

  5. จัดทำทะเบียนควบคุม ซอมแซม วัสดุ ครุภัณฑของหนวยงาน และรายงานการควบคุมจัด 

                  จำหนายตามระเบียบพัสดุ 

  6. ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑประจำป 

   7. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

7.  งานตรวจสอบบัญชีและการเงิน    

1. นายกิตติมนต  ณะทอง   หัวหนางาน 

2. นางชวนพิศ  มานะภักดี  กรรมการ 

3. นางสาวชลทิชา เฮงสกุล   กรรมการ 
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           4. นางสาวจริยาภรณ กังวานพจนีย  กรรมการ 

  5. นางสาวปวีรนภัส ยศธนาพัฒน  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที่และความรับผดิชอบดังนี้   

            1. ดำเนินการตรวจสอบการรับ  -  จายเงินประจำวัน และการลงบัญชีทุกประเภท กระทบยอด  

                  สอบทานความถูกตองทุกวัน 

2. รายงานการตรวจสอบใหผูบริหารทราบทุกวัน 

3. รวบรวมงานการตรวจสอบเปนเอกสารทุกสิ้นภาคเรียน เสนอผูบริหาร 

4. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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กลุมบริหารงานบุคคล 

แนวคิด 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเปนภารกิจสำคัญท่ีมุงสงเสริมใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานเพื่อ

ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2550 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  4)  

พุทธศักราช 2562 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช 2546 และกฎระเบียบ

ขอบังคับตาง ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือดำเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว มีอิสระภายใต

กฎหมาย มีระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ

พัฒนาใหมีความรู ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง และกาวหนาใน

วิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของผูเรียนใหไดมาตรฐานเปนสำคัญ 

เปาประสงค 

1. เพ่ือใหการดำเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตอง รวดเร็ว และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เพ่ือสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความสามารถและมีจิตสำนึกในการ

ปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบใหเกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ ์

3. เพ่ือสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นใน

ระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณอยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 

4. เพ่ือสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ

ไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง และมีความกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งสงผลตอการพัฒนา

คุณภาพทางการศึกษาของผูเรียนเปนสำคัญ 

ขอบขาย / ภารกิจ 

1. งานวางแผนอัตรากำลัง 

2. งานจัดสรรอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

3. งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

4. งานเปลี่ยนตำแหนงที่สูงขึ้น การยายขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

5. งานดำเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

6. งานการลาทุกประเภท 

7. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 

8. งานดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

9. งานสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

10. งานรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
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11. งานอุทธรณและการรองทุกข 

12. งานออกจากราชการ 

13. งานจัดระบบและจัดทำทะเบียนประวัติ 

14. งานจัดทำบัญชีรายชื่อและใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

15. งานสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

16. งานสงเสริมและการยกยองเชิดชูเกียรติ 

17. งานสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

18. งานสงเสริมวินยั คุณธรรม และจริยธรรมสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

19. งานริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต 

20. งานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

คณะกรรมการกลุมบริหารงานบุคคล ประกอบไปดวย 

1. คณะกรรมการอำนวยการ 

1) นายณรงคศักดิ์ รักพรา ผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

2) นางสาวจริยา ขาวงาม รองผูอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ กรรมการ 

3) นางโยธกา ธรรมบุญเปง รองผูอำนวยการกลุมบริหารทั่วไป กรรมการ 

4) นางสาวปทมา ตันไพบูลย รองผูอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ กรรมการ 

5) วาที่รอยตรีณพล ดำรงธนชัย รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดงันี้ 

กำหนดนโยบาย ใหคำปรึกษา วางแผนการดำเนินงาน นิเทศ กำกับ และติดตามใหงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. คณะกรรมการกลุมบริหารงานบุคคล 

1) วาที่รอยตรีณพล ดำรงธนชัย รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการ 

2) นางถวิลักษณ เลาหบุตร ผูชวยรองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ 

3) นางสาววิลาวัลย ทิมยายงาม หัวหนางานวางแผนและจัดสรรอัตรากำลัง กรรมการ 

4) นางสาวสุวิมล ระดาบุตร หัวหนางานสรรหา บรรจุแตงตั้ง และการยาย กรรมการ 

5) นางสาวนริตา สุบุญสันธิ ์ หัวหนางานการลาทุกประเภท กรรมการ 

6) นางสาวธรรญวลัย เชิดทอง หัวหนางานประเมินผลการปฏิบัติงาน กรรมการ 

7) นางสาวชโลทร ทนปรางค หัวหนางานดำเนินการทางวินัย กรรมการ 

8) นางสาวศริญญา หาผล หัวหนางานจัดทำทะเบียนและเครื่องราชอิสริยาภรณ กรรมการ 

9) นางสาวนวพร เทพดวงแกว หัวหนางานสงเสริมการประเมินวิทยฐานะ กรรมการ 
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10) นางสาวฐิติกร คีตาชีวะ หัวหนางานจัดทำแผนงานและงานสารสนเทศ กรรมการ 

11) นายไพโรจน ชัยทิตย หัวหนางานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ กรรมการ 

12) นายเลอริช ทิมออง หัวหนางานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรฯ กรรมการ 

13) นางสาวนันทพร ออนละมัย เจาหนาท่ีสำนักงานกลุมบริหารงานบุคคล กรรมการ 

14) นายทวิช อัศวตระกูลวงศ หัวหนาฝายบริหารกลุมบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดงันี้ 

1. กำหนดวิสัยทัศน เปาประสงค และภารกิจในการเสริมสรางขวัญและกำลังใจ พัฒนาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของ

ผูเรียนเปนสำคัญ 

2. รวมวางแผนงาน ใหการนิเทศติดตาม และรายงานการจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

4. รวมแกไขปญหาและประสานงานกับทุกฝาย 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

3. งานวางแผนอัตรากำลัง 

1) นางสาววิลาวัลย ทิมยายงาม หัวหนางาน 

2) นางถวิลักษณ เลาหบุตร กรรมการ 

3) นายทวิช อัศวตระกูลวงศ กรรมการ 

4) นางสาวสุวิมล ระดาบุตร กรรมการ 

5) นางสาวธรรญวลัย เชิดทอง กรรมการ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดงันี้ 

1. จัดทำแผนอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แลวนำเสนอแผนอัตรากำลังเพ่ือขอ

ความเห็นชอบตอสำนักงานพื้นที่การศึกษา 

2. เสนอขออัตรากำลังในกลุมวิชาเอกที่ขาดแคลน เพ่ือขอรับยายหรือบรรจุเขารับราชการ 

4. งานจัดสรรอัตรากำลังขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

1) นางสาววิลาวัลย ทิมยายงาม หัวหนางาน 

2) นางถวิลักษณ เลาหบุตร กรรมการ 

3) นายทวิช อัศวตระกูลวงศ กรรมการ 

4) นางสาวสุวิมล ระดาบุตร กรรมการ 

5) นางสาวธรรญวลัย เชิดทอง กรรมการ 
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มีหนาที่และความรับผิดชอบดงันี้ 

1. จัดทำคำสั่งมอบหมายภาระงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. จัดทำคำสั่งการรักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหนง 

5. งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

1) นางสาวสุวิมล ระดาบุตร หัวหนางาน 

2) นางถวิลักษณ เลาหบุตร กรรมการ 

3) นายทวิช อัศวตระกูลวงศ กรรมการ 

4) นางสาววิลาวัลย ทิมยายงาม กรรมการ 

5) นางสาวธรรญวลัย เชิดทอง กรรมการ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดงันี้ 

1. สำรวจอัตราวางขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

2. วางแผนจัดทำโครงการและวางแผนงบประมาณสำหรับจางครอูัตราจาง ลูกจางชั่วคราว ครูตางชาต ิ

3. ขออนุมัติจางครูอัตราจาง ลูกจางชั่วคราว ครูตางชาติ และทำสัญญาจาง 

4. ดำเนินการออกใบรับรองการทำงานใหกับครูอัตราจาง ลูกจางชั่วคราว ครูตางชาติ 

6. งานเปลี่ยนตำแหนงท่ีสูงขึ้น การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1) นางสาวสุวิมล ระดาบุตร หัวหนางาน 

2) นางถวิลักษณ เลาหบุตร กรรมการ 

3) นายทวิช อัศวตระกูลวงศ กรรมการ 

4) นางสาววิลาวัลย ทิมยายงาม กรรมการ 

5) นางสาวธรรญวลัย เชิดทอง กรรมการ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดงันี้ 

1. รวบรวมคำรองขอยายและเอกสารประกอบการพิจารณาพรอมความเห็นของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสงไปยัง สพท. 

2. แจงระบุวิชาเอกที่ตองการทดแทนตามความตองการจำเปนของสถานศึกษากรณีขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไดยาย สงไปยัง สพท. 

3. ออกหนังสือสงตัวผูไดรับยายไปยัง สพท. 

7. งานดำเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

1) นายทวิช อัศวตระกูลวงศ หัวหนางาน 

2) นางสาววิลาวัลย ทิมยายงาม กรรมการ 

3) นางสาวสุวิมล ระดาบุตร กรรมการ 
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4) นางสาวธรรญวลัย เชิดทอง กรรมการ 

5) นางสาวศริญญา หาผล กรรมการ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดงันี้ 

1. เสนอและแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. สงผลการพิจารณาประกอบการเลื่อนเงินเดือนตอผูมีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ. 

3. แจงผลการเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบรายบุคคล 

8. งานการลาทุกประเภท 

1) นางสาวนริตา สุบุญสันธิ์ หัวหนางาน 

2) นางสาวชโลทร ทนปรางค กรรมการ 

3) นางสาวนันทพร ออนละมัย กรรมการ 

4) นางสาวสุวิมล ระดาบุตร กรรมการ 

5) นางสาวศริญญา หาผล กรรมการ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดงันี้ 

1. บันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

2. รวบรวมใบลาและใบอนุญาตออกนอกสถานศึกษา 

3. ตรวจสอบความถูกตองและสรุปการลงเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันขาด ลา มาสาย เสนอตอผูอำนวยการ 

4. รายงานจำนวนวันขาด ลา มาสาย ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนประจำทุก 6 เดือน 

9. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1) นางสาวธรรญวลัย เชิดทอง หัวหนางาน 

2) นางสาวชโลทร ทนปรางค กรรมการ 

3) นายเลอริช ทิมออง กรรมการ 

4) นางสาวศริญญา หาผล กรรมการ 

5) นางสาวนริตา สุบุญสันธิ์ กรรมการ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดงันี้ 

1. เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอัตราจาง ลูกจางชั่วคราว ครูตางชาต ิ

2. ดำเนินการรวบรวมผลการปฏิบัติงานของครูอัตราจาง ลูกจางชั่วคราว ครูตางชาติ แลวนำเสนอตอ

ผูอำนวยการ 

3. ประสานงานกับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูชวย รวบรวมผลการปฏิบัติงาน 

และสรุปผลเสนอตอผูอำนวยการ 
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10. งานดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

1) นางสาวชโลทร ทนปรางค หัวหนางาน 

2) นางถวิลักษณ เลาหบุตร กรรมการ 

3) นายทวิช อัศวตระกูลวงศ กรรมการ 

4) นางสาวนวพร เทพดวงแกว กรรมการ 

5) นางสาววิลาวัลย ทิมยายงาม กรรมการ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดงันี้ 

ดำเนินการทางวินัย ไดแก การตั้งเรื่องกลาวหา การสืบสวนและการสอบสวน การพิจารณาความผิด

และกำหนดโทษ การลงโทษหรืองดโทษ การดำเนินการในระหวางดำเนินการทางวินัย 

11. งานส่ังพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

1) นางสาวชโลทร ทนปรางค หัวหนางาน 

2) นางถวิลักษณ เลาหบุตร กรรมการ 

3) นายทวิช อัศวตระกูลวงศ กรรมการ 

4) นางสาวนวพร เทพดวงแกว กรรมการ 

5) นางสาววิลาวัลย ทิมยายงาม กรรมการ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดงันี้ 

1. ดำเนินการสั่งพักราชการ/สั่งใหออกจากราชการ โดยใหเปนไปตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสั่งพัก

ราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ.2555 

2. ดำเนินการสั่งใหกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือกลับเขารับราชการ โดยใหเปนไปตามกฎ ก.ค.ศ. 

วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ.2555 

12. งานรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

1) นางสาวชโลทร ทนปรางค หัวหนางาน 

2) นางถวิลักษณ เลาหบุตร กรรมการ 

3) นายทวิช อัศวตระกูลวงศ กรรมการ 

4) นางสาวนวพร เทพดวงแกว กรรมการ 

5) นางสาววิลาวัลย ทิมยายงาม กรรมการ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดงันี้ 

ดำเนินการรายงานการดำเนินการทางวินัย โดยใหเปนไปตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรายงานเกี่ยวกับ

การดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 
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13. งานอทุธรณและการรองทุกข 

1) นางสาวชโลทร ทนปรางค หัวหนางาน 

2) นางถวิลักษณ เลาหบุตร กรรมการ 

3) นายทวิช อัศวตระกูลวงศ กรรมการ 

4) นางสาวนวพร เทพดวงแกว กรรมการ 

5) นางสาววิลาวัลย ทิมยายงาม กรรมการ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดงันี้ 

ดำเนินการอุทธรณ โดยใหเปนไปตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ.2550 

14. งานออกจากราชการ 

1) นางสาวชโลทร ทนปรางค หัวหนางาน 

2) นางถวิลักษณ เลาหบุตร กรรมการ 

3) นายทวิช อัศวตระกูลวงศ กรรมการ 

4) นางสาวนวพร เทพดวงแกว กรรมการ 

5) นางสาววิลาวัลย ทิมยายงาม กรรมการ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดงันี้ 

ดำเนินการรับเรื่องการขอลาออกจากราชการและสงเรื่องตอไปยัง สพท. โดยใหเปนไปตามระเบียบ 

ก.ค.ศ. วาดวยการลาออกจากราชการของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548 

15. งานจัดระบบและจัดทำทะเบียนประวัต ิ

1) นางสาวฐิติกร คีตาชีวะ หัวหนางาน 

2) นายทวิช อัศวตระกูลวงศ กรรมการ 

3) นางสาวนริตา สุบุญสันธิ์ กรรมการ 

4) นางสาวนวพร เทพดวงแกว กรรมการ 

5) นายเลอริช ทิมออง กรรมการ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดงันี้ 

1. จัดทำทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. บริการใหขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่จำเปนสำหรับกลุมงานหรือ

หนวยงานราชการอ่ืน ๆ 

3. วางแผนจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของกลุมบริหารงานบุคคลในแตละปงบประมาณ 

4. สรุปแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ไดดำเนินการจนเสร็จสิ้นแลว นำเสนอผูอำนวยการ 

5. เก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศของกลุมบริหารงานบุคคล 
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16. งานจัดทำบัญชีรายชื่อและใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

1) นางสาวศริญญา หาผล หัวหนางาน 

2) นางสาวฐิติกร คีตาชีวะ กรรมการ 

3) นางสาวนวพร เทพดวงแกว กรรมการ 

4) นางสาวนริตา สุบุญสันธิ์ กรรมการ 

5) นางสาวธรรญวลัย เชิดทอง กรรมการ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดงันี้ 

1. ตรวจสอบผูมีคุณสมบัติครบและสมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

2. เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลาแกขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

3. จัดทำทะเบียนผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณดิเรก

คุณาภรณ และผูคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ 

17. งานสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

1) นางสาวนวพร เทพดวงแกว หัวหนางาน 

2) นายเลอริช ทิมออง กรรมการ 

3) นางสาวศริญญา หาผล กรรมการ 

4) นางสาวนริตา สุบุญสันธิ์ กรรมการ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดงันี้ 

1. สงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นขอรับการประเมินวิทยฐานะเมื่อถึงเกณฑ 

2. อำนวยความสะดวกและใหขอมูลการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะสำหรับขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่สนใจ 

18. งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 

1) นายไพโรจน ชัยทิตย หัวหนางาน 

2) นายทวิช อัศวตระกูลวงศ กรรมการ 

3) นางสาวฐิติกร คีตาชีวะ กรรมการ 

4) นางสาวนันทพร ออนละมัย กรรมการ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดงันี้ 

1. สงเสริมและเสนอชื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติหรือรับรางวัล

จากทั้งหนวยงานภายในและภายนอก 

2. จัดทำบันทึกรายชื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาผูไดรับรางวัลจากทั้งหนวยงานตาง ๆ 

3. จัดสวัสดิการสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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19. งานสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1) นายไพโรจน ชัยทิตย หัวหนางาน 

2) นายทวิช อัศวตระกูลวงศ กรรมการ 

3) นางสาวฐิติกร คีตาชีวะ กรรมการ 

4) นางสาวนันทพร ออนละมัย กรรมการ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดงันี้ 

1. เสนอโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

20. งานสงเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมสำหรับขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

1) นายไพโรจน ชัยทิตย หัวหนางาน 

2) นายทวิช อัศวตระกูลวงศ กรรมการ 

3) นางสาวฐิติกร คีตาชีวะ กรรมการ 

4) นางสาวนันทพร ออนละมัย กรรมการ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดงันี้ 

1. เสนอโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสงเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมสำหรับขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

2. ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสงเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมสำหรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา 

21. งานริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต 

1) นายไพโรจน ชัยทิตย หัวหนางาน 

2) นายทวิช อัศวตระกูลวงศ กรรมการ 

3) นางสาวฐิติกร คีตาชีวะ กรรมการ 

4) นางสาวนันทพร ออนละมัย กรรมการ 

 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดงันี้ 

อำนวยความสะดวกและใหขอมูลในการตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหกับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
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22. งานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

1) นายเลอริช ทิมออง หัวหนางาน 

2) นายไพโรจน ชัยทิตย กรรมการ 

3) นางสาวฐิติกร คีตาชีวะ กรรมการ 

4) นางสาวนวพร เทพดวงแกว กรรมการ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดงันี้ 

1. เสนอโครงการ/กิจกรรม การจัดอบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา อยางนอยปการศกึษาละ 2 ครั้ง 

2. ดำเนินการจัดอบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. ติดตามผลการอบรม ประชุม สัมมนา แลวนำมาเผยแพรพรอมทั้งสรปุผลเสนอตอผูอำนวยการ 
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กลุมบริหารทั่วไป 

 

แนวคิด 

 การบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร  ใหบริการงานอื่นๆ  บรรลุผลตาม  

มาตรฐาน  คุณภาพและเปาหมายที่กำหนดไว  โดยมีบทบาทหลักในการประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  และการ

อำนวยการ  ความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการทุกรูปแบบ  โดยมุงพัฒนาสถานศึกษาอาคารสถานที่ใหสะอาด 

สวยงาม รมรื่น และมีบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู พรอมดวยการบริหารและการจัดการ  ตามหลักการ  บริหาร

ทั่วไป  ที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์และสนองความตองการของงานเปนหลัก เนนความโปรงใส ความรับผิดชอบที่สามารถ

ตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและองคกรเพ่ือใหงานฝายบริหารทั่วไปม ีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  และใหนักเรียนไดรับการพัฒนา  เปนคนเกง  เปนคนดีอยูในสังคมอยามีความสุข  

           

วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อใหการบริการ  สนับสนุน  สงเสริม  ประสานงานและอำนวยการใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

เปนไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2.  เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของสถานศึกษาตอสาธารณชน ซึ่งจะกอใหเกิด

ความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใส ศรัทธา และใหการสนับสนุนกาจัดการศึกษา 

 3.  เพื่อใหนักเรียนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  และสามารถอยูรวมกันอยางมี

ความสุข 
 
ขอบขายและภารกิจ 

กลุมบริหารท่ัวไป ประกอบไปดวย  21  งานดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

2. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 

3. การวางแผนการบริหารการศึกษา 

4. งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 

5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 

6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

7. งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

8. การดำเนินงานธุรการ 

9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

    10.  การจัดทำสำมะโนผูเรียน 

    11.  การรับนักเรียน 
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12.  การเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 

13.  ประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

14.  การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

15.  การทัศนศึกษา 

16.  งานกิจการนักเรียน 

           17.  การประชาสัมพันธงานการศึกษา 

           18.  การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและ 

                 สถาบันสังคมอื่น 

           19. งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น 

 20. การจัดระบบควบคุมภายในหนวยงาน 

            21. แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภฯ ไดดำเนินการแบงกลุมงานเพื่อดำเนินการตามขอบขายและภารกิจ

งานดังนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการกลุมบริหารทั่วไป 

 1. นายณรงคศกัดิ์   รักพรา  ผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวจริยา ขาวงาม รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานวิชาการ กรรมการ 

 3. วาที่รอยตรีณพล ดำรงธนชัย รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล กรรมการ 

 4. นางสาวปทมา ตันไพบูลย รองผูอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ กรรมการ  

 5. นางโยธกา ธรรมบุญเปง รองผูอำนวยการกลุมบริหารทั่วไป กรรมการและเลขานุการ 

   

คณะกรรมการบริหารกลุมบริหารงานท่ัวไป 

1. นางโยธกา ธรรมบุญเปง รองผูอำนวยการกลุมบริหารทั่วไป ประธานกรรมการ       

2. นายประดับ บุษบา หัวหนากลุมบริหารทั่วไป   รองประธานกรรมการ  

3. นายวาย ุ ฤดีณัฐทรัพย หัวหนางานในโครงการพระราชดำร ิ กรรมการ 

4. นายเสนีย คงประโคน หัวหนางานการดูแลอาคารสถานที่ กรรมการ 

    และสภาพแวดลอม 

5. นางสาวก่ิงกานต  คำบอ หัวหนางานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา กรรมการ 

6. นางวรรณสิร ิ ชัยเดช หัวหนางานรับนักเรียน กรรมการ 

7. นายอธิโชค       กองกาญจนาทิพย หัวหนางานกิจการนักเรียน กรรมการ 

8. นางสาวรพีกร สุริยธรรม หัวหนาการประชาสัมพันธงานการศึกษา กรรมการ 

9. นายคฑาหัตส ดวงสุดา หัวหนางานควบคุมภายในหนวยงาน กรรมการ 
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10. นางสาวณิชาภัทร  ใจยะทิ หัวหนางานการพัฒนาระบบเครือขาย   กรรมการ 

    ขอมูลสารสนเทศ ประสานงาน วางแผนวิจัย 

11. นางธนภรณ  พรมชาติ หัวหนาการสงเสริม สนับสนุนและประสาน กรรมการ 

    การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร 

    หนวยงานสถาบันสังคมราชการกับสวนภูมภิาค 

    และสวนทองถ่ิน 

12. นายสิรวิชญ เตียงวัน หัวหนางานพัฒนานโยบายและแผนงาน กรรมการ 

    กลุมบริหารทั่วไป   

13. นายพีรพัฒน คำอุดม หัวหนางานสิ่งแวดลอม กรรมการ 

14. นางธันตนิศา จันทรดี หัวหนางานโภชนาการ กรรมการ 

15. นางสาวจิราภรณ นุจร หัวหนางานพยาบาล กรรมการ 

16. นางสาวนันทวัน พูลกำลัง หัวหนางานพัสดุกลุมบริหารท่ัวไป กรรมการ 

17. นายสันติชัย ประสานพานิช หัวหนางานยานพาหนะ กรรมการ 

18. นางวรรณสิร ิ ชัยเดช หัวหนาการจัดระบบบริหารและ กรรมการและเลขานุการ 

    พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

19. นางสาววิชุดา พุทธวงค หัวหนางานธุรการ                             กรรมการและผูชวยเลขานุการ   
   
  หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. วิเคราะห จัดทำแผน/โครงการและรวบรวมแผนปฏิบัติการกลุมบริหารท่ัวไปใหสอดคลองกับ    

    นโยบายและความจำเปนของโรงเรียน 

  2. รวบรวมแผนปฏิบัติการประจำปของทุกงานเสนอฝายบริหารตามลำดับขั้นตอนกอนดำเนินการ 

  3. ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการตาง ๆ ในแผนปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัน เวลาที่กำหนด 

  4. ติดตาม รวบรวมสรุปผลการดำเนินงานโครงการของทุกงานในกลุมบริหารท่ัวไปนำเสนอ 

                   ฝายบริหาร 

  5. เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานในกลุมบริหารทั่วไปใหเปนปจจุบัน 

  6. ปฏิบัติหนาที่ประจำหองสำนักงานกลุมบริหารทั่วไปเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการติดตอ 

                  ประสานงานของบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือประโยชนของทางราชการ 

  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 

1.  รองผูอำนวยการกลุมบริหารทั่วไป 

      นางโยธกา ธรรมบุญเปง 

 หนาที่ความรับผิดชอบ  

1.  ดูแลรับผิดชอบงานดานนโยบาย วางแผนงานของกลุมบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน โดยเนน        
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     นโยบายในเรื่องของการพัฒนาและเสริมสรางระเบียบวินัย ความประพฤติของนักเรียน จัดกิจกรรม 

               พัฒนาสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและปองปรามพฤติกรรมที่ไมพึงประสงครวมถึงปญหา    

               สารเสพติดและอบายมุข 

2.  ใหคำปรึกษาในการแกไขปญหาตาง ๆ ดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนและรักษาความสงบเรียบรอย     

    ภายในโรงเรียน 

           3. ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั่วไปและงานกิจการนักเรียน 

           4. พิจารณาใหรางวัลแกนักเรียนประพฤติดีและลงโทษนักเรียนผูประพฤตผิิดตอกฎ-ระเบียบของ 

               โรงเรียน 

           5. ประสานงานกับผูปกครองและรวมกันแกปญหาของนักเรียน 

           6. ปฏิบัติงาน/โครงการตาง ๆ ใหเปนไปตามนโยบายของโรงเรียนและแผนงานของกลุมบริหารทั่วไป 

               และกิจการนักเรียน 

7. วางแผนและจัดใหมีการรวบรวมขอมูล สถิติเกี่ยวกับการปกครองใหเปนปจจุบัน เพื่อนำไปใชในการ   

    พัฒนา ปองกันและแกปญหาความประพฤตินักเรียน 

2.  หัวหนากลุมบริหารทั่วไป 

          นายประดับ      บุษบา 

 หนาที่ความรับผิดชอบ  

1. ชวยกำกับดูแลงานในกลุมบริหารทั่วไปใหเปนไปตามมาตรฐานโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

2. ติดตามการจัดทำแผนงาน โครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงาน ใหสามารถดำเนินงานตามแผนงาน 

โครงการตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ 

3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในความรับผิดชอบ 

4. ประสานงานกับกลุมตางๆ เพื่อใหการดำเนินงานของโรงเรียน ดำเนินไปดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ 

5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ไดรับมอบหมาย 

3.  งานสำนักงานกลุมบริหารท่ัวไป  

1. นางวรรณสิริ  ชัยเดช หัวหนางาน  

2. นางณัฐิดา บุญรอด   กรรมการ 

3. นางสาวปาริชาติ ตระทอง   กรรมการ 

4. นายคมสัน ศรีบุตรศร ี   กรรมการ 

5. นางกำไร ไผงาม   กรรมการและเลขานุการ 
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 หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. รางบันทึก หนังสือราชการ คำสั่งตาง ๆ ของกลุมบริหาร พรอมประสานงานสารบรรณโรงเรียน 

2. จัดพิมพแบบขออนุญาตของกลุมบริหารเพ่ือใหบริการผูเก่ียวของ 

3. จัดพิมพบันทึกการประชุมของกลุมบริหาร และงานที่เก่ียวของ 

4. จัดทำแฟมหนังสือเสนอผูอำนวยการโรงเรียน เพ่ือทราบและพิจารณาผานสายงาน 

5. ดูแล จัดใหบริการ อำนวยความสะดวก แกผูมาติดตอราชการตาง ๆ 

6. ประสานงานกับหนวยงานภายในของกลุมบริหาร และพัสดุโรงเรียน ในการจัดซื้อจัดจางใหเปนไป 

ตามระเบียบการพัสดุ 

7. รับโทรศัพทและประสานงานครูและบุคลากรตามที่ไดรับมอบหมาย 

8. พิมพเอกสาร เชน บันทึกขอความ รายงาน ปายประกาศ เปนตน 

9. เขียนขออนุมัติเบิกคาใชจาย (สงงานแผนงานและงานพัสดุโรงเรียน) ของงานตาง ๆ  

10. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ไดรับมอบหมาย 

4. งานดำเนินงานธุรการ 

1. นางสาววิชุดา  พุทธวงค หัวหนางาน 

2. นางสาวนันทพร  ไผทองคำ กรรมการ 

3. นางสาวปาริชาติ  ตระทอง กรรมการและเลขานุการ 

4. นางกำไร  ไผงาม ผูชวยกรรมการและเลขานุการ 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

1.  รับ – สงเอกสาร ลงทะเบียนหนังสือเขา – ออก จัดสงหนังสือ เขาหรือเอกสารใหหนวยงานหรือบุคคล                 

ที่เก่ียวของ 

2. จัดทำคำสั่งและจดหมายเวียนเรื่องตาง ๆ เพื่อแจงใหกับครูและผูเก่ียวของไดรับทราบ 

3. เก็บ หรือทำลายหนังสือเอกสารตาง ๆ ตามระเบียบงานสารบรรณ 

4. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของใหเปนปจจุบัน            

อยูเสมอและเวียน ใหผูที่เก่ียวของทราบ 

5. รางและพิมพหนังสือออก หนังสือโตตอบถึงสวนราชการและหนวยงานอื่น 

6. ติดตามเอกสารของฝายตาง ๆ ที่เก่ียวของกับทางโรงเรียนและเก็บรวบรวมเพ่ือใชเปนขอมูลอางอิง 

7. ประสานงานการจัดสงจดหมาย ไปรษณีย พัสดุและเอกสารตาง ๆ ของโรงเรียน 

8. เปนที่ปรึกษาของรองผูอำนวยการฝายบริหารท่ัวไปในเรื่องงานสารบรรณ 

9. ควบคุมการรับ-สงหนังสือของโรงเรียน (MY-OFFICE) 

10. บริการทางจดหมายและสิ่งตีพิมพที่มาถึงโรงเรียน 

11. จัดหนังสือเขาแฟมเพ่ือลงนาม 

12. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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5. งานโครงการตามพระราชดำริ 

1. นายวายุ   ฤดีณัฐทรัพย หัวหนางาน 

2. นางสาวจิราภรณ นุจร กรรมการ 

3. นางธันตนิศา จันทรด ี กรรมการ 

4. นางสาวนันทวัน พูลกำลัง กรรมการ 

5. นางสาวปาริชาติ ตระทอง กรรมการและเลขานุการ 

6. นางสาวก่ิงกานต คำบอ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 หนาที่ความรับผิดชอบ 

1.  สงเสริมและเผยแพรหลักเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดำริโรงเรียนพี ่โรงเรียนนอง                    

แกบุคลากรนักเรียนและผูปกครอง 

2. สนับสนุนโครงการพระราชดำริ เพ่ือนำไปใชในชีวิตประจำวัน 

3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย เพ่ือเผยแพรใหสำนักพระราชวังและสาธารณชนทราบ 

4.  ดูแลประสานงาน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนองตามแนวปฏิบัติที่โรงเรียนกำหนด โดยมีวัตถุประสงคของ

โครงการเปนหลกั 

5. ระดมทรัพยากรเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริโรงเรียนพ่ีโรงเรียนนอง 

6. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
6. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

 6.1 งานอาคารสถานที ่

 1. นายเสนีย คงประโคน   หัวหนางาน 

  1.1 นายสนอง คุณม ี   กรรมการ 

  1.2 นายภควัฒน สุขอนันต   กรรมการ 

  1.3 นายพีรพัฒน คำอุดม กรรมการ 

  1.4 นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ 

 2. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   กรรมการ อาคาร 8 ชั้น 1 

 3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   กรรมการ อาคาร 8 ชั้น 2 

 4. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  กรรมการ อาคาร 8 ชั้น 3 

 5. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   กรรมการ อาคาร 8 ชั้น 4 

 6. กลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(วิทยาศาสตร) กรรมการ อาคาร 8 ชั้น 5 

 7. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ อาคาร 8 ชั้น 6 

 8. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   กรรมการ อาคาร 8 ชั้น 7 

 9. สำนักงานกลุมบริหารงานบุคคล   กรรมการ อาคาร 4 ชั้น 1 
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      อาคาร 36 ปสายน้ำผึ้ง 

 10. กิจการนักเรียน    กรรมการ อาคาร 4 ชั้น 2,3,4 

 11. กลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(เทคโนโลยี) กรรมการ อาคาร 3 ชั้น 3 

      หองน้ำนักเรียน(สวนสงบ) 

 12. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา อาคารเพชรัตนานุสรณ 

      โรงยิมชั้น 2,3 

 13. กลุมสาระการงานอาชีพ   อาคาร 5 ชั้น 1,2 

      บริเวณโรงอาหาร 

 14. นางสาวพรรณวดี   มนตร ี กรรมการและเลขานุการ 

 15. นายสมศักดิ์ กุสุโมสย   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  
 หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. กำกับ ดูแล ความเรียบรอย ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของอาคารเรียน หองเรียน

สถานที่ และสิ่งแวดลอมของอาคารที่รับผิดชอบและในสวนที่เก่ียวของ 

2. กำกับ ดูแล และควบคุมการใชไฟฟา น้ำ ใหเปนไปอยางประหยัดและคุมคา เพ่ือการอนุรักษพลังงาน 

3.  กำกับ ติดตาม การปฏิบัติหนาที ่ของนักการ-ภารโรง ใหเปนไปดวยความเร ียบรอย บังเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กอใหเกิดประโยชนแกทางราชการ 

4.  ตรวจสอบความเรียบรอย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงของอาคารเรียนและสิ่งอำนวย         

ความสะดวกใหเพียงพอ ทั้งดานวัสดุ อุปกรณ อาคารเรียน หองเรียน เพื่อเตรียมความพรอมสำหรับ

การใชงาน 

5.  ดำเนินการปรับปรุง แกไข ในทันที่ที ่พบปญหาตางๆ ถาไมสามารถดำเนินการได ขอใหรายงาน      

เปน ลำดับชั้น เพ่ือรายงานใหผูอำนวยการทราบตอไป 

6.  ดูแลการปดหองเรียนแตละชั้นตั้งแตเวลา 18.00 น. เปนตนไป     

7.  ดูแลการใชหองเรียนเพื่อดำเนินการสอนหรือจัดกิจกรรมและดูแลการ เปด – ปด หองและความ

สะอาดใหเรียบรอย   

8.  ใหบริการหองประชุมตางๆ แกนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 

9.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 

 6.2  งานโภชนาการ 

 1. นางธันตนิศา จันทรด ี   หัวหนางาน 

 2. นางสาวนันทวัน พูลกำลัง   กรรมการ 

 3. นายศักดา หาญชนะ   กรรมการ 

 4. นางสาวนีรัมพร ดะใจ   กรรมการ 
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 5. นักการหญิงทุกคน   กรรมการ 

  6. นางสาวปริญดา กิตติปยะลักษณ  กรรมการและเลขานุการ 

     หนาที่ความรับผิดชอบ 

  1. กำหนดแนวปฏิบัติในการบริการเรื่องอาหารและน้ำ 

  2. กำหนดราคาการจำหนายอาหาร 

  3. ตรวจสอบคุณภาพอาหารใหมีคุณภาพพรอมเสนอแนะแกคณะกรรมการกลุมบริหารทั่วไป 

  4. นิเทศ ติดตามประสานงานกับผูประกอบการขายอาหารในโรงเรียน 

  5. ปฏิบัติงานตามคำสั่งกรณีพิเศษอ่ืน ๆ  เชน  งานประชุม  สัมมนา  ฯลฯ 

  6. บริหารจัดการระบบเติมเงินบัตรนักเรียนในการซื้ออาหารในโรงอาหาร 

  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดมอบหมาย 

       6.3  งานพยาบาล 

 1. นางสาวจิราภรณ นุจร   หัวหนางาน 

 2. นางสาวภัครินทร  อะโรคา   กรรมการ 

 3. นางสาววชิราพร วันทนีย   กรรมการ 

 4. นางสาวผุสด ี ขำทอง   กรรมการและเลขานุการ 
   
หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. ประสานงานกับฝายพยาบาลเพ่ือทราบขอมูล 

2. ดำเนินการประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอก 

3. นำนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศกึษาไปบริจาคโลหิต 

4. จัดโครงการ งบประมาณ และพัฒนางานพยาบาลของโรงเรียน 

5. จัดกิจกรรมรณรงค /ปองกัน /แกไขการแพรระบาดของโรคเอดสและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศกอน

วัยอันควรของนักเรียนทุกรูปแบบ 

6. ปฐมพยาบาล ใหคำปรึกษาและแนะแนวดานสุขภาพอนามัยแกนักเรียน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาในโรงเรียน   

7. สงเสริม เผยแพรใหความรูดานสุขภาพอนามัยแกนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

8. ติดตาม ประเมินผลสถิติการขอรับบริการดานสุขภาพ ภาวการณเจริญเติบโต 

9. จัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุแกนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกป

การศกึษา 

10. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

6.4  งานสิ่งแวดลอม 

    1.  นายพีรพัฒน คำอุดม   หัวหนางาน 
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    2.  นางสาวชลพฤกษ   สังขมณ ี   กรรมการ 

    3.  นางสาวสิริลักษณ   สาระชาต ิ   กรรมการ 

    4.  นางสาวปวีรนภัส   ยศธนาพัฒน   กรรมการ 

       5.  นายคีตภัทร     ขจัดภัย   กรรมการ 

       6.  นางสาวนัชรีญา พรมชาติ   กรรมการ 

       7.  นายวรพล ดิลกทวีวัฒนา   กรรมการและเลขานุการ 

   หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. วางแผนออกแบบ และจัดเตรียมงานดานสิ่งแวดลอมโรงเรียน 

2. ดำเนินการประเมิน และเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินผล และวิเคราะหผลงานดานสิ่งแวดลอม    

    โรงเรียน 

3. จัดทำรายงานการประเมิน สรุปผลการจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมโรงเรียน 

6.5  งานรักษาความปลอดภัย 

     1. นายเสนีย คงประโคน   หัวหนางาน 

     2. นายชัยทศ   จำเนียรกุล กรรมการ 

     3.นางสาววชิุดา พุทธวงค   กรรมการ   

              4. นายสันติชัย ประสานพานิช   กรรมการและเลขานุการ 

  หนาทีค่วามรับผิดชอบ 

  1. ดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียน 

  2. ดูแลงานพิเศษที่โรงเรียนจัดกิจกรรมตาง ๆ   

  3. จัดเวรตารางเวรครู  ลูกจางประจำ  ลูกจางชั่วคราว  ตามที่ราชการกำหนด 

  4. ประสานงาน กำกับติดตามการปฏิบัติหนาที่ บันทึกเวร ตรวจเวร  

  5. ประสานงานการทำงานของบริษัทรักษาความปลอดภัย 

  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

6.6  งานยานพาหนะ 

    1. นายสันติชัย ประสานพานิช   หัวหนางาน 

    2. นายอารี เนียมสุทธ ิ   กรรมการ 

    3. นายปยะ พรหมทา   กรรมการ 

    4. นายธีรัตน เรืองชนะวัฒน   กรรมการ 

  5. นายวงศธร จันทรด ี   กรรมการ 

    6. นายประดับ บุษบา   กรรมการและเลขานุการ 
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             หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. จัดบริการ ดูแลการใชยานพาหนะสำหรับบุคลากร พรอมแจงผูที่มาติดตอขอใชยานพาหนะทุกครั้ง 

2. จัดการดูแล รักษา ซอมแซม ยานพาหนะ ใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชยานพาหนะในการเดินทางไปราชการท้ังดาน 

    ปริมาณงาน และคาใชจาย 

4. ตรวจสอบบันทึกตารางการใชรถ  เลขไมล  ใหเปนปจจุบัน 

  5. ปฏิบัตงิานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

7. การรับนักเรียน 

 1. นางวรรณสิริ  ชัยเดช   หัวหนางาน 

 2. นางสาวพรรวินท    ชมภู   กรรมการ 

 3. นางสาวดวงฤทัย พงษสุชาติ   กรรมการ 

 4. นางธนภรณ พรมชาต ิ   กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. จัดเตรียมเอกสารการรับสมัครนักเรียนและอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการรับสมัครนักเรียน 

2. ประสานงานกับฝายที่เก่ียวของ เพ่ือใหการรับนักเรียนเปนไปตามนโยบาย 

3. จัดเตรียมงานตามนโยบายทางราชการ ที่เก่ียวของกับการรับนักเรียน 

4. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ทีไ่ดรับมอบหมาย 

8. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 

      8.1 งานประชาสัมพันธ 

 1. นางสาวรพีกร สุริยธรรม   หัวหนางาน 

 2. นางสาวรัตนาภรณ รังสิยานนท   กรรมการ 

 3. นางสาวก่ิงกานต คำบอ   กรรมการ 

 4. นางกำไร ไผงาม   กรรมการ 

 5. นายทนง หลีนอย   กรรมการ 

 6. นางสาวพรธาราดา แพพะยอม   กรรมการ 

 7. นางสาวพรพิมล ศิริอรัญกุล   กรรมการและเลขานุการ  

 หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. ศึกษาความตองการในการเผยแพรขาวสารขอมูลและผลงานของสถานศึกษา รวมทั้งความตองการ   

    ในการไดรับขาวสารขอมูลทางการศึกษาของชุมชน 

2. วางแผนการประชาสัมพันธของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน องคกร สถาบันและ 

    สื่อมวลชนในทองถ่ิน 
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 3. จัดใหมีเครือขายประสานงานประชาสัมพันธ 

 4. พัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ จัดทำขอมูลขาวสารและภาพกิจกรรมของโรงเรียนสง 

              ทาง e – Mail ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาเขต 2 เพ่ือเปนการเขารวมโครงการฯ 

              ชื่อวา สัปดาหนี้มีอะไร ที่ไหน และทางขาว E-networks ซึ่งเปนการประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือให 

              สาธารณชนไดทราบความเลื่อนไหวทางการศึกษา โดยประสานงานกับงานโสตทัศนศึกษา 

5. สรางกิจกรรมประชาสัมพันธในหลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีสวนรวมของเครือขาย                   

    ประชาสัมพันธ 

6. ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ เพ่ือใหทราบถึงผลที่ไดรับและนำไปปรับ แกไขและพัฒนาให  

    เหมาะสมตอไป 

 7. จัดทำขอมูล ขาวสาร ขึ้นจอแอลอีดี ใหเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ 

 8. ดำเนินการจัดทำวารสารสายน้ำผึ้ง 

 9. ดำเนินงานพิธีกรในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

 10. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

9. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 1. นางสาวก่ิงกานต คำบอ   หัวหนางาน 

 2. นายทนง หลีนอย   กรรมการ  

 3. นางสาวสิริกานต พวงศิร ิ   กรรมการ 

 4. นายสมัชชา  สวางศร ี   กรรมการ 

 5. นายบุญสิทธิ ์ แซอ้ึง   กรรมการ 

 6. นางสาวเวณิกา       มาอินทร   กรรมการ 

 7. นางสาวศศิธร จิรจักรชัย   กรรมการและเลขานุการ 

 8. นายเกียรติศักดิ์ แกวศร ี                                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

 หนาที่ความรับผิดชอบ 

 1. ดูแลการใชเครื่องเสียง ไมโครโฟน เครื่องฉายโปรเจ็คเตอรและวัสด ุอุปกรณตาง ๆ 

 2. ดำเนินถายภาพวีดิโอ ภาพนิ่ง และภาพกิจกรรมตาง ๆ พรอมนำเสนอและเก็บรักษา   

 3. ดูแลหองโสตทัศนศกึษา หองประชุมเพชรรัตนเฉลิมพระเกียรติ หองประชุม 8103 ใหพรอมใชงาน 

 4. นำภาพกิจกรรมโรงเรียนขึ้นแสดงผลบนระบบเครือขายขาวสารการศึกษา E-network 

 5. ดูแลการใชคอมพิวเตอร อุปกรณ และสื่อการสอนในหองเรียนและสำนักงาน 

 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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10.  งานการพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ ประสานงาน และวางแผนวิจัย  

 1. นางสาวณิชาภัทร   ใจยะทิ     หัวหนางาน 

2. นายคมสัน   ศรีบุตรศรี    กรรมการ 

3. นายสิรวิชญ    เตียงวัน                           กรรมการและเลขานุการ 

 หนาทีค่วามรับผิดชอบ 

1. เก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศท้ังภายในและภายนอกที่จำเปนตอการบริหารหนวยงาน เก่ียวกับ     

    นักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานที่ ครุภัณฑ รวมทั้งชุมชน 

 2. ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศใหถูกตองและเปนปจจุบันอยูเสมอ 

 3. จัดระบบขอมูลสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ 

 4. วางแผนและดำเนินการเก่ียวกับงานสารสนเทศ 

 5. รายงานขอมูลสารสนเทศแกหนวยงานใหทันกำหนดเวลา 

 6.  ประสานงานและดำเนินการเก่ียวกับขอมูลสารสนเทศโรงเรียน กับ สพม.เขต 2 และหนวยงาน 

               ภายนอก 

 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

11. งานสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานสถาบันสังคม    

          ราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น 

1. นางธนภรณ              พรมชาติ    หัวหนางาน 

2. นางพนิตตา              อรามศิริรุจิเวทย    กรรมการ 

3. นางสาวนันทพร          ไผทองคำ    กรรมการ 

 4. นางสาวทิพยรดา         ลุขมาตย                                กรรมการ 

 5. นางณฐัิดา                 บุญรอด                                  กรรมการและเลขานุการ 

         หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. ดูแลตอนรับผูปกครอง แขกผูมีเกียรติ ผูมารวมงาน ในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

2. ประสานงานกับฝายจัดงานเพ่ือดูแลประธานในกรณท่ีีมีการตอนรับในลักษณะพิเศษ 

3. ปฏิบัติงาน ดูแลงานของสมาคมศิษยเกาโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ 

4. ประสานงานเครือขายการศึกษาทุกฝาย 

5. ดูแลบัญชีควบคุมการเบิกจายสวัสดิการงานรับรอง 

6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

12. งานพัสดุสำนักงานบริหารท่ัวไป 

นางสาวนันทวัน    พูลกำลัง   หัวหนางาน 
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หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. จัดทำทะเบียนคุมทรัพยสินที่ราชพัสดุและบัญชีพัสดุของกลุมบริหารทั่วไป  

2. กำหนดระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสิน  

3. จัดเก็บ ควบคุม การเบิกจายพัสดุ ครุภัณฑใหเปนระบบ  

4. ตรวจสอบสภาพ บำรุงรักษาและซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑใหมีสภาพพรอมใชงาน  

5. ตรวจสอบพัสดุประจำปและขอจำหนายพัสดุครุภัณฑที่ชำรุดเสื่อมสภาพหรือไมใชในราชการอีก ตอไป  

6. งานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

13. งานควบคุมภายใน  

นายคฑาหัตส   ดวงสุดา   หัวหนางาน 

หนาที่ความรับผิดชอบ  

1. ประสานงานกับทุกงาน เพื่อจัดระบบการควบคุมภายในของโรงเรียน ตามแผนปฏิบัติราชการของ

โรงเรียน 

2. วิเคราะหความเสี่ยงของการดำเนินงาน กำหนดปจจัยเสี่ยงและและจัดลำดับความเสี่ยง 

3. กำหนดมาตรการในการปองกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของโรงเรียน 

4. ใหบุคลากรที่เก่ียวของทุกฝายนำมาตรการปองกันความเสี่ยงไปใชในการควบคุมการดำเนินงาน 

5. ติดตาม ประเมินผล การดำเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงใหเหมาะสม 

6. รายงานผลการประเม ินการควบคุมภายในไปยังสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศ ึกษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 2 

14. งานแผนงาน 

          1. นายสิรวิชญ   เตียงวัน                     หัวหนางาน 

          2. นางสาวณิชาภัทร     ใจยะทิ   กรรมการและเลขานุการ 

          หนาที่ความรับผิดชอบ 

          1.  จัดทำแผนงาน ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุมบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน 

          2.  จัดทำคูมือปฏิบัติงานกลุมบริหารกิจการนักเรียน สำหรับครู  

          3.  จัดทำประมาณการของกลุมบริหารทั่วไปประจำปการศึกษาตอไป 

          4.  กำกับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปงาน / โครงการท่ีรับผิดชอบเพ่ือรายงานผูบริหารโรงเรียนและ 

               ใชเปนขอมูลในการพัฒนางานตอไป 

          5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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15. งานกิจการนักเรียน 

 15.1 งานกิจการนักเรียน 

  1. นายอธิโชค กองกาญจนาทิพย ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวรัตนาภรณ    รังสิยานนท รองประธานกรรมการ 

 3. นายภควัฒน   สุขอนันต กรรมการ 

 4. นายวายุ     ฤดีณัฐทรัพย กรรมการ 

 5. นายวงศกร   ศรีระแกว กรรมการ 

 6. นางสาวสิริกานต      พวงศิร ิ กรรมการ 

 7. นายพงศพล   กรดเต็ม กรรมการ 

 8. นางพัชรีย        ใบมวง กรรมการ 

 9. นายวรพล  ดิลกทวีวัฒนา กรรมการ 

 10. นางสาวนัฏฐา  ตรีสรานุวัฒนา กรรมการ 

 11. นายณัฐภัทร    จันทยา กรรมการ 

 12. นางสาวพัชรินทร      อ่ิมใจ กรรมการ 

 13. นายสมัชชา  สวางศร ี กรรมการ 

 14. นางสาวธัญญลักษณ  นนทรัตน กรรมการ 

 15. นางสาวสุณีย  วาจาสุวิมล กรรมการ 

 16. นางสาวจันทรเพ็ญ     ชูแปน กรรมการ 

   17. นางสาวนิตยา  รวมวงค กรรมการและเลขานุการ 

 หนาที่ความรับผดิชอบ 

1. กำหนดนโยบาย ใหคำปรึกษา วางแผนการดำเนินงาน นิเทศ กำกับ ติดตาม ใหงานกิจการนักเรียน 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ดำเนินการจัดทำคูมือนักเรียนประจำปการศึกษา 

3. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 15.2 งานระดับชั้น 

        1. นายภควัฒน              สุขอนันต หัวหนาระดับชั้น ม.1 

        2. นางสาวรัตนาภรณ       รังสิยานนท หัวหนาระดับชั้น ม.2 

        3. นายวายุ                   ฤดีณัฐทรัพย หัวหนาระดับชั้น ม.3 

        4. นายวงศกร                ศรีระแกว หัวหนาระดับชั้น ม.4 
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        5. นางสาวสิริกานต         พวงศิร ิ หัวหนาระดับชั้น ม.5 

        6. นายพงศพล               กรดเต็ม หัวหนาระดับชั้น ม.6 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. กำหนดบทบาท หนาที่ ของครูในระดับชั้น ในการติดตามดูแลชวยเหลือนักเรียน 

2. ประสานงานกับครปูระจำชั้นในระดับ ควบคุมและดูแลความประพฤติของนักเรียน 

3. ติดตามแกไขปญหานักเรียนในระดับชั้นที่ประพฤติผิดวินัยของโรงเรียน 

4. ดูแลนักเรียนในระดับชั้น ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ใหเกิดความเรียบรอย 

5. ประสานงานกับเครอืขายผูปกครองระดับชั้น เพ่ือรวมกันแกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน 

6. จัดทำปฏิทินกิจกรรมประชุมระดับใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ  

เพ่ือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน 

7. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา 

8. จัดกิจกรรมคายคุณธรรม 

9. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

15.3 งานสภานักเรียน 

  1. นางพัชรีย        ใบมวง ประธานกรรมการ 

  2. นางสาวสุณีย  วาจาสุวิมล กรรมการ 

  3. นางสาวนัฏฐา  ตรีสรานุวัฒนา กรรมการ 

  4. นางสาวสิริกานต  พวงศิร ิ กรรมการและเลขานุการ 

 หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. เปนที่ปรึกษาและดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน 

2. กำหนดขอบขายหนาที่ของประธานและคณะกรรมการนักเรียน 

3. ประสานงานตามนโยบายและคำสั่งตางๆที่เก่ียวของกับงานสภานักเรียน 

4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

15.4 งานประสานและพัฒนาเครือขายผูปกครอง 

   1. นายวรพล  ดิลกทวีวัฒนา ประธานกรรมการ 

    2. นายภควัฒน   สุขอนันต กรรมการและเลขานุการ 

 

 



66 
 

หนาที่ความรับผิดชอบ  

1. จัดใหมีประชุมเครือขายผูปกครองของโรงเรียน 

2. ประสานงานระหวางเครือขายผูปกครองกับคณะผูบริหารและครูทุกทาน 

3.  ประสานงานตามนโยบายและคำสั่งตางๆที่เก่ียวของกับงานเครือขายผูปกครอง 

4.  จัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียน ผูปกครองเครือขาย ที่อยู เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดงายและ

รวดเร็ว 

5.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

15.5 งานสงเสริมประชาธิปไตย 

   1. นางสาวนัฏฐา  ตรีสรานุวัฒนา ประธานกรรมการ 

    2. นางสาวพัชรินทร  อิ่มใจ กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่ความรับผิดชอบ  

1. ประชาสัมพันธ สงเสริม ใหความรู แกครูและนักเรียนในเรื่องสงเสริมความเปนประชาธิปไตย 

2. จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน 

3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

15.6 งานวินัยและความประพฤตินักเรียน 

   1. นายณัฐภัทร จันทยา ประธานกรรมการ 

   2. นายรัฐนนท ธารพล   งานวินัยระดับ ม.1    กรรมการ 

   3. นายกิตติมนต ณะทอง  งานวินัยระดับ ม.2 กรรมการ 

   4. นางสาวอุไรวรรณ กลาผจัญ งานวินัยระดับ ม.3 กรรมการ 

   5. นายเลอริช ทิมออง   งานวินัยระดับ ม.4 กรรมการ 

   6. นางสาวอัจฉรีย สินธุสิงห  งานวินัยระดับ ม.5 กรรมการ 

   7. นางสาวปาณัฐฐา ขุนรักษา  งานวินัยระดับ ม.6 กรรมการ 

   8. นางสาวธัญญลักษณ   นนทรัตน กรรมการ 

   9. นางสาวจันทรเพ็ญ     ชแูปน กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่ความรับผิดชอบ  

1. ควบคุม ปองกัน และดูแลความประพฤติของนักเรียน 

2. ประเมินผลพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โดยประสานงานกับครูหัวหนา 

               ระดับชั้น ครูหัวหนาคณะสี และครูประจำชั้น 
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3. จัดกิจกรรมใหนักเรียนปรับแกพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 15.7 งานสารวัตรนักเรียน 

  1. นางสาวนัฏฐา  ตรีสรานุวัฒนา   ประธานกรรมการ 

  2. นางสาวอุไรวรรณ  กลาผจัญ   กรรมการและเลขานุการ 
        
           หนาที่ความรับผิดชอบ  

1. ประสานงานสรางความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการดำเนินงาน คณะกรรมการสารวัตรนักเรียน 

2. สงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสารวัตรนักเรียนใหเปนไปตามระเบียบของ 

               สถานศกึษา และกฎกระทรวงศึกษาธิการ 

3.   ติดตามดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการสารวัตรนักเรียนใหเปนไปตามระเบียบของ 

               สถานศึกษา และกฎกระทรวงศกึษาธิการ 

4.   ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานรวมกับคณะกรรมการสารวัตรนักเรียน ครู และบุคลากร 

               ทางการศกึษา ในการสงเสริมความประพฤตินักเรียน 

5.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

15.8 งานสถิติขอมูลนักเรียน 

     1. นางสาวพัชรินทร   อิ่มใจ        ประธานกรรมการ 

      2. นายวรพล      ดิลกทวีวัฒนา        กรรมการและเลขานุการ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ  

1. จัดทำขอมูลการมาเรียนของนักเรียน และรายงานผูบังคับบัญชา 

2. รายงานการมาสาย ขาดเรียน หนีเรียน ตอฝายกิจการนักเรียนเปนรายวัน 

3. รวบรวมและบันทึกขอมูลการตัดคะแนนความประพฤติใหเปนปจจุบัน 

4. ดำเนินการสงตอขอมูลนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนพฤติกรรมใหกับหัวหนางานวินัยและความ    

 ประพฤตินักเรียน  

5. วางแผน ดำเนินการ กำกับ ติดตามการเยี่ยมบาน โดยประสานกับครูประจำชั้น และคัดกรอง 

                      นักเรียน เพ่ือสงตอใหกับงานแนะแนว 

                        6.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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15.9 งานปองกันแกไขปญหาสิ่งเสพติดและอบายมุข 

      1. นายสมัชชา   สวางศร ี ประธานกรรมการ 

      2. นายณัฐภัทร     จันทยา กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่ความรับผิดชอบ  

       1. จัดทำแผนงาน โครงการปองกันและแกปญหายาเสพติด 

       2. ดำเนินงานปองกันและแกปญหายาเสพติด ดูแลและชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหายาเสพติด 

           ในโรงเรียน 

        3. จัดทำสถิติขอมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวของกับสารเสพติดชนิดตาง ๆ 

        4. ประสานงานกับทุกกลุมที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพ่ือชวยกันปองกัน และ   

            แกปญหายาเสพติด 

        5. การสุมตรวจปสสาวะนักเรียนกลุมเสี่ยง 

        6. ตรวจสอบติดตาม บำบัด เยียวยา ฟนฟูนักเรียนที่เสพยาเสพติด 

        7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการปองกันและแกปญหายาเสพติด รายงานใหกลุมบริหารกิจการ  

           นักเรียนเพ่ือนำเสนอ ผูอำนวยการโรงเรียน 

        8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
    
     15.10 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

   1. นางสาวธัญญลักษณ   นนทรัตน ประธานกรรมการ 

  2. นายภควัฒน       สุขอนันต กรรมการ 

  3. นายวายุ         ฤดีณัฐทรัพย กรรมการ 

  4. นายวงศกร       ศรีระแกว กรรมการ 

  5. นางสาวสิริกานต      พวงศริ ิ กรรมการ 

  6. นายพงศพล       กรดเต็ม กรรมการ 

  7. นางสาวรัตนาภรณ     รังสิยานนท กรรมการและเลขานุการ 

 หนาที่ความรับผิดชอบ 

                1.ปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหเกิดประสิทธิภาพตามแนวทาง วิสัยทัศนและ เปาหมาย             

                   ที่โรงเรียนกำหนดโดยใหสอดคลองกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด คุณภาพการศึกษา  

2. ดำเนินการคัดกรองนักเรียนและประเมิน SDQ ของนักเรียน รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและ      

    จัดทำขอมูลเปนรูปเลมและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารสถานศึกษา 

3.  สนับสนุนการเยี่ยมบานนักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

4.  รวบรวมขอมูลการเยี่ยมบานนักเรียน วิเคราะหขอมูล ทำสถิติและจัดทำขอมูลเปนรูปเลมและ    

    สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารสถานศึกษา 
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5.  ติดตาม แกไขและสงเสริม พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน โดยประสานกับผูเก่ียวของใหมีสวนรวมใน    

    การดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง 

6.  ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

15.11 งานสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค 

    1. นางสาวสุณีย  วาจาสุวิมล ประธานกรรมการ 

    2. นายวงศกร   ศรีระแกว กรรมการ 

    3. นางพัชรีย        ใบมวง กรรมการ 

    4. นางสาวนฏัฐา  ตรีสรานุวัฒนา กรรมการและเลขานุการ 

 หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิต และกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคแกนักเรียน 

2. ปฏิบตัิหนาที่อ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

                  สั่ง  ณ  วันที่  1 พฤศจิกายน   พ.ศ. 2564 

 

 

       (นายณรงคศกัดิ์   รักพรา) 

                                      ผูอำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภฯ 

 


