
 
 

 

คําสั่งโรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ 

ที่    244/2565 

เรื่อง แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาใหปฏิบัติหนาที่ตามโครงสรางการบริหารสถานศึกษา 

ประจําภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2565 

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

เพื่อใหการบริหารสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองกับโครงสรางการบริหารงาน 

ประจําป 2563 มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา และสงผลใหนักเรียนเปนผูมีความประพฤติดี มี 

ความรูอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไดอยางเปนสุข มีความรูเพื่อการศึกษาตอและมีความรูพื้นฐานสําหรับ 

ประกอบอาชีพในอนาคตไดอยางมั่นคง อันจะทําใหสังคมประเทศชาติเจริญรุงเรือง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 (4) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พุทธศักราช 2547 และกฎกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกระจายอํานาจในสถานศึกษา พุทธศักราช 

2551 โรงเรียนสายนํ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ จึงแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหปฏิบัติหนาที่

ตามโครงสรางการบริหารสถานศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 

คณะกรรมการอํานวยการ 

 1. นายณรงคศักดิ์ รกัพรา   ผูอํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 

2. นางสาวจริยา ขาวงาม   รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ  รองประธานกรรมการ 

3. นางโยธกา ธรรมบุญเปง  รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป   กรรมการ 

4. นางสาวปทมา ตันไพบูลย  รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ  กรรมการ 

5. วาที่รอยตรีณพล ดํารงธนชัย  รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดังน้ี กําหนดนโยบาย ใหคําปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน นิเทศ กํากับ ติดตาม 

ใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพใหคําแนะนํา ใหการดําเนินการและแกปญหาแกคณะกรรมการทุกกลุมบริหาร 

 

1. การมอบหมายหนาท่ีรักษาราชการแทน กรณทีี่ผูอํานวยการโรงเรียนไปราชการ หรือไมสามารถปฏิบัติ

ราชการในวันเวลาราชการ ตามลาํดับ ดังน้ี 

นางสาวจริยา   ขาวงาม  ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการ  ลําดับที่ 1 

นางสาวโยธกา   ธรรมบุญเปง  ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการ ลําดับที่ 2 

นางสาวปทมา   ตันไพบูลย  ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการ  ลําดับที่ 3 

วาทีร่อยตรีณพล   ดํารงธนชัย  ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการ  ลําดับที่ 4  

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. บันทึกสมุดหมายเหตรุายวัน และลงนามบันทึกการปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงเรียน 

2. เกษียณหนังสือราชการและสั่งการฯ ยกเวน งานหนังสือราชการที่เกี่ยวของกับบุคลากร งบประมาณ 

และการใชงบประมาณ ใหติดตอผูอํานวยการโรงเรียนเห็นชอบ/ อนุมัติกอนสั่งการทุกครั้ง 



 
 

3. เมื่อมีเหตุการณที่ตองรายงานในวันที่ปฏิบัติงานรักษาราชการแทนใหติดตอผูอํานวยการโรงเรียนทกุวัน 

4. รับผิดชอบงานที่สั่งการตางๆ ในวันทีร่ักษาราชการแทน ยกเวน ขอ 2 ทีต่องปรึกษาผูอํานวยการ 

โรงเรียนเห็นชอบ/ อนุมัติกอนสั่งการฯ 

5. ดูแลบุคลากรในสถานศึกษาทุกสวนงานอยางมีประสิทธิภาพ 

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรบัมอบหมาย 

 

2. ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหาร 

นางสาวสพุาพร  แซฮึง  ฝายวิชาการ 

นางสาวสริิลักษณ สาระชาต ิ ฝายพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนการสอน 

นางสาวพนิดา  คุณพล  ฝายทะเบียนวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

นางกัลยวิรัญญา     กิตตวิิริยานนท  ฝายงานสํานักงาน/พัสดแุละสินทรัพย 

นางสาวแจมนภา       ประริกาถานัง ฝายการเงินและบัญชี 

นางสาววรัญญา  สมวงค  ฝายกําหนดนโยบายและแผน 

นายทวีศักดิ์   ทวีรตันธรรม ฝายบริหารงานบุคคล 

นางวรรณสิร ิ         ชัยเดช           ฝายบริหารทั่วไป 

นายวงศกร         ศรีระแกว ฝายกิจการนักเรียน 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. ชวยกํากับดูแลงานในกลุมบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. ประสานกับรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ วางแผนและจัดทํานโยบายการบริหาร โดย

ประสานงานกับหัวหนากลุมสาระฯ/หัวหนาระดับ และหนวยงานที่เกี่ยวของใหดําเนินไปดวยความ

เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

3. ประสานงานกับกลุ มตาง ๆ ในโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนเพื ่อใหการดําเนินงานของ 

กลุมบริหารงานวิชาการดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

4. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานของกลุมบริหารวิชาการเสนอฝายบริหาร 

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย 

 

3. หัวหนาฝายบริหารกลุมงาน 

นางสาวสพุาพร            แซฮึง     กลุมบริหารวิชาการ 

นางกัลยวิรัญญา  กิตตวิิริยานนท กลุมบริหารงบประมาณ 
นางสาวธรรญวลัย เชิดทอง  กลุมบริหารงานบุคคล 
นางวรรณสิร ิ  ชัยเดช  กลุมบริหารทั่วไป 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. รับผิดชอบงานในกลุมบรหิารงาน 



 
 

2. ดูแลหนังสือเขา – ออก ที่เกี่ยวของกับกลุมบริหาร 

3. จัดระบบงานสารบรรณ หนังสือ เอกสาร ทั้งภายในและภายนอก (หนังสือราชการ  คําสั่ง ประกาศ 

บันทึกขอความ ตรวจเสนอเรื่อง ฯลฯ) ที่เกี่ยวของกับกลุมบริหาร เชน พิมพหนังสือแจงผูปกครอง  

คําสั่ง  แบบฟอรม  สน.ว. บันทึกรายงานการประชุม จัดเตรียมเอกสารการประชุมในการประชุม

คณะกรรมการกลุมบริหาร บันทึกขอมูลการประชุมกลุมบริหาร และเอกสารอื่น ๆ  

4. จัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานกลุมบริหาร 

5. ควบคุมการเบิกจาย การใชพัสดุ วัสดุ  ครุภัณฑ  ประสานงานการจัดซื้อจัดจางกับหัวหนางานพัสดุ

วิชาการใหเปนไปตามระเบียบราชการ 

6. ใหบริการวัสดุ อุปกรณ สํานักงาน ในกลุมบริหาร  

7. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

4. งานสํานักงานผูอํานวยการ 

 นางสาวทพิรดา ลุขมาตย   หัวหนางาน 

 นางสาวยุวันดา จึงรวมเจริญกิจ   ผูชวย 

 นางสาวสกาว สาระเเสน   ผูชวยและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. รักษาความลับของทางราชการโดยเครงครัด 

2. ประสานงานการมอบหมายงานของผูอํานวยการโรงเรียนถึงกลุมบริหาร/ กลุมสาระการเรียนรู/ 

ระดับชั้น/ งานตามโครงสรางสถานศึกษา 

3. ประสานงาน/ การมอบหมายของผูอํานวยการโรงเรียนถึงหนวยงานราชการตางๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน 

4. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่นําเสนอผูอํานวยการโรงเรียนอยางละเอยีดกอนลงนาม 

5. ตรวจสอบเอกสารที่สงออกไปยังหนวยงานอื่นๆ ทุกเรื่องใหถูกตอง 

6. วิเคราะหและจัดทํา งานวิจัยตาง ๆ ตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย 

7. บันทึกการนิเทศที่ผูอํานวยการใหการนิเทศทกุกลุมบริหาร ตามโครงสรางสถานศึกษา 

8. อํานวยความสะดวกผูมาติดตอผูอํานวยการโรงเรียนและกลั่นกรองเรื่องตาง ๆ กอนนําเสนอผู

อํานวยการโรงเรียน 

9. จัดเสนอแฟมงานและประสานงานฝายตาง ๆ เสนอผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อลงนาม 

10. ตดิตามการไปราชการของผูอํานวยการโรงเรยีนตามความเหมาะสม 

11. ดูแลและสั่งการอาหาร/ อาหารวาง กับเจาหนาที่กลุมบริหารทั่วไป เพื่อตอนรับผูเขาพบ/ ขอพบ/ 

ตรวจราชการ ที่มีสวนเกี่ยวของกับผูอํานวยการโรงเรียนโดยเฉพาะ 

12. งานอื่น ๆ ที่ผูอํานวยการโรงเรียนมอบหมาย 

 



 
 

5. คณะกรรมการนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

นายณรงคศักดิ์    รกัพรา  ผูอํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 

นางสาวจริยา    ขาวงาม  รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ  รองประธานกรรมการ 

นางโยธกา    ธรรมบุญเปง  รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป   กรรมการ 

นางสาวปทมา    ตันไพบูลย  รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ  กรรมการ 

วาทีร่อยตรีณพล   ดํารงธนชัย  รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. นิเทศ กํากับ ติดตาม การทํางานของบุคลากร ในสายงาน / กลุมงานเพื่อใหการปฏิบัติมีหนาที่และ

ความรับผิดชอบดังนี ้ ถูกตอง เรียบรอยและมีคุณภาพ และปฏิบัติงานอื ่นๆ ที ่ไดรับมอบหมาย 

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานปละ 2 ครั้ง 

- ครั้งที่ 1 ประเมินวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 

- ครั้งที่ 2 ประเมินวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 

3. เสนอรายงานและประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติ 

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ

ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กลุมบริหารวิชาการ 

แนวคิด 

 งานวิชาการเปนงานภารกิจหลักของสถานศึกษา มุ งกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปให

สถานศึกษาใหมากที่สุดดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดาํเนินการไดโดยอิสระ คลองตัวรวดเร็ว สอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการมีสวนรวมจากผูที ่มีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตร และ

กระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน 

ทองถ่ิน ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 

1. เพื ่อใหการบริหารงานดานวิชาการมีอิสระ คลองตัว รวดเร็ว และสอดคลองกับความตองการ 

ของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน 

2. เพ ื ่อให การบร ิหารและการจัดการศึกษาของโรงเร ียนได มาตรฐาน มีค ุณภาพสอดคลอง 

กับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และจากการ

ประเมินหนวยงานภายนอก 

3. เพื่อใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนปจจัยหนุนการเรียนรูที่สนองตอ

ความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น โดยยึดผู เรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

4. เพื่อใหโรงเรียนไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและของ

บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น ๆ อยางกวางขวาง 

ขอบขาย / ภารกิจ 

1. การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน 

2. การวางแผนงานดานวชิาการ 

3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

6. การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

8. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

9. การนิเทศการศึกษา 



 
 

10. การแนะแนว 

11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

12. การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

13. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 

14. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานสถานประกอบการ

และสถาบันอื ่นที ่จ ัดการศึกษาการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัต ิเกี ่ยวกับงานดานวิชาการ 

ของสถานศึกษา 

15. การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 

16. การพัฒนาและใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

คณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ประกอบไปดวย 
 

1. คณะกรรมการอํานวยการ 

นายณรงคศักดิ์    รักพรา     ผูอํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

วาทีร่อยตรีณพล ดํารงธนชัย รองผูอํานวยการฯกลุมบริหารงานบุคคล กรรมการ 

นางโยธกา ธรรมบุญเปง รองผูอํานวยการฯกลุมบริหารทัว่ไป กรรมการ  

นางสาวปทมา ตันไพบูลย รองผูอํานวยการฯกลุมบริหารงบประมาณ กรรมการ 

นางสาวจริยา ขาวงาม รองผูอํานวยการฯกลุมบริหารวชิาการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี  

กําหนดนโยบาย ใหคําปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน นิเทศ กํากับติดตาม ใหการบริหารจัดการศึกษา

ของกลุมบริหารวิชาการเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใหขอเสนอแนะ

รวมแกปญหาแกคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค ถูกตองตาม

ระเบียบราชการ และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย 

 

2. คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
 

2.1 รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

นางสาวจริยา   ขาวงาม 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. ดําเนินงานตามขอบขายและภาระงานการบริหารงานวิชาการใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

2. กําหนดนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาดานกลุมบริหารวิชาการของโรงเรียน 

3. วางแผนการดําเนินงานกลุมบริหารวิชาการของโรงเรียน 

4. จัดระบบบริหารงานกลุมบริหารวิชาการของโรงเรียน 



 
 

5. สนับสนุน สงเสริม และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานดานกลุมบริหารวิชาการของโรงเรียน 

รวมทั้งสายงานกลุมบริหารวิชาการและการบริหารกลุมสาระการเรียนรู 

6. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานดานกลุมบริหารวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและงานตามแผนภูมิ

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 และรายงานปญหาดานกลุมบริหารวิชาการตอผูอํานวยการโรงเรียน 

17. จัดใหมีการนิเทศงานกลุ มบริหารวิชาการ และสงเสริมงานดานกลุ มบริหารวิชาการรวมทั้ง 

การพัฒนาบุคลากร 

18. สนับสนุน สงเสริมการจัดกิจกรรม และทักษะวิชาการภายในโรงเรียน 

19. ควบคุมการใชงบประมาณของกลุ มสาระการเรียนรู  และกลุ มงานวิชาการใหเกิดประโยชน 

แกการจัดการเรยีนการสอนใหมากที่สุด  

20. พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดหนังสือเรียนในแตละรายวิชา แตละระดับชั้น 

21. ใหบริการแกชุมชนดานวิชาการ 

22. ประสานงานกับกลุมโรงเรียนและหนวยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

 

2.2 ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

นางสาวสพุาพร แซฮึง  ฝายวิชาการ 

นางสาวสริิลักษณ สาระชาต ิ ฝายพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนการสอน   

นางสาวพนิดา คุณพล  ฝายทะเบียนวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 



 
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. ชวยกํากับดูแลงานในกลุมบริหารงานวิชาการใหเปนไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ

ศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. ประสานกับรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ วางแผนและจัดทํานโยบายการบริหารวิชาการ   

โดยประสานงานกับหัวหนากลุมสาระฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย

และมีประสิทธิภาพ 

3. ประสานงานกับกลุ มตาง ๆ ในโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนเพื ่อใหการดําเนินงานของ 

กลุมบริหารงานวิชาการดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

4. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานของกลุมบริหารวิชาการเสนอฝายบริหาร 

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย 

 

     2.3 คณะกรรมการดําเนินงาน 

นางสาวจริยา  ขาวงาม   ประธานกรรมการ 

นางสาวสพุาพร  แซฮึง            รองประธานกรรมการ            

นางสาวสริิลักษณ สาระชาต ิ          รองประธานกรรมการ 

นางสาวพนิดา  คุณพล     รองประธานกรรมการ 

นายทวิช  อัศวตระกูลวงศ       กรรมการ 

นายณัฐวุฒิ  ใจกลา   กรรมการ 

นางสาวรวิวรรณ บุณยเสนา        กรรมการ    

นายทนง  หลีนอย           กรรมการ  

นายบุญเลิศ  ชัยเดช          กรรมการ 

นายสนอง  คุณมี          กรรมการ 

             นายอุทัย  นุนดํา                 กรรมการ  

             นางธันตนิศา  จันทรด ี   กรรมการ 

             นางสาวภาวณิี  มะหะมาน  กรรมการ 

นางสาวนัยนา  มุสิตัง           กรรมการ 

นายวิษณุพงศ  โลกิม           กรรมการ 

นางสาวภาวิณ ี  แถบหอม         กรรมการ           

นางสาวชลพฤกษ สังขมณี           กรรมการ 

นายฉัตรภณ  วรรธนะวุฒิ       กรรมการ 

นายพงศพล  กรดเต็ม            กรรมการ 

นายทศพล    ธรรมวงศ         กรรมการ  

นายทวีศักดิ ์    ทวีรตันธรรม       กรรมการ 



 
 

นางสาวจดิาภา    พันธุวรรณ        กรรมการ 

นายรัฐนนท    ธารพล          กรรมการ 

นางสาวอุไรวรรณ กลาผจัญ          กรรมการ                                  

นางสาวราตร ี  บุญโท           กรรมการ 

นางสุพรรษา  ชาญกระโทก      กรรมการ 

นางสาวนัชรีญา  พรมชาติ          กรรมการ 

นางรัตติกาล           ถาวรไพบูลยเจริญ  กรรมการ 

นางสาวปาณัฐฐา  ขุนรักษา   กรรมการ 

นางสาววาทนีิ  รุงแสง   กรรมการ 

นางสาวพรหทัย  ขําพรมราช  กรรมการและเลขานุการ   

นางสาวพัชราภรณ  สุผล    กรรมการและเลขานุการ         

นายอภิวัฒ  ทองประดับ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

นางสาวสดุาพรรษ        กันนุฬา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. วางแผนและบริหารอัตรากําลังครู และเจาหนาที่ตามโครงสรางกลุมบริหารวิชาการ ตลอดจนพัฒนา

บุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และทักษะการใชนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี พัฒนาการเรียนการสอนและหนาที่อื่นๆ ในความรับผิดชอบของหนวยงาน 

2. วางแผนและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามโครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จุดมุงหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนที่มีการปฏิบัติ 

เปนเลิศ 

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

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6. ใหความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของชาต ิ

7. ปฏิบัติงานตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และโรงเรียน 

8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย 



 
 

3.  คณะกรรมการดานสงเสริมการบริหารงานวิชาการ 

3.1 งานสํานักงานวิชาการ 

นางสาวสพุาพร            แซฮึง      หัวหนางาน 

นางสาวปาณัฐฐา ขุนรักษา   รองหัวหนางาน 

   นางสาวสดุาพรรษ กันนุฬา   กรรมการ 

                     นางสาววาทินี รุงแสง   กรรมการและเลขานุการ 

 นางสาวพิรฬุหภัค ผาบสิมมาภาธรี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. ดูแลหนังสือเขา – ออก ที่เกี่ยวของกับกลุมบริหารวิชาการ 

2. จัดระบบงานสารบรรณ หนังสือ เอกสาร ทั้งภายในและภายนอก (หนังสือราชการ  คําสั่ง ประกาศ 

บันทึกขอความ ตรวจเสนอเรื่อง ฯลฯ) ที่เกี่ยวของกับกลุมบริหารวิชาการ เชน พิมพหนังสือแจง

ผูปกครอง  คําสั่ง  แบบฟอรม  สน.ว. บันทึกรายงานการประชุม จัดเตรียมเอกสารการประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการกลุ มบริหารวิชาการ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  

บันทึกขอมูลการประชุมวิชาการ และเอกสารอื่น ๆ  

3. จัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการ 

4. ควบคุมการเบิกจาย การใชพัสดุ วัสดุ  ครุภัณฑ  ประสานงานการจัดซื้อจัดจางกับหัวหนางานพัสดุ

วิชาการใหเปนไปตามระเบียบราชการ 

5. ใหบริการวัสดุ อุปกรณ สํานักงาน ในกลุ มบริหารวิชาการ และควบคุมดูแลการถายเอกสาร 

การพิมพสําเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

6. ประสานความรวมมือกลุมสาระฯ ผูปกครอง  ชุมชน  สถานศึกษาและองคกรอื่นในการพัฒนา

วิชาการ 

7. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

  3.2 งานแผนงานวิชาการและงานพัสดุกลุมบรหิารวิชาการ  

      3.2.1 งานแผนงานวิชาการ 

              นางสาวปาณฐัฐา ขุนรักษา    หัวหนางาน 

              นางสาวสพุาพร            แซฮึง               รองหัวหนางาน 

              งานแผนงานกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กรรมการ             

              นางสาวพัชราภรณ        สุผล     กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. จัดทําแผนงานของกลุมบริหารวิชาการ 



 
 

2. ประสานงานกับแผนงานกลุมสาระฯและแผนงานโรงเรียน เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ

และแผนการปฏิบัติงาน และปฏิทินวิชาการ ของกลุมบริหารงานวิชาการ 

3. รวบรวมแผนงานของกลุมบริหารวิชาการนําสงแผนงานของโรงเรียน และนําเสนอรองผูอํานวยการ

กลุมบริหารงบประมาณ 

4. ดูแลการเบิกจายใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน 

5. ประสานงานและกํากับติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินวิชาการรวบรวม 

รายงานผลการประเมินโครงการ และจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศเพื่อเปนขอมูลในการดําเนินงานในครั้งตอไป 

6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

      3.2.2 งานพัสด ุ

              นางสาวพัชราภรณ        สุผล     หัวหนางาน 

              นางสพุรรษา               ชาญกระโทก                      รองหัวหนางาน 

              งานพัสดกุลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กรรมการ             

              นางสาวปาณฐัฐา          ขุนรักษา    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. ประสานงานกับพัสดุกลุมสาระฯ และพัสดุโรงเรยีน เพื่อวางแผนจัดหาพสัดกุลุมบริหารวิชาการให

เปนไปตามรูปแบบรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะตามที่ทางราชการกาํหนด 

2.  ควบคุม กํากับ และดูแลการเบิกจายพัสดุกลุมบรหิารวิชาการใหถูกตองเปนปจจุบัน 

3. จัดทําทะเบียนวัสดุ ครุภณัฑ สํานักงานกลุมบริหารวชิาการ 

4. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

     

  3.3 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

นายทศพล      ธรรมวงศ      หัวหนางาน 

นางสาวสริิลักษณ        สาระชาต ิ      รองหัวหนางาน 

นางสาวพรหทัย      ขําพรมราช      กรรมการ 

นายพงศพล       กรดเต็ม      กรรมการ 

นางสาววรัญญา       สมวงค      กรรมการ 

งานประกันคุณภาพภายในกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กรรมการ 

นางสาวพัชราภรณ         สุผล          กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวนัชรีญา        พรมชาต ิ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 



 
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. จัดระบบโครงสรางองคกรใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. กําหนดจุดเนน เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของ

กระทรวง เปาหมายความสําเร็จของเขตพื ้นที่การศึกษา หลักเกณฑ และวิธีการประเมินของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

3. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลุผลตาม

เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา 

4. ดําเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุง

พัฒนาอยางตอเน่ือง 

5. ประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอื ่นในการปร ับปร ุงและพัฒนาระบบ 

ประกันคุณภาพภายใน 

6. ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

7. ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน

สถานศึกษาภายนอกเพื่อเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

8. ประสานงานและรวมดําเนินการกับงานแผนงาน งานสาระสนเทศ งานทะเบียน – วัดผลและงาน

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา 

9. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

  3.4 งานสารสนเทศวิชาการ  

 นายพงศพล         กรดเต็ม     หัวหนางาน  

 งานสารสนเทศกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กรรมการ 

 นายรัฐนนท   ธารพล            กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. วางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศของกลุมบริหารวิชาการและกลุมสาระการเรียนรู 

2. รวบรวมและจัดทําสารสนเทศของกลุมบริหารวิชาการอยางเปนระบบดวยโปรแกรมสารสนเทศ 

(MIS) และประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ 

3. ประสานงานจัดทําและใหบริการขอมูลสารสนเทศทางดานวิชาการ แกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

4. บันทึกขอมูลการเขาอบรม ประชุม สัมมนา ของครูอาจารย 

5. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 



 
 

3.5 งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและงานหองสมุด 

    3.5.1 งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

     นางสาวภาวิณ ี         แถบหอม                      หัวหนางาน 

     งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน        กรรมการ 

     นางสาวสดุาพรรษ      กันนุฬา               กรรมการและเลขานุการ  

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. กําหนดนโยบาย วางแผนพัฒนาแหลงเรียนรู ภายในสถานศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 

ของโรงเรียน 

2. ศึกษา สํารวจขอมูลแหลงเรียนรู และจัดทําสารสนเทศของแหลงเรียนรู เพื ่อเผยแพรแกครู 

สถานศึกษาอื่น และชุมชน 

3. สํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษาชุมชน ทองถ่ิน

ในเขตพื้นที่การศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง 

4. ประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นองคกรเอกชน ชุมชน เพื่อจัดตั้งแหลงเรียนรู สําหรับนักเรียน 

ครอบครวั และชุมชน 

5. สนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นรวมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ

ระหวางนักเรียน ครอบครวั และชุมชน 

6. รวบรวมและจัดทําทะเบียนแหลงเรียนรู เผยแพรแหลงการเรียนรู แกครูสถานศึกษาอื่นบุคคล

ครอบครัวองคกรหนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง 

7. จัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียนรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรูและประสานความ

รวมมือสถานศึกษาอื่นบุคคลครอบครัวองคกรหนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในการ

จัดตั้งสงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน 

8. สงเสริมสนับสนุนใหครูใชแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรูโดย

ครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน 

9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

      3.5.2 งานหองสมดุ 

     นายทวีศักดิ ์     ทวีรตันธรรม    หัวหนางาน 

     นางสาวดวงพร  กนกนัครา     รองหัวหนางาน 

     นางสาวจิรภา  สุวัณนะสิร ิ    กรรมการ 

     นางสาวภัครินทร อะโรคา     กรรมการ 

     นางสาวดวงฤทัย      พงษสุชาต ิ     กรรมการและเลขานุการ 

 



 
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. พิจารณาจัดหา คัดเลือกหนังสือ ลงทะเบียน จัดทําเลขหมูหนังสือ บัตรรายการ ดูแลจัดเก็บ  

รักษา และซอมแซมหนังสือใหอยูในสภาพพรอมใหบริการแกครูและนักเรียน 

2. ใหบริการยืมและรับคืนหนังสือแกนักเรียน ครูและเจาหนาที่ และใหบริการอื่นๆตามความเหมาะสม 

3. เก็บสถิติ ประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมที่สงเสริมการใชหองสมุด กิจกรรมเพื่อปลูกฝงนิสัย 

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. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

3.6 งานวเิทศสัมพันธ 

        นางสาวภาวณิ ี มะหะมาน หัวหนางานประสานความรวมมือในการ หัวหนางาน 

  พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น ๆ  

นางสาวสดุาพรรษ กันนุฬา หัวหนางานประสานความรวมมือในการ รองหัวหนางาน 

  พัฒนาวิชาชีพระหวางโรงเรียนกับสถาบันอุดมศึกษา 

  (งานนิสิตฝกสอน) 

นางสาวพนิดา    คุณพล   ผูประสานงานการทดสอบระดับชาต ิ  กรรมการ 

นายฉัตรภณ วรรธนะวุฒิ ผูประสานงานการทดสอบระดับชาต ิ  กรรมการ 

งานวิเทศสัมพันธกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   กรรมการ 

นางสาวจดิาภา พันธุวรรณ หัวหนางานสงเสริมชุมชนใหมี            กรรมการและเลขานุการ 

  ความเขมแข็งทางวิชาการ 

นายรัฐนนท ธารพล หัวหนางานประชาสัมพนัธ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมของหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค และทักษะการดํารงชีวิตใหแกนักเรียน 

2. ประสานงานกับสถานศึกษาเครือขาย แลกเปลี่ยนความรูประสบการณ ทักษะวิชาการและวิชาชีพ       

ระหวางครู นักเรียน และบุคลากรอื่น ๆ ในสถานศึกษา 

3. ประสานงานระหวางโรงเรียนกับสถาบันอุดมศึกษาในการรับนิสิตฝกสอน ดูแลนิสิตฝกสอนและ

ประเมินผลนิสิตฝกสอน 



 
 

4. จัดกิจกรรมเผยแพรความรูเชิงวิชาการและวิชาอาชีพ แกบุคลากรของโรงเรียนและชุมชน 

5. วางแผนการจัดเก็บรวบรวมความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

6. วางระบบการเผยแพรขาวสาร ความรูเชิงวิชาการ ศิลปะ วัฒนธรรม การงานอาชีพ ผานสื่อตาง ๆ 

ของโรงเรียนไปสูผูปกครอง นักเรียนและชุมชน 

7. เปนแหลงเรียนรูและใหบริการแกองคกรและชุมชนในทองถ่ิน แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซ่ึงกันและกัน 

8. รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ภายในโรงเรียน เผยแพรขาวสารและกิจกรรมผานสื่อตางๆ ของโรงเรยีน 

9. ประสานงานกับงานแนะแนวในการออกแนะแนวการศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหกับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนตาง ๆ   

10. ประสานงานกับสํานักทดสอบแหงชาติ สถาบันอุดมศึกษา สพม. กท 2 และสถานศึกษา 

เปนศูนยสอบเพื่อใหบริการทางวิชาการกับนักเรียน ชุมชน และหนวยงานภายนอก 

11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

   

3.7 งานพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศ  

นางสาวนัชรีญา พรมชาต ิ       หัวหนางาน 

นางสุพรรษา ชาญกระโทก       รองหัวหนางาน 

        นายทวชิ              อศัวตระกูลวงศ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย           กรรมการ 

        นายณัฐวุฒิ  ใจกลา  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร           กรรมการ 

        นางสาวรวิวรรณ   บุณยเสนา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  กรรมการ 

                           และเทคโนโลย ี   

         นายทนง   หลีนอย  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  กรรมการ 

         นายบุญเลิศ  ชัยเดช  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา กรรมการ 

                                                    และวัฒนธรรม   

         นายสนอง           คณุม ี  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 

         นายอทุัย          นุนดํา              หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ       กรรมการ  

         นางสาวปริญดา กิตติปยะลักษณ หัวหนากลุมสาระการการเรียนรูงานอาชีพ  กรรมการ 

นางสาวนัยนา มุสิตัง             หัวหนากลุมงานเทคโนโลยี   กรรมการ 

นายพงศพล กรดเต็ม          งานยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   กรรมการ 

นายรัฐนนท ธารพล            งานเรียนเสริมพิเศษวันเสารและงานเรียนปรับพื้นฐาน กรรมการ 

นางสาวปาณัฐฐา ขุนรักษา          งานนิทรรศการวิชาการและงานคายวิชาการ กรรมการ 

นางสาวจดิาภา พันธุวรรณ        งานนิทรรศการวิชาการและงานคายวิชาการ กรรมการ 

นางสาวภาวิณ ี แถบหอม         งานนิทรรศการวิชาการ งานคายวิชาการและ กรรมการ 

                     งานสงเสริมศักยภาพภาษาตางประเทศ 

นายฉัตรภณ วรรธนะวุฒิ   งานประกวดแขงขันภายใน/ภายนอกโรงเรียน  กรรมการ 



 
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี  

1. วางแผน จัดทําโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรที ่ส งเสริมพัฒนาศักยภาพสู ความเปนเลิศ 

ทางวิชาการ และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เชน การติวเสริมความรูการทดสอบ

การศึกษาระดับชาติ การปรับพื้นฐานนักเรียน ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนเสริมพิเศษ 

วันเสาร การจัดสอนทบทวน (ติว) การสงเสริมการแขงขันตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

การแขงขัน Smart Talent การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม และนิทรรศการวิชาการ 

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

สื่อสารสองภาษา ลํ้าหนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค รวมกันรับผิดชอบสังคมโลก 

3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

3.8 งานจัดการเรยีนการสอนหองเรียนพิเศษ 

    3.8.1 งานจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษภาษาตางประเทศ 

       หองเรียน MEP 

   นายอภิวัฒ     ทองประดับ   หัวหนางาน 

   นางสาวสวุิมล     ระดาบุตร   รองหัวหนางาน 

   นางสาวชลพฤกษ     สังขมณี   กรรมการ 

   นายฐิติวัจน           ละไมลิขสิทธิ์   กรรมการ 

   นายกิตติมนต      ณะทอง    กรรมการ 

   Miss Elizabeth      Lamprea    กรรมการ 

   Mr. Reynand      Cabellero    กรรมการ 

   Mr. Geoffrey      Sobrevinas    กรรมการ 

   Mr. Fernando      Catane    กรรมการ 

   นายปฏิพัทธ      ศรีโชต ิ   กรรมการและเลขานุการ 

   นางสาวสดุาพรรษ   กันนุฬา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

    

       หองเรียน IEP AEP เกาหลี ญ่ีปุน จีน เยอรมัน ฝรั่งเศส  

             นายทนง               หลีนอย   หัวหนางานภาษาเกาหล ี  หัวหนางาน 

              นางสาวภาวณิี         แถบหอม  หัวหนางาน IEP   รองหัวหนางาน 

             นางสาวกมลวรรณ    เขียวนอย  หัวหนางานภาษาญี่ปุน   กรรมการ 

             นางสาวพชิญา         จงกลด ี   หัวหนางานภาษาจีน   กรรมการ 

             นางสาวสุคนธมาลย   ลีประดิษฐวรรณ หัวหนางานภาษาเยอรมนั   กรรมการ 

             นางสาวจันทรเพ็ญ    ชูแปน   หัวหนางานภาษาฝรั่งเศส   กรรมการ 

             นายปฏิพัทธ           ศรีโชต ิ   หัวหนางาน AEP  กรรมการและเลขานุการ 



 
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี  

1. วางแผนและจัดทําโครงสรางหลักสูตรรวมกับงานหลักสูตรของโรงเรียน ดําเนินการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนตามหลักสูตร 

2. วางแผนกิจกรรม/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการหองเรียนพิเศษภาษาตางประเทศ เปนแบบอยาง

หองเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

3. ประสานงานการจัดหาครูต างชาติ บุคลากรดําเนินงาน หนังสือแบบเรียน ว ัสดุ คร ุภ ัณฑ  

สื่อการสอน และเทคโนโลยี เพื่ออํานวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน 

4. ประชาสัมพันธโครงการ รับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ตลอดจนชี้แนะผูปกครองและนักเรียนให

เขาใจวัตถุประสงคของโครงการ และใหความรวมมือในการระดมทรัพยากรและพัฒนางานวิชาการ 

5. กํากับและนิเทศการจัดการเรยีนการสอนของครูชาวตางชาติ การจัดการสอนเสริมของครูไทย และ 

การเรียนของนักเรียน ตลอดจนแกไขปญหาที่เกิดข้ึนระหวางการดาํเนินกิจกรรมตาง ๆ 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูชาวตางชาติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

7. สรุปผลและใหขอเสนอแนะการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษภาษาตางประเทศ 

เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 
 

3.8.2 งานจัดการเรยีนการสอนหองเรียนพิเศษวิทย-คณิต SMSIP 

นางสาวชลพฤกษ        สังขมณี    หัวหนางาน 

นายณัฐวุฒิ               ใจกลา      รองหัวหนางาน  

นางสาวรวิวรรณ      บุณยเสนา    รองหัวหนางาน  

นายทศพล                ธรรมวงศ       กรรมการ 

นางสาวพัชราภรณ       สุผล        กรรมการ 

นางสาวสริิลักษณ    สาระชาต ิ   กรรมการ 

นายฐิติวัจน               ละไมลิขสิทธิ์   กรรมการ 

นายกิตติมนต            ณะทอง      กรรมการ 

นางสาวอุไรวรรณ       กลาผจัญ      กรรมการ 

นางสาวราตร ี           บุญโท       กรรมการ 

นางสาวปาณัฐฐา       ขุนรักษา       กรรมการ 

นางรัตติกาล            ถาวรไพบูลยเจริญ     กรรมการ 

นายวาย ุ         ฤดีณัฐทรพัย      กรรมการ 

นางสุพรรษา            ชาญกระโทก      กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี    

1. วางแผนกิจกรรม/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการหองเรียนพิเศษวิทย-คณิต SMSIP 



 
 

2. ประสานงานการจัดหาวิทยากร บุคลากรดําเนินงาน หนังสือแบบเรียน วัสดุ ครุภัณฑสื่อการสอน 

และเทคโนโลยี เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 

3. ประชาสัมพันธโครงการ รับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ตลอดจนชี้แนะผูปกครองและใหนักเรียน

เขาใจ วัตถุประสงคโครงการ และใหความรวมมอืในการระดมทรัพยากรและพัฒนางานวิชาการ 

4. กํากับและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของวิทยากรและครูประจําวิชา และการเรียนของนักเรียน 

ตลอดจนแกไขปญหาที่เกิดข้ึนระหวางการดําเนินกิจกรรมตางๆ 

5. จัดหาแหลงเรียนรู  กิจกรรมคายวิชาการและกิจกรรมฝกทักษะวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรทั้ง

ภายในประเทศ และตางประเทศ เพื่อสงเสริมศักยภาพของผูเรียน 

6. สงเสริมการแขงขันทางวิชาการ สรางสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมใหมและโครงงานเพื่อเผยแพรและ

ประกวด แขงขันทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาต ิ

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่เกี่ยวของกิจกรรมการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียน 

8. สรุปผลและใหขอเสนอแนะการพัฒนาหองเรียนพิเศษวิทย-คณิต SMSIP เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 

 

3.9 งานพัฒนาและผลิตสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

นางสาวอุไรวรรณ    กลาผจัญ      หัวหนางาน 

นายพงศพล             กรดเต็ม      รองหัวหนางาน 

นางสาวจดิาภา     พันธุวรรณ      กรรมการ 

นางสาวราตร ี    บุญโท      กรรมการ 

งานพัฒนาและผลิตสื่อนวัตกรรมกลุมสาระการเรยีนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กรรมการ 

นายฉัตรภณ     วรรธนะวุฒิ      กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. วางแผนพัฒนาการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตและใชสื่อการจัดการเรียนรูใหแกบุคลากร 

ของโรงเรียน 

2. สนับสนุนและพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดทําและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

3. สงเสริมการผลิตสื่อ นวัตกรรม ของบุคลากรในโรงเรียน 

4. ประเมินผลการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและการใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

5. รวบรวมจัดหาและจัดทําบัญชีรายชื่อสื่อการเรียนรู เพื่อใหบริการแกครูในการจัดการเรยีนการสอน 

6. บริการจัดหาโสตทัศนูปกรณ และใหบริการการใชหองเรียนที่มีอุปกรณสื่อเทคโนโลยีในกลุมสาระฯ  

เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู 



 
 

7. เผยแพรผลงานการผลิตสื่อ นวัตกรรมของบุคลากรภายในโรงเรียน และประชาสัมพันธสูชุมชน 

โดยผานสื่อประเภทและชองทางตาง ๆ ของโรงเรียน 

 

3.10 งานนิเทศการศึกษาและกํากับติดตามคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 

3.10.1 งานนิเทศการศึกษาและกํากับติดตามคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 

นางสาวสริิลักษณ   สาระชาต ิ    หัวหนางาน 

นางสาวสพุาพร  แซฮึง     รองหัวหนางาน 

นางสาวพัชราภรณ  สุผล     กรรมการ 

นางสาวนัชรีญา  พรมชาต ิ    กรรมการ 

นางสาวอุไรวรรณ  กลาผจัญ    กรรมการ 

นางสุพรรษา  ชาญกระโทก    กรรมการ 

นางสาวปาณัฐฐา   ขุนรักษา    กรรมการ 

นางรัตติกาล  ถาวรไพบูลยเจริญ   กรรมการ 

นางสาวพรหทัย  ขําพรมราช    กรรมการ 

                    นายทศพล    ธรรมวงศ   กรรมการและเลขานุการ  

                    นางสาวชลพฤกษ  สังขมณี    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี  

1. วางแผนนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาอยางมีระบบ 

2. นิเทศงานวิชาการ การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ และเหมาะสมกับสถานศึกษา 

3. ติดตาม ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 

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 

และการตรวจแผนการจดัการเรียนรู 

11. สงเสริมและพัฒนางานนิเทศการศึกษาภายในกลุมบริหารวิชาการอยางเปนระบบและตอเน่ือง 



 
 

12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

 3.10.2 งานนิเทศภายใน 

นางรัตติกาล ถาวรไพบูลยเจริญ   หัวหนางาน 

นางสาวราตร ี บุญโท     รองหัวหนางาน 

งานนิเทศภายในกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กรรมการ 

นางสุพรรษา  ชาญกระโทก    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี  

1. วางแผนการนิเทศภายใน และปฏิทินการนิเทศภายในของโรงเรียน 

2. จัดทําแบบบันทึกการนิเทศภายในของโรงเรียน และเอกสารใชประกอบการนิเทศภายในอื่น ๆ 

3. ติดตามการนิเทศภายใน และรวบรวมขอมูลการนิเทศภายใน 

4. ประเมินผล รายงานผลการนิเทศภายใน และขอเสนอแนะในการพัฒนาการเรียนการสอน 

5. สงเสริมและพัฒนางานนิเทศภายในกลุมบริหารวิชาการอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

6. ประสานงานกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศวภิายใน 

7. แลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณการจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษา

อื่น หรือเครือขายการนิเทศภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

8. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

3.11 งานพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

นางสุพรรษา ชาญกระโทก       หัวหนางาน 

นางรัตติกาล ถาวรไพบูลยเจริญ       รองหัวหนางาน 

งานพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กรรมการ 

นางสาวราตร ี บุญโท           กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี     

1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูเรื่องชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

2. วางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ” สูสถานศึกษา 

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

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ” สูสถานศึกษา 

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 



 
 

3.12 งานวิจัยคุณภาพการศึกษา 

นางสาวราตร ี บุญโท      หัวหนางาน 

นางสุพรรษา  ชาญกระโทก      รองหัวหนางาน 

งานวิจัยคุณภาพการศกึษากลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กรรมการ 

นางรัตติกาล ถาวรไพบูลยเจริญ     กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. ศึกษา วิเคราะห การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผู เรียนแตละ 

กลุมสาระการเรียนรู 

2. สงเสร ิมให คร ูศ ึกษา ว ิ เคราะห ว ิจ ัย เพ ื ่อพ ัฒนาค ุณภาพการเร ียนรูของผ ู  เร ียนแต ละ 

กลุมสาระการเรียนรู 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหา/พัฒนาการเรียนรูใหมีคณภาพสูงข้ึน 

4. จัดใหมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนของครู สรุปและรายงาน

ผลการวิจัยใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ 

5. วางแผนและรวมมือในการดําเน ินการประเมินคุณภาพงานวิจ ัยในชั ้นเร ียนและงานวิจัย 

ทางการศึกษา 

6. นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนของครู 

7. ประสานความรวมมือในการศึกษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจนเผยแพรผลงานการวิจัยหรือพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 

และสถาบันอื่น ๆ 

8. ประสานงานเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถามเพื่องานวิจัย 

9. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

4. งานพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและงานกลุมสาระการเรียนรู 

    4.1 งานพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

      4.1.1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรยีนการสอน   

 นางสาวสริิลักษณ สาระชาต ิ    หัวหนางานหลักสูตรและการเรียนการสอน  หัวหนางาน 

   งานพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน 

 นางสาวพัชราภรณ   สุผล หัวหนางานการจัดการเรยีนการสอน    รองหัวหนางาน 

   ในสถานศึกษาและการพฒันากระบวนการเรียนรู 

 นางสาวสพุาพร แซฮึง หัวหนางานคัดเลือกหนังสือแบบเรียน  กรรมการ 

 นายทวิช              อัศวตระกูลวงศ หัวหนากลุมการเรียนรูภาษาไทย  กรรมการ 



 
 

 นายณัฐวุฒิ ใจกลา  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  กรรมการ 

 นางสาวรวิวรรณ บุณยเสนา  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  กรรมการ 

  และเทคโนโลยี   

        นายบุญเลิศ ชัยเดช หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  กรรมการ 

  ศาสนาและวัฒนธรรม   

นายสนอง            คุณมี หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา  กรรมการ 

  และพลศึกษา  

 นายอุทัย          นุนดํา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  กรรมการ 

 นายทนง   หลีนอย หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ/ กรรมการ 

   หัวหนางานจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหล ี 

นางสาวปริญดา กิตติปยะลักษณ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพี  กรรมการ 

 นายทวีศักดิ์         ทวีรตันธรรม  หัวหนากลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กรรมการ  

        นางสาวนัยนา มุสิตัง  หัวหนางานเทคโนโลยี  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 

นางสาวกมลวรรณ   เขียวนอย  หัวหนางานจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุน   กรรมการ 

นางสาวจันทรเพ็ญ   ชูแปน  หัวหนางานจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส  กรรมการ 

 นางสาวพรหทัย ขําพรมราช หัวหนากิจกรรมชุมนุมและวิชาเลือกเสร ี  กรรมการ 

 นายฉัตรภณ วรรธนะวุฒิ  หัวหนางานตารางสอน  กรรมการ 

 งานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพฒันาผูเรียน  กรรมการ 

 นางสาวนัชรีญา พรมชาต ิ                 กรรมการและเลขานุการ 

 นายทศพล ธรรมวงศ                                                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. จัดทํารายละเอียดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา รวบรวมคําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู  

สาระการเรียนรูทองถิ่น แผนการสอน และแผนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จากทุกกลุมสาระฯ และ 

ทุกงานมาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

2. จัดอัตรากําลังของกลุมสาระการเรียนรูใหเหมาะสมตอบสนองโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาและ

จํานวนหองเรียน-นักเรียน ที่เลือกเรียน เพื่อจัดตารางสอนและกําหนดสถานที่เรียน 



 
 

3. จัดแบงกลุมนักเรียนเขาเรียนตามความถนัด และความสนใจ 

4. ประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี ่ยวของ เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียน 

การสอนการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรการวัดผลประเมินผล และการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

5. พิจารณากลั่นกรอง เพื่อนําเสนอและดําเนินการเกี่ยวกับการขอจัดซ้ือ จัดจาง วัสดุ ครุภัณฑ หนังสือ

แบบเรียนและเอกสารประกอบการเรียน สื่อเทคโนโลยีประกอบการสอน 

6. บริหารการพัฒนาบุคลากรในกลุ มสาระการเรียนรู ใหม ีความรู  ความสามารถ และทักษะ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทันกับวิทยาการและเทคโนโลยี 

7. วางแผนการดําเนินกิจกรรม / โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสงเสริมใหนักเรียน 

มีความสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ และทักษะการดํารงชีวิต  

8. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลนักเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายและมาตรฐานการเรียนรู 

9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

4.1.2 งานสงเสริมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

     นางสาวสพุาพร แซฮึง     หัวหนางาน 

    นางสาวสริิลักษณ สาระชาต ิ    รองหัวหนางาน 

     นางสาวนัชรีญา พรมชาต ิ    กรรมการ 

    นายฉัตรภณ  วรรธนะวุฒิ    กรรมการ 

งานสงเสริมการศึกษาคนควาดวยตนเองกลุมสาระการเรียนรู กรรมการ 

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

นางสาวพัชราภรณ สุผล     กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. วางแผนและจัดโครงสรางหลักสูตรรวมกับงานหลักสูตรของโรงเรียน 

2. ประสานและรวมจัดครูผูสอนในรายวิชาเพิ่มเติม IS1 IS2 และกิจกรรมสงเสริมสาธารณะประโยชน 

IS3 และสงเสริมครูผูสอนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. ประสานงานกับทุกกลุมสาระการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนแบบบันได 5 ข้ัน 

4. สงเสริมการเผยแพรผลงานของนักเรียนในรายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

5. ดูแล ติดตาม การเร ียนการสอน IS1 IS2 และ IS3 ใหเปนไปดวยความเร ียบรอยและบรรลุ 

   วัตถุประสงค 

6. จัดใหมีการประเมินและรายงานผลการพัฒนาผูเรียนสาระการศึกษาคนควาดวยตนเองและรายงาน

ภาพรวมระดับหองเรียน 

7. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ที่ไดรับผิดชอบ 



 
 

8. สรุปและรายงานผลการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

9. ดําเนินการและมีสวนรวมในการประเมินโรงเรียนตามมาตรฐานสากล 

10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

4.1.3 งานตารางสอน 

    นายฉัตรภณ  วรรธนะวุฒิ     หัวหนางาน 

    นางสาวอุไรวรรณ กลาผจัญ     รองหัวหนางาน 

งานตารางสอนกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กรรมการ 

นางสาวราตร ี   บุญโท      กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. รวบรวมและจัดทําขอมูลอัตรากําลังของกลุมสาระการเรียนรู ใหเปนปจจุบัน เพื่อใชเปนขอมูล 

    ในการประกอบขออัตรากําลังจากหนวยงานตนสังกัด 

2. ประสานงานกับกล ุ มสาระการเร ียนร ู  ในการจัดอ ัตรากําล ังเพ ื ่อน ํามาจ ัดตารางสอนจาก 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

3. ประสานงาน ดูแลการจัดตารางสอนทุกภาคเรียน และรวบรวมตารางสอนของครู ตารางการ 

ใชหองเรียน และตารางเรียนของนักเรียนใหมีความเหมาะสม 

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

  

4.2 งานกลุมสาระการเรียนรู 

    4.2.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

      นายทวิช      อัศวตระกูลวงศ  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศ 

            นางธนภรณ        พรมชาต ิ   รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานพัฒนาและสงเสริมให 

                                                               มีแหลงเรียนรูและงานหองสมุด   

      นายเลอริช   ทิมออง    งานแผนงานกลุมสาระการเรียนรู 

      นางสาวพรพิมล ศิริอรัญกุล  งานพัสดุกลุมสาระการเรยีนรู 

      นางสาวแจมนภา   ประริกาถานัง   งานสารสนเทศ 

      นายขจรเกียรติ์  เกิดเขม  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

      นางสาวศริญญา      หาผล  งานพัฒนาและผลิตสื่อนวัตกรรม  

      นางสาววิชดุา   พุทธวงค  งานนิเทศภายใน/ งานวจิัยคุณภาพการศึกษา 

      นายวงศกร ศรีระแกว  งานพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

      นางสาวสุพาพร       แซฮึง  งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน/งานตารางสอน 

      นางสาวนันทพร      ไผทองคาํ    งานวิเทศสัมพันธ 

      นางสาวรตันาภรณ   รังสิยานนท  งานวัดผลและประเมินผล     



 
 

4.2.2 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

     นายณัฐวุฒิ    ใจกลา   หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

     นางสาวอุไรวรรณ   กลาผจัญ  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู/งานแผนงานกลุมสาระการเรียนรู 

     นายกิตติมนต   ณะทอง   รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู/งาน MEP 

     นางรัตติกาล    ถาวรไพบูลยเจริญ งานพัสดุกลุมสาระการเรยีนรู 

     นางสาวพัชรินทร    อิ่มใจ   งานสารสนเทศ 

     นางสาวธมลวรรณ  เขตตสาคร  งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและงานหองสมุด 

     นางสาววิลาวัลย    ทิมยายงาม  งานพัฒนาและผลิตสื่อนวัตกรรม  

     นางสาวฐติิกร    คีตาชวีะ   งานนิเทศภายใน/ งานวจิัยคุณภาพการศึกษา 

     นายฐิติวจัน          ละไมลิขสิทธิ์  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

     นางสาวราตร ี   บุญโท   งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน/  

      งานพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

     นางสาวทพิรดา ลุขมาตย   งานตารางสอน 

     นางสาวจิดาภา    พันธุวรรณ  งานวิเทศสัมพันธ 

     นางสาวปาณัฐฐา    ขุนรักษา  งานวัดผลและประเมินผล 

     นางสพุรรษา    ชาญกระโทก  งานพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศ/ งาน SMSIP  

     นายทวีชัย  ไกรมะเริง  งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและงานหองสมุด 

     นางสาวสชุานาถ    คําแกว   ผูชวยเลขานุการ 

     นายฉัตรภณ   วรรธนะวุฒิ  เลขานุการ 

 

4.2.3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 4.2.3.1 สาขาวิทยาศาสตร 

   นางสาวรวิวรรณ    บุณยเสนา  หัวหนากลุ มสาระการเรียนรู/ งานพัฒนาระบบประกัน 

                            คุณภาพภายใน 

      นางสาวณิชาภัทร    ใจยะท ิ  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู/เหรัญญิก 

      นายสิรวิชญ    เตียงวัน  งานแผนงานกลุมสาระการเรียนรู 

   นางสาวพรหทัย    ขําพรมราช  งานพัสดุกลุมสาระการเรยีนรู 

      นายทศพล    ธรรมวงศ   งานสารสนเทศ/ งานตารางสอน 

      นายคมสัน    ศรีบุตรศร ี  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

      นายอธิโชค    กองกาญจนาทิพย งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและงานหองสมุด  

   นางสาวอนิทริา    เอมสมบูรณ  งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและงานหองสมุด 

          นายวรพล  ดิลกทวีวัฒนา  งานพัฒนาและผลิตสื่อนวัตกรรม  



 
 

      นางสาวปวีรนภัส     ยศธนาพัฒน  งานนิเทศภายใน  

      นางสาวชลพฤกษ     สังขมณี  งานวิจัยคุณภาพการศกึษา/ งานหองเรียนพิเศษ MEP 

      นางสาวนัชรีญา     พรมชาต ิ  งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 

  นายพีรพัฒน     คําอดุม  งานพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

      นางสาวพัชราภรณ   สุผล   งานวิเทศสัมพันธ/ เลขานุการ 

      นายพงศพล     กรดเต็ม  งานวัดผลและประเมินผล 

   นายวาย ุ     ฤดีณัฐทรัพย  งานหองเรียนพิเศษ SMSIP 

  นางสาวสริิลักษณ    สาระชาต ิ  งานพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศ/ งานตารางสอน 

      นางวรรณสริ ิ     ชัยเดช  งานพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศ 

   นางสาวกัลยวิรัญญา กติติวริิยานนท งานพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศ 

 

 4.2.3.2 สาขาเทคโนโลยี 

          นางสาวนัยนา      มุสิตัง  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

นายบุญสิทธิ์      แซอึ้ง  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานพัฒนาหลักสูตรและ 

กระบวนการเรียนการสอน 

นางสาวสริิกานต     พวงศิร ิ  งานแผนงานกลุมสาระการเรียนรู/ งานตารางสอน 

 นายเกียรติศักดิ์       แกวศร ี  งานพัสดุกลุมสาระการเรยีนรู/ งานพัฒนาและผลิตสื่อนวัตกรรม 

นางสาวเวณิกา        มาอินทร  งานสารสนเทศ/ งานพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศ 

นางสาวอุทุมพร       เทียมทัศน  งานนิเทศภายใน/ งานวจิัยคุณภาพการศึกษา 

          นายคฑาหัตส          ดวงสุดา  งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและงานหองสมุด/ 

      งานพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

นางสาวพิชชากร      ทองทว ี  งานวิเทศสัมพันธ/ งานวดัผลและประเมินผล 

           

    4.2.4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

         นายบุญเลิศ ชัยเดช  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

         นางสาวปาริชาติ  ตระทอง  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานพัฒนาหลักสูตรและ

       กระบวนการเรียนการสอน/งานเหรัญญิกกลุมสาระฯ 

         นางสาวรพกีร  สุริยธรรม  งานแผนงานกลุมสาระการเรียนรู 

         นายคตีภัทร  ขจัดภัย  งานพัสดุกลุมสาระการเรยีนรู/งานศาสนพธิ ี

         นางสาวสุนิษา  แกวภูมิแห  งานสารสนเทศ/ เลขานุการ / งานพัฒนาชุมชนแหง 

                                                              การเรียนรูทางวิชาชพี 



 
 

         นางสาวชโลทร  ทนปรางค  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน/งานเหรัญญิก 

                              กลุมสาระฯ 

         นายรัฐนนท  ธารพล  งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและงานหองสมุด/

   งานวิเทศสัมพันธ 

         นางสาวปรารถนา   หิรัญวัฒนานนท  งานสารสนเทศ/เลขานุการ/งานพัฒนาชุมชนแหงการ 

   เรียนรูทางวิชาชีพ 

         นางสาวอรอุมา  สุขสง  งานพัฒนาและผลิตสื่อนวัตกรรม 

         นางสาวราตรี  ศุภนามัย  งานนิเทศภายใน/งานพฒันาศักยภาพสูความเปนเลิศ 

         นางสาวณัฐสดุา  ตะกา  งานตารางสอน/ งานวัดผลและประเมินผล 

         นายไพโรจน ชัยทิตย  งานวัดผลและประเมินผล  

         นายวิษณุพงศ  โลกิม  งานวิจัยคุณภาพการศกึษา/งานพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศ 

         นายธนพล  โชติรตันากูล      งานพัฒนาและผลิตสื่อนวัตกรรม 

 

    4.2.5 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

          นายทนง  หลีนอย  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู / งานพัฒนาหลักสูตรและ 

   กระบวนการเรียนการสอน/ หัวหนาวิชาภาษาเกาหลี/  

                                                               แผนงานโครงการภาษาเกาหล ี

          นางสาววรัญญา  สมวงค   รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานแผนงานกลุมสาระ 

   การเรียนรู 

นายอภิวัฒ    ทองประดับ  หัวหนางานหองเรียนพิเศษ MEP/ งานตารางสอน 

นางสาวภาวิณ ี    แถบหอม  หัวหนางานหองเรียนพิเศษ IEP/ งานพัฒนาและสงเสริม 

ใหมีแหลงเรียนรูและงานหองสมุด 

นายภควัฒน          สุขอนันต  งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและงานหองสมุด 

นายปฏิพัทธ      ศรีโชต ิ  หัวหนางานหองเรียนพิเศษ AEP/ งานพัฒนาและผลิตสื่อ 

นวัตกรรม  

นางสาวจุสิตา        สุโคตรพรหมม ี งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน/ งานสารสนเทศ 

นางสาวอัจฉรีย       สินธุสิงห  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน/ งานสารสนเทศ 

          นางสาวดวงพร       กนกนัครา  งานพัสดุกลุมสาระการเรยีนรู/ งานพัฒนาชุมชนแหงการ 

   เรียนรูทางวิชาชพี 

นางสาวนริตา         สุบุญสันธิ ์  งานวัดผลและประเมินผล 

          นางสาวธรรญวลัย    เชิดทอง  งานนิเทศภายใน/ งานวจิัยคุณภาพการศึกษา 

          นางถวลิักษณ          เลาหบุตร  งานนิเทศภายใน/ งานวจิัยคุณภาพการศึกษา 

          นางสาวพิชญา         จงกลด ี  หัวหนาวิชาภาษาจีน/ เหรัญญิกกลุมสาระฯ 



 
 

 นางสาวปยมาส        แซอึง้  แผนงานโครงการภาษาจนี 

          นางสาวจันทรเพ็ญ     ชูแปน  หัวหนาวิชาภาษาฝรั่งเศส/ แผนงานโครงการภาษาฝรั่งเศส 

          นางสาวกมลวรรณ     เขียวนอย  หัวหนาวิชาภาษาญี่ปุน/แผนงานโครงการภาษาญี่ปุน 

          นางสาวสุคนธมาลย    ลีประดิษฐวรรณ  หัวหนาวิชาภาษาเยอรมนั/ แผนงานโครงการภาษาเยอรมัน 

          นางสาวสุวิมล           ระดาบุตร  งานวิเทศสัมพันธ/ งานพฒันาศักยภาพสูความเปนเลิศ 

          นางสาวสุดาพรรษ      กันนุฬา  งานวิเทศสัมพันธ/ เลขานุการ 

นางสาวยุวันดา         จงึรวมเจริญกจิ  งานวิเทศสัมพันธ/ เลขานุการ 

 

    4.2.6 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

นายสนอง     คุณมี   หัวหนากลุ มสาระการเรียนรู/ งานพัฒนาหลักสูตรและ 

      กระบวนการเรียนการสอน 

นายเสนีย     คงประโคน  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

นางสาวจิราภรณ     นุจร   งานแผนงานกลุมสาระการเรียนรู/ งานพัสดุกลุมสาระการเรียนรู/  

      งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

นางสาวภัครินทร     อะโรคา  งานพัสดุกลุมสาระการเรยีนรู/ งานสารสนเทศ 

นางสาวผุสดี     ขําทอง  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน/ งานนิเทศภายใน/  

      งานวิจัยคุณภาพการศึกษา/ งานตารางสอน/ งานวัดผลและ 

      ประเมินผล 

นายณัฐภัทร     จันทยา  งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและงานหองสมุด/ 

      งานพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศ 

นางสาวพรรณวด ี    มนตร ี  งานพัฒนาและผลิตสื่อนวัตกรรม 

นายสันติชัย    ประสานพานิช  งานพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ/ งานพัฒนา 

      ศักยภาพสูความเปนเลิศ 

นายทวีศักดิ ์    ทวีรตันธรรม  งานวิเทศสัมพันธ 

 

   4.2.7 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

นายอุทัย            นุนดํา   หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานพัฒนาหลักสูตรและ 

     กระบวนการเรียนการสอน/ งานตารางสอน 

นายสมัชชา         สวางศร ี  รองหัวหนากลุ มสาระการเรียนรู/ งานพัสดุกลุ มสาระ 

      การเรียนรู/ งานวิเทศสัมพันธ 

นายประดับ        บุษบา   งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและงานหองสมุด 

นางณัฐิดา          บุญรอด  งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและงานหองสมุด 

นางสาวจริภา      สุวณันะสริ ิ  งานวัดผลและประเมินผล 



 
 

นางสาวนัฏฐา      ตรีสรานุวัฒนา   งานแผนงานกลุ มสาระการเร ียนรู/ งานว ิจ ัยค ุณภาพ 

          การศึกษา/ งานนิสิต 

นางสาวสุณีย       วาจาสุวิมล  งานพัฒนาและผลิตสื ่อนวัตกรรม/ งานนิเทศภายใน/  

          งานสารสนเทศ 

นางพัชรีย           ใบมวง   งานพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ/ งานพัฒนา 

      ศักยภาพสูความเปนเลิศ 

นางสาวศศธิร      จริจักรชยั  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

  

   4.2.8 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

นางธันตนิศา   จันทรด ี  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานพัฒนาหลักสูตรและ 

กระบวนการเรียนการสอน/ งานพัฒนาศักยภาพสูความ

เปนเลิศ 

นางสาวกาญจนา   วิเชียรดิลก  งานวัดผลและประเมินผล/ งานตารางสอน/ งานนิเทศภายใน/ 

      งานวิจัยคุณภาพการศึกษา 

นายททนที   ทวีโชติ   งานสารสนเทศ/ งานวิเทศสัมพันธ/ งานพัสดุกลุ มสาระ 

      การเรียนรู/ งานแผนงานกลุมสาระการเรียนรู 

นางสาวขนิษฐา   พรมเดื่อ  งานพัฒนาและผลิตสื่อนวัตกรรม/ งานพัฒนาและสงเสริม

      ใหมีแหลงเรียนรูและงานหองสมุด/ เลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. วางแผนและบริหารงานในกลุมสาระ วางแผนอัตรากําลัง วางแผนงานกิจกรรม/โครงการการจัดกจิกรรม

การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การทําวิจัยในชั้นเรียน และอื่น ๆ 

2. รวมกันจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โครงสรางการสอน คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนและ 

แผนการสอน สนองหลักการและจุดมุ งหมายของหลักสูตรแกนกลางฯและหลักสูตรโรงเร ียน

มาตรฐานสากล 

3. กํากับกระบวนการวัดผลและประมวลผล พัฒนากิจกรรมเพิ ่มผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสงเสริม 

ความถนัดตามศักยภาพของบุคคล และฝกหัดทักษะชีวิตใหแกนักเรียน 

4. นําระบบการนิเทศ การทําวิจัย และการจัดทําขอมูลสวนบุคคลมาใชติดตาม กํากับ ดูแล ใหบุคลากรใน

กลุมสาระเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการพัฒนาการศึกษา 

5. ประสานงานกับกลุมบริหาร และหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนใหการดําเนินงานใน

กลุมสาระเปนไปดวยความสะดวกทันเวลาและเปนไปตามวัตถุประสงค 

 

 



 
 

4.3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

                     นางสาวภาวิณ ี         มะหะมาน  หัวหนากลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  4.3.1. งานแนะแนวและทุนการศึกษา 

นางสาวภาวิณ ี        มะหะมาน  หัวหนางานแนะแนว/ งานวิเทศสัมพันธ/ งานกองทุน

     เงินใหกู ยืมเพื ่อการศึกษา (กยศ.)/ งานวารสาร/

     เหรัญญิกงานแนะแนว 

นางสาวอรพรรณ        จิรธรรมกูล  รองหัวหนางานแนะแนว/ งานพัสดุงานแนะแนว/ 

      งานพัฒนาและสงเสร ิมใหม ีแหลงเร ียนรู และ 

      งานหองสมุด/ งานทุนการศึกษา 

  นางสาวธัญญลักษณ    นนทรัตน  งานแผนงานแนะแนว/ งานพัฒนาชุมชนแหงการ 

เร ียนร ู ทางว ิชาช ีพ/ งานพัฒนาหลักสูตรและ

 กระบวนการเรียนการสอน/ งานพัฒนาและผลิต 

สื่อนวัตกรรม/ เลขานุการงานแนะแนว 

นางสาวพรรวินท         ชมภู  งานพ ัฒนาระบบประก ั นค ุณภาพภายใน/  

      งานตารางสอน/ งานว ัดผลและประเม ินผล/  

      งานเร ียนร วม/ ทุนนักเร ียนเสมอภาค (กสศ.)/  

                                                              งานนิเทศภายใน 

นางสาวพนิดา         คุณพล  งานสารสนเทศ/ งานวิจ ัยคุณภาพการศึกษา/ 

      แผนงานทะเบียนวัดผล 

นางสาวดวงฤทัย         พงษสุชาต ิ งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและงานหองสมุด 

นางสาวอารียา          นวนโพธิ ์  งานพัฒนาและผลิตสื ่อนวัตกรรม/งานวิจัยคุณภาพ 

                                  การศึกษา 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. จัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถศึกษาตอหรือประกอบอาชีพและอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

2. ใหบริการทดสอบความถนัดของนักเรียน ใหคําปรึกษาแกนักเรียนทั้งเรื่องการเรียนการสอน ปญหา

สวนตัวและการเลือกอาชีพ 

3. จัดวางระบบสารสนเทศขอมูลนักเรียนติดตามนักเรียนเปนรายบุคคล ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค

ของนักเรียน และประสานงานกับผูปกครองหรือหนวยงานตาง ๆ เพื่อเปนประโยชนของนักเรียน 

4. ดูแลนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกาย นักเรียนที่มีพฤติกรรมสุมเสี่ยง หรือดอยโอกาสใหมีโอกาส 

เขาเรียนรวม และสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 



 
 

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 การใหคําปรึกษา 

การบริการสารสนเทศ การบริการจัดวางตัวบุคคล การติดตามผลเพื่อบริการผูเกี่ยวของและมีสวนไดเสีย 

10. ประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการแนะแนวการศกึษาเครือขาย  

การแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษาสถานศกึษาและหนวยงานอื่น ๆ  

11. ประสานงานและดําเนินงานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ประกอบดวย คดัเลือก บันทึกขอมูลตรวจสอบ 

สัญญา เพื่อสงเสริมใหนักเรียนสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

12. จัดสงสัญญากูยืม และรายงานการพนสภาพนักเรยีนตอ กองทุนเงินใหกูยมืเพื่อการศกึษา 

13. รายงานผลการศกึษาของนักเรียนกองทุนเงินกูยืม นักเรียนทุนทุกประเภท 

14. ดําเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาของโรงเรียน ประกอบดวย หาทุน รับสมัครนักเรียนที่ตองการขอทุน

และคัดกรองผูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสมควรไดรับทุน พิจารณาคัดเลือก ประกาศผล นักเรียนไดรับทุน 

ดําเนินงานพิธีมอบทุนการศึกษา 

15. ติดตามผล ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดาํเนินงานแนะแนว เพื่อปรับปรุง พฒันางานใหดีข้ึน 

16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

4.3.2 งานกิจกรรมยวุกาชาด / เนตรนารี กิจกรรมชุมนุมและวิชาเลือกเสร ี

 4.3.2.1 งานกิจกรรมยวุกาชาด / เนตรนาร ี

   นายวิษณุพงศ   โลกิม                 หัวหนางานยุวกาชาด/เนตรนาร ี  หัวหนางาน 

นายสมัชชา สวางศร ี รองหัวหนางานเนตรนาร/ียุวกาชาด  รองหัวหนางาน 

นายวาย ุ ฤดีณัฐทรัพย รองหัวหนางานเนตรนาร/ียุวกาชาด  รองหัวหนางาน 

นางสาวผุสด ี ขําทอง หัวหนางานเนตรนาร/ียุวกาชาด ระดับชั้น ม.1 กรรมการ 

นายณัฐภัทร จันทยา หัวหนางานเนตรนาร/ียุวกาชาด ระดับชั้น ม.2 กรรมการ 

นายฐิติวัจน       ละไมลขิสิทธิ์ หัวหนางานเนตรนาร/ียุวกาชาด ระดับชั้น ม.3 กรรมการ 

นายสมัชชา สวางศร ี หัวหนางานลูกเสือยาเสพติด   กรรมการ 

นายณัฐวุฒิ       ใจกลา ผูชวย/ กิจกรรมบุกเบิก    กรรมการ 

นายกิตติมนต ณะทอง ผูชวย/ กิจกรรมบุกเบิก   กรรมการ 

นายอุทัย นุนดํา ผูชวย/ กิจกรรมนันทนาการ   กรรมการ 



 
 

นางสาวสุณีย วาจาสุวิมล ผูชวย/ กิจกรรมนันทนาการ   กรรมการ 

นายสนอง คุณมี ผูชวย/ กิจกรรมผจญภัย   กรรมการ 

นายสันติชัย ประสานพาณิช ผูชวย/ กิจกรรมนันทนาการ   กรรมการ 

นายเสนีย คงประโคน ผูชวย/ กิจกรรมกิจกรรมเดินทางไกล  กรรมการ 

นายวาย ุ          ฤดีณัฐทรัพย ผูชวย/ กิจกรรมกิจกรรมเดินทางไกล  กรรมการ 

คุณครูประจําชั้น ม.1 - ม.3 ทุกคน ผูชวย / กิจกรรมเนตรนารี ยวุกาชาด  กรรมการ 

นางสาวรัตนาภรณ  รังสยิานนท          กรรมการและเลขานุการ 

   นางสาวณัฐสดุา     ตะกา                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 4.3.2.2 งานกิจกรรมชุมนุมและวิชาเลือกเสร ี

   นางสาวพรหทัย     ขําพรมราช       หัวหนางาน 

นายพงศพล    กรดเต็ม       รองหัวหนางาน 

นายทศพล    ธรรมวงศ       กรรมการ 

นางสาวนัชรีญา    พรมชาต ิ       กรรมการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. สํารวจความตองการ และจัดกลุมนักเรียนเขาเรียนกิจกรรมตางๆตามความถนัดและความสนใจ 

2. จัดครูที่ปรึกษากิจกรรมตามความเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน 

3. จัดตารางเรียน สถานที่เรียน และเอกสารที่ใชประกอบกิจกรรม 

4. กําหนดกจิกรรม / โครงการ และคายพักแรม สนับสนุนการฝกทักษะการดาํรงชวีิต 

5. พัฒนาคุณลกัษณะที่พงึประสงคและการทํางานกลุมอยางเปนระบบใหแกนักเรียน 

6. ติดตามการเขารวมกิจกรรม และประเมินผลการเขารวมกิจกรรมของนักเรียนทุกคน 

7. นํานักเรียนเขารวมกจิกรรมกับสถาบันและหนวยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

8. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดปการศกึษา 

9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

5.  งานทะเบียนวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 

     5.1 กลุมงานวัดผลและประเมินผล  

นางสาวพนิดา คุณพล      หัวหนางาน  

นายอภิวัฒ ทองประดับ      รองหัวหนางาน 

นางสาวสุนิษา แกวภูมิแห      กรรมการ 

นางสาวพรหทัย ขําพรมราช      กรรมการ 

งานวัดผลและประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กรรมการ 

นางสาวณัฐสดุา ตะกา         กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวอารียา นวนโพธิ ์             กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



 
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. วางแผนการวัดประเมินผล การจัดแสดงปฏิทินวัดผล ควบคุมการออกขอสอบ การดําเนินการสอบ  

การตรวจขอสอบ  การประมวลผลการสอบ  การแจงผลการสอบและรายงานผลการสอบไปยังผูเกี่ยวของ 

2. กํากับติดตามนักเรียนที่ตองสอบแกตัว เรียนซํ้า เทียบโอนผลการเรียนใหขอมูลเปนปจจุบันและ

สามารถจบการศึกษาภายในเวลากําหนด 

3. กํากับมาตรฐานการวัดผลประเมินผลของโรงเรียน พัฒนาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงเสริม

การนําผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่ม

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เชน การสอบวัดผลระดับชาต ิการทดสอบความรูความสามารถและทักษะ

ของนักเรียนจากสถาบันตาง ๆ 

4. ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนที ่ส ืบเนื ่องจากการรับยายนักเรียน การกลับจากศึกษาตอ

ตางประเทศหรือเหตุอื่น ๆ  โดยกํากับดูแลใหเปนไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผลฯ 

 

  5.2 กลุมงานทะเบียนนักเรียน 

นางสาวพนิดา       คุณพล  นายทะเบียน   หัวหนางาน 

นางสาวพรหทัย        ขําพรมราช  หัวหนางานทะเบียนนักเรียน รองหัวหนางาน 

นางสาวณัฐสดุา        ตะกา      กรรมการ 

นางสาวสุนิษา        แกวภูมิแห      กรรมการ 

นางสาวอารียา        นวนโพธิ ์      กรรมการ 

นายอภิวัฒ        ทองประดับ      กรรมการ 

นางสาวอัจฉรยี          สินธุสิงห     กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวกมลวรรณ     เขียวนอย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

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    



 
 

กลุมบริหารงบประมาณ 

แนวคิด 

     การบริหารงบประมาณของโรงเรียนสายน้ําผึ้ง  ในพระอุปถัมภฯ  มุงเนนผลสัมฤทธิ์ (Result Based 

Management : RBM)  และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance Based Budgeting :PBB)

จากการบริหารจัดการทั้งดานงบประมาณและงานพัสดุอยางมีคุณภาพ  โดยยึดหลักความถูกตองตามระเบียบ

ราชการ  มีความคลองตัว  โปรงใส  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  และตรวจสอบได   อํานวยความสะดวกในการจัดหาและ

ดูแลผลประโยชนของโรงเรียน เพื่อสนับสนุนใหการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเกิด

ประสิทธิภาพ สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีข้ึนตอผูเรียน 

เปาประสงค 

1. เพื่อใหสถานศึกษา บริหารจดัการดานงบประมาณและงานพัสดุ มีความเปนอิสระ คลองตัว ถูกตอง 

ตามระเบียบราชการ  โปรงใส บริสุทธิ์ ยตุธิรรม ตรวจสอบได 

2.   เพือ่ใหไดผลผลติ ผลลัพธเปนไปตามวัตถุประสงคของโรงเรียน 

3.   เพือ่ใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรพัยากรไดอยางเพียงพอ ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 

ขอบขาย/ภารกิจ 

1.  สํานักงานกลุมบริหารงบประมาณ  

     1.1 งานสารบรรณกลุม 

       1.2 งานสารสนเทศและแผนงานกลุม 

       1.3 งานตามนโยบายสวนกลาง 

       1.4 งานนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

        1.5 งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 2. งานกาํหนดนโยบายแลtแผนงาน 

     2.1 งานการจดัทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณ 

       2.2 งานการจดัทําแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 

       2.3 งานการอนุมัตกิารใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

       2.4 งานการขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

  2.5 งานการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 

  2.6 งานการตรวจสอบตดิตามและรายงานการใชงบประมาณ 

  2.7 งานการตรวจสอบตดิตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 

2.8 งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

3. การบริหารการเงิน - บัญชี 

     3.1 งานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

  3.2 งานการปฏิบัติงานอืน่ใดตามที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 

  3.3 งานการเบิกเงินจากคลัง 



 
 

       3.4 งานการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน 

  3.5 งานการนําเงินสงคลงั 

  3.6 งานการจดัทําบัญชีการเงิน 

  3.7 งานการจดัทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

  3.8 งานการจดัทําและจดัหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 

  3.9 งานธนาคารโรงเรียน 

  3.10 งานสวัสดิการการเงิน 

  3.11 งานสมาคมผูปกครองและครู 

  3.9 งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 4. การบริหารจัดการทรัพยากร และพัสดุ 

    4.1 งานการบริหารจัดการทรพัยากรเพื่อการศึกษา 

       4.2 งานการวางแผนพัสด ุ

 4.3 งานการกาํหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางที่ใช

เงินงบประมาณ 

  4.4 งานการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหาพัสด ุ

  4.5 งานการจดัหาพัสด ุ

  4.6 งานการควบคุมดูแล บํารุงรกัษาและจําหนายพัสด ุ

  4.7 งานการจดัหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 

  4.8 งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 5. งานตรวจสอบบัญชีและการเงิน 

  5.1 งานตรวจสอบการรบั – จายเงินประจําวัน 

  5.2 งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท 

  5.3 งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

  

คณะกรรมการกลุมบริหารงบประมาณ ประกอบดวย 

1.  คณะกรรมการอํานวยการ 

    นายณรงคศักดิ ์      รักพรา       ผูอํานวยการโรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ ประธานกรรมการ 

    นางสาวจริยา   ขาวงาม        รองผูอํานวยการกลุมบรหิารวิชาการ กรรมการ 

นางโยธกา ธรรมบุญเปง  รองผูอํานวยการกลุมบรหิารทั่วไป  กรรมการ  

วาทีร่อยตรีณพล  ดํารงธนะชัย รองผูอํานวยการกลุมบรหิารงานบุคคล กรรมการ 

นางสาวปทมา  ตันไพบูลย  รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ                กรรมการและเลขานุการ 

 

 



 
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี   

กําหนดนโยบาย ใหคําปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน นิเทศ กํากับติดตาม ของกลุมบริหารงบประมาณ

ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใหขอเสนอแนะรวมแกปญหาแก

คณะกรรมการกลุมบริหารงบประมาณ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค 

ถูกตองตามระเบียบราชการ 

2. คณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

2.1 รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

 นางสาวปทมา  ตันไพบูลย 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี   

1. ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

2. เปนคณะทํางานบริหารโรงเรียนโดยตาํแหนง 

 3. วางแผน ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานกสํานักงานกลุมบริหาร

งบประมาณ งานกําหนดนโยบายและแผนงาน  ติดตามและรายงานการใชงบประมาณ งานการเงิน งานบัญชี   

งานเก็บรักษาเงิน งานบริหารพัสดุและสินทรัพย งานระดมทรัพยากรและกองทุนเพื ่อการศึกษาใหเกิด

ประสิทธิภาพและไดผลดี 

4. บริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์และการบริหารแบบมุงเนนผลงานใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน

ของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายไดมาบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีตอผูเรียน 

 5. รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษางานของกลุมบริหารงบประมาณ

ของโรงเรียน ทั้งดานระเบียบ แนวปฏิบัติตาง ๆ ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติงานอยางถูกตอง รวดเร็วและทันเวลา 

 6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

2.2 ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

นางกัลยวิรัญญา     กิตตวิิริยานนท   ฝายงานสํานักงาน/พัสดแุละสินทรัพย 

นางสาวแจมนภา        ประริกาถานัง  ฝายการเงินและบัญชี   

นางสาววรัญญา สมวงค   ฝายกําหนดนโยบายและแผน 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี   

1. เปนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

2. พัฒนาระบบบริหารงานของกลุมบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพโดยเนนการมีสวนรวม 

3. จัดบุคลากรรับผิดชอบการดําเนินงานในงานตาง ๆ ในกลุมบริหารงบประมาณ 

4. กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงบประมาณใหสอดคลองกับ

วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของโรงเรียน 

5. วางแผนและดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ใหการดําเนินงานตาง ๆ ของกลุมบริหารงบประมาณ 

6. สงเสริมสนับสนุนครู และบุคลากร ใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานในกลุมบริหาร 



 
 

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

7. ประสานงานใหความชวยเหลือ ชวยแกไขปญหา และเปนที่ปรึกษาใหครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

ในกลุมบริหารงบประมาณ ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8. เปนผูนําในการแกปญหาทางดานบริหารงบประมาณ และรวมในการดําเนินงานของงานตาง ๆ ของ 

กลุมบริหารงบประมาณใหปฏิบัติงานดวยความราบรื่น 

9. สรุปประเมินผลการดําเนินงานของกลุมบริหารงบประมาณ และจัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน

ของกลุมบริหารงบประมาณเสนอผูบริหาร 

10. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

2.3 คณะกรรมการกลุมบริหารงบประมาณ 

นางสาวปทมา   ตันไพบูลย   ประธานกรรมการ 

นางกัลยวิรัญญา  กิตตวิิริยานนท  รองประธานกรรมการ    

นางสาวแจมนภา  ประริกาถานัง  รองประธานกรรมการ 

นางสาวพิชญา  จงกลด ี   กรรมการ    

นางสาวอินทริา  เอมสมบูรณ  กรรมการ 

นายเลอริช  ทิมออง   กรรมการ 

นางสาวพรรวินท  ชมภู   กรรมการ  

นางสาวปวีรนภัส  ยศธนาพัฒน  กรรมการ   

นายคีตภัทร  ขจัดภัย   กรรมการ  

นายกิตติมนต    ณะทอง   กรรมการ 

นางสาวราตร ี  ศุภนามัย  กรรมการ 

นางสาวปยมาส  แซอึ้ง   กรรมการ 

นางสาวสุคนธมาลย ลีประดิษฐวรรณ  กรรมการ 

นางสาวกาญจนา  วิเชียรดิลกกุล  กรรมการ 

นางสาวธมลวรรณ  เขตตสาคร  กรรมการ 

นางสาวขนิษฐา   พรมเดื่อ   กรรมการ 

นายธนพล            โชติรตันากูล  กรรมการ 

นายทวีชัย  ไกรมะเริง  กรรมการ 

นางสาวชลทิชา  เฮงสกุล   กรรมการ   

นางสาวจริยาภรณ  กังวานพจนีย  กรรมการ   

วาทีร่อยตรีหญิงสุภาพร บุตรศิร ิ   กรรมการ    

นางสาววลีพร   บุตรศิร ิ   กรรมการ 

นางสาววรัญญา  สมวงค   กรรมการและเลขานุการ  

นายฐิติวัจน  ละไมลิขสิทธิ์  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



 
 

 หนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี    

1. วางแผนกําหนดกลยุทธในการขับเคลื่อนกลุมบริหารงบประมาณ 

2. วางแผน  แกปญหา และกํากับ  ติดตาม พัฒนางานในกลุ มบริหารงบประมาณใหดําเน ินไป 

อยางเรียบรอย   มีประสิทธิภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 

3. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

4. ประสานงานกลุมบริหารงานตามโครงสรางใหดาํเนินโครงการ/กจิกรรมใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน

ของโรงเรียน 

5. สรุปรายงานผลการดําเนินการ 

6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 

3. งานสํานักงานกลุมบริหารงบประมาณ 

นางกัลยวิรัญญา  กิตตวิิริยานนท      หัวหนางาน 

นางสาวแจมนภา       ประริกาถานัง   รองหัวหนางาน 

ครูและบุคลากรกลุมบรหิารงบประมาณทุกคน  กรรมการ   

นางสาววรัญญา   สมวงค    กรรมการและเลขานุการ 

นายฐิติวัจน  ละไมลิขสิทธิ์   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

นางสาวจริยาภรณ กังวานพจนีย   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี   

1. กํากับดูแล งานสารบรรณ จัดระบบและดําเนินการ  รับ-สง  แจงเวียนหนังสือของกลุมบริหาร

งบประมาณ จัดเก็บใหเปนปจจุบัน เปนหมวดหมู และเปนระเบียบเรียบรอย 

2. ราง/พิมพหนังสือ  คําสั่ง  เอกสารราชการใหถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ 

3. จัดเชิญประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารงบประมาณ และจัดทํารายงานการประชุมเสนอฝาย

บริหาร 

4. ประสานงานกับหนวยงานภายในกลุม และหนวยงานอื่น ๆตามนโยบายสวนกลาง เพื่อทราบและ

ปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ 

5. รวบรวมขอมูลสารสนเทศและแผนงานกลุมบริหารงบประมาณ  จัดทําเปนเอกสารเพื่อรายงาน และ 

               รองรับการประเมิน 

6. ประเมินผลการดําเนินงานของกลุ ม และวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส  ภาวะคุกคาม  

เพื่อประกอบการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ และการจัดทําแผนการควบคุมภายใน 

7. ดําเนินการจัดทําแผนงบประมาณ แผนพัฒนาของกลุมบริหารงบประมาณ 

8. จัดทําเอกสารของกลุมบริหารงบประมาณ เพื่อรองรับการประเมินตาง ๆ 

9. ควบคุม  นิเทศและประเมินการดําเนินการตามแผนงานโครงการ 

10. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
   



 
 

 4. งานกาํหนดนโยบายและแผน 

      4.1 คณะกรรมการดําเนินงานกําหนดนโยบายและแผน 

นางสาววรัญญา   สมวงค  หัวหนางาน 

นางสาวปยมาส         แซอึ้ง  รองหัวหนางาน  

นายทศพล   ธรรมวงศ  กรรมการ 

นายพงศพล   กรดเต็ม  กรรมการ 

นายเลอริช  ทิมออง  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี   

1. ศึกษา วิเคราะห นโยบาย และกลยุทธของหนวยงานตนสังกัด รวมทั้งสภาพปจจุบันและปญหาของ

โรงเรียนเพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ป โดยเนนการมีสวนรวมของ

ผูเกี่ยวของทุกฝาย 

3. เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําป และแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ป ตอคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 

4. แจงจัดสรรวงเงินและจัดทําขอตกลงผลผลิตใหหนวยงานในสถานศึกษารับไปดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณ 

5. ควบคุม กํากับ ดูแลการเบิกจายงบประมาณประเภทตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป 

6. ประสานงานกับงานตาง ๆ ในโรงเรียนในการจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานประจําป เพื่อใหการปฏิบัติงาน 

ตามแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมเปนไปอยางถูกตองตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กําหนด 

7. จัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติประจําป เสนอรายงาน

ผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

8. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
    

 4.2 แผนงานกลุมบริหารและแผนงานกลุมสาระการเรียนรู 

นางสาวปาณัฐฐา  ขุนรักษา แผนงานกลุมบริหารวิชาการ 

นายปฏิพัทธ  ศรีโชต ิ  แผนงานกลุมบริหารบุคคล 

     แผนงานโครงการ AEP/IEP 

นายสิรวิชญ  เตียงวัน  แผนงานกลุมบริหารทั่วไป 

แผนงานกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(วิทยาศาสตร) 

นางสาวฐติิกร   คีตาชวีะ  แผนงานกลุมบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน) 

นางสาวปยมาส   แซอึ้ง   แผนงานกลุมบริหารงบประมาณ 

แผนงานโครงการภาษาจนี 



 
 

 นางสาวสริิกานต   พวงศิร ิ  แผนงานกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

          (เทคโนโลยี)  

นายเลอริช   ทิมออง   แผนงานกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 

นางสาวอุไรวรรณ   กลาผจัญ แผนงานกลุมสาระสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

นางสาวรพีกร   สุริยธรรม  แผนงานกลุมสาระการเรยีนรูสังคมศึกษาฯ 

นางสาวจริาภรณ  นุจร  แผนงานกลุมสาระการเรยีนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

นายททนท ี  ทวีโชต ิ  แผนงานกลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชพี 

นางสาววรัญญา   สมวงค  แผนงานกลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ 

นางสาวนัฏฐา       ตรีสรานุวัฒนา แผนงานกลุมสาระการเรยีนรูศิลปะ 

นางสาวธัญญลกัษณ  นนทรัตน  แผนงานงานแนะแนว 

นางสาวพนิดา   คุณพล   แผนงานงานทะเบียนวัดผล 

นางสาวดวงพร   กนกนัครา  แผนงานงานหองสมุด 

นางสาวจันทรเพ็ญ  ชูแปน   แผนงานโครงการภาษาฝรั่งเศส 

นางสาวสุคนธมาลย  ลีประดิษฐวรรณ  แผนงานโครงการภาษาเยอรมัน 

นางสาวชลพฤกษ   สังขมณี   แผนงานหองเรียนพิเศษ SMSIP  

นายอภิวัฒ    ทองประดับ แผนงานหองเรียนพิเศษ MEP 

นางสาวพรหทัย    ขําพรมราช แผนงานกิจกรรมชุมนุม 

นางสาวกมลวรรณ เขียวนอย แผนงานโครงการภาษาญี่ปุน 

นายวิษณุพงศ   โลกิม   แผนงานงานเนตรนารี/ยวุกาชาด 

นางสาววรัญญา   สมวงค  แผนงานโครงการภาษาเกาหลี  

 มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี   

1. งานการจัดทาํแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณ 

2. งานการจัดทาํแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 

3. งานการอนุมตัิการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

4. งานการขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

5. งานการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 

6. งานการตรวจสอบติดตาม และรายงานการใชงบประมาณ 

7. งานการตรวจสอบติดตาม และรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 

8. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

5. งานการเงิน และบัญชี 

5.1 งานการเงิน  

นางสาวแจมนภา        ประริกาถานัง  หัวหนางาน 



 
 

นายฐิติวัจน  ละไมลิขสิทธิ์  รองหัวหนางาน 

นางสาวพิชญา  จงกลด ี   กรรมการ 

นางสาวอินทริา  เอมสมบูรณ  กรรมการ 

นายคีตภัทร  ขจัดภัย   กรรมการ 

นายกิตติมนต    ณะทอง   กรรมการ 

นางสาวปยมาส  แซอึ้ง   กรรมการ 

นางสาวสุคนธมาลย ลีประดิษฐวรรณ  กรรมการ 

นางสาวกาญจนา  วิเชียรดิลกกุล  กรรมการ 

นายทวีชัย  ไกรมะเริง  กรรมการ 

นางสาวปวีรนภัส  ยศธนาพัฒน  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวจริยาภรณ  กังวานพจนีย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ   

นางสาวชลทิชา  เฮงสกุล   กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

 มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี   

1. รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินบํารุงการศึกษา และเงินอุดหนุนบํารุงการศึกษา 

2. จายเงินบํารุงการศึกษาและเงินอุดหนุนบํารุงการศึกษา 

3. จัดเก็บภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายจากรานคา และนําสงกรมสรรพากรกอนวันที่ 7 ของทุกเดือน 

4. นําฝาก – ถอน เงินรายไดสถานศึกษา และเงินอื่น ๆ จากธนาคารและหนวยเบิก 

5. รายงานการใชใบเสร็จรับเงินบํารุงการศึกษา พรอมจัดทะเบียนคุมการใชใบเสร็จ 

6. จัดทํารายละเอียด เงินสวัสดิการงบประมาณ เงินอื่น ๆ และเงินเดือนของขาราชการและลูกจาง 

สงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 

7. จัดทํารายละเอียด จายเงินเดือนสุทธิของครูและลูกจางสงธนาคาร 

8. จัดทําทะเบียนคุมเช็คเงินรายไดสถานศึกษาและเงินอุดหนุนบํารุงการศึกษา 

9. จัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 

10. เสนอเบิกจายเงินงบประมาณ 

11. ทําใบรับรองการหักภาษีของขาราชการครูและลูกจาง 

12. ดําเนินการเบิกจายเงินคาเชาบาน คาการศึกษาบุตร คารักษาพยาบาลพรอมจัดทะเบียน  คุมการ

เบิกจายทุกประเภท 

13. ดําเนินการเบิกจาย เสนอขออนุมัติ และโอนเงินงบประมาณ 

14. จัดทําทะเบียนคุมการเบิก – จาย และลางใบเบิกเงินเพื่อจายในราชการ 

15. วางแผน และดําเนินการะดมทรัพยากรตามนโยบายของโรงเรียนและระเบียบปฏิบัติราชการ 

16. จัดหาประโยชนจากทรัพยสิน เพื่อผลประโยชนของโรงเรียน 

17. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 



 
 

5.2 งานบัญชี 

 นางสาวปยมาส        แซอึ้ง      หัวหนางาน   

 นางสาวจริยาภรณ กังวานพจนีย  กรรมการ 

นางสาวชลทิชา  เฮงสกุล                 กรรมการ 

นางสาวกาญจนา  วิเชียรดิลกกุล  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี   

1. จัดทําบัญชีคุมรายรับ – รายจาย บัญชีแยกประเภท  สมดุเงินสด รายงานเงินคงเหลือประจําวัน และ   

ทะเบียนคุมสมุดคูฝาก 

2. จัดทําทะเบียนคุมยอดเงินฝากธนาคาร 

3. จัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

4. จัดทําทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 

5. จัดทําทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 

6. จัดทําทะเบียนคุมเงินรายไดแผนดิน 

7. จัดทํางบเดือน 

8. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

5.3 งานตรวจสอบบัญชีและการเงิน    

นายกิตติมนต  ณะทอง   หัวหนางาน 

นายเลอริช  ทิมออง   กรรมการ 

นางสาวจริยาภรณ กังวานพจนีย  กรรมการ 

นางสาวชลทิชา  เฮงสกุล                     กรรมการ 

นางสาวอินทริา  เอมสมบูรณ  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี   

1. ดําเนินการตรวจสอบการรับ  -  จายเงินประจําวนั และการลงบัญชีทุกประเภท กระทบยอดสอบ

ทานความถูกตองทุกวัน 

2. รายงานการตรวจสอบใหผูบริหารทราบทุกวัน 

3. รวบรวมงานการตรวจสอบเปนเอกสารทุกสิ้นภาคเรียน เสนอผูบริหาร 

4. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

5.4 งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

 นายคีตภัทร  ขจัดภัย   หัวหนางาน 

นางสาวกาญจนา  วิเชียรดิลกกุล  รองหัวหนางาน 

นายกิตติมนต    ณะทอง   กรรมการ 



 
 

นายฐิติวัจน  ละไมลิขสิทธิ์  กรรมการ 

นางสาวแจมนภา  ประริกาถานัง  กรรมการ 

นางสาววรัญญา   สมวงค   กรรมการ 

นายทวีชัย  ไกรมะเริง  กรรมการและเลขานุการ  

นางสาวจริยาภรณ กังวานพจนีย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

นางสาวชลทิชา  เฮงสกุล   กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

 มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี   

1. จัดการทรัพยากร และประชาสัมพันธใหหนวยงานภายในสถานศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษาทราบรายการสินทรัพยของสถานศึกษาเพื่อใชทรัพยากร 

2. รวมกันวางระบบการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพรวมกับบุคคลและหนวยงานทางภาครัฐและ

เอกชน 

3. สนับสนุนใหบุคลากรและสถานศึกษารวมมือกันใชทรัพยากรในชุมชนใหเก ิดประโยชนตอ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

4. ระดมทรัพยากร โดยการจัดหารายไดและผลประโยชน 

5. จัดทําแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยกําหนดวิธีการ แหลงสนับสนุน 

เปาหมาย เวลาดําเนินงาน และผูรับผิดชอบ 

6. เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อ 

ขอความเห็นชอบและดําเนินการในรูปคณะกรรมการ 

7. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

   

  5.5 งานธนาคารโรงเรียน 

    นางสาวสุคนธมาลย ลีประดิษฐวรรณ  หัวหนางาน 

นางสาวจริยาภรณ กังวานพจนีย  กรรมการ 

นางสาวชลทิชา  เฮงสกุล   กรรมการ 

 นางสาวอินทริา  เอมสมบูรณ  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี   

1. จัดกิจกรรมสงเสริมการออมแกนักเรียนทุกระดับชัน้ 

2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน 

3. ประสานงานกับธนาคารออมสิน สาขาพรอมพงษ 

4. ตรวจสอบ ตดิตาม แกปญหาและพัฒนางานธนาคารดาํเนินไปดวยความถูกตอง 

5. จัดทําเอกสารทางการเงินใหครบถวนสมบูรณ และดูแลความปลอดภัยเกีย่วกับการรักษาเงิน 

6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 



 
 

 5.6 งานสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสายน้ําผ้ึง 

นางสาวพิชญา  จงกลด ี   หัวหนางาน    

นางสาวชลทิชา  เฮงสกุล   กรรมการ 

นางสาวจริยาภรณ กังวานพจนีย  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี   

1.  รับ – จาย เงินสมาคมผูปกครองและครูโรงเรยีนสายน้ําผึ้ง 

2.  จดัทําบัญชีคุมการรับ – จายเงินสมาคมฯ 

3.  จดัทํารายงานการเงิน – บัญชีสมาคมฯ 

4.  ยื่นภาษีเงินได 

5.  ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

5.7 งานสวัสดิการการเงนิ 

  นายฐิติวัจน  ละไมลิขสิทธิ์  หัวหนางาน 

 นางสาวชลทิชา  เฮงสกุล   กรรมการ 

 นางสาวจริยาภรณ กังวานพจนีย  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี   

1. ปฏิบัติหนาที่เก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ในการจดัสวัสดิการภายในโรงเรียน 

2. กําหนดวิธีปฏิบัติและเผยแพรเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการในภายในโรงเรียน 

3. จัดสวัสดิการดานขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรในโรงเรีย 

4. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆที่ไดรบัมอบหมาย 

 

6.  การบริหารจัดการทรัพยากรและพัสดุ 

     6.1 งานพัสดุกลาง                    

นางกัลยวิรัญญา     กิตตวิิริยานนท     หัวหนางาน 

นางสาวราตร ี  ศุภนามัย  รองหัวหนา   

นางสาวธมลวรรณ  เขตตสาคร  กรรมการ 

นางสาวขนิษฐา   พรมเดื่อ   กรรมการ 

นายธนพล  โชติรตันกูล  กรรมการ 

นางสาววลีพร   บุตรศิร ิ   กรรมการ 

วาทีร่.ต.หญิงสุภาพร บุตรศิร ิ   กรรมการ 

นางสาวพรรวินท  ชมภู   กรรมการและเลขานุการ            
  

 

 



 
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี   

1. ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากร สํารวจวัสดุครุภัณฑ ที่ดิน อาคาร และสิ่งกอสรางทั้งหมดเพื่อทราบสภาพ

การใชงาน 

2. จําหนาย บริจาค หรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไมไดใชประโยชน 

3. จัดทําทะเบียนคุมทะเบียนทรัพยสินที่เปนวัสดุ ครุภัณฑใหเปนปจจุบัน ทั้งที่ซื ้อหรือจัดหาจากเงิน

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนไดรับการบริจาคที่ยังไมไดบันทึกคุมไว โดยบันทึก

ทะเบียนคมุราคา วันเวลาที่ไดรับสินทรัพย 

4. จดทะเบียนเปนราชพัสดุสําหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งกอสรางในกรณีที่ยังไมดําเนินการ และที่ยังไม

สมบูรณใหประสานกรมธนารักษ หรือสํานักงานธนารักษจังหวัดเพื่อดําเนินการใหเปนปจจุบันและให

จัดทําทะเบียนคุมในสวนของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน 

5. จัดทําระบบฐานขอมูลทรัพยสินของสถานศึกษา 

6. จัดทําระเบียบการใชทรัพยสินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

7. ในการจัดซื ้อจัดจาง ดําเนินการจัดทําเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ 

สิ่งกอสรางในกรณีที่เปนมาตรฐาน 

8. ในการจัดซื้อจัดจาง ดําเนินการตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบรายการของ

ครุภัณฑสิ่งกอสรางในกรณีที่ไมเปนแบบมาตรฐาน โดยดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ 

9. จัดซื้อจัดจาง โดยตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ คุณลักษณะ ประกาศ จาย-ขายแบบรูป รายการหรือ 

คุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาของโดยคณะกรรมการ จัดทําสัญญาและเมื่อตรวจรับงานใหมอบเรื่องใหแก

เจาหนาที่การเงินวางฎีกาเบิกเพื่อจายแกผูขาย/ผูจาง 

10. จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินใหเปนปจจุบัน 

11. กําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชสินทรัพย 

12. กําหนดใหผูมีความรับผิดชอบในการจัดเก็บ ควบคุม และเบิกจายใหเปนไปตามระบบ 

13. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปอยางสมํ่าเสมอ 

14. ตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษา และซอมแซมทั ้งกอนและหลังการใชงาน สําหรับทรัพยสินที ่มี 

สภาพไมสามารถใชงานไดใหตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทําจําหนาย หรือขอรื้อถอนกรณีเปน 

สิ่งปลูกสราง 

15. ดําเนินงานจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามแผนงาน/และจํานวนเงินงบประมาณที่แตละกลุมงาน/กลุมสาระ

ไดรับตามแผนปฏิบัติการประจําป 

16. ประสานงานกับหัวหนากลุมงาน/หัวหนากลุมสาระเกี่ยวกับการเซ็นใบตรวจรับใบเบิก 

17. ควบคุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพัสดุใหถูกตองตามระเบียบเปนปจจุบัน 

18. จัดทําบัญชีควบคุมการขออนุมัติใชเงินประเภทตาง ๆ ของหมวด/ฝาย ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติ 

การประจําปที่ไดรับอนุมัติแลว 



 
 

19. จัดทําแบบฟอรมงานพัสดุประเภทตาง ๆ 

20. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน 

21. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

6.2 งานพัสดุหนวยงานยอย 

นางกัลยวิรัญญา     กิตตวิิริยานนท      หัวหนาเจาหนาที่             

นายปฏิพัทธ   ศรีโชต ิ   พัสดุกลุมบริหารงานบุคคล  

นางสาวนันทพร  ไผทองคํา   พัสดุกลุมบริหารทั่วไป   

นางสาวพัชราภรณ  สุผล   พัสดุกลุมบริหารวิชาการ   

นางสาวพรพิมล  ศิริอรัญกุล   พัสดุกลุมสาระฯ ภาษาไทย  

นายคีตภัทร   ขจัดภัย    พัสดุกลุมสาระฯ สังคมศกึษา  

นางสาวดวงพร  กนกนัครา   พัสดุกลุมสาระฯ ตางประเทศ  

นางสาวพรหทัย  ขําพรมราช   พัสดุกลุมสาระฯ วทิยาศาสตร  

นางรัตติกาล  ถาวรไพบูลยเจริญ  พัสดุกลุมสาระฯ คณติศาสตร  

นายสมัชชา        สวางศร ี   พัสดุกลุมสาระฯ ศิลปะ   

นางสาวภัครินทร   อะโรคา   พัสดุกลุมสาระฯ สุขศึกษาฯ 

นายททนท ี ทวีโชต ิ   พัสดุกลุมสาระฯ การงานอาชีพ  

นายเกียรติศักดิ์        แกวศร ี   พัสดุกลุมงานคอมพวิเตอร   

นางสาวจริาภรณ  นุจร    พัสดุงานงานพยาบาล    

นางสาวอรพรรณ  จิรธรรมกูล   พัสดุงานแนะแนว   

นางสาวจริภา  สุวัณนะสิร ิ   พัสดุงานหองสมุด   

นายวิษณุพงษ            โลกิม         พัสดุงานกจิกรรมเนตรนาร/ียุวกาชาด 

นางสาวทพิรดา  ลุขมาตย   พัสดุสํานักงานผูอํานวยการ 

นางสาวราตร ี  ศุภนามัย   เจาหนาที่กลุมบริหารงบประมาณ 

นางสาวพรรวินท  ชมภู   เจาหนาที่กลุมบริหารงบประมาณ 

นางสาวธมลวรรณ  เขตตสาคร   เจาหนาที่กลุมบริหารงบประมาณ 

นางสาวขนิษฐา   พรมเดื่อ   เจาหนาที่กลุมบริหารงบประมาณ 

นายธนพล  โชติรตันกูล   เจาหนาที่กลุมบริหารงบประมาณ 

นางสาววลีพร   บุตรศิร ิ   เจาหนาที่กลุมบริหารงบประมาณ 

วาทีร่.ต.หญิงสุภาพร  บุตรศิร ิ   เจาหนาที่กลุมบริหารงบประมาณ  

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี   

1. ควบคุมตรวจสอบการเสนอซ้ือ เสนอจางใหเปนไปตามแผนงานโครงการ 

2. กําหนดรูปแบบรายการ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ 



 
 

3. เสนอขอซื้อ  ขอจาง ตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวของ 

4. เสนอรายงานการตรวจรับพัสดุ และขออนุมัติจาย 

5. จัดทําทะเบียนควบคุม ซอมแซม วัสดุ ครุภัณฑของหนวยงาน และรายงานการควบคุมจัดจําหนาย 

ตามระเบียบพัสดุ 

6. ตรวจสอบพัสดุ ครภุัณฑประจําป 

7. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กลุมบริหารงานบุคคล 
 

แนวคิด 

 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเปนภารกิจสําคัญที่มุ งสงเสริมใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานเพื่อ 

ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร ทาง

การศึกษา พุทธศักราช 2547 แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2550 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2562 

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช 2546 และกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวข

อง เพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว มีอิสระภายใต กฎหมาย มีระเบียบ เปนไปตาม

หลักธรรมาภิบาล เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ พัฒนาใหมีความรู ความสามารถ มี

ขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง และกาวหนาใน วิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนา

คุณภาพทางการศึกษาของผูเรียนใหไดมาตรฐานเปนสําคัญ  

เปาประสงค 

 1. เพื่อใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตอง รวดเร็ว และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  

 2. เพื่อสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความสามารถและมีจิตสํานึกในการ 

ปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์  

 3. เพื่อสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นใน 

ระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณอยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ  

 4. เพื่อสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ ได

รับการยกยอง เชิดชูเกียรติมีความมั่นคง และมีความกาวหนาในวิชาชีพ ซึงสงผลตอการพัฒนา คุณภาพทางการ

ศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 

 ขอบขาย / ภารกิจ   

 1. งานวางแผนอัตรากําลัง  

2. งานจัดสรรอัตรากาํลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

3. งานสรรหาและบรรจแุตงตั้ง  

4. งานเปลี่ยนตําแหนงที่สูงข้ึน การยายขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา  

5. งานดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน  

6. งานการลาทุกประเภท  

7. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน  

8. งานดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  

9. งานสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน  

10. งานรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

11. งานอุทธรณและการรองทุกข  

12. งานออกจากราชการ  



 
 

13. งานจัดระบบและจัดทําทะเบียนประวัต ิ

14. งานจัดทําบัญชีรายชื่อและใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  

15. งานสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

16. งานสงเสริมและการยกยองเชิดชูเกียรติ  

17. งานสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

18. งานสงเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

19. งานริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต  

20. งานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงาน  

     บุคคล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 

คณะกรรมการกลุมบริหารงานบุคคล ประกอบไปดวย   

1. คณะกรรมการอํานวยการ  

นายณรงคศักดิ์    รักพรา   ผูอํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 

นางสาวจริยา     ขาวงาม  รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ  รองประธานกรรมการ 

นางโยธกา         ธรรมบุญเปง  รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป   กรรมการ 

นางสาวปทมา     ตันไพบูลย  รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ กรรมการ 

วาทีร่อยตรีณพล    ดาํรงธนชัย  รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี  

กําหนดนโยบาย ใหคําปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน นิเทศ กํากับติดตาม ใหการบริหารจัดการศึกษา

ของกลุมบริหารงานบุคคลเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใหขอเสนอแนะ

รวมแกปญหาแกคณะกรรมการกลุมบริหารงานวิชาการ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค ถูกตองตาม

ระเบียบราชการ และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย 

2. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

2.1 รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

วาทีร่อยตรีณพล ดํารงธนชัย 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. ดําเนินงานตามขอบขายและภาระงานการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

2. กําหนดวิสัยทัศน เปาประสงค และภารกจิในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ พัฒนาขาราชการคร ูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของ ผูเรียนเปนสําคัญ 

3. วินิจฉัยสั่งการในขอบขายและภาระงานของงานกลุมบริหารงานบุคคล 

4. สงเสริมหารพัฒนาบุคลากรพัฒนาขาราชการคร ูและบุคลากรทางการศกึษาใหมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

 

 



 
 

2.2 ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

นายทวีศักดิ์ ทวีรตันธรรม  

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. ชวยกํากับดูแลงานในกลุมบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. ประสานกับรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล วางแผนและจัดทาํนโยบายการบริหารงานบุคคล 

ใหดําเนินไปดวยความเรยีบรอยและมีประสิทธิภาพ 

3. ประสานงานกับกลุมตาง ๆ ในโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนเพื่อใหการดําเนินงานของ 

กลุมบริหารงานบุคคลดาํเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

4. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานของกลุมบริหารวชิาการเสนอฝายบริหาร 

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย 

 

2.3 คณะกรรมการดําเนินงาน 

วาทีร่อยตรีณพล     ดํารงธนชัย    ประธานกรรมการ  

นายทวีศักดิ ์       ทวีรตันธรรม   รองประธานกรรมการ  

นางสาวชโลทร  ทนปรางค  กรรมการ  

นางสาวสวุิมล  ระดาบุตร  กรรมการ 

นางสาวนรติา   สุบุญสันธิ์   กรรมการ  

นายไพโรจน   ชัยทิตย    กรรมการ  

นางสาวปรารถนา  หิรัญวัฒนานนท  กรรมการ  

นายททนท ี  ทวีโชต ิ   กรรมการ 

นางสาวอรอุมา  สุขสง   กรรมการ 

นายพลวตั  สุริรัมย   กรรมการ 

นายขจรเกียรติ ์ เกิดเขม   กรรมการ 

นางสาวนันทพร  ออนละมัย   กรรมการ  

นางสาวธรรญวลัย เชิดทอง   กรรมการและเลขานุการ 

นายปฏิพัทธ   ศรีโชต ิ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี  

1. กําหนดวิสัยทัศน เปาประสงค และภารกิจในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ พัฒนาขาราชการคร ู

และบุคลากรทางการศกึษาใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของ ผู

เรียนเปนสําคัญ 

2. รวมวางแผนงาน ใหการนิเทศติดตาม และรายงานการจดัทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม  

3. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงานและปฏิทินการปฏิบัติงาน  



 
 

4. รวมแกไขปญหาและประสานงานกับทุกฝาย  

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม เมื่อสิ้นปงบประมาณ  

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

3.  คณะกรรมการดานสงเสริมการบริหารงานบุคคล 

3.1 งานสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล 

นางสาวธรรญวลัย         เชิดทอง      หัวหนางาน 

   นางสาวนริตา สุบุญสันธิ์   กรรมการ 

                     นายปฏิพัทธ ศรีโชต ิ   กรรมการและเลขานุการ 

 นางสาวนันทพร ออนละมัย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. ดูแลหนังสือเขา – ออก ที่เกี่ยวของกับกลุมบริหารงานบุคคล 

2. จัดระบบงานสารบรรณ หนังสือ เอกสาร ทั้งภายในและภายนอก (หนังสือราชการ  คําสั่ง ประกาศ 

บันทึกขอความ ตรวจเสนอเรื่อง ฯลฯ) ที่เกี่ยวของกับกลุมบริหารวิชาการ เชน พิมพหนังสือแจง

ผูปกครอง  คําสั่ง  แบบฟอรม  สน.ว. บันทึกรายงานการประชุม จัดเตรียมเอกสารการประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารงานบุคคล และเอกสารอื่น ๆ  

3. จัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานบุคคล 

4. ควบคุมการเบิกจาย การใชพัสดุ วัสดุ  ครุภัณฑ  ประสานงานการจัดซื้อจัดจางกับหัวหนางานพัสดุ

วิชาการใหเปนไปตามระเบียบราชการ 

5. ใหบริการวัสดุ อุปกรณ สํานักงาน ในกลุมบริหารงานบุคคล  

6. ประสานความรวมมือกลุมสาระฯ ผูปกครอง  ชุมชน  สถานศึกษาและองคกรอื่นในการพัฒนา 

7. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

3.2 งานวางแผนอัตรากาํลัง  

นางสาวสวุิมล   ระดาบุตร หัวหนางาน  

นายทวีศักดิ์   ทวีรตันธรรม กรรมการ  

นางสาวธรรญวลัย  เชิดทอง   กรรมการ  

นายปฏิพัทธ   ศรีโชต ิ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี  

1. จัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แลวนําเสนอแผนอัตรากาํลังเพื่อขอ

ความเห็นชอบตอสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา  

2. เสนอขออัตรากําลังในกลุมวิชาเอกที่ขาดแคลน เพือ่ขอรับยายหรือบรรจุเขารับราชการ  

3.  ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 



 
 

3.3 งานจัดสรรอัตรากาํลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

นางสาวสวุิมล   ระดาบุตร หัวหนางาน  

นายทวีศักดิ์   ทวีรตันธรรม กรรมการ  

นางสาวธรรญวลัย  เชิดทอง   กรรมการ  

นายปฏิพัทธ   ศรีโชต ิ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี  

1. จัดทําคาํสั่งมอบหมายภาระงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2. จัดทําคาํสั่งการรักษาราชการแทน และรกัษาการในตําแหนง 

3. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

3.4 งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  

นายปฏิพัทธ   ศรีโชต ิ  หัวหนางาน  

นายทวีศักดิ์   ทวีรตันธรรม  กรรมการ  

นางสาวธรรญวลัย  เชิดทอง  กรรมการ  

นางสาวสวุิมล   ระดาบุตร กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี  

1. สํารวจอตัราวางขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  

2. วางแผนจดัทําโครงการและวางแผนงบประมาณสําหรับจางครูอัตราจาง ลูกจางชั่วคราว ครตูางชาต ิ 

3. ขออนุมัติจางครูอัตราจาง ลูกจางชั่วคราว ครตูางชาต ิและทําสัญญาจาง 

4. ดําเนินการออกใบรับรองการทํางานใหกับครูอตัราจาง ลูกจางชั่วคราว ครูตางชาติ  

5. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

3.5 งานเปลี่ยนตําแหนงท่ีสูงข้ึน การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นางสาวนรติา  สุบุญสันธิ์  หัวหนางาน  

นายทวีศักดิ์   ทวีรตันธรรม  กรรมการ  

นายปฏิพัทธ   ศรีโชต ิ   กรรมการ  

นางสาวธรรญวลัย  เชิดทอง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี  

1. รวบรวมคาํรองขอยายและเอกสารประกอบการพจิารณาพรอมความเห็นของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสงไปยัง สพม. กท2  

2. แจงระบุวิชาเอกที่ตองการทดแทนตามความตองการจาํเปนของสถานศึกษากรณีขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาไดยาย สงไปยัง สพม. กท2  

3. ออกหนังสือสงตัวผูไดรับยายไปยัง สพม. กท2  



 
 

3.6 งานดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน  

นางสาวธรรญวลัย  เชิดทอง  หัวหนางาน  

นางสาวนรติา  สุบุญสันธิ์ กรรมการ  

นายปฏิพัทธ   ศรีโชต ิ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี  

1. เสนอและแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2. สงผลการพิจารณาประกอบการเลื่อนเงินเดือนตอผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ.  

3. แจงผลการเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบรายบุคคล  

4. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

3.7 งานการลาทุกประเภท  

นางสาวนรติา   สุบุญสันธิ์  หัวหนางาน  

นางสาวชโลทร  ทนปรางค  กรรมการ  

นายททนท ี  ทวีโชต ิ   กรรมการ  

นางสาวธรรญวลัย เชิดทอง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี  

1. บันทึกการลงเวลาปฏิบัตงิานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  

2. รวบรวมใบลาและใบอนุญาตออกนอกสถานศกึษา  

4. ตรวจสอบความถูกตองและสรุปการลงเวลาปฏิบัติงาน จาํนวนวันขาด ลา มาสาย เสนอตอผู

อํานวยการ  

5. รายงานจาํนวนวันขาด ลา มาสาย ของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาเปนประจําทุก 6 เดือน  

6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

3.8 งานประเมินผลการปฏิบัติงาน  

นางสาวธรรญวลัย  เชิดทอง  หัวหนางาน  

นางสาวนรติา  สุบุญสันธิ์  กรรมการ  

นายปฏิพัทธ   ศรีโชต ิ  กรรมการ  

นางสาวสวุิมล  ระดาบุตร กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี  

1. เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิานของครูอัตราจาง ลูกจางชั่วคราว ครูตางชาติ  

2. ดําเนินการรวบรวมผลการปฏิบัติงานของครูอัตราจาง ลูกจางชั่วคราว ครตูางชาต ิแลวนําเสนอตอ  

ผูอํานวยการ  



 
 

3. ประสานงานกับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูชวย รวบรวมผลการปฏิบัติงาน และ

สรุปผลเสนอตอผูอํานวยการ 

4. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

3.9 งานรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  

นางสาวชโลทร   ทนปรางค  หัวหนางาน  

นายทวีศักดิ์   ทวีรตันธรรม  กรรมการ  

นางสาวธรรญวลัย  เชิดทอง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี  

1. ดําเนินการทางวินัย ไดแก การตั้งเรื่องกลาวหา การสืบสวนและการสอบสวน การพิจารณาความผิด 

และกําหนดโทษ การลงโทษหรืองดโทษ การดําเนินการในระหวางดาํเนินการทางวินัย  

2. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

3.10 งานสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน  

นางสาวชโลทร  ทนปรางค  หัวหนางาน  

นายทวีศักดิ ์  ทวีรตันธรรม  กรรมการ  

นางสาวธรรญวลัย เชิดทอง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี  

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

ราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ.2555  

2. ดําเนินการสั่งใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการหรอืกลับเขารับราชการ โดยใหเปนไปตามกฎ ก.ค.ศ. 

วาดวยการสั่งพกัราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ.2555  

3. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

3.11 งานรายงานการดาํเนินการทางวินัยและการลงโทษ  

นางสาวชโลทร   ทนปรางค หัวหนางาน  

นายทวีศักดิ์   ทวีรตันธรรม  กรรมการ  

นางสาวธรรญวลัย  เชิดทอง  กรรมการ  

นางสาวสวุิมล   ระดาบุตร  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี  

1. ดําเนินการรายงานการดําเนินการทางวินัย โดยใหเปนไปตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรายงานเกี่ยวกับ  

การดําเนินการทางวนัิยและการออกจากราชการของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 

2. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 



 
 

 

3.12 งานอุทธรณและการรองทุกข  

นางสาวชโลทร  ทนปรางค  หัวหนางาน  

นายทวีศักดิ์  ทวีรัตนธรรม กรรมการ  

นางสาวธรรญวลัย เชิดทอง  กรรมการ  

นางสาวสุวิมล  ระดาบุตร  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี  

1. ดําเนินการอุทธรณ โดยใหเปนไปตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการอทุธรณและการพจิารณาอุทธรณ พ.ศ.2550  

2. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

3.13 งานออกจากราชการ  

นางสาวชโลทร  ทนปราง หัวหนางาน  

นายทวีศักดิ์   ทวีรตันธรรม  กรรมการ 

นางสาวธรรญวลัย  เชิดทอง  กรรมการ 

นางสาวสวุิมล  ระดาบุตร กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี  

1. ดําเนินการรับเรื่องการขอลาออกจากราชการและสงเรื่องตอไปยัง สพท. โดยใหเปนไปตามระเบียบ    

กคศ. วาดวยการลาออกจากราชการของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548  

2. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

3.14 งานจัดระบบและจัดทําทะเบียนประวัติ  

นางสาวสวุิมล   ระดาบุตร  หัวหนางาน  

นางสาวธรรญวลยั  เชิดทอง   กรรมการ  

นายปฏิพัทธ   ศรีโชต ิ  กรรมการ  

นางสาวนันทพร  ออนละมัย กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี  

1. จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2. บริการใหขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่จําเปนสําหรับกลุมงานหรือ หนวย

งานราชการอื่น ๆ 

3. วางแผนจัดทาํแผนงาน โครงการ กจิกรรม ของกลุมบริหารงานบุคคลในแตละปงบประมาณ  

4. สรุปแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ไดดําเนินการจนเสร็จสิ้นแลว นําเสนอผูอํานวยการ  

5. เก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศของกลุมบริหารงานบุคคล 

6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 



 
 

3.15 งานจัดทําบัญชีรายช่ือและใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  

นายทวีศักดิ์   ทวีรัตนธรรม   หัวหนางาน  

นายขจรเกียรติ์  เกิดเขม   กรรมการ  

นายททนท ี  ทวีโชติ   กรรมการและเลขานุการ  

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี  

1. ตรวจสอบผูมีคุณสมบัติครบและสมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิริยาภรณเสนอขอ พระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลาแกขาราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา  

2. จัดทําทะเบียนผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณดิเรก  

คุณาภรณ และผูคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ  

3. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

3.16 งานสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

นายปฏิพัทธ   ศรีโชต ิ   หัวหนางาน  

นางสาวนรติา   สุบุญสันธิ์ กรรมการ  

นายททนท ี  ทวีโชต ิ   กรรมการ  

นางสาวปรารถนา  หิรัญวัฒนานนท กรรมการและเลขานุการ  

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี  

1. สงเสริมใหขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษายื่นขอรับการประเมินวิทยฐานะเมื่อถึงเกณฑ  

2. อํานวยความสะดวกและใหขอมูลการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะสําหรับขาราชการครูและบุคลากร ทาง

การศกึษาที่สนใจ 

3. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

3.17 งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ  

นายททนท ี  ทวีโชต ิ   หัวหนางาน  

  นายขจรเกยีรติ์  เกิดเขม  กรรมการ  

นายปฏิพัทธ   ศรีโชต ิ  กรรมการ  

นางสาวนันทพร  ออนละมัย  กรรมการและเลขานุการ  

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี  

1. สงเสริมและเสนอชื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาเพือ่ยกยองเชิดชูเกียรติหรือรับรางวัล  

    จากทั้งหนวยงานภายในและภายนอก  

2. จัดทําบันทึกรายชื่อขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาผูไดรับรางวัลจากทั้งหนวยงานตาง ๆ  

3. จัดสวัสดิการสาํหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

4. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 



 
 

3.18 งานสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

นางสาวปรารถนา หิรัญวัฒนานนท   หัวหนางาน 

นางสาวธรรญวลัย  เชิดทอง   กรรมการ  

นายปฏิพัทธ   ศรีโชต ิ    กรรมการ  

นางสาวนันทพร  ออนละมัย   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี  

1. เสนอโครงการ/กจิกรรม เพื่อสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ  

2. ดําเนินการจดัโครงการ/กิจกรรม เพื่อสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวชิาชพี  

3. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

3.19 งานสงเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

นางสาวปรารถนา  หิรัญวัฒนานนท   หัวหนางาน  

นางสาวธรรญวลัย  เชิดทอง   กรรมการ  

นายปฏิพัทธ  ศรีโชต ิ    กรรมการ  

นางสาวนันทพร  ออนละมัย   กรรมการและเลขานุการ  

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี  

1. เสนอโครงการ/กจิกรรม เพื่อสงเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมสาํหรับขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา  

2. ดําเนินการจดัโครงการ/กิจกรรม เพื่อสงเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมสําหรับขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 

3. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

3.20 งานริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต  

นายททนที   ทวีโชต ิ   หัวหนางาน  

นางสาวธรรญวลัย  เชิดทอง   กรรมการ  

นายพลวตั  สุริรัมย    กรรมการ  

นางสาวนันทพร  ออนละมัย   กรรมการและเลขานุการ  

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี  

1. อํานวยความสะดวกและใหขอมูลในการตอใบอนุญาตประกอบวิชาชพีครูใหกับขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 

2. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 



 
 

3.21 งานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ให เปนไปตามกฎหมาย  

นายทวีศักดิ ์   ทวรีัตนธรรม  หัวหนางาน  

นางสาวธรรญวลัย    เชิดทอง  กรรมการ  

นายปฏิพัทธ    ศรีโชต ิ    กรรมการ  

นางสาวชโลทร  ทนปรางค  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี  

1. เสนอโครงการ/กจิกรรม การจดัอบรม ประชุม สมัมนา เพื่อพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา อยางนอยปการศกึษาละ 2 ครั้ง  

2. ดําเนินการจดัอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  

3. ติดตามผลการอบรม ประชุม สัมมนา แลวนํามาเผยแพรพรอมทั้งสรุปผลเสนอตอผูอํานวยการ 

4. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กลุมบริหารทั่วไป 
 

แนวคิด 
 การบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร  ใหบริการงานอื่นๆ  บรรลุผลตาม  
มาตรฐาน  คุณภาพและเปาหมายที่กำหนดไว  โดยมีบทบาทหลักในการประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  และการ
อำนวยการ  ความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการทุกรูปแบบ  โดยมุงพัฒนาสถานศึกษาอาคารสถานที่ใหสะอาด 
สวยงาม รมรื่น และมีบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู  พรอมดวยการบริหารและการจัดการ  ตามหลักการ  
บริหารทั่วไป  ที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์และสนองความตองการของงานเปนหลัก เนนความโปรงใส ความรับผิดชอบที่
สามารถตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและองคกรเพื ่อใหงานฝายบริหารทั่วไปมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และใหนักเรียนไดรับการพัฒนา  เปนคนเกง  เปนคนดีอยูในสังคมอยามีความสุข
             
วัตถุประสงค 
 1.  เพื ่อใหการบริการ  สนับสนุน  สงเสริม  ประสานงานและอำนวยการใหการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.  เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของสถานศึกษาตอสาธารณชน ซ่ึงจะกอใหเกิด
ความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใส ศรัทธา และใหการสนับสนุนกาจัดการศึกษา 
 3.  เพื่อใหนักเรียนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  และสามารถอยูรวมกันอยางมี
ความสุข 
 
ขอบขายและภารกิจ 
กลุมบริหารท่ัวไป ประกอบไปดวย  21  งานดังน้ี 

1. การพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

2. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 

3. การวางแผนการบริหารการศึกษา 

4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

5. การจดัระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 

6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

8. การดำเนินงานธุรการ 

9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

10. การจดัทำสำมะโนผูเรียน 

11. การรับนักเรียน 

12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจดัตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 

13. ประสานการจัดการศกึษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

15. การทัศนศกึษา 

16. งานกิจการนักเรียน 



 
 

17. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 

18. การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศกึษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและ

สถาบันสังคมอื่น 

19. งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 

20. การจดัระบบควบคุมภายในหนวยงาน 

21. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

 
คณะกรรมการกลุมบริหารทั่วไป  ประกอบไปดวย 

1.  คณะกรรมการอำนวยการ 
 นายณรงคศักดิ์   รักพรา  ผูอำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 นางสาวจริยา ขาวงาม รองผูอำนวยการฯ กลุมบริหารวิชาการ  กรรมการ 
 วาที่รอยตรีณพล ดำรงธนชัย รองผูอำนวยการฯ กลุมบริหารงานบุคคล กรรมการ 
 นางสาวปทมา ตันไพบูลย รองผูอำนวยการฯ กลุมบริหารงบประมาณ กรรมการ 
 นางโยธกา ธรรมบุญเปง รองผูอำนวยการฯ กลุมบริหารทั่วไป  กรรมการและเลขานุ
หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

กําหนดนโยบาย ใหคําปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน นิเทศ กํากับติดตาม ใหการบริหารจัดการศึกษา

ของกลุมบริหารงานบุคคลเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใหขอเสนอแนะ

รวมแกปญหาแกคณะกรรมการกลุมบริหารงานวิชาการ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค ถูกตองตาม

ระเบียบราชการ และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย 

 
2.  คณะกรรมการบริหารงานท่ัวไป 

2.1  รองผูอำนวยการกลุมบริหารท่ัวไป 
  นางโยธกา ธรรมบุญเปง  

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. ดูแลรับผิดชอบงานดานนโยบาย วางแผนงานของกลุมบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน โดยเนน

นโยบายในเรื่องของการพัฒนาและเสริมสรางระเบียบวินัย ความประพฤติของนักเรียน จัดกิจกรรม
พัฒนาสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและปองปรามพฤติกรรมที่ไมพึงประสงครวมถึงปญหา
สารเสพติดและอบายมุข 

2.  ใหคำปรึกษาในการแกไขปญหาตาง ๆ ดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนและรกัษาความสงบเรียบรอย
ภายในโรงเรียน 

3.  ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทัว่ไปและงานกิจการนักเรียน 
4.  พิจารณาใหรางวัลแกนักเรียนประพฤติดีและลงโทษนักเรียนผูประพฤติผิดตอกฎ-ระเบียบของ

โรงเรียน 
5.  ประสานงานกับผูปกครองและรวมกันแกปญหาของนักเรียน 
6.  ปฏิบัติงาน/โครงการตาง ๆ ใหเปนไปตามนโยบายของโรงเรียนและแผนงานของกลุมบริหารทั่วไป

และกิจการนักเรียน 



 
 

7. วางแผนและจัดใหมีการรวบรวมขอมูล สถิติเกี่ยวกับการปกครองใหเปนปจจุบัน เพื่อนำไปใชในการ
พัฒนา ปองกันและแกปญหาความประพฤตินักเรยีน 

 
2.2  ผูชวยรองผูอำนวยการกลุมบริหารท่ัวไปและหัวหนากลุมบริหารท่ัวไป 

 นางวรรณสิริ ชัยเดช ฝายบริหารทั่วไป 
 นายวงศกร ศรีระแกว ฝายกิจการนักเรียน 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ  
1. ปฏิบัติหนาที่ผูชวยรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารทั่วไป ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน 

กํากับ ติดตาม ดูแลงานในกลุมบริหารทั่วไป ใหมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  

2. ผูชวยรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายบริหารท่ัวไป   กํากับ ติดตาม ดูแล ปรับปรุง พัฒนางานในกลุม

บริหารทั่วไป ในงานดังตอไปน้ี 

- งานสํานักงานกลุมบริหารทั่วไป 

- งานธุรการ 

- งานพัสดุสาํนักงานบริหารทั่วไป 

- งานโครงการตามพระราชดําร ิ 

- งานรับนักเรียน 

- งานประชาสัมพันธ 

- งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

- งานการพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสานสนเทศ ประสานงาน และวางแผนวิจัย 

- งานสงเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล องคกร หนวยงานสถาบัน

สังคมราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 

- งานควบคุมภายใน 

- งานแผนงาน 

- งานโรงเรียนสุจริต 

- งานสงเสริมคุณธรรม 

- งานอาคารสถานที ่

- งานสิ่งแวดลอม 

- งานยานพาหนะ 

- งานรักษาความปลอดภัย 

- งานพยาบาล 

- งานโภชนาการและสวัสดิการรานคา 

3. ผูชวยรองผูอาํนวยการโรงเรียนฝายกิจการนักเรยีน กํากับ ตดิตาม ดูแล ปรับปรุง พัฒนางานใน

กลุมบริหารทั่วไป ในงานดังตอไปน้ี 

- งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน 



 
 

- งานระดบัชัน้  

- งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

- งานสภานักเรียน 

- งานประสานและพัฒนาเครือขายผูปกครอง 

- งานสงเสริมประชาธิปไตย 

- งานวินัยและความประพฤตินักเรียน 

- งานสถติขิอ้มลูนักเรยีน 

- งานปองกันแกไขปญหาสิ่งเสพติด อบายมุข และ To Be Number 1 

- ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

- งานสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค 

- งานระบบสถานศึกษาปลอดภัย MOE safety center 

4. ปฏิบัติหนาที่แทนรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารทัว่ไป ตามลําดับ กรณีรองผูอาํนวยการ

โรงเรียนกลุมบริหารทัว่ไป ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ภายในโรงเรียนได 

5. ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการโรงเรียนและรองผูอํานวยการโรงเรียน ชวยบริหาร

กิจการของโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรืองานที่ไดรับมอบหมาย 

 

2.3 หัวหนางานกลุมบริหารท่ัวไป 
 นางวรรณสิริ ชัยเดช 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. ชวยกำกับดูแลงานในกลุมบริหารทั่วไปใหเปนไปตามมาตรฐานโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการ 
การศกึษาข้ันพื้นฐาน 
2. ติดตามการจัดทำแผนงาน โครงการ และปฏทิินการปฏิบัติงาน ใหสามารถดำเนินงานตามแผนงาน 
โครงการตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ 
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในความรับผิดชอบ 
4. ประสานงานกับกลุมตาง ๆ เพื่อใหการดำเนินงานของโรงเรียน ดำเนินไปดวยความเรียบรอยและมี 
ประสิทธิภาพ 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

2.4  คณะกรรมการดำเนินงาน 
  นางโยธกา ธรรมบุญเปง ประธานกรรมการ 
  นางวรรณสิริ  ชัยเดช   รองประธานกรรมการ 
  นายวงศกร  ศรีระแกว   รองประธานกรรมการ 
  นางธนภรณ  พรมชาต ิ กรรมการ 
  นางถวิลักษณ    เลาหบุตร  กรรมการ 



 
 

 นายเสนีย คงประโคน กรรมการ 
 นายวาย ุ ฤดีณัฐทรัพย กรรมการ 
 นายคฑาหัตส ดวงสุดา  กรรมการ 
 นางสาวศศิธร จิรจักรชัย กรรมการ 
 นางสาวรพีกร สุริยธรรม  กรรมการ    
 นางสาวณิชาภัทร     ใจยะท ิ  กรรมการ 
 นายสิรวิชญ เตียงวัน  กรรมการ  
 นายพีรพัฒน คำอุดม  กรรมการ 
 นางธันตนิศา จันทรดี  กรรมการ 
 นางสาวจิราภรณ นุจร  กรรมการ 
 นางสาวนันทพร ไผทองคำ  กรรมการ 
 นายสันติชัย ประสานพานิช กรรมการ 
 นายอธิโชค       กองกาญจนาทิพย กรรมการ 
 นางสาวปารชิาต ิ ตระทอง  กรรมการ 
 นายเกียรติศักดิ์ แกวศรี  กรรมการ 
 นางสาวรัตนาภรณ รังสิยานนท กรรมการ 
 นายภควัฒน สุขอนันต  กรรมการ 
 นางสาวจุสิตา สุโคตรพรหมมี กรรมการ 
 นายเลอริช ทิมออง  กรรมการ 
 นายวรพล ดิลกทวีวัฒนา กรรมการ 
 นางสาวอุไรวรรณ กลาผจัญ  กรรมการ 
 นางพัชรีย        ใบมวง  กรรมการ 
 นางสาวนัฏฐา  ตรีสรานุวัฒนา กรรมการ 
 นายณัฐภัทร    จันทยา  กรรมการ 
 นางสาวสุณีย  วาจาสุวิมล กรรมการ 
 นางสาวพัชรินทร     อิ่มใจ  กรรมการ 
 นายสมัชชา  สวางศรี  กรรมการ 
 นางสาวธัญญลักษณ   นนทรัตน  กรรมการ 
 นางสาวฐิติกร คีตาชีวะ  กรรมการ 
 นางสาววิลาวัลย    ทิมยายงาม กรรมการ 
 นางสาวศริญญา    หาผล  กรรมการ 
 นางสาวสิรกิานต   พวงศิริ  กรรมการ 
 นางกำไร ไผงาม  กรรมการ 
 นางสาวนิตยา  รวมวงค  กรรมการ 
 นางสาววชิราพร วันทนีย  กรรมการ 
 วาที่ร.ต.หญิงพิจิตรา  สุขสวาง  กรรมการ 
 นางสาววิชดุา พุทธวงค  กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวนันทพร ไผทองคำ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ   
 

   



 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. วิเคราะห จัดทำแผน/โครงการและรวบรวมแผนปฏิบัติการกลุมบริหารทั่วไปใหสอดคลองกับ

นโยบายและความจำเปนของโรงเรียน 
2. รวบรวมแผนปฏิบัติการประจำปของทุกงานเสนอฝายบริหารตามลำดับข้ันตอนกอนดำเนินการ 
3. ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการตาง ๆ ในแผนปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัน เวลาที่กำหนด 
4. ติดตาม รวบรวมสรุปผลการดำเนินงานโครงการของทุกงานในกลุ มบริหารทั ่วไปนำเสนอ                     

ฝายบริหาร 
5. เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานในกลุมบริหารทั่วไปใหเปนปจจุบัน 
6. ปฏิบัติหนาที่ประจำหองสำนักงานกลุมบริหารทั่วไปเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดตอ

ประสานงานของบุคลากรในโรงเรียนเพื่อประโยชนของทางราชการ 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

   
 2.5  งานสำนักงานกลุมบริหารท่ัวไป  
          นางวรรณสิร ิ ชัยเดช  หัวหนางาน 
     นางสาวปาริชาต ิ ตระทอง กรรมการ 
           นางกำไร ไผงาม   กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. รางบันทึก หนังสือราชการ คำสั่งตาง ๆ ของกลุมบริหาร พรอมประสานงานสารบรรณโรงเรียน 
2. จัดพิมพแบบขออนุญาตของกลุมบริหารเพื่อใหบริการผูเกี่ยวของ 
3. จัดพิมพบันทึกการประชุมของกลุมบริหาร และงานที่เกี่ยวของ 
4. จัดทำแฟมหนังสือเสนอผูอำนวยการโรงเรียน เพื่อทราบและพิจารณาผานสายงาน 
5. ดูแล จัดใหบริการ อำนวยความสะดวก แกผูมาติดตอราชการตาง ๆ 
6. ประสานงานกับหนวยงานภายในของกลุมบริหาร และพัสดุโรงเรียน ในการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไป 

ตามระเบียบการพัสด ุ
7. รับโทรศัพทและประสานงานครูและบุคลากรตามที่ไดรับมอบหมาย 
8. พิมพเอกสาร เชน บันทึกขอความ รายงาน ปายประกาศ เปนตน 
9. เขียนขออนุมัติเบิกคาใชจาย (สงงานแผนงานและงานพัสดุโรงเรียน) ของงานตาง ๆ  
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

4. งานดำเนินงานธุรการ 
นางสาววิชดุา พุทธวงค   หัวหนางาน 
นางสาวพรพิมล ศิริอรัญกุล  กรรมการ 
นางสาวปารชิาต ิ ตระทอง  กรรมการและเลขานุการ 
นางกำไร ไผงาม  ผูชวยกรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
1. รับ – สงเอกสาร ลงทะเบียนหนังสือเขา – ออก จัดสงหนังสือ เขาหรือเอกสารใหหนวยงานหรือ

บุคคลที่เกี่ยวของ 
2. จัดทำคำสั่งและจดหมายเวียนเรื่องตาง ๆ เพื่อแจงใหกับครูและผูเกี่ยวของไดรับทราบ 
3. เก็บ หรือทำลายหนังสือเอกสารตาง ๆ ตามระเบียบงานสารบรรณ 



 
 

4.  รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง และวิธีปฏิบัติที่เกี ่ยวของใหเปน
ปจจุบัน            อยูเสมอและเวียน ใหผูที่เกี่ยวของทราบ 

5.  รางและพิมพหนังสือออก หนังสือโตตอบถึงสวนราชการและหนวยงานอื่น 
6.  ติดตามเอกสารของฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับทางโรงเรียนและเก็บรวบรวมเพื่อใชเปนขอมูลอางอิง 
7.  ประสานงานการจัดสงจดหมาย ไปรษณีย พัสดุและเอกสารตาง ๆ ของโรงเรียน 
8.  เปนที่ปรึกษาของรองผูอำนวยการฝายบริหารทั่วไปในเรื่องงานสารบรรณ 
9.  ควบคุมการรับ-สงหนังสือของโรงเรียน (MY-OFFICE) 
10. บริการทางจดหมายและสิ่งตีพิมพที่มาถึงโรงเรียน 
11. จัดหนังสือเขาแฟมเพื่อลงนาม 
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 
5. งานโครงการตามพระราชดำริ 

นายวายุ   ฤดีณัฐทรัพย  หัวหนางาน 
นางวรรณสิริ ชัยเดช  กรรมการ 
นางสาวจิราภรณ นุจร  กรรมการ 
นางททนที ทวีโชติ  กรรมการ 
นางสาวนันทพร ไผทองคำ  กรรมการ 
นางสาวปารชิาต ิ ตระทอง  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาววิชดุา พุทธวงค  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
1.  สงเสริมและเผยแพรหลักเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดำริโรงเรียนพี่โรงเรียนนอง                    

แกบุคลากรนักเรียนและผูปกครอง 
2. สนับสนุนโครงการพระราชดำริ เพื่อนำไปใชในชีวิตประจำวัน 
3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย เพื่อเผยแพรใหสำนักพระราชวังและสาธารณชนทราบ 
4.  ดูแลประสานงาน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนองตามแนวปฏิบัติที่โรงเรียนกำหนด โดยมวีัตถุประสงคของ

โครงการเปนหลกั 
5. ระดมทรพัยากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพระราชดำรโิรงเรียนพี่โรงเรียนนอง 
6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
6. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 
 นายเสนีย คงประโคน   หัวหนางาน 
  -นายสนอง คุณมี   กรรมการ 
  -นายบุญเลิศ ชัยเดช   กรรมการ 
  -นายภควัฒน สุขอนันต   กรรมการ 
  -นายพรีพัฒน คำอุดม กรรมการ 
  -นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ 
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   กรรมการ อาคาร 8 ชั้น 1 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กรรมการ อาคาร 8 ชั้น 2 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   กรรมการ อาคาร 8 ชั้น 3 



 
 

 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   กรรมการ อาคาร 8 ชั้น 4 
 กลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(วิทยาศาสตร) กรรมการ อาคาร 8 ชั้น 5 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ อาคาร 8 ชั้น 6 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   กรรมการ อาคาร 8 ชั้น 7 
 สำนักงานกลุมบริหารงานบุคคล   กรรมการ อาคาร 4  
      อาคาร 36 ปสายน้ำผึ้ง 
 กลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(เทคโนโลยี) กรรมการ อาคาร 3 ชั้น 3 
      หองน้ำนักเรียน(สวนสงบ) 
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  อาคารเพชรัตนานุสรณ 
      โรงยิมชั้น 2,3 
 กลุมสาระการงานอาชีพ    อาคาร 5 ชั้น 1,2 
      บริเวณโรงอาหาร 
 นางสาวพรรณวด ี  มนตร ี กรรมการและเลขานุการ 
 นายสมศักดิ์ กุสุโมทย   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. กำกับ ดูแล ความเรียบรอย ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของอาคารเรียน หองเรียน
สถานที่ และสิ่งแวดลอมของอาคารที่รับผิดชอบและในสวนที่เกี่ยวของ 

2. กำกับ ดูแล และควบคุมการใชไฟฟา น้ำ ใหเปนไปอยางประหยัดและคุมคา เพื่อการอนุรักษพลังงาน 
3.  กำกับ ติดตาม การปฏิบัติหนาที ่ของนักการ-ภารโรง ใหเปนไปดวยความเรียบรอย บังเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กอใหเกิดประโยชนแกทางราชการ 
4.  ตรวจสอบความเรียบรอย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงของอาคารเรียนและสิ่งอำนวย         

ความสะดวกใหเพียงพอ ทั้งดานวัสดุ อุปกรณ อาคารเรียน หองเรียน เพื่อเตรียมความพรอมสำหรับ
การใชงาน 

5.  ดำเนินการปรับปรุง แกไข ในทันที่ที่พบปญหาตาง ๆ ถาไมสามารถดำเนินการได ขอใหรายงาน      
เปน ลำดับชั้น เพื่อรายงานใหผูอำนวยการทราบตอไป 

6.  ดูแลการปดหองเรียนแตละชั้นตั้งแตเวลา 18.00 น. เปนตนไป     
7.  ดูแลการใชหองเรียนเพื่อดำเนินการสอนหรือจัดกิจกรรมและดูแลการ เปด – ปด หองและความ

สะอาดใหเรียบรอย   
8. ใหบริการหองประชุมตางๆ แกนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

7. งานโภชนาการ 
นายททนที             ทวีโชติ  หัวหนางาน 
นางธันตนิศา จันทรดี  กรรมการ 
นางสาวขนิษฐา พรมเดื่อ  กรรมการ 
นักการหญิงทุกคน   กรรมการ 
นางสาวกาญจนา     วิเชียรดิลกกุล กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 1. กำหนดแนวปฏิบัติในการบริการเรื่องอาหารและน้ำ 



 
 

 2. กำหนดราคาการจำหนายอาหาร 
 3. ตรวจสอบคุณภาพอาหารใหมีคุณภาพพรอมเสนอแนะแกคณะกรรมการกลุมบริหารทั่วไป 
 4. นิเทศ ติดตามประสานงานกับผูประกอบการขายอาหารในโรงเรียน 
 5. ปฏิบัติงานตามคำสั่งกรณีพิเศษอื่น ๆ  เชน  งานประชุม  สัมมนา  ฯลฯ 
 6. บริหารจัดการระบบเติมเงินบัตรนักเรียนในการซ้ืออาหารในโรงอาหาร 
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดมอบหมาย 

8. งานพยาบาล 
นางสาวจิราภรณ นุจร  หัวหนางาน 
นางสาวภัครินทร      อะโรคา  กรรมการ 
นางสาววิชดุา   พุทธวงค  กรรมการ 
นางสาวอินทิรา      เอมสมบูรณ  กรรมการ 
นางสาวพรรณวดี   มนตรี  กรรมการ 
นางสาวนัชรีญา       พรมชาต ิ  กรรมการ 
นางสาววชิราพร วันทนีย  กรรมการ 
นางสาวผุสดี ขำทอง  กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
1. ประสานงานกับฝายพยาบาลเพื่อทราบขอมูล 
2. ดำเนินการประสานงานกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
3. เฝาระวังภาวะสุขภาพและการเจริญเติบโต 
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

การศึกษา 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

9. งานสิ่งแวดลอม 
นายพีรพัฒน คำอุดม  หัวหนางาน 
นางสาวณิชาภัทร     ใจยะท ิ  กรรมการ 
นางสาวปวีรนภัส     ยศธนาพัฒน  กรรมการ 
นางสาวภาวิณี        แถบหอม  กรรมการ 
นางสาวสุดาพรรษ   กันนุฬา  กรรมการ 
นางสาวอุทุมพร   เทียมทัศน  กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
1. วางแผนออกแบบ และจัดเตรียมงานดานสิ่งแวดลอมโรงเรียน 



 
 

2. ดำเนินการประเมิน และเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินผล และวิเคราะหผลงานดานสิ่งแวดลอม    
    โรงเรียน 
3. จัดทำรายงานการประเมิน สรุปผลการจัดกจิกรรมดานสิ่งแวดลอมโรงเรียน 

10. งานรักษาความปลอดภัย 
นายสันติชัย ประสานพานิช  หัวหนางาน 
นายบุญเลิศ ชัยเดช   กรรมการ    
นางสาววิชดุา พุทธวงค  กรรมการ 
นางสาวพรรณวด ี มนตรี   กรรมการและเลขานุการ 
นางกำไร ไผงาม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
  1. ดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียน 
  2. ดูแลงานพิเศษที่โรงเรียนจัดกิจกรรมตาง ๆ   
  3. จัดเวรตารางเวรครู  ลูกจางประจำ  ลูกจางชั่วคราว  ตามที่ราชการกำหนด 
  4. ประสานงาน กำกับติดตามการปฏิบัติหนาที่ บันทึกเวร ตรวจเวร  
  5. ประสานงานการทำงานของบริษัทรักษาความปลอดภัย 
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

11. งานยานพาหนะ 
นายสันติชัย ประสานพานิช  หัวหนางาน 
นายอาร ี เนียมสุทธิ  กรรมการ 
นายปยะ พรหมทา  กรรมการ 
นายสมัย เพ็ชรเสนา  กรรมการ 
นายณัฐภัทร จันทยา  กรรมการและเลขานุการ 
นายวงศธร             จนัทรดี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
1. จัดบริการ ดูแลการใชยานพาหนะสำหรับบุคลากร พรอมแจงผูที่มาติดตอขอใชยานพาหนะทุก

ครั้ง 
2. จัดการดูแล รักษา ซอมแซม ยานพาหนะ ใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชยานพาหนะในการเดินทางไปราชการทั้งดาน 
    ปริมาณงาน และคาใชจาย 
4. ตรวจสอบบันทึกตารางการใชรถ  เลขไมล  ใหเปนปจจุบัน 

  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

12. การรับนักเรียน 
นายเกียรติศักดิ์ แกวศรี  หัวหนางาน 
นางสาวปารชิาต ิ ตระทอง  กรรมการ 
นางสาวนันทพร ไผทองคำ  กรรมการ 
นางสาวพรรวินท    ชมภู  กรรมการ 



 
 

นางสาวนัยนา มุสิตัง  กรรมการ 
นางสาวดวงฤทัย พงษสุชาติ  กรรมการ 
นางกำไร ไผงาม  กรรมการ 
นางสาวเวณิกา มาอินทร  กรรมการ 
นางวรรณสิริ  ชัยเดช  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาววิชดุา พุทธวงค  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
1. จัดเตรียมเอกสารการรับสมัครนักเรียนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการรับสมัครนักเรียน 
2. ประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหการรับนักเรียนเปนไปตามนโยบาย 
3. จัดเตรียมงานตามนโยบายทางราชการ ที่เกี่ยวของกับการรับนักเรียน 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ไดรับมอบหมาย 

13. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
 นางสาวรพีกร สุริยธรรม  หัวหนางาน 
 นางสาวรัตนาภรณ รังสิยานนท  กรรมการ 
 นางสาวพรพิมล ศิริอรัญกุล  กรรมการ 
 นายทนง หลีนอย  กรรมการ 
 นางสาวธรรญวลัย เชิดทอง  กรรมการ 
 นายวงศกร ศรีระแกว  กรรมการ 
 นางสาวจิดาภา พันธุวรรณ  กรรมการ 
 นายทวิช อัศวตระกูลวงศ กรรมการ 
 นางสาวศศิธร จิรจักรชัย  กรรมการ 
 นางกำไร ไผงาม  กรรมการ 
 วาที่ร.ต.หญิงพิจิตรา  สุขสวาง  กรรมการและเลขานุการ  

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
1. ศึกษาความตองการในการเผยแพรขาวสารขอมูลและผลงานของสถานศึกษา รวมทั้งความตองการ   
    ในการไดรับขาวสารขอมูลทางการศึกษาของชุมชน 
2. วางแผนการประชาสัมพันธของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน องคกร สถาบันและ 
    สื่อมวลชนในทองถ่ิน 

 3. จัดใหมีเครือขายประสานงานประชาสัมพันธ 
 4. พัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ จัดทำขอมูลขาวสารและภาพกิจกรรมของโรงเรียนสง 
              ทาง E–mail ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เพื่อเปนการเขารวมโครงการฯ 
              ชื่อวา สัปดาหน้ีมีอะไร ที่ไหน และทางขาว E-networks ซ่ึงเปนการประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อให 
              สาธารณชนไดทราบความเลื่อนไหวทางการศึกษา โดยประสานงานกับงานโสตทัศนศึกษา 

5. สรางกิจกรรมประชาสัมพันธในหลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีสวนรวมของเครือขาย                   
    ประชาสัมพันธ 
6. ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ เพื่อใหทราบถึงผลที่ไดรับและนำไปปรับ แกไขและพัฒนาให  
    เหมาะสมตอไป 

 7. จัดทำขอมูล ขาวสาร ข้ึนจอแอลอีดี ใหเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ 



 
 

 8. ดำเนินการจัดทำวารสารสายน้ำผึ้ง 
 9. ดำเนินงานพิธีกรในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

14. งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 นางสาวศศิธร จิรจักรชัย  หัวหนางาน 
 นายทนง หลีนอย  กรรมการ  
 นางสาวสิรกิานต พวงศิริ  กรรมการ 
 นายสมัชชา  สวางศรี  กรรมการ 
 นายบุญสิทธิ์ แซอึ้ง  กรรมการ 
 นางสาวเวณิกา        มาอินทร  กรรมการ 
 นางสาวนัฏฐา ตรีสรานุวัฒนา กรรมการและเลขานุการ 
 นายเกียรติศักดิ์ แกวศรี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 1. ดูแลการใชเครื่องเสียง ไมโครโฟน เครื่องฉายโปรเจ็คเตอรและวัสดุ อุปกรณตาง ๆ 
 2. ดำเนินถายภาพวีดิโอ ภาพน่ิง และภาพกิจกรรมตาง ๆ พรอมนำเสนอและเก็บรักษา 
 3. ดูแลหองโสตทัศนศึกษา หองประชุมเพชรรัตนเฉลิมพระเกียรติ หองประชุม 8103 ใหพรอมใชงาน 

 4. นำภาพกิจกรรมโรงเรียนข้ึนแสดงผลบนระบบเครือขายขาวสารการศึกษา E-network 
 5. ดูแลการใชคอมพิวเตอร อุปกรณ และสื่อการสอนในหองเรียนและสำนักงาน 

 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

15.  งานการพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ ประสานงาน และวางแผนวิจัย  
นางสาวณิชาภัทร   ใจยะท ิ หัวหนางาน 

คุณครูประจำชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 และ 4 กรรมการ 

นายสิรวิชญ   เตียงวัน กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. เก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกที่จำเปนตอการบริหารหนวยงาน เกี่ยวกับ     
    นักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานที่ ครุภัณฑ รวมทั้งชุมชน 

 2. ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศใหถูกตองและเปนปจจุบันอยูเสมอ 
 3. จัดระบบขอมูลสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ 
 4. วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับงานสารสนเทศ 
 5. รายงานขอมูลสารสนเทศแกหนวยงานใหทันกำหนดเวลา 
 6.  ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศโรงเรียน กับ สพม. กท2 และหนวยงาน 
               ภายนอก 
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 



 
 

16.  งานสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานสถาบันสังคม    
       ราชการกับสวนภมูิภาคและสวนทองถิ่น 

นางธนภรณ   พรมชาต ิ หัวหนางาน 
นางสาวนันทพร ไผทองคำ กรรมการ 
นางสาวสกาว          สาระแสน กรรมการ 
นางสาวทพิรดา        ลขุมาตย      กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
1. ดูแลตอนรับผูปกครอง แขกผูมีเกียรติ ผูมารวมงาน ในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 
2. ประสานงานกับฝายจัดงานเพื่อดูแลประธานในกรณีที่มีการตอนรับในลักษณะพิเศษ 
3. ปฏิบัติงาน ดูแลงานของสมาคมศิษยเกาโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ 
4. ประสานงานเครือขายการศึกษาทุกฝาย 
5. ดูแลบัญชีควบคุมการเบิกจายสวัสดิการงานรับรอง 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 
17. งานพัสดุสำนักงานบริหารท่ัวไป 

นางสาวนันทพร ไผทองคำ  หัวหนางาน 
นางธนภรณ พรมชาต ิ  กรรมการ 
นายเสนีย คงประโคน  กรรมการ 
นางวรรณสิริ ชัยเดช  กรรมการและเลขานุการ 
นางกำไร ไผงาม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
1. จัดทำทะเบียนคุมทรัพยสินที่ราชพัสดุและบัญชีพัสดุของกลุมบริหารทั่วไป  
2. กำหนดระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสิน  
3. จัดเก็บ ควบคุม การเบิกจายพัสดุ ครุภัณฑใหเปนระบบ  
4. ตรวจสอบสภาพ บำรุงรักษาและซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑใหมีสภาพพรอมใชงาน  
5. ตรวจสอบพัสดุประจำปและขอจำหนายพัสดุครุภัณฑที่ชำรุดเสื่อมสภาพหรือไมใชในราชการอีก ตอไป  
6. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

18. งานควบคุมภายใน  
นายคฑาหัตส   ดวงสุดา  หัวหนางาน 
นางสาวสุพาพร แซฮึง  กรรมการ 
นางสาวแจมนภา  ประริกาถานัง กรรมการ 
นางสาวธรรญวลัย เชิดทอง  กรรมการ 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู / หัวหนางาน กรรมการ 
นางวรรณสิริ ชัยเดช  กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  
1. ประสานงานกับทุกงาน เพื่อจัดระบบการควบคุมภายในของโรงเรียน ตามแผนปฏิบัติราชการของ

โรงเรียน 
2. วิเคราะหความเสี่ยงของการดำเนินงาน กำหนดปจจัยเสี่ยงและและจัดลำดับความเสี่ยง 



 
 

3. กำหนดมาตรการในการปองกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของโรงเรียน 
4. ใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายนำมาตรการปองกันความเสี่ยงไปใชในการควบคุมการดำเนินงาน 
5. ติดตาม ประเมินผล การดำเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงใหเหมาะสม 
6. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในไปยังสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 2 
 

19. งานแผนงาน 
นายสิรวิชญ   เตียงวัน     หัวหนางาน 
นางวรรณสิริ ชัยเดช  กรรมการ 
นายวงศกร ศรีระแกว  กรรมการ 
นางสาวณิชาภัทร   ใจยะท ิ  กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
          1.  จัดทำแผนงาน ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุมบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน 
          2.  จัดทำคูมือปฏิบัติงานกลุมบริหารกิจการนักเรียน สำหรับครู  
          3.  จัดทำประมาณการของกลุมบริหารทั่วไปประจำปการศึกษาตอไป 
          4.  กำกับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปงาน / โครงการที่รับผิดชอบเพื่อรายงานผูบริหารโรงเรียนและ 
               ใชเปนขอมูลในการพัฒนางานตอไป 

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

20. งานสงเสริมอัตลกัษณและคานิยมไทย 
นางถวิลักษณ   เลาหบุตร  หัวหนางาน 
นางวรรณสิริ ชัยเดช  กรรมการ 
นายเสนีย  คงประโคน กรรมการ 
นายสนอง  คุณมี  กรรมการ 
นางสาวปารชิาต ิ    ตระทอง  กรรมการ 
นางสาวรพีกร  สุริยธรรม  กรรมการ 
นางสาวนันทพร  ไผทองคำ  กรรมการ 
นางสาววิชดุา  พุทธวงค  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวฐิติกร  คีตาชีวะ        กรรมการและผูชวยเลขานุการ   

   
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสำคัญตางๆ 
2. ประสานกลุมงานที่เกี่ยวของ 
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
21. งานโรงเรียนสุจริต 

นายอธิโชค       กองกาญจนาทิพย หัวหนางาน 
นางสาวราตรี     ศุภนามัย  กรรมการ 
นางกัลยวิรัญญา  กิตติวิริยานนท  กรรมการ 



 
 

นางสาวอรอุมา   สุขสง  กรรมการ 
นางสาวฐิติกร     คีตาชีวะ  กรรมการ 
นายทนง   หลีนอย  กรรมการ 
นายสิรวิชญ เตียงวัน  กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
1. วางแผนพัฒนาโครงการ “โรงเรียนสุจริต”  
2. ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตใหเปนไปตามแผน/นโยบาย/ยุทธศาสตรของโครงการ 

จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริตใหกับนักเรียน 
3.  สงเสริม สนับสนุน พัฒนา วิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต 
4. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการโครงการ “โรงเรียนสุจริต”  
5. สรุปรายงานผลการดำเนอนงานใหกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นบาน สำนักงานเขต  

พื้นที่การศึกษา 
6.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอการเดินเนินโครงการโรงเรียนสุจริต 

 
22. งานสงเสริมคุณธรรม 

นางสาวปารชิาต ิตระทอง หัวหนางาน 
นางสาวชโลทร    ทนปรางค กรรมการ 
นายรัฐนนท    ธารพล กรรมการ 
นางสาวพรหทัย   ขำพรมราช กรรมการ 
นางสาวปรารถนา  หิรัญวัฒนานนท กรรมการ 
นายททนที       ทวีโชติ กรรมการ 
นางสาวอรอุมา    สขุสง กรรมการ 
นายพลวัต สุริรัมน กรรมการ 
นางสาวณัฐสุดา   ตะกา กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. จัดทำแผนงาน/โครงการดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตลอดปการศึกษา  

2. จัดกิจกรรมที่เปนการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหมีความตอเน่ืองสม่ำเสมอ  

3. ใหการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน หนวยงานราชการ องคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสรมิ 
คุณธรรม จริยธรรม  
4. เก็บรวบรวมขอมูลเปนรูปเลม สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูเกี่ยวของและ
ผูบริหาร  โรงเรียน  
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

23. งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
  นายวงศกร       ศรีระแกว หัวหนางาน 

 นางสาวรัตนาภรณ       รงัสิยานนท รองหัวหนางาน 

 นายภควัฒน        สุขอนันต กรรมการ 

 นางสาวจุสิตา        สุโคตรพรหมมี กรรมการ 



 
 

 นายวายุ          ฤดีณัฐทรัพย กรรมการ 

 นายเลอริช                ทิมออง กรรมการ 

 นายวรพล       ดิลกทวีวัฒนา กรรมการ 

 นางพัชรีย             ใบมวง กรรมการ 

 นางสาวอุไรวรรณ        กลาผจัญ กรรมการ  

 นางสาวนัฏฐา       ตรีสรานุวัฒนา กรรมการ 

 นายณัฐภัทร         จันทยา กรรมการ 

 นางสาวสุณีย       วาจาสุวิมล กรรมการ 

 นางสาวพัชรินทร          อิ่มใจ กรรมการ 

 นายสมัชชา       สวางศรี กรรมการ 

 นางสาวธัญญลักษณ     นนทรัตน กรรมการ 

 นางสาวฐิติกร     คีตาชีวะ กรรมการ 

 นางสาววิลาวัลย         ทิมยายงาม กรรมการ 

 นางสาวศริญญา         หาผล กรรมการ 

 นางสาวสิรกิานต        พวงศิริ กรรมการ 

 นายอธิโชค    กองกาญจนาทิพย กรรมการ 

 นางสาวนิตยา     รวมวงค กรรมการและเลขานุการ 

  หนาท่ีความรับผิดชอบ 
1. กำหนดนโยบาย ใหคำปรึกษา วางแผนการดำเนินงาน นิเทศ กำกับ ติดตาม ใหงานกิจการนักเรียน 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ดำเนินการจัดทำคูมือนักเรียนประจำปการศึกษา 
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 23.1 งานระดับช้ัน 
        นายภควัฒน   สุขอนันต หัวหนาระดับชั้น ม.1 
        นางสาวจุสิตา  สุโคตรพรหมม ี หัวหนาระดับชั้น ม.2 
        นายวายุ        ฤดณีัฐทรัพย หัวหนาระดับชั้น ม.3 
        นายเลอริช     ทมิออง หัวหนาระดับชั้น ม.4 
        นายวรพล      ดิลกทวีวัฒนา หัวหนาระดับชั้น ม.5 
        นางสาวอุไรวรรณ  กลาผจัญ หัวหนาระดับชั้น ม.6 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
1. กำหนดบทบาท หนาที ่ของครูในระดับชั้น ในการติดตามดูแลชวยเหลือนักเรียน 
2. ประสานงานกับครูประจำชั้นในระดับ ควบคุมและดูแลความประพฤติของนักเรียน 
3. ติดตามแกไขปญหานักเรียนในระดับชั้นที่ประพฤติผิดวินัยของโรงเรียน 
4. ดูแลนักเรียนในระดับชั้น ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ใหเกิดความเรียบรอย 
5. ประสานงานกับเครือขายผูปกครองระดับชั้น เพือ่รวมกันแกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพ   
   นักเรียน 



 
 

6. จัดทำปฏิทินกิจกรรมประชุมระดับใหสอดคลองกบัแผนปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ  
   เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน 

7. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
8. จัดกิจกรรมคายคุณธรรม 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 23.2 งานสภานักเรียน 
 นางพัชรีย         ใบมวง   หัวหนางาน 

  นางสาวสุณีย   วาจาสุวิมล  กรรมการ 
  นายสมัชชา  สวางศรี   กรรมการ 
 นายอธิโชค  กองกาญจนาทิพย กรรมการ 
 นางสาวนัฏฐา  ตรีสรานุวัฒนา  กรรมการ 
 นายณัฐภัทร  จันทยา   กรรมการ 
    นางสาวสิริกานต  พวงศิริ   กรรมการและเลขานุการ 

 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1.  เปนที่ปรึกษาและดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน 
2. กำหนดขอบขายหนาที่ของประธานและคณะกรรมการนักเรียน 
3. ประสานงานตามนโยบายและคำสั่งตางๆที่เกี่ยวของกับงานสภานักเรียน 
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

23.3 งานประสานและพัฒนาเครือขายผูปกครอง 
      นางสาวศริญญา  หาผล  หัวหนางาน 

นางสาวรัตนาภรณ  รังสิยานนท กรรมการ 
      นางสาวฐติิกร  คีตาชวีะ  กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  

1. จัดใหมีประชุมเครือขายผูปกครองของโรงเรียน 

2. ประสานงานระหวางเครอืขายผูปกครองกับคณะผูบริหารและครูทุกทาน 

3. ประสานงานตามนโยบายและคำสั่งตางๆที่เกี่ยวของกับงานเครือขายผูปกครอง 

4. จัดทำบัญชรีายชื่อนักเรียน ผูปกครองเครือขาย ทีอ่ยู เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดงาย
และรวดเร็ว 

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

           23.4  งานสงเสริมประชาธิปไตย 
นางสาวนัฏฐา   ตรีสรานุวัฒนา หัวหนางาน 

 นางพัชรีย  ใบมวง  กรรมการ 
     นางสาวพัชรินทร   อิ่มใจ  กรรมการและเลขานุการ 
 
 



 
 

   หนาท่ีความรับผิดชอบ  

1. ประชาสัมพันธ สงเสริม ใหความรู แกครูและนักเรียนในเรื่องสงเสริมความเปนประชาธิปไตย 

2. จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน 

3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 23.5 งานวินัยและความประพฤตินักเรียน 

นางสาววลิาวัลย  ทิมยายงาม หัวหนางาน 
                     นางสาวทิพรดา  ลุขมาตย  งานวินัยระดับ ม.1 กรรมการ 

นายกิตติมนต  ณะทอง งานวินัยระดับ ม.2 กรรมการ 
นางสาววลิาวัลย  ทิมยายงาม งานวินัยระดับ ม.3 กรรมการ 
นายเกียรติศักดิ ์  แกวศร ี งานวินัยระดับ ม.4 กรรมการ 
นางสาวจดิาภา  พันธุวรรณ งานวินัยระดับ ม.5 กรรมการ 

         นางสาวกมลวรรณ  เขียวนอย งานวินัยระดับ ม.6 กรรมการ 
         นางสาวธัญญลกัษณ    นนทรัตน กรรมการ 
         นางสาวฐติิกร  คีตาชวีะ กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  
1. ควบคุม ปองกัน และดูแลความประพฤติของนักเรียน 
2. ประเมินผลพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โดยประสานงานกับครู

หัวหนาระดับชั้น ครูหัวหนาคณะสี และครูประจำชั้น 
3. จัดกิจกรรมใหนักเรียนปรับแกพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 23.6 งานสารวัตรนักเรียน 
นายสมัชชา  สวางศร ี                หัวหนางาน 
นายอธิโชค กองกาญจนาทิพย กรรมการ 

   นางพัชรีย ใบมวง    กรรมการและเลขานุการ 
         หนาท่ีความรับผิดชอบ  

1. ประสานงานสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการดำเนินงาน คณะกรรมการสารวัตรนักเรียน 

2. สงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสารวตัรนักเรียนใหเปนไปตามระเบียบของ 
               สถานศึกษา และกฎกระทรวงศึกษาธิการ 

3.   ติดตามดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการสารวัตรนักเรียนใหเปนไปตามระเบียบของ 
               สถานศึกษา และกฎกระทรวงศึกษาธิการ 

4.   ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานรวมกับคณะกรรมการสารวัตรนักเรียน ครู และบุคลากร 
               ทางการศึกษา ในการสงเสริมความประพฤตินักเรียน 

5.   ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 23.7 งานสถิติขอมูลนักเรียน 
    นางสาวพัชรินทร   อิ่มใจ   หัวหนางาน 
 นางสาวรัตนาภรณ รังสิยานนท  กรรมการ 
    นางสาวนัฏฐา  ตรีสรานุวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 



 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  

1. จัดทำขอมูลการมาเรียนของนักเรียน และรายงานผูบังคับบัญชา 
2. รายงานการมาสาย ขาดเรียน หนีเรียน ตอฝายกิจการนักเรียนเปนรายวัน 
3.   รวบรวมและบันทึกขอมูลการตัดคะแนนความประพฤติใหเปนปจจุบัน 
4.   ดำเนินการสงตอขอมูลนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนพฤติกรรมใหกับหัวหนางานวินัยและความ

ประพฤตนัิกเรียน  
5.  วางแผน ดำเนินการ กำกับ ติดตามการเยี่ยมบาน โดยประสานกับครูประจำชั้น และคัดกรอง 

                    นักเรียน เพื่อสงตอใหกับงานแนะแนว 
6.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 23.8 งานปองกันแกไขปญหาสิ่งเสพติดและอบายมุข 
     นายณัฐภัทร     จันทยา   หัวหนางาน 
    นายอธิโชค  กองกาญจนาทิพย กรรมการ 
 นายสมัชชา  สวางศร ี  กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  
      1. จัดทำแผนงาน โครงการปองกันและแกปญหายาเสพติด 
     2. ดำเนินงานปองกันและแกปญหายาเสพติด ดูแลและชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหายาเสพตดิในโรงเรียน 
      3. จัดทำสถิติขอมูลนักเรยีนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวของกับสารเสพตดิชนิดตาง ๆ 
      4. ประสานงานกับทุกกลุมที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อชวยกันปองกัน และ   
               แกปญหายาเสพติด 
     5. การสุมตรวจปสสาวะนักเรียนกลุมเสี่ยง 
     6. ตรวจสอบตดิตาม บำบัด เยียวยา ฟนฟูนักเรียนที่เสพยาเสพติด 
     7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการปองกันและแกปญหายาเสพติด รายงานใหกลุมบริหารกิจการ  
              นักเรียนเพื่อนำเสนอ ผูอำนวยการโรงเรียน 
     8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

  
 23.9  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

       นางสาวธัญญลกัษณ    นนทรัตน  หัวหนางาน 
       นายภควัฒน     สุขอนันต  หัวหนาระดับชั้น ม.1 
       นางสาวจุสติา    สุโคตรพรหมม ี  หัวหนาระดับชั้น ม.2 
       นายวาย ุ         ฤดีณัฐทรัพย  หัวหนาระดับชั้น ม.3 
       นายเลอริช       ทิมออง   หัวหนาระดับชั้น ม.4 
       นายวรพล       ดิลกทววีัฒนา  หัวหนาระดับชั้น ม.5 
       นางสาวอุไรวรรณ   กลาผจัญ  หัวหนาระดับชั้น ม.6   
 นางสาวชลพฤกษ  สังขมณี   งานระบบดูแลชวยเหลือ ม.1 

 นางสาวสพุรรษา  ชาญกระโทก  งานระบบดูแลชวยเหลือ ม.2 

 นางสาวพัชราภรณ  สุผล   งานระบบดูแลชวยเหลือ ม.3 

 นางสาวนัยนา  มุสิตัง   งานระบบดูแลชวยเหลือ ม.4 



 
 

 นางพัชรีย  ใบมวง   งานระบบดูแลชวยเหลือ ม.5 

 นายทศพล  ธรรมวงศ  งานระบบดูแลชวยเหลือ ม.6 

         นางสาวรัตนาภรณ         รังสิยานนท                  กรรมการและเลขานุการ 

 หนาท่ีความรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหเกิดประสิทธิภาพตามแนวทาง วิสัยทัศนและ 

เปาหมายที่โรงเรียนกำหนดโดยใหสอดคลองกับมาตรฐาน ตัวชีว้ัด คุณภาพการศึกษา  
2. ดำเนินการคดักรองนักเรยีนและประเมิน SDQ ของนักเรียน รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล

และจัดทำขอมูลเปนรูปเลมและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารสถานศึกษา 
3. สนับสนุนการเยี่ยมบานนักเรียนอยางนอยภาคเรยีนละ 1 ครั้ง  
4. รวบรวมขอมูลการเยี่ยมบานนักเรียน วิเคราะหขอมูล ทำสถิติและจดัทำขอมูลเปนรูปเลมและ

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารสถานศกึษา 
5. ติดตาม แกไขและสงเสริม พัฒนาพฤติกรรมนักเรยีน โดยประสานกับผูเกี่ยวของใหมีสวนรวมใน

การดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเน่ือง 
6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
23.10 งานสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค 

     นางสาวสุณีย   วาจาสุวิมล หัวหนางาน 
    นางสาวสริิกานต  พวงศิร ิ  กรรมการ 
     นางพัชรีย         ใบมวง  กรรมการ 
    นางสาวนัฏฐา   ตรีสรานุวัฒนา กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. ดำเนินการจดักิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวติ และกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงคแกนักเรียน 

2. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรบัมอบหมาย 
 
    23.11 งานระบบสถานศึกษาปลอดภัย MOE safety center 

 นายอธิโชค        กองกาญจนาทิพย หัวหนางาน 
นายสันติชัย  ประสานพานิช  กรรมการ 
นายณัฐภัทร  จันทยา   กรรมการ 
นายเสนีย  คงประโคน  กรรมการ 
นางสาววลิาวัลย   ทิมยายงาม  กรรมการ 
นางสาวจริาภรณ  นุจร   กรรมการ 
นางสาวธัญญลกัษณ นนทรัตน  กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 ดำเนินการระบบ MOE Safety Center  

1. รับและประสานงานสงตอ Case ที่แจงเขามายังโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ  
2. รับผิดชอบในการแกไขปญหา สรุปเหตุการณ และรายงานผลการดำเนินการ 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 



 
 

ทั้งน้ี ตั้งแตวันที ่ 1 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2565 
   
  สั่ง  ณ  วันที ่ 11  เดือน  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 

(นายณรงคศักดิ ์  รักพรา) 
ผูอำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ 


