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คําส่ังโรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ 

ท่ี 90/2565 

เรื่อง แตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหปฏิบัติหนาท่ีตามโครงสรางการบริหารสถานศึกษา 

ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 

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

 เพ ื ่อใหการบร ิหารสถานศึกษาเปนไปด วยความเร ียบร อยและสอดคลองก ับโครงสร  าง 

การบริหารงานประจําป 2563  ใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา และสงผลใหน ักเร ียน 

เปนผูมีความประพฤติดี มีความรูอยู ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไดอยางเปนสุข มีความรูเพื ่อการศึกษาตอ 

และมีความรูพื้นฐานสําหรับประกอบอาชีพในอนาคตไดอยางมั่นคง อันจะทําใหสังคมประเทศชาติเจริญรุงเรือง 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 (4) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 และกฎกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกระจายอํานาจในสถานศึกษา 

พุทธศักราช 2551 โรงเรียนสายนําผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ จึงแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหปฏิบัติ

หนาท่ีตามโครงสรางการบริหารสถานศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 

คณะกรรมการอํานวยการ 

นายณรงคศักด์ิ  รักพรา  ผูอํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

นางสาวจรยิา  ขาวงาม  รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ รองประธานกรรมการ 

นางโยธกา  ธรรมบุญเปง รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป  กรรมการ 

นางสาวปทมา  ตันไพบูลย รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ กรรมการ 

วาท่ีรอยตรีณพล ดํารงธนชัย รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ กําหนดนโยบาย ใหคําปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน นิเทศ กํากับ  

ติดตามใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพใหคําแนะนํา ใหการดําเนินการและแกปญหาแกคณะกรรมการทุก 

กลุมบริหาร 

1. การมอบหมายหนาที่รักษาราชการแทน กรณีที่ผูอํานวยการโรงเรียนไปราชการ หรือไมสามารถปฏิบัติราชการ 

ในวันเวลา ราชการ ตามลําดับ ดังนี ้

นางสาวจรยิา     ขาวงาม  ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการ  ลําดับท่ี 1 

นางโยธกา         ธรรมบุญเปง  ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการ ลําดับท่ี 2 

นางสาวปทมา     ตันไพบูลย  ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการ  ลําดับท่ี 3 

วาท่ีรอยตรีณพล    ดํารงธนชัย  ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการ  ลําดับท่ี 4  
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มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. บันทึกสมุดหมายเหตุรายวัน และลงนามบันทึกการปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงเรียน 

2. เกษียณหนังสือราชการและส่ังการฯ ยกเวน งานหนังสือราชการท่ีเกี่ยวของกับบุคลากร งบประมาณ   

   และการใชงบประมาณ ใหติดตอผูอํานวยการโรงเรียนเห็นชอบ/ อนุมัติกอนส่ังการทุกครั้ง 

3. เมื่อมีเหตุการณท่ีตองรายงานในวันท่ีปฏิบัติงานรักษาราชการแทน ใหติดตอผูอํานวยการโรงเรียนทุกวัน 

4. รับผิดชอบงานท่ีส่ังการตางๆ ในวันท่ีรักษาราชการแทน ยกเวน ขอ 2 ท่ีตองปรึกษาผูอํานวยการ 

    โรงเรียนเห็นชอบ/ อนุมัติกอนส่ังการฯ 

5. ดูแลบุคลากรในสถานศึกษาทุกสวนงานอยางมีประสิทธิภาพ 

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

2. งานสํานักงานผูอํานวยการ 

นางสาวทิพรดา  ลุขมาตย   หัวหนางาน 

นางสาวยุวันดา  จึงรวมเจริญกิจ  ผูชวย 

นางสาวจิราพร  ไชยวรรณ  ผูชวย 

นางสาวกิตติภัค  กาญจนาชานนท  ผูชวย 

นางสาวสกาว  สาระเเสน  ผูชวยและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. รักษาความลับของทางราชการโดยเครงครัด 

2. ประสานงานการมอบหมายงานของผูอํานวยการโรงเรียนถึงกลุมบริหาร/ กลุมสาระการเรียนรู/ 

    ระดับช้ัน/ คณะสั/งานตามโครงสรางสถานศึกษา 

3. ประสานงาน/ การมอบหมายของผูอํานวยการโรงเรียนถึงหนวยงานราชการตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

4. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารท่ีนําเสนอผูอํานวยการโรงเรียนอยางละเอียดกอนลงนาม 

5. ตรวจสอบเอกสารท่ีสงออกไปยังหนวยงานอื่นๆ ทุกเรื่องใหถูกตอง 

6. วิเคราะหและจัดทํา งานวิจัยตาง ๆ ตามท่ีผูอํานวยการมอบหมาย 

7. บันทึกการนิเทศท่ีผูอํานวยการใหการนิเทศทุกกลุมบริหาร ตามโครงสรางสถานศึกษา 

8. อํานวยความสะดวกผูมาติดตอผูอํานวยการโรงเรียนและกล่ันกรองเรื่องตาง ๆ กอนนําเสนอ 

    ผูอํานวยการโรงเรียน 

9. จัดเสนอแฟมงานและประสานงานฝายตาง ๆ เสนอผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อลงนาม 

10. ติดตามการไปราชการของผูอํานวยการโรงเรียนตามความเหมาะสม 

11. ดูแลและส่ังการอาหาร/ อาหารวาง กับเจาหนาท่ีกลุมบริหารท่ัวไป เพื่อตอนรับผูเขาพบ/ ขอพบ/ 

     ตรวจราชการ ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับผูอํานวยการโรงเรียนโดยเฉพาะ 

12. งานอื่น ๆ ท่ีผูอํานวยการโรงเรียนมอบหมาย  
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3. คณะกรรมการนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

นายณรงคศักด์ิ  รักพรา  ผูอํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

นางสาวจรยิา  ขาวงาม  รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ รองประธานกรรมการ 

นางโยธกา  ธรรมบุญเปง รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป  กรรมการ 

นางสาวปทมา  ตันไพบูลย รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ กรรมการ 

วาท่ีรอยตรีณพล ดํารงธนชัย รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. นิเทศ กํากับ ติดตาม การทํางานของบุคลากร ในสายงาน / กลุมงานเพื่อใหการปฏิบัติมีหนาท่ีและ    

    ความรับผิดชอบดังนี้ ถูกตอง เรียบรอยและมีคุณภาพ และปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานปละ 2 ครั้ง 

- ครั้งท่ี 1 ประเมินวันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 

- ครั้งท่ี 2 ประเมินวันท่ี 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 

3. เสนอรายงานและประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติ 

    ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 และกฎหมาย ระเบียบ 

    ท่ีเกี่ยวของตามลําดับ 
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กลุมบรหิารวิชาการ 

แนวคิด 

งานวิชาการเปนงานภารกิจหลักของสถานศึกษา มุงกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาให

มากที่สุดดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดำเนินการไดโดยอิสระ คลองตัวรวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ ่น และการมีสวนรวมจากผู ที ่มีส วนไดส วนเสียทุกฝายซึ ่งจะเปนปจจัยสำคัญ 

ทำใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู ตลอดจน 

การวัดผล ประเมินผล รวมทั้งปจจัยเกื ้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ ่น ไดอยางมีคุณภาพและ 

มีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 

1. เพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการมีอิสระ คลองตัว รวดเร็ว และสอดคลองกับความตองการของนักเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน 

2. เพื ่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนไดมาตรฐาน มีคุณภาพสอดคลองกับระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และจากการประเมินหนวยงานภายนอก 

3. เพื ่อใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  ตลอดจนปจจัยหนุนการเรียนรูที่สนองตอความ

ตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน โดยยึดผูเรียนเปนสำคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

4. เพื ่อใหโรงเรียนไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและของบุคคล 

ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืน ๆ อยางกวางขวาง 

ขอบขาย / ภารกิจ 

1. การพัฒนาหรือการดำเนนิการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน 

2. การวางแผนงานดานวิชาการ 

3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

6. การวัดผล ประเมินผล และดำเนนิการเทียบโอนผลการเรียน 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา 

8. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

9. การนิเทศการศึกษา 

10. การแนะแนว 

11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

12. การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

13. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 

14. การสงเสริมและสนับสนนุงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานสถานประกอบการและสถาบัน

อ่ืนทีจ่ัดการศึกษาการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศกึษา 

15. การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 

16. การพัฒนาและใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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คณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ประกอบไปดวย 

1. คณะกรรมการอำนวยการ 

1. นายณรงคศักด์ิ รักพรา  ผูอํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

2. วาท่ีรอยตรีณพล ดํารงธนชัย รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ 

3. นางโยธกา  ธรรมบุญเปง รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป  กรรมการ 

4. นางสาวปทมา ตันไพบูลย รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ กรรมการ 

5. นางสาวจริยา ขาวงาม  รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  

กำหนดนโยบาย ใหคำปรึกษา วางแผนการดำเนินงาน นิเทศ กำกับติดตาม ใหการบริหารจัดการศึกษา 

ของกลุมบริหารวิชาการเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใหขอเสนอแนะ 

รวมแกปญหาแกคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค ถูกตองตามระเบียบ

ราชการ และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย 

2. คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 

2.1 รองผูอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ 

นางสาวจรยิา ขาวงาม 

หนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ดำเนินงานตามขอบขายและภาระงานการบริหารงานวิชาการใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

2. กำหนดนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาดานกลุมบริหารวิชาการของโรงเรียน 

3. วางแผนการดำเนินงานกลุมบริหารวิชาการของโรงเรียน 

4. จัดระบบบริหารงานกลุมบริหารวิชาการของโรงเรียน 

5. สนับสนุน สงเสริม และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานดานกลุมบริหารวิชาการของโรงเรียน

รวมท้ังสายงานกลุมบริหารวิชาการและการบริหารกลุมสาระการเรียนรู 

6. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานดานกลุมบริหารวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและงานตามแผนภูมิ

โครงสรางของกลุมบริหารวิชาการใหสอดคลองกับนโยบาย และแผนท่ีวางไวใหมีประสิทธิภาพตาม

มาตรฐานงานกลุมบริหารวิชาการ 

7. ควบคุมดูแลการดำเนินงานดานกลุมบริหารวิชาการของโรงเรียนใหบรรลุตามเปาหมายและ 

เปนไปตามหลักสูตรกำหนด 

8. วินิจฉัยส่ังการในขอบขายและภาระงานของงานกลุมบริหารวิชาการ 

9. พัฒนาบุคลากรดานกลุมบริหารวิชาการใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

10. ติดตาม กำกับ การจัดแผนการจัดการเรียนรู จัดตารางสอน และการจัดบุคลากรเขาสอนในรายวิชาตางๆ 

ของกลุมสาระการเรียนรู 

11. จัดใหมีการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรู กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

หองเรียนพิเศษ และหองศูนยตาง ๆ   

12. จัดใหมีศูนยเอกสารและตำราเรียน ศูนยส่ือนวัตกรรม แหลงการเรียนรู ศูนยพัฒนาหลักสูตร 

13. ควบคุมงานแผนกทะเบียน วัดผล ใหเปนไปดวยความถูกตองและเรียบรอย 
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14. ควบคุม ดูแล และพัฒนางานหองสมุดใหทันสมัย และบริการครู นักเรียน 

15. ควบคุมการเรียนการสอน ประสานงานกับหัวหนากลุมสาระการเรียนรูฯ ในดานการสอนและ 

การวัดผล 

16. นิเทศ ติดตามผล สรุปประเมินผล และรายงานปญหาดานกลุมบริหารวิชาการตอผูอํานวยการโรงเรียน 

17. จัดใหมีการนิเทศงานกลุมบริหารวิชาการ และสงเสริมงานดานกลุมบริหารวิชาการรวมท้ัง 

การพัฒนาบุคลากร 

18. สนับสนุน สงเสริมการจัดกิจกรรม และทักษะวิชาการภายในโรงเรียน 

19. ควบคุมการใชงบประมาณของกลุมสาระการเรียนรู และกลุมงานวิชาการใหเกิดประโยชน 

แกการจัดการเรียนการสอนใหมากท่ีสุด  

20. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหนังสือเรียนในแตละรายวิชา แตละระดับช้ัน 

21. ใหบริการแกชุมชนดานวิชาการ 

22. ประสานงานกับกลุมโรงเรียนและหนวยงานอืน่ ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2.2 ผูชวยรองผูอำนวยการกลุมบริหารวิชาการและหัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

นางสาวสุพาพร แซฮึง 

หนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ชวยกำกับดูแลงานในกลุมบริหารงานวิชาการใหเปนไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. ประสานกับรองผูอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ วางแผนและจัดทำนโยบายการบริหารวิชาการ 

โดยประสานงานกับหัวหนากลุมสาระฯ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหดำเนินไปดวยความเรียบรอยและ 

มีประสิทธิภาพ 

3. ประสานงานกับกลุมตาง ๆ ในโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนเพื่อใหการดำเนินงานของ 

กลุมบริหารงานวิชาการดำเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานของกลุมบริหารวิชาการเสนอฝายบริหาร 

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของและไดรับมอบหมาย 

2.3 คณะกรรมการดำเนินงาน 

นางสาวจรยิา  ขาวงาม   ประธานกรรมการ 

นางสาวสุพาพร  แซฮึง    รองประธานกรรมการ 

นางสาวสิริลักษณ สาระชาติ   รองประธานกรรมการ 

นางสาวพนิดา  คุณพล   รองประธานกรรมการ 

นายทวิช  อัศวตระกูลวงศ  กรรมการ 

นายณัฐวุฒิ  ใจกลา   กรรมการ 

นางสาวรวิวรรณ บุณยเสนา  กรรมการ 

นายทนง  หลีนอย   กรรมการ 

นายบุญเลิศ  ชัยเดช   กรรมการ 

นายสนอง  คุณมี   กรรมการ 
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นายอุทัย  นุนดำ   กรรมการ  

นางสาวปรญิดา  กิตติปยะลักษณ  กรรมการ 

นางสาวภาวิณี  มะหะมาน  กรรมการ 

นางสาวนัยนา  มุสิตัง   กรรมการ 

นายวิษณุพงศ  โลกิม   กรรมการ 

นางสาวภาวิณี  แถบหอม  กรรมการ 

นางสาวชลพฤกษ สังขมณี   กรรมการ 

นายฉัตรภณ  วรรธนะวุฒ ิ  กรรมการ 

นายพงศพล  กรดเต็ม   กรรมการ 

นายทศพล  ธรรมวงศ  กรรมการ 

นางสาวจิรภา  สุวัณนะสิริ  กรรมการ 

นางสาวจิดาภา  พันธุวรรณ  กรรมการ 

นายรัฐนนท  ธารพล   กรรมการ 

นางสาวอุไรวรรณ กลาผจัญ  กรรมการ 

นางสาวราตรี  บุญโท   กรรมการ 

นางสุพรรษา  ชาญกระโทก  กรรมการ 

นางสาวนัชรีญา  พรมชาติ  กรรมการ 

นางรัตติกาล  ถาวรไพบูลยเจริญ กรรมการ 

นางสาวปาณัฐฐา ขุนรักษา  กรรมการ 

นางสาวพรหทัย  ขำพรมราช  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวพัชราภรณ  สุผล    กรรมการและเลขานุการ  

นายอภิวัฒ  ทองประดับ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

นางสาวสุดาพรรษ กันนุฬา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

หนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. วางแผนและบริหารอัตรากำลังครู และเจาหนาท่ีตามโครงสรางกลุมบริหารวิชาการ ตลอดจนพัฒนา

บุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และทักษะการใชนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี พัฒนาการเรียนการสอนและหนาท่ีอื่นๆ ในความรับผิดชอบของหนวยงาน 

2. วางแผนและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามโครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จุดมุงหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนท่ีมีการปฏิบัติ 

เปนเลิศ 

3. วางแผนกิจกรรม / โครงการ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

การสงเสริมการบริหารวิชาการ และแหลงศึกษาคนควา ตลอดจนงานทะเบียนวัดผล 

ใหสัมพันธกับทรัพยากรของโรงเรียน 
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4. ติดตาม และกำกับดูแลการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรู

ตามความถนัด เต็มตามศักยภาพ และมีโอกาสไดแสดงความรู ความสามารถของตนเองต้ังแตระดับ

โรงเรียนจนถึงระดับนานาชาติ 

5. ประเมินกิจกรรมโครงการ หลักสูตรสถาน ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เทียบเคียง 

กับมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

6. ใหความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของชาติ 

7. ปฏิบัติงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และโรงเรียน 

8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของและไดรับมอบหมาย 

3. คณะกรรมการดานสงเสริมการบริหารงานวิชาการ 

3.1 งานสำนักงานวิชาการ 

นางสาวสุพาพร  แซฮึง   หัวหนางาน 

นางสาวปาณัฐฐา ขุนรักษา  รองหัวหนางาน 

นางสาวสุดาพรรษ กันนุฬา   กรรมการ 

นางสาววาทินี  รุงแสง   กรรมการและเลขานุการ 

 นางสาวพิรุฬหภัค ผาบสิมมาภาธีร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ดูแลหนังสือเขา – ออก ท่ีเกี่ยวของกับกลุมบริหารวิชาการ 

2. จัดระบบงานสารบรรณ หนังสือ เอกสาร ท้ังภายในและภายนอก (หนังสือราชการ  คำส่ัง ประกาศ 

บันทึกขอความ ตรวจเสนอเรื่อง ฯลฯ) ท่ีเกี่ยวของกับกลุมบริหารวิชาการ เชน พิมพหนังสือแจง

ผูปกครอง  คำส่ัง  แบบฟอรม  สน.ว. บันทึกรายงานการประชุม จัดเตรียมเอกสารการประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  

บันทึกขอมูลการประชุมวิชาการ และเอกสารอื่น ๆ  

3. จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการ 

4. ควบคุมการเบิกจาย การใชพัสดุ วัสดุ  ครุภัณฑ  ประสานงานการจัดซื้อจัดจางกับหัวหนางานพัสดุ

วิชาการใหเปนไปตามระเบียบราชการ 

5. ใหบริการวัสดุ อุปกรณ สำนักงาน ในกลุมบริหารวิชาการ และควบคุมดูแลการถายเอกสาร 

การพิมพสำเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

6. ประสานความรวมมือกลุมสาระฯ ผูปกครอง  ชุมชน  สถานศึกษาและองคกรอื่นในการพัฒนาวิชาการ 

7. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.2 งานแผนงานวิชาการและงานพัสดุกลุมบริหารวิชาการ  

3.2.1 งานแผนงานวิชาการ 

นางสาวปาณัฐฐา ขุนรักษา    หัวหนางาน 

นางสาวสุพาพร  แซฮึง      รองหัวหนางาน 
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งานแผนงานกลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กรรมการ 

นางสาวพัชราภรณ สุผล     กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. จัดทำแผนงานของกลุมบริหารวิชาการ 

2. ประสานงานกับแผนงานกลุมสาระฯและแผนงานโรงเรียน เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการและ

แผนการปฏิบัติงาน และปฏิทินวิชาการ ของกลุมบริหารงานวิชาการ 

3. รวบรวมแผนงานของกลุมบริหารวิชาการนำสงแผนงานของโรงเรียน และนำเสนอรองผูอำนวยการ 

กลุมบริหารงบประมาณ 

4. ดูแลการเบิกจายใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน 

5. ประสานงานและกำกับติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินวิชาการรวบรวม 

6. รายงานผลการประเมินโครงการ และจัดทำเปนขอมูลสารสนเทศเพื่อเปนขอมูลในการดำเนินงานในครั้งตอไป 

7. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.2.2 งานพัสดุ 

 นางสาวพัชราภรณ สุผล    หัวหนางาน 

นางสุพรรษา  ชาญกระโทก   รองหัวหนางาน 

งานพัสดุกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กรรมการ 

นางสาวปาณัฐฐา ขุนรักษา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ประสานงานกับพัสดุกลุมสาระฯ และพัสดุโรงเรียน เพื่อวางแผนจัดหาพัสดุกลุมบริหารวิชาการใหเปนไป

ตามรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะตามท่ีทางราชการกำหนด 

2.  ควบคุม กำกับ และดูแลการเบิกจายพัสดุกลุมบริหารวิชาการใหถูกตองเปนปจจุบัน 

3. จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ สำนักงานกลุมบริหารวิชาการ 

4. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 3.3 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

นายทศพล  ธรรมวงศ   หัวหนางาน 

นางสาวสิริลักษณ สาระชาติ   รองหัวหนางาน 

นางสาวพรหทัย ขำพรมราช   กรรมการ 

นายพงศพล  กรดเต็ม    กรรมการ 

นางสาววรัญญา สมวงค    กรรมการ 

งานประกนัคุณภาพภายในกลุมสาระการเรียนรู  กรรมการ 

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

นางสาวพัชราภรณ สุผล    กรรมการและเลขานุการ 
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นางสาวนัชรีญา พรมชาติ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. จัดระบบโครงสรางองคกรใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. กำหนดจุดเนน เปาหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดของกระทรวง 

เปาหมายความสำเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ และวิธีการประเมินของสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

3. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลุผลตามเปาหมาย

ความสำเรจ็ของสถานศึกษา 

4. ดำเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนา

อยางตอเนื่อง 

5. ประสานความร วมม ือก ับสถานศึกษาและหน วยงานอ ื ่น ในการปร ับปร ุงและพ ัฒนาระบบ 

ประกันคุณภาพภายใน 

6. ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

7. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน

สถานศึกษาภายนอกเพื่อเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

8. ประสานงานและรวมดำเนินการกับงานแผนงาน งานสาระสนเทศ งานทะเบียน – วัดผลและงานอื่น ๆ 

ท่ีเกี่ยวของในการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปของสถานศึกษา 

9. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.4 งานสารสนเทศวิชาการ  

นายพงศพล  กรดเต็ม    หัวหนางาน  

งานสารสนเทศกลุมสาระการเรียนรู   กรรมการ 

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

นายรัฐนนท  ธารพล    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. วางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศของกลุมบริหารวิชาการและกลุมสาระการเรียนรู 

2. รวบรวมและจัดทำสารสนเทศของกลุมบริหารวิชาการอยางเปนระบบดวยโปรแกรมสารสนเทศ (MIS) 

และประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ 

3. ประสานงานจัดทำและใหบริการขอมูลสารสนเทศทางดานวิชาการ แกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

4. บันทึกขอมูลการเขาอบรม ประชุม สัมมนา ของครูอาจารย 

5. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
3.5. งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและงานหองสมุด 

3.5.1 งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

นางสาวภาวิณี  แถบหอม   หัวหนางาน 
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งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู กรรมการ 

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

นางสาวสุดาพรรษ กันนุฬา    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. กำหนดนโยบาย วางแผนพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 

ของโรงเรียน 

2. ศึกษา สำรวจขอมูลแหลงเรียนรู และจัดทำสารสนเทศของแหลงเรียนรู เพื่อเผยแพรแกครู สถานศึกษา

อื่น และชุมชน 

3. สำรวจแหลงการเรียนรูท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในสถานศึกษาชุมชน ทองถ่ินใน

เขตพื้นท่ีการศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาใกลเคียง 

4. ประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นองคกรเอกชน ชุมชน เพื่อจัดต้ังแหลงเรียนรู สำหรับนักเรียน

ครอบครัว และชุมชน 

5. สนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินรวมกัน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู ประสบการณระหวาง

นักเรียน ครอบครัว และชุมชน 

6. รวบรวมและจัดทำทะเบียนแหลงเรียนรู เผยแพรแหลงการเรียนรูแกครูสถานศึกษาอื่นบุคคลครอบครัว

องคกรหนวยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง 

7. จัดต้ังและพัฒนาแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียนรวมท้ังพัฒนาใหเกิดองคความรูและประสานความ

รวมมือสถานศึกษาอื่นบุคคลครอบครัวองคกรหนวยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาในการจัดต้ัง

สงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรูท่ีใชรวมกัน 

8. สงเสริมสนับสนุนใหครูใชแหลงการเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรูโดย

ครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน 

9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

3.5.2 งานหองสมุด 

นางสาวจิรภา  สุวัณนะสิริ   หัวหนางาน 

นางสาวดวงพร  กนกนัครา   รองหัวหนางาน 

นางสาวดวงฤทัย พงษสุชาติ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. พิจารณาจัดหา คัดเลือกหนังสือ ลงทะเบียน จัดทำเลขหมูหนังสือ บัตรรายการ ดูแลจัดเก็บ  

รักษา และซอมแซมหนังสือใหอยูในสภาพพรอมใหบริการแกครูและนักเรียน 

2. ใหบริการยืมและรับคืนหนังสือแกนักเรียน ครูและเจาหนาท่ี และใหบริการอื่นๆตามความเหมาะสม 

3. เก็บสถิติ ประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการใชหองสมุด กิจกรรมเพื่อปลูกฝงนิสัย 

รักการอานและการคนควา สงเสริมการใชส่ือเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล 

4. จัดทำเอกสารเสริมความรู นำเสนอขาวสารดานวิชาการ บริการแกครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชน 

5. ควบคุม ดูแล และพัฒนางานหองสมุดใหทันสมัย และบริการครู นักเรียน 
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6. ประสานงานกับกลุมสาระ / งาน เพื่อจัดเตรียมเอกสารสำหรับการศึกษาคนควาประกอบกิจกรรมการ

เรียนการสอน ฝกหัดนักเรียนเปนบรรณารักษหองสมุด  ปรับปรุงบรรยากาศในหองสมุด และจัดหา

เทคโนโลยีการสืบคนขอมูลมาใหบริการ 

7. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

3.6 งานวิเทศสัมพันธ 

นางสาวภาวิณี  มะหะมาน หัวหนางานประสานความรวมมือในการ  หัวหนางาน 

     พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น ๆ  

นางสาวสุดาพรรษ กันนุฬา  หัวหนางานประสานความรวมมือในการ  รองหัวหนางาน 

     พัฒนาวิชาชีพระหวางโรงเรียนกับสถาบันอุดมศึกษา 

     (งานนิสิตฝกสอน) 

นางสาวพนิดา    คุณพล  ผูประสานงานการทดสอบระดับชาติ  กรรมการ 

นายฉัตรภณ  วรรธนะวุฒ ิ ผูประสานงานการทดสอบระดับชาติ  กรรมการ 

งานวิเทศสัมพันธกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กรรมการ 

นางสาวจิดาภา  พันธุวรรณ หัวหนางานสงเสริมชุมชนใหมี      กรรมการและเลขานุการ 

     ความเขมแข็งทางวิชาการ 

นายรัฐนนท  ธารพล  หัวหนางานประชาสัมพันธ         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมของหนวยงานอืน่ ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 

ท่ีพึงประสงค และทักษะการดำรงชีวิตใหแกนักเรียน 

2. ประสานงานกับสถานศึกษาเครือขาย แลกเปล่ียนความรูประสบการณ ทักษะวิชาการและวิชาชีพ       

ระหวางครู นักเรียน และบุคลากรอื่น ๆ ในสถานศึกษา 

3. ประสานงานระหวางโรงเรียนกับสถาบันอุดมศึกษาในการรับนิสิตฝกสอน ดูแลนิสิตฝกสอนและ

ประเมินผลนิสิตฝกสอน 

4. จัดกิจกรรมเผยแพรความรูเชิงวิชาการและวิชาอาชีพ แกบุคลากรของโรงเรียนและชุมชน 

5. วางแผนการจัดเก็บรวบรวมความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

6. วางระบบการเผยแพรขาวสาร ความรูเชิงวิชาการ ศิลปะ วัฒนธรรม การงานอาชีพ ผานส่ือตาง ๆ 

7. ของโรงเรียนไปสูผูปกครอง นักเรียนและชุมชน 

8. เปนแหลงเรียนรูและใหบริการแกองคกรและชุมชนในทองถ่ิน แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ 

ซึ่งกันและกนั 

9. รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ภายในโรงเรียน เผยแพรขาวสารและกิจกรรมผานส่ือตาง ๆ  

ของโรงเรียน 

10. ประสานงานกับงานแนะแนวในการออกแนะแนวการศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหกับนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จากโรงเรียนตาง ๆ   

11. ประสานงานกับสำนักทดสอบแหงชาติ สถาบันอุดมศึกษา สพม. กท 2 และสถานศึกษา 

เปนศูนยสอบเพื่อใหบริการทางวิชาการกับนักเรียน ชุมชน และหนวยงานภายนอก 
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12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.7 งานพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศ  

นางสาวนัชรีญา  พรมชาติ   หัวหนางาน 

นางสุพรรษา  ชาญกระโทก   รองหัวหนางาน 

นายทวิช  อัศวตระกูลวงศ   กรรมการ 

นายณัฐวุฒิ  ใจกลา    กรรมการ 

นางสาวรวิวรรณ บุณยเสนา   กรรมการ 

นายทนง  หลีนอย    กรรมการ 

นายบุญเลิศ   ชัยเดช    กรรมการ 

นายสนอง            คุณมี    กรรมการ 

นายอุทัย          นุนดำ    กรรมการ  

นางสาวปรญิดา  กิตติปยะลักษณ   กรรมการ 

นางสาวนัยนา  มุสิตัง    กรรมการ 

นางสาวภาวิณี  มะหะมาน   กรรมการ 

นายรัฐนนท  ธารพล    กรรมการ 

นางสาวปาณัฐฐา ขุนรักษา   กรรมการ 

นางสาวจิดาภา  พันธุวรรณ   กรรมการ 

นางสาวภาวิณี  แถบหอม   กรรมการ 

นายฉัตรภณ  วรรธนะวุฒ ิ   กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  

1. วางแผน จัดทำโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสงเสริมพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศ 

ทางวิชาการ และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เชน การติวเสริมความรูการทดสอบ

การศึกษาระดับชาติ การปรับพื้นฐานนักเรียน ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนเสริมพิเศษ 

วันเสาร การจัดสอนทบทวน (ติว) การสงเสริมการแขงขันตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

การแขงขัน Smart Talent การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม และนิทรรศการวิชาการ 

2. สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก (World Citizen) เปนเลิศวิชาการ  

ส่ือสารสองภาษา ล้ำหนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค รวมกันรับผิดชอบสังคมโลก 

3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย  

3.8 งานจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ 

3.8.1 งานจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษภาษาตางประเทศ 

หองเรียน MEP 

นายอภิวัฒ  ทองประดับ   หัวหนางาน 

นางสาวสุวิมล  ระดาบุตร   รองหัวหนางาน 

นางสาวชลพฤกษ สังขมณี    กรรมการ 
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นายฐิติวัจน  ละไมลิขสิทธิ์   กรรมการ 

นายกิตติมนต   ณะทอง     กรรมการ 

Miss Elizabeth  Lamprea    กรรมการ 

Mr. Reynand   Cabellero    กรรมการ 

Mr. Geoffrey   Sobrevinas    กรรมการ 

Mr. Fernando  Catane    กรรมการ 

นายปฏิพัทธ   ศรีโชติ     กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวสุดาพรรษ   กันนุฬา     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หองเรียน IEP AEP เกาหลี ญ่ีปุน จีน เยอรมัน ฝร่ังเศส  

นายทนง  หลีนอย      หัวหนางาน 

นางสาวภาวิณี  แถบหอม หัวหนางาน IEP   รองหัวหนางาน 

นางสาวอรญา  กระแสรภูกิจ หัวหนางานภาษาเกาหลี   กรรมการ 

นางสาวกมลวรรณ เขียวนอย หัวหนางานภาษาญี่ปุน  กรรมการ 

นางสาวพิชญา  จงกลดี  หัวหนางานภาษาจีน  กรรมการ 

นางสาวสุคนธมาลย ลีประดิษฐวรรณ หัวหนางานภาษาเยอรมัน   กรรมการ 

นางสาวจันทรเพ็ญ ชูแปน  หัวหนางานภาษาฝรั่งเศส   กรรมการ 

นายปฏิพัทธ  ศรีโชติ  หัวหนางาน AEP      กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  

1. วางแผนและจัดทำโครงสรางหลักสูตรรวมกับงานหลักสูตรของโรงเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนตามหลักสูตร 

2. วางแผนกิจกรรม/โครงการ เพื่อขับเคล่ือนโครงการหองเรียนพิเศษภาษาตางประเทศ เปนแบบอยาง

หองเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

3. ประสานงานการจัดหาครูตางชาติ บุคลากรดำเนินงาน หนังสือแบบเรียน วัสดุ ครุภัณฑ  

ส่ือการสอน และเทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 

4. ประชาสัมพันธโครงการ รับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ตลอดจนช้ีแนะผูปกครองและนักเรียนใหเขาใจ

วัตถุประสงคของโครงการ และใหความรวมมือในการระดมทรัพยากรและพัฒนางานวิชาการ 

5. กำกับและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูชาวตางชาติ การจัดการสอนเสริมของครูไทย และ 

การเรียนของนักเรียน ตลอดจนแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูชาวตางชาติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

7. สรุปผลและใหขอเสนอแนะการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษภาษาตางประเทศ  

เมื่อส้ินสุดปการศึกษา 

3.8.2 งานจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษวิทย-คณิต SMSIP 

นางสาวชลพฤกษ สังขมณี    หัวหนางาน 

นายณัฐวุฒิ  ใจกลา    รองหัวหนางาน  
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นางสาวรวิวรรณ  บุณยเสนา   รองหัวหนางาน  

นายทศพล  ธรรมวงศ   กรรมการ 

นางสาวพัชราภรณ สุผล    กรรมการ 

นางสาวสิริลักษณ สาระชาติ   กรรมการ 

นายฐิติวัจน  ละไมลิขสิทธิ์   กรรมการ 

นายกิตติมนต  ณะทอง    กรรมการ 

นางสาวอุไรวรรณ กลาผจัญ   กรรมการ 

นางสาวราตรี  บุญโท    กรรมการ 

นางสาวปาณัฐฐา ขุนรักษา   กรรมการ 

นางรัตติกาล  ถาวรไพบูลยเจริญ  กรรมการ 

นายวายุ  ฤดีณัฐทรัพย   กรรมการ 

นางสุพรรษา  ชาญกระโทก   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้    

1. วางแผนกิจกรรม/โครงการ เพื่อขับเคล่ือนโครงการหองเรียนพิเศษวิทย-คณิต SMSIP 

2. ประสานงานการจัดหาวิทยากร บุคลากรดำเนินงาน หนังสือแบบเรียน วัสดุ ครุภัณฑส่ือการสอน  

และเทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 

3. ประชาสัมพันธโครงการ รับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ตลอดจนช้ีแนะผูปกครองและใหนักเรียนเขาใจ 

วัตถุประสงคโครงการ และใหความรวมมือในการระดมทรัพยากรและพัฒนางานวิชาการ 

4. กำกับและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของวิทยากรและครูประจำวิชา และการเรียนของนักเรียน 

ตลอดจนแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการดำเนินกิจกรรมตางๆ 

5. จัดหาแหลงเรียนรู กิจกรรมคายวิชาการและกิจกรรมฝกทักษะวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรท้ัง

ภายในประเทศ และตางประเทศ เพื่อสงเสริมศักยภาพของผูเรียน 

6. สงเสริมการแขงขันทางวิชาการ สรางส่ิงประดิษฐ นวัตกรรมใหมและโครงงานเพื่อเผยแพรและประกวด 

แขงขันท้ังในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูท่ีเกี่ยวของกิจกรรมการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียน 

8. สรุปผลและใหขอเสนอแนะการพัฒนาหองเรียนพเิศษวิทย-คณิต SMSIP เมื่อส้ินสุดปการศึกษา 

3.9 งานพัฒนาและผลิตสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

นางสาวอุไรวรรณ กลาผจัญ    หัวหนางาน 

นายพงศพล  กรดเต็ม     รองหัวหนางาน 

นางสาวจิดาภา  พันธุวรรณ    กรรมการ 

นางสาวราตรี  บุญโท     กรรมการ 

งานพัฒนาและผลิตส่ือนวัตกรรมกลุมสาระการเรียนรู  กรรมการ 

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

นายฉัตรภณ  วรรธนะวุฒ ิ    กรรมการและเลขานุการ 
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มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. วางแผนพัฒนาการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตและใชสื ่อการจัดการเรียนรู ใหแกบุคลากร 

ของโรงเรียน 

2. สนับสนุนและพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดทำและพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 

3. สงเสริมการผลิตส่ือ นวัตกรรม ของบุคลากรในโรงเรียน 

4. ประเมินผลการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและการใชส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา 

5. รวบรวมจัดหาและจัดทำบัญชีรายช่ือส่ือการเรียนรู เพื่อใหบริการแกครูในการจัดการเรียนการสอน 

6. บริการจัดหาโสตทัศนูปกรณ และใหบริการการใชหองเรียนที่มีอุปกรณสื่อเทคโนโลยีในกลุมสาระฯ  

เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู 

7. เผยแพรผลงานการผลิตสื่อ นวัตกรรมของบุคลากรภายในโรงเรียน และประชาสัมพันธสู ชุมชน 

โดยผานส่ือประเภทและชองทางตาง ๆ ของโรงเรียน 

3.10 งานนิเทศการศึกษาและกำกับติดตามคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 

3.10.1 งานนิเทศการศึกษาและกำกับติดตามคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 

นางสาวสิริลักษณ   สาระชาติ   หัวหนางาน 

นางสาวสุพาพร  แซฮึง    รองหัวหนางาน 

นางสาวพัชราภรณ  สุผล    กรรมการ 

นางสาวนัชรีญา  พรมชาติ   กรรมการ 

นางสาวอุไรวรรณ กลาผจัญ   กรรมการ 

นางสุพรรษา  ชาญกระโทก   กรรมการ 

นางสาวปาณัฐฐา  ขุนรักษา   กรรมการ 

นางรัตติกาล  ถาวรไพบูลยเจริญ  กรรมการ 

นางสาวพรหทัย  ขำพรมราช   กรรมการ 

นายทศพล    ธรรมวงศ   กรรมการและเลขานุการ  

นางสาวชลพฤกษ  สังขมณี    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  

1. วางแผนนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาอยางมีระบบ 

2. นิเทศงานวิชาการ การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ และเหมาะสมกับสถานศึกษา 

3. ติดตาม ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 

4. ประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ  

และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

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

6. วางแผน และจัดระบบประเมินผลงานวิชาการ 

7. จัดเก็บขอมูลผลการประเมินผลทางวิชาการ วิเคราะหขอมูล ประมวลผล และจัดทำรายงาน 

8. พัฒนา และสงเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบตาง ๆ 
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9. พัฒนาบุคลากรดานวิชาการ โดยจัดใหมีการฝกอบรม การใหความรู การศึกษาดูงาน การนิเทศภายใน

กลุมสาระการเรียนรู 

10. สนับสนุนใหครูผูสอนทุกคนทำแผนการจัดการเรียนรู ในรายวิชาท่ีสอน ใชแผนการจัดการเรียนรู  

และการตรวจแผนการจัดการเรียนรู 

11. สงเสริมและพัฒนางานนิเทศการศึกษาภายในกลุมบริหารวิชาการอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.10.2 งานนิเทศภายใน 

นางรตัติกาล  ถาวรไพบูลยเจริญ  หัวหนางาน 

นางสาวราตรี   บุญโท     รองหัวหนางาน 

งานนิเทศภายในกลุมสาระการเรียนรู   กรรมการ 

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

นางสุพรรษา   ชาญกระโทก    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  

1. วางแผนการนิเทศภายใน และปฏิทินการนิเทศภายในของโรงเรียน 

2. จัดทำแบบบันทึกการนิเทศภายในของโรงเรียน และเอกสารใชประกอบการนิเทศภายในอื่น ๆ 

3. ติดตามการนิเทศภายใน และรวบรวมขอมูลการนิเทศภายใน 

4. ประเมินผล รายงานผลการนิเทศภายใน และขอเสนอแนะในการพัฒนาการเรียนการสอน 

5. สงเสริมและพัฒนางานนิเทศภายในกลุมบริหารวิชาการอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

6. ประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศวิภายใน 

7. แลกเปล่ียนเรียนรูและประสบการณการจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น 

หรือเครือขายการนิเทศภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

8. งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.11 งานพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

นางสุพรรษา  ชาญกระโทก    หัวหนางาน 

นางรัตติกาล  ถาวรไพบูลยเจริญ   รองหัวหนางาน 

งานพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพกลุมสาระการเรียนรู กรรมการ 

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

นางสาวราตรี   บุญโท     กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้     

1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูเรื่องชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

2. วางแผนการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ” สูสถานศึกษา 

3. กำกับ ติดตาม การขับเคล่ือนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแหง

การเรียนรูทางวิชาชีพ” สูสถานศึกษา 

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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3.12 งานวิจัยคุณภาพการศึกษา 

นางสาวราตรี  บุญโท     หัวหนางาน 

นางสุพรรษา  ชาญกระโทก     รองหัวหนางาน 

งานวิจัยคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรู   กรรมการ 

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

นางรัตติกาล ถาวรไพบูลยเจริญ     กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรู 

2. สงเสริมใหครูศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรู 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหครูทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแกปญหา/พัฒนาการเรียนรูใหมีคณภาพสูงข้ึน 

4. จัดใหมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดทำวิจัยในช้ันเรียนของครู สรุปและรายงาน

ผลการวิจัยใหผูบังคับบัญชาทราบตามลำดับ 

5. วางแผนและรวมมือในการดำเนินการประเมินคุณภาพงานวิจัยในช้ันเรียนและงานวิจัยทางการศึกษา 

6. นำผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดำเนินการวิจัยในช้ันเรียนของคร ู

7. ประสานความรวมมือในการศึกษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจนเผยแพรผลงานการวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอนและงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น  

8. ประสานงานเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถามเพื่องานวิจัย 

9. งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. งานพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและงานกลุมสาระการเรียนรู 

4.1 งานพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

4.1.1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนการสอน   

นางสาวสิริลักษณ สาระชาติ        หัวหนางาน 

นางสาวพัชราภรณ สุผล     รองหัวหนางาน 

นางสาวสุพาพร  แซฮึง     กรรมการ 

นายทวิช  อัศวตระกูลวงศ    กรรมการ 

นายณัฐวุฒิ  ใจกลา      กรรมการ 

นางสาวรวิวรรณ บุณยเสนา     กรรมการ 

นายบุญเลิศ  ชัยเดช     กรรมการ 

นายสนอง  คุณมี     กรรมการ 

นายอุทัย  นุนดำ     กรรมการ 

นายทนง    หลีนอย     กรรมการ 

นางสาวปรญิดา  กิตติปยะลักษณ    กรรมการ 

นางสาวภาวิณี  มะหะมาน     กรรมการ 

นางสาวนัยนา  มุสิตัง     กรรมการ 

นายวิษณุพงศ  โลกิม     กรรมการ 
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นางสาวภาวิณี      มะหะมาน    กรรมการ 

นายอภิวัฒ  ทองประดับ     กรรมการ 

นางสาวชลพฤกษ  สังขมณี     กรรมการ 

นางสาวภาวิณี  แถบหอม     กรรมการ 

นายปฏิพัทธ  ศรีโชติ     กรรมการ 

นางสาวพิชญา         จงกลดี      กรรมการ 

นางสาวอรญา  กระแสรภูกิจ    กรรมการ 

นางสาวกมลวรรณ    เขียวนอย     กรรมการ 

นางสาวจันทรเพ็ญ    ชูแปน      กรรมการ 

นางสาวพรหทัย  ขำพรมราช    กรรมการ 

นายฉัตรภณ  วรรธนะวุฒ ิ    กรรมการ 

งานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพฒันาผูเรียน  กรรมการ    

นางสาวนัชรีญา  พรมชาติ    กรรมการและเลขานุการ 

นายทศพล  ธรรมวงศ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. จัดทำรายละเอียดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา รวบรวมคำอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู  

สาระการเรียนรูทองถ่ิน แผนการสอน และแผนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จากทุกกลุมสาระฯ 

และทุกงานมาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

2. จัดอัตรากำลังของกลุมสาระการเรียนรูใหเหมาะสมตอบสนองโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาและจำนวน

หองเรียน-นักเรียน ท่ีเลือกเรียน เพื่อจัดตารางสอนและกำหนดสถานท่ีเรียน 

3. จัดแบงกลุมนักเรียนเขาเรียนตามความถนัด และความสนใจ 

4. ประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียน 

การสอนการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรการวัดผลประเมินผล และการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

5. พิจารณากล่ันกรอง เพื่อนำเสนอและดำเนินการเกี่ยวกับการขอจัดซื้อ จัดจาง วัสดุ ครุภัณฑ หนังสือ

แบบเรียนและเอกสารประกอบการเรียน ส่ือเทคโนโลยีประกอบการสอน 

6. บริหารการพัฒนาบุคลากรในกลุมสาระการเรียนรูใหมีความรู ความสามารถ และทักษะ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทันกับวิทยาการและเทคโนโลยี 

7. วางแผนการดำเนินกิจกรรม / โครงการพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสงเสริมใหนักเรียน 

มีความสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ และทักษะการดำรงชีวิต  

8. กำกับและติดตามการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลนักเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนของนักเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายและมาตรฐานการเรียนรู 

9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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4.1.2 งานตารางสอน 

นายฉัตรภณ  วรรธนะวุฒ ิ    หัวหนางาน 

นางสาวอุไรวรรณ กลาผจัญ     รองหัวหนางาน 

งานตารางสอนกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กรรมการ 

นางสาวราตรี  บุญโท      กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. รวบรวมและจัดทำขอมูลอัตรากำลังของกลุมสาระการเรียนรูใหเปนปจจุบัน เพื่อใชเปนขอมูล 

ในการประกอบขออัตรากำลังจากหนวยงานตนสังกดั 

2. ประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรูในการจัดอัตรากำลังเพื่อนำมาจัดตารางสอนจาก 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

3. ประสานงาน ดูแลการจัดตารางสอนทุกภาคเรียน และรวบรวมตารางสอนของครู ตารางการ 

ใชหองเรียน และตารางเรียนของนักเรียนใหมีความเหมาะสม 

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.2 งานกลุมสาระการเรียนรู 

4.2.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

นายทวิช  อัศวตระกูลวงศ  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศ 

นางพนิตตา  อรามศิริรุจิเวทย  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

นายเลอริช  ทิมออง    งานแผนงานกลุมสาระการเรียนรู 

นางสาวพรพมิล  ศิริอรัญกุล  งานพัสดุกลุมสาระการเรียนรู 

นางสาวแจมนภา ประริกาถานัง    งานสารสนเทศ 

นางสาวนวพร  เทพดวงแกว  งานพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน 

นางธนภรณ  พรมชาติ    งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและงานหองสมุด 

นางสาวศริญญา หาผล   งานพัฒนาและผลิตส่ือนวัตกรรม  

นางสาววิชุดา  พุทธวงค   งานนิเทศภายใน/ งานวิจัยคุณภาพการศึกษา 

นายวงศกร  ศรีระแกว  งานพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

นางสาวสุพาพร แซฮึง   งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน/   

    งานตารางสอน 

นางสาวนันทพร ไผทองคำ    งานวิเทศสัมพันธ 

นางสาวรัตนาภรณ รังสิยานนท  งานวัดผลและประเมนิผล   

4.2.2 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

นายณัฐวุฒิ  ใจกลา   หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

นางสาวอุไรวรรณ กลาผจัญ  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ 

    งานแผนงานกลุมสาระการเรียนรู 
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นายกิตติมนต ณะทอง   รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ 

    งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

นางรัตติกาล  ถาวรไพบูลยเจริญ งานพัสดุกลุมสาระการเรียนรู 

นางสาวพัชรินทร อิ่มใจ   งานสารสนเทศ 

นางสาวธมลวรรณ เขตตสาคร  งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและงานหองสมุด 

นางสาวจิรัชยา  มหานิล   งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและงานหองสมุด 

นางสาวภาคิน ี  รุงสวาง   งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและงานหองสมุด 

นางสาววิลาวัลย ทิมยายงาม  งานพัฒนาและผลิตส่ือนวัตกรรม  

นางสาวฐิติกร  คีตาชีวะ   งานนิเทศภายใน/ งานวิจัยคุณภาพการศึกษา 

นายฐิติวัจน  ละไมลิขสิทธิ์  งาน MEP  

นางสาวราตรี  บุญโท   งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน/  

      งานพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

นางสาวทิพรดา  ลุขมาตย   งานตารางสอน 

นางสาวจิดาภา  พันธุวรรณ  งานวิเทศสัมพันธ 

นางสาวปาณัฐฐา ขุนรักษา  งานวดัผลและประเมินผล 

นางสุพรรษา  ชาญกระโทก  งานพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศ/ งาน SMSIP  

นายฉัตรภณ  วรรธนะวุฒ ิ  เลขานุการ 

4.2.3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

4.2.3.1 สาขาวิทยาศาสตร 

นางสาวรวิวรรณ บุณยเสนา  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานพฒันาระบบ  

    ประกันคุณภาพภายใน 

นางสาวณิชาภัทร ใจยะทิ  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานพัฒนา 

   ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ/ เหรัญญิก 

นายสิรวิชญ  เตียงวัน   งานแผนงานกลุมสาระการเรียนรู 

นางสาวพรหทัย  ขำพรมราช  งานพัสดุกลุมสาระการเรียนรู 

นายทศพล  ธรรมวงศ   งานสารสนเทศ/ งานตารางสอน 

นายคมสัน   ศรีบุตรศรี  งานพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน 

นายอธิโชค  กองกาญจนาทิพย งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและงานหองสมุด  

นางสาวอินทิรา  เอมสมบูรณ  งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและงานหองสมุด 

นายวรพล  ดิลกทวีวัฒนา  งานพัฒนาและผลิตส่ือนวัตกรรม  

นางสาวปวีรนภัส ยศธนาพัฒน  งานนิเทศภายใน  

นางสาวชลพฤกษ สังขมณี   งานวิจัยคุณภาพการศึกษา/ งานหองเรียนพิเศษ MEP 

นางสาวนัชรีญา  พรมชาติ  งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 

นางสาวพัชราภรณ สุผล   งานวิเทศสัมพันธ/ เลขานุการ 

นายพงศพล  กรดเต็ม   งานวัดผลและประเมนิผล 
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นายวายุ  ฤดีณัฐทรัพย  งานหองเรียนพิเศษ SMSIP 

นางสาวสิริลักษณ สาระชาติ  งานพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศ/ งานตารางสอน 

นายชัยทศ  จำเนียรกุล  งานพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศ 

นางวรรณสิร ิ  ชัยเดช   งานพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศ 

นางสาวกัลยวิรัญญา กิตติวิริยานนท  งานพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศ 

นายพีรพัฒน  คำอุดม   งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม 

4.2.3.2 สาขาเทคโนโลย ี

นางสาวนัยนา  มุสิตัง   หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/  

    งานพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน 

นายบุญสิทธิ์ แซอึ้ง   รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานพัฒนาหลักสูตร  

    และกระบวนการเรียนการสอน 

นางสาวสิริกานต พวงศิร ิ   งานแผนงานกลุมสาระการเรียนรู/ งานตารางสอน 

นายเกียรติศักด์ิ  แกวศร ี   งานพัสดุกลุมสาระการเรียนรู/  

       งานพัฒนาและผลิตส่ือนวัตกรรม 

นางสาวเวณิกา  มาอินทร  งานสารสนเทศ/ งานพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศ 

นางสาวอุทุมพร  เทียมทัศน  งานนิเทศภายใน/ งานวิจัยคุณภาพการศึกษา 

นายคฑาหัตส  ดวงสุดา   งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและ 

    งานหองสมุด/งานพฒันาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

นางสาวพิชชากร ทองทวี   งานวิเทศสัมพันธ/ งานวัดผลและประเมินผล 

4.2.4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นายบุญเลิศ  ชัยเดช   หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

นางสาวปาริชาติ ตระทอง   รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานพัฒนาหลักสูตร  

    และกระบวนการเรียนการสอน 

นางสาวรพีกร  สุริยธรรม  งานแผนงานกลุมสาระการเรียนรู 

นายคีตภัทร  ขจัดภัย   งานพัสดุกลุมสาระการเรียนรู 

นายธนพล  โชติรัตนากูล  งานพัฒนาและผลิตส่ือนวัตกรรม 

นางสาวชโลทร  ทนปรางค  งานพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน 

นายรัฐนนท   ธารพล   งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและ 

    งานหองสมุด/งานวิเทศสัมพันธ 

นางสาวปรารถนา หิรัญวัฒนานนท  งานพัฒนาและผลิตส่ือนวัตกรรม 

นางสาวอรอุมา  สุขสง   งานพัฒนาและผลิตส่ือนวัตกรรม 

นายสาวิตร  คุปตวิวัฒน  งานพัฒนาและผลิตส่ือนวัตกรรม 

นางสาวราตรี  ศุภนามัย  งานนิเทศภายใน/ งานวิจัยคุณภาพการศึกษา 

นางสาวณัฐสุดา  ตะกา   งานตารางสอน 

นายไพโรจน  ชัยทิตย   งานวัดผลและประเมนิผล  
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นายวิษณุพงศ  โลกิม   งานพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศ 

นางชวนพิศ  มานะภักดี  งานพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศ 

นางสาวสุนิษา  แกวภูมิแห  งานสารสนเทศ/ งานพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

      /และเลขานุการ 

4.2.5 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

นายทนง   หลีนอย   หัวหนากลุมสาระการเรียนรู / งานพัฒนาหลักสูตรและ 

      กระบวนการเรียนการสอน 

นางสาววรัญญา   สมวงค    รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานแผนงานกลุม 

       สาระการเรียนรู 

นางสาวยุวันดา  จึงรวมเจริญกิจ  งานแผนงานกลุมสาระการเรียนรู 

นายอภิวัฒ  ทองประดับ  หัวหนางานหองเรียนพิเศษ MEP/ งานตารางสอน 

นางสาวภาวิณี   แถบหอม  หัวหนางานหองเรียนพิเศษ IEP/ งานพัฒนาและ  

    สงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและงานหองสมุด 

นายภควัฒน  สุขอนันต  งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและงานหองสมุด 

นายปฏิพัทธ   ศรีโชติ   หัวหนางานหองเรียนพิเศษ AEP/  

    งานพัฒนาและผลิตส่ือนวัตกรรม  

นางสาวจุสิตา  สุโคตรพรหมมี  งานพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน/ งานสารสนเทศ 

นางสาวอัจฉรีย  สินธุสิงห   งานพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน/ งานสารสนเทศ 

นางสาวดวงพร  กนกนครา  งานพัสดุกลุมสาระการเรียนรู/ งานพฒันาชุมชนแหงการ 

      เรียนรูทางวิชาชีพ 

นางสาวนริตา  สุบุญสันธิ์  งานวัดผลและประเมนิผล 

นางสาวธรรญวลัย เชิดทอง   งานนิเทศภายใน/ งานวิจัยคุณภาพการศึกษา 

นางถวิลักษณ  เลาหบุตร  งานนิเทศภายใน/ งานวิจัยคุณภาพการศึกษา 

นางสาวพิชญา  จงกลดี   หัวหนาวิชาภาษาจีน/ เหรัญญิกกลุมสาระฯ 

นางสาวปยมาส  แซอึ้ง   แผนงานโครงการภาษาจีน 

นางสาวจันทรเพ็ญ ชูแปน   หัวหนาวิชาภาษาฝรั่งเศส/ แผนงานโครงการภาษาฝรั่งเศส 

นางสาวกมลวรรณ  เขียวนอย  หัวหนาวิชาภาษาญี่ปุน 

นางสาวจิราพร  ไชยวรรณ  แผนงานโครงการภาษาญี่ปุน 

นางสาวสุคนธมาลย ลีประดิษฐวรรณ   หัวหนาวิชาภาษาเยอรมัน/ แผนงานโครงการ 

    ภาษาเยอรมัน 

นางสาวอรญา  กระแสรภูกิจ  หัวหนาวิชาภาษาเกาหลี/ แผนงานโครงการภาษาเกาหลี 

นางสาวสุวิมล  ระดาบุตร  งานวิเทศสัมพันธ/ งานพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศ 

นางสาวสุดาพรรษ กันนุฬา   งานวิเทศสัมพันธ/ เลขานุการ 
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4.2.6 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

นายสนอง  คุณมี   หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานพฒันาหลักสูตรและ 

      กระบวนการเรียนการสอน 

นายเสนีย  คงประโคน  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

นางสาวจิราภรณ นุจร   งานแผนงานกลุมสาระการเรียนรู/ งานพัสดุกลุมสาระ 

       การเรียนรู/ งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

นางสาวภัครินทร อะโรคา   งานพัสดุกลุมสาระการเรียนรู/ งานสารสนเทศ 

นางสาวผุสดี  ขำทอง   งานพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน/ งานนิเทศภายใน/  

      งานวิจัยคุณภาพการศึกษา/ งานตารางสอน/  

       งานวัดผลและประเมนิผล 

นายณัฐภัทร  จันทยา   งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและ 

      งานหองสมุด/งานพฒันาศักยภาพสูความเปนเลิศ 

นางสาวพรรณวดี มนตรี   งานพัฒนาและผลิตส่ือนวัตกรรม 

นายสันติชัย  ประสานพานิช  งานพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ/  

       งานพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศ 

นายทวีศักด์ิ  ทวีรัตนธรรม  งานวิเทศสัมพันธ 

4.2.7 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

นายอุทัย  นุนดำ   หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานพฒันาหลักสูตรและ 

      กระบวนการเรียนการสอน/ งานตารางสอน 

นายสมัชชา  สวางศรี   รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานพัสดุกลุมสาระ 

      การเรียนรู/ งานวิจัยคุณภาพการศึกษา 

นายประดับ  บุษบา   งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและงานหองสมุด 

นางณัฐิดา  บุญรอด   งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและงานหองสมุด 

นางสาวจิรภา  สุวัณนะสิริ  งานวัดผลและประเมนิผล 

นางสาวนัฏฐา  ตรีสรานุวัฒนา   งานแผนงานกลุมสาระการเรียนรู 

นางสาวสุณีย  วาจาสุวิมล  งานพัฒนาและผลิตส่ือนวัตกรรม/ งานนิเทศภายใน 

นางพัชรีย  ใบมวง   งานพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ/ งานพัฒนา 

      ศักยภาพสูความเปนเลิศ 

นางสาวศศิธร  จิรจักรชัย  งานพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน 

นางสาวกิตติภัค  กาญจนาชานนท  งานสารสนเทศ/ งานวิเทศสัมพันธ 

4.2.8 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

นางสาวปรญิดา  กิติปยะลักษณ  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ งานพฒันาหลักสูตรและ 

กระบวนการเรียนการสอน/ งานพัฒนาศักยภาพสู

ความเปนเลิศ 
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นางธันตนิศา จันทรดี   รองหัวหนากลุ มสาระการเรียนร ู / งานพัฒนาระบบ 

    ประกันคุณภาพภายใน/ งานพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทาง 

    วิชาชีพ/  เหรัญญิก 

นางสาวกาญจนา  วิเชียรดิลก  งานวัดผลและประเมินผล/ งานตารางสอน/  

     งานนิเทศภายใน/ งานวิจัยคุณภาพการศึกษา 

นายททนที  ทวีโชติ   งานสารสนเทศ/ งานวิเทศสัมพันธ/ งานพัสดุกลุมสาระ 

       การเรียนรู/ งานแผนงานกลุมสาระการเรียนรู 

นางสาวนีรัมพร  ดะใน   งานพัฒนาและผลิตส่ือนวัตกรรม/ งานพัฒนาและสงเสริม

       ใหมีแหลงเรียนรูและงานหองสมุด/ เลขานุการ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. วางแผนและบริหารงานในกลุมสาระ วางแผนอัตรากำลัง วางแผนงานกิจกรรม/โครงการการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การทำวิจัยในช้ันเรียน และอื่น ๆ 

2. รวมกันจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โครงสรางการสอน คำอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนและ 

แผนการสอน สนองหลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางฯและหลักสูตรโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

3. กำกับกระบวนการวัดผลและประมวลผล พัฒนากิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงเสริม 

ความถนัดตามศักยภาพของบุคคล และฝกหัดทักษะชีวิตใหแกนักเรียน 

4. นำระบบการนิเทศ การทำวิจัย และการจัดทำขอมูลสวนบุคคลมาใชติดตาม กำกับ ดูแล ใหบุคลากรใน

กลุมสาระเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการพัฒนาการศึกษา 

5. ประสานงานกับกลุมบริหาร และหนวยงานอื่นๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนใหการดำเนินงานใน

กลุมสาระเปนไปดวยความสะดวกทันเวลาและเปนไปตามวัตถุประสงค 

4.3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

นางสาวภาวิณี          มะหะมาน  หัวหนากลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

4.3.1. งานแนะแนวและทุนการศึกษา 

นางสาวภาวิณี  มะหะมาน  หัวหนางานแนะแนว/ งานวิเทศสัมพันธ/ งานกองทุน 

      เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)/ งานวารสาร/ 

      เหรัญญิกงานแนะแนว 

นางสาวอรพรรณ จิรธรรมกูล  รองหัวหนางานแนะแนว/ งานพัสดุงานแนะแนว/  

      งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและ 

      งานหองสมุด/ งานนิเทศภายใน/ งานทุนการศึกษา 

นางสาวธัญญลักษณ นนทรัตน  งานแผนงานแนะแนว/ งานพัฒนาชุมชนแหงการ 

เรียนรูทางวิชาชีพ/ งานพัฒนาหลักสูตรและ

 กระบวนการเรียนการสอน/ งานพัฒนาและผลิต 

ส่ือนวัตกรรม/ เลขานุการงานแนะแนว 
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นางสาวพรรวินท ชมภู   งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน/  

      งานตารางสอน/ งานวัดผลและประเมินผล/  

      งานเรียนรวม/ ทุนนักเรียนเสมอภาค (กสศ.) 

นางสาวพนิดา  คุณพล   งานสารสนเทศ/ งานวิจัยคุณภาพการศึกษา/  

      แผนงานทะเบียนวัดผล 

นางสาวดวงฤทัย พงษสุชาติ  งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและงานหองสมุด 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถศึกษาตอหรือประกอบอาชีพและอยูในสังคมได 

อยางมีความสุข 

2. ใหบริการทดสอบความถนัดของนักเรียน ใหคำปรึกษาแกนักเรียนท้ังเรื่องการเรียนการสอน  

ปญหาสวนตัวและการเลือกอาชีพ 

3. จัดวางระบบสารสนเทศขอมูลนักเรียนติดตามนักเรียนเปนรายบุคคล ประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ของนักเรยีน และประสานงานกับผูปกครองหรือหนวยงานตาง ๆ เพื่อเปนประโยชนของนักเรียน 

4. ดูแลนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางรางกาย นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมสุมเส่ียง หรือดอยโอกาสใหมีโอกาส 

เขาเรียนรวม และสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5. ติดตามการเขารวมกิจกรรม และประเมินผลการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน เมื่อส้ินสุดภาคเรียน 

6. ออกแนะแนวการศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จากโรงเรียนตาง ๆ   

7. แนะแนวการศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ใหกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 (นักเรียนเดิม)  

ในการยื่นใบสมัครและเลือกกลุมการเรียนท่ีตนเองมีความถนัดและความสนใจ 

8. ประสานงานกับฝายวิชาการในการจัดใหนักเรียนเลือกวิชาเรียนและเลือกแนวทางการศึกษาตอ 

9. จัดบริการแนะแนว บริการแกนักเรียนทุกคน ไดแก การรวบรวมขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล  

การใหคำปรึกษา การบริการสารสนเทศ การบริการจัดวางตัวบุคคล การติดตามผลเพื่อบริการ

ผูเกี่ยวของและมีสวนไดเสีย 

10. ประสานความรวมมือและแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณดานการแนะแนวการศึกษาเครือขาย  

11. การแนะแนวภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษาและหนวยงานอื่น ๆ  

12. ประสานงานและดำเนินงานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ประกอบดวย คัดเลือก บันทึกขอมูลตรวจสอบ 

13. สัญญา เพื่อสงเสริมใหนักเรียนสามารถศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

14. จัดสงสัญญากูยืม และรายงานการพนสภาพนักเรียนตอ กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

15. รายงานผลการศึกษาของนักเรียนกองทุนเงนิกูยืม นักเรียนทุนทุกประเภท 

16. ดำเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาของโรงเรียน ประกอบดวย หาทุน รับสมัครนักเรียนท่ีตองการขอทุน

และคัดกรองผูท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมสมควรไดรับทุน พิจารณาคัดเลือก ประกาศผล นักเรียนไดรับทุน

ดำเนินงานพิธีมอบทุนการศึกษา 

17. ติดตามผล ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงานแนะแนว เพื่อปรับปรุง พัฒนางานใหดีข้ึน 

18. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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4.3.2 งานกิจกรรมยุวกาชาด / เนตรนารี กิจกรรมชุมนุมและวิชาเลือกเสรี 

 4.3.2.1 งานกิจกรรมยุวกาชาด / เนตรนารี 

นายวิษณุพงศ    โลกิม  หัวหนางานเนตรนารี/ยวุกาชาด   หัวหนางาน 

นายสมัชชา  สวางศรี  รองหัวหนางานเนตรนารี/ยุวกาชาด  รองหัวหนางาน 

นายวายุ  ฤดีณัฐทรัพย รองหัวหนางานเนตรนารี/ยุวกาชาด  รองหัวหนางาน 

นางสาวผุสดี  ขำทอง  หัวหนางานเนตรนารี/ยวุกาชาด ระดับช้ัน ม.1 กรรมการ 

นายณัฐภัทร  จันทยา  หัวหนางานเนตรนารี/ยวุกาชาด ระดับช้ัน ม.2 กรรมการ 

นายฐิติวัจน        ละไมลิขสิทธิ์ หัวหนางานเนตรนารี/ยวุกาชาด ระดับช้ัน ม.3 กรรมการ 

นายสมัชชา  สวางศรี  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 

นายวายุ            ฤดีณัฐทรัพย ผูชวย/ กิจกรรมกิจกรรมเดินทางไกล  กรรมการ 

คุณครูประจำช้ัน ม.1 - ม.3 ทุกคน ผูชวย / กิจกรรมเนตรนารี/ยุวกาชาด  กรรมการ 

นางสาวรัตนาภรณ   รังสิยานนท          กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวณัฐสุดา      ตะกา                            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

4.3.2.2 งานกิจกรรมชุมนุมและวิชาเลือกเสรี 

นางสาวพรหทัย  ขำพรมราช  หัวหนางาน 

นายพงศพล  กรดเต็ม   รองหัวหนางาน 

นายทศพล  ธรรมวงศ  กรรมการ 

นางสาวนัชรีญา  พรมชาติ  กรรมการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. สำรวจความตองการ และจัดกลุมนักเรียนเขาเรียนกิจกรรมตางๆตามความถนัดและความสนใจ 

2. จัดครูท่ีปรึกษากิจกรรมตามความเหมาะสมกับจำนวนนักเรียน 

3. จัดตารางเรียน สถานท่ีเรียน และเอกสารท่ีใชประกอบกิจกรรม 

4. กำหนดกจิกรรม / โครงการ และคายพักแรม สนับสนุนการฝกทักษะการดำรงชีวิต 

5. พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและการทำงานกลุมอยางเปนระบบใหแกนักเรียน 

6. ติดตามการเขารวมกิจกรรม และประเมินผลการเขารวมกิจกรรมของนักเรียนทุกคน 

7. นำนักเรียนเขารวมกิจกรรมกับสถาบันและหนวยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

8. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อส้ินสุดปการศึกษา 

9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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5.  งานทะเบยีนวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 

5.1 กลุมงานวัดผลและประเมินผล  

นางสาวพนิดา  คุณพล     หัวหนางาน  

นายอภิวัฒ  ทองประดับ    รองหัวหนางาน 

นางสาวสุนิษา  แกวภูมิแห    กรรมการ 

นางสาวพรหทัย  ขำพรมราช    กรรมการ 

งานวัดผลและประเมินผลกลุมสาระการเรียนรู   กรรมการ 

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

นางสาวณัฐสุดา  ตะกา         กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวอารียา  นวนโพธิ ์            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. วางแผนการวัดประเมินผล การจัดแสดงปฏิทินวัดผล ควบคุมการออกขอสอบ การดำเนินการสอบ   

การตรวจขอสอบ  การประมวลผลการสอบ  การแจงผลการสอบและรายงานผลการสอบไปยงัผูเกี่ยวของ 

2. กำกับติดตามนักเรียนท่ีตองสอบแกตัว เรียนซ้ำ เทียบโอนผลการเรียนใหขอมูลเปนปจจุบันและสามารถ

จบการศึกษาภายในเวลากำหนด 

3. กำกับมาตรฐานการวัดผลประเมินผลของโรงเรียน พัฒนาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงเสริม 

การนำผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่ม

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เชน การสอบวัดผลระดับชาติ การทดสอบความรูความสามารถและทักษะของ

นักเรียนจากสถาบันตาง ๆ 

4. ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนท่ีสืบเนื่องจากการรับยายนักเรียน การกลับจากศึกษาตอตางประเทศ

หรือเหตุอื่น ๆ  โดยกำกับดูแลใหเปนไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผลฯ 

5.2 กลุมงานทะเบียนนักเรียน 

นางสาวพนิดา  คุณพล  นายทะเบียน   หัวหนางาน 

นางสาวพรหทัย  ขำพรมราช หัวหนางานทะเบียนนักเรียน รองหัวหนางาน 

นางสาวณัฐสุดา  ตะกา      กรรมการ 

นางสาวสุนิษา  แกวภูมิแห     กรรมการ 

นางสาวอารียา  นวนโพธิ ์     กรรมการ 

นายอภิวัฒ  ทองประดับ     กรรมการ 

นางสาวอัจฉรีย  สินธุสิงห            กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวกมลวรรณ เขียวนอย           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. จัดเตรียมเอกสารการรับมอบตัวนักเรียน ประสานงานการรับมอบตัวนักเรียนและใหหมายเลขประจำตัว

นักเรียนและใหหมายเลขประจำตัวนักเรียน 

2. วางระบบการจัดทำขอมูลนักเรียน  ทะเบียนนักเรียน  รายช่ือนักเรียน การลงทะเบียนเรียน  

กาจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน และประกาศนียบัตร 
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3. กำกับดูแลการลาออก  การรับ-ยายนักเรียน  การลาศึกษาตอตางประเทศ  การพักการเรียนนักเรียน 

บัญชีแขวนลอย  การติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียนนาน ใหขอมูลเปนปจจุบัน 

4. จัดเตรียมเอกสารใหพรอมสำหรับการใชงาน การรายงานและการบันทึกคำรองประเภทตาง ๆ 

5. กำกับดูแลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน และตรวจสอบวุฒิการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการ

วัดผลและประเมินผล    
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กลุมบริหารงบประมาณ 

 

แนวคิด 

การบริหารงบประมาณของโรงเรียนสายน้ำผึ ้ง  ในพระอุปถัมภฯ  มุ งเนนผลสัมฤทธิ์ (Result Based 

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

จากการบริหารจัดการทั้งดานงบประมาณและงานพัสดุอยางมีคุณภาพ  โดยยึดหลักความถูกตองตามระเบียบ

ราชการ    มีความคลองตัว  โปรงใส  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  และตรวจสอบได   อำนวยความสะดวกในการจัดหาและ 

ดูและผลประโยชนของโรงเรียน เพื ่อสนับสนุนใหการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเกิด

ประสิทธิภาพ สงผลใหเกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนตอผูเรียน 

เปาประสงค 

1.เพื่อใหสถานศึกษา บริหารจัดการดานงบประมาณและงานพัสดุ มีความเปนอิสระ คลองตัว ถูกตอง 

ตามระเบียบราชการ  โปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได 

2.เพื่อใหไดผลผลิต ผลลัพธเปนไปตามวัตถุประสงคของโรงเรียน 

3.เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรไดอยางเพียงพอ ท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ 

ขอบขาย/ภารกิจ 

1.  สำนักงานกลุมบริหารงบประมาณ  

     1.1 งานสารบรรณกลุม 

       1.2 งานสารสนเทศและแผนงานกลุม 

       1.3 งานตามนโยบายสวนกลาง 

       1.4 งานนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

        1.5 งานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 2. งานกำหนดนโยบายและแผนงาน 

     2.1 งานการจัดทำแผนงบประมาณและคำขอต้ังงบประมาณ 

       2.2 งานการจัดทำแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 

       2.3 งานการอนุมัติการใชจายงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

       2.4 งานการขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

  2.5 งานการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 

  2.6 งานการตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ 

  2.7 งานการตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 

2.8 งานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

3. การบริหารการเงิน - บัญชี 

     3.1 งานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

  3.2 งานการปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 

  3.3 งานการเบิกเงินจากคลัง 

       3.4 งานการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน 



31 

  3.5 งานการนำเงินสงคลัง 

  3.6 งานการจัดทำบัญชีการเงิน 

  3.7 งานการจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

  3.8 งานการจัดทำและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 

  3.9 งานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 4. การบริหารจัดการทรัพยากร และพัสดุ 

    4.1 งานการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

       4.2 งานการวางแผนพัสดุ 

4.3 งานการกำหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางท่ีใช    

     เงินงบประมาณ 

  4.4 งานการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ 

  4.5 งานการจัดหาพัสดุ 

  4.6 งานการควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหนายพัสดุ 

  4.7 งานการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 

  4.8 งานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 5. งานตรวจสอบบัญชีและการเงิน 

  5.1 งานตรวจสอบการรับ – จายเงินประจำวัน 

  5.2 งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท 

  5.3 งานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 6.  งานธนาคารโรงเรียน 

 7.  งานสวัสดิการการเงิน 

 8.  งานสมาคมผูปกครองและครู 

คณะกรรมการกลุมบริหารงบประมาณ ประกอบดวย 

1.คณะกรรมการอำนวยการ 

นายณรงคศักด์ิ  รักพรา  ผูอํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

นางสาวจรยิา  ขาวงาม  รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ รองประธานกรรมการ 

นางโยธกา  ธรรมบุญเปง รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป  กรรมการ 

วาท่ีรอยตรีณพล ดํารงธนชัย รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล กรรมการ 

นางสาวปทมา  ตันไพบูลย รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้   

กำหนดนโยบาย ใหคำปรึกษา วางแผนการดำเนินงาน นิเทศ กำกับติดตาม ใหการบริหารจัดการศึกษาของ

กลุมบริหารงานบุคคลเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใหขอเสนอแนะรวม

แกปญหาแกคณะกรรมการกลุ มบริหารงานบุคคล เพื ่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุ

วัตถุประสงค ถูกตองตามระเบียบราชการ และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย 
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2. คณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

2.1 รองผูอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

      นางสาวปทมา ตันไพบูลย 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้   

1. ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

2. เปนคณะทำงานบริหารโรงเรียนโดยตำแหนง 

3. วางแผน ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานกสำนักงานกลุมบริหาร

งบประมาณ งานกำหนดนโยบายและแผนงาน  ติดตามและรายงานการใชงบประมาณ งานการเงิน  

งานบัญชี  งานเก็บรักษาเงิน  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย งานระดมทรัพยากรและกองทุนเพื่อ

การศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและไดผลดี 

4. บริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์และการบริหารแบบมุงเนนผลงานใหมีการจัดหาผลประโยชนจาก

ทรัพยสินของสถานศึกษา รวมท้ังจัดหารายไดมาบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิด

คุณภาพท่ีดีตอผูเรียน 

5. รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษางานของกลุมบริหารงบประมาณ

ของโรงเรียน ท้ังดานระเบียบ แนวปฏิบัติตาง ๆ ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติงานอยางถูกตอง รวดเร็ว

และทันเวลา 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2.2 ผูชวยรองผูอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

นางกัลยวิรัญญา      กิตติวิริยานนท     

นางสาวแจมนภา         ประริกาถานัง   

นางสาววรัญญา   สมวงค    

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้   

1. เปนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

2. พัฒนาระบบบริหารงานของกลุมบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพโดยเนนการมีสวนรวม 

3. จัดบุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงานในงานตาง ๆ ในกลุมบริหารงบประมาณ 

4. กำหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงบประมาณใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 

พันธกิจ และเปาประสงคของโรงเรียน 

5. วางแผนและดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ใหการดำเนินงานตาง ๆ ของกลุมบริหารงบประมาณ 

อยางมีประสิทธิภาพ 

6. สงเสริมสนับสนุนครู และบุคลากร ใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานในกลุมบริหารงบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพ 

7. ประสานงานใหความชวยเหลือ ชวยแกไขปญหา และเปนท่ีปรึกษาใหครูและบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 

ในกลุมบริหารงบประมาณ ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8. เปนผูนำในการแกปญหาทางดานบริหารงบประมาณ และรวมในการดำเนินงานของงานตาง ๆ ของ 

กลุมบริหารงบประมาณใหปฏิบัติงานดวยความราบรื่น 
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9. สรุปประเมินผลการดำเนินงานของกลุมบริหารงบประมาณ และจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของ

กลุมบริหารงบประมาณเสนอผูบริหาร 

10. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 2.3 คณะกรรมการกลุมบริหารงบประมาณ 

นางสาวปทมา    ตันไพบูลย   ประธานกรรมการ 

นางกัลยวิรัญญา  กิตติวิริยานนท  รองประธานกรรมการ    

นางสาวแจมนภา  ประริกาถานัง  รองประธานกรรมการ 

นางชวนพิศ   มานะภักดี   กรรมการ  

นางสาวพิชญา   จงกลดี   กรรมการ    

นางสาวอินทิรา   เอมสมบูรณ  กรรมการ 

นายเลอริช   ทิมออง   กรรมการ 

นางสาวพรรวินท  ชมภู   กรรมการ  

นางสาวปวีรนภัส  ยศธนาพัฒน  กรรมการ   

นายคีตภัทร   ขจัดภัย   กรรมการ  

นายกิตติมนต     ณะทอง   กรรมการ 

นางสาวราตรี   ศุภนามัย  กรรมการ 

นางสาวปยมาส   แซอึ้ง   กรรมการ 

นางสาวสุคนธมาลย  ลีประดิษฐวรรณ  กรรมการ 

นาวสาวกาญจนา  วิเชียรดิลกกุล  กรรมการ 

นางสาวธมลวรรณ  เขตตสาคร  กรรมการ 

นางสาวอรญา         กระแสรภูกิจ  กรรมการ 

นายธนพล             โชติรัตนากูล  กรรมการ 

นายสาวิตร            คุปตวิวัฒน  กรรมการ 

นางสาวชลทิชา   เฮงสกุล   กรรมการ   

นางสาวจรยิาภรณ  กังวานพจนีย  กรรมการ   

วาท่ีรอยตรีหญิงสุภาพร  บุตรศิริ   กรรมการ    

นางสาวจันทรา   แสกระโทก  กรรมการ 

นางสาววรัญญา   สมวงค   กรรมการและเลขานุการ  

นายฐิติวัจน   ละไมลิขสิทธิ์  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้    

1. วางแผนกำหนดกลยุทธในการขับเคล่ือนกลุมบริหารงบประมาณ 

2. วางแผน  แกปญหา และกำกับ  ติดตาม พัฒนางานในกลุมบริหารงบประมาณใหดำเนินไป 

อยางเรียบรอย   มีประสิทธิภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 

3. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 
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4. ประสานงานกลุมบริหารงานตามโครงสรางใหดำเนินโครงการ/กิจกรรมใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานของ

โรงเรียน 

5. สรุปรายงานผลการดำเนินการ 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3. คณะกรรมการดานสงเสริมการบริหารงบประมาณ 

3.1 งานสำนักงานกลุมบริหารงบประมาณ 

นางกัลยวิรัญญา กิตติวิริยานนท      หัวหนางาน 

นางสาวแจมนภา ประริกาถานัง   รองหัวหนางาน 

ครูและบุคลากรกลุมบริหารงบประมาณทุกคน  กรรมการ   

นางสาววรัญญา  สมวงค    กรรมการและเลขานุการ 

นายฐิติวัจน  ละไมลิขสิทธิ์   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

นางสาวจรยิาภรณ กังวานพจนีย   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้   

1. กำกับดูแล งานสารบรรณ จัดระบบและดำเนินการ  รับ-สง  แจงเวียนหนังสือของกลุมบริหารงบประมาณ 

จัดเก็บใหเปนปจจุบัน เปนหมวดหมู และเปนระเบียบเรียบรอย 

2. ราง/พิมพหนังสือ  คำส่ัง  เอกสารราชการใหถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ 

3. จัดเชิญประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารงบประมาณ และจัดทำรายงานการประชุมเสนอฝายบริหาร 

4. ประสานงานกับหนวยงานภายในกลุม และหนวยงานอื่น ๆตามนโยบายสวนกลาง เพื่อทราบและปฏิบัติ 

ในเรื่องตาง ๆ 

5. รวบรวมขอมูลสารสนเทศและแผนงานกลุมบริหารงบประมาณ  จัดทำเปนเอกสารเพื่อรายงาน และ 

    รองรับการประเมิน 

6. ประเมินผลการดำเนินงานของกลุม และวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส  ภาวะคุกคาม เพื่อประกอบการ

ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ และการจัดทำแผนการควบคุมภายใน 

7. ดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณ แผนพัฒนาของกลุมบริหารงบประมาณ 

8. จัดทำเอกสารของกลุมบริหารงบประมาณ เพื่อรองรับการประเมินตาง ๆ 

9. ควบคุม  นิเทศและประเมินการดำเนินการตามแผนงานโครงการ 

        10.ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.2 งานกำหนดนโยบายและแผนงาน 

3.2.1 คณะกรรมการดำเนินงานกำหนดนโยบายและแผนงาน 

นางสาววรัญญา  สมวงค   หัวหนางาน 

นางสาวปยมาส  แซอึ้ง   รองหัวหนางาน  

นายทศพล   ธรรมวงศ   กรรมการ 

นายพงศพล   กรดเต็ม   กรรมการ 

นายเลอริช  ทิมออง   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวอรญา  กระแสรภูกิจ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
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มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้   

1. ศึกษา วิเคราะห นโยบาย และกลยุทธของหนวยงานตนสังกัด รวมท้ังสภาพปจจุบันและปญหาของ

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 และกิจกรรมเปนไปอยางถูกตองตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนด 

7. จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติประจำป เสนอรายงาน

ผูบริหารและหนวยงานท่ีเกี่ยวของตอไป 

8. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.2.2 แผนงานกลุมบริหารและแผนงานกลุมสาระการเรียนรู 

นางสาวปาณัฐฐา   ขุนรักษา แผนงานกลุมบริหารวิชาการ 

นายปฏิพัทธ   ศรีโชติ  แผนงานกลุมบริหารบุคคล 

      แผนงานโครงการ AEP/IEP 

นายสิรวิชญ   เตียงวัน  แผนงานกลุมบริหารท่ัวไป 

แผนงานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(วิทยาศาสตร) 

นางสาวฐิติกร    คีตาชีวะ  แผนงานกลุมบริหารท่ัวไป (งานกิจการนักเรยีน) 

นางสาวปยมาส   แซอึ้   แผนงานกลุมบริหารงบประมาณ 

แผนงานโครงการภาษาจีน 

นางสาวสิริกานต   พวงศิร ิ  แผนงานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

          (เทคโนโลยี)  

นายเลอริช    ทิมออง  แผนงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

นางสาวอุไรวรรณ  กลาผจัญ แผนงานกลุมสาระสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

นางสาวรพีกร    สุริยธรรม แผนงานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 

นางสาวจิราภรณ   นุจร  แผนงานกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

นายททนที   ทวีโชติ  แผนงานกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

นางสาวยุวันดา   จึงรวมเจริญกิจ แผนงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

นางสาวนัฏฐา   ตรีสรานุวัฒนา แผนงานกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

นางสาวธัญญลักษณ   นนทรัตน แผนงานงานแนะแนว 
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นางสาวพนิดา   คุณพล  แผนงานงานทะเบียนวัดผล 

นางสาวดวงพร   กนกนครา แผนงานงานหองสมุด 

นางสาวจันทรเพ็ญ  ชูแปน  แผนงานโครงการภาษาฝรั่งเศส 

นางสาวสุคนธมาลย   ลีประดิษฐวรรณ  แผนงานโครงการภาษาเยอรมัน 

นางสาวชลพฤกษ  สังขมณี   แผนงานหองเรียนพิเศษ SMSIP  

นายอภิวัฒ   ทองประดับ แผนงานหองเรียนพิเศษ MEP 

นางสาวพรหทัย   ขำพรมราช แผนงานกิจกรรมชุมนุม 

นางสาวกมลวรรณ  เขียวนอย แผนงานโครงการภาษาญี่ปุน 

นายวิษณุพงศ   โลกิม   แผนงานงานเนตรนาร/ียุวกาชาด 

นางสาวอรญา   กระแสรภูกิจ แผนงานโครงการภาษาเกาหลี  

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้   

1. งานการจัดทำแผนงบประมาณและคำขอต้ังงบประมาณ 

2. งานการจัดทำแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 

3. งานการอนุมัติการใชจายงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

4. งานการขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

5. งานการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 

6. งานการตรวจสอบติดตาม และรายงานการใชงบประมาณ 

7. งานการตรวจสอบติดตาม และรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 

8. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. งานการเงิน และบัญชี 

4.1 งานการเงิน  

นางสาวแจมนภา ประริกาถานัง  หัวหนางาน 

นายฐิติวัจน  ละไมลิขสิทธิ์  รองหัวหนางาน 

นางชวนพิศ  มานะภักดี  กรรมการ 

นางสาวพิชญา  จงกลดี   กรรมการ 

นางสาวอินทิรา  เอมสมบูรณ  กรรมการ 

นายคีตภัทร  ขจัดภัย   กรรมการ 

นายกิตติมนต  ณะทอง   กรรมการ 

นางสาวปยมาส  แซอึ้ง   กรรมการ 

นางสาวสุคนธมาลย ลีประดิษฐวรรณ  กรรมการ 

นางสาวกาญจนา วิเชียรดิลกกุล  กรรมการ 

นายสาวิตร  คุปตวิวัฒน  กรรมการ 

นางสาวปวีรนภัส ยศธนาพัฒน  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวจรยิาภรณ กังวานพจนีย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ   

นางสาวชลทิชา  เฮงสกุล   กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
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มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้   

1. รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษา และเงินอุดหนุนบำรงุการศึกษา 

2. จายเงินบำรุงการศึกษาและเงินอุดหนุนบำรุงการศึกษา 

3. จัดเก็บภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายจากรานคา และนำสงกรมสรรพากรกอนวนัท่ี 7 ของทุกเดือน 

4. นำฝาก – ถอน เงินรายไดสถานศึกษา และเงินอื่น ๆ จากธนาคารและหนวยเบิก 

5. รายงานการใชใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษา พรอมจัดทะเบียนคุมการใชใบเสร็จ 

6. จัดทำรายละเอียด เงินสวัสดิการงบประมาณ เงินอื่น ๆ และเงินเดือนของขาราชการและลูกจาง 

สงสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน 

7. จัดทำรายละเอียด จายเงินเดือนสุทธิของครูและลูกจางสงธนาคาร 

8. จัดทำทะเบียนคุมเช็คเงินรายไดสถานศึกษาและเงินอุดหนุนบำรุงการศึกษา 

9. จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 

10.เสนอเบิกจายเงินงบประมาณ 

11.ทำใบรับรองการหักภาษีของขาราชการครูและลูกจาง 

12.ดำเนินการเบิกจายเงินคาเชาบาน คาการศึกษาบุตร คารักษาพยาบาลพรอมจัดทะเบียนคุมการเบิกจายทุกประเภท 

13.ดำเนินการเบิกจาย เสนอขออนุมัติ และโอนเงินงบประมาณ 

14.จัดทำทะเบียนคุมการเบิก – จาย และลางใบเบิกเงินเพื่อจายในราชการ 

15.วางแผน และดำเนินการะดมทรัพยากรตามนโยบายของโรงเรียนและระเบียบปฏิบัติราชการ 

16.จัดหาประโยชนจากทรัพยสิน เพื่อผลประโยชนของโรงเรียน 

17.ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.2 งานบัญชี 

นางสาวปยมาส  แซอึ้ง      หัวหนางาน 

นางสาวจรยิาภรณ กังวานพจนีย  กรรมการ 

นางสาวชลทิชา  เฮงสกุล   กรรมการ 

นางสาวกาญจนา วิเชียรดิลกกุล  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้   

1. จัดทำบัญชีคุมรายรับ – รายจาย บัญชีแยกประเภท  สมุดเงินสด รายงานเงินคงเหลือประจำวัน และ   

ทะเบียนคุมสมุดคูฝาก 

2. จัดทำทะเบียนคุมยอดเงินฝากธนาคาร 

3. จัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

4. จัดทำทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 

5. จัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 

6. จัดทำทะเบียนคุมเงินรายไดแผนดิน 

7. จัดทำงบเดือน 

8. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.3 งานตรวจสอบบัญชีและการเงิน    



38 

นายกิตติมนต  ณะทอง   หัวหนางาน 

นางชวนพิศ  มานะภักดี  กรรมการ 

นายเลอริช  ทิมออง   กรรมการ 

นางสาวจรยิาภรณ กังวานพจนีย  กรรมการ 

นางสาวชลทิชา  เฮงสกุล   กรรมการ 

นางสาวอินทิรา  เอมสมบูรณ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้   

1. ดำเนนิการตรวจสอบการรับ  -  จายเงินประจำวัน และการลงบัญชีทุกประเภท กระทบยอดสอบทาน

ความถูกตองทุกวัน 

2. รายงานการตรวจสอบใหผูบริหารทราบทุกวัน 

3. รวบรวมงานการตรวจสอบเปนเอกสารทุกส้ินภาคเรียน เสนอผูบริหาร 

4. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.4 งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

นายคีตภัทร  ขจัดภัย   หัวหนางาน 

นางสาวกาญจนา วิเชียรดิลกกุล  รองหัวหนางาน 

นายกิตติมนต    ณะทอง   กรรมการ 

นายฐิติวัจน  ละไมลิขสิทธิ์  กรรมการ 

นางสาวแจมนภา ประริกาถานัง  กรรมการ 

นางสาววรัญญา  สมวงค   กรรมการ 

นางสาวจรยิาภรณ กังวานพจนีย  กรรมการและเลขานุการ  

นางสาวชลทิชา  เฮงสกุล   กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้   

1. จัดการทรัพยากร และประชาสัมพันธใหหนวยงานภายในสถานศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษาทราบรายการสินทรัพยของสถานศึกษาเพื่อใชทรัพยากร 

2. รวมกันวางระบบการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพรวมกับบุคคลและหนวยงานทางภาครัฐและเอกชน 

3. สนับสนุนใหบุคลากรและสถานศึกษารวมมือกันใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนตอกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

4. ระดมทรัพยากร โดยการจัดหารายไดและผลประโยชน 

5. จัดทำแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยกำหนดวิธีการ แหลงสนับสนุน 

เปาหมาย เวลาดำเนินงาน และผูรับผิดชอบ 

6. เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อ 

ขอความเห็นชอบและดำเนินการในรูปคณะกรรมการ 

7. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.5 งานธนาคารโรงเรียน 

นางสาวสุคนธมาลย ลีประดิษฐวรรณ  หัวหนางาน 
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นางสาวจรยิาภรณ กังวานพจนีย  กรรมการ 

นางสาวชลทิชา  เฮงสกุล   กรรมการ 

นางสาวอินทิรา  เอมสมบูรณ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้   

1. จัดกิจกรรมสงเสริมการออมแกนักเรียนทุกระดับช้ัน 

2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนักเรียนท่ีปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน 

3. ประสานงานกับธนาคารออมสิน สาขาพรอมพงษ 

4. ตรวจสอบ ติดตาม แกปญหาและพัฒนางานธนาคารดำเนินไปดวยความถูกตอง 

5. จัดทำเอกสารทางการเงินใหครบถวนสมบูรณ และดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการรักษาเงิน 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.6 งานสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสายน้ำผ้ึง 

นางสาวพิชญา  จงกลดี   หัวหนางาน    

นางสาวชลทิชา  เฮงสกุล   กรรมการ 

นางสาวจรยิาภรณ กังวานพจนีย  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้   

1. รับ – จาย เงินสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสายน้ำผ้ึง 

2. จัดทำบัญชีคุมการรับ – จายเงินสมาคมฯ 

3. จัดทำรายงานการเงิน – บัญชีสมาคมฯ 

4. ยื่นภาษีเงินได 

5. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.7 งานสวัสดิการการเงิน 

นายฐิติวัจน  ละไมลิขสิทธิ์  หัวหนางาน 

นางสาวชลทิชา  เฮงสกุล   กรรมการ 

นางสาวจรยิาภรณ กังวานพจนีย  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้   

1. ปฏิบัติหนาท่ีเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ในการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียน 

2. กำหนดวิธีปฏิบัติและเผยแพรเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการในภายในโรงเรียน 

3. จัดสวัสดิการดานขวัญและกำลังใจใหแกบุคลากรในโรงเรียน 

4. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆท่ีไดรับมอบหมาย 

5.  การบริหารจัดการทรัพยากรและพัสดุ 

5.1 งานพัสดุกลาง                    

นางกัลยวิรัญญา  กิตติวิริยานนท  หัวหนางาน 

นางสาวราตรี   ศุภนามัย  รองหัวหนา   

นางสาวธมลวรรณ  เขตตสาคร  กรรมการ 

นางสาวอรญา   กระแสรภูกิจ  กรรมการ 
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นายธนพล   โชติรัตนกูล  กรรมการ 

นางสาวจันทรา   แสกระโทก  กรรมการ 

วาท่ีร.ต.หญิงสุภาพร  บุตรศิริ   กรรมการ 

นางสาวพรรวินท  ชมภู   กรรมการและเลขานุการ            

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้   

1. ต้ังคณะกรรมการหรือบุคลากร สำรวจวัสดุครุภัณฑ ท่ีดิน อาคาร และส่ิงกอสรางท้ังหมดเพื่อทราบสภาพ

การใชงาน 

2. จำหนาย บริจาค หรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไมไดใชประโยชน 

3. จัดทำทะเบียนคุมทะเบียนทรัพยสินท่ีเปนวัสดุ ครุภัณฑใหเปนปจจุบัน ท้ังท่ีซื้อหรือจัดหาจากเงิน

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนไดรับการบริจาคท่ียังไมไดบันทึกคุมไว โดยบันทึกทะเบียน

คุมราคา วันเวลาท่ีไดรับสินทรัพย 

4. จดทะเบียนเปนราชพัสดุสำหรับท่ีดิน อาคาร และส่ิงกอสรางในกรณีท่ียังไมดำเนินการ และท่ียังไมสมบูรณ

ใหประสานกรมธนารักษ หรือสำนักงานธนารักษจังหวัดเพื่อดำเนินการใหเปนปจจุบันและใหจัดทำ

ทะเบียนคุมในสวนของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน 

5. จัดทำระบบฐานขอมูลทรัพยสินของสถานศึกษา 

6. จัดทำระเบียบการใชทรพัยสินท่ีเกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

7. ในการจัดซื้อจัดจาง ดำเนินการจัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ 

ส่ิงกอสรางในกรณีท่ีเปนมาตรฐาน 

8. ในการจัดซื้อจัดจาง ดำเนินการต้ังคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบรายการของ

ครุภัณฑส่ิงกอสรางในกรณีท่ีไมเปนแบบมาตรฐาน โดยดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบ 

9. จัดซื้อจัดจาง โดยตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ คุณลักษณะ ประกาศ จาย-ขายแบบรูป รายการหรือ 

คุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาของโดยคณะกรรมการ จัดทำสัญญาและเมื่อตรวจรับงานใหมอบเรื่องใหแก

เจาหนาท่ีการเงินวางฎีกาเบิกเพื่อจายแกผูขาย/ผูจาง 

10. จัดทำทะเบียนคุมทรัพยสินใหเปนปจจุบัน 

11. กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชสินทรัพย 

12. กำหนดใหผูมีความรับผิดชอบในการจัดเก็บ ควบคุม และเบิกจายใหเปนไปตามระบบ 

13. แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปอยางสม่ำเสมอ 

14. ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษา และซอมแซมท้ังกอนและหลังการใชงาน สำหรับทรัพยสินท่ีมี 

สภาพไมสามารถใชงานไดใหต้ังคณะกรรมการข้ึนพิจารณาและทำจำหนาย หรือขอรื้อถอนกรณีเปน 

ส่ิงปลูกสราง 

15. ดำเนินงานจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามแผนงาน/และจำนวนเงินงบประมาณท่ีแตละกลุมงาน/กลุมสาระ

ไดรับตามแผนปฏิบัติการประจำป 

16. ประสานงานกับหัวหนากลุมงาน/หัวหนากลุมสาระเกี่ยวกับการเซ็นใบตรวจรับใบเบิก 

17. ควบคุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพัสดุใหถูกตองตามระเบียบเปนปจจุบัน 



41 

18. จัดทำบัญชีควบคุมการขออนุมัติใชเงินประเภทตาง ๆ ของหมวด/ฝาย ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติ 

การประจำปท่ีไดรับอนุมัติแลว 

19. จัดทำแบบฟอรมงานพัสดุประเภทตาง ๆ 

20. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดำเนนิงาน 

21. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5.2 งานพัสดุหนวยงานยอย 

นางกัลยวิรัญญา  กิตติวิริยานนท   หัวหนาเจาหนาท่ี             

นายปฏิพัทธ   ศรีโชติ      พัสดุกลุมบริหารงานบุคคล  

นางสาวนันทพร  ไผทองคำ   พัสดุกลุมบริหารท่ัวไป   

นางสาวพัชราภรณ  สุผล    พัสดุกลุมบริหารวิชาการ   

นางสาวพรพมิล   ศิริอรัญกุล   พัสดุกลุมสาระฯ ภาษาไทย  

นายคีตภัทร    ขจัดภัย     พัสดุกลุมสาระฯ สังคมศึกษา  

นางสาวดวงพร   กนกนัครา   พัสดุกลุมสาระฯ ตางประเทศ  

นางสาวพรหทัย   ขำพรมราช   พัสดุกลุมสาระฯ วิทยาศาสตร  

นางรตัติกาล   ถาวรไพบูลยเจริญ  พัสดุกลุมสาระฯ คณิตศาสตร  

นายสมัชชา   สวางศรี    พัสดุกลุมสาระฯ ศิลปะ   

นางสาวจิราภรณ  นุจร    พัสดุกลุมสาระฯ สุขศึกษาฯ/งานพยาบาล    

นายททนที   ทวีโชติ    พัสดุกลุมสาระฯ การงานอาชีพ  

นายเกียรติศักด์ิ   แกวศร ี    พัสดุกลุมงานคอมพิวเตอร   

นางสาวอรพรรณ  จิรธรรมกูล   พัสดุงานแนะแนว   

นางสาวจิรภา   สุวัณนะสิริ   พัสดุงานหองสมุด   

นายวิษณุพงษ   โลกิม    พัสดุงานกิจกรรมเนตรนารี/ยวุกาชาด 

นางสาวทิพรดา   ลุขมาตย    พัสดุสำนักงานผูอำนวยการ 

นางสาวราตร ี   ศุภนามัย   เจาหนาท่ีกลุมบริหารงบประมาณ 

นางสาวพรรวินท  ชมภู    เจาหนาท่ีกลุมบริหารงบประมาณ 

นางสาวธมลวรรณ  เขตตสาคร   เจาหนาท่ีกลุมบริหารงบประมาณ 

นางสาวอรญา   กระแสรภูกิจ   เจาหนาท่ีกลุมบริหารงบประมาณ 

วาท่ีร.ต.หญิงสุภาพร  บุตรศิริ    เจาหนาท่ีกลุมบริหารงบประมาณ  

นางสาวจันทรา   แสกระโทก   เจาหนาท่ีกลุมบริหารงบประมาณ  

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้   

1. ควบคุมตรวจสอบการเสนอซื้อ เสนอจางใหเปนไปตามแผนงานโครงการ 

2. กำหนดรูปแบบรายการ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ 

3. เสนอขอซื้อ  ขอจาง ตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง และระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

4. เสนอรายงานการตรวจรับพัสดุ และขออนุมัติจาย 
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5. จัดทำทะเบียนควบคุม ซอมแซม วัสดุ ครุภัณฑของหนวยงาน และรายงานการควบคุมจัดจำหนาย 

ตามระเบียบพัสดุ 

6. ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑประจำป 

7. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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กลุมบริหารงานบุคคล 

แนวคิด 

 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเปนภารกิจสำคัญที่มุ งสงเสริมใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานเพื่อ 

ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร ทาง

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

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช 2546 และกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

เพื่อดำเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว มีอิสระภายใต กฎหมาย มีระเบียบ เปนไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ พัฒนาใหมีความรู ความสามารถ มีขวัญ

กำลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง และกาวหนาใน วิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษาของผูเรียนใหไดมาตรฐานเปนสำคัญ  

เปาประสงค 

 1. เพื่อใหการดำเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตอง รวดเร็ว และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  

 2. เพื่อสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความสามารถและมีจิตสำนึกในการ 

ปฏิบัติภารกิจท่ีรับผิดชอบใหเกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์  

 3. เพื ่อสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นใน 

ระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณอยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ  

 4. เพื่อสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ ไดรับ

การยกยอง เชิดชูเกียรติมีความมั่นคง และมีความกาวหนาในวิชาชีพ ซึงสงผลตอการพัฒนา คุณภาพทางการศึกษา

ของผูเรียนเปนสำคัญ 

 

 ขอบขาย / ภารกิจ   

 1. งานวางแผนอัตรากำลัง  

2. งานจัดสรรอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

3. งานสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  

4. งานเปล่ียนตำแหนงท่ีสูงข้ึน การยายขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา  

5. งานดำเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนข้ันเงินเดือน  

6. งานการลาทุกประเภท  

7. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน  

8. งานดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ  

9. งานส่ังพักราชการและการส่ังใหออกจากราชการไวกอน  

10. งานรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

11. งานอุทธรณและการรองทุกข  

12. งานออกจากราชการ  

13. งานจัดระบบและจัดทำทะเบียนประวัติ 

14. งานจัดทำบัญชีรายช่ือและใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ  
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15. งานสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

16. งานสงเสริมและการยกยองเชิดชูเกียรติ  

17. งานสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

18. งานสงเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

19. งานริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต  

20. งานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการที ่เกี ่ยวกับการบริหารงาน  

     บุคคล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

คณะกรรมการกลุมบริหารงานบคุคล ประกอบไปดวย   

1. คณะกรรมการอำนวยการ  

นายณรงคศักด์ิ  รักพรา  ผูอํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

นางสาวจรยิา  ขาวงาม  รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ รองประธานกรรมการ 

นางโยธกา  ธรรมบุญเปง รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป  กรรมการ 

นางสาวปทมา  ตันไพบูลย รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ กรรมการ 

วาท่ีรอยตรีณพล ดํารงธนชัย รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  

กำหนดนโยบาย ใหคำปรึกษา วางแผนการดำเนินงาน นิเทศ กำกับติดตาม ใหการบรหิารจัดการศึกษาของ

กลุมบริหารงานบุคคลเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใหขอเสนอแนะรวม

แกปญหาแกคณะกรรมการกลุ มบริหารงานบุคคล เพื ่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุ

วัตถุประสงค ถูกตองตามระเบียบราชการ และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย 

2. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

2.1 รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

วาท่ีรอยตรีณพล ดำรงธนชัย 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ดำเนินงานตามขอบขายและภาระงานการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ 

2. กำหนดนโยบายและทิศทางการจัดการกลุมบริหารบุคคล 

3. วางแผนการ กำกับ ดำเนินงานกลุมบริหารงานบุคคลของโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ 

4. ควบคุมดูแลการดำเนินงานควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานสารบัญกลุมบริหารงาน

บุคคลของโรงเรียนใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

5. ติดตาม กำกับ สนับสนุน สงเสริม และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานโครงการตาง ๆ ของกลุม

บริหารบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 

6. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานดานกลุมบริหารบุคคล ตามแผนภูมิโครงสรางของกลุมบริหารงานบุคคลให

สอดคลองกับนโยบาย และแผนท่ีวางไวใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน 

7. วินิจฉัยส่ังการในขอบขายและภาระงานของงานกลุมบริหารงานบุคคล 

8. พัฒนาบุคลากรดานกลุมบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
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9. นิเทศ ติดตามผล สรุปประเมินผล และรายงานปญหาดานกลุมบริหารงานบุคคลตอผูอํานวยการโรงเรียน 

10. สนับสนุน สงเสริมการจัดกิจกรรม ตาง ๆ ภายในโรงเรียน 

11. ควบคุมการใชงบประมาณของกลุมบริหารงานบุคคลใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 

12. ใหคำปรึกษา แกปญหา ตัดสินใจในกรณีนอกเหนืออำนาจการตัดสินใจของหัวหนางาน ตามท่ีไดรับ

มอบหมายหรืออื่น ๆ ตามสมควร 

13. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานของกลุมบริหารงานบุคคลเสนอผูอำนวยการ 

14. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ เกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

2.2 ผูชวยรองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

นายทวีศักด์ิ      ทวีรัตนธรรม  

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1.. ปฏิบัติหนาที่ผู ชวยรองผูอำนวยการโดยรวมปฏิบัติงาน  ประสาน แกไขปญหา ติดตามการดำเนินงาน 

ตลอดจนนโยบายโรงเรียนจากรองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล ในภาระงานที่เกี่ยวของกับงานใน

กลุมบริหารงานบุคคล ท่ีรับผิดชอบพรอมท้ังพัฒนาระบบ กำกับ ดูแล ประสานงาน สงเสริม สนับสนุนให

การดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

2. ประสานกับผูบริหาร หนวยงานท่ีเกี่ยวของ วางแผนโดยเนนการมีสวนรวม ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธ

กิจ และเปาประสงคของโรงเรียน 

3. พัฒนาระบบบริหารงาน ประสานงานกับกลุมตาง ๆ ตามโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนเพื่อใหการ

ดำเนินงานของกลุมบริหารงานบุคคลดำเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธภิาพ 

4. วางแผนจัดสรรบุคลากรกำหนดหนาที่และความรับผิดชอบการดำเนินงานในการปฏิบัติงานของกลุม

บริหารงานบุคคล หัวหนากลุมสาระฯ และหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และ

เปาประสงคของโรงเรียน 

5. สงเสริมสนับสนุนครู และบุคลากร ใหมีความรู ความสามารถในการสอนและปฏิบัติงานในกลุมบริหารงาน

บุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 

6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานของกลุมบริหารงานบุคคลเสนอฝายบริหาร 

7. ใหคำปรึกษา แกปญหา ตัดสินใจในกรณีนอกเหนืออำนาจการตัดสินใจของหัวหนางาน ตามที่ไดรับ

มอบหมายหรืออื่น ๆ ตามสมควร 

8. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ เกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

2.3 คณะกรรมการกลุมบริหารงานบุคคล 

วาท่ีรอยตรีณพล ดำรงธนชัย    ประธานกรรมการ  

นายทวีศักด์ิ   ทวีรัตนธรรม   รองประธานกรรมการ     

นางสาวชโลทร  ทนปรางค   กรรมการ 

นางสาวสุวิมล  ระดาบุตร   กรรมการ  

นางสาวนรติา   สุบุญสันธิ์   กรรมการ  
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นายไพโรจน   ชัยทิตย     กรรมการ  

นายปฏิพัทธ   ศรีโชติ    กรรมการ 

นางสาวปรารถนา  หิรัญวัฒนานนท   กรรมการ  

นายททนที   ทวีโชติ    กรรมการ 

นางสาวอรอุมา  สุขสง    กรรมการ  

นางสาวจิรัชยา   มหานิล    กรรมการ 

นางสาวธรรญวลัย เชิดทอง    กรรมการและเลขานุการ  

นางสาวนันทพร  ออนละมัย   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  

1. กำหนดวิสัยทัศน เปาประสงค และภารกิจ วางแผนบรหิารงานบุคคล จัดโครงสรางการบริหารงานบุคคล

ในการเสริมสรางขวัญและกำลังใจ พัฒนาขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียน 

2. บริหารงานในกลุมบริหารงานบุคคลอยางเปนระบบ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และโรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ 

3. รวมวางแผนงาน กิจกรรม / โครงการ ใหการนิเทศติดตาม และรายงานการจัดทำแผนงาน โครงการ 

กิจกรรมตามทีไดรับผิดชอบ 

4. ติดตาม และกำกับ แกไขปญหาและประสานงานกับทุกฝาย ใหการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานและ

ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุมบริหารงานบุคคลใหเกิดประสิทธิภาพ  

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม เมื่อส้ินปงบประมาณ 

6. ติดตาม กำกับดูแลการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินการศึกษา วิจัย การบริหาร และพัฒนา

คุณภาพการศึกษาพัฒนาบุคลากร ใหมีความรูความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน      และ

เผยแพรผลงานการวิจัยและเอกสารทางวิชาการ 

7. ใหความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภ 

8. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ เกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

3. คณะกรรมการดานสงเสริมการบริหารงานบุคคล 

   3.1 งานสำนักงานกลุมบริหารงานบุคคล 

 นางสาวธรรญวลัย เชิดทอง   หัวหนางาน 

 นางสาวชโลทร  ทนปราง ค  รองหัวหนางาน 

 นายปฏิพัทธ  ศรีโชติ   กรรมการ  

 นางสาวนริตา  สุบุญสันธิ์  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวนันทพร   ออนละมัย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ดูแลหนังสือเขา – ออก ท่ีเกี่ยวของกับกลุมบริหารงานบุคคล 

2. จัดระบบงานสารบรรณ พิมพหนังสือ เอกสาร ท้ังภายในและภายนอก (ราง/ตรวจ/ทาน หนังสือ

ราชการ  คำส่ัง ประกาศ บันทึกขอความ บันทึกรายงานการประชุม ตรวจเสนอเรื่อง ฯลฯ) ท่ี

เกี่ยวของกับกลุมบริหารงานบุคคล 

3. จัด เตรียม เชิญประชุม เอกสารการประชุมในการประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารงานบุคคล 

4. จัดทำระเบียบ แจง ประกาศ ประเมินผล สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในดานตาง ๆตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานบุคคล 

5. ควบคุมการเบิกจาย การใชพัสดุ วัสดุ  ครุภัณฑ  ประสานงานการจัดซื้อจัดจางกับหัวหนางานพัสดุ

วิชาการใหเปนไปตามระเบียบราชการ 

6. ใหบริการวัสดุ อุปกรณ สำนกังาน ในกลุมบริหารงานบุคคล และควบคุมดูแลการถายเอกสาร การ

พิมพสำเนาเอกสารประกอบงานบุคคล 

7. ประสานความรวมมือกลุมบริหาร ผูปกครอง  ชุมชน  สถานศึกษาและองคกรอื่นในการพัฒนางาน

บุคคล 

8. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  3.2 งานแผนงานบคุคลและงานพัสดุกลุมบริหารงานบุคคล 

 3.2.1 งานแผนงานกลุมบริหารงานบุคคล 

 นายปฏิพัทธ  ศรีโชติ   หัวหนางาน 

 นางสาวสุวิมล  ระดาบุตร  กรรมการ 

นางสาวปรารถนา  หิรัญวัฒนานนท  กรรมการ 

 นางสาวธรรญวลัย เชิดทอง   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวนันทพร   ออนละมัย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. จัดทำแผนงานของกลุมบริหารงานบุคคล 

2. ประสานงานกับแผนงานกลุมสาระฯและแผนงานโรงเรียน เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการและ

แผนการปฏิบัติงาน และปฏิทินวิชาการ ของกลุมบริหารงานบุคคล 

3. รวบรวมแผนงานของกลุมบริหารงานบุคคลนำสงแผนงานของโรงเรียน และนำเสนอรองผูอำนวยการ 

กลุมบริหารงบประมาณ 

4. ดูแลการเบิกจายใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน 

5. ประสานงานและกำกับติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินงานบุคคล 

6. รายงานผลการประเมินโครงการ และจัดทำเปนขอมูลสารสนเทศเพื่อเปนขอมูลในการดำเนินงานในครั้งตอไป 

7. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.2.2 งานพัสดุกลุมบริหารงานบุคคล 

นายปฏิพัทธ  ศรีโชติ   หัวหนางาน 

นางสาวชโลทร  ทนปรางค  รองหัวหนางาน 
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นางสาวปรารถนา  หิรัญวัฒนานนท  กรรมการ 

นางสาวธรรญวลัย เชิดทอง   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวนันทพร   ออนละมัย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ประสานงานกับแผนงานกลุมสาระฯและพัสดุโรงเรียน เพื่อวางแผนจัดหาพัสดุกลุมบริหารงานบุคคลให

เปนไปตามรูปแบบ รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะตามท่ีทางราชการกำหนด 

2. ควบคุม กำกับ และดูแลการเบิกจายพัสดุกลุมบริหารงานบุคคลใหถูกตองเปนปจจุบัน 

3. จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ สำนักงานกลุมบริหารงานบุคคล 

4. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.3 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

 นางสาวชโลทร  ทนปรางค  หัวหนางาน 

 นางสาวธรรญวลัย เชิดทอง   รองหัวหนางาน 

 นางสาวสุวิมล  ระดาบุตร  กรรมการ 

 นายปฏิพัทธ  ศรีโชติ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. จัดระบบโครงสรางองคกรใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. กำหนดจุดเนน เปาหมายความสำเร็จของกลุมบริหารงานบุคคลตามมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดของ

กระทรวง  

3. ดำเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรงุพัฒนา

อยางตอเนื่อง 

4. ประสานงานและรวมดำเนินการกับงานแผนงาน วัดผลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดทำรายงาน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปของสถานศึกษา 

5. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.4 งานวางแผนอัตรากำลัง  

นางสาวสุวิมล  ระดาบุตร  หัวหนางาน  

นางสาวธรรญวลัย เชิดทอง   รองหัวหนางาน 

นายททนที  ทวีโชติ   กรรมการ 

นายปฏิพัทธ  ศรีโชติ    กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวนันทพร  ออนละมัย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  

1. จัดทำแผนอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แลวนำเสนอแผนอัตรากำลังเพื่อขอความ

เห็นชอบตอสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

2. เสนอขออัตรากำลังในกลุมวิชาเอกท่ีขาดแคลน เพื่อขอรับยายหรือบรรจุเขารับราชการ  

3. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 



49 

3.5 งานจัดสรรอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

นางสาวธรรญวลัย  เชิดทอง   หัวหนางาน  

นางสาวสุวิมล   ระดาบุตร  รองหัวหนางาน  

นายททนที  ทวีโชติ   กรรมการ 

นางสาวจิรัชยา   มหานิล   กรรมการ 

นายปฏิพัทธ   ศรีโชติ   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวนันทพร  ออนละมัย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  

1. จัดทำคำส่ังมอบหมายภาระงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2. จัดทำคำส่ังการรักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหนง 

3. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.6 งานสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  

นางสาวสุวิมล   ระดาบุตร   หัวหนางาน  

นางสาวธรรญวลัย  เชิดทอง   รองหัวหนางาน 

นางสาวปรารถนา  หิรัญวัฒนานนท  กรรมการ 

นายททนที  ทวีโชติ   กรรมการ 

นางสาวจิรัชยา   มหานิล   กรรมการ 

นางสาวอรอุมา  สุขสง   กรรมการ 

นายปฏิพัทธ   ศรีโชติ    กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวนันทพร  ออนละมัย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  

1. สำรวจอัตราวางขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  

2. วางแผนจัดทำโครงการและวางแผนงบประมาณสำหรับจางครูอัตราจาง ลูกจางช่ัวคราว ครูตางชาติ  

3. ขออนุมัติจางครูอัตราจาง ลูกจางช่ัวคราว ครูตางชาติ และทำสัญญาจาง 

4. ดำเนินการออกใบรับรองการทำงานใหกับครูอัตราจาง ลูกจางช่ัวคราว ครูตางชาติ  

5. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.7 งานเปลี่ยนตำแหนงท่ีสูงข้ึน การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นางสาวนรติา  สุบุญสันธิ์   หัวหนางาน  

นายทวีศักด์ิ   ทวีรัตนธรรม   รองหัวหนางาน  

นายปฏิพัทธ   ศรีโชติ    กรรมการ  

นางสาวธรรญวลัย  เชิดทอง   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวนันทพร  ออนละมัย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  

1. รวบรวมคำรองขอยายและเอกสารประกอบการพิจารณาพรอมความเห็นของคณะกรรมการ สถานศึกษา

ข้ันพื้นฐานสงไปยัง สพท.  

2. แจงระบุวิชาเอกท่ีตองการทดแทนตามความตองการจำเปนของสถานศึกษากรณีขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาไดยาย สงไปยัง สพท.  

3. ออกหนังสือสงตัวผูไดรับยายไปยัง สพท.  

4. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.8 งานดำเนินการเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน  

นางสาวธรรญวลัย  เชิดทอง   หัวหนางาน  

นายปฏิพัทธ   ศรีโชติ   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวนันทพร  ออนละมัย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  

1. เสนอและแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2. สงผลการพิจารณาประกอบการเล่ือนเงินเดือนตอผูมีอำนาจส่ังเล่ือนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ.  

3. แจงผลการเล่ือนเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบรายบุคคล  

4. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.9 งานการลาทุกประเภท  

นางสาวนรติา   สุบุญสันธิ์   หัวหนางาน  

นางสาวธรรญวลัย  เชิดทอง   รองหัวหนางาน  

นางสาวชโลทร  ทนปรางค   กรรมการ  

นางสาวอรอุมา  สุขสง   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวนันทพร  ออนละมัย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  

1. บันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2. รวบรวมใบลาและใบอนุญาตออกนอกสถานศึกษา  

3. ตรวจสอบความถูกตองและสรุปการลงเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันขาด ลา มาสาย เสนอตอผูอำนวยการ  

4. รายงานจำนวนวันขาด ลา มาสาย ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนประจำทุก 1 เดือน 

5. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.10 งานประเมินผลการปฏิบัติงาน  

นางสาวธรรญวลัย  เชิดทอง   หัวหนางาน  

นางสาวสุวิมล   ระดาบุตร   รองหัวหนางาน  

นางสาวชโลทร  ทนปรางค   กรรมการ  

นายปฏิพัทธ   ศรีโชติ   กรรมการ  

นางสาวนรติา  สุบุญสันธิ์   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวนันทพร  ออนละมัย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  

1. เสนอรายช่ือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอัตราจาง ลูกจางช่ัวคราว ครูตางชาติ  

2. ดำเนินการรวบรวมผลการปฏิบัติงานของครูอัตราจาง ลูกจางช่ัวคราว ครูตางชาติ แลวนำเสนอตอผูอำนวยการ  

3. ประสานงานกับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูชวย รวบรวมผลการปฏิบัติงาน และ

สรุปผลเสนอตอผูอำนวยการ 

4. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.11 งานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ  

นางสาวชโลทร   ทนปรางค   หัวหนางาน  

นายทวีศักด์ิ   ทวีรัตนธรรม   รองหัวหนางาน  

นางสาวธรรญวลัย  เชิดทอง   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวนันทพร  ออนละมัย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  

1. ดำเนินการรายงานการดำเนินการทางวินัย โดยใหเปนไปตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรายงานเกี่ยวกับ การ

ดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 

2. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.12 งานสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน  

นางสาวชโลทร  ทนปรางค   หัวหนางาน  

นายทวีศักด์ิ  ทวีรัตนธรรม   รองหัวหนางาน  

นางสาวธรรญวลัย เชิดทอง   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวนันทพร  ออนละมัย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  

1. ดำเนินการส่ังพักราชการ/ส่ังใหออกจากราชการ โดยใหเปนไปตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการส่ังพัก ราชการ

และการส่ังใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ.2555  

2. ดำเนินการส่ังใหกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือกลับเขารับราชการ โดยใหเปนไปตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวย

การส่ังพักราชการและการส่ังใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ.2555  

3. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.13 งานรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ  

นางสาวชโลทร  ทนปรางค   หัวหนางาน  

นายทวีศักด์ิ  ทวีรัตนธรรม   รองหัวหนางาน  

นางสาวธรรญวลัย เชิดทอง   กรรมการและเลขานุการ  

นางสาวนันทพร  ออนละมัย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  

1. ดำเนินการรับเรื่องการขอลาออกจากราชการและสงเรื่องตอไปยัง สพท. โดยใหเปนไปตามระเบียบ ก.ค.ศ. 

วาดวยการลาออกจากราชการของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548 

2. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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3.14 งานอุทธรณและการรองทุกข  

นางสาวชโลทร  ทนปรางค   หัวหนางาน  

นายทวีศักด์ิ  ทวีรัตนธรรม   รองหัวหนางาน  

นางสาวธรรญวลัย เชิดทอง   กรรมการและเลขานุการ  

นางสาวนันทพร  ออนละมัย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  

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

2. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.15 งานออกจากราชการ  

1นางสาวชโลทร ทนปรางค   หัวหนางาน  

นายทวีศักด์ิ  ทวีรัตนธรรม   รองหัวหนางาน  

นางสาวธรรญวลัย เชิดทอง   กรรมการและเลขานุการ  

นางสาวนันทพร  ออนละมัย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  

1. ดำเนินการรับเรื่องการขอลาออกจากราชการและสงเรื่องตอไปยัง สพท. โดยใหเปนไปตามระเบียบ ก.ค.ศ. 

วาดวยการลาออกจากราชการของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548 

2. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.16 งานจัดระบบและจัดทำทะเบียนประวัติ  

นางสาวธรรญวลัย  เชิดทอง    หัวหนางาน 

นางสาวนรติา   สุบุญสันธิ์   รองหัวหนางาน  

นางสาวสุวิมล  ระดาบุตร  กรรมการ 

นายททนที  ทวีโชติ   กรรมการ 

นายปฏิพัทธ   ศรีโชติ    กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวนันทพร  ออนละมัย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  

1. จัดทำทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2. บริการใหขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดท่ีจำเปนสำหรับกลุมงานหรือ หนวยงาน

ราชการอื่น ๆ 

3. วางแผนจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของกลุมบริหารงานบุคคลในแตละปงบประมาณ  

4. สรุปแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีไดดำเนินการจนเสร็จส้ินแลว นำเสนอผูอำนวยการ  

5. เก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศของกลุมบริหารงานบุคคล 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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3.17 งานจัดทำบัญชีรายช่ือและใหความเห็นเก่ียวกับการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  

นายไพโรจน   ชัยทิตย   หัวหนางาน  

นายทวีศักด์ิ   ทวีรัตนธรรม   รองหัวหนางาน  

นางสาวสุวิมล  ระดาบุตร  กรรมการ 

นายททนที   ทวีโชติ    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  

1. ตรวจสอบผูมีคุณสมบัติครบและสมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ  

2. เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลาแกขาราชการครูและ บุคลากร

ทางการศึกษา  

3. จัดทำทะเบียนผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณดิเรก  

    คุณาภรณ และผูคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ  

4. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

3.18 งานสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

นางสาวธรรญวลัย เชิดทอง   หัวหนางาน 

นายปฏิพัทธ   ศรีโชติ    รองหัวหนางาน  

นางสาวสุวิมล  ระดาบุตร  กรรมการ 

นางสาวปรารถนา  หิรัญวัฒนานนท  กรรมการ  

นายททนที   ทวีโชติ    กรรมการ  

นางสาวจิรัชยา  มหานิล   กรรมการ 

นางสาวอรอุมา  สุขสง   กรรมการ 

นางสาวนรติา   สุบุญสันธิ์   กรรมการและเลขานุการ  

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  

1. สงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นขอรับการประเมินวิทยฐานะเมื่อถึงเกณฑ  

2. อำนวยความสะดวกและใหขอมูลการขอมี/เล่ือนวิทยฐานะสำหรับขาราชการครูและบุคลากร ทาง

การศึกษาท่ีสนใจ 

3. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.19 งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ  

นายปฏิพัทธ   ศรีโชติ    หัวหนางาน  

นายทวีศักด์ิ   ทวีรัตนธรรม   รองหัวหนางาน  

นางสาวธรรญวลัย  เชิดทอง   กรรมการ 

นายไพโรจน  ชัยทิตย    กรรมการ 

นางสาวปรารถนา  หิรัญวัฒนานนท  กรรมการ  

นางสาวนันทพร  ออนละมัย   กรรมการและเลขานุการ  
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มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  

1. สงเสริมและเสนอช่ือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติหรือรับรางวัล  

    จากท้ังหนวยงานภายในและภายนอก  

2. จัดทำบันทึกรายช่ือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูไดรับรางวัลจากท้ังหนวยงานตาง ๆ  

3. จัดสวัสดิการสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.20 งานสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

นางสาวปรารถนา หิรัญวัฒนานนท   หัวหนางาน 

นายทวีศักด์ิ   ทวีรัตนธรรม   รองหัวหนางาน  

นางสาวนรติา  สุบุญสันธิ์  กรรมการ 

นางสาวจิรัชยา  มหานิล   กรรมการ 

นางสาวอรอุมา  สุขสง   กรรมการ 

นางสาวนันทพร  ออนละมัย   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  

1. เสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

3. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.21 งานสงเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมสำหรับขาราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษา  

นางสาวปรารถนา หิรัญวัฒนานนท   หัวหนางาน 

นายทวีศักด์ิ   ทวีรัตนธรรม   รองหัวหนางาน  

นางสาวสุวิมล  ระดาบุตร  กรรมการ 

นางสาวจิรัชยา  มหานิล   กรรมการ 

นางสาวอรอุมา  สุขสง   กรรมการ 

นางสาวนันทพร  ออนละมัย   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  

1. เสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อสงเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมสำหรับขาราชการครูและบุคลากร ทาง

การศึกษา  

2. ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อสงเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมสำหรับขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 

3. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.22 งานริเร่ิมสงเสริมการขอรับใบอนุญาต  

นายททนที   ทวีโชติ    หัวหนางาน  

นายปฏิพัทธ   ศรีโชติ    รองหัวหนางาน  

นางสาวธรรญวลัย  เชิดทอง   กรรมการ  

นางสาวนันทพร  ออนละมัย   กรรมการและเลขานุการ 
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มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  

1. อำนวยความสะดวกและใหขอมูลในการตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหกับขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 

2. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.23 งานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลให  

        เปนไปตามกฎหมาย  

นายทวีศักด์ิ   ทวีรัตนธรรม  หัวหนางาน  

นายปฏิพัทธ    ศรีโชติ    รองหัวหนางาน 

นายไพโรจน   ชัยทิตย    กรรมการ  

นางสาวธรรญวลัย   เชิดทอง   กรรมการ 

นายททนที   ทวีโชติ    กรรมการ  

นางสาวจิรัชยา  มหานิล   กรรมการ 

นางสาวปรารถนา หิรัญวัฒนานนท   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวนันทพร  ออนละมัย   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  

1. เสนอโครงการ/กิจกรรม การจัดอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา อยางนอยปการศึกษาละ 2 ครั้ง  

2. ดำเนินการจัดอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

3. ติดตามผลการอบรม ประชุม สัมมนา แลวนำมาเผยแพรพรอมท้ังสรุปผลเสนอตอผูอำนวยการ 

4. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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กลุมบริหารท่ัวไป 

แนวคิด 

การบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร  ใหบริการงานอื่นๆ  บรรลุผลตาม  

มาตรฐาน  คุณภาพและเปาหมายที่กำหนดไว  โดยมีบทบาทหลักในการประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  และการ

อำนวยการ  ความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการทุกรูปแบบ  โดยมุงพัฒนาสถานศึกษาอาคารสถานที่ใหสะอาด 

สวยงาม รมรื่น และมีบรรยากาศท่ีสงเสริมการเรียนรู พรอมดวยการบริหารและการจัดการ  ตามหลักการ  บริหาร

ทั่วไป  ที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์และสนองความตองการของงานเปนหลัก เนนความโปรงใส ความรับผิดชอบที่สามารถ

ตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและองคกรเพื่อใหงานฝายบริหารทั่วไปมี ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  และใหนักเรียนไดรับการพัฒนา  เปนคนเกง  เปนคนดีอยูในสังคมอยามีความสุข     

วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อใหการบริการ  สนับสนุน  สงเสริม  ประสานงานและอำนวยการใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

เปนไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2.  เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของสถานศึกษาตอสาธารณชน ซึ่งจะกอใหเกิด

ความรู ความเขาใจ เจตคติท่ีดี เล่ือมใส ศรัทธา และใหการสนับสนุนกาจัดการศึกษา 

 3.  เพื่อใหนักเรียนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  และสามารถอยูรวมกันอยาง 

มีความสุข 

ขอบขายและภารกิจ 

กลุมบริหารท่ัวไป ประกอบไปดวย  21  งานดังนี ้

1. การพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

2. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 

3. การวางแผนการบริหารการศึกษา 

4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 

6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

8. การดำเนินงานธุรการ 

9. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 

10. การจัดทำสำมะโนผูเรียน 

11. การรับนักเรียน 

12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 

13. ประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

15. การทัศนศึกษา 

16. งานกิจการนักเรียน 
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17. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 

18. การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบัน

สังคมอื่น 

19. งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 

20. การจัดระบบควบคุมภายในหนวยงาน 

21. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภฯ ไดดำเนินการแบงกลุมงานเพื่อดำเนินการตามขอบขายและภารกิจ

งานดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ 

นายณรงคศักด์ิ  รักพรา  ผูอํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

นางสาวจรยิา  ขาวงาม  รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ รองประธานกรรมการ 

วาท่ีรอยตรีณพล ดํารงธนชัย รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล กรรมการ 

นางสาวปทมา  ตันไพบูลย รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ กรรมการ 

นางโยธกา  ธรรมบุญเปง รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  

กำหนดนโยบาย ใหคำปรึกษา วางแผนการดำเนินงาน นิเทศ กำกับติดตาม ใหการบริหารจัดการศึกษา 

ของกลุมบริหารวิชาการเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใหขอเสนอแนะ 

รวมแกปญหาแกคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค ถูกตองตาม 

ระเบียบราชการ และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย 

2. คณะกรรมการบริหารงานกลุมบริหารท่ัวไป 

2.1รองผูอำนวยการกลุมบริหารท่ัวไป 

  นางโยธกา   ธรรมบุญเปง 
 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ดูแลรับผิดชอบงานดานนโยบาย วางแผนงานของกลุมบริหารท่ัวไปและกิจการนักเรียน โดยเนนนโยบาย

ในเรื่องของการพฒันาและเสริมสรางระเบียบวินัย ความประพฤติของนักเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและปองปรามพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงครวมถึงปญหาสารเสพติดและ

อบายมุข 

2. ใหคำปรึกษาในการแกไขปญหาตาง ๆ ดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนและรักษาความสงบเรียบรอยภายใน

โรงเรียน 

3. ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารท่ัวไปและงานกิจการนักเรียน 

4. พิจารณาใหรางวัลแกนักเรียนประพฤติดีและลงโทษนักเรียนผูประพฤติผิดตอกฎ-ระเบียบของโรงเรียน 

5. ประสานงานกับผูปกครองและรวมกันแกปญหาของนักเรียน 

6. ปฏิบัติงาน/โครงการตาง ๆ ใหเปนไปตามนโยบายของโรงเรียนและแผนงานของกลุมบริหารท่ัวไปและ

กิจการนักเรียน 
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7. วางแผนและจัดใหมีการรวบรวมขอมูล สถิติเกี่ยวกับการปกครองใหเปนปจจุบัน เพื่อนำไปใชในการพัฒนา 

ปองกันและแกปญหาความประพฤตินักเรียน 

8. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2.2 ผูชวยรองผูอำนวยการโรงเรียนกลุมบริหารท่ัวไป  

นางวรรณสิร ิ  ชัยเดช   

นายประดับ  บุษบา   

นายวงศกร  ศรีระแกว  

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ปฏิบัติหนาท่ีผูชวยรองผูอำนวยการโรงเรียนกลุมบริหารท่ัวไป ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงาน กำกับ 

ติดตาม ดูแลงานในกลุมบริหารท่ัวไป ใหมีการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  

2. ผูชวยรองผูอำนวยการโรงเรียนกลุมบริหารท่ัวไป  คนท่ี 1  กำกับ ติดตาม ดูแล ปรับปรุง พัฒนางานใน

กลุมบริหารท่ัวไป ในงานดังตอไปนี้ 

1. งานสำนักงานกลุมบริหารท่ัวไป 

2. งานธุรการ 

3. งานพัสดุสำนักงานบริหารท่ัวไป 

4. งานโครงการตามพระราชดำร ิ  

5. งานรับนักเรียน 

6. งานประชาสัมพันธ 

7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

8. งานการพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสานสนเทศ ประสานงาน และวางแผนวิจัย 

9. งานสงเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล องคกร หนวยงานสถาบันสังคม

ราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 

10. งานควบคุมภายใน 

11. งานแผนงาน 

12. งานโรงเรียนสุจริต 

13. งานสงเสริมคุณธรรม 

14. งานสงเสริมอัตลักษณและคานิยมไทย 

15. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3. ผูชวยรองผูอำนวยการโรงเรียนกลุมบริหารท่ัวไป  คนท่ี 2  กำกับ ติดตาม ดูแล ปรับปรุง พัฒนางานใน

กลุมบริหารท่ัวไป ในงานดังตอไปนี้ 

1. งานอาคารสถานท่ี 

2. งานส่ิงแวดลอม 

3. งานยานพาหนะ 

4. งานรักษาความปลอดภัย 

5. งานพยาบาล 
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6. งานโภชนาการและสวัสดิการรานคา 

7. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. ผูชวยรองผูอำนวยการโรงเรียนกลุมบริหารท่ัวไป  คนท่ี 3  กำกับ ติดตาม ดูแล ปรับปรุง พัฒนางานใน

กลุมบริหารท่ัวไป ในงานดังตอไปนี้ 

1. งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน 

2. งานระดับช้ัน  

3. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

4. งานสภานักเรียน 

5. งานประสานและพัฒนาเครือขายผูปกครอง 

6. งานสงเสริมประชาธิปไตย 

7. งานวินัยและความประพฤตินักเรียน 

8. งานสถิติขอมูลนักเรียน 

9. งานปองกันแกไขปญหาส่ิงเสพติด อบายมุข และ To Be Number 1 

10. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

11. งานสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค 

12. งานระบบสถานศึกษาปลอดภัย MOE safety center 

5. ปฏิบัติหนาที่แทนรองผูอำนวยการโรงเรียนกลุมบริหารทั่วไป ตามลำดับ กรณีรองผูอำนวยการโรงเรียน

กลุมบริหารท่ัวไป ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีภายในโรงเรียนได 

6. ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการโรงเรียน และรองผูอำนวยการโรงเรียน ชวยบริหารกิจการ

ของโรงเรียน และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวของ หรืองานท่ีไดรับมอบหมาย 

2.3 คณะกรรมการบริหารกลุมบริหารงานท่ัวไป 

นางโยธกา  ธรรมบุญเปง  ประธาน 

นางวรรณสิร ิ  ชัยเดช   รองประธาน 

นายประดับ  บุษบา   กรรมการ 

นายวงศกร    ศรีระแกว  กรรมการ 

นางถวิลักษณ     เลาหบุตร  กรรมการ 

นางธนภรณ   พรมชาติ  กรรมการ 

นายเสนีย  คงประโคน  กรรมการ 

นายวายุ  ฤดีณัฐทรัพย  กรรมการ 

นายคฑาหัตส  ดวงสุดา   กรรมการ 

นางสาวศศิธร  จิรจักรชัย  กรรมการ 

นางสาวรพีกร  สุริยธรรม  กรรมการ    

นางสาวณิชาภัทร ใจยะทิ   กรรมการ 

นายสิรวิชญ  เตียงวัน   กรรมการ  

นายพีรพัฒน  คำอุดม   กรรมการ 
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นางธันตนิศา  จันทรดี   กรรมการ 

นางสาวจิราภรณ นุจร   กรรมการ 

นายสันติชัย  ประสานพานิช  กรรมการ 

นายอธิโชค      กองกาญจนาทิพย  กรรมการ 

นางสาวปาริชาติ ตระทอง   กรรมการ 

นายเกียรติศักด์ิ  แกวศร ี   กรรมการ  

นางสาววิชุดา  พุทธวงค   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวนันทพร ไผทองคำ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ   

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. วิเคราะห จัดทำแผน/โครงการและรวบรวมแผนปฏิบัติการกลุมบริหารท่ัวไปใหสอดคลองกับ    

นโยบายและความจำเปนของโรงเรียน 

2. รวบรวมแผนปฏิบัติการประจำปของทุกงานเสนอฝายบริหารตามลำดับข้ันตอนกอนดำเนินการ 

3. ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการตาง ๆ ในแผนปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัน เวลาท่ีกำหนด 

4. ติดตาม รวบรวมสรุปผลการดำเนินงานโครงการของทุกงานในกลุมบริหารท่ัวไปนำเสนอ 

ฝายบริหาร 

5. เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานในกลุมบริหารท่ัวไปใหเปนปจจุบัน 

6. ปฏิบัติหนาท่ีประจำหองสำนักงานกลุมบริหารท่ัวไปเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดตอ 

ประสานงานของบุคลากรในโรงเรียนเพื่อประโยชนของทางราชการ 

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

3. คณะกรรมการดานสงเสริมการบริหารงานบริหารท่ัวไป 

   3.1 งานสำนักงานกลุมบริหารท่ัวไป  

นางวรรณสิริ   ชัยเดช  หัวหนางาน 

นางณัฐิดา  บุญรอด  กรรมการ 

นางสาวปาริชาติ ตระทอง  กรรมการ 

นายคมสัน  ศรีบุตรศรี กรรมการ 

นางกำไร  ไผงาม  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. รางบันทึก หนังสือราชการ คำส่ังตาง ๆ ของกลุมบริหาร พรอมประสานงานสารบรรณโรงเรียน 

2. จัดพิมพแบบขออนุญาตของกลุมบริหารเพื่อใหบริการผูเกี่ยวของ 

3. จัดพิมพบันทึกการประชุมของกลุมบริหาร และงานท่ีเกี่ยวของ 

4. จัดทำแฟมหนังสือเสนอผูอำนวยการโรงเรียน เพื่อทราบและพิจารณาผานสายงาน 

5. ดูแล จัดใหบริการ อำนวยความสะดวก แกผูมาติดตอราชการตาง ๆ 

6. ประสานงานกับหนวยงานภายในของกลุมบริหาร และพัสดุโรงเรียน ในการจัดซื้อจัดจางใหเปนไป 

ตามระเบียบการพัสดุ 

7. รับโทรศัพทและประสานงานครูและบุคลากรตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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8. พิมพเอกสาร เชน บันทึกขอความ รายงาน ปายประกาศ เปนตน 

9. เขียนขออนุมัติเบิกคาใชจาย (สงงานแผนงานและงานพัสดุโรงเรียน) ของงานตาง ๆ  

10.ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  3.2. งานแผนงานท่ัวไปและงานพัสดุกลุมบริหารท่ัวไป 

 3.2.1 งานแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

นายสิรวิชญ    เตียงวัน     หัวหนางาน 

นางวรรณสิร ิ  ชัยเดช  กรรมการ 

นายประดับ  บุษบา  กรรมการ 

นายวงศกร  ศรีระแกว กรรมการ 

นางสาวณิชาภัทร ใจยะทิ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. จัดทำแผนงาน ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุมบริหารท่ัวไปและกิจการนักเรียน 

2. จัดทำคูมือปฏิบัติงานกลุมบริหารกิจการนักเรียน สำหรับครู  

3. จัดทำประมาณการของกลุมบริหารท่ัวไปประจำปการศึกษาตอไป 

4. กำกับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปงาน / โครงการท่ีรับผิดชอบเพื่อรายงานผูบริหารโรงเรียนและ 

ใชเปนขอมูลในการพัฒนางานตอไป 

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 3.2.2 งานพัสดุ 

นางสาวนันทพร ไผทองคำ  หัวหนางาน 

นางธนภรณ  พรมชาติ  กรรมการ 

นายเสนีย  คงประโคน  กรรมการ 

นางวรรณสิร ิ  ชัยเดช   กรรมการและเลขานุการ 

นางกำไร  ไผงาม   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. จัดทำทะเบียนคุมทรัพยสินท่ีราชพัสดุและบัญชีพัสดุของกลุมบริหารท่ัวไป  

2. กำหนดระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสิน  

3. จัดเก็บ ควบคุม การเบิกจายพัสดุ ครุภัณฑใหเปนระบบ  

4. ตรวจสอบสภาพ บำรุงรักษาและซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑใหมีสภาพพรอมใชงาน  

5. ตรวจสอบพัสดุประจำปและขอจำหนายพัสดุครุภัณฑท่ีชำรุดเส่ือมสภาพหรือไมใชในราชการอีก ตอไป  

6. งานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

3.3 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

นายคฑาหัตส    ดวงสุดา   หัวหนางาน 

นางสาวสุพาพร  แซฮึง   กรรมการ 

นางสาวแจมนภา  ประริกาถานัง  กรรมการ 
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นางสาวธรรญวลัย เชิดทอง   กรรมการ 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู   กรรมการ 

นางวรรณสิร ิ  ชัยเดช   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ประสานงานกับทุกงาน เพื่อจัดระบบการควบคุมภายในของโรงเรียน ตามแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน 

2. วิเคราะหความเส่ียงของการดำเนินงาน กำหนดปจจัยเส่ียงและและจัดลำดับความเส่ียง 

3. กำหนดมาตรการในการปองกันความเส่ียงในการดำเนินงานของโรงเรียน 

4. ใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกฝายนำมาตรการปองกันความเส่ียงไปใชในการควบคุมการดำเนินงาน 

5. ติดตาม ประเมินผล การดำเนินการควบคุมภายในตามมาตรการท่ีกำหนดและปรับปรุงใหเหมาะสม 

6. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 2 

3.4 งานดำเนินงานธุรการ 

นางสาววิชุดา  พุทธวงค  หัวหนางาน 

นายคมสันต  ศรีบุตรศรี กรรมการ 

นางสาวปาริชาติ ตระทอง  กรรมการ 

นางสาวพรพมิล  ศิริอรัญกุล กรรมการและเลขานุการ 

นางกำไร  ไผงาม  ผูชวยกรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. รับ – สงเอกสาร ลงทะเบียนหนังสือเขา – ออก จัดสงหนังสือ เขาหรือเอกสารใหหนวยงานหรือ 

บุคคลท่ีเกี่ยวของ 

2. จัดทำคำส่ังและจดหมายเวียนเรื่องตาง ๆ เพื่อแจงใหกับครูและผูเกี่ยวของไดรับทราบ 

3. เก็บ หรอืทำลายหนังสือเอกสารตาง ๆ ตามระเบียบงานสารบรรณ 

4. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำส่ัง และวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวของใหเปนปจจุบัน            

อยูเสมอและเวียน ใหผูท่ีเกี่ยวของทราบ 

5. รางและพิมพหนังสือออก หนงัสือโตตอบถึงสวนราชการและหนวยงานอื่น 

6. ติดตามเอกสารของฝายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับทางโรงเรียนและเก็บรวบรวมเพื่อใชเปนขอมูลอางอิง 

7. ประสานงานการจัดสงจดหมาย ไปรษณีย พัสดุและเอกสารตาง ๆ ของโรงเรียน 

8. เปนท่ีปรึกษาของรองผูอำนวยการฝายบริหารท่ัวไปในเรื่องงานสารบรรณ 

9. ควบคุมการรับ-สงหนังสือของโรงเรียน (MY-OFFICE) 

10.บริการทางจดหมายและส่ิงตีพิมพท่ีมาถึงโรงเรียน 

11.จัดหนังสือเขาแฟมเพื่อลงนาม 

12.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

3.5. งานโครงการตามพระราชดำริ 

นายวายุ    ฤดีณัฐทรัพย  หัวหนางาน 

นางวรรณสิร ิ  ชัยเดช   กรรมการ 
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นางสาวจิราภรณ นุจร   กรรมการ 

นางธันตนิศา  จันทรดี   กรรมการ 

นางสาวนันทพร ไผทองคำ  กรรมการ 

นางสาวปาริชาติ ตระทอง   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาววิชุดา  พุทธวงค   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. สงเสริมและเผยแพรหลักเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดำริโรงเรียนพี่โรงเรียนนองแกบุคลากร

นักเรียนและผูปกครอง 

2. สนับสนุนโครงการพระราชดำริ เพื่อนำไปใชในชีวิตประจำวัน 

3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย เพื่อเผยแพรใหสำนักพระราชวังและสาธารณชนทราบ 

4. ดูแลประสานงาน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนองตามแนวปฏิบัติท่ีโรงเรียนกำหนด โดยมีวัตถุประสงคของ

โครงการเปนหลัก 

5. ระดมทรัพยากรเพื่อขับเคล่ือนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริโรงเรียนพี่โรงเรียนนอง 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.6. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 

นายเสนีย  คงประโคน   หัวหนางาน 

 1. นายสนอง  คุณมี   กรรมการ 

 2. นายภควัฒน  สุขอนันต  กรรมการ 

 3. นายพีรพัฒน  คำอุดม   กรรมการ 

 4. นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    กรรมการ อาคาร 8 ช้ัน 1 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     กรรมการ อาคาร 8 ช้ัน 2 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   กรรมการ อาคาร 8 ช้ัน 3 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    กรรมการ อาคาร 8 ช้ัน 4 

กลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(วิทยาศาสตร) กรรมการ อาคาร 8 ช้ัน 5 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ อาคาร 8 ช้ัน 6 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    กรรมการ อาคาร 8 ช้ัน 7 

สำนักงานกลุมบริหารงานบุคคล    กรรมการ อาคาร 36 ปสายน้ำผ้ึง 

กลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(เทคโนโลยี)  กรรมการ อาคาร 3 ช้ัน 3 

       หองน้ำนักเรียน(สวนสงบ) 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  อาคารเพชรัตนานุสรณ 

       โรงยิมช้ัน 2,3 

กลุมสาระการงานอาชีพ     อาคาร 5 ช้ัน 1,2 

       บริเวณโรงอาหาร 

นางสาวพรรณวดี มนตรี    กรรมการและเลขานุการ 
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นายสมศักด์ิ  กุสุโมสย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. กำกับ ดูแล ความเรียบรอย ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของอาคารเรียน หองเรียนสถานท่ี 

และส่ิงแวดลอมของอาคารท่ีรับผิดชอบและในสวนท่ีเกี่ยวของ 

2. กำกับ ดูแล และควบคุมการใชไฟฟา น้ำ ใหเปนไปอยางประหยัดและคุมคา เพื่อการอนุรักษพลังงาน 

3. กำกับ ติดตาม การปฏิบัติหนาท่ีของนักการ-ภารโรง ใหเปนไปดวยความเรียบรอย บังเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล กอใหเกิดประโยชนแกทางราชการ 

4. ตรวจสอบความเรียบรอย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงของอาคารเรียนและส่ิงอำนวย         

ความสะดวกใหเพียงพอ ท้ังดานวัสดุ อุปกรณ อาคารเรียน หองเรียน เพื่อเตรียมความพรอมสำหรับการใช

งาน 

5. ดำเนินการปรับปรุง แกไข ในทันท่ีท่ีพบปญหาตางๆ ถาไมสามารถดำเนินการได ขอใหรายงานเปนลำดับ

ช้ัน เพื่อรายงานใหผูอำนวยการทราบตอไป 

6. ดูแลการปดหองเรียนแตละช้ันต้ังแตเวลา 18.00 น. เปนตนไป     

7. ดูแลการใชหองเรียนเพื่อดำเนินการสอนหรือจัดกิจกรรมและดูแลการ เปด – ปด หองและความสะอาดให

เรียบรอย   

8. ใหบริการหองประชุมตางๆ แกนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 

9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

3.7 งานโภชนาการ 

นางธันตนิศา  จันทรดี   หัวหนางาน 

นางสาวกาญจนา     วิเชียรดิลกกุล  กรรมการ 

นายททนที             ทวีโชติ   กรรมการ 

นางสาวนีรัมพร  ดะใน   กรรมการ 

นักการหญิงทุกคน    กรรมการ 

นางสาวปรญิดา  กิตติปยะลักษณ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. กำหนดแนวปฏิบัติในการบริการเรื่องอาหารและน้ำ 

2. กำหนดราคาการจำหนายอาหาร 

3. ตรวจสอบคุณภาพอาหารใหมีคุณภาพพรอมเสนอแนะแกคณะกรรมการกลุมบริหารท่ัวไป 

4. นิเทศ ติดตามประสานงานกับผูประกอบการขายอาหารในโรงเรียน 

5. ปฏิบัติงานตามคำส่ังกรณีพิเศษอื่น ๆ  เชน  งานประชุม  สัมมนา  ฯลฯ 

6. บริหารจัดการระบบเติมเงินบัตรนักเรียนในการซื้ออาหารในโรงอาหาร 

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดมอบหมาย 
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3.8 งานพยาบาล 

นางสาวจิราภรณ  นุจร   หัวหนางาน 

นางสาวภัครินทร อะโรคา   กรรมการ 

นางสาววิชุดา  พุทธวงค   กรรมการ 

นางสาวอินทิรา      เอมสมบูรณ  กรรมการ 

นางสาวพรรณวดี   มนตรี   กรรมการ 

นางสาวนัชรีญา       พรมชาติ  กรรมการ 

นางสาววชิราพร วันทนีย   กรรมการ 

นางสาวผุสดี  ขำทอง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ประสานงานกับฝายพยาบาลเพื่อทราบขอมูล 

2. ดำเนินการประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก 

3. เฝาระวังภาวะสุขภาพและการเจริญเติบโต 

4. จัดโครงการ งบประมาณ และพัฒนางานพยาบาลของโรงเรียน 

5. จัดกิจกรรมรณรงค /ปองกัน /แกไขการแพรระบาดของโรคเอดสและพฤติกรรมเส่ียงทางเพศกอนวัยอัน

ควรของนักเรียนทุกรูปแบบ 

6. ปฐมพยาบาล ใหคำปรึกษาและแนะแนวดานสุขภาพอนามัยแกนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียน   

7. สงเสริม เผยแพรใหความรูดานสุขภาพอนามัยแกนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

8. ติดตาม ประเมินผลสถิติการขอรับบริการดานสุขภาพ ภาวการณเจริญเติบโต 

9. จัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุแกนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกปการศึกษา 

10.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

3.9 งานสิ่งแวดลอม 

นายพีรพัฒน  คำอุดม   หัวหนางาน 

นางสาวอุทุมพร  เทียมทัศน  กรรมการ 

นางสาวปวีรนภัส ยศธนาพัฒน  กรรมการ 

นางสาวภาวิณี  แถบหอม  กรรมการ 

นางสาวสุดาพรรษ กันนุฬา   กรรมการ 

นางสาวณิชาภัทร ใจยะทิ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. วางแผนออกแบบ และจัดเตรียมงานดานส่ิงแวดลอมโรงเรียน 

2. ดำเนินการประเมิน และเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินผล และวิเคราะหผลงานดานส่ิงแวดลอมโรงเรียน 

3. จัดทำรายงานการประเมิน สรุปผลการจัดกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมโรงเรียน 

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

3.10 งานรักษาความปลอดภัย 
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นายประดับ  บุษบา   หัวหนางาน 

นายชัยทศ  จำเนียรกุล  กรรมการ    

นายเสนีย  คงประโคน  กรรมการ 

นางสาววิชุดา  พุทธวงค   กรรมการ 

นายสันติชัย  ประสานพานิช   กรรมการและเลขานุการ 

นางกำไร  ไผงาม   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1.ดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียน 

2.ดูแลงานพิเศษท่ีโรงเรียนจัดกิจกรรมตาง ๆ   

3.จัดเวรตารางเวรครู  ลูกจางประจำ  ลูกจางช่ัวคราว  ตามท่ีราชการกำหนด 

4. ประสานงาน กำกับติดตามการปฏิบัติหนาท่ี บันทึกเวร ตรวจเวร  

5. ประสานงานการทำงานของบริษัทรักษาความปลอดภัย 

6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

3.11 งานยานพาหนะ 

นายสันติชัย  ประสานพานิช  หัวหนางาน 

นายประดับ  บุษบา   กรรมการ 

นายอารี  เนียมสุทธิ  กรรมการ 

นายปยะ  พรหมทา  กรรมการ 

นายวงศธร  จันทรดี   กรรมการ 

นายธีรัตน  เรืองชนะวฒัน  กรรมการและเลขานุการ  

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. จัดบริการ ดูแลการใชยานพาหนะสำหรับบุคลากร พรอมแจงผูท่ีมาติดตอขอใชยานพาหนะทุกครั้ง 

2. จัดการดูแล รักษา ซอมแซม ยานพาหนะ ใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชยานพาหนะในการเดินทางไปราชการท้ังดาน 

4. ปริมาณงาน และคาใชจาย 

5. ตรวจสอบบันทึกตารางการใชรถ  เลขไมล  ใหเปนปจจุบัน 

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

3.12 การรับนักเรียน 

นายเกียรติศักด์ิ  แกวศร ี   หัวหนางาน 

นางสาวปาริชาติ ตระทอง   กรรมการ 

นางสาวนันทพร ไผทองคำ  กรรมการ 

นางสาวพรรวินท    ชมภู   กรรมการ 

นางสาวดวงฤทัย พงษสุชาติ  กรรมการ 

นางกำไร  ไผงาม   กรรมการ 

นางสาวเวณิกา  มาอินทร  กรรมการ 
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นางวรรณสิริ   ชัยเดช   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาววิชุดา  พุทธวงค   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. จัดเตรียมเอกสารการรับสมัครนักเรียนและอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการรับสมัครนักเรียน 

2. ประสานงานกับฝายท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหการรับนักเรียนเปนไปตามนโยบาย 

3. จัดเตรียมงานตามนโยบายทางราชการ ท่ีเกี่ยวของกับการรับนักเรียน 

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ท่ีไดรับมอบหมาย 

3.13 การประชาสัมพันธงานการศึกษา 

นางสาวรพีกร  สุริยธรรม  หัวหนางาน 

นางสาวรัตนาภรณ รังสิยานนท  กรรมการ 

นางสาวพรพมิล  ศิริอรัญกุล  กรรมการ 

นายทนง  หลีนอย   กรรมการ 

นางสาวธรรญวลัย เชิดทอง   กรรมการ 

นายวงศกร  ศรีระแกว  กรรมการ 

นางสาวจิดาภา  พันธุวรรณ  กรรมการ 

นายทวิช  อัศวตระกูลวงศ  กรรมการ 

นางสาวศศิธร  จิรจักรชัย  กรรมการ 

นางกำไร  ไผงาม   กรรมการ 

นางสาวพรธาราดา แพพะยอม  กรรมการและเลขานุการ  

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ศึกษาความตองการในการเผยแพรขาวสารขอมูลและผลงานของสถานศึกษา รวมท้ังความตองการ   

ในการไดรับขาวสารขอมูลทางการศึกษาของชุมชน 

2. วางแผนการประชาสัมพันธของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน องคกร สถาบันและ 

ส่ือมวลชนในทองถ่ิน 

3. จัดใหมีเครือขายประสานงานประชาสัมพันธ 

4. พัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ จัดทำขอมูลขาวสารและภาพกิจกรรมของโรงเรียนสง 

1. ทาง E–mail ถึงสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 เพื่อเปน

การเขารวมโครงการฯ 

2. ช่ือวา สัปดาหนี้มีอะไร ท่ีไหน และทางขาว E-networks ซึ่งเปนการประชาสัมพันธเชิงรุก 

เพื่อให 

3. สาธารณชนไดทราบความเล่ือนไหวทางการศึกษา โดยประสานงานกับงานโสตทัศนศึกษา 

5. สรางกิจกรรมประชาสัมพันธในหลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีสวนรวมของเครือขาย                   

ประชาสัมพันธ 

6. ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ เพื่อใหทราบถึงผลท่ีไดรับและนำไปปรับ แกไขและพัฒนาให  

เหมาะสมตอไป 
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7. จัดทำขอมูล ขาวสาร ข้ึนจอแอลอีดี ใหเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ 

8. ดำเนินการจัดทำวารสารสายน้ำผ้ึง 

9. ดำเนินงานพิธีกรในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

3.14 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

นางสาวศศิธร  จิรจักรชัย  หัวหนางาน 

นายทนง  หลีนอย   กรรมการ  

นายสมัชชา   สวางศรี   กรรมการ 

นายบุญสิทธิ์  แซอึ้ง   กรรมการ 

นางสาวเวณิกา    มาอินทร  กรรมการ 

นางสาวสิริกานต พวงศิร ิ   กรรมการและเลขานุการ 

นายเกียรติศักด์ิ  แกวศร ี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ   

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ดูแลการใชเครื่องเสียง ไมโครโฟน เครื่องฉายโปรเจ็คเตอรและวัสดุ อุปกรณตาง ๆ 

2. ดำเนินถายภาพวีดิโอ ภาพนิ่ง และภาพกิจกรรมตาง ๆ พรอมนำเสนอและเก็บรักษา 

3. ดูแลหองโสตทัศนศึกษา หองประชุมเพชรรัตนเฉลิมพระเกียรติ หองประชุม ๘๑๐๓ ใหพรอมใชงาน 

4. นำภาพกิจกรรมโรงเรียนข้ึนแสดงผลบนระบบเครือขายขาวสารการศึกษา E-network 

5. ดูแลการใชคอมพิวเตอร อุปกรณ และส่ือการสอนในหองเรียนและสำนักงาน 

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

3.15 งานการพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ ประสานงาน และวางแผนวิจัย  

นางสาวณิชาภัทร   ใจยะทิ   หัวหนางาน 

นางสาวนวพร      เทพดวงแกว  กรรมการ 

นายอธิโชค  กองกาญจนาทิพย กรรมการ 

นายคมสัน   ศรีบุตรศรี  กรรมการ 

นายสิรวิชญ    เตียงวัน                      กรรมการและเลขานุการ  

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. เก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศท้ังภายในและภายนอกท่ีจำเปนตอการบริหารหนวยงาน เกี่ยวกับ     

นักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานท่ี ครุภัณฑ รวมท้ังชุมชน 

2. ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศใหถูกตองและเปนปจจุบันอยูเสมอ 

3. จัดระบบขอมูลสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ 

4. วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับงานสารสนเทศ 

5. รายงานขอมูลสารสนเทศแกหนวยงานใหทันกำหนดเวลา 

6. ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศโรงเรียน กับ สพม.เขต ๒ และหนวยงาน 

ภายนอก 

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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3.16 งานสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานสถาบันสังคม 

ราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 

นางธนภรณ    พรมชาติ  หัวหนางาน 

นางพนิตตา    อรามศิริรุจิเวทย  กรรมการ 

นางณัฐิดา       บุญรอด    กรรมการ 

นางสาวนันทพร ไผทองคำ  กรรมการ 

นางสาวกิตติภัค   กาญจนาชานนท  กรรมการ 

นางสาวสกาว       สาระแสน  กรรมการ 

นางสาวทิพรดา         ลุขมาตย       กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ดูแลตอนรับผูปกครอง แขกผูมีเกียรติ ผูมารวมงาน ในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

2. ประสานงานกับฝายจัดงานเพื่อดูแลประธานในกรณีท่ีมีการตอนรับในลักษณะพิเศษ 

3. ปฏิบัติงาน ดูแลงานของสมาคมศิษยเกาโรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ 

4. ประสานงานเครือขายการศึกษาทุกฝาย 

5. ดูแลบัญชีควบคุมการเบิกจายสวัสดิการงานรับรอง 

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

3.17 งานสงเสริมอตัลักษณและคานิยมไทย 

นางถวิลักษณ    เลาหบุตร  หัวหนางาน 

นางวรรณสิร ิ  ชัยเดช   กรรมการ 

นายเสนีย  คงประโคน  กรรมการ 

นายสนอง  คุณมี   กรรมการ 

นางสาวปาริชาติ ตระทอง   กรรมการ 

นางสาวรพีกร  สุริยธรรม  กรรมการ 

นางสาวนันทพร ไผทองคำ  กรรมการ 

นางสาววิชุดา  พุทธวงค   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวฐิติกร  คีตาชีวะ         กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสำคัญตางๆ 

2. ประสานกลุมงานท่ีเกี่ยวของ 

3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.18 งานโรงเรียนสุจริต 

นายอธิโชค  กองกาญจนาทิพย หัวหนางาน 

นางสาวราตรี  ศุภนามัย  กรรมการ 

นางกัลยวิรัญญา กิตติวิริยานนท  กรรมการ 
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นางสาวอรอุมา  สุขสง   กรรมการ 

นางสาวฐิติกร  คีตาชีวะ   กรรมการ 

นายทนง  หลีนอย   กรรมการ 

นายสิรวิชญ  เตียงวัน   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. วางแผนพัฒนาโครงการ “โรงเรยีนสุจริต”  

2. ดำเนินการขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนสุจริตใหเปนไปตามแผน/นโยบาย/ยุทธศาสตรของโครงการ จัด

กิจกรรมเพื่อปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริตใหกับนักเรียน 

3. สงเสริม สนับสนุน พัฒนา วิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต 

4. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการโครงการ “โรงเรียนสุจริต”  

5. สรุปรายงานผลการดำเนอนงานใหกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นบาน สำนักงานเขต  พื้นท่ี

การศึกษา 

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการเดินเนินโครงการโรงเรียนสุจริต 

3.19 งานสงเสริมคุณธรรม 

นางสาวปาริชาติ ตระทอง  หัวหนางาน 

นายรัฐนนท     ธารพล  กรรมการ 

นางสาวสุนิสา  แกวภูมิแห กรรมการ 

นายสาวิตร       คุปตวิวัฒน กรรมการ 

นางสาวรพีกร  สุริยธรรม กรรมการ 

นางสาวพรหทัย    ขำพรมราช กรรมการ 

นางสาวชโลทร     ทนปรางค กรรมการ 

นายททนที        ทวีโชติ  กรรมการ 

นางสาวณัฐสุดา    ตะกา  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. จัดทำแผนงาน/โครงการดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตลอดปการศึกษา  

2. จัดกิจกรรมท่ีเปนการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหมีความตอเนื่องสม่ำเสมอ  

3. ใหการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน หนวยงานราชการ องคกรตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริม    

    คุณธรรม จริยธรรม  

4. เก็บรวบรวมขอมูลเปนรูปเลม สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูเกี่ยวของและผูบริหาร  โรงเรียน  

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
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4. งานกิจการนักเรียน 

   4.1 งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน 

นายวงศกร   ศรีระแกว  หัวหนางาน 

นางสาวรัตนาภรณ  รังสิยานนท  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 

นางสาวสิริกานต  พวงศิร ิ   กรรมการ 

นายอธิโชค   กองกาญจนาทิพย กรรมการ 

นางสาวนิตยา   รวมวงค   กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. กำหนดนโยบาย ใหคำปรึกษา วางแผนการดำเนินงาน นิเทศ กำกับ ติดตาม ใหงานกิจการนักเรียน เปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ 

2. ดำเนินการจัดทำคูมือนักเรียนประจำปการศึกษา 

3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

4.2 งานระดับช้ัน 

นายภควัฒน  สุขอนันต หัวหนาระดับช้ัน ม.1 

นางสาวจุสิตา  สุโคตรพรหมมี หัวหนาระดับช้ัน ม.2 

นายวายุ  ฤดีณัฐทรัพย หัวหนาระดับช้ัน ม.3 

นายเลอริช  ทิมออง  หัวหนาระดับช้ัน ม.4 

นายวรพล  ดิลกทวีวัฒนา หัวหนาระดับช้ัน ม.5 

นางสาวอุไรวรรณ กลาผจัญ หัวหนาระดับช้ัน ม.6 
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หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. กำหนดบทบาท หนาท่ี ของครูในระดับช้ัน ในการติดตามดูแลชวยเหลือนักเรียน 

2. ประสานงานกับครูประจำช้ันในระดับ ควบคุมและดูแลความประพฤติของนักเรียน 

3. ติดตามแกไขปญหานักเรียนในระดับช้ันท่ีประพฤติผิดวินัยของโรงเรียน 

4. ดูแลนักเรียนในระดับช้ัน ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ใหเกิดความเรียบรอย 

5. ประสานงานกับเครือขายผูปกครองระดับช้ัน เพื่อรวมกันแกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

6. จัดทำปฏิทินกิจกรรมประชุมระดับใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ  

7. เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน 

8. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา 

9. จัดกิจกรรมคายคุณธรรม 

10.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

4.3 งานสภานักเรียน 

นางพัชรีย  ใบมวง   หัวหนางาน 

นางสาวสุณีย   วาจาสุวิมล  กรรมการ 

นายสมัชชา  สวางศรี   กรรมการ 

นายอธิโชค  กองกาญจนาทิพย กรรมการ 

นางสาวนัฏฐา  ตรีสรานุวัฒนา  กรรมการ 

นายณัฐภัทร  จันทยา   กรรมการ 

นางสาวสิริกานต  พวงศิร ิ   กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. เปนท่ีปรึกษาและดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน 

2. กำหนดขอบขายหนาท่ีของประธานและคณะกรรมการนักเรียน 

3. ประสานงานตามนโยบายและคำส่ังตางๆท่ีเกี่ยวของกับงานสภานักเรียน 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

4.4 งานประสานและพัฒนาเครือขายผูปกครอง 

นางสาวศริญญา หาผล   หัวหนางาน 

นางสาวรัตนาภรณ  รังสิยานนท  กรรมการ 

นางสาวฐิติกร  คีตาชีวะ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. จัดใหมีประชุมเครือขายผูปกครองของโรงเรียน 

2. ประสานงานระหวางเครือขายผูปกครองกับคณะผูบริหารและครูทุกทาน 

3. ประสานงานตามนโยบายและคำส่ังตางๆท่ีเกี่ยวของกับงานเครือขายผูปกครอง 

4. จัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียน ผูปกครองเครือขาย ท่ีอยู เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดงายและรวดเร็ว 

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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4.5 งานสงเสริมประชาธิปไตย 

นางสาวนัฏฐา   ตรีสรานุวัฒนา  หัวหนางาน 

นางพัชรีย  ใบมวง   กรรมการ 

นางสาวพัชรินทร   อิ่มใจ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ สงเสริม ใหความรู แกครูและนักเรียนในเรื่องสงเสริมความเปนประชาธิปไตย 

2. จัดกิจกรรมเลือกต้ังประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน 

3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

4.6 งานวินัยและความประพฤตินักเรียน 

นางสาววิลาวัลย ทิมยายงาม    หัวหนางาน 

นางสาวทิพรดา  ลุขมาตย  งานวินัยระดับ ม.1 กรรมการ 

นายกิตติมนต  ณะทอง  งานวินัยระดับ ม.2 กรรมการ 

นางสาววิลาวัลย ทิมยายงาม งานวินัยระดับ ม.3 กรรมการ 

นายเกียรติศักด์ิ  แกวศร ี  งานวินัยระดับ ม.4 กรรมการ 

นางสาวจิดาภา  พันธุวรรณ งานวินัยระดับ ม.5 กรรมการ 

นางสาวกมลวรรณ   เขียวนอย งานวินัยระดับ ม.6 กรรมการ 

นางสาวธัญญลักษณ    นนทรัตน    กรรมการ 

นางสาวฐิติกร  คีตาชีวะ      กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ควบคุม ปองกัน และดูแลความประพฤติของนักเรยีน 

2. ประเมินผลพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โดยประสานงานกับครูหัวหนาระดับช้ัน 

ครูหัวหนาคณะสี และครูประจำช้ัน 

3. จัดกิจกรรมใหนักเรียนปรับแกพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

4.7 งานสารวัตรนักเรียน 

นายสมัชชา   สวางศรี                  หัวหนางาน 

นายอธิโชค  กองกาญจนาทิพย  กรรมการ 

นางพัชรีย  ใบมวง    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ประสานงานสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการดำเนินงาน คณะกรรมการสารวัตรนักเรียน 

2. สงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสารวัตรนักเรียนใหเปนไปตามระเบียบของ 

สถานศึกษา และกฎกระทรวงศึกษาธิการ 

3. ติดตามดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการสารวัตรนักเรียนใหเปนไปตามระเบียบของ 

สถานศึกษา และกฎกระทรวงศึกษาธิการ 

4. ประสานงานและบูรณาการปฏิบัติงานรวมกับคณะกรรมการสารวัตรนักเรียน ครู และบุคลากร 



74 

ทางการศึกษา ในการสงเสริมความประพฤตินักเรยีน 

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

4.8 งานสถิติขอมูลนักเรียน 

นางสาวพัชรินทร   อิ่มใจ    หัวหนางาน 

นางสาวรัตนาภรณ รังสิยานนท   กรรมการ 

นางสาวนัฏฐา  ตรีสรานุวัฒนา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. จัดทำขอมูลการมาเรียนของนักเรียน และรายงานผูบังคับบัญชา 

2. รายงานการมาสาย ขาดเรียน หนีเรียน ตอฝายกิจการนักเรียนเปนรายวัน 

3. รวบรวมและบันทึกขอมูลการตัดคะแนนความประพฤติใหเปนปจจุบัน 

4. ดำเนินการสงตอขอมูลนักเรียนท่ีถูกตัดคะแนนพฤติกรรมใหกับหัวหนางานวินัยและความประพฤตินกัเรียน  

5. วางแผน ดำเนินการ กำกับ ติดตามการเยี่ยมบาน โดยประสานกับครูประจำช้ัน และคัดกรอง 

นักเรียน เพื่อสงตอใหกับงานแนะแนว 

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

4.9 งานปองกันแกไขปญหาสิ่งเสพติดและอบายมุข 

นายณัฐภัทร     จันทยา    หัวหนางาน 

นายอธิโชค  กองกาญจนาทิพย  กรรมการ 

นายสมัชชา  สวางศรี    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. จัดทำแผนงาน โครงการปองกันและแกปญหายาเสพติด 

2. ดำเนินงานปองกันและแกปญหายาเสพติด ดูแลและชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหายาเสพติด 

ในโรงเรียน 

3. จัดทำสถิติขอมูลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวของกับสารเสพติดชนิดตาง ๆ 

4. ประสานงานกับทุกกลุมท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อชวยกนัปองกนั และ แกปญหายาเสพติด 

5. การสุมตรวจปสสาวะนักเรียนกลุมเส่ียง 

6. ตรวจสอบติดตาม บำบัด เยียวยา ฟนฟูนักเรยีนท่ีเสพยาเสพติด 

7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการปองกันและแกปญหายาเสพติด รายงานใหกลุมบริหารกิจการ  

นักเรียนเพื่อนำเสนอ ผูอำนวยการโรงเรียน 

8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.10 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

นางสาวธัญญลักษณ   นนทรัตน  หัวหนางาน 

นายภควัฒน     สุขอนันต  หัวหนาระดับช้ัน ม.1 

นางสาวจุสิตา    สุโคตรพรหมมี  หัวหนาระดับช้ัน ม.2 

นายวายุ          ฤดีณัฐทรัพย  หัวหนาระดับช้ัน ม.3 

นายเลอริช       ทิมออง   หัวหนาระดับช้ัน ม.4 
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นายวรพล       ดิลกทวีวัฒนา  หัวหนาระดับช้ัน ม.5 

นางสาวอุไรวรรณ   กลาผจัญ  หัวหนาระดับช้ัน ม.6 

นางสาวชลพฤกษ สังขมณี   งานระบบดูแลชวยเหลือ ม.1 

นางสาวสุพรรษา 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 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหเกิดประสิทธิภาพตามแนวทาง วิสัยทัศนและ เปาหมายท่ี

โรงเรียนกำหนดโดยใหสอดคลองกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด คุณภาพการศึกษา  

2. ดำเนินการคัดกรองนักเรียนและประเมนิ SDQ ของนักเรียน รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและจัดทำ

ขอมูลเปนรูปเลมและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารสถานศึกษา 

3. สนับสนุนการเยี่ยมบานนักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

4. รวบรวมขอมูลการเยี่ยมบานนักเรียน วิเคราะหขอมูล ทำสถิติและจัดทำขอมูลเปนรูปเลมและสรุปรายงาน

ผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารสถานศึกษา 

5. ติดตาม แกไขและสงเสริม พัฒนาพฤติกรรมนักเรยีน โดยประสานกับผูเกี่ยวของใหมีสวนรวมในการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.11 งานสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค 

นางสาวสุณีย   วาจาสุวิมล  หัวหนางาน 

นางสาวสิริกานต พวงศิร ิ   กรรมการ 

นางพัชรีย         ใบมวง   กรรมการ 

นางสาวนัฏฐา   ตรีสรานุวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิต และกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคแกนักเรยีน 

2. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

4.12 งานระบบสถานศึกษาปลอดภัย MOE safety center 

นายอธิโชค       กองกาญจนาทิพย หัวหนางาน 

นายสันติชัย  ประสานพานิช  กรรมการ 

นายณัฐภัทร  จันทยา   กรรมการ 

นายเสนีย  คงประโคน  กรรมการ 

นางสาววิลาวัลย  ทิมยายงาม  กรรมการ 

นางสาวจิราภรณ นุจร   กรรมการ 
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นางธันตนิศา  จันทรดี   กรรมการ 

นายรัฐนนท  ธารพล   กรรมการ 

นางสาวธัญญลักษณ นนทรัตน  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ดำเนินการระบบ MOE Safety Center  

2. รับและประสานงานสงตอ Case ท่ีแจงเขามายังโรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ  

3. รับผิดชอบในการแกไขปญหา สรุปเหตุการณ และรายงานผลการดำเนินการ 

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 
ส่ัง ณ วันท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 256 

 

 

 

         (นายณรงคศักด์ิ   รักพรา) 

      ผูอำนวยการโรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ 

   


