
 
 
 

ค ำสัง่โรงเรียนธญับุรี 
ท่ี 195  /2563 

เร่ือง  แต่งตัง้และมอบหมำยงำนในหน้ำท่ีรบัผิดชอบ ประจ ำปี 2563 
------------------------------------- 

เพื่ อ ให้ก ารบริหารงานของ โ รง เ รียนธัญบุ รี  บรรลุ วัตถุ ประสงค์ต ามนโยบาย
กระทรวงศกึษาธกิารตามหลกัการกระจายอ านาจการบรหิารการศกึษาและการจดัการศกึษา พ.ศ.  2550 
โดยสถานศกึษา                    เป็นศูนยก์ลางการบรหิารงาน  การใหค้วามส าคญัในเรื่องคุณภาพของ
งาน การมสี่วนร่วมทางการศกึษา                    เพื่อร่วมขบัเคลื่อนงานโดยพร้อมเพรยีงกนั  อาศยั
อ านาจตามพระราชบญัญตับิรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร  พ.ศ. 2546 มาตรา 39(1)  จงึแต่งตัง้
บุคลากรใหป้ฏบิตัหิน้าที ่ดงัต่อไปนี้   

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1. นายชาล ี วฒันเขจร ผูอ้ านวยการโรงเรยีน ประธานกรรมการ 
2. นายเกรยีงไกร  ด าประภา รองผูอ้ านวยการกลุ่มบรหิารงบประมาณ กรรมการ 

 และรองผูอ้ านวยการกลุ่มบรหิารทัว่ไป 
3. นางสาวเกศนิี  พนัธุมจนิดา รองผูอ้ านวยการกลุ่มบรหิารวชิาการ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

เลขานุการ 
และรองผูอ้ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

มีหน้ำท่ี  วางแผน  ใหค้ าปรกึษา  แนะน า และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

1.  คณะกรรมกำรงำนวำงแผนงำนวิชำกำร   ประกอบดว้ย 
1.๑ นางสาวเกศนิี  พนัธุมจนิดา ประธานกรรมการ   
1.๒ นายอนุรกัษ์  เตชะเถลงิผล กรรมการ 
1.๓ นางสาวนปภชั  สุขสุวรรณ กรรมการ 
1.๔ นางสาวนรศิรา  วรรณโกษติย ์ กรรมการ   
1.๕ นางสาวสุขมุาภรณ์  เกษรจรุง กรรมการ 
1.๖ นายจรีะศกัดิ ์ ศรจีนัทรแ์กว้ กรรมการ 
1.๗ นายวชิญ์  วชิญปัญญากุล กรรมการ 
1.๘ นางบุษรา  มิง่ขวญั กรรมการ 
1.๙ นางพสัว ี ไพศาลธนสุข กรรมการ 
1.๑๐ นายนรนิทร ์ เทพศริ ิ กรรมการ 
1.๑๑ นายกติตภิพ  ปักเชญิเชือ้ กรรมการ 
1.๑๒ นางประภาพรรณ  ลลีาวฒัน์ศรชียั กรรมการ 



๒ 

1.๑๓ นายคณาธปิ  ใสแจ่ม กรรมการ 
1.๑๔ นางเสาวนี  วงษ์ป้อม กรรมการ 
1.๑๕ นางกชนิกา  พลจนัทกึ กรรมการ 
1.๑๖ นางสาววารรีตัน์  ชายสวสัดิ ์ กรรมการ 
1.๑๗ นายสนัต ิ จัน่ผ่อง กรรมการและเลขานุการ 
1.๑๘ นางสาวจุฑามาศ  กมล กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ  
มีหน้ำท่ี  
1. วางแผนจดัท าแนวปฏบิตักิารด าเนินงานวชิาการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน           
2. วางแผนการสง่เสรมิความเป็นเลศิทางวชิาการ และแก้ไขปัญหาการเรยีน  
3. ควบคุมดแูลการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  การจดัครผููส้อน จดัครเูขา้สอนแทน จดัสอนซ่อม

เสรมิ และงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้ป็นไปตามตามจุดเน้นการพฒันาคุณภาพการศกึษา  
4. ประเมนิผลและรายงานผลการพฒันาปรบัปรุงเพือ่เป็นขอ้มลูในการวางแผนพฒันานักเรยีน 
5. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2.  คณะกรรมกำรงำนพฒันำหลกัสูตร   ประกอบดว้ย  
2.1 นางสาวสุขมุาภรณ์  เกษรจรุง ประธานกรรมการ 
2.2 นางอุไรวรรณ  ชยัรตันวฒัน์ กรรมการ 
2.3 นายนรนิทร ์ เทพศริ ิ กรรมการ 
2.4 นายวชิญ์  วชิญปัญญากุล กรรมการ 
2.5 นางทศันียา  เขตจตัุรสั กรรมการ 
2.6 นายดอน  วงษ์สุด กรรมการ 
2.7 นางอุไร  หวายบุตร กรรมการ 
2.8 นายเดน็  มสีมภพ กรรมการ 
2.9 นางสุนีย ์ ค ามงคุณ กรรมการ 
2.10 นางสาวสุพรรณี  แยม้เนตร์ กรรมการ 
2.11 นางกชนิกา  พลจนัทกึ กรรมการ 
2.12 นางเสาวนี  วงษ์ป้อม กรรมการ 
2.13 นายกติตภิพ  ปักเชญิเชือ้ กรรมการ 
2.14 นายอนุรกัษ์  เตชะเถลงิผล กรรมการ 
2.15 นายธติพิงษ์  โกสุม  กรรมการ 
2.16 นางชุตมิา  ภญิญาพงษ์ กรรมการ 
2.17 นางปัญจพร  มสีมภพ กรรมการ 
2.18 นางนลนิี  คลา้ยส าเนียง กรรมการ 
2.19 นางสาวนรศิรา  วรรณโกษติย ์ กรรมการ 
2.20 นางสาวอมรรตัน์  บวัอิน่ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี  



๓ 

1. จดัท าแผนพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา ทีม่เีนื้อหาสาระและกจิกรรม ใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ            
และความถนัดของผู้เรยีน ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิหน้าสถานการณ์ และการ
ประยุกตค์วามรูเ้พือ่น ามาใชป้้องกนัและแกไ้ขปัญหาโดยเน้นความรูคู้่คุณธรรม 

2. จดัท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  ตลอดจน
สอดคลอ้งกบังานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

3. เสนอแนวทาง ประสานงานใหค้รแูละบุคลากร จดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรสถานศกึษา  
4. นิเทศตดิตามประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร ปรบัปรุงและพฒันาหลกัสตูร 
5. ประเมนิผลและรายงานผลการปฏบิตังิาน 
6. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 
3.  คณะกรรมกำรงำนพฒันำกระบวนกำรเรียนรู้      ประกอบดว้ย 

3.๑ นางสาวนปภชั  สุขสุวรรณ ประธานกรรมการ 
3.๒ นางกชนิกา  พลจนัทกึ กรรมการ 
3.๓ ว่าทีร่อ้ยตรหีญงิวชัราภรณ์  โสมทพิย์ กรรมการ 
3.๔ นายนรนิทร ์ เทพศริ ิ กรรมการ 
3.๕ นายชวลติ  แช่มเจรญิ กรรมการ 
3.๖ นายวศนิ  ศุภนคร กรรมการ 
3.๗ นายจรีะศกัดิ ์ ศรจีนัทรแ์กว้ กรรมการ 
3.๘ นางสาวพาฝัน  แซ่ตัง้ กรรมการ 
3.๙ นายธนพงศ ์ ป่ินอนิทร์ กรรมการ 
3.๑๐ นางสาวจุฑามาศ  กมล กรรมการ 
3.๑๑ นางสาวอาทติยา  สุขศร ี กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี  
1. จดัเนื้อหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความถนดัของผูเ้รยีน 
2. ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ และการประยุกตค์วามรูม้าใชเ้พือ่ป้องกนัและแกปั้ญหา 
3. จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูป้ระสบการณ์ คดิเป็น ท าเป็น และแกปั้ญหาได้ 
4. จดัการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด้า้นต่าง ๆ ใหส้มดุล ปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรม     

ค่านิยมทีด่งีาม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
5. สง่เสรมิใหม้บีรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สือ่การเรยีนการสอนและอ านวยความสะดวกในการจดัการ

เรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  
6. จดัการเรยีนรู้ให้เกดิขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และประสานความร่วมมอืกบัผู้ปกครอง ชุมชน     

เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาร่วมกนั 
7. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

4.  คณะกรรมกำรงำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรจดักำรเรียนกำรสอน   ประกอบดว้ย 
4.๑ นายนรนิทร ์ เทพศริ ิ ประธานกรรมการ 



๔ 

4.๒ นายอนุรกัษ์  เตชะเถลงิผล กรรมการ 
4.๓ นางทศันียา  เขตจตัุรสั กรรมการ 
4.๔ นางอุไร  หวายบุตร กรรมการ 
4.๕ นางพสัว ี ไพศาลธนสุข กรรมการ 
4.๖ นางสุนีย ์ ค ามงคุณ กรรมการ 
4.๗ นางสาววารรีตัน์  ชายสวสัดิ ์ กรรมการ 
4.๘ นายดอน  วงษ์สุด กรรมการ 
4.๙ นายชวลติ  แช่มเจรญิ กรรมการ 
4.๑๐ นายวชิญ์  วชิญปัญญากุล กรรมการ 
4.๑๑ นายวศนิ  ศุภนคร กรรมการ 
4.๑๒ นางสาวสายจติรา  นิสาย กรรมการ 
4.๑๓ นางสาวจุฑามาศ  กมล กรรมการและเลขานุการ 
4.๑๔ นายธนพงศ ์ ป่ินอนิทร์ กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
 
มีหน้ำท่ี    
1. วางแผนจดัท าแนวปฏบิตักิารเรยีนการสอนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2. จดัตารางการเรยีนการสอน จดัครผููส้อน จดัครเูขา้สอนแทน จดัสอนซ่อมเสรมิ สอนชดเชย  
3. จดักจิกรรมสง่เสรมินกัเรยีนสูค่วามเป็นเลศิทางวชิาการ 
4. จดักจิกรรมแกไ้ขนกัเรยีนทีม่ปัีญหาทางการเรยีน 
5. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

5.  คณะกรรมกำรงำนนิเทศกำรศึกษำ  ประกอบดว้ย 
5.๑ นายสนัต ิ จัน่ผ่อง ประธานกรรมการ  
5.๒ นายวชิญ์  วชิญปัญญากุล กรรมการ  
5.๓ นางสาวชวาลยั  เกดิโพธิพ์ว่ง กรรมการ 
5.๔ นางทศันียา  เขตจตัุรสั กรรมการ  
5.๕ นางประภาพรรณ  ลลีาวฒัน์ศรชียั กรรมการ 
5.๖ นางบุษรา  มิง่ขวญั กรรมการ 
5.๗ นางสาวจริาวรรณ  ผนินอก กรรมการ 
5.๘ นายกติตภิพ  ปักเชญิเชือ้ กรรมการ  
5.๙ นายคณาธปิ  ใสแจ่ม กรรมการ  
5.๑๐ นายนรนิทร ์ เทพศริ ิ กรรมการ 
5.๑๑ นางเสาวนี  วงษ์ป้อม กรรมการ 
5.๑๒ นางพสัว ี ไพศาลธนสุข กรรมการ 
5.๑๓ นางสุนีย ์ ค ามงคุณ กรรมการ 
5.๑๔ นางสาววารรีตัน์  ชายสวสัดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 



๕ 

5.๑๕ นางสาวหนึ่งฤทยั  ศรตีงัตา กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี    
1. จดัท าแผนงานและโครงการนิเทศการศกึษา 
2. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา และในรูปแบบที่

เหมาะสม             กบัสถานศกึษา 
3. ตดิตาม ประสานงานกบัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพฒันาระบบ และกระบวนการการ

นิเทศการศกึษางานวชิาการ และการจดัการเรยีนการสอนของสถานศกึษา 
4. จดัให้มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และประสบการณ์ การจดัระบบนิเทศการศกึษากบัสถานศกึษาอื่น                

หรอืเครอืขา่ยการนิเทศการศกึษา ภายในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
5. ประเมนิผลและรายงานผลการปฏบิตังิานต่อฝ่ายบรหิาร 

6.  คณะกรรมกำรงำนทะเบียนและวดัผล   ประกอบดว้ย 
6.๑ นางสาวเบญจรตัน์  ทานธรรม หวัหน้างานทะเบยีนวดัผลโรงเรยีน 
6.๒ นางนลนิี  คลา้ยส าเนียง หวัหน้างานทะเบยีน ม.ตน้   
6.๓ นางปัญจพร  มสีมภพ หวัหน้างานทะเบยีน ม.ปลาย 
6.๔ นางจารุวรรณ  สนัตวิรบุตร วดัผล ม.ตน้ กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
6.๕ นางนาท ี เดชะราช วดัผล ม.ปลาย กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
6.๖ นางสาวอรุณี  มากบรบิูรณ์ วดัผล ม.ตน้ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์
6.๗ นางสาวณฏัฐพชัร ์ เพิม่กสกิรรม วดัผล ม.ปลาย กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์
6.๘ นางระเบยีบ  ละโวช้ยั             วดัผล ม.ตน้ กลุ่มสาระฯวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
6.๙ นางสาวสุขมุาภรณ์  เกษรจรุง  วดัผล ม.ปลาย กลุ่มสาระฯววิทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
6.๑๐ ว่าทีร่อ้ยตรธีนทั  เลก็เภา วดัผลกลุ่มงานคอมพวิเตอร์ 
6.๑๑ นางภนัทชา  ศุภนคร วดัผล ม.ตน้ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
6.๑๒ นางสาวณฐัณิชา  หสัราช วดัผล ม.ปลาย กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
6.๑๓ นายคณาธปิ  ใสแจ่ม วดัผล ม.ตน้ กลุ่มสาระฯสุขศกึษาและพลศกึษา 
6.๑๔ นายกติตพิชัญ์  ศศพิทิกัษ์วงศ ์ วดัผล ม.ปลาย กลุ่มสาระฯสุขศกึษาและพลศกึษา 
6.๑๕ นางสาวจุฑามาศ  กมล วดัผล ม.ตน้ กลุ่มสาระฯสงัคมศกึษาฯ 
6.๑๖ นางสาวหนึ่งฤทยั  ศรตีงัตา วดัผล ม.ปลาย กลุ่มสาระฯสงัคมศกึษาฯ 
6.๑๗ นางสาวอสิรา  โรจนบุรานนท์ วดัผล ม.ตน้ กลุ่มสาระฯศลิปะ 
6.๑๘ นายวศนิ  ศุภนคร วดัผล ม.ปลาย กลุ่มสาระฯศลิปะ  
6.๑๙ นางอุไร  หวายบุตร วดัผลกลุ่มสาระฯการงานอาชพี 
6.๒๐ นางสาวประวณ์ีนุช  หวลอารมย์ เจา้หน้าทีท่ะเบยีน ม.1 และ ม.3 
6.๒๑ นางสาวปลืม้กมล  เกดิพศิวงษ์ เจา้หน้าทีท่ะเบยีน ม.2 และ ม.4  
6.๒๒ นางสาวสุจติตรา  จนัทะเกษ เจา้หน้าทีท่ะเบยีน ม.5 และ ม.6 
6.๒๓ นางสาวชุตมิา  เผอืกทอง งานทะเบยีนวดัและประเมนิผล 
6.๒๔ นายภูรวิจัน์  นาเมอืง งานทะเบยีนวดัและประเมนิผล 



๖ 

6.๒๕ นายธนพงศ ์ ป่ินอนิทร์ งานทะเบยีนวดัและประเมนิผล 
6.๒๖ นางสาวสธิาภรณ์  ปัน่พมิาย ผูช้่วยงานทะเบยีนวดัและประเมนิผล 
6.๒๗ นายอนนัต ์ ธ ารงคเ์กยีรต ิ เจา้หน้าทีค่อมพวิเตอรง์านวดัผล 
6.๒๘ นายดอน  วงษ์สุด ผูช้่วยงานทะเบยีน ม.ปลาย  
6.๒๙ นางจริาพร  ธ ารงคเ์กยีรต ิ ผูช้่วยงานทะเบยีน ม.ตน้ 
6.๓๐ นางสาวพรสวรรค ์ มลูสาร งานพสัดุกลุ่มบรหิารวชิาการ 
มีหน้ำท่ี  
1. จดัท าแผนงานและโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการวดัผล ประเมนิผล และเทยีบโอนผลการเรยีนรู ้ 
2. ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตร

สถานศกึษา    ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายระดบัประเทศ  
3. จดัท าเอกสารหลกัฐานทางการศกึษาใหเ้ป็นไปตามระเบยีบการวดัและประเมนิผลของสถานศกึษา  
4. วดัผล ประเมนิผล เทยีบโอนประสบการณ์ผลการเรยีนและอนุมตัผิลการเรยีน  
5. จดัใหม้กีารประเมนิผลการเรยีนทุกระดบัชัน้ และซ่อมเสรมิกรณีทีม่ผีูเ้รยีนไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ  
6. จดัใหม้กีารพฒันาเครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล  
7. จดัระบบสารสนเทศดา้นการวดัผล ประเมนิผลและการเทยีบโอนผลการเรยีนเพือ่ใชใ้นการอ้างองิ      

ตรวจสอบและใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเรยีนการสอน    
8. เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการสอบของโรงเรยีน เพื่อรายงานผลต่อผู้บรหิาร     

สถานศกึษา เพือ่อนุมตัผิลการประเมนิการเรยีนดา้นต่าง ๆ เป็นรายภาค และตดัสนิผลการเรยีน การผ่าน            
ช่วงชัน้ และจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

9. ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ขออนุมัติแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการ เพื่อก าหนด
หลกัเกณฑ ์  วธิกีาร ไดแ้ก่ คณะกรรมการเทยีบระดบัการศกึษา ทัง้ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรยีน และเสนอคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและวชิาการ พร้อมทัง้ให้
ผูบ้รหิารสถานศกึษาอนุมตักิารเทยีบโอน 

10. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
7.  คณะกรรมกำรงำนห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  ประกอบดว้ย 

7.1  งำนห้องสมุด   
๑) ว่าทีร่อ้ยตรหีญงิวชัราภรณ์  โสมทพิย์ ประธานกรรมการ 
๒) นายวชิญ์  วชิญปัญญากุล กรรมการ 
๓) นางพสัว ี ไพศาลธนสุข กรรมการ 
๔) นางบุษรา  มิง่ขวญั กรรมการ 
๕) นายนรนิทร ์ เทพศริ ิ กรรมการ 
๖) นายคณาธปิ  ใสแจ่ม กรรมการ 
๗) นางประภาพรรณ  ลลีาวฒัน์ศรชียั กรรมการ 
๘) นายกติตภิพ  ปักเชญิเชื้อ กรรมการ 
๙) นางเสาวนี  วงษ์ป้อม กรรมการ 



๗ 

๑0) นางเจรญิศร ี จนัทรส์ุข กรรมการ 
๑๑) นางนาท ี เดชะราช กรรมการ 
๑๒) นางเยน็อุรา  ศรจีนัทร ์ กรรมการ  
๑๓) นางสาวสายจติรา  นิสาย กรรมการ 
๑๔) นายวุฒชิยั  แมน้รมัย์ กรรมการ 
๑๕) นางสาวจุฑารตัน์  พึง่ภพ กรรมการ 
๑๖) นางสาวหนึ่งฤทยั  ศรตีงัตา        กรรมการ 
๑๗) นางสาวสุนิตา  จปูระวตั ิ กรรมการ 
๑๘) นายสุพจน์  ไหมสมบุญ กรรมการ 
๑๙) นายสุขสนัต ์ เพชรอาภรณ์ กรรมการ 
๒๐) นายกติตพิจน์  เปียงาม  กรรมการ 
๒๑) นางจนัทรท์พิย ์ บุญไทย กรรมการและเลขานุการ 
๒๒) นางสาวกลอยใจ  โฉมพระกลบั กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี  
1. จดัท าแผนงานและโครงการงานหอ้งสมุด 
2. พฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นแหล่งคน้ควา้ทีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร 
3. ก าหนดแนวปฏบิตัใินการใหบ้รกิารการใชห้อ้งสมุด ส าหรบัคร ูนกัเรยีน และบุคลากร 
4. ประเมนิผลและรายงานผลการปฏบิตังิานต่อผูบ้งัคบับญัชา 
5. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

7.2  งำนแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบติักำรและห้องเรียนคณุภำพ 
นางสาวจุไรภรณ์  พงษ์ศรสีนัต ิ ประธานกรรมการ 
นางสาวพรสวรรค ์ มลูสาร กรรมการและเลขานุการ 
นางเยน็อุรา  ศรจีนัทร์ กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

 
 

คณะกรรมกำรดแูลห้องปฏิบติักำรและห้องเรียนคณุภำพ 
๑) นายจรีะศกัดิ ์ ศรจีนัทรแ์กว้ หอ้งปฏบิตักิารทางภาษา 441 
   และหอ้งสมุด EP อาคาร 4 
๒) นางศรินิทร ์ สุดคนึง หอ้งสมุดภาษาไทยอาคาร 4 
๓) ว่าทีร่อ้ยตรภีูดศิ  ควรระงบั ศูนยก์ารเรยีนรูอ้าเซยีนศกึษา  
๔) นางสาวฉนัทนา  บุญโสม หอ้งเรยีนคุณภาพภาษาไทย  331 
๕) นางสาวสุพรรณี  แยม้เนตร์ หอ้งเรยีนคุณภาพคณิตศาสตร ์ 1305 
๖) นางสาวอรรถกานท ์ ทองแดงเจอื หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์1308   
๗) นางสาวนรศิรา  วรรณโกษติย ์ หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ 1312 
๘) นางสาวพรสวรรค ์ มลูสาร หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ 1310  



๘ 

๙) นางจนิตนา  สมโนชยั หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ 1311  
๑๐) นางสาวนปภชั  สุขสุวรรณ หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ 213 
๑๑) ว่าทีร่อ้ยตรสีุขสวสัดิ ์ เชยีงหว่อง หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ 231 
๑๒) นางสาวนุชนาถ  บวัพุทธา หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ 225 
๑๓) นางระเบยีบ  ละโวช้ยั หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ 222  
๑๔) นางกฤตพร  ดวงชาทม หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ 223 
๑๕) นางสาวอมรรตัน์  บวัอิน่ หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ 233 
๑๖) นางพสัว ี ไพศาลธนสุข หอ้งปฏบิตักิารทางภาษา   1506 
๑๗) นางกมลทพิย ์ สายแสง หอ้งปฏบิตักิารทางภาษา   436 
๑๘) นางภนัทชา  ศุภนคร หอ้งปฏบิตักิารทางภาษาเกาหล ี 1505 
๑๙) นางบงัอร  ปัสมะรสิสา หอ้งปฏบิตักิารทางภาษาฝรัง่เศส 1410 
๒๐) นางสาวจุไรภรณ์  พงษ์ศรสีนัต ิ หอ้งปฏบิตักิารทางภาษาจนี  1409    
๒๑) นางสาวหนึ่งฤทยั  ศรตีงัตา หอ้งเรยีนคุณภาพสงัคมศกึษา  336 
๒๒) นายนรนิทร ์ เทพศริ ิ หอ้งเรยีนคุณภาพสงัคมศกึษา  346 
๒๓) นายอนุรกัษ์  เตชะเถลงิผล หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์และหอ้ง 

ICT  
มีหน้ำท่ี   
1. จดัท าแผนงานและโครงการพฒันาแหล่งเรยีนรู้    
2. ส ารวจแหล่งเรยีนรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศกึษาทัง้ในและนอกสถานศกึษา    
3. จดัท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรยีนรูแ้ก่คร ูนกัเรยีน หน่วยงาน องคก์ร และสถาบนัอื่น ๆ    
4. ใหบ้รกิาร การใชแ้หล่งเรยีนรูใ้นการจดักจิกรรม การเรยีนการสอน ตามจุดเน้นการพฒันา

คุณภาพผูเ้รยีน 
5. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

8.  คณะกรรมกำรงำนรบันักเรียน   ประกอบดว้ย     
8.๑ นายอนุรกัษ์  เตชะเถลงิผล ประธานกรรมการ 
8.๒ นางอุไรวรรณ  ชยัรตันวฒัน์ กรรมการ  
8.๓ นางปัญจพร  มสีมภพ กรรมการ  
8.๔ ว่าทีร่อ้ยตรธีนทั  เลก็เภา กรรมการ  
8.๕ นางสาวพลอยไพลนิ  ค าไทย กรรมการ  
8.๖ นายณฐัวุฒ ิ ศรชีุมภู กรรมการ 
8.๗ นายอนนัต ์ ธ ารงคเ์กยีรต ิ กรรมการ 
8.๘ นางสาวนิชดา  สุมาล ี กรรมการ 
8.๙  นางสาวกฤษณภรณ์  กุตระแสง กรรมการ 
8.๑๐  นายณฐัดนยั  โรจนกุล กรรมการ 
8.๑๑  นายนพดล  แจ่มดวง กรรมการ 



๙ 

8.๑๒  นางสาวพมิลพชัร ์ กลบีมาลยั กรรมการ 
8.๑๓  นางสาวนันทวรรณ  สุขหน้าไม้ กรรมการ 
8.๑๔  นายวุฒชิยั  แมน้รมัย์ กรรมการ 
8.๑๕  นางพรไพลนิ  ชื่นสงวน กรรมการ 
8.๑๖  นางสาวกลอยใจ  โฉมพระกลบั กรรมการ  
8.๑๗  นายกติศิกัดิ ์ ยอดยศ กรรมการ 
8.๑๘  นายจริฏัฐ ์ มมีงคลวรกฤตา กรรมการและเลขานุการ 
8.๑๙  นายวฒันา  ชื่นสงวน กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ  
มีหน้ำท่ี   
1. จดัท าแผนงาน / โครงการ และปฏทินิการปฏบิตังิานของงานรบันกัเรยีน 
2. ก าหนดเขตพืน้ทีบ่รกิาร โครงสรา้ง แผนการรบันกัเรยีน 
3. ก าหนดแนวปฏบิตั ิขัน้ตอนและวธิกีารรบันกัเรยีนของโรงเรยีนใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย          
4. ประสานงานการด าเนินงานแบ่งเขตพืน้ทีบ่รกิารร่วมกบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
5. ประสานงานกบัฝ่ายบรหิาร เพือ่แต่งตัง้ค าสัง่คณะกรรมการรบันกัเรยีน 
6. ประสานงานการจดัประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของงานรบันักเรียน เพื่อทราบข้อมูล            

และรายละเอยีดของนกัเรยีนชัน้ ม.1 และ ม.4 ทุกปีการศกึษา 
7. จดัท าคู่มอืการรบันกัเรยีน เพือ่อ านวยความสะดวกแก่นกัเรยีนและผูป้กครองทีส่นใจ 
8. จดัชัน้เรยีนใหต้รงตามศกัยภาพของนกัเรยีนตามความเหมาะสม 
9. รายงานผลการรบันกัเรยีนต่อฝ่ายบรหิาร 
10. ประเมนิผลและสรุปผลการปฏบิตังิาน เพือ่ปรบัปรุง พฒันาและแกไ้ข 
11. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย   

9.  คณะกรรมกำรงำนพฒันำระบบประกนัคณุภำพ ประกอบดว้ย 
9.๑ นางสาวนุชนาถ  บวัพุทธา ประธานกรรมการ 
9.๒ นางบุษรา   มิง่ขวญั กรรมการ 
9.๓ นายวศนิ  ศุภนคร กรรมการ 
9.๔ นางสาวพรสวรรค ์ มลูสาร กรรมการ 
9.๕ นายอนนัต ์ ธ ารงคเ์กยีรต ิ กรรมการ 
9.๖ นางสาวสายจติรา  นิสาย กรรมการ 
9.๗ นางสาวพลอยไพลนิ  ค าไทย กรรมการ 
9.๘ นางสาวสุรยีร์ตัน์  ชื่นอารมณ์ กรรมการ 
9.๙ นางประภาพร  โชคชื่น กรรมการ 
9.๑๐ นางสาวอรรถกานท ์ ทองแดงเจอื กรรมการ 
9.๑๑ นางสาวฉนัทนา  บุญโสม กรรมการ 
9.๑๒ นางปุณยานุช  มฆันาโส กรรมการและเลขานุการ 
9.๑๓ นางสาวจริาวรรณ  ผนินอก กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 



๑๐ 

มีหน้ำท่ี  
1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษา จดัระบบบรหิารและสารสนเทศ จดัท าแผนปฏิบตัิการที่เน้นการ

พฒันาคุณภาพการศกึษา 
2. วางแผนการพฒันาคุณภาพการศกึษา ตามระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 
3. ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลภายในเพือ่ปรบัปรุงพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
4. จดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) และรายงานประจ าปี ต่อหน่วยงานตน้สงักดั 
5. ประสานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพือ่ประเมนิคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาตามระบบงานประกนั

คุณภาพการศกึษา 
6. ประสานกบัส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) สมศ. 

ในการประเมนิคุณภาพการศกึษา เพือ่เป็นฐานในการพฒันาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
7. ประเมนิผลและรายงานผลการปฏบิตังิานต่อฝ่ายบรหิาร 
8. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

10. คณะกรรมกำรงำนวิจยัเพื่อพฒันำคณุภำพกำรศึกษำ   ประกอบดว้ย 
10.๑ นางสาวลกัษกิา  มกีุศล ประธานกรรมการ 
10.๒ นางเยน็อุรา  ศรจีนัทร ์ กรรมการ 
10.๓ นางพนัธุว์ด ี วทิวสัพนัธุ ์ กรรมการ 
10.๔ นางจนัทรท์พิย ์ บุญไทย กรรมการ 
10.๕ นางสาวอาทติยา  สุขศร ี กรรมการ 
10.๖ นางสาวชลธชิา  ชา้งค า กรรมการ  
10.๗ นางสาวพรสวรรค ์ มลูสาร กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี    
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของ

สถานศกึษา 
2. จดัท าแผนงานและโครงการสนบัสนุนและสง่เสรมิใหค้รวูเิคราะห ์วจิยั พฒันาคุณภาพการเรยีนรู้ 
3. ด าเนินการเผยแพร่เอกสารความรูเ้กี่ยวกบังานวจิยัแก่คร ูองคก์ร หน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง 
4. ประเมนิผลและรายงานผลการปฏบิตังิานต่อฝ่ายบรหิาร 
5. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

11.  คณะกรรมกำรงำนส่งเสริมพฒันำส่ือนวตักรรม เทคโนโลยี และหนังสือเรียน   ประกอบดว้ย 
11.1  งำนส่ือนวตักรรม เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 

๑) นายอนุรกัษ์  เตชะเถลงิผล ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวนวรตัน์  รอดแก้ว กรรมการ 
๓) นายณฐัวุฒ ิ ศรชีุมภู กรรมการ 
๔) นายอนนัต ์ ธ ารงคเ์กยีรต ิ กรรมการ 
๕) นายจริฏัฐ ์ มมีงคลวรกฤตา กรรมการ 
๖) ว่าทีร่อ้ยตรธีนทั  เลก็เภา กรรมการ 



๑๑ 

๗) นางสาวนนัทวรรณ  สุขหน้าไม้ กรรมการ 
๘) นางสาวพมิลพชัร ์ กลบีมาลยั กรรมการ 
๙) นายวุฒชิยั  แมน้รมัย์ กรรมการ 
๑๐) นางทศันีย ์ เดชานุภานนท์ กรรมการ 
๑๑) นายศุภสทิธิ ์ โพธชิาต ิ กรรมการ 
๑๒) นางสาวพลอยไพลนิ  ค าไทย กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี   
1. จดัท าแผนงานและโครงการงานพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 
2. ศกึษา วเิคราะห ์ความจ าเป็นในการใชส้ือ่เทคโนโลยเีพือ่สนบัสนุนการเรยีนการสอน 
3. สง่เสรมิ สนบัสนุนใหค้รผูลติสือ่ พฒันาสือ่ และนวตักรรมการเรยีนการสอน 
4. ผลติ จดัหาสือ่ และเทคโนโลย ี เพือ่ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนและพฒันางานดา้นวชิาการ  
5. เตรยีมความพรอ้มในการการพฒันาสือ่  เพือ่ใหบ้รกิารส าหรบัการเรยีนการสอน 
6. ประเมนิผลและรายงานผลการปฏบิตังิานเสนอต่อฝ่ายบรหิาร 
7. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

11.2  งำนหนังสือเรียน   ประกอบดว้ย 
๑) นายนรนิทร ์ เทพศริ ิ                       ประธานกรรมการ 
๒) นางชุตมิา  ภญิญาพงษ์ กรรมการ 
๓) นางรุ่งนภา  โชตกิรณ์ กรรมการ 
๔) นางสาวจุไรภรณ์  พงษ์ศรสีนัต ิ  กรรมการ 
๕) นางสุกญัญา  จงัโส                กรรมการ 
๖) นางสาวฉนัทนา  บุญโสม                   กรรมการ 
๗) นายวชิญ์  วชิญปัญญากุล               กรรมการ 
๘) นางสาวอมรรตัน์  บวัอิน่                         กรรมการ 
๙) นางสาวพรสวรรค ์ มลูสาร                     กรรมการ 
๑๐) นางสาวหนึ่งฤทยั  ศรตีงัตา กรรมการ 
๑๑) นายกติตภิพ  ปักเชญิเชือ้                     กรรมการ 
๑๒) นางทศันียา  เขตจตัุรสั                     กรรมการ 
๑๓) นางประภาพรรณ  ลลีาวฒัน์ศรชียั         กรรมการ 
๑๔) นายอนุรกัษ์  เตชะเถลงิผล              กรรมการ 
๑๕) นางอุไร  หวายบุตร                  กรรมการ  
๑๖) นางเสาวนีย ์ สจัจะผลกุล             กรรมการ 
๑๗) นายดอน  วงษ์สุด                     กรรมการ 
๑๘) นายชวลติ  แช่มเจรญิ                      กรรมการ  
๑๙) นางสาวจุฑามาศ  กมล กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี  



๑๒ 

1. ศึกษา วเิคราะห์ คดัเลือกหนังสอืเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
หลกัสตูร สถานศกึษา เพือ่เป็นหนงัสอืแบบเรยีนทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอน  

2. จดัท าหนงัสอืเรยีน หนงัสอืเสรมิประสบการณ์ หนงัสอือ่านประกอบ แบบฝึกหดั ใบงาน             
ใบความรู ้เพือ่ใชป้ระกอบการจดัการเรยีนการสอน  

3. ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหดั ใบงาน  ใบ
ความรู ้      เพือ่ใชป้ระกอบการจดัการเรยีนการสอน  

 4. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย   
 

12.  คณะกรรมกำรงำนกิจกรรมพฒันำผู้เรียนและส่งเสริมควำมเข้มแขง็ทำงวิชำกำรกบัชุมชน  
ประกอบดว้ย  

12.๑ นางกชนิกา  พลจนัทกึ หวัหน้างานกจิกรรมฯ ประธานกรรมการ  
12.๒ นายสุพจน์  ไหมสมบุญ หวัหน้างานลูกเสอื  กรรมการ 
   หวัหน้าลูกเสอื ม.2 
12.๓ นายเดน็  มสีมภพ หวัหน้าลูกเสอื ม.1 กรรมการ 
12.๔ นายศวิะเมศวร ์ ภกัดบีรรดษิฐ์ รอง หน.ลูกเสอื ม.1 กรรมการ 
12.๕ นางสาวจุฑามาศ  กมล รอง หน.ลูกเสอื ม.1 กรรมการ 
12.๖ นายณชพฒัน์  จุทานุต  รอง หน.ลูกเสอื ม.2,ผูก้ ากบั นศท. กรรมการ 
12.๗ นายวุฒชิยั  พนัธ์ทรพัย ์ รอง หน.ลูกเสอื ม.2 กรรมการ 
12.๘ นายกฤตภาส  มคี าแสน หวัหน้าลูกเสอื ม.3 กรรมการ 
12.๙ นายอนนัต ์ ธ ารงคเ์กยีรต ิ รอง หน.ลูกเสอื ม.3 กรรมการ 
12.๑๐ นายสมประสงค ์ กลิน่เจก็ รอง หน.ลูกเสอื ม.3 กรรมการ 
12.๑๑ ว่าทีร่อ้ยตรธีนทั  เลก็เภา หวัหน้าผูก้ ากบั นศท. กรรมการ 
12.๑๒ นายวศนิ  ศุภนคร ผูก้ ากบั นศท. กรรมการ 
12.๑๓ ว่าทีร่อ้ยตรภีูดศิ  ควรระงบั ผูก้ ากบั นศท. กรรมการ 
12.๑๔ นายพงศป์ระชา  คงนอง ผูก้ ากบั นศท. กรรมการ 
12.๑๕ ว่าทีร่อ้ยตรสีุขสวสัดิ ์ เชยีงหว่อง ผูก้ ากบั นศท. กรรมการ 
12.๑๖ นายศริพิงษ์  แสนศริภิทัรพงศ์ ผูก้ ากบั นศท. กรรมการ 
12.๑๗ นายพรรษา  จรเขตต์ ผูก้ ากบั นศท. กรรมการ 
12.๑๘ นางสมฤด ี สุรเสรวีงษ์ หวัหน้างานแนะแนว กรรมการ 
12.๑๙ ว่าทีร่อ้ยตรหีญงิวชัราภรณ์  โสมทพิย์ หวัหน้างานหอ้งสมุด กรรมการ 
12.๒๐ นางสาวอสิรา  โรจนบุรานนท์  กรรมการ 
12.๒๑ นายณฐัวุฒ ิ เงนิบ ารุง  กรรมการ 
12.๒๒ นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณพรม  กรรมการ 
12.๒๓ นางสาวจารุวรรณ  โพธจุิไร  กรรมการ 
12.๒๔ นายสุขสนัต ์ เพชรอาภรณ์  กรรมการ 
12.๒๕ นายจริายุทธ  เหลอืงพุฒกิุลชยั  กรรมการ 



๑๓ 

12.๒๖ นางสาวกลอยใจ  โฉมพระกลบั  กรรมการ 
12.๒๗ นางภนัทชา  ศุภนคร  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี   
1. ก าหนดแผนโครงการจดัการเรยีนการสอนกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เช่น กจิกรรมนกัเรยีน 

(ลูกเสอื-เนตรนาร ีชุมนุม นักศกึษาวชิาทหาร) กจิกรรมแนะแนว กจิกรรมเพือ่สงัคมและ
สาธารณประโยชน์  

2. พฒันากระบวนการเรยีนรูด้า้นกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใหน้กัเรยีนไดร้บัการพฒันาใหเ้ตม็ตาม
ศกัยภาพ  

3. จดัระบบและด าเนินการแนะแนวทางวชิาการ แนะแนวการศกึษา และแนะแนววชิาชพี  
4. ประสานความร่วมมอื แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ดา้นการแนะแนวการศกึษากบั

สถานศกึษา หรอืเครอืขา่ยอื่น ๆ  
5. ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั เพือ่พฒันาคุณภาพผูเ้รยีน  
6. ประเมนิผลและรายงานผลการปฏบิตังิานเสนอต่อฝ่ายบรหิาร และเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  
7. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย   

13.  คณะกรรมกำรงำนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ    
13.1 นางสาวนปภชั  สุขสุวรรณ หวัหน้าโครงการหอ้งเรยีนพเิศษ ประธานกรรมการ 
13.2 นางสาวสุขมุาภรณ์  เกษรจรุง หวัหน้าโครงการ MOU กรรมการ 
13.3 นางสาวนรศิรา  วรรณโกษติย ์ หวัหน้าโครงการ Intensive Program กรรมการ 
13.4 นายจรีะศกัดิ ์ ศรจีนัทรแ์กว้     หวัหน้าโครงการ  English Program กรรมการ 
13.5 นางสาววารรีตัน์  ชายสวสัดิ ์ หวัหน้าโครงการ Gifted Program กรรมการ 
13.6 นายเดชา  แสนศริ ิ             กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำท่ี  
1. ควบคุม ดแูลการจดัการเรยีนการสอนใหบ้รรลุตามเป้าหมายของหลกัสตูร 
2. จดักิจกรรมพฒันาผู้เรียน เพื่อพฒันาทักษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะผู้เรยีนให้บรรลุ              

เป้าหมายของหลกัสตูร 
3. วดัและประเมนิผลนกัเรยีนใหบ้รรลุตามเป้าหมายของหลกัสตูร  
4. ดแูลอาคารสถานที ่อ านวยความสะดวกในการจดัการเรยีนการสอน  
5. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

14.  คณะกรรมกำรงำนกำรศึกษำนอกระบบ  ประกอบดว้ย 
14.๑ นางนาท ี เดชะราช ประธานกรรมการ 
14.๒ นายอนุรกัษ์  เตชะเถลงิผล กรรมการฝ่ายวชิาการ 
14.๓ นางนลนิี  คลา้ยส าเนียง กรรมการฝ่ายทะเบยีนวดัผล ม.ตน้ 
14.๔ นางสาวสุขมุาภรณ์  เกษรจรุง กรรมการฝ่ายทะเบยีนวดัผล ม.ปลาย 
14.๕ นางสาวพมิลพชัร ์ กลบีมาลยั กรรมการ 
14.๖ นางสาวนนัทวรรณ  สุขหน้าไม ้ กรรมการ 



๑๔ 

14.๗ นายเดชา  แสนศริ ิ กรรมการ 
14.๘ นางสาวนงนภสั  วงัคะฮาด กรรมการ 
14.๙ นางสาวสุจติตรา  จนัทะเกษ กรรมการ 
14.๑๐ นางสาวประวณ์ีนุช  หวลอารมย์ กรรมการ 
14.๑๑ นางสาวปลืม้กมล  เกดิพศิวงษ์ กรรมการ 
14.๑๒ นายประกาญ  หนูพสินิธุ์ กรรมการ 
14.๑๓ นายดอน  ฉายวรรณะ กรรมการ 
14.๑๔ นางสาวจุฑามาศ  ภู่ระยา้ กรรมการ 
14.๑๕ นายนรนิทร ์ เทพศริ ิ กรรมการและเลขานุการ 
14.๑๖ นายดอน  วงษ์สุด กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี  
1. ส ารวจความตอ้งการในการเขา้รบับรกิารการศกึษาทุกรูปแบบทัง้ในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั 
2. ก าหนดแนวทางการพฒันาดา้นการศกึษา  ความตอ้งการของผูเ้รยีน  และทอ้งถิน่ใหส้อดคลอ้ง

กบัแนวทางการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
3. ด าเนินการจดัการศกึษาตามความเหมาะสม และตามศกัยภาพของสถานศกึษา  
4. ประสานความร่วมมอืและสง่เสรมิสนับสนุนการจดัการศกึษาของบุคคล ชุมชน องคก์รและหน่วยงาน

ต่าง ๆ 
5. ด าเนินการเกีย่วกบัเอกสารดา้นการรบัสมคัร การจดัตารางสอน  การสอบ และการจบ

การศกึษา  
6. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย   

15.  คณะกรรมกำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ประกอบดว้ย 
15.1 นายสมประสงค ์ กลิน่เจก็ ประธานกรรมการ 
15.2 นางสาวชุตมิา  เผอืกทอง กรรมการ  
15.3 นางปุณยานุช  มฆันาโส กรรมการ 
15.4 นางปภชัญา  นนัดลิก กรรมการ  
15.5 นางสาวจารุวรรณ  โพธจุิไร กรรมการ 
15.6 นางสาวสุรยีร์ตัน์  ชื่นอารมณ์ กรรมการ 
15.7 นางสาวจุฑารตัน์  พึง่ภพ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี   
1. ก าหนดแผนโครงการจดัการเรยีนรู ้ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั  การศกึษาพเิศษเพือ่พฒันาผูเ้รยีน 
2. จดักจิกรรมและใหค้วามรูแ้ก่ คร ูบุคลากรและนกัเรยีน ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบันกัเรยีนเรยีนรวม  
3. ประเมนิผลและรายงานผลการปฏบิตังิานเสนอต่อฝ่ายบรหิาร และเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  
4. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย   

16.  คณะกรรมกำรงำนตอบสนองนโยบำยและจดุเน้นของ สพฐ.   ประกอบดว้ย 
16.1  งำนขบัเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  ประกอบดว้ย   



๑๕ 

๑) นายสนัต ิ จัน่ผ่อง ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวจุฑามาศ  กมล กรรมการ 
๓) นางสาวอมรรตัน์  บวัอิน่ กรรมการ 
๔) นางสาววารรีตัน์  ชายสวสัดิ ์ กรรมการ 
๕) นางสาวอาทติยา  สุขศร ี กรรมการ 
๖) นางเยน็อุรา  ศรจีนัทร์ กรรมการ 
๗) นางสาวกญัญพสัร  ผลสุด กรรมการ 
๘) นางสาวจริาวรรณ  ปะโนรมัย์ กรรมการ 
๙) นางสาวลกัษกิา  มกีุศล กรรมการ 
๑๐) นางสาวนปภชั  สุขสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ  
๑๑) นายวชิญ์  วชิญปัญญากุล กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี    
1. จดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาโรงเรยีนสูม่าตรฐานสากล 
2. จดัท าสาระรายวชิาเพิม่เตมิและรายวชิาการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
3. พฒันาครใูหม้คีวามพรอ้มในการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรโรงเรยีนมาตรฐานสากล 
4. ก ากบั ตดิตาม ประเมนิผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
5. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

16.2  งำนสถำนศึกษำพอเพียง ประกอบดว้ย   
๑) นางสาวสุพรรณี  แยม้เนตร์ ประธานกรรมการ  
๒) นางสมฤด ี สุรเสรวีงษ์ กรรมการ   
๓) ว่าทีร่อ้ยตรหีญงิวชัราภรณ์  โสมทพิย์ กรรมการ 
๔) นางสาวฉนัทนา  บุญโสม กรรมการ 
๕) นางสาวชลธชิา  ชา้งค า กรรมการ  
๖) นางสาวอรุณี  มากบรบิูรณ์ กรรมการ 
๗) นางสาวดวงดาว  เวยีงจนัทร ์ กรรมการ 
๘) นางสาวกนกลกัษณ์  เพช็รพราว กรรมการ 
๙) นางประภาพร  โชคชื่น กรรมการ 
๑๐) นางบุษรา  มิง่ขวญั กรรมการ 
๑๑) นางสาวสธิาภรณ์  ปัน่พมิาย กรรมการ  
๑๒) นางสาวณฐัณิชา  หสัราช กรรมการ 
๑๓) นางพชิยา  สนัตชิยัศร ี กรรมการ 
๑๔) ว่าทีร่อ้ยตรธีนทั  เลก็เภา กรรมการ 
๑๕) นายณฐัดนัย  โรจนกุล กรรมการ 
๑๖) นายสงกรานต ์ เอีย่มรอด กรรมการ 
๑๗) นางสาวอสิรา  โรจนบุรานนท ์ กรรมการ 



๑๖ 

๑๘) นายศวิะเมศวร ์ ภกัดบีรรดษิฐ์ กรรมการ 
๑๙) นางอภริด ี สุรยิวงษ์ กรรมการ 
๒๐) นางพสัว ี ไพศาลธนสุข กรรมการ 
๒๑) นางสาวอาทติยา  สุขศร ี กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี  
1. บรหิารจดัการสถานศกึษาตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยน้อมน าหลกัของปรชัญา 

เศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารปฏบิตั ิ 
2. พฒันาหลกัสตูรและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน และจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน   
3. เพือ่พฒันาทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะผูเ้รยีนใหบ้รรลุเป้าหมายของหลกัสตูร   
4. พฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามหลกัของปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง   
5. ประเมนิผลการด าเนินงานเพือ่ตรวจสอบความก้าวหน้าและเป็นขอ้มลูในการพฒันา   

16.3   งำนสวนพฤกษศำสตรโ์รงเรียน   ประกอบดว้ย   
๑) ว่าทีร่อ้ยตรสีุขสวสัดิ ์ เชยีงหว่อง ประธานกรรมการ 
๒) ครกูลุ่มสาระฯวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีุกคน  กรรมการ 
๓) นางสาวพรสวรรค ์ มลูสาร กรรมการและเลขานุการ 
๔) นางสาวสายจติรา  นิสาย กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี    
๑. วางแผนด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนอย่างต่อเนื่อง  
๒. ด าเนินการพฒันา เพือ่รองรบัการประเมนิงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน  
๓. ด าเนินการอบรมให้นักเรียนเข้าใจในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และคัดเลือก

นกัเรยีน แกนน างานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน  
๔. สรุปผลการด าเนินการน าเสนอเป็นระยะ ๆ ต่อคณะกรรมการทีป่รกึษาและฝ่ายบรหิาร  
๕. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

16.4  งำนศนูยพ์ฒันำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ของ สพม.4  ประกอบดว้ย 
๑) นายชาล ี วฒันเขจร ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวเกศนิี  พนัธุมจนิดา กรรมการ 
๓) นางสาวฉนัทนา  บุญโสม กรรมการ 
๔) ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยทุกคน กรรมการ 
๕) นายวชิญ์  วชิญปัญญากุล กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี   
1. ด าเนินการศูนยพ์ฒันาวชิาการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
2. จดักจิกรรมเพือ่พฒันาเครอืขา่ยองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม 
3. จดักิจกรรมเพื่อพฒันาศูนย์พฒันาวชิาการให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และพฒันา

หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้ ครแูละผูบ้รหิาร 
4. จดักจิกรรมการแขง่ขนัทกัษะ ความสามารถทางวชิาการ 



๑๗ 

5. นิเทศ ก ากบั ตดิตาม ประเมนิผล รายงานผล 
6. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย   

16.5 งำนโครงกำรศนูยนั์กเรียนแลกเปล่ียน  AFS ประจ ำจงัหวดัปทุมธำนี ประกอบดว้ย      
๑) นายชาล ี วฒันเขจร ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวเกศนิี  พนัธุมจนิดา กรรมการ 
๓) นางสาวณฐัณิชา  หสัราช    กรรมการ 
๔) นางสาวมนิทริา  โหมขนทด กรรมการ 
๕) นางปิยาภรณ์  วรีะพนัธุ์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี      
1. ประสานงานกบัโรงเรยีนต่าง ๆ ในจงัหวดั เกีย่วกบัโครงการ 
2. ท าหน้าทีใ่นการรบัสมคัร การสอบ ทัง้สอบขอ้เขยีนและสอบสมัภาษณ์ 
3. จดัหาครอบครวัอุปถมัภเ์พือ่ดแูลนกัเรยีนแลกเปลีย่น 
4. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 17. คณะกรรมกำรงำนสำรสนเทศโรงเรียน  ประกอบดว้ย 
17.๑ นายอนนัต ์ ธ ารงคเ์กยีรต ิ    ประธานกรรมการ   
17.๒ นางสาวลกัษกิา  มกีุศล    กรรมการ 
17.๓ นายอนุรกัษ์  เตชะเถลงิผล    กรรมการ 
17.๔ นายจริฏัฐ ์ มมีงคลวรกฤตา    กรรมการ 
17.๕ นางสาวพลอยไพลนิ  ค าไทย   กรรมการ 
17.๖ นายวุฒชิยั  แมน้รมัย์    กรรมการ 
17.๗ นางสาวพมิลพชัร ์ กลบีมาลยั   กรรมการ 
17.๘ นางสาวนนัทวรรณ  สุขหน้าไม้   กรรมการ 
17.๙ นางสุกญัญา  จงัโส     กรรมการ 
17.๑๐ นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณพรม   กรรมการ 
17.๑๑ นางปุณยานุช  มฆันาโส    กรรมการ 
17.๑๒ นางสาวอรรถกานท ์ ทองแดงเจอื   กรรมการ 
17.๑๓ นายดอน  วงษ์สุด     กรรมการ 
17.๑๔ นายคณาธปิ  ใสแจ่ม    กรรมการ 
17.๑๕ นางสาวกญัญพสัร  ผลสุด    กรรมการ 
17.๑๖ นายวุฒชิยั  พนัธท์รพัย์    กรรมการ 
17.๑๗ นางสาวอสิรา  โรจนบุรานนท์   กรรมการ 
17.๑๘ นางประภาพรรณ  ลลีาวฒัน์ศรชียั   กรรมการ 
17.๑๙ นางสาววารรีตัน์  ชายสวสัดิ ์    กรรมการ 
17.๒๐ นางสาวจุฑารตัน์  พึง่ภพ    กรรมการ 
17.๒๑ นางสาวอุไรวรรณ  ศรสีุวรรณ   กรรมการ 



๑๘ 

17.๒๒ นางสาวนิชดา  สุมาล ี    กรรมการ 
17.๒๓ ว่าทีร่อ้ยตรธีนทั  เลก็เภา    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำท่ี  ประสานงานในการก ากบั ดแูล ตดิตามสารสนเทศของกลุ่มงาน กลุ่มสาระฯ เพือ่เผยแพร่ผลงาน              
ของโรงเรยีนสูส่าธารณชนและหน่วยงานต่าง ๆ 
18.  คณะกรรมกำรงำนส ำนักงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนวิชำกำร ประกอบดว้ย 

18.1 นางสาวจุฑามาศ  กมล ประธานกรรมการ 
18.2 นางสาวนงนภสั  วงัคะฮาด กรรมการ 
18.3 นายประกาญ  หนูพสินิธุ์ กรรมการ 
18.4 นางประภาพร  โชคชื่น กรรมการและเลขานุการ     
18.5 นางสาวกนกลกัษณ์  เพช็รพราว กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี   
1. ปฏบิตังิานธุรการ งานพสัดุ งานสารสนเทศ ของกลุ่มงานวชิาการ ใหด้ าเนินไปอย่างมรีะบบ 
2. การจดัท าระเบยีบแนวปฏบิตังิานดา้นวชิาการ   
3. จดัท าค าสัง่ แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบถือปฏิบตัิ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบังานวิชาการ              

และส าเนาเอกสาร ใหพ้รอ้มส าหรบัด าเนินงาน 
4. ประเมนิผลการด าเนินงานและรายงานผลการปฏบิตังิานประจ าปี             
5. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
1. คณะกรรมกำรงำนวำงแผนงำนบุคคล    ประกอบดว้ย 

1.๑ นางสาวเกศนิี  พนัธุมจนิดา ประธานกรรมการ 
1.๒ นางกนกวรรณ  ศศธิร  รองประธานกรรมการ 
1.๓ นางกมลทพิย ์ สายแสง  กรรมการ 
1.๔ นางสาวอรรถกานท ์ ทองแดงเจอื กรรมการ   
1.๕ นางสาวจริาวรรณ  ผนินอก กรรมการ 
1.๖ นางสาวกญัญพสัร  ผลสุด กรรมการ 
1.๗ นายวุฒชิยั  พนัธท์รพัย ์ กรรมการ 
1.๘ นางสาวสุนีย ์ หงษจนิดา กรรมการ 
1.๙ นางสาวดวงดาว  เวยีงจนัทร ์ กรรมการ 
1.๑๐ นางสาวรชันี  ออ้ยไร่  กรรมการ 
1.๑๑ นางสาวรตันาภรณ์  บุญนุช  กรรมการ 
1.๑๒ นางนาท ี เดชะราช กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี   
1.  วางแผนการด าเนินงานกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
2.  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 



๑๙ 

2. คณะกรรมกำรงำนวำงแผนอตัรำก ำลงั สรรหำ และบรรจแุต่งตัง้ ข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ     ประกอบดว้ย 
2.๑ นางนาท ี เดชะราช ประธานกรรมการ 
2.๒ นางสาวอรรถกานท ์ ทองแดงเจอื  กรรมการ 
2.๓ นางสาวจริาวรรณ  ผนินอก กรรมการ 
2.๔ นางสาวรตันาภรณ์  บุญนุช  กรรมการ 
2.๕ นางสาวรชันี  ออ้ยไร่  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี   
1.  วเิคราะหแ์ละวางแผนอตัราก าลงัคน 

- วเิคราะหภ์ารกจิและประเมนิสภาพความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกจิของสถานศกึษา 
- จดัท าแผนอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาของสถานศกึษา  โดยความ

เหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานตามเกณฑท์ี่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
- น าเสนอแผนอตัราก าลงัเพื่อขอความเหน็ชอบต่อส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 4  
- น าแผนอตัราก าลงัของสถานศกึษาสูก่ารปฏบิตั ิ

2.  การก าหนดต าแหน่ง 
- จดัท าภาระงานส าหรบัขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
- น าแผนอตัราก าลงัมาก าหนดต าแหน่งขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาของ

สถานศกึษาเพือ่น าเสนอ ต่อส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 4      
3.  วางแผนและก าหนดต าแหน่งในการจดัจา้งลูกจา้งชัว่คราว 
4.  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

3. คณะกรรมกำรงำนประเมินผลกำรปฏิบติังำนและงำนเล่ือนเงินเดือน   ประกอบดว้ย 
3.๑ นางนาท ี เดชะราช ประธานกรรมการ 
3.๒ นางกนกวรรณ  ศศธิร  กรรมการ 
3.๓ นางสาวรตันาภรณ์  บุญนุช  กรรมการ 
3.๔ นางสาวรชันี  ออ้ยไร่ กรรมการ 
3.๕ นางสาวกญัญพสัร  ผลสุด กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี   
1. จดัท าค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาผลการปฏบิตังิานขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาในสถานศกึษา 
2. จดัท าเอกสารประกอบการขอพิจารณาผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศกึษา 
3. รายงานการสัง่เลื่อนและไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง

ส านกังาน           เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 4  เพือ่จดัเกบ็ขอ้มลูลงในทะเบยีนประวตัติ่อไป 
4. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 



๒๐ 

4. คณะกรรมกำรงำนส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม กำรลงโทษ และกำรอุทธรณ์ร้องทุกข์
ข้ำรำชกำรคร ูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ประกอบดว้ย 
4.๑ นางนาท ี เดชะราช ประธานกรรมการ 
4.๒ นางสาวรชันี  ออ้ยไร่  กรรมการ 
4.๓ นางสาวรตันาภรณ์  บุญนุช  กรรมการ 
4.๔ นายวุฒชิยั  พนัธท์รพัย ์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี   
1. สง่เสรมิวนิยั คุณธรรม จรยิธรรม ใหแ้ก่ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
2. แต่งตัง้คณะกรรมการ เพื่อด าเนินการสืบสวน สอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรม                   

โดยไม่ชกัชา้เมื่อมกีรณีอนัมมีูล ทีค่วรกล่าวหาว่าขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา              
กระท าผดิวนิยัไม่รา้ยแรง 

3. รายงานการด าเนินงานทางวนิัยไม่รา้ยแรง ต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ 
4. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

5. คณะกรรมกำรงำนเวรรกัษำกำรณ์ประจ ำสถำนท่ีรำชกำร   ประกอบดว้ย 
5.๑ นางสาวจริาวรรณ  ผนินอก ประธานกรรมการ 
5.๒ นางสาวรตันาภรณ์  บุญนุช  กรรมการ 
5.๓ นางสาวรชันี  ออ้ยไร่ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี   
1. จดัท าค าสัง่การปฏบิตัหิน้าทีเ่วรรกัษาการณ์ประจ าสถานทีร่าชการ 
2. ตรวจสอบ สรุป และรายงานการปฏบิตัหิน้าที่เวรรกัษาการณ์ประจ าสถานที่ราชการของครูเวร         

และเจา้หน้าที ่
3. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

6. คณะกรรมกำรงำนประเมินและส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ 
ประกอบดว้ย 
6.๑ นางสาวกญัญพสัร  ผลสุด ประธานกรรมการ 
6.๒ นางสาวอรรถกานท ์ ทองแดงเจอื  กรรมการ 
6.๓ นางสาวดวงดาว  เวยีงจนัทร ์ กรรมการ 
6.๔ นางสาวรตันาภรณ์  บุญนุช  กรรมการ 
6.๕ นางสาวรชันี  ออ้ยไร่  กรรมการ 
6.๖ นางสาวสุนีย ์ หงษจนิดา กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี   
1. งานการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

- การประเมนิวทิยฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามหลกัเกณฑต์ามที ่ก.ค.ศ. 
ก าหนด 



๒๑ 

- จดัท าค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ / สรุปผลการประเมนิ พรอ้มแจง้ผลการประเมนิใหค้รู
ทราบ 

- การประเมนิผลการปฏบิตังิานครผููช้่วย 
- การเปลีย่น / เลื่อนต าแหน่งลูกจา้งประจ าใหส้งูขึน้ 
- การประเมนิผลการปฏบิตังิานลูกจา้งชัว่คราว 

2. งานใบประกอบวชิาชพี 
- ตรวจสอบเอกสารความถูกตอ้งของผูข้อรบัใบประกอบวชิาชพี โดยผูข้อต้องกรอกรายละเอยีด

ขอ้มลูสว่นบุคคลต่าง ๆ ตามแบบฟอรม์ และแนบเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มช าระเงนิใหเ้รยีบรอ้ย 
- น าเสนอผูม้อี านาจลงนาม โดยผ่านผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั  
- จดัท าทะเบยีนคุมใบประกอบวชิาชพี 

3. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 
 
 
7. คณะกรรมกำรงำนพฒันำ และเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ 
ประกอบดว้ย 
7.๑ นายวุฒชิยั  พนัธท์รพัย ์ ประธานกรรมการ 
7.๒ นางสาวกญัญพสัร  ผลสุด กรรมการ 
7.๓ นางสาวดวงดาว  เวยีงจนัทร ์ กรรมการ 
7.๔ นางสาวรตันาภรณ์  บุญนุช  กรรมการ 
7.๕ นางสาวรชันี  ออ้ยไร่  กรรมการ 
7.๖ นางสาวจริาวรรณ  ผนินอก กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี   
1. งานพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

- จดัปฐมนิเทศแก่ผูท้ีไ่ดร้บัการสรรหา และบรรจุแต่งตัง้เป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาในสถานศกึษา 

- แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การ
ประเมนิ ผลงาน แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา ก่อนมกีารมอบหมายหน้าที่
ใหป้ฏบิตังิาน 

- ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดอบรม  เพื่อพฒันาเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการครูและ
บุคลากร       
ทางการศกึษาในการปฏบิตังิานอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 

- จดัท าทะเบียนคุมรายงานการพฒันาตนเอง (ID-Plan) และรายงานการประชุม / อบรม / 
สมัมนา 



๒๒ 

- ด าเนินการตดิตาม ประเมนิผลและจดัใหม้กีารพฒันาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 
2. งานขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

- ตรวจสอบผูม้คีุณสมบตัใินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 
- ด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่

ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาในสงักดัตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 
- จดัท าทะเบยีนคุมผูไ้ดร้บัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์และเหรยีญจกัรพรรดมิาลา 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ดเิรกคุณาภรณ์และผูค้นืเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 
3. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

8. คณะกรรมกำรงำนส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
ประกอบดว้ย 
8.๑ นางกนกวรรณ  ศศธิร ประธานกรรมการ 
8.๒ นางกมลทพิย ์ สายแสง  กรรมการ 
8.๓ นางนาท ี เดชะราช  กรรมการ 
8.๔ นางสาวกญัญพสัร  ผลสุด  กรรมการ 
8.๕ นางสาวอรรถกานท ์ ทองแดงเจอื  กรรมการ 
8.๖ นางสาวจริาวรรณ  ผนินอก  กรรมการ 
8.๗ นายวุฒชิยั  พนัธท์รพัย ์ กรรมการ 
8.๘ นางสาวดวงดาว  เวยีงจนัทร ์ กรรมการ 
8.๙ นางสาวรชันี  ออ้ยไร่  กรรมการ 
8.๑๐ นางสาวรตันาภรณ์  บุญนุช กรรมการ 
8.๑๑ นางสาวสุนีย ์ หงษจนิดา กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำท่ี   
๑. สง่เสรมิยกย่องเชดิชเูกยีรตขิา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
๒. เสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
๓. จดัท าทะเบยีนคุมผูไ้ดร้บัการยกย่องเชดิชเูกยีรต ิและรางวลัดเีด่นทุกประเภท 
๔. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

9.  คณะกรรมกำรงำนสถิติกำรปฏิบติังำน กำรลำทุกประเภท กำรไปรำชกำร กำรประชุม อบรม 
และสมัมนำ     

     ประกอบดว้ย 
9.๑ นางกนกวรรณ  ศศธิร ประธานกรรมการ 
9.๒ นางสาวรชันี  ออ้ยไร่  กรรมการ 
9.๓ นางสาวรตันาภรณ์  บุญนุช กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี   
1. จดัท าสถติกิารปฏบิตังิานของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหเ้ป็นปัจจุบนั 
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2. จดัท าสถติกิารลาทุกประเภทของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
3. จดัท าค าสัง่และทะเบยีนคุมการไปราชการ การประชุม อบรม และสมัมนา  ของขา้ราชการคร ู               

และบุคลากรทางการศกึษา 
4. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

10. คณะกรรมกำรงำนสำรสนเทศและจดัท ำระบบทะเบียนประวติั ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ประกอบดว้ย 
10.1 นางสาวอรรถกานท ์ ทองแดงเจอื ประธานกรรมการ 
10.2 นางสาวรตันาภรณ์  บุญนุช  กรรมการ 
10.3 นางสาวรชันี  ออ้ยไร่ กรรมการ 
10.4 นางสาวดวงดาว  เวยีงจนัทร ์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี    
1. จดัท าและเกบ็รกัษาแฟ้มทะเบยีนประวตัขิา้ราชการคร ูและลูกจา้งประจ า รายบุคคล 
2. บนัทกึขอ้มลู การเปลีย่นแปลงลงในทะเบยีนประวตั ิ
3. จดัท าทะเบยีนขอ้มลูสารสนเทศขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
4. จดัท าขอ้มลูการยา้ยขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

- ตรวจสอบเอกสารความถูกต้องของผูป้ระสงคข์อยา้ย โดยผูข้อต้องกรอกรายละเอยีดขอ้มูลต่าง 
ๆ  ตามแบบฟอรม์ และแนบเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้รยีบรอ้ย 

- น าเสนอผูม้อี านาจลงนาม โดยผ่านผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั  
- น าเสนอขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

5. จดัท าขอ้มลูการเกษยีณอายุราชการ 
6. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

11. คณะกรรมกำรงำนส ำนักงำนและประเมินผลกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   ประกอบดว้ย 
11.๑ นางสาวกญัญพสัร  ผลสุด ประธานกรรมการ 
11.๒ นางสาวอรรถกานท ์ ทองแดงเจอื  กรรมการ 
11.๓ นางสาวจริาวรรณ  ผนินอก กรรมการ 
11.๔ นายวุฒชิยั  พนัธท์รพัย์ กรรมการ 
11.๕ นางสาวดวงดาว  เวยีงจนัทร ์ กรรมการ 
11.๖ นางสาวรชันี  ออ้ยไร่  กรรมการ 
11.๗ นางสาวรตันาภรณ์  บุญนุช กรรมการ 
11.๘ นางสาวสุนีย ์ หงษจนิดา กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี   
1. งานสารบรรณกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
2. จดัพมิพเ์อกสารราชการต่าง ๆ ของกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
3. จดัท าหนงัสอืรบัรองต่าง ๆ 
4. ขออนุญาตไปต่างประเทศ 
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5. จดัท าบตัรขา้ราชการ 
6. รวบรวมเอกสาร ระเบยีบ แนวปฏบิตั ิเกีย่วกบังานบรหิารงานบุคคล 
7. จดัท ารายการเบกิจ่ายพสัดุกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
8. จดัท าโครงการของกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
9. สรุปผลการปฏบิตังิานทุกโครงการของกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
10. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
งำนงบประมำณ 
1.  คณะกรรมกำรงำนวำงแผนงำนงบประมำณ   ประกอบดว้ย 

1.๑ นายเกรยีงไกร  ด าประภา ประธานกรรมการ 
1.๒ นางเสาวนีย ์ สจัจะผลกุล รองประธานกรรมการ 
1.๓ นางสาวพมิลพชัร ์ กลบีมาลยั กรรมการ 
1.๔ นางสาวขวญัหทยั  ฟูเตฟ กรรมการ   
1.๕ นางสาวอาทติยา  สุขศร ี กรรมการและเลขานุการ 
1.๖ นางปภชัญา  นนัดลิก กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี   
1. วางแผน ดแูล ก ากบัตดิตาม งานการเงนิ - บญัช ีงานพสัดุ งานตรวจสอบภายใน งานบุคลากร

และ      งานสารบรรณฝ่ายนิเทศ และประเมนิผล 
2. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2.  คณะกรรมกำรงำนกำรเงิน   ประกอบดว้ย 
2.1  งำนกำรเงิน 

๑) นางปภชัญา  นนัดลิก ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวมนิทริา  โหมขุนทด  กรรมการ 
๓) นางสาวรุ่งทพิย ์ โตอ่วม   กรรมการ 
๔) นางสาวธญักร  เพช็รหมื่นไวย  กรรมการ 
๕) นางสาวพรนภาร ์ ศรเีพทาย กรรมการ 
๖) นางสาวพมิลพชัร ์ กลบีมาลยั กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี   
1. รายงานการรบั – จ่ายเงนิประจ าวนั (สมุดรายงานเงนิคงเหลอืประจ าวนั) 
2. จ่ายเงนิตามหลกัฐานการจดัซือ้ จดัจา้ง จากเงนิรายไดส้ถานศกึษา เงนิอุดหนุน เงนิบรจิาค และเงนิ

อื่น ๆ  
3. จดัท าสวสัดกิารประกนัสงัคมของลูกจา้ง  
4. จดัท าเอกสารการหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายของลูกจา้ง และผูป้ระกอบการ   
5. จดัสง่ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย ทุกวนัที ่๗ ของเดอืนถดัไป 
6. การจ่ายเงนิยมืเพือ่ทดลองราชการ 
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7. การสง่ใชเ้งนิยมื การตดิตามทวงถาม  
8. ท ารายงานเงนิคงเหลอืประจ าวนั  
9. ออกใบเสรจ็รบัเงนิประจ าวนั   
10. จดัท าทะเบยีนคุมรายบุคคลของนกัเรยีนทัง้โรงเรยีน  
11. น าเงนิสดฝากธนาคารประจ าวนั  
12. น าสง่เงนิรายไดแ้ผ่นดนิ 
13. น าฝากเงนิ – ถอนเงนิ ค ้าประกนัสญัญา 
14. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2.2  งำนเกบ็รกัษำเงินโดยถือกญุแจนิรภยั  ประกอบดว้ย 
๑) นายเกรยีงไกร  ด าประภา ประธานกรรมการ 
๒) นางปภชัญา  นนัดลิก กรรมการ 
๓) นางเสาวนีย ์ สจัจะผลกุล กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี  
1. ตรวจนบัเงนิในแต่ละวนั ตรงตามบญัชเีงนิคงเหลอืประจ าวนั น าเกบ็ในตูน้ิรภยั 
2. เกบ็รกัษากุญแจตู้นิรภยั คนละ ๑ ดอก 
3. ตรวจนบัเงนิเพือ่เบกิจ่ายในแต่ละวนั 
4. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2.3  งำนเกบ็รกัษำเงินแทน  ประกอบดว้ย 
1)  นางสาวขวญัหทยั  ฟูเตฟ ประธานกรรมการ 
มีหน้ำท่ี  
๑. ตรวจนบัเงนิในแต่ละวนั ตรงตามบญัชเีงนิคงเหลอืประจ าวนั น าเกบ็ในตูน้ิรภยั 
๒. ตรวจนบัเพือ่เบกิจ่าย แทนกรรมการคนเดมิ 
๓. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๓.  คณะกรรมกำรงำนบญัชี  ประกอบดว้ย 
3.๑  นางเสาวนีย ์ สจัจะผลกุล ประธานกรรมการ 
3.2  นางสาวธญักร  เพช็รหมื่นไวย กรรมการ 
3.3  นางสาวพรนภาร ์ ศรเีพทาย กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี 
1. จดัท าบญัชโีดยโปรแกรมระบบบญัชอีอนไลน์ส าหรบัสถานศกึษา 
2. ติดตามควบคุมการจดัท าทะเบียนคุมเงินรายรบั – รายจ่าย เงินรายได้สถานศึกษา แยกตาม

วตัถุประสงคข์องโครงการ 
3. ติดตามจดัท าทะเบียนคุมงบประมาณซึ่งเป็นรายจ่ายของส่วนราชการทัง้ ๕ ประเภท คือ งบ

บุคลากรงบด าเนินการ งบลงทุน งบเงนิอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ๆ 
4. จดัท าทะเบยีนคุมเงนิรายได้สถานศกึษาได้แก  ค่าเรยีนคอมพวิเตอร์ ค่าเรยีนภาษาต่างประเทศ 

ค่าจา้งบุคลากรทางการศกึษา ค่าประกนัอุบตัเิหตุ ค่าสนับสนุนโครงการตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ค่าเรยีน
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ความเป็นเลศิ (EP, GT, Intensive, MOU) เงนิบรจิาคสนับสนุนโครงกา เงนิบรจิาคโดยมวีตัถุประสงค ์เงนิ
ประกนัสญัญา               เงนิประกนัสงัคม อาชพีอสิระ ภาษหีกั ณ ทีจ่่ายเงนิอุดหนุนจากองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ เงนิลูกเสอื -               เนตรนาร ีเงนิทุนการศกึษา เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายรายหวั เงนิอุดหนุน
ปัจจยัพื้นฐานเงนิสนับสนุนค่าใช้จ่าย           ในการจดัการศกึษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน รายไดอ้ื่น 

5. จดัท าเงนิสวสัดกิาร (ค่าเช่าบา้น, ค่ารกัษาพยาบาล, ค่าการศกึษาบุตร) สง่ สพม.๔ ภายในวนัที ่๕       
ของทุกเดอืน 

6. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
๔. คณะกรรมกำรงำนพสัดแุละสินทรพัย ์ ประกอบดว้ย 

4.๑ นางสาวขวญัหทยั  ฟูเตฟ ประธานกรรมการ 
4.๒ นางสาวจุไรภรณ์  พงษ์ศรสีนัต ิ กรรมการ 
4.๓ นางสาวจุฑารตัน์  พึง่ภพ  กรรมการ 
4.๔ นายภูวไนย  วงศว์ริยิะกุล  กรรมการ 
4.๕ นายนพดล  แจ่มดวง  กรรมการ 
4.๖ นางสาวปวณีอร  เฮง็เกนิ กรรมการ 
4.๗ นางสาวอุทุมพร  เบญจชาด กรรมการ 
4.๘ นางสาวสมญัญา  ศรมีาตร กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี 
1. ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง   
2. ลงทะเบยีนครุภณัฑ ์บ ารุงรกัษาพสัดุ ครุภณัฑ ์  
3. ด าเนินการตรวจสอบพสัดุประจ าปี   
4. จ าหน่ายพสัดุ ครุภณัฑป์ระจ าปี  
5. จดัท าทะเบยีนใบเสรจ็รบัเงนิ   
6. การประเมนิราคาทรพัยส์นิของโรงเรยีน   
7. การจดัท าทะเบยีนราชพสัดุ   
8. ตรวจสอบการซ่อมบ ารุงรกัษารถราชการ   
9. ใหค้ าแนะน าแก่พสัดุฝ่ายกลุ่มสาระการเรยีนรูทุ้กกลุ่ม และพสัดุงานทุกงาน 
10. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๕.  คณะกรรมกำรงำนตรวจสอบภำยใน  ประกอบดว้ย 
  5.1  นางทศันียา  เขตจตัุรสั ผูต้รวจสอบประจ าวนั 
มีหน้ำท่ี 
1. ตรวจสอบรายรบั – จ่ายในสมุดเงนิสดและเงนิคงเหลอืประจ าวนั 
2. ตรวจนบัเงนิสดคงเหลอืประจ าวนั 
3. ตรวจเอกสารหลกัฐานการจ่ายถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
4. ใหข้อ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะต่อผูป้ฏบิตังิาน 
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5. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
๖.  คณะกรรมกำรงำนสวสัดิกำร  ประกอบดว้ย 

6.๑ นางเสาวนีย ์ สจัจะผลกุล ประธานกรรมการ 
6.๒ นางสาวรุ่งทพิย ์ โตอ่วม กรรมการ 
6.๓ นางสาวพรนภาร ์ ศรเีพทาย กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำท่ี    
๑.  จดัท าเอกสารเบกิสวสัดกิาร (ค่าเช่าบา้น, ค่ารกัษาพยาบาล, ค่าการศกึษาบุตร) 
๒.  จดัท าเอกสารการเบกิ สง่ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๔  
3.  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๗.  คณะกรรมกำรงำนส ำนักงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนงบประมำณ   ประกอบดว้ย 
7.๑ นางสาวพมิลพชัร ์ กลบีมาลยั ประธานกรรมการ 
7.๒ นางสาวพรนภาร ์ ศรเีพทาย กรรมการ 
7.๓ นางสาวธญักร  เพช็รหมื่นไวย กรรมการ 
7.๔ นางสาวมนิทริา  โหมขุนทด  กรรมการและเลขานุการ 
7.๕ นางสาวรุ่งทพิย ์ โตอ่วม กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี 
1. ลงทะเบยีนรบั – สง่หนงัสอืราชการ โตต้อบหนงัสอื จดัเกบ็หนงัสอื  เอกสารราชการ และ

ท าลายหนงัสอืเกีย่วขอ้งกบักลุ่มบรหิารงบประมาณ 
2. ท าหนังสอืแจง้ผูป้กครองเกีย่วกบังานการเงนิ 
3. จดัท าเอกสารเบกิจ่ายเงนิงบประมาณตามทีไ่ดร้บัจดัสรร 
4. ท าหนังสอืรายงานการใชค้่าสาธารณูปโภคเมื่อสิน้ไตรมาส 
5. ท าหนังสอืเบกิใบเสรจ็รบัเงนิจากส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๔ 
6. ท าหนังสอืรายงานการใชใ้บเสรจ็รบัเงนิ เมื่อสิน้ปีงบประมาณ 
7. จดัเกบ็เอกสาร ระเบยีบ แนวปฏบิตัเิกีย่วกบังานการเงนิ บญัช ีขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเป็นระบบ           

และงา่ยแก่การสบืคน้ 
8. งานอื่น ๆ ด าเนินการจดมเิตอรค์่าไฟฟ้า ค่าน ้า รา้นคา้ และบา้นพกัราชการ ด าเนินการจ่ายค่า

ไฟฟ้า         ค่าน ้าประปา ผ่านธนาคาร และจดัท าขอ้มลูสถติคิ่าสาธารณูปโภค 
9. ประเมนิผลการด าเนินงานและจดัท าแฟ้มสรุปงานประจ าปี เพือ่เสนอรายงาน 
10. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

งำนแผนงำน 
1.  คณะกรรมกำรงำนวำงแผนงำน ประกอบดว้ย 

1.๑ นางสาวอาทติยา  สุขศร ี ประธานกรรมการ 
1.๒ นางสุนีย ์ ค ามงคุณ รองประธานกรรมการ 
1.๓ นางสาวลกัษกิา  มกีุศล กรรมการ 
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1.๔ นางสาวอุไรวรรณ  ศรสีุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 
1.๕ นายวฒันา  ชื่นสงวน กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี   
๑. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัจจุบัน ความต้องการและความจ าเป็นในการพฒันาองค์กรของ

สถานศกึษา 
๒. ก าหนดแนวทางการพฒันาองคก์รใหค้รอบคลุมโครงการ ภารกจิ บุคลากร เทคโนโลย ี และกล

ยุทธ ์ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั 
๓. ด าเนินการพฒันาบุคลากรให้มคีวามรู้ ทกัษะ เจตคตคิวามสามารถที่เหมาะสมกบัโครงสร้าง

ภารกจิ เทคโนโลย ีและกลยุทธข์องสถานศกึษา 
๔. ก าหนดเป้าหมาย ผลผลติ ผลลพัธ ์ตวัชีว้ดั ในการปฏบิตังิานของบุคลากร 
๕. ติดตามประเมนิผลการปฏิบตัิงานตามแนวทางการพฒันาองค์กรเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  และ

สม ่าเสมอ 
๖. น าผลการประเมนิไปใช้ในการปรบัปรุงพฒันาองค์กรและกระบวนการปฏบิตังิานให้เหมาะสม                  

และมปีระสทิธภิาพ 
๗. จดัท าเอกสารและแบบฟอรม์แจง้ขา่วราชการและบนัทกึเสนอผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ 
๘. จดัท ารายละเอยีดงบประมาณ แผนงาน งาน / โครงการ ให้สอดคล้องกบัผลผลติและผลลพัธ์                  

ตามตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของสถานศกึษา ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๔ 
๙. จดัท าค าขอตัง้งบประมาณของสถานศกึษา 
๑๐. น าเสนอร่างงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศกึษา 
๑๑. ตรวจสอบกรอบวงเงนิงบประมาณทีไ่ดจ้ดัสรร และตรวจสอบวงเงนินอกงบประมาณจากการ

ระดม  ทรพัยากร 
๑๒. แจง้ผลการจดัสรรงบประมาณใหห้น่วยงานภายในสถานศกึษาทราบ เพือ่ด าเนินการตาม

แผนปฏบิตักิาร 
๑๓. จดัท านโยบายปฏบิตักิาร (Operation - Policy) โดยใหอ้ยู่ในกรอบนโยบายของ

กระทรวงศกึษาธกิารส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
๑๔. จดัท าแผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๔ ปี 
๑๕. จดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีของสถานศกึษา 
๑๖. ประสานงานและรวบรวมปฏทินิปฏบิตังิานของกลุ่มบรหิาร / กลุ่มสาระฯ / งาน เพือ่จดัท า

ปฏทินิ แผนปฏบิตักิารของโรงเรยีน 
๑๗. ประสานงานในการก ากบั ดแูล ตรวจสอบ ตดิตามประเมนิผลงาน / โครงการของโรงเรยีน ให้

เป็นไป ตามแผนปฏบิตักิารประจ าปี    
๑๘. ศกึษารวบรวมขอ้มลูสารสนเทศสภาพปัจจุบนั  ปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นของโรงเรยีน 
๑๙. จดัท ากรอบแผนกลยุทธข์องสถานศกึษา ระยะ ๓ – ๕ ปี 
๒๐. จดัท าร่างแผนพฒันาการศกึษาประจ าปีของสถานศกึษา  
๒๑. จดัท าร่างแผนปฏบิตักิารประจ าปีของสถานศกึษา  
๒๒. ประเมนิผลและรายงานผลการปฏบิตังิานต่อผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
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๒๓. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
2. งำนจดัท ำแผนงำนนโยบำยและแผน   ประกอบดว้ย 

2.๑ นางสาวอาทติยา  สุขศร ี ประธานกรรมการ 
2.๒ นางสุนีย ์ ค ามงคุณ กรรมการ 
2.๓ นางสุกญัญา  จงัโส  กรรมการ 
2.๔ นางสาวอุไรวรรณ   ศรสีุวรรณ  กรรมการ 
2.๕ นางสาวลกัษกิา  มกีุศล กรรมการและเลขานุการ 
2.๖ นายวฒันา  ชื่นสงวน    กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

มีหน้ำท่ี 
1. จดัท ารายละเอยีดงบประมาณ แผนงาน  งาน / โครงการ  ใหส้อดคลอ้งกบัผลผลติและผลลพัธ ์          

ตามตวัชี้วดัความส าเร็จของสถานศกึษา ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต ๔ ส านักงาน          
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน และส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน) สมศ. 

2. จดัท าค าขอตัง้งบประมาณของสถานศกึษา 
3. น าเสนอร่างงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศกึษา 
4. ตรวจสอบกรอบวงเงนิงบประมาณที่ได้จดัสรร และตรวจสอบวงเงนินอกงบประมาณจากการ

ระดมทรพัยากร 
5. แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานภายในสถานศึกษาทราบ เพื่อด าเนินการตาม

แผนปฏบิตักิาร 
6. ประสานงานและรวบรวมปฏทินิปฏบิตังิานของกลุ่มบรหิาร / กลุ่มสาระ / งานเพื่อจดัท าปฏทินิ

แผนปฏบิตักิารของโรงเรยีน 
7. จัด ท า น โ ย บ า ย ปฏิ บั ติ ก า ร  ( Operation-Policy) โ ด ย ใ ห้ อ ยู่ ใ น ก ร อ บน โ ย บ า ย ข อ ง

กระทรวงศกึษาธกิาร / ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
8. จดัท าแผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๔  ปี 
9. จดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีของสถานศกึษา 
10. ประเมนิผลและรายงานผลการปฏบิตังิานต่อผูบ้งัคบับญัชา     
11. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

3.  งำนวิจยัเพื่อพฒันำงำนแผนงำน   ประกอบดว้ย 
3.๑ นางสาวลกัษกิา  มกีุศล ประธานกรรมการ 
3.๒ นายจริฏัฐ ์ มมีงคลวรกฤตา   กรรมการ 
3.๓ นางสุนีย ์ ค ามงคุณ  กรรมการ 
3.๔ นางสาวอาทติยา  สุขศร ี กรรมการ 
3.๕ นางเยน็อุรา  ศรจีนัทร์ กรรมการ 
3.๖ นายวชิญ์  วชิญปัญญากุล กรรมการ 
3.๗ นางวรรณภา  แสนยะบุตร กรรมการ 
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3.๘ นางสุกญัญา  จงัโส กรรมการและเลขานุการ 
3.๙ นายวฒันา  ชื่นสงวน    กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี    
๑. ศกึษารวบรวมขอ้มลูสารสนเทศสภาพปัจจุบนั  ปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นของโรงเรยีน 
๒. จดัท านโยบายปฏบิตักิาร (Operation - Policy) โดยใหอ้ยู่ในกรอบนโยบายของ

กระทรวงศกึษาธกิาร /ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
๓. จดัท ากรอบแผนกลยุทธข์องสถานศกึษา ระยะ 3 - 5 ปี 
๔. จดัท าร่างแผนพฒันาการศกึษาประจ าปีของสถานศกึษา 
๕. จดัท าร่างแผนปฏบิตักิารประจ าปีของสถานศกึษา 
๖. ประเมนิผลและรายงานผลการปฏบิตังิานต่อผูอ้ านวยโรงเรยีน 
๗. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

4.  งำนก ำกบัติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร   ประกอบดว้ย 
4.๑ นางสุนีย ์ ค ามงคุณ ประธานกรรมการ 
4.๒ นางทศันียา  เขตจตัุรสั     กรรมการ 
4.๓ นายจริฏัฐ ์ มมีงคลวรกฤตา      กรรมการ 
4.๔ นางสาวนุชนาถ  บวัพุทธา กรรมการ 
4.๕ นางสาวอุไรวรรณ  ศรสีุวรรณ  กรรมการ 
4.๖ นายวฒันา  ชื่นสงวน กรรมการและเลขานุการ 
 
 
มีหน้ำท่ี   
๑. รวบรวมงาน โครงการจากกลุ่มสาระการเรยีนรูแ้ละฝ่ายต่าง ๆ ทีด่ าเนินการในรอบปีงบประมาณ 
๒. นิเทศ ตดิตาม ดแูล ตรวจสอบ การด าเนินงาน / โครงการในรอบปีงบประมาณของโรงเรยีนให้

เป็นไปตามแผนปฏบิตักิารประจ าปี 
๓. ประเมนิผลและรายงานผลการด าเนินงาน / โครงการในรอบปีงบประมาณต่อผูอ้ านวยการ

โรงเรยีน  
๔. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกลุ่มบริหำรทัว่ไป 
๑. คณะกรรมกำรงำนวำงแผนงำนบริหำรทัว่ไป ประกอบดว้ย 

๑) นายเกรยีงไกร  ด าประภา ประธานกรรมการ 
๒) นายดอน  วงษ์สุด รองประธานกรรมการ 
๓) นางทศันียา  เขตจตัุรสั กรรมการ 
๔) นางเจรญิศร ี จนัทรส์ุข กรรมการ 
๕) นายจริฏัฐ ์ มมีงคลวรกฤตา กรรมการ 
๖) นางพนัธุว์ด ี วทิวสัพนัธุ ์ กรรมการ 
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๗) นางเสาวนีย ์ สจัจะผลกุล กรรมการ 
๘) นางสาวพลอยไพลนิ  ค าไทย กรรมการ 
๙) นางสาวฉนัทนา  บุญโสม กรรมการ 
๑๐) นายณชพฒัน์  จุฑานุต กรรมการ 
๑๑) นายพรรษา  จรเขตต ์ กรรมการ 
๑๒) นางสุกญัญา  จงัโส กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี  
1. บรหิารงานของกลุ่มบรหิารทัว่ไป ก ากบัตดิตามการด าเนินงาน ใหค้ าปรกึษาและแก้ไขปัญหาที่

อาจเกดิขึน้ 
2. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2.  คณะกรรมกำรงำนอำคำรสถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม ประกอบดว้ย 
๒.๑ หวัหน้ำงำนอำคำรสถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม  

1) นายดอน  วงษ์สุด ประธานกรรมการ 
2) ว่าทีร่อ้ยตรภีูดศิ  ควรระงบั รองประธานกรรมการ 
3) นายกฤตภาส  มคี าแสน กรรมการ 
4) นายณฐัดนัย  โรจนกุล กรรมการ 
5) นายนพดล  แจ่มดวง กรรมการ 
6) นายวศนิ  ศุภนคร กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำท่ี 
๑. วางแผน ด าเนินงาน บ ารุงรกัษา พฒันาอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม  
๒. จดัเตรยีมและตกแต่งอาคารสถานทีส่ าหรบักจิกรรมต่าง ๆ          
๓. ควบคุมการด าเนินงานใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
4. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 
 

๒.๒  งำนตกแต่งอำคำรสถำนท่ี     ประกอบดว้ย 
๑) นางจนัทรท์พิย ์ บุญไทย ประธานกรรมการ 
๒) นายศวิะเมศวร ์ ภกัดบีรรดษิฐ์ กรรมการ 
๓) นายสงกรานต ์ เอีย่มรอด กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำท่ี   
1. จดัเตรยีมและตกแต่งอาคารสถานทีส่ าหรบักจิกรรมต่าง ๆ 
2. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๒.๓  หวัหน้ำอำคำรเรียน ประกอบดว้ย 
อาคาร ๑ และหอ้งสว้มนกัเรยีนชาย 
๑. นายกฤตภาส  มคี าแสน  
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อาคาร ๒ และหอ้งสว้มนกัเรยีนหญงิ, อาคาร ๓ และอาคารเกษตรกรรม 
๑. นายณฐัดนัย  โรจนกุล  
อาคาร ๔ 
๑. นายวศนิ  ศุภนคร  
อาคาร ๗  อาคารอเนกประสงค ์(หอประชุม)  และโรงอาหาร 
๑. นางเจรญิศร ี จนัทรส์ุข 
๒. นายดอน  วงษ์สุด  
๓. นายณฐัดนัย  โรจนกุล 
๔. นายวศนิ  ศุภนคร 
อาคารธนาคารโรงเรยีน 
1. นางเสาวนีย ์ สจัจะผลกุล 
หอ้งอาเซยีน 
1.  ว่าทีร่อ้ยตรภีูดศิ  ควรระงบั 
มีหน้ำท่ี 
๑. ก ากบัตดิตามการท าความสะอาดและสภาพของอาคารเรยีนและอาคารประกอบ 
๒. บนัทกึ รายงานการท าความสะอาดและสภาพความเรยีบรอ้ยของอาคาร 
3. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๒.๔.  นักกำรภำรโรง ประกอบดว้ย 
๑) นายวลัลพธ ์ ค านวนสงิห ์ ประธานกรรมการ 
อาคาร ๑ และบรเิวณลานกฬีาอเนกประสงค์ 
๑. นายดอน  ฉายวรรณะ 
๒. นางสาววนีสั  กสกิจิจาภวิฒัน์ 
๓. นางน ้าทพิย ์ มากทว้ม 
๔. นางสาวจนัทรเ์พญ็  สงิหทตั 
อาคาร ๒  อาคาร ๓  บรเิวณสวนเรอืนไทย  และหอ้งน ้าหญงิ  
๑. นางอารรีตัน์  โพธิอ์ุไร 
๒. นางสาวลัน่ทม  คุม้สมุทร 
๓. นางสาววรรด ี เพช็รรอด 
 
อาคาร ๔ 
๑. นางอ านาจ  แกว้สว่าง 
๒. นางบุญจนัทร ์ สุราช 
๓. นางจดิาภา  สุภา 
หน้ากรมชล  บรเิวณอาคารศลิปะ 
๑. นางสาวผดุง  หมื่นค าส ี  
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อาคาร ๗ และหอ้งน ้าชาย  
๑. นางบุญช ู แยม้วงศ์ 
หอประชุม  ซุม้พระ  ธนาคารและศูนยอ์าเซยีน  
๑. นางวนั  เรอืงโลก 
๒. นางสาวจุฑามาศ  ภู่ระยา้ 
โรงอาหาร 
๑. นางบุญช ู แยม้วงศ์  
๒. นางนิออน  ชมภู   
๓. นางสาวประภสัสร  บวัเสถยีร 
๔. นางสมพร  เมอืงสสีุข 
มีหน้ำท่ี 
๑. ท าความสะอาดอาคารเรยีน / อาคารประกอบและบรเิวณทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
๒. บนัทกึรายงานการปฏบิตังิานประจ าวนั 
3. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๒.๕  งำนบริกำรหอประชุม  ประกอบดว้ย 
๑) นายดอน  วงษ์สุด ประธานกรรมการ 
๒) นายจริฏัฐ ์ มมีงคลวรกฤตา กรรมการ 
๓) นางปภชัญา  นนัดลิก กรรมการ 
๔) นางสาวนวรตัน์  รอดแกว้ กรรมการ 
๕) นายกติศิกัดิ ์ ยอดยศ กรรมการ 
๖) นางสาวสุทสิา  ทองเมอืงหลวง กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี 
1. ก าหนดระเบยีบการใชห้อประชุม 
2. พจิารณาถงึความเหมาะสมในการใชบ้รกิาร 
3. ควบคุมดแูลการใชบ้รกิารหอประชุมใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและเหมาะสม 
4. จดัเกบ็ค่าใชบ้รกิารและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ตามทีก่ าหนด 
5. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๓.  คณะกรรมกำรงำนกำรควบคมุภำยใน ประกอบดว้ย 
3.๑ นางทศันียา  เขตจตัุรสั ประธานกรรมการ 
3.๒ นางสาวชลธชิา  ชา้งค า รองประธานกรรมการ 
3.๓ นางสาวจุฑารตัน์  พึง่ภพ กรรมการ 
3.๔ นางสาวสุทสิา  ทองเมอืงหลวง กรรมการ 
3.๕ นางสาวพาฝัน  แซ่ตัง้ กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำท่ี  
๑. จดัท าแผนปฏบิตังิานประเมนิผลในภาพรวมของโรงเรยีน 
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๒. ประสานงานแต่ละหน่วยงานเพื่อตดิตามผลการประเมนิและการปรบัปรุงระบบควบคุมภายใน              
เพือ่ป้องกนัหรอืลดความเสยีง 

๓. สรุปผลการประเมนิระดบัหน่วยงาน / โรงเรยีน  เพือ่น าเสนอผูอ้ านวยการโรงเรยีน  
๔. จดัท ารายงานการประเมนิผลการควบคุมภายในของโรงเรยีนส่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 4 ภายใน  3๐ วนั นบัจากสิน้สุดปีงบประมาณ 
๕. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
3.1  คณะกรรมกำรกำรด ำเนินกำรกำรควบคมุภำยในของหน่วยงำน 

๑)  กลุ่มบริหำรวิชำกำร  
1.๑) นางสาวเกศนิี  พนัธุมจนิดา ประธานกรรมการ 
1.๒) นายสนัต ิ จัน่ผ่อง กรรมการ 
1.๓) นางสาวจุฑามาศ  กมล กรรมการและเลขานุการ 
1.๔) นางสาวนงนภสั  วงัคะฮาด กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

2)  กลุ่มบริหำรทัว่ไป 
2.๑) นายเกรยีงไกร  ด าประภา ประธานกรรมการ 
2.๒) นายดอน  วงษ์สุด กรรมการ  
2.๓) นางสุกญัญา  จงัโส กรรมการและเลขานุการ 
2.๔) นางสาวสุทสิา  ทองเมอืงหลวง กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

3)  กลุ่มกิจกำรนักเรียน 
3.๑) นายจ าเลยีง  สมสบื ประธานกรรมการ 
3.๒) นางสาวชวาลยั  เกดิโพธิพ์ว่ง กรรมการและเลขานุการ 
3.๓) นางสาวทชิาดา  สฤษดิร์กัษ์ กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

๔) กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
4.๑) นายเกรยีงไกร  ด าประภา ประธานกรรมการ 
4.๒) นางเสาวนีย ์ สจัจะผลกุล กรรมการ 
4.๓) นางสาวอาทติยา  สุขศร ี กรรมการและเลขานุการ 
4.๔) นายวฒันา  ชื่นสงวน กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

๕) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
5.๑) นางสาวเกศนิี  พนัธุมจนิดา ประธานกรรมการ 
5.๒) นางกนกวรรณ  ศศธิร กรรมการ 
5.๓) นางนาท ี เดชะราช กรรมการ 
5.๔) นางสาวกญัญพสัร  ผลสุด กรรมการและเลขานุการ 
5.๕) นางสาวรตันาภรณ์  บุญนุช กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

๖) กลุ่มงำนอ ำนวยกำร 
6.๑) นางสาวลกัษกิา   มกีุศล ประธานกรรมการ 
6.๒) นางสาวณฐัปวณ์ี  ปานบุดดา กรรมการ 
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6.๓) นางปุณยานุช  มฆันาโส กรรมการและเลขานุการ 
6.๔) นางสาวนรศิรา  กลัยาแกว้ กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

มีหน้ำท่ี ด าเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงานใหเ้สรจ็สิน้ ภายในวนัที ่๓๐ กนัยายน ของทุก
ปี ดงันี้  

1. ปรบัปรุงการควบคุมภายในตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในของงวดสิน้สุด ณ วนัที ่
๓๐ กนัยายน ของทุกปี (แบบตดิตาม ปย.๒) 

2. ประเมนิองคป์ระกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงาน (แบบ ปย.๑) 
3. ประเมนิการควบคุมภายในดว้ยตนเอง (CSA) ของหน่วยงาน 
4. รายงานการประเมินผลและการปรบัปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานของงวดสิ้นสุด                   

ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน  ของทุกปี (แบบ ปย.๒) 
5. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๔.   คณะกรรมกำรงำนโภชนำกำร ประกอบดว้ย 
4.๑ นางเจรญิศร ี จนัทรส์ุข ประธานกรรมการ 
4.๒ นางอุไร  หวายบุตร รองประธานกรรมการ 
4.๓ นางจนิตนา  สมโนชยั กรรมการ 
4.๔ นางพนัธุว์ด ี วทิวสัพนัธุ ์ กรรมการ 
4.๕ นางลดาวลัย ์ มาลาค า กรรมการ 
4.๖ นางทศันีย ์ ทองค า กรรมการ 
4.๗ นายภาณุมาศ  คงสุวรรณ์ กรรมการ 
4.๘ นางเสาวนี  วงษ์ป้อม กรรมการ   
4.๙ นางอุไรวรรณ  ชยัรตันวฒัน์  กรรมการ   
4.๑๐ นางสุนีย ์ ค ามงคุณ กรรมการ 
4.๑๑ นางสาวสุนิตา  จปูระวตั ิ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี 
๑. วางแผนการด าเนินงานโภชนาการของโรงเรยีน 
๒. ควบคุม คุณภาพ ปรมิาณ ความสะอาด และราคาของอาหารทีจ่ าหน่ายในโรงเรยีน 
๓. ดแูลสถานทีร่บัประทานอาหารตามหลกัสุขาภบิาล 
๔. ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัโภชนาการและสุขภาพแก่นกัเรยีน คร ูบุคลากร และผูเ้กีย่วขอ้ง 
5. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

5.  คณะกรรมกำรงำนโสตทศันศึกษำ ประกอบดว้ย 
5.1 นายจริฏัฐ ์ มมีงคลวรกฤตา ประธานกรรมการ 
5.2 นางสาวนวรตัน์  รอดแกว้ รองประธานกรรมการ 
5.3 นางทศันีย ์ เดชานุภานนท์ กรรมการ 
5.4 นายศุภสทิธิ ์ โพธชิาต ิ กรรมการ 
5.5 นายวุฒชิยั  แมน้รมัย์ กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้ำท่ี  
๑. วางแผนและด าเนินการน านวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศกึษามาใชใ้นการบรหิารและพฒันา

การศกึษาของสถานศกึษา 
๒. ระดมจดัหาเทคโนโลยเีพื่อการศกึษาในงานด้านต่าง ๆ ของสถานศกึษา  สนับสนุนและพฒันา                  

ใหบุ้คลากรสามารถน านวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การศกึษามาใชใ้นการบรหิารและพฒันาการศกึษา 
๓. สง่เสรมิใหม้กีารวจิยัและพฒันาการผลติการพฒันาเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา 
๔. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

6.  คณะกรรมกำรงำนอนำมยั ประกอบดว้ย 
6.๑ นางพนัธุว์ด ี วทิวสัพนัธุ ์ ประธานกรรมการ 
6.๒ นางสาวอรุณี  มากบรบิูรณ์ รองประธานกรรมการ 
6.๓ นางกนกวรรณ  ศศธิร   กรรมการ 
6.๔ นางศรินิทร ์ สุดคนึง กรรมการ 
6.๕ นางสาวณฐัณิชา  หสัราช กรรมการ 
6.๖ นางทศันีย ์ ทองค า กรรมการ 
6.๗ นางประภาพรรณ  ลลีาวฒัน์ศรชียั กรรมการ 
6.๘ นางบุษรา  มิง่ขวญั กรรมการ 
6.๙ นายสมประสงค ์ กลิน่เจก็ กรรมการ 
6.๑๐ นางสาวชุตมิา  เผอืกทอง  กรรมการ 
6.๑๑ นางสาวจุฑามาศ  กมล กรรมการ 
6.๑๒ นางกฤตพร  ดวงชาทม  กรรมการ 
6.๑๓ นางสาวลกัษกิา  มกีุศล  กรรมการ 
6.๑๔ นายนรนิทร ์ เทพศริ ิ กรรมการ 
6.๑๕ นางสาวอสิรา  โรจนบุรานนท์ กรรมการ 
6.๑๖ นางทพิยว์ภิา  ถริพรพงษ์ศริ ิ กรรมการและเลขานุการ 
6.๑๗ นางพรไพลนิ  ชื่นสงวน กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี   
1. ด าเนินงานตามโครงการและประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. บรกิารรกัษาพยาบาล, ประกนัอุบตัเิหตุ, ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 
3. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

7.   คณะกรรมกำรงำนประชำสมัพนัธ์ ประกอบดว้ย 
7.๑ นางสาวฉนัทนา  บุญโสม ประธานกรรมการ 
7.๒ นายวศนิ  ศุภนคร รองประธานกรรมการ 
7.๓ นางสาวกมลชนก  ทปูแป้น   กรรมการ 
7.๔ นางจารุวรรณ  สนัตวิรบุตร กรรมการ 
7.๕ นางสาวสายจติรา  นิสาย กรรมการ 



๓๗ 

7.๖ นางเยน็อุรา  ศรจีนัทร ์ กรรมการ 
7.๗ นายจริฏัฐ ์ มมีงคลวรกฤตา  กรรมการ 
7.๘ นางสาวกญัญพสัร  ผลสุด  กรรมการ 
7.๙ นางกมลทพิย ์ สายแสง กรรมการและเลขานุการ 
7.๑๐ นางสาวสุภาวด ี ภาคแีพทย ์ กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี 
1. วางแผนงานประชาสมัพนัธ ์งานการศกึษาของโรงเรยีน 
2. ด าเนินการประชาสมัพนัธง์านการศกึษาตามแนวทางทีก่ าหนด 
3. ตดิตามประเมนิผล ปรบัปรุง และพฒันาการประชาสมัพนัธก์ารศกึษาของโรงเรยีน 
4. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 

8. คณะกรรมกำรงำนธนำคำรโรงเรียน ประกอบดว้ย 
8.๑ นางเสาวนีย ์ สจัจะผลกุล ประธานกรรมการ 
8.๒ นางสาวไอรดา  ปาทอง รองประธานกรรมการ 
8.๓ นางสาวกฤษณภรณ์  กุตระแสง กรรมการ 
8.๔ นายสวงค ์ กนัทะปา  กรรมการ 
8.๕ นายพงษ์ศกัดิ ์ อนิทรพ์ตัรา กรรมการ 
8.๖ นายสารตัน์  สรอ้ยฟ้า  กรรมการ 
8.๗ นายณรงคศ์กัดิ ์ อนิประสทิธิ ์ กรรมการ    
8.๘ นางสาวชุตมิา  เผอืกทอง กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี     
1. ประสานงานกบัธนาคารออมสนิ 
2. เป็นทีป่รกึษาโครงการ 
3. ก ากบั ดแูลการด าเนินงานธนาคารโรงเรยีน 
4. ประเมนิผล ปรบัปรุง พฒันางานธนาคารโรงเรยีน 
5. น าเงนิฝากธนาคารพีเ่ลีย้งทุกวนั  ปิดธนาคารประจ าวนั 
6. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

9.   คณะกรรมกำรงำนสหกรณ์โรงเรียน ประกอบดว้ย    
9.๑ นางสาวพลอยไพลนิ  ค าไทย ประธานกรรมการ 
9.๒ นางนาท ี เดชะราช รองประธานกรรมการ 
9.๓ นางปภชัญา  นนัดลิก กรรมการ 
9.๔ นางวรรณภา  แสนยะบุตร กรรมการ 
9.๕ นางสาวบุษกร  จนัทะนุภา กรรมการ 
9.๖ นายอนนัต ์ ธ ารงคเ์กยีรต ิ กรรมการ 
9.๗ นางสาวสธิาภรณ์  ปัน่พมิาย  กรรมการ 



๓๘ 

9.๘ นางสาวนนัทวรรณ  สุขหน้าไม้ กรรมการ 
9.๙ นางสาวพมิลพชัร ์ กลบีมาลยั     กรรมการ 
9.๑๐ นายกติตพิชัญ์  ศศพิทิกัษ์วงศ์ กรรมการ 
9.๑๑ นางสาวจริาวรรณ  ปะโนรมัย์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี 
1. ก าหนดนโยบายและควบคุมดแูลกจิการทัว่ไปในสว่นทีเ่กี่ยวกบัการคา้ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์             

ของกจิกรรมสหกรณ์ 
2. ก าหนดระเบยีบต่าง ๆ ของกจิกรรมสหกรณ์ 
3. ควบคุมดแูลการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการและคณะกรรมการรา้นคา้ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 
4. ควบคุมดแูลทะเบยีน สมุดบญัช ีเอกสารต่าง ๆ ใหเ้รยีบรอ้ย 
5. จดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปี 
6. ด าเนินการเกีย่วกบัการเสนองบดุลและรายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินงานของกจิกรรม

สหกรณ์ 
7. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 
 

9.1  ผู้ตรวจสอบบญัชีสหกรณ์โรงเรียน 
๑) นางสาวกมลชนก  ทปูแป้น  
มีหน้ำท่ี 
๑. ตรวจสอบเอกสาร สมุดบญัช ีทะเบยีนและการเงนิตลอดจนทรพัย์สนิทัง้ปวงของสหกรณ์                 

เพือ่ทราบฐานะของกจิกรรมสหกรณ์ 
๒. ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกต้องของการด าเนินงาน เพื่อประเมนิผลและให้ขอ้แนะน า                  

แก่คณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

10. คณะกรรมกำรงำนจรำจร ประกอบดว้ย 
10.1 นายณชพฒัน์  จุฑานุต ประธานกรรมการ 
10.2 ว่าทีร่อ้ยตรธีนทั  เลก็เภา รองประธานกรรมการ 
10.3 นายศริพิงษ์  แสนศริภิทัรพงศ ์ กรรมการ 
10.4 นายกฤตภาส  มคี าแสน  กรรมการ 
10.5 ว่าทีร่อ้ยตรภีูดศิ  ควรระงบั กรรมการ 
10.6 นายพรรษา  จรเขตต ์ กรรมการ 
10.7 นายอภนินัท ์ วนัทา กรรมการ 
10.8 นายภูวไนย  วงศว์ริยิะกุล กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี 
๑. ดแูลระเบยีบการจราจรภายในและภายนอก บรเิวณโรงเรยีน 



๓๙ 

๒. จดัท าป้ายสญัญาณจราจรที่ชดัเจนและมกีารก าหนดพื้นที่จอดรถส าหรบับุคลากร นักเรยีนและ                 
ผูท้ีม่าตดิต่อราชการ 

๓. จดัท าบตัรจอดรถส าหรบัคร ูบุคลากรและนกัเรยีน 
๔. ประสานต ารวจจราจรในพื้นที่ เพื่อขอค าปรกึษาและอ านวยความสะดวกในการจดัการจราจร                   

ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน 
๕.จดัท าแฟ้มสรุปงานประจ าปี เพือ่เสนอรายงานต่อไป 
๖.ปฏบิตังิานอื่น ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๑๑. คณะกรรมกำรงำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ  ประกอบดว้ย 
11.๑ นายพรรษา  จรเขตต ์ ประธานกรรมการ 
11.๒ นายจริฏัฐ ์ มมีงคลวรกฤตา รองประธานกรรมการ 
11.๓ ว่าทีร่อ้ยตรธีนทั  เลก็เภา กรรมการ 
11.๔ นายสงกรานต ์ เอีย่มรอด กรรมการ 
11.๕ นางสาวสายจติรา  นิสาย กรรมการ 
11.๖ นางจารุวรรณ  สนัตวิรบุตร กรรมการ 
11.๗ นายภูวไนย  วงศว์ริยิะกุล กรรมการ 
11.๘ นายภูรวิจัน์  นาเมอืง กรรมการ 
11.๙ นางสาวปาลติา  อาจเดช  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
มีหน้ำท่ี 

๑. ส ารวจขอ้มลูดา้นเทคโนโลยเีพือ่การศกึษาของสถานศกึษา 
๒. วางแผน ก าหนดนโยบายและแนวทางการน านวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การศกึษามาใช้

ในการบรหิารและพฒันาการศกึษาของสถานศกึษา 
๓. ระดมจดัหาเทคโนโลยเีพือ่การศกึษาใหง้านดา้นต่างๆ ของสถานศกึษา 
๔. สนับสนุนใหค้รูและบุคลากรน านวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศกึษามาใชใ้นการบรหิาร            

และพฒันาการศกึษา  
๕. ส่งเสรมิให้มกีารพฒันาครูและบุคลากรให้มคีวามรู้ความสามารถและทกัษะในการผลิต

รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมคีุณภาพและประสทิธภิาพ 
6. ตดิตามประเมนิผลการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศกึษาเพื่อใหเ้กดิการใช้ทีคุ่ม้ค่าและเหมาะสม              

กบักระบวนการเรยีนรู ้
7. ส่งเสรมิสนับสนุนด้านการใช้เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ให้แก่กลุ่มบรหิารวิชาการ กลุ่ม

บรหิารงบประมาณ   กลุ่มบรหิารงานบุคคล  กลุ่มบรหิารทัว่ไป  และกลุ่มกจิการนกัเรยีน  ดงันี้ 
 ๗.1 ส ารวจปัญหาความตอ้งการจ าเป็นดา้นการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศกึษา 



๔๐ 

 ๗.๒ จดัระบบส่งเสรมิสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางดา้นเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา           
ของทุกฝ่าย 

 7.3 ซ่อม บ ารุง ปรบัปรุงแกไ้ข และจดัซือ้จดัจา้งวสัดุอุปกรณ์เทคโนโลยขีองทุกฝ่าย 
 7.4 ติดตาม ประเมนิผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายต่าง ๆ ทางด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อ

การศกึษา 
 7.5 น าผลการประเมนิการมาปรบัปรุงแก้ไขเพื่อใหก้ารสนับสนุนและอ านวยความสะดวก            

ดา้นการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศกึษา ใหม้คีวามคล่องตวัและมปีระสทิธภิาพ 
๘. ปฏบิตังิานอื่น ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

12. คณะกรรมกำรงำนส ำนักงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนกลุ่มบริหำรทัว่ไป ประกอบดว้ย 
12.๑ นางสุกญัญา  จงัโส ประธานกรรมการ 
12.๒ นางสาวจริาวรรณ  ปะโนรมัย์ รองประธานกรรมการ 
12.๓ นายจริฏัฐ ์ มมีงคลวรกฤตา กรรมการ 
12.๔ นางสาวไอรดา  ปาทอง กรรมการ 
12.๕ นายกติศิกัดิ ์ ยอดยศ กรรมการ 
12.๖ นางสาวสุทสิา  ทองเมอืงหลวง กรรมการ 
12.๗ นางสาวกฤษณภรณ์  กุตระแสง กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี  
๑. งานสารบรรณ 

- จดัท าทะเบยีนรบั – สง่ หนงัสอืราชการของกลุ่มบรหิารทัว่ไป 
- เกบ็เอกสารใหเ้ป็นหมวดหมู่  มรีะบบการเกบ็เอกสารทีส่ามารถคน้หาเรื่องไดอ้ย่างรวดเรว็ 
- จดัสง่หนงัสอืราชการใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบและตดิตามเรื่อง 
- โตต้อบหนงัสอืราชการอย่างรวดเรว็และทนัเวลา 
- จดัพมิพเ์อกสารต่าง ๆ ของกลุ่มบรหิารทัว่ไป เช่น บนัทกึขอ้ความแบบส ารวจ  แบบสอบถาม       

แบบประเมนิผลงาน  ระเบยีบและค าสัง่ 
 
 

๒. งานพสัดุ 
- จดัซือ้ จดัหาวสัดุ ครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์อ านวยความสะดวก โดยประสานงานกบัพสัดุโรงเรยีน             

จดัท าบญัชคีวบคุมการเบกิจ่ายวสัดุ   
- จดัจ้าง งานซ่อมแซม บ ารุงรกัษา วสัดุ ครุภณัฑ์และสถานที่ต่าง ๆ ในบรเิวณโรงเรยีน โดย

การจดัท าใบสัง่จา้ง  ท าชุดเบกิเงนิและประสานงานกบัพสัดุโรงเรยีน 
- จดัท าบญัชคีวบคุมการเบกิจ่ายวสัดุ – อุปกรณ์ท าความสะอาด อุปกรณ์ และเครื่องมอืช่าง 

๓. งานสารสนเทศ 
- ประสานงานด้านความร่วมมอืเกี่ยวกบัขอ้มูลกบังานต่าง ๆ เพื่อรวบรวมและจดัระบบข้อมูล

สารสนเทศของกลุ่มบรหิารทัว่ไป 



๔๑ 

- จดัท าเอกสารเผยแพร่ขอ้มลูงานในกลุ่มบรหิารทัว่ไป 
๔. วางแผนงานบรหิารทัว่ไป 
๕. ประเมนิผลและรายงานผลปฏบิตังิานประจ าปี 
๖. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกลุ่มกิจกำรนักเรียน 
1.  คณะกรรมกำรงำนวำงแผนงำนกิจกำรนักเรียน  ประกอบดว้ย 

1.๑ นายชาล ี วฒันเขจร ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
1.๒ นายจ าเลยีง  สมสบื    หวัหน้างานวนิยัและสง่เสรมิความประพฤตนิกัเรยีน 
1.๓ นายภาณุมาศ  คงสุวรรณ์  ผูช้่วยหวัหน้างานวนิยัและสง่เสรมิความประพฤตนิกัเรยีน 
1.๔ นางสาวชวาลยั  เกดิโพธิพ์ว่ง หวัหน้างานสง่เสรมิและพฒันางานกจิการนกัเรยีน 
 และหวัหน้าระดบัชัน้ ม.๑ 
1.๕ นางสาวสุรยีร์ตัน์  ชื่นอารมณ์ ผูช้่วยหวัหน้างานสง่เสรมิและพฒันางานกจิการนกัเรยีน 

 และรองหวัหน้าระดบัชัน้ ม.3 
1.๖ นายณฐัดนยั   โรจนกุล รองหวัหน้าระดบัชัน้ ม.๑ 
1.๗ นายจริฏัฐ ์ มมีงคลวรกฤตา รองหวัหน้าระดบัชัน้ ม.๑ 
1.๘ นายวุฒชิยั  พนัธท์รพัย ์ หวัหน้าระดบัชัน้ ม.๒ 
1.๙ นายนพดล  แจ่มดวง รองหวัหน้าระดบัชัน้ ม.๒ 
1.๑๐ นางสาวชุตมิา  เผอืกทอง รองหวัหน้าระดบัชัน้ ม.๒ 
1.๑๑ นายชวลติ  แช่มเจรญิ หวัหน้าระดบัชัน้ ม.๓ 
1.๑๒ นายกฤตภาส  มคี าแสน รองหวัหน้าระดบัชัน้ ม.๓ 
1.๑๓ นางสาวพรสวรรค ์ มลูสาร หวัหน้าระดบัชัน้ ม.๔ 
1.๑๔ นางสาวนปภชั  สุขสุวรรณ รองหวัหน้าระดบัชัน้ ม.๔ 
1.๑๕ นางสาวสุขมุาภรณ์  เกษรจรุง รองหวัหน้าระดบัชัน้ ม.๔ 
1.๑๖ นายธติพิงษ์  โกสุม หวัหน้าระดบัชัน้ ม.๕ 
1.๑๗ นายณฐัวุฒ ิ เงนิบ ารุง รองหวัหน้าระดบัชัน้ ม.๕ 
1.๑๘ นางสาวสายจติรา  นิสาย รองหวัหน้าระดบัชัน้ ม.๕ 
1.๑๙ ว่าทีร่อ้ยตรสีุขสวสัดิ ์ เชยีงหว่อง หวัหน้าระดบัชัน้ ม.๖ 
1.๒๐ นายดอน  วงษ์สุด รองหวัหน้าระดบัชัน้ ม.๖ 
1.๒๑ นายณฐัวุฒ ิ ศรชีุมภู หวัหน้าส านกังานกจิการนกัเรยีน 
1.๒๒ นางอภริด ี สุรยิวงษ์  ผูช้่วยหวัหน้าส านกังานกจิการนกัเรยีน 
1.๒๓ นางสาวทชิาดา  สฤษดิร์กัษ์ เจา้หน้าทีส่ านกังาน 
มีหน้ำท่ี   
๑. เป็นทีป่รกึษาเกีย่วกบังานกจิการนกัเรยีนของโรงเรยีน 
๒. ก าหนดนโยบาย วางแผน จดัระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงานและตดิตามประเมนิผลงาน         

ของกลุ่มกจิการนกัเรยีน 
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๓. ด าเนินงานโครงการกลุ่มกจิการนกัเรยีน 
๔. นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มกิจการนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ                     

ของขา้ราชการ นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน 
๕. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และบุคลากรในโรงเรียนเพื่อพฒันางานและการปฏิบตัิงานของ                      

กลุ่มกจิการนกัเรยีนอย่างมปีระสทิธภิาพ 
๖. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2.   คณะกรรมกำรงำนส่งเสริมพฒันำนักเรียนให้มีวินัย คณุธรรม จริยธรรม และงำนแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด   
ประกอบดว้ย 
2.๑ นายจ าเลยีง  สมสบื ประธานกรรมการ   
2.๒ นางสาวชวาลยั  เกดิโพธิพ์ว่ง กรรมการ 
2.๓ นายวุฒชิยั  พนัธท์รพัย ์ กรรมการ 
2.๔ นางสาวพรสวรรค ์ มลูสาร กรรมการ 
2.๕ นายธติพิงษ์  โกสุม  กรรมการ 
2.๖ ว่าทีร่อ้ยตรสีุขสวสัดิ ์ เชยีงหว่อง กรรมการ 
2.๗ นายณฐัดนยั   โรจนกุล กรรมการ 
2.๘ นายจริฏัฐ ์ มมีงคลวรกฤตา กรรมการ 
2.๙ นายนพดล  แจ่มดวง กรรมการ 
2.๑๐ นางสาวชุตมิา  เผอืกทอง กรรมการ 
2.๑๑ นางสาวสุรยีร์ตัน์  ชื่นอารมณ์ กรรมการ 
2.๑๒ นายกฤตภาส  มคี าแสน กรรมการ 
2.๑๓ นางสาวนปภชั  สุขสุวรรณ กรรมการ 
2.๑๔ นางสาวสุขมุาภรณ์  เกษรจรุง กรรมการ 
2.๑๕ นายณฐัวุฒ ิ เงนิบ ารุง  กรรมการ 
2.๑๖ นางสาวสายจติรา  นิสาย  กรรมการ 
2.๑๗ นายดอน  วงษ์สุด  กรรมการ 
2.๑๘ นายณฐัวุฒ ิ ศรชีุมภู  กรรมการ 
2.๑๙ นางอภริด ี สุรยิวงษ์  กรรมการ 
2.๒๐ นางสาวทชิาดา  สฤษดิร์กัษ์ กรรมการ 
2.๒๑ นายชวลติ  แช่มเจรญิ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี 
๑. ดแูล ตดิตาม ตรวจสอบ การปฏบิตัตินของนกัเรยีนใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบของโรงเรยีน 
๒. ควบคุม ตกัเตอืนนักเรยีนมาสาย และการเขา้ – ออก ของนักเรยีน จดันักเรยีนดูแลความเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ยในการท ากจิกรรมหน้าเสาธง  
๓. บนัทกึสถตินิกัเรยีนมาสายในแต่ละวนั ตกัเตอืน ลงโทษ ใหท้ ากจิกรรมหน้าเสาธง 
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๔. ประสานกบัครูประจ าชัน้ เชิญผู้ปกครองของนักเรยีนที่มพีฤติกรรมไม่พงึประสงค์มาพูดคุย
ร่วมกนั เพือ่ช่วยแกไ้ขปัญหาของนกัเรยีน 

๕. จดัเวรยามตรวจตรานักเรยีนทัง้ภายใน – ภายนอกโรงเรยีน ตดิต่อประสานงานกบัเจ้าหน้าที่
ต ารวจเมื่อเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

๖. สรา้งขวญัและก าลงัใจแก่นกัเรยีนทีม่คีวามประพฤตดิ ีเช่น มอบรางวลัคนด ีเกยีรตบิตัร ยกย่อง
ชมเชยนกัเรยีนทีท่ าความดดีา้นต่าง ๆ 

๗. ใหค้วามร่วมมอืในกจิกรรมต่าง ๆ การพฒันาของชุมชน เช่น วนัส าคญัทางศาสนา ร่วมมอืกบั
ชุมชนในการรณรงคต์่อต้านยาเสพตดิ ด าเนินการอบรมนักเรยีนกลุ่มเสีย่ง และร่วมมอืกบัชุมชน ในการ
รณรงคต์่อตา้นยาเสพตดิ  

๘. จดัค่ายคุณธรรมเพือ่พฒันาคุณธรรม จรยิธรรมนกัเรยีนทุกระดบัชัน้ ปีการศกึษาละ ๑ ครัง้ 
๙. จัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส าหรับนักเรียนกลุ่ม

ปรบัเปลีย่น   พฤตกิรรมใหม้คีุณลกัษณะอนัพงึประสงคอ์ย่างน้อยภาคเรยีนละ ๑ ครัง้ 
๑๐. จดัท าสถติขิอ้มลูนกัเรยีนทีม่พีฤตกิรรมเกีย่วขอ้งกบัสารเสพติดชนิดต่าง ๆ 
๑๑. วางแผน ประสานงานกบัครูประจ าชัน้และผู้ปกครองนักเรยีนกลุ่มเสีย่ง เพื่อสรา้งเครอืข่ายเฝ้า

ระวงัและควบคุมดูแลความประพฤตขิองนักเรยีนกลุ่มเสีย่ง โดยการจดัเวรยาม เพื่อลดความเสีย่ง ในจุด
ต่าง ๆ 

๑๒. การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิง่ผดิกฎหมาย และการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรยีนกลุ่มเสี่ยง 
รายงานขอ้มลูยาเสพตดิใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และสง่ต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

๑๓. จดัท าแฟ้มสรุปงานประจ าปี เพือ่เสนอรายงาน 
๑๔. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

3.  คณะกรรมกำรส่งเสริมและพฒันำงำนกิจกำรนักเรียน  ประกอบดว้ย 
3.๑ นางสาวชวาลยั  เกดิโพธิพ์ว่ง ประธานกรรมการ 
3.๒ นางอภริด ี สุรยิวงษ์ กรรมการ 
3.๓ นายณฐัวุฒ ิ ศรชีุมภู กรรมการ 
3.๔ นางสาวทชิาดา  สฤษดิร์กัษ์ กรรมการ  
3.๕ นางสาวสุรยีร์ตัน์  ชื่นอารมณ์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี 
1. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา  คู่มือนักเรียนและ

ผูป้กครอง 
๒. จดัใหม้กีารประชุมผูป้กครองนกัเรยีน ภาคเรยีนละ ๑ ครัง้ 
๓. ประสานครทูีป่รกึษาเพือ่ออกเยีย่มบา้นนกัเรยีนตามความเหมาะสม 
๔. จดัท าเกยีรตบิตัรส าหรบัครทูีเ่ยีย่มบ้านครบ ๑๐๐ % ทุกปี 
๕. จดัท าโครงการระบบดแูลฯ โครงการเสรมิสรา้งเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์  
๖. จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน พัฒนางานกิจการนักเรียนและงานประเมินผลการ

ด าเนินงานกจิการนกัเรยีน 
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๗. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
4.  คณะกรรมกำรงำนประชุมผู้ปกครอง และเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียน  ประกอบดว้ย 

4.๑ นายภาณุมาศ  คงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 
4.๒ นายจ าเลยีง  สมสบื กรรมการ 
4.๓ นางสาวชวาลยั  เกดิโพธิพ์ว่ง กรรมการ 
4.๔ นายณฐัวุฒ ิ ศรชีุมภู กรรมการ 
4.๕ นายชวลติ  แช่มเจรญิ กรรมการ 
4.๖ นางสาวพรสวรรค ์ มลูสาร กรรมการ 
4.๗ ว่าทีร่อ้ยตรสีุขสวสัดิ ์ เชยีงหว่อง กรรมการ 
4.๘ นายธติพิงษ์  โกสุม กรรมการ 
4.๙ นางอภริด ี สุรยิวงษ์  กรรมการ 

      ๔.๙    น า ง ส า ว ทิ ช า ด า   ส ฤ ษ ดิ ์ร ั ก ษ์
 กรรมการ 
      ๔.๑0 นายวุฒชิยั  พนัธท์รพัย ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำท่ี 
๑. ก าหนดหน้าที ่ขอบขา่ยงานกจิการนักเรยีนพรอ้มมอบหมายหน้าทีต่ามขอบข่ายใหค้รูรบัผดิชอบอย่าง

ชดัเจน 
๒. ด าเนินงานกจิกรรมเครอืขา่ยผูป้กครองนกัเรยีนและการประสานงานองคก์รภายนอก 
๓. จดัประชุมเลือกตัง้คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายระดบัห้องเรียน ระดบัชัน้เรียน ระดับ

โรงเรยีน และจดัท าทะเบยีนผูป้กครองเครอืขา่ยทุกระดบั 
๔. จดัท าแฟ้มสรุปงานประจ าปี เพือ่เสนอรายงาน 
๕. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

5.  คณะกรรมกำรงำนส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน ประกอบดว้ย 
5.๑ นายธติพิงษ์  โกสุม ประธานกรรมการ 
5.๒ นายจ าเลยีง  สมสบื กรรมการ 
5.๓ นางสาวชวาลยั  เกดิโพธิพ์ว่ง กรรมการ 
5.๔ นายวุฒชิยั  พนัธท์รพัย ์ กรรมการ 
5.๕ นายชวลติ  แช่มเจรญิ กรรมการ 
5.๖ นางสาวพรสวรรค ์ มลูสาร กรรมการ 
5.๗ นายธติพิงษ์  โกสุม  กรรมการ 
5.๘ ว่าทีร่อ้ยตรสีุขสวสัดิ ์ เชยีงหว่อง กรรมการ 
5.๙ นายณฐัวุฒ ิ ศรชีุมภู  กรรมการ 
5.๑๐ นางอภริด ี สุรยิวงษ์  กรรมการ 
5.๑๑ นางสาวทชิาดา  สฤษดิร์กัษ์ กรรมการ 
5.๑๒ นางสาวสุรยีร์ตัน์  ชื่นอารมณ์ กรรมการและเลขานุการ 



๔๕ 

มีหน้ำท่ี 
๑. จดัท าเอกสารชีแ้จง เผยแพร่หลกัการของประชาธปิไตยโรงเรยีน 
๒. ประสานกบัครูในโรงเรียน / ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจดักิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนให้สอดคล้อง                 

กบันโยบายของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
๓. สนับสนุนส่งเสรมิ ประชาสมัพนัธ์ใหม้บีรรยากาศของประชาธปิไตยในโรงเรยีนอย่างเด่นชดั และ

จดัใหม้กีารเลอืกตัง้คณะกรรมการนกัเรยีนปีละ ๑ ครัง้ 
๔. ส่งเสรมิ ให้ค าปรกึษา แนะน า เกี่ยวกบัการท ากจิกรรมของคณะกรรมการนักเรยีน ให้อยู่ในขอบข่ายที่

เหมาะสม และไม่ขดัต่อระเบยีบของโรงเรยีน รวมถงึให้ความร่วมมอืกบัสภานักเรยีนโรงเรยีนอื่น ๆ ในการจดั
กจิกรรมต่าง ๆ 

๕. จดัท าคู่มอืคณะกรรมการสภานักเรยีน และเป็นคนกลางระหว่างคู่พพิาท คอยช่วยเหลอื เสนอ
แนวทาง และหาทางออกใหคู้่พพิาท ตกลงกนัไดด้ว้ยดใีนบรรยากาศทีเ่ป็นมติร 

๖. เป็นผู้ประสานงานระหว่างคู่พพิาท เป็นผู้ตดิต่อประสานให้คู่พพิาทมาพบปะพูดคุยกนั รวมทัง้          
เป็นสือ่กลางใหคู้่พพิาทเขา้ใจตรงกนัเพือ่หาแนวทางในการหาขอ้ยุตขิอ้พพิาท 

๗. เป็นผู้ควบคุมการไกล่เกลี่ยให้เป็นไปโดยเรียบร้อยตัง้แต่ต้นจนจบ โดยด าเนินการไกล่เกลี่ย                     
อย่างมปีระสทิธภิาพ รวดเรว็ รวมทัง้กระตุ้นใหคู้่พพิาทใชว้าจาสุภาพ ระหว่างการไกล่เกลีย่ เพื่อป้องกนั                
การโตเ้ถยีงระหว่างขอ้พพิาท อนัน าไปสูก่ารทะเลาะววิาทภายหลงั 

๘. จดัท าแฟ้มสรุปงานประจ าปี เพือ่เสนอรายงาน 
๙. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๖.  งำนปฐมนิเทศนักเรียนระดบัชัน้ ม.๑,  ม.๔ และงำนปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดบัชัน้ ม.๓,  ม.๖ 
๖.๑ นางชวาลยั  รตันประยรู ประธานกรรมการ 
๖.๒ นายจ าเลยีง  สมสบื กรรมการ 
๖.๓ นายวุฒชิยั  พนัธท์รพัย ์ กรรมการ 
๖.๔ นายชวลติ  แช่มเจรญิ กรรมการ 
๖.๕ นางสาวพรสวรรค ์ มลูสาร กรรมการ 
๖.๖ นางสาวสุรยีร์ตัน์  ชื่นอารมณ์ กรรมการ 
๖.๗ นายณฐัวุฒ ิ ศรชีุมภู กรรมการ 
๖.๘ นางอภริด ี สุรยิวงษ์ กรรมการ 
๖.๙ นางสาวทชิาดา  สฤษดิร์กัษ์ กรรมการ 
๖.๑๑ ว่าทีร่อ้ยตรสีุขสวสัดิ ์ เชยีงหว่อง กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี 
๑. วางแผนและด าเนินการจดักจิกรรมปฐมนิเทศ และกจิกรรมปัจฉิมนิเทศ 
๒. จดัท าแฟ้มสรุปงานประจ าปี เพือ่เสนอรายงานต่อไป 
๓. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

7.  คณะกรรมกำรงำนโครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ (กองทุนหลกัประกนัสุขภำพเทศบำล
นครรงัสิต)  ประกอบดว้ย 



๔๖ 

7.๑ นายชวลติ  แช่มเจรญิ ประธานกรรมการ 
7.๒ นายจ าเลยีง สมสบื กรรมการ 
7.๓ นางสาวชวาลยั  เกดิโพธิพ์ว่ง กรรมการ 
7.๔ นางสาวสุรยีร์ตัน์  ชื่นอารมณ์ กรรมการ 
7.๕ นางสาวพรสวรรค ์ มลูสาร กรรมการ 
7.๖ ว่าทีร่อ้ยตรสีุขสวสัดิ ์ เชยีงหว่อง กรรมการ 
7.๗ นายณฐัวุฒ ิ ศรชีุมภู กรรมการ 
7.๘ นางอภริด ี สุรยิวงษ์ กรรมการ 
7.๙ นางสาวทชิาดา  สฤษดิร์กัษ์ กรรมการ 
7.๑๐ นายวุฒชิยั  พนัธท์รพัย ์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี 
1. ส่งเสรมิโครงการโรงเรยีนธญับุรสี่งเสรมิสุขภาพ (กองทุนหลักประกนัสุขภาพเทศบาลนครรงัสติ) 

ทุกคนได้ใช้บรกิารศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นทัง้ในด้านกจิกรรมบนัเทงิ กจิกรรมปรกึษาปัญหาด้านต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม 

2. ส่งเสรมิ สนับสนุนการจดักจิกรรม โรงเรยีนธญับุรสี่งเสรมิสุขภาพ (กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
เทศบาลนครรงัสติ) เพื่อประกวดและแข่งขนัโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา
ตน้แบบระดบัต่อไป 

3. จดัท าแฟ้มสรุปงานประจ าปี เพือ่เสนอรายงานต่อไป 
4. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

8.   คณะกรรมกำรงำนตอบสนองนโยบำยและจดุเน้นของ สพฐ. โรงเรียนคณุธรรม  งำน
สถำนศึกษำสีขำว 
ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข โครงกำรเสริมสร้ำงคณุธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำ“โรงเรียนสุจริต” ประกอบดว้ย 
8.1 นายจ าเลยีง  สมสบื ประธานกรรมการ 
8.2 นายชวลติ  แช่มเจรญิ กรรมการ 
8.3 นางสาวชวาลยั  เกดิโพธิพ์ว่ง กรรมการ 
8.4 นายวุฒชิยั  พนัธท์รพัย ์ กรรมการ 
8.5 นางสาวพรสวรรค ์ มลูสาร กรรมการ 
8.6 นายธติพิงษ์  โกสุม กรรมการ 
8.7 ว่าทีร่อ้ยตรสีุขสวสัดิ ์ เชยีงหว่อง กรรมการ 
8.8 นางสาวณฏัฐพชัร ์ เพิม่กสกิรรม กรรมการ 
8.9 นายณฐัวุฒ ิ ศรชีุมภู กรรมการ 
8.10 นางอภริด ี สุรยิวงษ์  กรรมการ 
8.11 นางสาวทชิาดา  สฤษดิร์กัษ์ กรรมการ 
8.12 นายณฐัดนยั  โรจนกุล  กรรมการและเลขานุการ 



๔๗ 

มีหน้ำท่ี 
๑. ประชุม ปรกึษาหารอื วางแผน ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงาน  แนวทาง              

การด าเนินงานโครงการฯ ต่าง ๆ 
๒. รบัผดิชอบการด าเนินงานโครงการ ประสานงานระหว่างโรงเรยีน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

และส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   
๓. ประสานงานกบัคณะครูและบุคลากรในโรงเรยีน และจดัเตรยีมขอ้มลูรองรบัการประเมนิโครงการ            

ต่าง ๆ จากคณะกรรมการ  
๔. ประเมนิผลการด าเนินงาน และจดัท าแฟ้มสรุปรายงานประจ าปีเพือ่เสนอรายงาน 
๕. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

9.  งำนรกัษำควำมปลอดภยั  ประกอบดว้ย 
9.๑ นายจ าเลยีง  สมสบื ประธานกรรมการ 
9.๒ นางสาวชวาลยั  เกดิโพธิพ์ว่ง กรรมการ 
9.๓ นายวุฒชิยั  พนัธท์รพัย ์ กรรมการ 
9.๔ นางสาวพรสวรรค ์ มลูสาร  กรรมการ 
9.๕ นายธติพิงษ์  โกสุม  กรรมการ 
9.๖ ว่าทีร่อ้ยตรสีุขสวสัดิ ์ เชยีงหว่อง กรรมการ 
9.๗ นางสาวสุรยีร์ตัน์  ชื่นอารมณ์  กรรมการ 
9.๘ นายณฐัวุฒ ิ ศรชีุมภู กรรมการ 
9.๙ นางอภริด ี สุรยิวงษ์  กรรมการ 
9.๑๐ นายบุญลอื  วงษ์ดอีนิทร ์ กรรมการ 
9.๑๑ นายพนิ  ครองธานี กรรมการ 
9.๑๒ นายธติพินัธ ์ ครองยุทธ กรรมการ 
9.๑๓ นายสมยศ  โกศยัเนตร กรรมการ 
9.๑๔ นายชวลติ  แช่มเจรญิ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี  
๑. ดแูล ป้องกนั รกัษา ทรพัยส์นิของทางราชการใหร้อดพน้จากการโจรกรรม อคัคภียั และเหตุรา้ย

อื่น ๆ 
      ๒. ดแูล รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยภายในบรเิวณทีร่บัผดิชอบตลอด ๒๔ ชัว่โมง 
      ๓. ดแูล การผ่านเขา้ - ออก ของบุคคลและยานพาหนะ 
      ๔. อ านวยความสะดวกการจราจร ทางเขา้ - ออก และภายในบรเิวณพืน้ทีร่บัผดิชอบ 
      ๕. เปิด - ปิดประตูทางเขา้ - ออก ตามเวลาทีโ่รงเรยีนก าหนดให ้
      ๖. เปิด - ปิดไฟฟ้า อาคารสถานทีต่ามเวลาทีโ่รงเรยีนก าหนดให้ 
      ๗. ในยามวกิาล เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัจะตอ้งเดนิตรวจตราตามจุดต่าง ๆ ภายในบรเิวณ
โรงเรยีน 



๔๘ 

      ๘. เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั ตอ้งบนัทกึรายงานเหตุการณ์ประจ าวนัในการปฏบิตัหิน้าที ่เพือ่
รายงานเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา  
      ๙. จดัท าแฟ้มสรุปงานประจ าปี เพือ่เสนอรายงานต่อไป 
      ๑๐. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
10. คณะกรรมกำรงำนส ำนักงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนกิจกำรนักเรียน   ประกอบดว้ย 

10.1 นายณฐัวุฒ ิ ศรชีุมภู ประธานกรรมการ 
10.2 นางสาวชวาลยั  เกดิโพธิพ์ว่ง กรรมการ 
10.3 นางสาวสุรยีร์ตัน์  ชื่นอารมณ์  กรรมการ 
10.4 นางสาวทชิาดา  สฤษดิร์กัษ์ กรรมการ 
10.5 นางอภริด ี สุรยิวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี 
๑.  รบัส่งหนังสอื ร่างพมิพห์นังสอื ท าระเบยีบวาระและบนัทกึการประชุม บนัทกึเสนอเกบ็หนังสอื

ราชการ ประสานงาน ตดิตาม เกี่ยวกบัหนังสอืทีม่าถงึฝ่ายกจิการนักเรยีน ออกใบรบัรองความประพฤติ
ใหก้บันกัเรยีน 

๒.  วางแผนด าเนินการควบคุม ลงทะเบยีนวสัดุ ครุภณัฑข์องฝ่ายกจิการนักเรียน จดัท าแบบฟอรม์
ต่าง ๆ ในฝ่ายกจิการนกัเรยีน  

๓.  จดัท าแผนงานโครงการ และปฏทินิปฏบิตังิานกจิการนกัเรยีน ท าหนงัสอืคู่มอืนกัเรยีน  
๔.  เก็บรวบรวมสถติใินด้านต่าง ๆ เกี่ยวกบังานในฝ่ายกจิการนักเรยีน รวบรวมคะแนน รายงาน

ระเบยีบวนิยัเกีย่วกบังานพฤตกิรรมนกัเรยีนทีไ่ม่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์จดัท า
เอกสารเกี่ยวกับระเบียบ กฎข้อบังคบั และแนวปฏิบัติ เพื่อใช้ในโรงเรียน เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ 
ระเบยีบวนิยั                กฎขอ้บงัคบั แนวปฏบิตัใิหบุ้คลากรและนกัเรยีนทราบโดยทัว่กนั  

๕.  ก าหนดแผนภูมิการจัดองค์กรฝ่ายกิจการนักเรียน จัดท าเอกสารพรรณนางาน ออกแบบ
ประเมนิผลงานทุกโครงการของฝ่ายกจิการนกัเรยีน วเิคราะหผ์ลการด าเนินงานกจิการนกัเรยีน  

๖.  วางแผนและด าเนินการระบบกลอ้งวงจรปิดของโรงเรยีนทัง้ระบบและงานวทิยุสือ่สาร 
๗.  จดัเวรยามดูแลและตรวจตรานกัเรยีนทัง้บรเิวณภายในและภายนอกรอบ ๆ โรงเรยีน และตดิต่อ

ประสานงานกบัเจา้หน้าทีต่ ารวจเมื่อเกดิเหตุฉุกเฉิน 
๘.  ประเมนิผลการด าเนินงาน และจดัท าแฟ้มสรุปรายงานประจ าปีเพือ่เสนอรายงาน 
๙.  จดัท าแฟ้มสรุปงานประจ าปี เพือ่เสนอรายงาน 
๑๐. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 
 
 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกลุ่มงำนอ ำนวยกำร 
1.  คณะกรรมกำรวำงแผนงำนอ ำนวยกำร     ประกอบดว้ย 

1.๑ นางปุณยานุช  มฆันาโส ประธานกรรมการ 



๔๙ 

1.๒ นางสาวณฐัปวณ์ี  ปานบุดดา กรรมการ 
1.๓ นายนพดล  แจ่มดวง กรรมการ 
1.๔ นางสาวสุนิตา  จปูระวตั ิ กรรมการ 
1.๕ นางสาวมณี  สุขกะสนัติ ์ กรรมการ 
1.๖ นางสาวนรศิรา  กลัยาแกว้ กรรมการ 
1.๗ นางสาวลกัษกิา  มกีุศล กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี   
๑. จดัท าแผนงานและโครงการงานอ านวยการ 
๒. รวบขอ้มลู จดัท าระเบยีบและแนวปฏบิตัขิองงานต่าง ๆ ในกลุ่มงานอ านวยการ 
๓. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2.  คณะกรรมกำรเลขำนุกำรผู้อ ำนวยกำร / กรรมกำรสถำนศึกษำขัน้พื้นฐำนโรงเรียนธญับุรี  
ประกอบดว้ย    

2.๑ นางปุณยานุช  มฆันาโส ประธานกรรมการ 
2.๒ นางสาวณฐัปวณ์ี  ปานบุดดา กรรมการ 
2.๓ นางสาวสุนิตา  จปูระวตั ิ กรรมการ 
2.๔ นางสาวมณี  สุขกะสนัติ ์ กรรมการ 
2.๕ นางสาวนรศิรา  กลัยาแกว้ กรรมการ 
2.๖ นางสาวลกัษกิา  มกีุศล กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำท่ี 
๑.  ประสานงานบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 
๒.  ตดิตามผลการด าเนินการ  ตามค าสัง่การของผูบ้รหิาร 
๓.  จดัวาระนดัหมายเขา้พบผูบ้รหิาร เพือ่วตัถุประสงคต์่าง ๆ 
๔.  งานตอ้นรบั และรบัรองแขกของผูบ้รหิาร ทัง้เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
๕.  งานประชุม / ประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนธญับุร ี
๖.  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๓.  คณะกรรมกำรงำนธรุกำรโรงเรียน   ประกอบดว้ย 
3.1 นางปุณยานุช  มฆันาโส ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวณฐัปวณ์ี  ปานบุดดา  กรรมการ 
3.3 นางสาวมณี  สุขกะสนัติ ์ กรรมการ 
3.4 นางสาวลกัษกิา  มกีุศล กรรมการและเลขานุการ 
3.5 นางสาวนรศิรา  กลัยาแกว้ กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี 
1. วางแผนการด าเนินงานดา้นธุรการ 
2. จดัหาอุปกรณ์และสิง่อ านวยความสะดวกในการปฏบิตังิาน 



๕๐ 

3. งานสารบรรณกลางของโรงเรยีนธญับุร ีลงทะเบยีนรบั สง่หนงัสอืราชการ ผ่านระบบ My Office               
ส านกังานเขตพืน้ฐานทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา.เขต ๔ 

4. รบั - สง่หนงัสอื 
5. ร่างหนงัสอื 
6. พมิพห์นงัสอื  
7. ผลติส าเนาเอกสาร 
8. จดัเกบ็เอกสาร / แฟ้มเสนอ 
9. บนัทกึเสนอหนงัสอื 
10. ตรวจทานหนงัสอื 
11. ท าลายหนงัสอื 
12. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๔.  คณะกรรมกำรงำนชุมชนสมัพนัธอ์งคก์รสนับสนุนโรงเรียน    ประกอบดว้ย 
4.๑ ว่าทีร่อ้ยตรหีญงิวชัราภรณ์  โสมทพิย์ ประธานกรรมการ 
4.๒ นางสาวณฐัปวณ์ี  ปานบุดดา กรรมการ 
4.๓ นายนพดล  แจ่มดวง กรรมการ 
4.๔ นางสาวลกัษกิา  มกีุศล  กรรมการ 
4.๕ นางสาวมณี  สุขกะสนัติ ์ กรรมการ 
4.๖ นางสาวนรศิรา  กลัยาแกว้ กรรมการ 
4.๗ นางปุณยานุช  มฆันาโส กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี 
1. ด าเนินการใหบ้รกิารองคก์รทีส่นบัสนุนกจิกรรมโรงเรยีน 
2. ประสานงานกบัองคก์รทีส่นบัสนุนโรงเรยีน 
3. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๕.  คณะกรรมกำรงำนยำนพำหนะโรงเรียน   ประกอบดว้ย  
5.๑ นายนพดล  แจ่มดวง ประธานกรรมการ 
5.๒ นางปุณยานุช  มฆันาโส กรรมการ 
5.๓ นางสาวณฐัปวณ์ี  ปานบุดดา กรรมการ 
5.๔ นางสาวสุนิตา  จปูระวตั ิ กรรมการ 
5.๕ นางสาวมณี  สุขกะสนัติ ์ กรรมการ  
5.๖ นางสาวนรศิรา  กลัยาแกว้ กรรมการ 
5.๗ นายพงษ์ศกัดิ ์ อนิทรพ์ตัรา กรรมการ 
5.๘ นายสารตัน์  สรอ้ยฟ้า กรรมการ 
5.๙ นายณรงคศ์กัดิ ์ อนิประสทิธิ ์ กรรมการ 
5.๑๐ นายสวงค ์ กนัทะปา กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี 



๕๑ 

๑. วางแผนการด าเนินงานยานพาหนะ 
๒. จดัซ่อมแซมและตรวจสภาพยานพาหนะ พรอ้มทีจ่ะใชง้านไดด้ี 
๓. ควบคุมดแูลการใชร้ถยนตร์าชการและการเบกิจ่ายน ้ามนัรถ 
๔. ควบคุมดแูล  บ ารุงรกัษา  และจดัท าบญัชรีายการซ่อมรถตามระเบยีบว่าดว้ยงานพสัดุ 
๕. ตรวจสอบความถูกตอ้งการขออนุมตัใิชร้ถยนตร์าชการตลอดจนรบัผดิชอบการจดัรถยนตร์าชการ 
๖. จดัท าเอกสารเพือ่เบกิจ่ายเงนิค่าตอบแทนใหพ้นกังานขบัรถในกรณีท างานล่วงเวลา 
๗. ตดิต่อประสานงานการต่อทะเบยีนรถยนตแ์ละท าประกนัรถยนตท์ุกคนัของโรงเรยีน 
๘. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๖.  คณะกรรมกำรงำนส ำนักงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนอ ำนวยกำร   ประกอบดว้ย 
6.๑ นางสาวลกัษกิา  มกีุศล ประธานกรรมการ 
6.๒ นางสาวสุนิตา  จปูระวตั ิ  กรรมการ 
6.๓ นางสาวมณี  สุขกะสนัติ ์ กรรมการ 
6.๔ นางสาวนรศิรา  กลัยาแกว้ กรรมการ 
6.๕ นางสาวณฐัปวณ์ี  ปานบุดดา กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำท่ี   
1. รบัผดิชอบงานประเมนิผลการด าเนินงานอ านวยการ 
2. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

 ให้ผู้ที่ได้รบัแต่งตัง้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัเอาใจใส่ โดยยึดระเบียบ
ราชการ             อย่างเคร่งครดัเพือ่บงัเกดิผลดตี่อทางราชการ 

 

สัง่ ณ วนัที ่17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

 
(นายชาล ี วฒันเขจร) 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนธญับุร ี
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 


