
๑ 

 

 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนธัญบุรี  
ที ่  209/2563  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  
-------------------------------------  

เพ่ือให้การบริหารงานของโรงเรียนธัญบุรี บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ตามหลักการกระจายอ านาจการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550  โดยสถานศึกษา                    
เป็นศูนย์กลางการบริหารงาน  การให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพของงาน การมีส่วนร่วมทางการศึกษา                    
เ พ่ือร่ วมขับ เคลื่ อนงานโดยพร้อมเพรี ยงกัน   อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 มาตรา 39 (1)  จึงแต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้   

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1. นายชาลี   วัฒนาเขจร ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายเกรียงไกร  ด าประภา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 

 และรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
3. นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

และรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
มีหน้ำที ่ วางแผน  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกลุม่บริหำรวิชำกำร 
1.  คณะกรรมกำรงำนวำงแผนงำนวิชำกำร   ประกอบด้วย 

1.๑ นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา ประธานกรรมการ   
1.๒ นายอนุรักษ์   เตชะเถลิงผล กรรมการ 
1.๓ นางสาวนปภัช  สุขสุวรรณ กรรมการ 
1.๔ นางสาวนริศรา  วรรณโกษิตย์ กรรมการ   
1.๕ นางสาวสุขุมาภรณ์  เกษรจรุง กรรมการ 
1.๖ นายจีระศักดิ์  ศรีจันทร์แก้ว กรรมการ 
1.๗ นายวิชญ์  วิชญปัญญากุล กรรมการ 
1.๘ นางบุษรา  มิ่งขวัญ กรรมการ 
1.๙ นางพัสวี  ไพศาลธนสุข กรรมการ 
1.๑๐ นายนรินทร์   เทพศิริ กรรมการ 
1.๑๑ นายกิตติภพ  ปักเชิญเชื้อ กรรมการ 
1.๑๒ นางประภาพรรณ  ลีลาวัฒน์ศรีชัย กรรมการ 
1.๑๓ นายคณาธิป   ใสแจ่ม กรรมการ 
1.๑๔ นางเสาวนี  วงษ์ป้อม กรรมการ 
1.๑๕ นางกชนิกา  พลจันทึก กรรมการ 
1.๑๖ นางสาววารีรัตน์  ชายสวสัดิ์ กรรมการ 
1.๑๗ นายสันติ  จั่นผ่อง กรรมการและเลขานุการ 
1.๑๘ นางสาวจุฑามาศ   กมล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  



๒ 

 

มีหน้ำที่  
1. วางแผนจัดท าแนวปฏิบัติการด าเนินงานวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
2. วางแผนการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และแก้ไขปัญหาการเรียน  
3. ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การจัดครูผู้สอน จัดครูเข้าสอนแทน จัดสอนซ่อมเสริม 

และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
4. ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนานักเรียน 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.  คณะกรรมกำรงำนพัฒนำหลักสูตร   ประกอบด้วย  
2.1 นางสาวสุขุมาภรณ์  เกษรจรุง ประธานกรรมการ 
2.2 นางอุไรวรรณ   ชัยรัตนวัฒน์ กรรมการ 
2.3 นายนรินทร์   เทพศิริ กรรมการ 
2.4 นายวิชญ์  วิชญปัญญากุล กรรมการ 
2.5 นางทัศนียา  เขตจัตุรัส กรรมการ 
2.6 นายดอน   วงษ์สุด กรรมการ 
2.7 นางอุไร   หวายบุตร กรรมการ 
2.8 นายเด็น   มีสมภพ กรรมการ 
2.9 นางสุนีย์   ค ามงคุณ กรรมการ 
2.10 นางสาวสุพรรณี   แย้มเนตร์ กรรมการ 
2.11 นางกชนิกา   พลจันทึก กรรมการ 
2.12 นางเสาวนี   วงษ์ป้อม กรรมการ 
2.13 นายกิตติภพ   ปักเชิญเชื้อ กรรมการ 
2.14 นายอนุรักษ์   เตชะเถลิงผล กรรมการ 
2.15 นายธิติพงษ์   โกสุม  กรรมการ 
2.16 นางชุติมา   ภิญญาพงษ์ กรรมการ 
2.17 นางปัญจพร   มีสมภพ กรรมการ 
2.18 นางนลินี   คล้ายส าเนียง กรรมการ 
2.19 นางสาวนริศรา   วรรณโกษิตย์ กรรมการ 
2.20 นางสาวอมรรัตน์   บัวอ่ิน กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  
1. จัดท าแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่มีเนื้อหาสาระและกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความสนใจ            

และความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญหน้าสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้เพื่อน ามาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยเน้นความรู้คู่คุณธรรม 

2. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  ตลอดจนสอดคล้อง
กับงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. เสนอแนวทาง ประสานงานให้ครูและบุคลากร จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
4. นิเทศติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
5. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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3.  คณะกรรมกำรงำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้      ประกอบด้วย 
3.๑ นางสาวนปภัช  สุขสุวรรณ ประธานกรรมการ 
3.๒ นางกชนิกา  พลจันทึก กรรมการ 
3.๓ ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัชราภรณ์  โสมทิพย์ กรรมการ 
3.๔ นายนรินทร์  เทพศิริ กรรมการ 
3.๕ นายชวลิต  แช่มเจริญ กรรมการ 
3.๖ นายวศิน  ศุภนคร กรรมการ 
3.๗ นายจีระศักดิ์  ศรีจันทร์แก้ว กรรมการ 
3.๘ นางสาวพาฝัน  แซ่ตั้ง กรรมการ 
3.๙ นายธนพงศ์   ปิ่นอินทร์ กรรมการ 
3.๑๐ นางสาวจุฑามาศ  กมล กรรมการ 
3.๑๑ นางสาวอาทิตยา  สุขศรี กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  
1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความถนัดของผู้เรียน 
2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา 
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาได้ 
4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ ให้สมดุล ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม     

ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
5. ส่งเสริมให้มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอนและอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียน

การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน     

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.  คณะกรรมกำรงำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   ประกอบด้วย 
4.๑ นายนรินทร์   เทพศิริ ประธานกรรมการ 
4.๒ นายอนุรักษ์  เตชะเถลิงผล กรรมการ 
4.๓ นางทัศนียา  เขตจัตุรัส กรรมการ 
4.๔ นางอุไร   หวายบุตร กรรมการ 
4.๕ นางพัสวี  ไพศาลธนสุข กรรมการ 
4.๖ นางสุนีย์   ค ามงคุณ กรรมการ 
4.๗ นางสาววารีรัตน์  ชายสวสัดิ์ กรรมการ 
4.๘ นายดอน   วงษ์สุด กรรมการ 
4.๙ นายชวลิต   แช่มเจริญ กรรมการ 
4.๑๐ นายวิชญ์   วชิญปัญญากุล กรรมการ 
4.๑๑ นายวศิน  ศุภนคร กรรมการ 
4.๑๒ นางสาวสายจิตรา   นิสาย กรรมการ 
4.๑๓ นางสาวกนกลักษณ์   เพ็ชรพราว กรรมการ 
4.๑๔ นางสาวจฑุามาศ   กมล กรรมการและเลขานุการ 
4.๑๕ นายธนพงศ์   ปิ่นอินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้ำที ่   
1. วางแผนจัดท าแนวปฏิบัติการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. จัดตารางการเรียนการสอน จัดครูผู้สอน จัดครูเข้าสอนแทน จัดสอนซ่อมเสริม สอนชดเชย  
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
4. จัดกิจกรรมแก้ไขนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.  คณะกรรมกำรงำนนิเทศกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
5.๑ นายสันติ  จั่นผ่อง ประธานกรรมการ  
5.๒ นายวิชญ์  วิชญปัญญากุล กรรมการ  
5.๓ นางสาวชวาลัย   เกิดโพธิ์พ่วง กรรมการ 
5.๔ นางทัศนียา  เขตจัตุรัส กรรมการ  
5.๕ นางประภาพรรณ  ลีลาวัฒน์ศรีชัย กรรมการ 
5.๖ นางบุษรา  มิ่งขวัญ กรรมการ 
5.๗ นางสาวจิราวรรณ  ผินนอก กรรมการ 
5.๘ นายกิตติภพ  ปักเชิญเชื้อ กรรมการ  
5.๙ นายคณาธิป  ใสแจ่ม กรรมการ  
5.๑๐ นายนรินทร์  เทพศิริ กรรมการ 
5.๑๑ นางเสาวนี   วงษ์ป้อม กรรมการ 
5.๑๒ นางพัสวี  ไพศาลธนสุข กรรมการ 
5.๑๓ นางสุนีย์   ค ามงคุณ กรรมการ 
5.๑๔ นางสาววารีรัตน์  ชายสวสัดิ์ กรรมการและเลขานุการ 
5.๑๕ นางสาวหนึ่งฤทัย   ศรีตังตา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่    
1. จัดท าแผนงานและโครงการนิเทศการศึกษา 
2. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา และในรูปแบบที่เหมาะสม              

กับสถานศึกษา  
3. ติดตาม ประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบ และกระบวนการการนิเทศ 

การศึกษางานวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
4. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ การจัดระบบนิเทศการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน                 

หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษา ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
5. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหาร  

6.  คณะกรรมกำรงำนทะเบียนและวัดผล   ประกอบด้วย  
6.๑ นางสาวเบญจรัตน์  ทานธรรม หัวหน้างานทะเบียนวัดผลโรงเรียน  
6.๒ นางนลินี  คล้ายส าเนียง หัวหน้างานทะเบียน ม.ต้น    
6.๓ นางปัญจพร  มีสมภพ หัวหน้างานทะเบียน ม.ปลาย 
6.๔ นางจารุวรรณ  สันติวรบุตร วัดผล ม.ต้น กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
6.๕ นางนาที  เดชะราช วัดผล ม.ปลาย กลุ่มสาระฯภาษาไทย  
6.๖ นางสาวอรุณี   มากบริบูรณ์ วัดผล ม.ต้น กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
6.๗ นางสาวณัฏฐพัชร์  เพิ่มกสิกรรม วัดผล ม.ปลาย กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
6.๘ นางระเบียบ  ละโว้ชัย             วัดผล ม.ต้น กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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6.๙ นางสาวสุขุมาภรณ์  เกษรจรุง  วัดผล ม.ปลาย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6.๑๐ ว่าทีร่้อยตรีธนัท  เล็กเภา วัดผลกลุม่งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
6.๑๑ นางภนัทชา  ศุภนคร วัดผล ม.ต้น กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
6.๑๒ นางสาวณัฐณิชา  หัสราช วัดผล ม.ปลาย กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
6.๑๓ นายคณาธิป  ใสแจ่ม วัดผล ม.ต้น กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 
6.๑๔ นายกิตติพัชญ์  ศศิพิทักษ์วงศ์ วัดผล ม.ปลาย กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 
6.๑๕ นางสาวจุฑามาศ  กมล วัดผล ม.ต้น กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
6.๑๖ นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีตังตา วัดผล ม.ปลาย กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
6.๑๗ นางสาวอิสรา  โรจนบุรานนท์ วัดผล ม.ต้น กลุ่มสาระฯศิลปะ 
6.๑๘ นายวศิน  ศุภนคร วัดผล ม.ปลาย กลุ่มสาระฯศิลปะ  
6.๑๙ นางอุไร  หวายบุตร วัดผลกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
6.๒๐ นางสาวประวีณ์นุช  หวลอารมย์ เจ้าหน้าที่ทะเบียน ม.1 และ ม.3 
6.๒๑ นางสาวปลื้มกมล  เกิดพิศวงษ์ เจ้าหน้าที่ทะเบียน ม.2 และ ม.4  
6.๒๒ นางสาวสุจิตตรา จันทะเกษ เจ้าหน้าที่ทะเบียน ม.5 และ ม.6 
6.๒๓ นางสาวชุติมา  เผือกทอง งานทะเบียนวัดและประเมินผล 
6.๒๔ นายภูริวัจน์  นาเมือง งานทะเบียนวัดและประเมินผล 
6.๒๕ นายธนพงศ์   ปิ่นอินทร์ งานทะเบียนวัดและประเมินผล 
6.๒๖ นางสาวสิธาภรณ์   ปั่นพิมาย งานทะเบียนวัดและประเมินผล 
6.๒๗ นายอนันต์  ธ ารงค์เกียรติ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์งานวัดผล 
6.๒๘ นายดอน  วงษ์สุด ผู้ช่วยงานทะเบียน ม.ปลาย  
6.๒๙ นางจิราพร   ธ ารงค์เกียรติ ผู้ช่วยงานทะเบียน ม.ต้น 
6.๓๐ นางสาวพรสวรรค์  มูลสาร งานพัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ 
มีหน้ำที่  
1. จัดท าแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนรู้  
2. ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา    

ให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ  
3. จัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา  
4. วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน  
5. จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกระดับชั้น และซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
6. จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล  
7. จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือใช้ในการอ้างอิ ง      

ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน    
8. เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการสอบของโรงเรียน เพ่ือรายงานผลต่อผู้บริหาร     

สถานศึกษา เพ่ืออนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่าง ๆ เป็นรายภาค และตัดสินผลการเรียน การผ่าน            
ช่วงชั้น และจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

9. ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์   
วิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย   คณะกรรมการ
เทียบโอนผลการเรียน  และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  พร้อมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา
อนุมัติการเทียบโอน 

10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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7.  คณะกรรมกำรงำนห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  ประกอบด้วย 
7.1  งำนห้องสมุด   

๑) ว่าที่ ร.ต. หญิงวัชราภรณ์    โสมทิพย์   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายวิชญ์  วิชญปัญญากุล    กรรมการ 

๓) นางพัสวี  ไพศาลธนสุข    กรรมการ 
๔) นางบุษรา  มิ่งขวัญ     กรรมการ 
๕) นายนรินทร์ เทพศิริ     กรรมการ 
๖) นายคณาธิป ใสแจ่ม     กรรมการ 
๗) นางประภาพรรณ  ลีลาวัฒน์ศรีชัย   กรรมการ 
๘) นายกิตติภพ ปักเชิญเชื้อ    กรรมการ 
๙) นางเสาวนี วงษ์ป้อม    กรรมการ 

 ๑0) นางเจริญศรี   จันทร์สุข    กรรมการ 
  ๑๑) นางนาที เดชะราช    กรรมการ 
 ๑๒) นางเย็นอุรา  ศรีจันทร์    กรรมการ  
 ๑๓) นางสาวสายจิตรา  นิสาย    กรรมการ 
 ๑๔) นายวุฒิชัย   แม้นรัมย์    กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวจุฑารัตน์  พ่ึงภพ    กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีตังตา          กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวสุนิตา   จูประวัติ    กรรมการ 
 ๑๘) นายสุพจน์ ไหมสมบุญ    กรรมการ 
 ๑๙) นายสุขสันต์   เพชรอาภรณ์    กรรมการ 
 ๒๐) นายกิตติพจน์  เปียงาม     กรรมการ 

๒๑) นางจันทร์ทิพย์   บุญไทย    กรรมการและเลขานุการ 
๒๒) นางสาวกลอยใจ  โฉมพระกลับ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
1. จัดท าแผนงานและโครงการงานห้องสมุด 
2. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ 
3. ก าหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการการใช้ห้องสมุด ส าหรับครู นักเรียน และบุคลากร 
4. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

7.2  งำนแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติกำรและห้องเรียนคุณภำพ 
  นางสาวจุไรภรณ์   พงษ์ศรีสันติ            ประธานกรรมการ 
  นางสาวพรสวรรค์   มูลสาร            กรรมการและเลขานุการ 
  นางเย็นอุรา  ศรีจันทร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

      คณะกรรมกำรดูแลห้องปฏิบัติกำรและห้องเรียนคุณภำพ 
๑) นายจีระศักดิ์   ศรีจันทร์แก้ว ห้องปฏิบัติการทางภาษา   441 ห้องสมุด EP ตึก  4 
๒) นางศิรินทร์  สุดคนึง ห้องสมุดภาษาไทยอาคาร 4 
๓) ว่าทีร่้อยตรีภูดิศ  ควรระงับ ศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา  
๔) นางสาวฉันทนา  บุญโสม ห้องเรียนคุณภาพภาษาไทย  331 
๕) นางสาวสุพรรณี   แย้มเนตร์ ห้องเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์  1305 
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๖) นางสาวอรรถกานท์  ทองแดงเจือ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1308   
๗) นางสาวนริศรา  วรรณโกษิตย์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  1312 
๘) นางสาวพรสวรรค์   มูลสาร ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  1310  
๙) นางจินตนา  สมโนชัย ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  1311  
๑๐) นางสาวนปภัช   สุขสวุรรณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  213 
๑๑) ว่าทีร่้อยตรีสุขสวัสดิ์  เชียงหว่อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  231 
๑๒) นางสาวนุชนาถ  บัวพุทธา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  225 
๑๓) นางระเบียบ   ละโว้ชัย ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  222  
๑๔) นางกฤตพร   ดวงชาทม ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  223 
๑๕) นางสาวอมรรัตน์  บัวอ่ิน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  233 
๑๖) นางพัสวี  ไพศาลธนสุข ห้องปฏิบัติการทางภาษา   1506 
๑๗) นางกมลทิพย์   สายแสง ห้องปฏิบัติการทางภาษา   436 
๑๘) นางภนัทชา   ศุภนคร ห้องปฏิบัติการทางภาษาเกาหลี  1505 
๑๙) นางบังอร   ปัสมะริสสา ห้องปฏิบัติการทางภาษาฝรั่งเศส 1410 
๒๐) นางสาวจุไรภรณ์   พงษ์ศรีสันติ ห้องปฏิบัติการทางภาษาจีน  1409    
๒๑) นางสาวหนึ่งฤทัย   ศรีตังตา ห้องเรียนคุณภาพสังคมศึกษา  336 
๒๒) นายนรินทร์   เทพศิริ ห้องเรียนคุณภาพสังคมศึกษา  346 
๒๓) นายอนุรักษ์  เตชะเถลิงผล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ , ห้อง ICT  

มีหน้ำที ่  
1. จัดท าแผนงานและโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้    
2. ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในและนอกสถานศึกษา    
3. จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู นักเรียน หน่วยงาน องค์กร และสถาบันอ่ืน ๆ    
4. ให้บริการ การใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ 
5. ผู้เรียนปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

8.  คณะกรรมกำรงำนรับนักเรียน   ประกอบด้วย     
8.๑ นายอนุรักษ์   เตชะเถลิงผล ประธานกรรมการ 
8.๒ นางอุไรวรรณ   ชัยรัตนวัฒน์ กรรมการ  
8.๓ นางปัญจพร   มีสมภพ กรรมการ  
8.๔ ว่าทีร่้อยตรธีนัท   เล็กเภา กรรมการ  
8.๕ นางสาวพลอยไพลิน   ค าไทย กรรมการ  
8.๖ นายณัฐวุฒิ   ศรีชุมภ ู กรรมการ 
8.๗ นายอนันต์  ธ ารงค์เกียรติ กรรมการ 
8.๘ นางสาวอัจฉราพรรณ   อ่ิมประเสริฐ กรรมการ 
8.๙ นางสาวนิชดา   สุมาล ี กรรมการ 
8.๑๐  นางสาวกฤษณภรณ์   กุตระแสง กรรมการ 
8.๑๑  นายณัฐดนัย   โรจนกุล กรรมการ 
8.๑๒  นายนพดล   แจ่มดวง กรรมการ 
8.๑๓  นางสาวพิมลพัชร์   กลีบมาลัย กรรมการ 
8.๑๔  นางสาวนันทวรรณ   สุขหน้าไม้ กรรมการ 



๘ 

 

8.๑๕  นายวุฒิชัย   แม้นรัมย์ กรรมการ 
8.๑๖  นางพรไพลิน  ชื่นสงวน กรรมการ 
8.๑๗  นางสาวกลอยใจ   โฉมพระกลับ กรรมการ  
8.๑๘  นายกิติศักดิ์   ยอดยศ กรรมการ 
8.๑๙  นายจิรัฏฐ์   มีมงคลวรกฤตา กรรมการและเลขานุการ 
8.๒๐  นายวัฒนา   ชื่นสงวน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
มีหน้ำที่   
1. จัดท าแผนงาน / โครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานของงานรับนักเรียน 
2. ก าหนดเขตพ้ืนที่บริการ โครงสร้าง แผนการรับนักเรียน 
3. ก าหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย          
4. ประสานงานการด าเนินงานแบ่งเขตพ้ืนที่บริการร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ประสานงานกับฝ่ายบริหาร เพ่ือแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการรับนักเรียน 
6. ประสานงานการจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของงานรับนักเรียน เพ่ือทราบข้อมูล            

และรายละเอียดของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ทุกปีการศึกษา 
7. จัดท าคู่มือการรับนักเรียน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ 
8. จัดชั้นเรียนให้ตรงตามศักยภาพของนักเรียนตามความเหมาะสม 
9. รายงานผลการรับนักเรียนต่อฝ่ายบริหาร 
10. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและแก้ไข 
11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

9.  คณะกรรมกำรงำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพ ประกอบด้วย 
9.๑ นางสาวนุชนาถ  บัวพุทธา ประธานกรรมการ 
9.๒ นางบุษรา   มิ่งขวัญ กรรมการ 
9.๓ นายวศิน  ศุภนคร กรรมการ 
9.๔ นางสาวพรสวรรค์  มูลสาร กรรมการ 
9.๕ นายอนันต์  ธ ารงค์เกียรติ กรรมการ 
9.๖ นางสาวสายจิตรา  นิสาย กรรมการ 
9.๗ นางสาวพลอยไพลิน  ค าไทย กรรมการ 
9.๘ นางสาวสุรีย์รัตน์  ชื่นอารมณ์ กรรมการ 
9.๙ นางประภาพร  โชคชื่น กรรมการ 
9.๑๐ นางสาวอรรถกานท์  ทองแดงเจือ กรรมการ 
9.๑๑ นางสาวฉันทนา   บุญโสม กรรมการ 
9.๑๒ นางปุณยานุช  มัฆนาโส กรรมการและเลขานุการ 
9.๑๓ นางสาวจิราวรรณ  ผินนอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่  
1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศ จัดท าแผนปฏิบัติการที่เน้นการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
2. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานประจ าปี ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 



๙ 

 

5. ประสานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

6. ประสานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

7. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหาร 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

10. คณะกรรมกำรงำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   ประกอบด้วย 
10.๑ นางสาวลักษิกา  มีกุศล ประธานกรรมการ 
10.๒ นางเย็นอุรา  ศรีจันทร์ กรรมการ 
10.๓ นางพันธุ์วดี  วิทวัสพันธุ์ กรรมการ 
10.๔ นางจันทร์ทิพย์  บุญไทย กรรมการ 
10.๕ นางสาวอาทิตยา  สุขศรี กรรมการ 
10.๖ นางสาวชลธิชา  ช้างค า กรรมการ  
10.๗ นางสาวพรสวรรค์   มูลสาร กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่    
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษา 
2. จัดท าแผนงานและโครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
3. ด าเนินการเผยแพร่เอกสารความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยแก่ครู องค์กร หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
4. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหาร 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

11.  คณะกรรมกำรงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และหนังสือเรียน   ประกอบด้วย 
11.1  งำนสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 

๑) นายอนุรักษ์  เตชะเถลิงผล ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวนวรัตน์  รอดแก้ว กรรมการ 
๓) นายณัฐวุฒิ  ศรีชุมภู กรรมการ 
๔) นายอนันต์  ธ ารงค์เกียรติ  กรรมการ 
๕) นายจิรัฏฐ์  มีมงคลวรกฤตา กรรมการ 
๖) ว่าที่ร้อยตรธีนัท  เล็กเภา กรรมการ 
๗) นางสาวนันทวรรณ   สุขหน้าไม้ กรรมการ 
๘) นายวุฒิชัย  แม้นรัมย์ กรรมการ 
๙) นางสาวอัจฉราพรรณ  อิ่มประเสริฐ กรรมการ 
๑๐) นางทัศนีย์  เดชานุภานนท์ กรรมการ 
๑๑) นายศุภสิทธิ์  โพธิชาติ กรรมการ 
๑๒) นางสาวพลอยไพลิน  ค าไทย กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   
1. จัดท าแผนงานและโครงการงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2. ศึกษา วิเคราะห์ ความจ าเป็นในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผลิตสื่อ พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
4. ผลิต จัดหาสื่อ และเทคโนโลยี  เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการ  



๑๐ 

 

5. เตรียมความพร้อมในการการพัฒนาสื่อ  เพื่อให้บริการส าหรับการเรียนการสอน 
6. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

11.2  งำนหนังสือเรียน   ประกอบด้วย 
๑) นายนรินทร์  เทพศิริ                        ประธานกรรมการ 
๒) นางชุติมา  ภิญญาพงษ์ กรรมการ 
๓) นางรุ่งนภา  โชติกรณ์ กรรมการ 
๔) นางสาวจุไรภรณ์  พงษ์ศรีสันติ   กรรมการ 
๕) นางสุกัญญา  จังโส                กรรมการ 
๖) นางสาวฉันทนา   บุญโสม                   กรรมการ 
๗) นายวิชญ์  วิชญปัญญากุล               กรรมการ 
๘) นางสาวอมรรัตน์  บัวอ่ิน                         กรรมการ 
๙) นางสาวพรสวรรค์  มูลสาร                     กรรมการ 
๑๐) นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีตังตา กรรมการ 
๑๑) นายกิตติภพ  ปักเชิญเชื้อ                     กรรมการ 
๑๒) นางทัศนียา  เขตจัตุรัส                     กรรมการ 
๑๓) นางประภาพรรณ  ลีลาวัฒน์ศรีชัย         กรรมการ 
๑๔) นายอนุรักษ์   เตชะเถลิงผล              กรรมการ 
๑๕) นางอุไร  หวายบุตร                  กรรมการ  
๑๖) นางเสาวนีย์  สัจจะผลกุล             กรรมการ 
๑๗) นายดอน  วงษ์สุด                     กรรมการ 
๑๘) นายชวลิต  แช่มเจริญ                      กรรมการ  
๑๙) นางสาวจุฑามาศ  กมล กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  
1. ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

สถานศึกษา เพ่ือเป็นหนังสือแบบเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
2. จัดท าหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน             

ใบความรู้ เพ่ือใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน  
3. ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน  ใบความรู้       

เพ่ือใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน  
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

12.  คณะกรรมกำรงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและส่งเสริมควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรกับชุมชน  ประกอบด้วย  
12.๑ นางกชนิกา  พลจันทึก หัวหน้างานกิจกรรมฯ ประธานกรรมการ  
12.๒ นายสุพจน์  ไหมสมบุญ หัวหน้างานลูกเสือ  กรรมการ 
   หัวหน้าลูกเสือ ม.2 
12.๓ นายเด็น  มีสมภพ หัวหน้าลูกเสือ ม.1 กรรมการ 
12.๔ นายศิวะเมศวร์   ภักดีบรรดิษฐ์ รอง หน.ลูกเสือ ม.1 กรรมการ 
12.๕ นางสาวจุฑามาศ   กมล รอง หน.ลูกเสือ ม.1 กรรมการ 
12.๖ นายณชพัฒน์  จุทานุต  รอง หน.ลูกเสือ ม.2 กรรมการ 
   ผู้ก ากับ นศท.  



๑๑ 

 

12.๗ นายวุฒิชัย   พันธ์ทรัพย์ รอง หน.ลูกเสือ ม.2 กรรมการ 
12.๘ นายกฤตภาส  มีค าแสน หัวหน้าลูกเสือ ม.3 กรรมการ 
12.๙ นายอนันต์   ธ ารงค์เกียรติ รอง หน.ลูกเสือ ม.3 กรรมการ 
12.๑๐ นายสมประสงค์   กลิ่นเจ็ก รอง หน.ลูกเสือ ม.3 กรรมการ 
12.๑๑ ว่าทีร่้อยตรีธนัท  เล็กเภา หัวหน้าผู้ก ากับ นศท. กรรมการ 
12.๑๒ นายวศิน  ศุภนคร ผู้ก ากับ นศท. กรรมการ 
12.๑๓ ว่าทีร่้อยตรีภูดิศ  ควรระงับ ผู้ก ากับ นศท. กรรมการ 
12.๑๔ นายพงศ์ประชา  คงนอง ผู้ก ากับ นศท. กรรมการ 
12.๑๕ ว่าทีร่้อยตรีสุขสวัสดิ์  เชียงหว่อง ผู้ก ากับ นศท. กรรมการ 
12.๑๖ นายศิริพงษ์  แสนศิริภัทรพงศ์ ผู้ก ากับ นศท. กรรมการ 
12.๑๗ นายพรรษา  จรเขตต์ ผู้ก ากับ นศท. กรรมการ 
12.๑๘ นางสมฤดี  สุรเสรีวงษ์ หัวหน้างานแนะแนว กรรมการ 
12.๑๙ ว่าทีร่้อยตรีหญิงวัชราภรณ์  โสมทิพย์ หัวหน้างานห้องสมุด กรรมการ 
12.๒๐ นางสาวอิสรา  โรจนบุรานนท์  กรรมการ 
12.๒๑ นายณัฐวุฒิ  เงินบ ารุง  กรรมการ 
12.๒๒ นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณพรม  กรรมการ 
12.๒๓ นางสาวจารุวรรณ   โพธิจุไร  กรรมการ 
12.๒๔ นายสุขสันต์   เพชรอาภรณ์  กรรมการ 
12.๒๕ นายจิรายุทธ  เหลืองพุฒิกุลชัย  กรรมการ 
12.๒๖ นางสาวกลอยใจ   โฉมพระกลับ  กรรมการ 
12.๒๗ นางภนัทชา  ศุภนคร  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่   
1. ก าหนดแผนโครงการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ-

เนตรนารี ชุมนุม นักศึกษาวิชาทหาร) กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ  
3. จัดระบบและด าเนินการแนะแนวทางวิชาการ แนะแนวการศึกษา และแนะแนววิชาชีพ  
4. ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา 

หรือเครือข่ายอ่ืน ๆ  
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
6. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อฝ่ายบริหาร และเขตพ้ืนที่การศึกษา  
7. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

13.  คณะกรรมกำรงำนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ    
13.1 นางสาวนปภัช  สุขสุวรรณ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ ประธานกรรมการ 
13.2 นางสาวสุขุมาภรณ์  เกษรจรุง หัวหน้าโครงการ MOU  กรรมการ 
13.3 นางสาวนริศรา  วรรณโกษิตย์ หัวหน้าโครงการ Intensive Program กรรมการ 
13.4 นายจีระศักดิ์  ศรีจันทร์แก้ว             หัวหน้าโครงการ  English Program กรรมการ 
13.5 นางสาววารีรัตน์  ชายสวสัดิ์ หัวหน้าโครงการ Gifted Program กรรมการ 
13.6 นายเดชา  แสนศิริ                                       กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที่  
1. ควบคุม ดูแลการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร 



๑๒ 

 

2. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความสามารถ และคุณลักษณะผู้ เรียนให้บรรลุ              
เป้าหมายของหลักสูตร 

3. วัดและประเมินผลนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร  
4. ดูแลอาคารสถานที่ อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน  
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

14.  คณะกรรมกำรงำนกำรศึกษำนอกระบบ  ประกอบด้วย 
14.๑ นางนาที   เดชะราช ประธานกรรมการ 
14.๒ นายอนุรักษ์  เตชะเถลิงผล กรรมการฝ่ายวิชาการ 
14.๓ นางนลินี  คล้ายส าเนียง กรรมการฝ่ายทะเบียนวัดผล ม.ต้น 
14.๔ นางสาวสุขุมาภรณ์  เกษรจรุง กรรมการฝ่ายทะเบียนวัดผล ม.ปลาย 
14.๕ นางสาวพิมลพัชร์  กลีบมาลัย กรรมการ 
14.๖ นางสาวนันทวรรณ   สุขหน้าไม ้ กรรมการ 
14.๗ นายเดชา  แสนศิริ กรรมการ 
14.๘ นางสาวนงนภัส    วังคะฮาด กรรมการ 
14.๙ นางสาวสุจิตตรา  จันทะเกษ กรรมการ 
14.๑๐ นางสาวประวีณ์นุช  หวลอารมย์ กรรมการ 
14.๑๑ นางสาวปลื้มกมล  เกิดพิศวงษ ์ กรรมการ 
14.๑๒ นายประกาญ   หนูพิสินธุ์ กรรมการ 
14.๑๓ นายดอน   ฉายวรรณะ กรรมการ 
14.๑๔ นางสาวจุฑามาศ   ภู่ระย้า กรรมการ 
14.๑๕ นายนรินทร์  เทพศิริ กรรมการและเลขานุการ 
14.๑๖ นายดอน  วงษ์สุด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่  
1. ส ารวจความต้องการในการเข้ารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
2. ก าหนดแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา  ความต้องการของผู้เรียน  และท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ

แนวทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. ด าเนินการจัดการศึกษาตามความเหมาะสม และตามศักยภาพของสถานศึกษา  
4. ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน

และสถาบันต่าง ๆ  
5. ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารด้านการรับสมัคร การจัดตารางสอน  การสอบ และการจบการศึกษา  
6. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

15.  คณะกรรมกำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  ประกอบด้วย 
15.1 นายสมประสงค์   กลิ่นเจ็ก ประธานกรรมการ 
15.2 นางสาวชุติมา   เผือกทอง กรรมการ  
15.3 นางปุณยานุช   มัฆนาโส กรรมการ 
15.4 นางปภัชญา   นันดิลก กรรมการ  
15.5 นางสาวจารุวรรณ   โพธิจุไร กรรมการ 
15.6 นางสาวสุรีย์รัตน์  ชื่นอารมณ์ กรรมการ 
15.7 นางสาวจุฑารัตน์   พ่ึงภพ กรรมการและเลขานุการ 

 



๑๓ 

 

มีหน้ำที ่  
1. ก าหนดแผนโครงการจัดการเรียนรู้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  การศึกษาพิเศษเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
2. จัดกิจกรรมและให้ความรู้แก่ ครู บุคลากรและนักเรียน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียนเรียนรวม  
3. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อฝ่ายบริหาร และเขตพ้ืนที่การศึกษา  
4. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

16.  คณะกรรมกำรงำนตอบสนองนโยบำยและจุดเน้นของ สพฐ.   ประกอบด้วย 
16.1  งำนขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  ประกอบด้วย   

๑) นายสันติ  จั่นผ่อง ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวจุฑามาศ   กมล กรรมการ 
๓) นางสาวอมรรัตน์  บัวอ่ิน กรรมการ 
๔) นางสาววารีรัตน์  ชายสวสัดิ์ กรรมการ 
๕) นางสาวอาทิตยา  สุขศรี กรรมการ 
๖) นางเย็นอุรา  ศรีจันทร์ กรรมการ 
๗) นางสาวกัญญพัสร  ผลสุด กรรมการ 
๘) นางสาวจิราวรรณ  ปะโนรัมย์ กรรมการ 
๙) นางสาวลักษิกา  มีกุศล กรรมการ 
๑๐) นางสาวนปภัช  สุขสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ  
๑๑) นายวิชญ์  วิชญปัญญากุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่    
1. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
2. จัดท าสาระรายวิชาเพ่ิมเติมและรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Is) 
3. พัฒนาครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล(OBECQA) 
4. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

16.2  งำนสถำนศึกษำพอเพียง ประกอบด้วย   
๑) นางสาวสุพรรณี   แย้มเนตร์ ประธานกรรมการ  
๒) นางสมฤดี  สุรเสรีวงษ์ กรรมการ   
๓) ว่าที่ร้อยตรหีญิงวัชราภรณ์  โสมทิพย์ กรรมการ 
๔) นางสาวฉันทนา  บุญโสม กรรมการ 
๕) นางสาวชลธิชา  ช้างค า กรรมการ  
๖) นางสาวอรุณี  มากบริบูรณ์ กรรมการ 
๗) นางสาวดวงดาว  เวียงจันทร์ กรรมการ 
๘) นางสาวกนกลักษณ์  เพ็ชรพราว กรรมการ 
๙) นางประภาพร   โชคชื่น กรรมการ 
๑๐) นางบุษรา  มิ่งขวัญ กรรมการ 
๑๑) นางสาวสิธาภรณ์  ปั่นพิมาย กรรมการ  
๑๒) นางสาวณัฐณิชา  หัสราช กรรมการ 
๑๓) นางพิชยา   สันติชัยศรี กรรมการ 
๑๔) ว่าที่ร้อยตรธีนัท  เล็กเภา กรรมการ 
๑๕) นายณัฐดนัย  โรจนกุล กรรมการ 



๑๔ 

 

๑๖) นายสงกรานต์  เอี่ยมรอด กรรมการ 
๑๗) นางสาวอิสรา   โรจนบุรานนท์ กรรมการ 
๑๘) นายศิวะเมศวร์  ภักดีบรรดิษฐ์ กรรมการ 
๑๙) นางอภิรดี   สุริยวงษ์ กรรมการ 
๒๐) นางพัสวี  ไพศาลธนสุข กรรมการ 
๒๑) นางสาวอาทิตยา  สุขศรี กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที่   
1. บริหารจัดการสถานศึกษาตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยน้อมน าหลักของปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ   
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
3. เพ่ือพัฒนาทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร    
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
5. ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าและเป็นข้อมูลในการพัฒนา  
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

16.3   งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน   ประกอบด้วย   (กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์)   
๑) ว่าที่ร้อยตรีสุขสวัสดิ์   เชียงหว่อง ประธานกรรมการ 
๒) ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีุกคน   กรรมการ 
๓) นางสาวพรสวรรค์  มูลสาร กรรมการและเลขานุการ 
๔) นางสาวสายจิตรา  นิสาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่    
๑. วางแผนด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  
๒. ด าเนินการพัฒนา เพ่ือรองรับการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
๓. ด าเนินการอบรมให้นักเรียนเข้าใจในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และคัดเลือก        

นักเรียนแกนน างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
๔. สรุปผลการด าเนินการน าเสนอเป็นระยะ ๆ ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา และฝ่ายบริหาร  
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

16.4  งำนศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ของ สพม.4  ประกอบด้วย 
๑) นายชาลี   วัฒนเขจร ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา กรรมการ 
๓) นางสาวฉันทนา  บุญโสม กรรมการ 
๔) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกคน กรรมการ 
๕) นายวิชญ์  วิชญปัญญากุล กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่   
1. ด าเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้และนวัตกรรม 
3. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาผู้บริหาร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะ ความสามารถทางวิชาการ 
5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



๑๕ 

 

16.5 งำนโครงกำรศูนย์นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ประจ ำจังหวัดปทุมธำนี ประกอบด้วย      
๑) นายชาลี   วัฒนเขจร ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวเกศินี   พันธุมจินดา กรรมการ 
๓) นางสาวณัฐณิชา  หัสราช    กรรมการ 
๔) นางสาวมินทิรา  โหมขนทด กรรมการ 
๕) นางปิยาภรณ์  วีระพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่      
1. ประสานงานกับโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัด เกี่ยวกับโครงการ 
2. ท าหน้าที่ในการรับสมัคร การสอบ ทั้งสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
3. จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยน 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 17. คณะกรรมกำรงำนสำรสนเทศโรงเรียน  ประกอบด้วย 
17.1 นายอนันต์   ธ ารงค์เกียรติ    ประธานกรรมการ   
17.2 นางสาวลักษิกา  มีกุศล    กรรมการ 
17.3 นายอนุรักษ์   เตชะเถลิงผล    กรรมการ 
17.4 นายจิรัฏฐ์  มีมงคลวรกฤตา    กรรมการ 
17.5 นางสาวอัจฉราพรรณ   อิ่มประเสริฐ   กรรมการ 
17.6 นางสาวพลอยไพลิน   ค าไทย    กรรมการ 
17.7 นายวุฒชิัย   แม้นรัมย์    กรรมการ 
17.8 นางสาวพิมลพัชร์  กลีบมาลัย    กรรมการ 
17.9 นางสาวนันทวรรณ  สขุหน้าไม้   กรรมการ 
17.10 นางสุกัญญา   จังโส    กรรมการ 
17.11 นางสาวกนกวรรณ   สุวรรณพรม   กรรมการ 
17.12 นางปุณยานุช   มัฆนาโส    กรรมการ 
11.13 นางสาวอรรถกานท์   ทองแดงเจือ   กรรมการ 
11.14 นายดอน  วงษ์สุด     กรรมการ 
13.15 นายคณาธิป   ใสแจม่    กรรมการ 
13.16 นางสาวกัญญพัสร   ผลสุด    กรรมการ 
13.17 นายวุฒชิัย   พันธ์ทรพัย์    กรรมการ 
13.18 นางสาวอิสรา   โรจนบุรานนท์   กรรมการ 
13.19 นางประภาพรรณ   ลีลาวัฒน์ศรีชัย   กรรมการ 
13.20 นางสาววารีรัตน์   ชายสวัสดิ์   กรรมการ 
13.21 นางสาวจุฑารัตน์   พ่ึงภพ    กรรมการ 
13.22 นางสาวอุไรวรรณ  ศรีสุวรรณ   กรรมการ 
13.23 นางสาวนิชดา   สุมาลี    กรรมการ 
17.24 ว่าที่ร้อยตรีธนัท   เล็กเภา    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ ประสานงานในการก ากับ ดูแล ติดตามสารสนเทศของกลุ่มงาน กลุ่มสาระฯ เพื่อเผยแพร่ผลงาน      
ของโรงเรียนสู่สาธารณชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
 



๑๖ 

 

18.  คณะกรรมกำรงำนส ำนักงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนวิชำกำร ประกอบด้วย 
18.1 นางสาวจุฑามาศ  กมล ประธานกรรมการ 
18.2 นางสาวนงนภัส  วังคะฮาด กรรมการ 
18.3 นายประกาญ  หนูพิสินธุ์ กรรมการ 
18.4 นางประภาพร  โชคชื่น กรรมการและเลขานุการ     
18.5 นางสาวกนกลักษณ์  เพ็ชรพราว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานพัสดุ งานสารสนเทศ ของกลุ่มงานวิชาการ ให้ด าเนินไปอย่างมีระบบ 
2. การจัดท าระเบียบแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการ   
3. จัดท าค าสั่ง แจ้งผู้ เกี่ยวข้องทราบถือปฏิบัติ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ              

และส าเนาเอกสาร ให้พร้อมส าหรับด าเนินงาน 
4. ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี             
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

    สั่ง ณ  วันที่  10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 

                      
(นายชาลี   วัฒนเขจร) 

                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี 
 
 

 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 


