
 
                                                                          

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ท่ี 281/2564 

เร่ือง  แต่งต้ังบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

  เพื่อให้การบริหารงานของสถานศึกษาเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 34 (2) วรรคสามและวรรคส่ี กฎกระทรวงฯว่าด้วยการก าหนด
หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  อาศัยอ านาจตามท่ีก าหนดในมาตรา 39 มาตรา 44 และมาตรา45 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2546 และระเบียบปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลในส่วน
ของการบริหารงานบุคคล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  
จังหวัดสุพรรณบุรี  จึงแต่งต้ังคณะบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ีก ากับดูแลรับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารงาน
ของโรงเรียนดังต่อไปนี้ 

กลุ่มบริหำรโรงเรียน (School Administration Group) 
1) นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2) นายสุรศักด์ิ  เนาวรัตน์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
3) นางวรรณพัทร ซื่อตรง   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
4) นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5) นายจารุพงษ์  กล่อมจิตต์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ และแผน 
6) นายไพโรจน ์ บุญช่วย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน (Administrative Committee) 
1) นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ  ประธานกรรมการ 
2) นายสุรศักด์ิ  เนาวรัตน์  รองประธานกรรมการ 
3) นางวรรณพัทร  ซื่อตรง   รองประธานกรรมการ 
4) นายจารุพงษ์  กล่อมจิตต์  รองประธานกรรมการ 
5) นายไพโรจน ์  บุญช่วย   รองประธานกรรมการ 
6) นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธ ิ  กรรมการ 
7) นางนงเยาว ์  วระกุล   กรรมการ 
8) นางสาวชุติมา  มณีเรืองเดช  กรรมการ 
9) นางสาวทิพมาศ  ดนตรีพงษ ์  กรรมการ 
10)  นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ ์  กรรมการ 
11)  นายกฤษดา  นิยมทอง  กรรมการ 
12)  นายธานี  ปริปุรณะ  กรรมการ 
13)  นายพินัย  โพธิ์ศรี   กรรมการ 
14)  นายอนุกูล  ปิโย   กรรมการ 
15)  นางสาวณัฐชา  พิกุลทอง  กรรมการ 
16)  นางสาวอรุโณทัย ขันทอง   กรรมการ 

/17) นำงสำวปัณณพร... 
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17)  นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ  กรรมการ 
18)  นางสุวรรณี  เข็มเพ็ชร  กรรมการ 
19)  นางสาวรุ่งนภา  ชุ่มช้ืน   กรรมการ 
20)  นายชัยวัฒน์  ทองสุกใส  กรรมการ 
21)  นายขวัญชัย  นุ่มอ่อน   กรรมการ 
22)  นางกัญญา  แก้มแกมเสือ  กรรมการ 
23)  นางสาวโสรญา  ธีระพิพฒันปัญญา กรรมการ 
24)  นายธเนศ  บริสุทธิ์   กรรมการ 
25)  นายรัฐปรัชญ์  โรจนศักดิ์โภคิน  กรรมการ 
26)  นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา   กรรมการและเลขานุการ 
27)  นางสาวศรีอมรา  พลายระหาญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ดังนี้  ร่วมวางแผนในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในทุกด้าน ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ นโยบายทางราชการและสถานศึกษา หรืองานอื่นท่ีได้รับ
มอบหมาย ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร (Academic Affair Department 

นำงวรรณพัทร  ซ่ือตรง  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

1.  งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร (Academic Support Committee)  ประกอบด้วย 
1. นางสาวอรุโณทัย ขันทอง   หัวหน้างาน 
2. นางสาวอรพรรณ ดวงแข   รองหัวหน้างาน 
3. นายปัถย์สรัล กระธน   คณะท างาน 
4. นางสาวรุ่งนภา ชุ่มช่ืน   คณะท างาน 
5. นายสิรวัชร  นุกูลธรรม  คณะท างาน 
6. นายธนพงศ์  ต้ังธรรมนิยม  คณะท างาน 
7. นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ  เลขานุการ  
8. นางสาวภัทรี  พันธุ์แตง  ผู้ช่วยเลขานุการ  
9. นางสาวธมณ  ส าราญสุข  ผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้ำที่  ดังนี้  รับผิดชอบบริการทางการศึกษา งานพัสดุ การเงิน งานสารบรรณ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ งานประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯและฝ่ายต่าง ๆ งานข้อมูล ข่าวสาร งานติดตาม
นักเรียน งานติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน  การวัดผลและการ
ประเมินผล  งานต่าง ๆ ตามท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการมอบหมาย 

2. งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ (Curriculum Development Committee)  ประกอบด้วย 
1. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธ ิ  หัวหน้างาน 
2. นายพิเชษฐ   ผาสุข    รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ ์  คณะท างาน 
4. นางนงเยาว ์  วระกุล   คณะท างาน 
5. นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ ์  คณะท างาน 
6. นางอาภรณ์  กุลพรเพ็ญ  คณะท างาน 

/7. ว่ำที่ ร.ต.ธนวัชร์... 
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7. ว่าท่ี ร.ต.ธนวัชร ์ แก้วแกมเสือ  คณะท างาน 
8. นายพินัย  โพธิ์ศรี   คณะท างาน 
9. นายอนุกูล  ปิโย   คณะท างาน 
10. นายธานี  ปริปุรณะ  คณะท างาน 
11. นายชัยวัฒน ์ ทองสุกใส  คณะท างาน 
12. นางสาวณัฐชา พิกุลทอง  คณะท างาน 
13. นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ  เลขานุการ 
14. นางสาวพรพิมล นามวงศา  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ดังนี้  จัดท าหลักสูตรของกลุ่มสาระฯเพื่อความเป็นไทย  ความเป็นพลเมืองดีของชาติ 
การด ารงชีวิต  และการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อในสถานท่ีเกี่ยวกับสภาพของปัญหาในชุมชน  
สังคม  และประเทศชาติ  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และงาน
วิชาการสถานศึกษา  พ.ศ. 2544   

3. งำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรนิเทศ (Teaching Development and Supervisory 
Committee)  ประกอบด้วย 

1. นางสาวชุติมา มณีเรืองเดช  หัวหน้างาน 
2. นางสาวศกุนี  ศรีเหรา   รองหัวหน้างาน 
3. นางอาภรณ์  กุลพรเพ็ญ  คณะท างาน 
4. ว่าท่ี ร.ต.ธนวัชร ์ แก้วแกมเสือ  คณะท างาน 
5. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธ ิ  คณะท างาน 
6. นายกฤษดา  นิยมทอง  คณะท างาน 
7. นายพินัย  โพธิ์ศรี   คณะท างาน 
8. นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ ์  คณะท างาน 
9. นางนงเยาว ์  วระกุล   คณะท างาน 
10. นายธานี  ปริปุรณะ  คณะท างาน 
11. นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ ์  คณะท างาน 
12. นายอนุกูล  ปิโย   คณะท างาน 
13. นางสาวณัฐชา พิกุลทอง  คณะท างาน 

14. นางสาวปัณณพร    จันชัยภูมิ  คณะท างาน 
15. นายปัถย์สรัล กระธน   คณะท างาน 
16. นางสาวปรีดา เปรมชัยศรี  คณะท างาน 
17. นางสาวสุนันทา อ่อนเป่ียม  คณะท างาน 
18. นางสาวกรรธิมา บุญยาชัย  คณะท างาน 
19. นางสาวอรุโณทัย ขันทอง   เลขานุการ 

 มีหน้ำที่ ดังนี้  บริหารงานพัฒนาการเรียนการสอนและการนิเทศให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 4  มาตรา 27  ท่ีก าหนดให้สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีหน้าท่ีจัดการเรียนการสอน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
และงานวิชาการสถานศึกษา  พ.ศ. 2544   

/4.งำนบริหำร... 
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4. งำนบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (Curriculum and Basic Education 
Management Subcommittee)  ประกอบด้วย 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย (Learning Area of Thai Language Subcommittee)  
ประกอบด้วย 

 1.  นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ ์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 2.  นางสาวชันม์วรนัน ศิริพันธุ ์  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 3.  นายไพฑูรย ์ พูลเกิด  คณะท างาน 

 4.  นางสาวนุชสรา กิจพิทักษ ์  คณะท างาน 
 5.  นายปกรณ์วิท กล้าหาญ  คณะท างาน 

 6.  นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ  คณะท างาน 
 7.  นางมยุเรศ เป็นมูล  คณะท างาน 
 8.  นางสาวรุ่งนภา เทียนสว่าง  คณะท างาน 
 9.  นางนันท์ณภัส กันพงษ ์  คณะท างาน 
 10. นางสาวสุนิสา เวชกุล  คณะท างาน 
 11. นางสาวอภิญญา  ปานชา   คณะท างาน 
 12. นางพนิสา  ทรงเพียรธรรม   คณะท างาน 
 13. นางสาววรรณฤดี ปานด า  เลขานุการ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ (Learning Area of Mathematics Subcommittee)  
ประกอบด้วย 

 1.  นายเอกรัตน์ ตรีบุญนิธ ิ  หัวหนา้กลุ่มสาระฯ 
 2.  นายพิเชษฐ ผาสุข  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 3.  นางกัญญา   แก้วแกมเสือ  คณะท างาน 
 4.  นางสุมณฑา ลาภวิสุทธิสาโรจน์  คณะท างาน 
 5.  นายขวัญชัย นุ่มอ่อน  คณะท างาน 
 6.  นางนภัสนันท์ แผนสมบูรณ์  คณะท างาน 
 7.  นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข  คณะท างาน 
 8.  นายปัญญา บุญเติมเต็ม  คณะท างาน 
 9.  นางชมภูนุช คงทัด  คณะท างาน 
 10. นางสาวธนพร มากระจัน  คณะท างาน 
 11. นางบุษกร กานต์ก าพล  คณะท างาน 
 12. นางสาวพรสุดา แสงธรรมนาถ  คณะท างาน 
 13. นางสาวพิจักษณานี ตุนา   คณะท างาน 
 14. นางสาวกัณณ์อลิน จันทะปภาวงษ์  คณะท างาน 
 15. นางสาวอมฤตรส ทับทิมเล็ก  คณะท างาน 
 16. นางสาวกรรธิมา บุญยาชัย  คณะท างาน 
 17. นายธนพงศ์ ต้ังธรรมนิยม  คณะท างาน 
 18. นางสาวรัชฎาภรณ์ ฉายสีอ่อน  คณะท างาน 
 19. นายยศพงศ์  ทรงเพียรธรรม  คณะท างาน 

 20. นางสาวกาลัญญา  ใจช่ืน  คณะท างาน 
/21.นำงสำวธำญทิพน์... 
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 21. นางสาวธาญทิพน ์ ทองเช้ือ  คณะท างาน 
 22. นางสาวอรพรรณ ดวงแข  เลขานุการ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (Learning Area of Science and 
Technology Subcommittee) ประกอบด้วย 

1. นางนงเยาว ์  วระกุล   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
2. นางสาวปัญจพร  มาพลาย    รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
3. นางสาวอุบลวดี อดิเรกตระการ  คณะท างาน  
4. นางชุติมา  ล้ิมลมัย   คณะท างาน 
5. นางวรวด ี  อินทร์กอง  คณะท างาน 
6. นางสุวภีร ์  อินทร์ใจเอื้อ  คณะท างาน 
7. นางเนตรนภา เกียรติสมกิจ  คณะท างาน 
8. นางจุรีย์  พัฒผล   คณะท างาน 
9. นายอนันต์  ศรีมรกตกาญจน์  คณะท างาน 
10. นางสาวลักษณาภรณ์   จันทร์วัชรพล  คณะท างาน 
11. นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ  คณะท างาน 
12. นางสาวเฉลิมศรี โป่งรักษ ์  คณะท างาน 
13. นายปิติภูมิ  น้ าแก้ว   คณะท างาน 
14. นายชัยวัฒน์  ทองสุกใส  คณะท างาน 
15. นางสาวธัญญรัตน ์ แก้วศรีงาม  คณะท างาน 
16. นางสาวสุนันทา อ่อนเป่ียม  คณะท างาน 
17. นายพิทยา  จ้อยศรีเกตุ  คณะท างาน 
18. นายกฤษณ์  การะเกตุ  คณะท างาน 
19. นายอธิศสิษฐ์ เอ็งนิธิธารา  คณะท างาน 
20. นายเดชา   เดชะค าภู  คณะท างาน 
21. นายสุนทร   แตงโต   คณะท างาน 
22. นางสาวปิยารัตน์  เผือกนาค  คณะท างาน 
23. นางสาวปรีดา เปรมชัยศรี  เลขานุการ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ (Learning Area of Social Studies, Religion and 
Culture Subcommittee)  ประกอบด้วย 

 1.  นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ ์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 2.  นางสาวอัจฉราพร กล่ินเกษร  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 3.  นางสาวมาลัย เชียงวิราฑา  คณะท างาน 
 4.  นางบังอร ล้ิมทองค า  คณะท างาน 
 5.  นายกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร  คณะท างาน 
 6.  นายสมชาย เทียนไชย  คณะท างาน 
 7.  นางสายพาน ทองจันทร์  คณะท างาน 
 8.  นางสาวรวินท์นภิา โชติประภารัตน์  คณะท างาน 
 9. นางสาวชนิกานต์ ศรีทองสุข  คณะท างาน  
 10.นางสาววิจิตรพร สระทองแหม็น  คณะท างาน 

/11.นำงสำวชนิดำภำ... 
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 11. นางสาวชนิดาภา     กิตติกมลเมศ  คณะท างาน 
 12. นายธเนศ บริสุทธิ์  คณะท างาน 
 13. นางสาวสุมนทรา ใจดี  คณะท างาน 
 14. นางธดากรณ์ กล่ินหอม  คณะท างาน 
 15. นางอรุณี สะอาดดี  คณะท างาน 
 16. นางสาวมะลิ เกตุรักษ์  คณะท างาน 
 17. นางสาวมาลี เชียงวิราฑา  คณะท างาน 
 18. นางสาวพรพรรณ นาคสุวรรณ  คณะท างาน 
 19. ว่าท่ี ร.ต.เชาวลิต    อัครปัญญาวิทย์  คณะท างาน 
  20. นางเพยาว์ ตนดี  เลขานุการ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (Learning Area of Foreign Languages 
Subcommittee)  ประกอบด้วย 

 1.  นางชุติมา มณีเรืองเดช  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 2.  นางสาวผุสชา ทิพเนตร  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 3.  นางสาวศกุนี ศรีเหรา  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 4.  นางอาภรณ์ กุลพรเพ็ญ  คณะท างาน 
 5.  นางสมจินตนา เหมือนเอี่ยม  คณะท างาน 
 6.  นางนิตยา ปริปุรณะ  คณะท างาน 
 7.  นางเครือวัลย์ ประสานชีพ  คณะท างาน 
 8.  นางปิยนันท์ ต้ังกองทรัพย ์  คณะท างาน 
 9.  นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง  คณะท างาน 
 10.  นางสาววาสนา เพชรรัตน์  คณะท างาน 
 11. นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม  คณะท างาน 
 12. นายจักรพงษ ์ แซ่หล่ี  คณะท างาน 
 13. นางสาวพรกมล ช้างเผือก  คณะท างาน 
 14. นางสาวพิรญาณ์ ต้ังแสงสุวรรณ  คณะท างาน 

 15. นายธนเวท ธูสรานนท์  คณะท างาน 
 16. นายอรรถพล มีชะนะ  คณะท างาน 
 17. นางสาวธมลวรรณ บุญเกิด  คณะท างาน 
 18. นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ  คณะท างาน 
 19. นางสาวรุ่งนภา   ชุ่มช่ืน  คณะท างาน 
 20. นางสาวปรียานุช  บัวผัน  คณะท างาน 
 21. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีชมภู  คณะท างาน 
 22. นายพัฒนา      โชติกันตะ  คณะท างาน 
  23. นางสาวมนิษา  ยอดเกตุ  คณะท างาน 
  24. นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์  เลขานุการ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (Learning Area of Arts Subcommittee)  ประกอบด้วย 
 1.  นายกฤษดา นิยมทอง  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 2.  นายสิรวัชร นุกูลธรรม  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

/3.ว่ำที่ ร.ต.ธนวัชร์... 
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 3.  ว่าท่ี ร.ต. ธนวัชร์ แก้วแกมเสือ  คณะท างาน 
 4   นางอุษา อนันตวิไลเลขา  คณะท างาน 
 5.  นายไพโรจน ์ อินทร์ใจเอื้อ  คณะท างาน 
 6.  นายสมชาย โรจน์ประเสริฐสุด  คณะท างาน 
 7.  นายรณกฤต เอี่ยมเจริญ  คณะท างาน 
 8.  นายธีรดล อินทร์ล าพันธุ์  คณะท างาน 
 9.  นายมารุต คนหลัก   คณะท างาน 
 10. นางสาวปรียาภรณ์ น้ าค้าง  คณะท างาน 
 11. นางสาวจิราภรณ์ น้อยแก้ว  คณะท างาน 
 12. นางพจมาลย์      สังข์สุวรรณ  คณะท างาน 
 13. นางสาวปรัชญาวลี มาลัยนาค  เลขานุการ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ (Learning Area of Occupations and Technology 
Subcommittee)  ประกอบด้วย 

 1.  นายพินัย โพธิ์ศรี  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 2.  นางดวงใจ ผาสุข  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 3.  นางทัศนีย์ ม่วงน้อย  คณะท างาน 
 4.  นายรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน  คณะท างาน 
 5.  นางสาวศิริลัษณ์ แยม้เขนง  คณะท างาน 
 6.  นางสาวโสรญา ธีรพิพัฒนปัญญา  คณะท างาน 
 7.  นางสุวรรณี แย้มเขนง  คณะท างาน 
 8.  นายเบญจรงค์ ศรีโพดก  เลขานุการ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ (Learning Area of Health and Physical 
Education Aubcommittee) ประกอบด้วย 

 1.  นายธานี ปริปุรณะ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 2.  นายประเสริฐ กิติชัยชาญ  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 3.  นายไพโรจน ์ บุญช่วย   คณะท างาน 
 4.  นางวิไลวรรณ พูลพานิชอุปถัมป์  คณะท างาน 

 5.  นายวิพัฒน ์ ปมิตต์ธศิล  คณะท างาน 
 6.  นายครรชิต น้ าใจดี  คณะท างาน 
 7.  นางสาวพรพิมล นามวงศา  คณะท างาน 
 8.  ว่าท่ี ร.ต.ณรงค์ศักดิ์   หนูสาย  คณะท างาน 
 9.  นายณัฐวุฒิ     ทัพหนุน   คณะท างาน 
  10. นางสาวนุจรี      สาธุรัมย์   คณะท างาน 
 11. นางสาวสุมาพร ดอนอินผล  เลขานุการ 

  กลุ่มงำนคอมพิวเตอร์ (Subcommittee of Computer Group) 
1. นายอนุกูล  ปิโย   หัวหน้ากลุ่มงาน 
2. นางสาวอรุโณทัย ขันทอง   รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
3. นางสาวอภันตรี วังสงค์   คณะท างาน 
4. นางสมบูรณ์  ทองงาม   คณะท างาน 

/5.นำยปัถย์สรัล... 
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5. นายปัถย์สรัล กระธน   คณะท างาน 
6. นางสาวสุวารีย์ ยี่ภู่   คณะท างาน 
7. นายอ านาจ  ปุ้งโพธิ ์   คณะท างาน 
8. นายภัทรดนัย มณี   คณะท างาน 
9. นางสาวธมณ  ส าราญสุข  คณะท างาน 
10. นางสาวเจนจิรา หนูทอง   คณะท างาน 
11. นางธันยมัย      วงศ์ทับแก้ว  เลขานุการ 

กลุ่มงำนแนะแนว (Learning Area of Guidance Activities Aubcommittee) 
ประกอบด้วย 

  1.  นางสาวณัฐชา พิกุลทอง  หัวหน้ากลุ่มงาน 
 2.  นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ ์  รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
 3.  นางสาวพิริยา สุนทรเนตร  คณะท างาน 
 4.  นายนที หนูทวน  เลขานุการ 

 มีหน้ำที่ ดังนี้  ท าให้การบริหารหลักสูตร  และงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับกลุ่ม
วิชาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 4  มาตรา 
27  ท่ีก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าท่ีจัดท าสาระของหลักสูตรเพื่อความเป็นไทย  ความเป็นพลเมืองดี
ของชาติ การด ารงชีวิต  และการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อในสถานท่ีเกี่ยวกับสภาพของปัญหาใน
ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และ
งานวิชาการสถานศึกษา  พ.ศ. 2544   

 5. งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (Learner Development Activities Committee)   ประกอบด้วย 
     1. นางสาวรุ่งนภา ชุ่มช่ืน    หัวหน้างาน 
   2. นายไพโรจน ์  บุญช่วย   คณะท างาน 
   3. นางสาวณัฐชา  พิกุลทอง  คณะท างาน 
   4. นางสาวพรสุดา แสงธรรมนาถ  คณะท างาน 
   5. นายอนุกูล   ปิโย   คณะท างาน 

6. นายสิรวัชร   นุกูลธรรม  เลขานุการ 

กิจกรรมงำนแนะแนว (Guidance Subcommittee)  ประกอบด้วย 
   1. นางสาวณัฐชา  พิกุลทอง   หัวหน้างาน 

2. นางสาวรุ่งนภา  วีระพงษ์   รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวพิริยา    สุนทรเนตร  คณะท างาน 
4. นางเพยาว์   ตนดี    คณะท างาน 
5. นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ์   คณะท างาน 
6. นางชุติมา   ล้ิมลมัย    คณะท างาน 
7. นางกัญญา   แก้วแกมเสือ   คณะท างาน 
8. นางสาวทิพมาศ  ดนตรีพงษ์   คณะท างาน 
9. นางสาวผุสชา  ทิพเนตร   คณะท างาน 
10. นางสาววาสนา  เพชรรัตน์  คณะท างาน 
11. นางสาวธนพร  มากระจัน  คณะท างาน 

/12.นำยสิรวัชร... 
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12. นายสิรวัชร   นุกูลธรรม  คณะท างาน  
13. นายมารุต   คนหลัก    คณะท างาน 
14. นายนที   หนูทวน   เลขานุการ 

งำนลูกเสือ (Boy Scout Subcommittee) ประกอบด้วย 
    1. นายไพโรจน ์  บุญช่วย   หัวหน้างาน 
   2. นายธานี  ปริปุรณะ  คณะท างาน 
    3. นายอนันต์  ศรีมรกตกาญจน์  คณะท างาน 
    4. นายสิรวัชร  นุกูลธรรม  เลขานุการ 

กิจกรรมชุมนุม (Student Activities Subcommittee)  ประกอบด้วย 
   1. นายสิรวัชร  นุกูลธรรม  หัวหน้างาน 
   2. นางสาวอรุโณทัย ขันทอง   คณะท างาน 
    3. นายธนพงศ์  ต้ังธรรมนิยม  คณะท างาน 
    4. นางสาวรุ่งนภา  ชุ่มช่ืน   คณะท างาน 
   5. นางสาวปรัชญาวลี มาลัยนาค  คณะท างาน 
    6. นางสาวพิรญาณ์ ต้ังแสงสุวรรณ  คณะท างาน 
    7. นายปัถย์สรัล   กระธน   คณะท างาน 
    8. นางสาวธมณ  ส าราญสุข  คณะท างาน 
    9. นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข   เลขานุการ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์ (Community Service Subcommittee)  
ประกอบด้วย 

1. นางสาวพรสุดา แสงธรรมนาถ  หัวหน้างาน 
2. นางสาวสุมาพร ดอนอินผล  คณะท างาน 
3. นางสาวธนพร  มากระจัน  คณะท างาน 
4. นางสาวเฉลิมศรี โป่งรักษ ์  คณะท างาน 
5. นางสาววรรณฤดี ปานด า   คณะท างาน 
6. นางสาวอรพรรณ ดวงแข   เลขานุการ 

   กิจกรรมรักษำดินแดน (Territorial defense activities Subcommittee) ประกอบด้วย 
1. นายอนุกูล   ปิโย   หัวหน้างาน 
2. ว่าท่ี ร.ต. ธนวัชร ์ แก้วแกมเสือ  คณะท างาน 
3. นายวิพัฒน ์  ปมิตต์ธศิล  คณะท างาน 
4. นายธีรดล   อินทร์ล าพันธุ์  คณะท างาน 
5. นางสาวธมณ  ส าราญสุข  เลขานุการ 

  มีหน้ำที่ ดังนี้  ด าเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมท่ีจัดอย่างเป็นกระบวนการด้านรูปแบบและ
วิธีการท่ีหลากหลาย มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์
ท้ังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้ ทักษะและเจตคติ จากการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนมา
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ได้แก่ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด 

/ควำมสำมำรถ... 
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 ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ซึ่งจะ
ส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการท างาน และ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   

 6.  งำนทะเบียนวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ (Registration Educational Measurement 
and Evaluation Committee)  ประกอบด้วย 

1.  นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ   หัวหน้างาน 
2.  นายปัถย์สรัล  กระธน   รองหัวหน้างาน    

   3.  นายสิรวัชร  นุกูลธรรม  คณะท างาน 
4.  นายธนพงศ์  ต้ังธรรมนิยม  คณะท างาน 
5.  นางสาวอรุโณทัย ขันทอง   คณะท างาน 
6.  นางสาวอรพรรณ ดวงแข   คณะท างาน 
7.  นายมารุต  คนหลัก   คณะท างาน 
8.  นายรณกฤต  เอี่ยมเจริญ  คณะท างาน 
9.  นางธมณ   ส าราญสุข  คณะท างาน   
10. นางสาวรุ่งนภา ชุ่มช่ืน   เลขานุการ 

มีหน้ำที่ ดังนี้  ด าเนินงานเกี่ยวกับการบันทึก  และรวบรวมผลการเรียนของนักเรียนการจัดท า
เอกสารผลการเรียน ระเบียนแสดงผลการเรียน การด าเนินงานเกี่ยวกับการวัดผล การแก้ไขผลการเรียน และงานท่ี
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ีของฝ่ายทะเบียน – วัดผล และประเมินผลการศึกษาของโรงเรียน   

7.  งำนห้องสมุด (Library Committee)  ประกอบด้วย 
 1.  นางนันท์ณภัส  กันพงษ ์  หัวหน้างาน 
 2.  นางเพยาว์  ตนดี   รองหัวหน้างาน 
 3.  นางสาววาสนา  เพชรรัตน์  คณะท างาน    
 4.  นายรณกฤต  เอี่ยมเจริญ  คณะท างาน 
 5.  นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ ์  คณะท างาน 
 6.  นางสายพาน   ทองจันทร์   คณะท างาน 
  7.  นางสาวสุนิสา  เวชกุล   เลขานุการ 

มีหน้ำที่ ดังนี้  ด าเนินงานห้องสมุดของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ ตาม
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน  อาศัยอ านาจส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง มอบอ านาจการ
บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างให้ผู้อ านวยการโรงเรียน 

8.  งำนวิจัยและพัฒนำ (Research and Development Committee)  ประกอบด้วย 
 1.  นางสาวอัจฉราพร กล่ินเกษร  หัวหน้างาน 
 2.   นางสาวชนิดาภา     กิตติกมลเมศ  คณะท างาน 
 3.   นางสาวพรพรรณ  นาคสุวรรณ  คณะท างาน 
 4.  ว่าท่ี ร.ต.เชาวลิต  อัครปัญญาวิทย์  คณะท างาน 
 5.  นางจุรีย์   พัฒผล   คณะท างาน 
 6.  นางสาวรวินท์วิภา โชติประภารัตน์  เลขานุการ  

/มีหน้ำที่...  
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มีหน้ำที่ ดังนี้  ท าการวิจัย  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นการน าผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาการสอน  หรือพัฒนาวิชาชีพครู  ดังนั้น  เพื่อให้สถานศึกษาสามารถพัฒนา
ตนเองให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการด้านการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย  จึงแต่งต้ังบุคคลให้ท า
หน้าท่ีวางแผนและด าเนินการกระตุ้นส่งเสริมให้ครูผู้สอนตระหนักถึงความส าคัญจ าเป็นท่ีต้องท าวิจัย  และให้
สามารถท าการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

9.  งำนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (Enrichment Science 
Classroom Committee)  ประกอบด้วย  

 1.   นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธิ          หัวหน้างาน 
 2.   นางชุติมา  มณีเรืองเดช  รองหัวหน้างาน 
 3. หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่ม, หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ คณะท างาน 
 4.   นางวิไลวรรณ  พูลพานิชอุปถัมป์  คณะท างาน 
 5.   นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  คณะท างาน 

 6.  นางสาวอรพรรณ  ดวงแข   คณะท างาน 
 7.   นางจุรีย์   พัฒผล   คณะท างาน 

 8. นางสาวลักษณาภรณ์ จันทร์วัชรพล  คณะท างาน 
 9.  นางสาวปัญจพร  มาพลาย   คณะท างาน 

  10. นางนงเยาว ์   วระกุล   คณะท างาน   
 11. นางทัศนีย์  ม่วงน้อย   คณะท างาน 

                   12. นายไพฑูรย ์  พลูเกิด   คณะท างาน 
  13. นางสาวทิพมาศ  ดนตรีพงษ ์  คณะท างาน 
  14. นายปกรณ์วิท  กล้าหาญ  คณะท างาน 
  15. นายธนพงศ์  ต้ังธรรมนิยม    คณะท างาน 
  16.นางสาวกรรธิมา  บุญยาชัย  คณะท างาน 
  17.นางสาวธนพร   มากระจัน  คณะท างาน 
  18. นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข   เลขานุการ  
   19. นางสาวรัตชนันท์ อักษรพุทธ  ผู้ช่วยเลขานุการ  

   มีหน้ำที่ ดังนี้  ด าเนินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น            
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ตามแนวการ
จัดการเรียนรู้โปรแกรมเสริมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี            
เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าของสังคมในอนาคต ด าเนินการจัดการ ศึกษาแบบบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเป็น
รายบุคคลเน้นทักษะการคิดระดับสูง ด้านกระบวนการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์             
โดยให้มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ และมีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาตน
อย่างเต็มศักยภาพ ท้ังด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไปพร้อมกับภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการสู่
มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย จึงแต่งต้ังคณะบุคคลให้มีหน้าท่ีจัด/พัฒนาหลักสูตรวางแผน การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียนและเป้าหมายการจัดการศึกษา   

 

/10.งำนโครงกำร... 
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10. งำนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (Enrichment Program of 
Science Mathematics Technology and Environment Classroom Committee) ประกอบด้วย 
  ๑.  นายชัยวัฒน์  ทองสุกใส                 หัวหน้างาน 

 ๒.  นางสาวธนพร   มากระจัน  รองหัวหน้างาน 
 ๓.  หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่ม หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ คณะท างาน 
 ๔. นางวรวด ี  อินทร์กอง  คณะท างาน 
 5.   นางชุติมา  ล้ิมลมัย   คณะท างาน 
 6.  นางเนตรนภา  เกียรตสิมกิจ  คณะท างาน 
 7. นายธนพงษ ์  ต้ังธรรมนิยม  คณะท างาน 
 8.  นางสาวอภันตรี  วังสงค์   คณะท างาน 
 9. นางสาวสุวารีย์  ยี่ภู่         คณะท างาน 

                      10. นางสาวรุ่งนภา  วีระพงษ ์     คณะท างาน 
  11. นางชุติมา  มณีเรืองเดช  คณะท างาน 
  12. นายอนันต์  ศรีมรกตกาญจน์  คณะท างาน 
   13. นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ   คณะท างาน 
  1๔. นายอธิศสิษฐ์  เอ็งนิธิธารา  คณะท างาน 
  1๕. นางสาวเฉลิมศรี  โป่งรักษ์   เลขานุการ 

 1๖. นางสาวรัตชนันท์  อักษรพุทธ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ดังนี้  ด าเนินโครงการพิเศษ “ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม” ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความรู้  ทักษะ  
ความสามารถทางวิชาการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้สามารถพัฒนาตนเองอย่าง
เต็มตามศักยภาพ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้มีโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีมี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ระดับช้ันระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
– 6  ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์  นักวิจัย นักประดิษฐ์  นักคิดค้น  ตามแนวการจัดการเรียนรู้โปรแกรมเสริมส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าของสังคม
ในอนาคต  จึงแต่งต้ังคณะบุคคลให้มีหน้าท่ีจัด/พัฒนาหลักสูตร วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การใช้ส่ือ
นวัตกรรมและการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียนและเป้าหมายการจัดการศึกษา 

 11. งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร (Academic Information System 
Committee)  ประกอบด้วย 

1.  นางสาวอรุโณทัย  ขันทอง   หัวหน้างาน 
 2.  นายปัถย์สรัล  กระธน   คณะท างาน 
 3. นางสาวปัณณพร  จันชัยภูมิ  คณะท างาน 
 4.   นางสาวอรพรรณ ดวงแข   คณะท างาน  
 5.   นายสิรวัชร  นุกูลธรรม  คณะท างาน  
 6. นางสาวรุ่งนภา  ชุ่มช่ืน   เลขานุการ 
 7. นางสาวภัทรี  พันธ์แตง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้ำที่ ดังนี้  ด าเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  รวดเร็ว  ถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน  จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

12.  งำนพัฒนำสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ (Teaching Aids and Resources Committee) 
ประกอบด้วย 

 1. นางสาวสุวารีย์   ยี่ภู่   หัวหน้างาน 
 2. นางสมบูรณ์  ทองงาม   คณะท างาน 
 3. นางสาวทิพมาศ  ดนตรีพงษ์    คณะท างาน 
 4. นายปัญญา  บุญเติมเต็ม  คณะท างาน 
 5. นางปิยนันท์  ต้ังกองทรัพย ์  คณะท างาน 
 6. นางสาวอรุโณทัย  ขันทอง   คณะท างาน 
 7. นายอนุกูล  ปิโย   คณะท างาน 
 8. นางธันยมัย  วงศ์ทับแก้ว  คณะท างาน 
 9. นางสาวกรรธิมา  บุญยาชัย  คณะท างาน 
 10.ว่าท่ี ร.ต. โยธิน  อิ่มหิรัญ   คณะท างาน 
 11.นางสาวธมณ  ส าราญสุข  คณะท างาน 
 12. นายอ านาจ  ปุ้งโพธิ ์   เลขานุการ 

มีหน้ำที่ ดังนี้  ด าเนินงานพัฒนาส่ือนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครู บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัยใช้เพื่อ เสริมสร้างทักษะ 
พัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวดเร็ว  ถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน  จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน
งานพัฒนาส่ือนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ 

  13.  งำนแผนงำนและงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ (Planning and insurance work) 
ประกอบด้วย 

1. นางสุวรรณี  เข็มเพ็ชร หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
2. นางสาวพรพรรณ   นาคสุวรรณ หัวหน้างานแผนงาน 
3. ว่าท่ี ร.ต.เชาวลิต  อัครปัญญาวทิย์ รองหัวหน้างานแผนงาน 
4. นางสาวพิรญารณ์  ต้ังแสงสุวรรณ กรรมการงานแผนงาน 
4. นางสาวอภิญญา          ปานชา  หัวหน้ามาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี มีความสามารถใน

การอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
5. นางสาวปัญจพร   มาพลาย  หัวหน้ามาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีมีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
6. นางเนตรนภา   เกียรติสมกิจ หัวหน้ามาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีมีความสามารถใน

การสร้างนวัตกรรม 
7. นางสาวสุวารีย์   ยี่ภู่  หัวหน้ามาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีมีความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
8. นางสาวอรุโณทัย  ขันทอง            หั วหน้ ามาตรฐาน/ ตัวบ่ ง ช้ีผล สัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

/9.นำยพินัย... 
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9. นายพินัย   โพธิ์ศรี  หัวหน้ามาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีมีความรู้  ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

10. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ หัวหน้ามาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีการมีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

11. นางอุษา   อนันตวิไลเลขา หัวหน้ามาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

12. นางสาวรุ่งนภา   วีระพงษ์  หัวหน้ามาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีการยอมรับท่ีจะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

13. นางสาวพรพิมล           นามวงศา หัวหน้ามาตรฐาน/ตัวบ่ง ช้ี สุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม 

14. นายธเนศ   บริสุทธิ์  หัวหน้ามาตรฐาน/ตัวบ่ง ช้ี มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

15. นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ์ หัวหน้ามาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

16. นางสุวภีร์   อินทร์ใจเอื้อ หัวหน้ามาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

17. นางนันท์ณภัส           กันพงษ์  หัวหน้ามาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

19. นางสาวเฉลิมศรี    โป่งรักษ์       หัวหน้ามาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

20. นายปัญญา   บุญเติมเต็ม หัวหน้ามาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

18. นายอนุกูล   ปิโย  หัวหน้ามาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

21. นางเครือวัลย์   ประสานชีพ หัวหน้ามาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวก 

22. นางสาวอัจฉราพร    กล่ินเกสร หัวหน้ามาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

23. นางสาวศกุนี   ศรีเหรา  หัวหน้ามาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

24. นางสาวธัญญรัตน์  แก้วศรีงาม เลขานุการ 
25. นายกรณ์ภูพงษ ์  ศิลปเตชอังกูร ผู้ช่วยเลขานุการ 
26. นางสาวกัณณ์อลิน จันทะปภาวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ดังนี้  ด าเนินการระบบงานและพัฒนาแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพท้ังภายใน
และภายนอกของโรงเรียนให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารโรงเรียน  ประสานงานและด าเนินการ                    
ให้มีคณะกรรมการด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของโรงเรียน การให้ความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพ  การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ตลอดจนให้ค าปรึกษาในเรื่องระบบประกันคุณภาพแก่          
ทุกฝ่ายการก ากับติดตามกระบวนการท างานต่าง ๆ ให้มีการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของโรงเรียน 

/ไว้อย่ำงเป็นระบบ... 
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ไว้อย่างเป็นระบบ การด าเนินการติดตามผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของทุกหน่วยงาน เพื่อรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมและน าเสนอต่อผู้บริหาร การจัดท ารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปี (SAR) 
และการน าผลการตรวจติดตามมาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา 

14.  งำนเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพกำรศึกษำ (Quality Education Innovation Network)  
ประกอบด้วย 

 1. นางสุวรรณ ี  เข็มเพ็ชร  หัวหน้างาน 
 2. นางสาวปัญจพร  มาพลาย   รองหัวหน้า 
 3.  นายชัยวัฒน์  ทองสุกใส  คณะท างาน 
 4.  นางสาวเฉลิมศรี  โป่งรักษ ์  คณะท างาน 
 5.  นางสาวณัฏฐลภัส  จันทร์เดชาสุข  คณะท างาน 
 6.  นางสาวรัชฎาภรณ์ ฉายสีอ่อน  คณะท างาน 
 7.  นางสาวธัญญรัตน ์ แก้วศรีงาม  เลขานุการ 

มีหน้ำที่ ดังนี้  ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา 1 ช่วย 3 
ในฐานะท่ีโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนแกนน าและโรงเรียนต้นแบบรางวัล IQA 
AWARD  

15.  งำนโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล (World – Class Standard School Committee)  
ประกอบด้วย 

 1. นางสาวณัฏฐลภัส     จันทร์เดชาสุข  หัวหน้างาน 
 2. นายธนพงศ์   ต้ังธรรมนิยม  รองหัวหน้า 

                      3.  นายกรณ์ภูพงษ์    ศิลปเตชอังกูร  คณะท างาน 
                      4.  นายเอกรัตน์     ตรีบุญนิธ ิ  คณะท างาน 
 5.  นางชุติมา  มณีเรืองเดช  คณะท างาน 

 6.  นางอาภรณ์  กุลพรเพ็ญ  คณะท างาน 
 7.  นางสาวปรีดา  เปรมชัยศรี  คณะท างาน 
 8.  นางสาวปัณณพร   จันชัยภูมิ  คณะท างาน 
  9.  นางสาวทิพมาศ   ดนตรีพงษ ์  คณะท างาน 

  10. นางสาวรัชฏาภรณ์  ฉายสีอ่อน  คณะท างาน 
  11. นางสาวรุ่งนภา   ชุ่มช่ืน   คณะท างาน 
 12. นางสาวธัญญรัตน์  แก้วศรีงาม  เลขานุการ 

มีหน้ำที่ ดังนี้  ด าเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับ
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  และขับเคล่ือนการด าเนินงานให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  อันจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักและส าคัญของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  เพื่อให้การด าเนินงาน
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุผลดีต่อทางราชการ 

16. งำนโครงกำรสะเต็มศึกษำโรงเรียน (STEM Education Committee)  ประกอบด้วย 
 1. นางเนตรนภา  เกียรติสมกิจ  หัวหน้างาน 
 2. นายเอกรัตน์     ตรีบุญนิธ ิ  รองหัวหน้า 

                      3.   นายชัยวัฒน ์  ทองสุกใส  คณะท างาน 
                     4.   นางสาวธัญญรัตน ์ แก้วศรีงาม           คณะท างาน  

/5.นำงสำวณัฏฐลภัส... 
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 5.   นางสาวณัฏฐลภัส    จันทร์เดชาสุข  คณะท างาน 
 6. นางสาวสุวารีย์  ยี่ภู่   คณะท างาน 
 7. นางสาวปิยารัตน์  เผือกนาค  คณะท างาน  
 8.   นางสาวปัณณพร  จันชัยภูมิ  เลขานุการ   

มีหน้ำที่ ดังนี้  ด าเนินการขับเคล่ือนนโยบายการจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการสะเต็มศึกษา            
ในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะความสามารถทางวิชาการและมี
ทักษะชีวิตท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์  โดยท่ี
นักเรียนจะสามารถน าความรู้ไปบูรณาการในชีวิตประจ าวันได้เต็มตามศักยภาพและส านักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานยังขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษาให้เป็นแนวการจัดการเรียนรู้ ท่ีจะส่งเสริมความรู้
ความสามารถของผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพและเป็นเป้าหมายการจัดการศึกษาและการพัฒนาประเทศสืบต่อไป 

 17.  งำนศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (Science and 
Technology Academic Development Center Committee) ประกอบด้วย 

1. นางนงเยาว ์  วระกุล   หัวหน้างาน 
2. นางวรวด ี  อินทร์กอง  รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวอุบลวดี อดิเรกตระการ  คณะท างาน  
4. นางชุติมา  ล้ิมลมัย   คณะท างาน 
5. นางสุวภีร ์  อินทร์ใจเอื้อ  คณะท างาน 
6. นางเนตรนภา เกียรติสมกิจ  คณะท างาน 
7. นางจุรีย์  พัฒผล   คณะท างาน 
8. นายอนันต์  ศรีมรกตกาญจน์  คณะท างาน 
9. นางสาวปัญจพร  มาพลาย   คณะท างาน 
10. นางสาวลักษณาภรณ์    จันทร์วัชรพล  คณะท างาน 
11. นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ  คณะท างาน 
12. นางสาวเฉลิมศรี โป่งรักษ ์  คณะท างาน 
13. นายปิติภูมิ  น้ าแก้ว   คณะท างาน 
14. นางสาวธัญญรัตน ์ แก้วศรีงาม  คณะท างาน 
15. นางสาวสุนันทา อ่อนเป่ียม  คณะท างาน 
16. นายพิทยา  จ้อยศรีเกตุ  คณะท างาน 
17. นายกฤษณ์  การะเกตุ  คณะท างาน 
18. นายอธิศสิษฐ์ เอ็งนิธิธารา  คณะท างาน 
19. นายเดชา   เดชะค าภู  คณะท างาน 
20. นายสุนทร   แตงโต   คณะท างาน 
21. นางสาวปิยารัตน์  เผือกนาค  คณะท างาน 
22. นายชัยวัฒน์  ทองสุกใส  เลขานุการ 
23. นางสาวปรีดา เปรมชัยศรี  ผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้ำที่ ดังนี้ จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิชาการและแผนพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
ตลอดจนด าเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการ เป็นศูนย์กลางการบริการทางวิชาการ และให้ความร่วมมือสนับสนุน 
 

/คุณภำพ... 
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คุณภาพวิชาการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน 
ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล (Personnel Administration Department) 

นำงสำวศุภวรรณ ช่อผกำ  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

1. งำนส ำนักงำนบุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล (Human Resources Committee) ประกอบด้วย 

1.  นางสุวภีร์  อินทร์ใจเอื้อ  หัวหน้างาน 
2.  นางสาวพรกมล ช้างเผือก  คณะท างาน 

    3.  นางสาวรุ่งนภา เทียนสว่าง  คณะท างาน 
   4.  นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ  เลขานุการ 
   5.  นางสาวสุนิสา เรือนเพ็ชร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   6.  นางสาวทิพย์วรรณ เสร็จกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ดังนี้  พิจารณาให้ค าแนะน าช่วยเหลือ และควบคุมให้การบริหารงานฝ่ายบุคลากร         
ให้ส าเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  อ านวยการประสานงาน หรือด าเนินการเกี่ยวกับการ
ติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความเข้าใจท่ีดีบริหารงาน  ให้ค าแนะน าการท างานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องแก่คณะครู -อาจารย์ 
ประสานงานกับครูเกี่ยวกับงานบุคลากร และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย  

๒.  งำนส ำนักงำนผูอ้ ำนวยกำร (Committee office director) ประกอบด้วย 
   1.  นางสาวกัณณ์อลิน จันทะปภาวงษ์  หัวหน้างาน 
   2.  นางสาวปัญจพร มาพลาย   คณะท างาน 
   3.  นางสาวอภิญญา ปานชา   คณะท างาน 
   4.  นางสาวกาลัญญา ใจช่ืน   เลขานุการ 

 5.  นางสาวธาญทิพน์ ทองเช้ือ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้ำที่  ดังนี้   วางแผน จัดท า พัฒนา ห้องส านักงานอ านวยการ   ให้มีสารสนเทศเพื่อ               
การบริหาร สามารถน าเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องหรือสนใจเข้าใจระบบการบริหารงานภายในโรงเรียน ดูแล พัฒนา            
ห้องส านักงาน ห้องผู้อ านวยการให้มีความสะดวก พร้อมต้อนรับผู้มาใช้บริการได้ ด าเนินงานตามนโยบาย โครงการ 
กิจกรรมท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย เป็นเลขานุการ การประชุมในกรณีต่าง ๆ ท่ีผู้อ านวยการประชุม หรือมี               
ส่วนเกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.  งำนบุคลำกรและสถิติ (Staff Record Keeping Committee) ประกอบด้วย 
   1.  นางสุวภีร์  อินทร์ใจเอื้อ  หัวหน้างาน 
   2.  นางสาวมาลี  เชียงวิราฑา  คณะท างาน 
   3.  นางสาวมาลัย เชียงวิราฑา  คณะท างาน 
   4.  นางสาวสุนิสา เวชกุล   คณะท างาน 
   5.  นางสาวรุ่งนภา เทียนสว่าง  เลขานุการ 

มีหน้ำที่ ดังนี้  จัดท าสมุดเซ็นช่ือและตรวจสอบการลงเวลามาปฏิบัติหน้าท่ี รวบรวมวันลาหยุด
ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายงานต่อผู้บริหาร ประสานครูท่ีลาเกินระยะเวลาท่ีก าหนด ลงสถิติ
การลาหน้าห้องและระบบออนไลน์ให้เป็นปัจจุบันทุกวัน แจ้งวันหยุดส าคัญต่างๆ ตรวจสอบการขออนุญาตออก
นอกสถานท่ีในเวลาราชการ งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

/4.งำนประเมิน... 



- 18 - 
 

4.   งำนประเมินพัฒนำบุคลำกรและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Professional Development 
Committee)  ประกอบด้วย 

1.  นายกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร  หัวหน้างาน 
   2.  นางสาวปัญจพร มาพลาย   คณะท างาน 
   3.  นางสาวลักษณาภรณ์     จันทร์วัชรพล  คณะท างาน 
   4.  นางสาวกัณณ์อลิน จันทะปภาวงษ์  เลขานุการ 

มีหน้ำที่ ดังนี้  วางแผนการก าหนดขั้นตอนวิธีการในการพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร ส ารวจ
ข้อมูลด้านต่างๆ  ของบุคลากร  เพื่อพิจารณาด าเนินการพัฒนาและธ ารงรักษา  ด้วยการสรรหาและบรรจุ              
แต่งต้ัง ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนากับหน่วยงานอื่น  เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  เช่น การประเมินประสิทธิภาพ
พัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย การปฐมนิเทศครูผู้ช่วย การส่งเสริมวิทยฐานะ การประชุม  การอบรม  การสัมมนา  
การศึกษาดูงาน การให้ขวัญก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

5. งำนอัตรำก ำลัง  สรรหำ  บรรจุ  แต่งต้ัง (Human Resource Planning Committee)  
ประกอบด้วย  

 1.  นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา   หัวหน้างาน 
 2.  นางสุวภีร์  อินทร์ใจเอื้อ  คณะท างาน 
 3.  นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ            เลขานุการ  
 4.  นางสาวสุนิสา เรือนเพ็ชร  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ดังนี้  วางแผนอัตราก าลังคนและการก าหนดต าแหน่ง  วิเคราะห์ภารกิจและประเมิน
สภาพความต้องการก าลังคน จัดท าแผนอัตราก าลังน าเสนอแผนอัตราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน น าแผนอัตราก าลังสู่การปฏิบัติให้เกิดคุณภาพ การขอเล่ือนต าแหน่งและวิทยฐานะ 
ด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว การเกล่ียอัตราก าลัง  รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง การแต่งต้ัง ย้าย 
โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอค าร้องขอย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อน าเสนอ กศจ. เขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติ  กรณีรับย้าย ให้รายงานการ
บรรจุแต่งต้ัง รับย้าย ไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อจัดท าทะเบียนประวัติต่อไป งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

6.  งำนวินัยและกำรรักษำวินัย (Staff Disciplinary Committee) ประกอบด้วย 
 1.  นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา   หัวหน้างาน   

   2.  นางสาวมาลี  เชียงวิราฑา  คณะท างาน 
   3.  นางสาวมาลัย เชียงวิราฑา  เลขานุการ 
   4.  นางสาวทิพย์วรรณ เสร็จกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

        มีหน้ำที่ ดังนี้  ให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน  ปฏิบัติตนแก่บุคลากร ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ         
และหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นครู ให้ความรู้ด้านวินัยแก่บุคลากร   โดยการจัดประชุมอบรม  หรือจัดท าเอกสารแจกจ่าย
แก่บุคลากรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก ากับควบคุมบุคลากรให้ปฏิบัติงานอยู่ในขอบเขตของวินัย          
การลา การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนการมาปฏิบัติหน้าท่ี และการกลับ การแต่งกายการปฏิบัติตามค าส่ัง
การประพฤติปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยจรรยามารยาทของครู พิจารณาให้การสนับสนุนบุคลากรท่ีปฏิบัติตนอยู่ใน 

/ระเบียบวินัย... 
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ระเบียบวินัยเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนร่วมงาน ด าเนินการแก้ไขปัญหาบุคลากรท่ีไม่ปฏิบัติตามวินัย ด าเนินการ
จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัยของบุคลากร งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

7.   งำนสำรสนเทศโรงเรียน (School Information Committee)  ประกอบด้วย 
1.  นางชมภูนุช  คงทัด   หัวหน้างาน 

   2.  นางสาวพิจักษณานี ตุนา   คณะท างาน 
   3.  นางสาววิจิตรพร สระทองแหม็น  คณะท างาน 
   4.  นางสาวสุนิสา เวชกุล   คณะท างาน 

มีหน้ำที่ ดังนี้  จัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี  ข้อมูลด้านงานวิชาการ ข้อมูลด้านกิจการนักเรียน ข้อมูลด้านการ
แผนงานการพัฒนาโรงเรียน รวบรวมข้อมูลจากฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ เกี่ยวกับผลส าเร็จจากการจัด
การศึกษาและการพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา การใช้ทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการ จ าแนกข้อมูลครู
และบุคลากรทางการศึกษาคุณวุฒิ การพัฒนาตนเองและผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ าแนกนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการแข่งขันของนักเรียน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลประกอบการพิจารณา
วางแผนและปรับปรุงทางคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามแนว
ทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

8.   งำนปฏิคมโรงเรียน (Host Committee)  ประกอบด้วย 
  1.  นางสาวลักษณาภรณ์ จันทร์วัชรพล  หัวหน้างาน 

 2.  นางสาวกัณณ์อลิน จันทะปภาวงษ์  รองหัวหน้างาน   
 3.  นางนภัสนันท์ แผนสมบูรณ์  คณะท างาน 
 4.  นางชมภูนุช  คงทัด   คณะท างาน 
 5.  นางสุมณฑา  ลาภวิสุทธิสาโรจน์ คณะท างาน 
 6.  นางสาวพิจักษณานี ตุนา   คณะท างาน 
 7.  นางสาวปัญจพร มาพลาย   คณะท างาน 
 8.  นางสาวสุนิสา เวชกุล   คณะท างาน 
 9.  นางสาวพรกมล ช้างเผือก  คณะท างาน 
 10. นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม  คณะท างาน 
 11. นางสาววิจิตรพร สระทองแหม็น  คณะท างาน 
 ๑2. นางสาวมาลี  เชียงวิราฑา  คณะท างาน 
 ๑3. นางสาวรุ่งนภา เทียนสว่าง  คณะท างาน 
 14. นางสาวมาลัย เชียงวิราฑา  คณะท างาน 
 15. นางสาวกาลัญญา ใจช่ืน   คณะท างาน 
 16. นางสาวอภิญญา ปานชา   คณะท างาน 
 17. นางอรุณี  สะอาดดี   คณะท างาน 

18. นางสาวธาญทิพน ์ ทองเช้ือ   คณะท างาน 
19. นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ  เลขานุการ 
20.  นางสาวสุนิสา เรือนเพ็ชร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
21.  นางสาวทิพย์วรรณ  เสร็จกิจ                      ผู้ช่วยเลขานุการ 
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              มีหน้ำที่ ดังนี้  วางแผนและประสานงานเพื่อจัดเตรียมการต้อนรับผู้ท่ีเข้ามาติดต่อราชการ 
ประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ด าเนินการตามนโยบายโครงการกิจกรรมท่ีได้รับการ  เป็นปฏิคมในการ
ต้อนรับแขกร่วมกับงานปฏิคมโรงเรียนให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว จัดเตรียมอาหาร เครื่องด่ืม อาหารว่าง ภาชนะ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการต้อนรับรับผิดชอบ ด าเนินการต้อนรับผู้ท่ีมาติดต่อราชการ ผู้ท่ีมาประชุม อบรม 
สัมมนา และศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ  จัดหา ยืม คืน เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องให้เพียงพอ และอยู่
ในสภาพที่เรียบร้อยจัดเตรียมของขวัญ ของท่ีระลึกในงานต่างๆ จัดเตรียมคนในการเข้าร่วมกิจกรรม และงานพิธี
ต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษาในการปฏิบัติกิจกรรมทุก
ครั้ง งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

9.  งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน (Basic Education Board Coordinators)  
ประกอบด้วย 
   1.  นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ  หัวหน้างาน 
   2.  นางสุมณฑา  ลาภวิสุทธิสาโรจน์ รองหัวหน้างาน 
   3.  นางนภัสนันท์ แผนสมบูรณ์  คณะท างาน 
   4.  นางสาวรุ่งนภา เทียนสว่าง  เลขานุการ 

มีหน้ำที่ ดังนี้   รวบรวม ประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้ในการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดท ารายงาน
การประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทราบด าเนินการหรือถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี ประสานการ
ด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ  อนุญาต ส่ังการ เร่งรัด การด าเนินการและรายงานผลการ
ด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 10.  งำนข้อมูลแผนและสำรสนเทศฝ่ำย (Human Resource Information Committee)  
ประกอบด้วย 
   1.  นางสาวลักษณาภรณ์      จันทร์วัชรพล  หัวหน้างาน 
   2.  นางสาวกาลัญญา ใจช่ืน   รองหัวหน้า   
   3.  นางสาววิจิตรพร สระทองแหม็น  คณะท างาน 
   4.  นางสาวสุนิสา เวชกุล   คณะท างาน 
   5.  นายกฤษณ์  การะเกตุ  เลขานุการ 

มีหน้ำที่ ดังนี ้ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของกลุ่มบริหารงานบุคคล และปฏิบัติงาน
จัดท าคู่มือระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านบริหารงานบุคคล และรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน ข้อมูลการได้รับรางวัล ภาพกิจกรรมต่าง ๆ เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นหมวดหมู่ ให้อยู่ในระบบสามารถ
สืบค้นข้อมูลได้ ประสานงานการท าวารสารของโรงเรียนกับฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน งานอื่นๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

11.  งำนทะเบียนประวัติ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ (Royal Thai Orders and Decorations 
Record Committee)  ประกอบด้วย 

 1.  นางสาวพรกมล ช้างเผือก  หัวหน้างาน   
 2.  นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม  คณะท างาน 
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มีหน้ำที่ ดังนี้  รวบรวมจัดท าแฟ้ม ส าเนาทะเบียนประวัติดูแลจัดเก็บเอกสารท าแฟ้มให้เป็น
หมวดหมู่บันทึกการเปล่ียนแปลงข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด าเนินก ารเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

12.   งำนสำรบรรณ (Official Document Committee)  ประกอบด้วย 
1.  นางสุวภีร์  อินทร์ใจเอื้อ  หัวหน้างาน 

   2.  นางสาวสุนิสา เรือนเพ็ชร  คณะท างาน 
   3.  นางสาวทิพย์วรรณ เสร็จกิจ   คณะท างาน 

   มีหน้ำที่ ดังนี้  รับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ คัดแยกหนังสือ  และการเสนอหนังสือ         
พิมพ์หนังสือราชการ  พิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ เก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือราชการ  
แจ้งเวียนหนังสือราชการ ค าส่ัง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้ เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ น าแฟ้มเสนอเพื่อ    
ลงนาม หรือส่ังการ จัดท าส าเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดส าเนา การจัดท าหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม  
การบันทึกการประชุม การจัดส่ง การจัดพิมพ์ค าส่ัง รายงานการประชุม ค้นหาเอกสารต่างๆ ให้กับงานต่างๆ      
ในฝ่ายลงเวลา และตรวจสอบการปฏิบัติราชการ งานอื่นๆ  ท่ีได้รับมอบหมาย 

           13. งำนศูนย์ HCEC (Human Capital Excellence Center Committee)    
    1. นางสาวผุสชา   ทิพเนตร   หัวหน้างาน 
     2. นายอนุกูล   ปิโย   คณะท างาน 
   3. นางสาวพรกมล   ช้างเผือก  คณะท างาน 

4. นางสาววรรณา   วรรธนะบูรณ์  คณะท างาน 
 5. นางสาวศกุนี   ศรีเหรา   คณะท างาน 

6. นางสาวรุ่งนภา   ชุ่มช่ืน   เลขานุการ 

  มีหน้ำที่ ดังนี้ จัดโครงการพัฒนาครูตามนโยบาย สพฐ. ประสานงานครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายเพื่อรับการพัฒนาและทดสอบสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑  

กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ นโยบำยและแผน (Policies & Finance Department) 

  นำยจำรุพงษ์  กลุ่มจิตต์ รองผู้อ ำนวยกำรงำนงบประมำณ นโยบำยและแผน 

 1. งำนส ำนักงำนฝ่ำยบริหำรงบประมำณ นโยบำยและแผน (Budget and Planning Committee)  
ประกอบด้วย 

1.  นางบุษกร     กานต์ก าพล  หัวหน้างาน 
2.  นางสาวรัตชนันท์    อักษรพุทธ  คณะท างาน 
3.  นางสาวเจนจิรา    หนูทอง   เลขานุการ 

มีหน้ำที่ ดังนี้ 
1)  จัดท าทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ 
2)  ตอบหนังสือราชการ  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง 
3)  จัดส่งหนังสือราชการ เอกสารของฝ่ายบริหารงบประมาณ  นโยบายและแผนให้

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
4)  จัดท า เอกสารการประชุม  และบันทึกการประชุมของฝ่ายงาน 
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5)  จัดหา  และดูแลรักษาพัสดุท่ีจ าเป็นในส านักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
6)  รวบรวม  วิเคราะห์  จัดเก็บข้อมูล  และให้บริการข้อมูลผลงานสารสนเทศของฝ่าย

บริหารงบประมาณ ฯ อย่างเป็นระบบ 
7) ประสานงานหน่วยงาน  บุคคลท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
8) ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 2.   งำนนโยบำยและแผน (School Policy and Planning Committee)  ประกอบด้วย 
 1.  นายธเนศ      บริสุทธิ์         หัวหน้างาน 
 2.  นางสาวปรียานุช บัวผัน   รองหัวหน้างาน 

3.  นางสาวมะลิ   เกตุรักษ์   คณะท างาน 
4.  นางสาวชนิกานต์   ศรีทองสุข  คณะท างาน 
5.  นางสาวพรพรรณ  นาคสุวรรณ  คณะท างาน 
6.  นางสาวรัตชนันท์    อักษรพุทธ  คณะท างาน 
7.  นางสาววรรณา   วรรณนะบูรณ์  เลขานุการ 

 8.  นางสาวเจนจิรา    หนูทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้ำที่ ดังนี้ 
1)   วิเคราะห์วิสัยทัศน์   พันธกิจ  เป้าหมาย  และนโยบายของโรงเรียน 
2)  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการ 
3)   จัดท าแผนงาน  โครงการ / กิจกรรม  และการใช้งบประมาณของโรงเรียน 
4)   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าโครงการ  กิจกรรม  เพื่อประสานโครงการประจ าปี 
5)   พิจารณาแหล่งเงินและงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

อย่างเหมาะสม 
6)   ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะในการใช้งบประมาณ 
7)  จัดท าทะเบียนคุมการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 
8)   ดูแล  ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท้ังในระหว่าง

ด าเนินงานและส้ินสุดโครงการทุกส้ินภาคเรียน 
9)   จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม 
10)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 3. งำนกำรเงิน  และกำรบัญชี ( Finance and Fund – raising Committee)  ประกอบด้วย 
   1.  นายรัฐปรัชญ์   โรจนศักดิ์โภคิน  หัวหน้างาน 

2.  นางสาวนุจรี  สาธุรัมย์   คณะท างาน 
3.  นางสาวมินตรา เต่ากล่ า   คณะท างาน 
4.  นางสาวพิริยา    สุนทรเนตร  เลขานุการ 

มีหน้ำที่ ดังนี้ 
1)   ควบคุมและรับจ่ายเงินโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ  กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  งบอุดหนุน 
เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค และเงินอื่นๆ  ให้เป็นไปตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด 

2)   บัญชีบันทึกบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท รายงานคงเหลือประจ าวัน  และลงทะเบียน
คุมต่างๆ ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
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3)   รายงานการรับ  จ่าย  และการใช้สาธารณูปโภค และอื่นๆ  ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4)   ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอเบิกเงินทุกประเภทและควบคุมการรับ- จ่ายเงิน 
5)   ตรวจนับเงิน  และตรวจสอบเอกสารแทนตัวเงินให้ถูกต้อง  ตรงกับรายงานเงินคงเหลือ

ประจ าวัน และยอดเงินคงเหลือในสมุดเงินสด  
6)   จัดท าและลงทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน  และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจ าปี

งบประมาณ 
7)   เก็บรักษาเงินในตู้นิรภัย บัญชี และเอกสารหลักฐานงานการเงินทุกประเภทไว้ในท่ี

ปลอดภัยตรวจสอบได้ 
8)   รับ-จ่าย สรุปเงินบ ารุงการศึกษา และเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ตามนโยบาย

ท่ีโรงเรียนก าหนด 
9)   จัดท า ตรวจสอบหลักฐานการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  ค่าการศึกษาบุตร  

ค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการครูตามสิทธิ ส่งเบิกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๙  ภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด     

10) เบิกเงิน  โอนเงิน  น าส่งเงินเดือนครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ี  และพนักงานบริการ   จัดท า
และน าส่งเงินประกันสังคม  ให้ถูกต้องเป็นประจ าทุกเดือน 

11)  จัดท า ตรวจสอบ และส่งเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย  ให้ส านักงานสรรพากรจังหวัด
สุพรรณบุรี ให้ถูกต้องเป็นประจ าทุกเดือน  

12)  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4.งำนพัสดุ (Procurement Committee)  ประกอบด้วย 
1.  นางสาวโสรญา    จีนสุกแสง  หัวหน้างาน 
2.  นายสุนทร     แตงโต   คณะท างาน 
3.  นางสาวศรีสุดา นาคทองอินทร์  คณะท างาน 
4.  นายเดชา     เดชะค าภู  เลขานุการ 
5.  นางสาวอรอุมา    ขันโส   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ดังนี้ 
1)   ด าเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุ  การตรวจสอบ  จัดซื้อ  จัดหา  จัดจ้าง  ควบคุม  ดูแลให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 
2)   จัดหาพัสดุให้เป็นไปตามรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะตามท่ีทางราชการก าหนด 
3)   จัดพิมพ์ชุดหลักฐานการเบิกของฝ่าย  งาน  กลุ่มสาระฯ    
4)   ลงทะเบียนวัสดุส้ินเปลือง วัสดุถาวร  ลงทะเบียนครุภัณฑ์  ของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ 
5)   ให้รหัสครุภัณฑ์ท่ีมีในทะเบียน 
6)   สรุปข้อมูลและรายงานการจัดซื้อ จัดจ้างของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ 
7)   ควบคุม ก ากับดูแลการเบิกจ่ายพัสดุ โดยให้แต่ละฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ลงบัญชี ลงทะเบียน

พัสดุ อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  รวมท้ังติดตามและตรวจสอบการพัสดุของแต่ละกลุ่มงาน 
8)   ด าเนินการตรวจสอบ  จ าหน่ายพัสดุและวัสดุถาวรประจ าปี  ตามระเบียบพัสดุ 
9)   พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  เพื่อการบริหารพัสดุ 
10) ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับระเบียบ พรบ.  
11) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

/5.งำนสวัสดิกำร... 
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5. งำนสวัสดิกำรโรงเรียน (Welfare Service Committee)  ประกอบด้วย 
1.  นางสาวมยุเรศ เป็นมูล             หัวหน้างาน 
2.  นายรณกฤต     เอี่ยมเจริญ  คณะท างาน 
3.  นายมารุต  คนหลัก   เลขานุการ 

มีหน้ำที่ ดังนี้ 
 1)   ก าหนดระเบียบท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายใน  ควบคุมดูแลการด าเนินงาน

ของสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานต้นสังกัด 
 2)   ประสานงาน  อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของสวัสดิการส่วนต่างๆ ให้

นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และครูในโอกาสต่าง ๆ 
 3)   สรุปผลการด าเนินงาน  เพื่อรายงานผลต่อผู้บริหาร 
 4)   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของโรงเรียน 
 5)   ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 6. งำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำ (Store benefits) ประกอบด้วย 
1.  นางสาววรรณฤดี     ปานด า   หัวหน้างาน 

   2.  นางสาวรัตชนันท์    อักษรพุทธ  คณะท างาน 
     3.  นางสาวมินตรา เต่ากล่ า   คณะท างาน 
   4.  นางสาวศรีสุดา นาคทองอินทร์  คณะท างาน 

5.  นางสาวอรอุมา    ขันโส   คณะท างาน 
6.  นางสาวเจนจิรา   หนูทอง   คณะท างาน 
7.  นายมารุต  คนหลัก   เลขานุการ 

มีหน้ำที่ ดังนี้ 

1) จัดท าหน่ายอุปกรณ์การเรียน และชุดนักเรียน 
2) จัดท าบันทึกรายรับ-รายจ่ายของงานสวัสดิการร้านค้า 

7. งำนควบคุมภำยใน (Internal Control Committee)  ประกอบด้วย 
1.  นางสายพาน  ทองจันทร์  หัวหน้างาน 
2.  นายรัฐปรัชญ์   โรจนศักดิ์โภคิน  คณะท างาน 

   3.  นางสาวธดากรณ์ กล่ินหอม  คณะท างาน 
   4.  นายอรรถพล  มีชนะ   คณะท างาน 
   5.  นางสาวอรุโณทัย ขันทอง   คณะท างาน 
   6.  นางสุวภีร์  อินใจเอื้อ  คณะท างาน 
   7.  นางเพยาว์  ตนดี   คณะท างาน 
   8.  นายธเนศ  บริสุทธิ์   คณะท างาน 
   9.  นางสาวศกุนี  ศรีเหรา   เลขานุการ 

 มีหน้ำที่ ดังนี้ 
 1)   ประสานงานกับกับเจ้าหน้าท่ีควบคุมภายในของกลุ่มงานต่างๆ  ในการรับ – ส่ง 

เอกสารควบคุมภายใน 
 2)   วางแผนปฏิบัติงานควบคุมภายในของโรงเรียน 
 

/3) ประมวลผล... 



- 25 - 
 

 3)   ประมวลผลการควบคุมภายในของโรงเรียน 
 4)   จัดท าเอกสารการควบคุมภายในส่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

และส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 5)   ให้ค าปรึกษาการด าเนินงานและควบคุมภายใน 
 6)   ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย     
7)   ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินประเภทต่างๆ  ให้ถูกต้อง 
8)   ตรวจสอบเอกสารหลักฐานชุดเบิก ให้ถูกต้อง 
9)   ตรวจสอบความถูกต้องของระบบบัญชี และทะเบียนควบคุมเงินงบประมาณและ

เงินนอกงบประมาณทุกประเภทตามระบบบัญชีหน่วยงานย่อยทุกสัปดาห์  อย่างต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบัน   
10)   รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบ 
11)   ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

8. งำนโครงกำรห้องเรียนสีเขียว (Green Classroom Project Committee) ประกอบด้วย 
1.  นายสุนทร     แตงโต   หัวหน้างาน 
2.  นายปิติภูมิ  น้ าแก้ว   คณะท างาน 
3.  นายเดชา     เดชะค าภู  เลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนี้  
๑)   รับนโยบายโครงการห้องเรียนสีเขียวจากฝ่ายบริหาร 
๒)   วางแผน/ก าหนดแนวทางโครงการและกิจกรรม/การประเมิน และติดตามผลการ

ด าเนินงานของโรงเรียน โดยประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย งาน และกลุ่มสาระท่ีเกี่ยวข้อง 
๓)   เขียนโครงการ ด าเนินกิจกรรมด้านการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการ

ปลูกฝังทัศนคติ และสร้างพฤติกรรมในหมู่เยาวชนอย่างถาวรท้ังขยายผลไปยังชุมชน 
๔)   จัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้ห้องเรียนสีเขียว ให้กับนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม โดย

มีรองฝ่ายบริหารวิชาการเป็นท่ีปรึกษา 
๕)   พัฒนานักเรียนเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมระดับโรงเรียน 

 9.  งำนอัดส ำเนำเอกสำร (Document duplication) ประกอบด้วย 
1.  นายปิติภูมิ  น้ าแก้ว   หัวหน้างาน 
2.  นางสาวอรอุมา    ขันโส   คณะท างาน 

   3.  นายปิยวิทย์  มากวงษ์   คณะท างาน 
4.  นางสาวศรีสุดา นาคทองอินทร์  เลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนี้  
1) อัดส าเนาหนังสือเอกสารประกอบการเรียนการสอน  เอกสารต่าง แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ

โรงเรียน 
2) ควบคุมการใช้กระดาษ หมึกถ่ายเอกสาร และเก็บข้อมูลสถิติการใช้บริการ 
3) ติดต่อประสานงานอัดส าเนาเอกสาร 
4) ดูแลเครื่องถ่ายเอกสาร ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ 
 
 

/กลุ่มบริหำรงำน... 
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กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน (Student Affair Department) 

  นำยไพโรจน ์ บุญช่วย  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
1. งำนกิจกำรนักเรียน (Student Affairs Board Committee)  ประกอบด้วย           

1. นายไพโรจน ์  บุญช่วย   หัวหน้างาน 
2. นายธานี   ปริปุรณะ  รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข  คณะท างาน 
4.  นายกรณ์ภูพงษ ์  ศิลปเตชอังกูร  คณะท างาน 
5. นางสาวอรพรรณ  ดวงแข   คณะท างาน 
6. นายยศพงค์  ทรงเพียรธรรม  คณะท างาน 
7. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธ ิ  คณะท างาน 
8. นายอนันต์  ศรีมรกตกาญจน์  คณะท างาน 
9. นายไพฑูรย ์  พูลเกิด   คณะท างาน 
10. นายครรชิต  น้ าใจดี   คณะท างาน 
11. นายสิรวัชร  นุกูลธรรม  คณะท างาน 
12. นางสาวภัทราภรณ์ ศรีชมภู   คณะท างาน 
13. นางปิยนันท์  ต้ังกองทรัพย ์  คณะท างาน 
14. นายจักรพงษ ์  แซ่หล่ี   คณะท างาน 
15. นางสาวสุวารีย์  ยี่ภู่   คณะท างาน 
16. นางสาวรุ่งนภา  วีระพงษ ์  คณะท างาน 
17. นางสาววรรณา  วรรธนะบูรณ์  คณะท างาน 
18. นางสายพาน  ทองจันทร์  คณะท างาน 
19. นางสาวสุมาพร  ดอนอินผล  คณะท างาน 
20. นายอรรถพล  มีชะนะ   คณะท างาน 
21. นายอธิศสิษฐ์  เอ็งนิธิธารา  คณะท างาน 
22. นายพัฒนา  โชติกันตะ  คณะท างาน 
23. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  เลขานุการ 
24. นางสาวอมฤตรส  ทับทิมเล็ก  ผู้ช่วยเลขานุการ 
25. นางสาวสุมาลี  พยอมพันธุ ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน  มีบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ  

ดังนี้ 
1) เป็นท่ีปรึกษาของผู้อ านวยการเกี่ยวกับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
2) ร่วมกันจัดท าแผนงาน / โครงการ วางแผนการด าเนินงาน และก าหนดปฏิทินกลุ่ม 

บริหารงานกิจการนักเรียน 
3) ก ากับ นิเทศ ติดตาม งานทุกงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนให้ด าเนินการ 

ไปอย่างเป็นระบบตามระเบียบของทางราชการและตามแผนงาน / โครงการ 
4) ก ากับ ดูแล กล่ันกรองเอกสารในส านักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เพื่อ 

เสนอความคิดเห็น เพื่อปฏิบัติหรือส่ังการอนุญาตหรืออนุมัติแล้วแต่กรณี 
5) เป็นกรรมการพิจารณาความผิดของนักเรียน ท่ีประพฤติผิดระเบียบวินัยของ 

โรงเรียน กับคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
/6) ปกครอง... 
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6) ปกครองดูแลให้ความอบอุ่น ความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะท่ีอยู่โรงเรียนและ 
นอกโรงเรียนบางโอกาส 

7) ให้ค าแนะน าในด้านความประพฤตินักเรียน และครู – อาจารย์ ให้สามารถปรับตัว 
เข้าสังคมและระเบียบวินัยวัฒนธรรมประเพณี 

8) วางแผนป้องกัน ควบคุม และแก้ปัญหา การมาโรงเรียนของนักเรียนและพฤติกรรม 
ท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 

9) วางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบร่วมกับครูที่รับผิดชอบด้านระเบียบวินัยของ 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

10) บริหารและบังคับบัญชาตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 
11) ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองติดตามแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน 
12) ช่วยเหลือและให้บริการนักเรียนท่ีมีปัญหา และออกเยี่ยมบ้านตามโอกาสอันควร 
13) ติดตามและประเมินผลกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและรายงานตามสายงานการ 

บริหาร 
14) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน  มีบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ  

ดังนี้ 
1) ก าหนดนโยบายของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย 

ของโรงเรียน 
2) เป็นท่ีปรึกษาของรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ในการ

วางแผนงาน/โครงการและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
3) ให้ค าแนะน าแก่รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนในการ

ก าหนดแนวทางด าเนินการ และการวางมาตรการเสริมสร้างงานบริหารกิจการนักเรียน 
4) วิเคราะห์งานบริหารกิจการนักเรียนและปัญหา ก าหนดแนวทางและหามาตรการ

แก้ไขปัญหา 
5) ร่วมให้ค าปรึกษา และรวบรวมจัดท าระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานบริหารกิจการ

นักเรียน จัดท าแผนงานกลุ่มงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน 

6) ร่วมวางแผนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
7) ประสานงานกับบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในการ

ปฏิบัติงาน 
8) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกิจการนักเรียน 
9) ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้เกี่ยวข้อง 

   10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.  งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน (Student Affairs Office Committee) 
ประกอบด้วย  

1. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  หัวหน้างาน 
2. นางปิยนันท์  ต้ังกองทรัพย์  รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวสุวารีย์  ยี่ภู่   คณะท างาน 
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4. นายอรรถพล  มีชะนะ   คณะท างาน 
5. นางสาวฤทัยพร  กิจเบญจะ  คณะท างาน 
6. นางสาววรรณา  วรรธนะบูรณ์  เลขานุการ 
7. นางสาวอมฤตรส  ทับทิมเล็ก  ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวสุมาลี  พยอมพันธุ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1) รวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับงานกลุ่มบริหารงานกิจการ 

นักเรียน 
2) จัดท าแผนภูมิการบริหารงานกิจการนักเรียน 
3) รับส่งหนังสือ ร่างพิมพ์หนังสือ ท าระเบียบวาระและบันทึกการประชุม บันทึกเสนอ               

เก็บหนังสือราชการ ประสานงาน ติดตาม เกี่ยวกับหนังสือท่ีมาถึงกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
    4) ออกใบรับรองความประพฤติให้กับนักเรียน 
    5) ดูแลส านักงานบริหารกิจการนักเรียน งานสารบรรณ พัสดุ  ควบคุม ลงทะเบียนวัสดุ 
ครุภัณฑ์และแผนงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
    6) จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ ในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
    7) จัดท าแผนงานโครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานบริหารกิจการนักเรียน  
    8) จัดท าเอกสารเกี่ยวกับระเบียบ กฎข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ เพื่อใช้ในโรงเรียน  
    9) รวบรวมคะแนน รายงานระเบียบวินัยเกี่ยวกับงานพฤติกรรมนักเรียนท่ีตกเกณฑ์              
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   10) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบวินัย กฎข้อบังคับ แนวปฏิบัติให้บุคลากรและ
นักเรียนทราบโดยท่ัวกัน 
   11 )  ว า งแผน  ด า เนิ นก าร  ประสานง าน  และก ากั บ ติดตาม  ประ เมิ น ผล                   
การด าเนินงานทุกงานในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
   12) จัดท าเอกสารพรรณนางาน 
   13) วิเคราะห์ผลการน าเนินงานกิจการนักเรียน และรายงานให้รองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ให้รับทราบ เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงงานบริหารกิจการ
นักเรียน  
   14) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 3.   งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Support Committee)  ประกอบด้วย 

1. นายธานี   ปริปุรณะ  หัวหน้างาน 
2. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  รองหัวหน้างาน 
3. นางวิไลวรรณ  พูลพาณิชอุปถัมป์ คณะท างาน 
4. นางสาวณัฎฐลภัส จันทร์เดชาสุข  คณะท างาน 
5. นายกรณ์ภูพงษ ์  ศิลปเตชอังกูร  คณะท างาน 
6. นางสาวอรพรรณ  ดวงแข   คณะท างาน 
7. นายยศพงค์  ทรงเพียรธรรม  คณะท างาน 
8. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธ ิ  คณะท างาน 
9. นายอนันต์  ศรีมรกตกาญจน์  คณะท างาน 
10. นางสาวณัฐชา  พิกุลทอง  คณะท างาน 
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11. นายจักรพงษ ์  แซ่หล่ี   คณะท างาน 
12. นางสาวพรพิมล  นามวงศา  คณะท างาน 
13. ครูปรึกษาทุกท่าน    คณะท างาน 
14. นางสาวรุ่งนภา  วีระพงษ ์  เลขานุการ 
15. นายนที   หนูทวน   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
เตรียมการและวางแผนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการแต่งต้ัง

คณะกรรมการ  3  ฝ่าย  คือ 1. คณะกรรมการอ านวยการ  (ทีมน า) 2. คณะกรรมการประสานงาน(ทีมประสาน)  
3. คณะกรรมการด าเนินงาน(ทีมท า)และแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินทบทวน  หัวหน้าระดับช้ันและท่ีปรึกษา 

1.1 ด าเนินการช่วยเหลือนักเรียน  ท้ังการส่งเสริม ป้องกันปัญหา และ 
      การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ ด้านการเรียน   
      ด้านครอบครัว และด้านอื่นๆ 
1.2  ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ตามแนวทางท่ีก าหนด คือ 

- การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
- การคัดกรองนักเรียน 
- การส่งเสริมนักเรียน 
- การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
- การส่งต่อ 

1.3  ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหาเฉพาะกรณี 
1.4  บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผลรายงานส่งหัวหน้าระดับ 
1.5  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2) คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังทุกคณะวิเคราะห์สภาพความพร้อมของโรงเรียน
และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3) สร้างเครื่องมือ แบบประเมิน  แบบส ารวจ  แบบสอบถามความต้องการความคิดเห็น 
4) จัดท าแบบบันทึกข้อมูล(บันทึกมาตรฐาน)  ให้กับครูที่ปรึกษา 
5) ด าเนินงานตามคู่มือและ Flowchart   
6) ก ากับติดตาม  ประเมิน  และรายงานผล  โดยคณะกรรมการประเมินเพื่อทบทวน                

ซึ่งจะต้องด าเนินการภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
7) สรุปผลการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น 
8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4.   งำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (Ethics Committee)  ประกอบด้วย 

1. นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ์  หัวหน้างาน 
2. นางบังอร  ล้ิมทองค า  รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวณัฎฐลภัส จันทร์เดชาสุข    คณะท างาน 
4. นายกรณ์ภูพงษ์  ศิลปเตชอังกูร  คณะท างาน 
5. นางสาวอรพรรณ  ดวงแข   คณะท างาน 
6. นายยศพงค์  ทรงเพียรธรรม  คณะท างาน 
7. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธิ  คณะท างาน 
8. นายอนันต์  ศรีมรกตกาญจน์  คณะท างาน 
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9. นายธานี   ปริปุรณะ  คณะท างาน 
10. นายสิรวัชร  นุกูลธรรม  คณะท างาน 
11. นายจักรพงษ์  แซ่หล่ี   คณะท างาน 
12. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  คณะท างาน 
13. นางปิยนันท์  ต้ังกองทรัพย์  คณะท างาน 
14. นายกรณ์ภูพงษ์  ศิลปเตชอังกูร  คณะท างาน 
15. นางสายพาน  ทองจันทร์  คณะท างาน 
16. นางสาวรวินท์นิภา โชติประภารัตม์  คณะท างาน 
17. นางสาวชนิกานต์  ศรีทองสุข  คณะท างาน 
18. นางสาววิจิตรพร  สระทองแหม็น  คณะท างาน 
19. นางสาวอัจฉราพร กล่ินเกษร  คณะท างาน 
20. นางสาวชนิดาภา  กิตติกมลเมศ  คณะท างาน 
21. นางธดากรณ์  กล่ินหอม  คณะท างาน 
22. นางสาวสุมนทรา  ใจดี   คณะท างาน 
23. นางสาวมาลี  เชียงวิราฑา  คณะท างาน 
24. นางอรุณี  สะอาดดี   คณะท างาน 
25. นางสาวมะลิ  เกตุรักษ์   คณะท างาน 
26. นางสาวมาลัย  เชียงวิราฑา  คณะท างาน 
27. นางสาวพรพรรณ  นาคสุวรรณ  คณะท างาน 
28. ว่าท่ี ร.ต.เชาวลิต  อัครปัญญาวิทย์  คณะท างาน 
29. นางสาวสุมาลี  พยอมพันธุ์  คณะท างาน 
30. นายธเนศ  บริสุทธิ์   เลขานุการ 
31. นายสมชาย  เทียนไชย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
32. นางเพยาว์  ตนดี   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1) เป็นคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียนงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
2) จัดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม และน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ

ทางพระพุทธศาสนา 
3) จัดให้การมีส่งเสริมด้านคุณธรรม และจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม 
4) สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนท่ีมีความประพฤติและมีความสามารถในด้าน

วิชาการและกิจกรรม 
5) ปลูกฝังสร้างจิตส านึก ดูแลนักเรียนให้มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีต่าง ๆ  
6) ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม / การพัฒนาของชุมชน เช่น วันส าคัญทางศาสนา

และวันส าคัญของชาติ 
7) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 5.  งำนเยำวชนคนดีศรีสุพรรณ (Good Teens of Suphanburi Project Committee)  
ประกอบด้วย 

1. นายสิรวัชร  นุกุลธรรม  หัวหน้างาน 
2. นางสาวสุมาพร  ดอนอินผล  รองหัวหน้างาน 
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3. นางสาวณัฎฐลภัส จันทร์เดชาสุข    คณะท างาน 
4. นายกรณ์ภูพงษ์  ศิลปเตชอังกูร  คณะท างาน 
5. นางสาวอรพรรณ  ดวงแข   คณะท างาน 
6. นายยศพงค์  ทรงเพียรธรรม  คณะท างาน 
7. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธิ  คณะท างาน 
8. นายอนันต์  ศรีมรกตกาญจน์  คณะท างาน 
9. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  คณะท างาน 
10. นางสาวทิพมาศ  ดนตรีพงษ์  คณะท างาน 
11. นายธานี   ปริปุรณะ  คณะท างาน 
12. นายธเนศ  บริสุทธิ์   คณะท างาน 
13. นางสาวพรพิมล  นามวงศา  คณะท างาน 
14. นายครรชิต  น้ าใจดี   คณะท างาน 
15. นางสายพาน  ทองจันทร์  คณะท างาน 
16. นายอนุกูล  ปิโย   คณะท างาน 
17. นางสาววาสนา  เพชรรัตน์  คณะท างาน 
18. นางสาวปรัชญาวลี มาลัยนาค  เลขานุการ 

มีบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1) เป็นคณะกรรมการบริหารงานกิจกรรมในโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 
2) จัดท าเอกสารและปฏิบัติงานธุรการของโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 
3) จัดประชุมคณะกรรมการโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณเป็นระยะตามตาราง             

ก าหนดกิจกรรม 
4) จัดแบ่งภาระหน้าท่ีให้อาจารย์ได้ควบคุมดูแลนักเรียนในการด าเนินกิจกรรมท้ัง 11 ข้อ 
5) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินกิจกรรมท้ัง  11  ข้อ 
6) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 
7) ประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ให้กว้างขวางสู่ชุมชน 
8) สรุปผลงานและรายงานผลต่อศูนย์ปฏิบัติการโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ  
9) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 6.   งำนป้องกันแก้ไขปัญหำสิ่งเสพติด (Drug Prevention Committee) ประกอบด้วย 
1. นางสาวสุมาพร  ดอนอินผล  หัวหน้างาน 
2. นายณัฐวุฒิ  ทัพหนุน   รองหัวหน้างาน 
3. นายธานี   ปริปุรณะ  คณะท างาน 
4. นางสาวณัฎฐลภัส จันทร์เดชาสุข    คณะท างาน 
5. นายกรณ์ภูพงษ ์  ศิลปเตชอังกูร  คณะท างาน 
6. นางสาวอรพรรณ  ดวงแข   คณะท างาน 
7. นายยศพงค์  ทรงเพียรธรรม  คณะท างาน 
8. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธิ  คณะท างาน 
9. นายอนันต์  ศรีมรกตกาญจน์  คณะท างาน 
10. นางวิไลวรรณ  พูลพานิชอุปถัมป์  คณะท างาน 
11. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  คณะท างาน 
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12. นางสาวรุ่งนภา  วีระพงษ ์  คณะท างาน 
13. นางสาวพรพิมล  นามวงศา  คณะท างาน 
14. นางบุษกร  กานต์ก าพล  คณะท างาน 
15. นายพัฒนา  โชติกันตะ  คณะท างาน 
16. นายวิพัฒน ์  ปมิตต์ธศิล  คณะท างาน 
17. นายครรชิต  น้ าใจดี   คณะท างาน 
18. ว่าท่ี ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ หนูสาย   เลขานุการ 

บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1) เป็นคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียนในโครงการหรือในงานป้องกันแก้ไข 

ปัญหาส่ิงเสพติด 
2)   จัดท ามาตรการป้องกัน และแก้ไขสารเสพติดท้ังใน และนอกโรงเรียน โดยแบ่งกลุ่ม

นักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 
2.1   กลุ่มนักเรียนท่ีไม่เคยใช้สารเสพติด ควรใช้มาตรการป้องกัน คือ 

2.1.1   ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เช่น โทษต่อร่างกาย โทษทางกฎหมาย 
2.1.2   จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เพื่อไม่ให้หมกมุ่นกับ   

ยาเสพติด ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น กิจกรรมดนตรี กิจกรรมกีฬา กิจกรรมค่ายวิปัสสนา กิจกรรม
เพื่อเตือนเพื่อน อบรมนักเรียนแกนน า 

2.1.3   เชิญผู้ปกครองพบกับครูท่ีปรึกษา และครูท่ีปรึกษาออกไปพบปะ
ผู้ปกครองเป็นระยะๆ เพื่อเสริมการมีส่วนร่วมติดตามและปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน 

2.1.4   จัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านต่างๆ ให้กับนักเรียน 
2.1.5   จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมแรงในหลายๆ โอกาส 

2.2   กลุ่มนักเรียนท่ีมีประสบการณ์ในการใช้สารเสพติด ควรใช้มาตรการป้องกัน
แก้ไขดังนี้  คือ 

2.2.1   จัดท าแฟ้มประวัติการใช้สารเสพติด 
2.2.2  ประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมของหลายฝ่าย ในการสังเกต

พฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน เพื่อนนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2.3   ตักเตือน อบรม เพิ่มความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับโทษ

ของสารเสพติดต่อร่างกาย และโทษทางกฎหมาย 
2.2.4   ให้มีการเฝ้าระวัง ก ากับ ดูแล และติดตาม โดยครูทุกฝ่าย ผู้ปกครอง 

และเพื่อนนักเรียน 
2.2.5   จัดกิจกรรมสนับสนุนอย่างหลากหลายตามความสนใจ เช่น 

กิจกรรมเสริมภาวะผู้น าและความภาคภูมิใจ  กิจกรรมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และตรงตามความสนใจของ
นักเรียน ฝึกนักเรียนแกนน าให้ท าหน้าท่ีช่วยครูสอดส่องดูแลเพื่อนนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน เป็นต้น 

2.2.6   ตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นระยะ โดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
2.3   กลุ่มนักเรียนท่ีติดยาเสพติดควรใช้มาตรการในการก ากับดูแล ติดตาม  ดังนี้ 

2.3.1  ศึกษาสาเหตุท่ีแท้จริงของการติดยาให้ชัดเจนและแก้ไขให้ตรงจุด 
2.3.2   ประสานพบปะหรือปรึกษาหารือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเพื่อ

ร่วมมือกันหาทางเลือกในการแก้ไข ติดตาม ดูแล  อย่างใกล้ชิด 
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2.3.3   พักการเรียนช่ัวคราวเพื่อให้ครอบครัวมีเวลาดูแลอย่างใกล้ชิดมากขึ้น  
ท้ังก่อนส่งไปบ าบัดรักษา ขณะบ าบัดรักษาและเมื่อกลับจากบ าบัดรักษา 

2.3.4   เพิ่มการเอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหา โดยการร่วมมือระหว่างครอบครัว 
กับโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้น หากไม่เป็นผลจึงส่งไปบ าบัดต่อ เพื่อให้หายขาดก่อนกลับมาเรียนใหม่ 

2.3.5   สร้างความรักความเข้าใจ ความไว้เนื้อเช่ือใจ ความเป็นพวกเดียวกัน 
ระหว่างครูกับนักเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 

2.3.6   เผยแพร่ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับยาเสพติด เอดส์ ไวรัสตับอักเสบ การ
แท้ง การพนัน การทะเลาวิวาท การใช้ส่ือลามกอนาจาร และปัญหาอื่นๆ ท่ียึดโยงกัน 

2.3.7   ศึกษาเป็นรายกรณีอย่างใกล้ชิด 
2.4   กลุ่มนักเรียนท่ีติดยาเสพติด และบ าบัดรักษาหายแล้วควรใช้มาตรการป้องกัน

แก้ไขปัญหาดังนี้ คือ   
2.4.1   จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างการยอมรับเสริมความถนัด ความ

เช่ือมั่น ในจุดดีของนักเรียน 
2.4.2   ช้ีแจงให้ทุกฝ่ายท้ังครู ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียนให้รับทราบ เพื่อให้

ก าลังใจ ให้ความรัก ความเข้าใจ และให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนและไม่ซ้ าเติมโดยวิธีการต่างๆ 
2.4.3   จัดระบบการเฝ้าระวังติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ โดยทุกฝ่ายท่ี

เกี่ยวข้อง 
2.4.4   ให้ค าแนะน าให้ความรู้เพิ่มเติมโดยจิตแพทย์ 
2.4.5   จัดตรวจพิเศษ เช่น ตรวจปัสสาวะผู้มีพฤติกรรมเบ่ียงเบน 
2.4.6   จัดครูคอยดูแล จัดครูสอนซ่อมเสริมพิเศษ เพื่อชดเชยเวลาท่ีขาด

หายไป 
2.4.7   ให้มีการรายงานตัวต่อผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ 
2.4.8   จัดเพื่อนคอยดูแล ให้ก าลังใจ และเฝ้าระวังพฤติกรรมเบ่ียงเบน 

2.5   กลุ่มนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมค้ายาเสพติด ควรมีมาตรการแก้ไข ดังนี้ 
     3)   จัดหาท่ีเรียนให้ใหม่เพื่อให้นักเรียนเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม 

      3.1   ประสานกับผู้ปกครองให้ทราบขั้นตอนการด าเนินการของโรงเรียน และ 
ตักเตือนให้โอกาสกลับตัว 

      3.2   ประสานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ให้ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด และเฝ้าระวัง 
เป็นพิเศษ โดยครู อาจารย์ ผู้ปกครอง เพื่อน และชุมชน 

      3.3   แจ้งต ารวจเพื่อด าเนินการตามกฎหมายเมื่อพบเห็นการกระท าผิดซ้ าอีก 
 3.4   ประสานกับต ารวจในการสืบสวนหาเครือข่ายเมื่อปรากฏหลักฐานชัดเจน 

4)   สรุปผลการป้องกันสารเสพติดให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

7.   งำนโครงกำรรณรงคป์้องกันและแก้ไขปัญหำสิ่งเสพติด (To Be Number One) ประกอบด้วย           

1. นายสิรวัชร  นุกูลธรรม  หัวหน้างาน 
2. นายรณกฤต  เอี่ยมเจริญ  รองหัวหน้างาน 
3. นายมารุต  คนหลัก   คณะท างาน 
4. นางสาวปรัชญาวลี มาลัยนาค    คณะท างาน 
5. นายธีรดล  อินทร์ล าพันธุ์  คณะท างาน 
6. ว่าท่ี ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ หนูสาย   คณะท างาน 
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7. นางสาวสุมาพร ดอนอินผล  คณะท างาน 
8. นางพจมาลย์  สังข์สุวรรณ  คณะท างาน 
9. นางสาวพรพิมล นามวงศา  เลขานุการ 
10. นางสาวสุมาลี พยอมพันธุ ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1) เป็นคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียนในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข 

ปัญหาส่ิงเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
2)   การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็น

ศูนย์กลาง บนพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการ ความต้องการ ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น 
กล่าวคือ ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงชีวิตระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นหัวเล้ียวหัวต่อท่ีส าคัญยิ่งเพราะมีการเปล่ียนแปลงอัน
ซับซ้อนท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและสังคม  โดยซึ่งจากพื้นฐานความเข้าใจ และการยึดวัยรุ่นและ
เยาวชนเป็นศูนย์กลาง น าไปสู่หลักการด าเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE ดังนี้ 

       2.1  ส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกและช่วย 
สร้างเสริมความภาคภูมิใจ 

2.2  ใช้ส่ือ ดนตรี กีฬา ในการเข้าถึงเยาวชน และกระตุ้นให้เยาวชนเข้ามา 
รวมกลุ่มกัน 

2.3  สร้างความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็น 
ภูมิคุ้มกันท่ีส าคัญส าหรับเยาวชนในชุมชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด 

2.4 “เพื่อนช่วยเพื่อน” 
2.5  สร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่นรวมกลุ่มกัน ท ากิจกรรมท่ีสนใจ สร้างสรรค์และ 

เกิดสุข 
2.6  สร้างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ท่ีมีศักยภาพ จะท าให้การ 

ด าเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน 
โดยการด าเนินงานภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 

1. การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอื้อต่อการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 
3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

   3) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 8.งำนส่งเสริมพัฒนำนักเรียนและกิจกรรมนอกหลักสูตร (Extracurricular Actinides Committee)   
ประกอบด้วย 
 

1. นายพัฒนา  โชติกันตะ  หัวหน้างาน 
2. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  รองหัวหน้างาน 
3. นางบังอร  ล้ิมทองค า  คณะท างาน 
4. นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข  คณะท างาน 
5. นายกรณ์ภูพงษ์  ศิลปเตชอังกูร  คณะท างาน 
6. นางสาวอรพรรณ  ดวงแข   คณะท างาน 
7. นายยศพงค์  ทรงเพียรธรรม  คณะท างาน 

/8.นำยเอกรัตน์... 
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8. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธิ  คณะท างาน 
9. นายอนันต์  ศรีมรกตกาญจน์  คณะท างาน 
10. นายธานี   ปริปุรณะ  คณะท างาน 
11. นายกฤษดา  นิยมทอง  คณะท างาน 
12. นายธเนศ  บริสุทธิ์   คณะท างาน 
13. นางปิยนันท์  ต้ังกองทรัพย์  คณะท างาน 
14. นางสาวรุ่งนภา  วีระพงษ์   คณะท างาน 
15. นายอธิศสิษฐ์  เอ็งนิธิธารา  คณะท างาน 
16. นายมารุต  คนหลัก   คณะท างาน 
17. นางสายพาน  ทองจันทร์  คณะท างาน 
18. นายอนุกูล  ปิโย   คณะท างาน 
19. นายจักรพงษ์  แซ่หล่ี   คณะท างาน 
20. นายครรชิต  น้ าใจดี   คณะท างาน 
21. หัวหน้าคณะสี     คณะท างาน 
22. นายสิรวัชร  นุกูลธรรม  เลขานุการ 
23. นางสาวสุมาลี  พยอมพันธุ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1)   เป็นคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียนในโครงการหรือในงานส่งเสริมพัฒนา
นักเรียนและกิจกรรมนอกหลักสูตร 
     2)   จัดท ากิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยและการจราจร 
     3)   ท าการตรวจความเรียบร้อยในการแต่งกายของนักเรียนทุกต้นเดือน และติดตาม
พฤติกรรม ประสานงาน   ให้ครูท่ีปรึกษาทราบ พร้อมกับรายงานให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียนทราบ 
    4)  พิจารณาสวัสดิการด้านความช่วยเหลือนักเรียนตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

5)  ประกาศเกียรติคุณนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน 
6)  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีประสานงานมาเพื่อขอด าเนินกิจกรรมอื่น ๆ  

ในสถานศึกษา 
     7)   ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  9. งำนสภำนักเรียน  และงำนส่งเสริมประชำธิปไตย (Student Council and Democracy 
Promotion Committee)  ประกอบด้วย 

1. นางสายพาน  ทองจันทร์  หัวหน้างาน 
2. นายธนเวท  ธูสรานนท์  รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข  คณะท างาน 
4. นายกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกรู  คณะท างาน 
5. นางสาวอรพรรณ ดวงแข   คณะท างาน 
6. นายยศพงค์  ทรงเพียรธรรม  คณะท างาน 
7. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธิ  คณะท างาน 
8. นายอนันต์  ศรีมรกตกาญจน์  คณะท างาน 
9. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  คณะท างาน 

/10.นำยอธิศสิษฐ์... 
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10. นายอธิศสิษฐ์ เอ็งนิธิธารา  คณะท างาน 
11. นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์  คณะท างาน 
12. นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ  คณะท างาน 
13. นายพัฒนา  โชติกันตะ  คณะท างาน 
14. นางบุษกร  กานต์ก าพล  คณะท างาน 
15. นางสาวมะลิ  เกตุรักษ์   คณะท างาน 
16. นายจักรพงษ ์ แซ่หล่ี   คณะท างาน 
17. นางสาวอมฤตรส ทับทิมเล็ก  คณะท างาน 
18. นายพิทยา  จ้อยศรีเกตุ  คณะท างาน 
19. นางสาวชนิกานต์ ศรีทองสุข  เลขานุการ 
20. นางสาวสุมาลี พยอมพันธุ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1) จัดท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน  
2)   จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  
3)   ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  

ให้สอดคล้องกับนโยบาย ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
4)   สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด  
5)   จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ 1 ครั้ง  
6)   ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นท่ีปรึกษาในการประชุม ตลอดท้ัง 

วางแผนงาน/โครงการส าหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน  
7)   ประสานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพื่อความสามัคคี 

การเคารพนบนอบ ของนักเรียนต่อครู  
8)   ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียน 

ให้อยู่ในขอบข่ายท่ีเหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน  
9)   จัดท าคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน  
10) ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ/ศาสนา 

พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย  
11) ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน  
12) ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
13) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 10. งำนเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียน (Parent Network Committee)  ประกอบด้วย 
1. นายจักรพงษ ์ แซ่หล่ี   หัวหน้างาน 
2. นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ  รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข  คณะท างาน 
4. นายกรณ์ภูพงษ ์ ศิลปเตชอังกูร  คณะท างาน 
5. นางสาวอรพรรณ ดวงแข   คณะท างาน 
6. นายยศพงค์  ทรงเพียรธรรม  คณะท างาน 
7. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธิ  คณะท างาน 
8. นายอนันต์  ศรีมรกตกาญจน์  คณะท างาน 

/9.นำงกัญญำ... 
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9. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  คณะท างาน 
10. นายอรรถพล  มีชะนะ   คณะท างาน 
11. นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์  คณะท างาน 
12. นางสายพาน  ทองจันทร์  คณะท างาน 
13. นายพัฒนา  โชติกันตะ  คณะท างาน 
14. นางบุษกร  กานต์ก าพล  คณะท างาน 
15. นางสาวอมฤตรส ทับทิมเล็ก  คณะท างาน 
16. นายพิทยา  จ้อยศรีเกตุ  คณะท างาน 
17. ครูที่ปรึกษาทุกระดับช้ัน   คณะท างาน 
18.นางปิยนันท์  ต้ังกองทรัพย ์  เลขานุการ 
19. นางสาวสุมาลี พยอมพันธุ ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1) จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการงานเครือข่ายผู้ปกครอง  
2) จัดต้ังคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน คณะกรรมการเครือข่าย 

ผู้ปกครองระดับช้ันเรียน  และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับสถานศึกษา 
3) จัดท าท าเนียบนักเรียนและผู้ปกครองโดยละเอียดและส่งมอบให้ คณะกรรมการ 

เครือข่ายผู้ปกครองในระดับช้ันเรียน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน 
4) ก ากับ ติดตาม และประสานงาน อ านวยความสะดวกให้คณะกรรมการเครือข่าย 

ผู้ปกครองระดับโรงเรียนจัดการประชุมใหญ่คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับ  ตามความเหมาะสมอย่าง
น้อยปีละ  2  ครั้ง  

5) ก ากับ ติดตาม และประสานงานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ท้ังด้านการ 
ปฏิบัติงาน  การประสานประโยชน์ ระหว่าง นักเรยีน ครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

6) รวบรวม สรุป และประเมินผลกิจกรรมของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองพร้อม 
ท้ังน าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาต่อไป 

7) ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  

11. งำนสำรวัตรนักเรียน (Student Inspector Committee) ประกอบด้วย  
1. นายธานี  ปริปุรณะ  หัวหน้างาน 
2. นางบุษกร  กานต์ก าพล  รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข  คณะท างาน 
4. นายกรณ์ภูพงษ ์ ศิลปเตชอังกูร  คณะท างาน 
5. นางสาวอรพรรณ ดวงแข   คณะท างาน 
6. นายยศพงค์  ทรงเพียรธรรม  คณะท างาน 
7. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธ ิ  คณะท างาน 
8. นายอนันต์  ศรีมรกตกาญจน์  คณะท างาน 
9. นายจักรพงษ์  แซ่หล่ี   คณะท างาน 
10. นายสิรวัชร  นุกูลธรรม  คณะท างาน 
11. นายครรชิต  น้ าใจดี   คณะท างาน 
12. นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ์   คณะท างาน 
13. นายอนุกูล  ปิโย   คณะท างาน 

/14.นำยณัฐวุฒิ... 
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14. นายณัฐวุฒิ  ทัพหนุน   คณะท างาน 
15. นายพัฒนา  โชติกันตะ  คณะท างาน 
16. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  เลขานุการ 
17. นางสาวสุมาพร ดอนอินผล  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ  ดังนี ้
1) จัดท าแผนงาน/โครงการงานสารวัตรนักเรียน 
2) ก ากับดูแลพฤติกรรมนักเรียนท้ังในและนอกสถานศึกษา 
3) อบรม  ตักเตือน  ก ากับติดตามนักเรียนท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสมตามระเบียบ 

ของโรงเรียน 
       4) ประสานงาน  และรายงานผลการด าเนินงานให้กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อ
น าเสนอผู้อ านวยการ 
             5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

        12. งำนดูแลและส่งเสริมควำมปลอดภัย  (Safety supervision and promotion work 
Committee )  ประกอบด้วย 
 

1. นายครรชิต  น้ าใจดี   หัวหน้างาน 
2. ว่าท่ี ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ หนูสาย   รองหัวหน้างาน 
3. นางวิไลวรรณ พูลพานิชอุปถัมป์  คณะท างาน 
4. นายประเสริฐ กิติชัยชาญ  คณะท างาน 
5. นายธานี  ปริปุรณะ  คณะท างาน 
6. นายพินัย  โพธิ์ศรี   คณะท างาน 
7. นายกฤษดา  นิยมทอง  คณะท างาน 
8. นางอาภรณ์  กุลพรเพ็ญ  คณะท างาน 
9. นางสายพาน  ทองจันทร์  คณะท างาน 
10. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  คณะท างาน 
11. นางสาวอภันตรี วังสงค์   คณะท างาน 
12. นางสาวเฉลิมศรี โป่งรักษ ์  คณะท างาน 
13. นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข  คณะท างาน 
14. นายกรณ์ภูพงษ ์ ศิลปเตชอังกูร  คณะท างาน 
15. นางสาวอรพรรณ ดวงแข   คณะท างาน 
16. นายยศพงค์  ทรงเพียรธรรม  คณะท างาน 
17. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธ ิ  คณะท างาน 
18. นายอนันต์  ศรีมรกตกาญจน์  คณะท างาน 
19. นายสิรวัชร  นุกูลธรรม  คณะท างาน 
20. นายอนุกูล  ปิโย   คณะท างาน 
21. นายณัฐวุฒิ  ทัพหนุน   คณะท างาน 
22. ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวันทุกท่าน  คณะท างาน 
23. นายคฑาวุฒิ  พันธุ์เจริญ  คณะท างาน 
24. นายจักรพันธ ์ ศรีโปฎก   คณะท างาน 

/25.นำยเอกชัย... 
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25. นายเอกชัย  สิงห์ค า   คณะท างาน 
26. นางสาวพรพิมล นามวงศา  เลขานุการ 
27. นางสาวสุมาลี พยอมพันธุ ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1) จัดท าแผนงาน/โครงการงานรักษาความปลอดภัย 

2)  จัดท าค าส่ังปฏิบัติหน้าท่ีของเวรยามของครู และนักการภารโรง / เจ้าหน้าท่ีรักษา 

ความปลอดภัย 

3) จัดท าบัญชีรายการผู้ใช้รถจักรยานยนต์และผู้ประกอบการรถรับ – ส่ง 

4)  จัดระเบียบการใช้ยานพาหนะของนักเรียน ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา 
5) ก ากับ ดูแล รณรงค์ นักเรียน ครู และบุคลากรให้สวมใส่นิรภัยและรักษาวินัยจราจร 
6) ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษา หัวหน้า 

ระดับช้ันและครูเวรประจ าวัน 
7)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 13. งำนระเบียบวินัยนักเรียน  (Student discipline Committee)  ประกอบด้วย      

1. นายไพโรจน ์ บุญช่วย   หัวหน้างาน 
2. นายธานี  ปริปุรณะ  รองหัวหน้างาน 
3. นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  คณะท างาน 
4. นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข  คณะท างาน 
5. นายกรณ์ภูพงษ ์ ศิลปเตชอังกูร  คณะท างาน 
6. นางสาวอรพรรณ ดวงแข   คณะท างาน 
7. นายยศพงค์  ทรงเพียรธรรม  คณะท างาน 
8. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธ ิ  คณะท างาน 
9. นายอนันต์  ศรีมรกตกาญจน์  คณะท างาน 
10. นายสิรวัชร  นุกูลธรรม  คณะท างาน 
11. นายครรชิต  น้ าใจดี   คณะท างาน 
12. นางสาวสุมาพร ดอนอินผล  คณะท างาน 
13. นายณัฐวุฒิ  ทัพหนุน   คณะท างาน 
14. นายพัฒนา  โชติกันตะ  คณะท างาน 
15. นายอธิศสิษฐ์ เอ็งนิธิธารา  คณะท างาน 
16. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน    คณะท างาน 
17. นายคฑาวุฒิ  พันธุ์เจริญ  คณะท างาน 
18. นายจักรพันธ ์ ศรีโปดก   คณะท างาน 
19. นายเอกชัย  สิงห์ค า   คณะท างาน 
20. นางบุษกร  กานต์ก าพล  เลขานุการ 

มีบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1) จัดท าแผนงาน/โครงการงานรักษาความปลอดภัย 

2) ก าหนดการปฏิบัติหน้าท่ีของเวรยามของครู และนักการภารโรง 

3) ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของรถรับส่งนักเรียน 

 

/4) ควบคุม... 
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4)  ควบคุมดูแลการใช้พาหนะในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 

5) จัดท าบัญชีรายการผู้ใช้รถจักรยานยนต์และผู้ประกอบการรถรับ – ส่ง 

6)  ดูแลพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนด้านความปลอดภัย 

7)  ให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

8)  จัดท าคู่มือนักเรียนเกี่ยวกับระเบียบ กฎ หรือข้อบังคับของโรงเรียน เพื่อใช้ในการดูแล  

ควบคุมความประพฤตินักเรียน 

9) รายงานผลการด าเนินงานให้กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการ 

           10)      ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 14. งำนแผนงำนฝ่ำยบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน  (Work Plan for Student Affairs   
dministration   Committee)  ประกอบด้วย 

1.  นายไพโรจน ์  บุญช่วย   หัวหน้างาน 
2.  นางกัญญา  แก้วแกมเสือ  รองหัวหน้างาน 
3.  นางบุษกร  กานต์ก าพล  คณะท างาน 
4. นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ  คณะท างาน 
5. นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์  คณะท างาน 
6. นางสาวอมฤตรส ทับทิมเล็ก  คณะท างาน 
7. นางปิยนันท์  ต้ังกองทรัพย ์  เลขานุการ 
8. นางสาวสุมาลี พยอมพันธุ ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1) จัดท าแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

2) จัดท าการสรุปโครงการของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ด าเนินการเสร็จส้ิน 

เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

3) จัดสรรงบประมาณของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ให้กับกิจกรรมหรือโครงการ 

อื่น ๆ ของฝ่ายฯ 

4)  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 15. งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  (Education Quality Assurance Committee) ประกอบด้วย 

1.  นายไพโรจน ์  บุญช่วย   หัวหน้างาน  
2. นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์  รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวอมฤตรส ทับทิมเล็ก  คณะท างาน 
4. นางสาวสุมาลี พยอมพันธุ ์  คณะท างาน  
5. นายอรรถพล  มีชะนะ   เลขานุการ 
6. นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1) จัดท าโครงสร้างกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  ตามระบบการประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายในสถานศึกษา 

2) ก าหนดแนวทางและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 

/3) จัดท ำแผน... 
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3) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาในส่วนกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและสรุปงานโดย 

มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและแก้ไข 

4) รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี โดยระบุความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

ในแบบพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา 

5)  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

16. งำนระดับชั้นและครูที่ปรึกษำ (Homeroom teacher of each level)  ประกอบด้วย 
หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1           นำงสำวณัฎฐลภัส       จันทร์เดชำสุข 
รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1  นำงสำวสุมำพร  ดอนอินผล 
เลขำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1   นำงสำววรรณฤดี ปำนด ำ 
 

1. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/1 ตอน ก นางสาววรรณฤดี  ปานด า 
2. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/1 ตอน ข นางพนิสา  ทรงเพียรธรรม 
3. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/2 ตอน ก ว่าท่ี ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ หนูสาย 
4. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/2 ตอน ข นางสาวโสรญา  ธีรพิพัฒนปัญญา 
5. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/3 ตอน ก นายธานี   ปริปุรณะ 
6. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/3 ตอน ข นางสาวสุมาพร  ดอนอินผล 
7. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/4 ตอน ก นางสาววรรณา           วรรธนะบูรณ์ 
8. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/4 ตอน ข นางสาวรุ่งนภา  ชุ่มช่ืน 
9. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/5 ตอน ก นายนที   หนูทวน 
10. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/5 ตอน ข นางพจมาลย์  สังข์สุวรรณ 
11. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/6 ตอน ก นายไพโรจน ์  อินทร์ใจเอื้อ 
12. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/6 ตอน ก นางสาวมะลิ  เกตุรักษ์ 
13. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/6 ตอน ข นางสาวชนิกานต์  ศรีทองสุข 
14. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/7 ตอน ก นายสิรวัชร  นุกูลธรรม 
15. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/7 ตอน ข นางทัศนีย์  ม่วงน้อย 
16. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/8 ตอน ก นายวิพัฒน ์  ปมิตต์ธศีล 
17. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/8 ตอน ข นางสาวปรียานุช  บัวผัน 
18. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/9 ตอน ก นายไพโรจน ์  อินทร์ใจเอื้อ 
19. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/9 ตอน ก นางสาวรุ่งนภา  เทียนสว่าง 
20. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/9 ตอน ข นางสุวรรณี  เข็มเพ็ชร 
21. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/10 ตอน ก นายเดชา  เดชะค าภู 
22. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/10 ตอน ข นางสุวภีร ์  อินทร์ใจเอื้อ 
23. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/11 ตอน ก นางกัญญา  แก้วแกมเสือ 
24. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/11 ตอน ข นางสาวอมฤตรส  ทับทิมเล็ก 
25. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/12 ตอน ก นางสาวทิพมาศ  ดนตรีพงษ ์
26. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/12 ตอน ข นางสาวปัญจพร  มาพลาย 
27. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/13 ตอน ก นายไพฑูรย ์  พูลเกิด 
28. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/13 ตอน ข นางสาวณัฏฐลภัส          จันทร์เดชาสุข 

 
 

/หัวหน้ำระดับ... 
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      หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  2  นำยกรณ์ภูพงษ์          ศิลปเตชอังกูร 
      รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  2 นำยปกรณ์วิท  กล้ำหำญ 
      เลขำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  2  นำยอรรถพล  มีชะนะ 

1. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2/1 ตอน ก นายอรรถพล  มีชะนะ 
2. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2/1 ตอน ข นางเครือวัลย์  ประสานชีพ 
3. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2/2 ตอน ก นายภัทรดนัย  มณี 
4. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2/2 ตอน ข นางสาวอัจฉราพร กล่ินเกสร 
5. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2/3 ตอน ก นางสาวชันม์วรนัน ศิริพันธุ ์
6. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2/3 ตอน ข นางสาวศรีอมรา  พลายระหาร 
7. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2/4 ตอน ก นางสาวพรกมล  ช้างเผือก 
8. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2/4 ตอน ข นางบังอร  ล้ิมทองค า 
9. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2/5 ตอน ก นายธนเวท  ธูสรานนท์ 
10. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2/5 ตอน ข นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม 
11. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2/6 ตอน ก นายกรณ์ภูพงษ ์           ศิลปะเตชอังกูร 
12. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2/6 ตอน ข นางนภัสนันท์  แผนสมบูรณ์ 
13. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2/7 ตอน ก นางธดากรณ์  กล่ินหอม 
14. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2/7 ตอน ข นางสาวรัชฎาภรณ์ ฉายสีอ่อน 
15. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2/8 ตอน ก นายสมชาย           โรจน์ประเสริฐสุด 
16. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2/8 ตอน ข นางสาวสุมนทรา  ใจดี 
17. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2/9 ตอน ก นางสาวพิจักษณานี ตุนา 
18. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2/9 ตอน ข นางธันยมัย  วงศ์ทับแก้ว 
19. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2/10 ตอน ก นายประเสริฐ  กิติชัยชาญ 
20. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2/10 ตอน ข นางนันท์ณภัส  กันพงษ ์
21. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2/11 ตอน ก นายปกรณ์วิท  กล้าหาญ 
22. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2/11 ตอน ข นางนงเยาว ์  วระกุล 
23. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2/12 ตอน ก นางจุรีย์   พัฒผล 
24. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2/12 ตอน ข นางสาวพิริยา  สุนทรเนตร 

 

        หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3  นำงสำวอรพรรณ ดวงแข 
       รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 นำยเบญจรงค ์  ศรีโพดก 
       เลขำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3  นำงสำวอรุโณทัย ขันทอง 
 

1. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี    3/1 ตอน ก นายเบญจรงค์  ศรีโพดก 
2. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/1 ตอน ข นางสาววิจิตรพร          สระทองแหม็น 
3. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/2 ตอน ก นายอ านาจ  ปุ้งโพธิ ์
4. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/2 ตอน ข นางสาวปรัชญาวลี มาลัยนาค 
5. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/3 ตอน ก นายธีรดล            อินทร์ล าพันธุ์ 
6. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/3 ตอน ข นางสาวพรสุดา           แสงธรรมนาถ 
7. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/4 ตอน ก นางสาวรวินท์นิภา       โชติประภารัตม์ 
8. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/4 ตอน ข นางสาวชนิดาภา  กิตติกมลเมศ 
9. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/5 ตอน ก นางสาวพรพิมล  นามวงศา 
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10. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/5 ตอน ข นางสมจินตนา  เหมือนเอี่ยม 
11. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/6 ตอน ก นายครรชิต  น้ าใจดี 
12. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/6 ตอน ข นางสาวศิริลักษณ์ แย้มแขนง 
13. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/7 ตอน ก นายรณกฤต  เอี่ยมเจริญ 
14. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/7 ตอน ข นางสาวพิรญาณ์           ต้ังแสงสุวรรณ 
15. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/8 ตอน ก นายกฤษดา  นิยมทอง 
16. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/8 ตอน ข นางสาวอรุโณทัย  ขันทอง 
17. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/9 ตอน ก นายรัฐปรัชญ์         โรจนศักดิ์โภคิน 
18. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/9 ตอน ข นางสาวปรีดา  เปรมชัยศรี 
19. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/10 ตอน ก นายปัญญา  บุญเติมเต็ม 
20. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/10 ตอน ข นางสาวอรพรรณ   ดวงแข 
21. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/11 ตอน ก นายธนพงศ์  ต้ังธรรมนิยม 
22. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/11 ตอน ข นางลักษณาภรณ์   จันทร์วัชรพล 
23. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/12 ตอน ก นางวิไลวรรณ       พูลพานิชอุปถัมป์ 
24. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/12 ตอน ข นางสาวกรรธิมา  บุญยาชัย 

 

      หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4  นำยยศพงค ์  ทรงเพียรธรรม 
      รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 นำงสำวผุสชำ  ทิพเนตร 
      เลขำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4  นำงสำวรุ่งนภำ  วีระพงษ์ 
 

1. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/1 ตอน ก นางสาวปัณณพร  จันชัยภูมิ 
2. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/1 ตอน ข นางสาวรุ่งนภา  วีระพงษ ์
3. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/2 ตอน ก นางอาภรณ์  กุลพรเพ็ญ 
4. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/2 ตอน ก นางสาวนุชสรา  กิจพิทักษ ์
5. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/2 ตอน ข นางสาวอภิญญา  ปานชา 
6. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/3 ตอน ก นายพินัย  โพธิ์ศรี 
7. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/3 ตอน ข นางสาวจิราภรณ์  น้อยแก้ว 
8. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/4 ตอน ก นายยศพงศ์  ทรงเพียรธรรม 
9. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/4 ตอน ข นางสาวกัณณ์อลิน        จันทะปภาวงษ์ 
10. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/5 ตอน ก ว่าท่ี ร.ต.เชาวลิต  อัครปัญญาวิทย์ 
11. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/5 ตอน ข นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ ์
12. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/6 ตอน ก นางสาวปัณฐิสา  ช่อมะม่วง 
13. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/6 ตอน ข นายมารุต  คนหลัก 
14. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/7 ตอน ก นายปัถย์สรัล  กระธน 
15. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/7 ตอน ข นางสาวนุจรี  สาธุรัมย์ 
16. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/8 ตอน ก นายปิติภูมิ  น้ าแก้ว 
17. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/8 ตอน ข นางสายพาน  ทองจันทร์ 
18. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/9 ตอน ก นายจักรพงษ ์  แซ่หล่ี 
19. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/9 ตอน ข นายพัฒนา  โชติกันตะ 
20. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/10 ตอน ก นางสาวผุสชา  ทิพเนตร 
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21. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/10 ตอน ข นางสาวมนิษา  ยอดเกตุ 
22. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/11 ตอน ก นางอุษา           อนันตวิไลเลขา 
23. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/11 ตอน ข นางสาวมยุเรศ  เป็นมูล 

 

หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  5  นำยเอกรัตน ์  ตรีบุญนิธิ 
รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  5  นำยพิเชษฐ  ผำสุข 
เลขำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  5   นำงสำวอภันตรี  วังสงค์ 
 

1. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/1 ตอน ก นายสุนทร  แตงโต 
2. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/1 ตอน ข นางเนตรนภา  เกียรติสมกิจ 
3. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/2 ตอน ก นายอนุกูล  ปิโย 
4. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/2 ตอน ข นางสาวมาลี  เชียงวิราฑา 
5. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/3 ตอน ก นายสมชาย  เทียนไชย 
6. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/3 ตอน ข นางอรุณี  สะอาดดี 
7. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/4 ตอน ก นายชัยวัฒน ์  ทองสุกใส 
8. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/4 ตอน ข นางชมพูนุช  คงทัด 
9. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/5 ตอน ก นางสาวณัฐชา  พิกุลทอง 
10. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/5 ตอน ข นางสาวสุนันทา  อ่อนเป่ียม 
11. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/6 ตอน ก นางสาวปรียาภรณ์ น้ าค้าง 
12. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/6 ตอน ข นางสาวสุนิสา  เวชกุล 
13. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/7 ตอน ก นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธ ิ
14. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/7 ตอน ข นางสาวอภันตรี  วังสงค์ 
15. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/8 ตอน ก นายพิเชษฐ  ผาสุข 
16. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/8 ตอน ข นางดวงใจ  ผาสุข 
17. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/9 ตอน ก นายขวัญชัย  นุ่มอ่อน 
18. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/9 ตอน ข นางสาวกาลัญญา ใจช่ืน 
19. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/10 ตอน ก นายธเนศ  บริสุทธิ์ 
20. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/10 ตอน ข นางสาวสุวารีย์  ยี่ภู่ 
21. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/11 ตอน ก นางนิตยา  ปริปุรณะ 
22. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/11 ตอน ข นางสาวฤทัยพร  กิจเบญจะ 

 

หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  นำยอนนัต์       ศรีมรกตกำญจน์ 
รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  นำงสำววำสนำ  เพชรรัตน์ 
เลขำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6   นำงปิยนันท ์  ต้ังกองทรัพย์ 
 

1. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6/1 ตอน ก นายอนันต์        ศรีมรกตกาญจน์ 
2. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6/1 ตอน ข นางสาวชุติมา        มณีเรืองเดช 
3. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6/2 ตอน ก นายกฤษณ์  การะเกตุ 
4. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6/2 ตอน ข นางสาวมาลัย  เชียงวิราฑา 
5. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6/3 ตอน ก นางชุติมา  ล้ิมลมัย 
6. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6/3 ตอน ข นายพิทยา  จ้อยศรีเกตุ 
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7. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6/4 ตอน ก นายณัฐวุฒิ  ทัพหนุน 
8. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6/4 ตอน ข นางสาวพรพรรณ  นาคสุวรรณ 
9. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6/5 ตอน ก นางบุษกร  กานต์ก าพล 
10. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6/5 ตอน ข นางสาวภัทราภรณ์ ศรีชมภู  
11. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6/6 ตอน ก นางสาวธนพร  มากระจัน 
12. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6/6 ตอน ข นางสาวเฉลิมศรี  โป่งรักษ ์
13. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6/7 ตอน ก ว่าท่ี ร.ต.ธนวัชร์  แก้วแกมเสือ 
14. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6/7 ตอน ก นายอธิศสิษฐ์  เอ็งนิธิธารา 
15. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6/7 ตอน ข นางสาวศกุนี  ศรีเหรา 
16. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6/8 ตอน ก นางเพยาว ์  ตนดี 
17. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6/8 ตอน ข นางสุมณฑา          ลาภวิสุทธิสาโรจน์ 
18. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6/9 ตอน ก นางสาวอุบลวดี          อดิเรกตระการ 
19. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6/9 ตอน ข นางสาวธัญญรัตน ์ แก้วศรีงาม 
20. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6/10 ตอน ก นางวรวด ี  อินทร์กอง 
21. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6/10 ตอน ข นางสาววาสนา  เพชรรัตน์ 
22. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6/11 ตอน ก นางสมบูรณ์  ทองงาม 
23. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6/11 ตอน ข นางปิยนันท์  ต้ังกองทรัพย ์

 

       หัวหน้ำระดับชั้น มีบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1) ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนในระดับช้ันให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ 

งานท่ีก าหนด 
2) ประสานงานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน เพื่อร่วมกันแกไ้ขพัฒนานักเรียน 

ท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นนักเรียน 
3) ช้ีแจงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนให้กับนักเรียนในระดับช้ัน เข้าใจ มีความ 

ชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติตน 
4) อบรม ตรวจ ควบคุมดูแล แก้ไขเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนระดับช้ัน 
5) จัดท าระเบียนความประพฤติ ตรวจเช็ค ควบคุมรวมถึงสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน 

ให้เป็นปัจจุบัน 
6) ควบคุมดูแลการมาเรียน การลา การมาสายของนักเรียน โดยส่งหนังสือถึง 

ผู้ปกครองนักเรียน เมื่อนักเรียนขาดเรียน 3 วันขึ้นไป โดยการประสานกับครูปรึกษา / กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

ครูที่ปรึกษำ มีบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1) ร่วมกิจกรรมหน้าท่ีเสาธง ก ากับดูแลควบคุมการเข้าแถว การเข้าช้ันเรียนของ 

นักเรียน พร้อมท้ังบันทึกการมาเข้าแถวการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
2) เข้าโฮมรูมอบรมนักเรียน พร้อมท้ังบันทึกข้อมูลเรื่องท่ีอบรม แนะน านักเรียน 

ทุกวัน 
3) จัดท ารวบรวมข้อมูลประวัตินักเรียน / การท าสมุดประจ าตัวนักเรียน 
4) อบรม แนะน าตักเตือนนักเรียน ดูแลเอาใจใส่ ตลอดจนให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 

ในด้านสุขภาพสวัสดิภาพ สวัสดิการ วิชาการ อารมณ์ สังคม แนะน าการเรียนต่อและความประพฤติเป็นรายบุคคล 
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5) ช้ีแจงเรื่องระเบียบวินัยต่าง ๆ ของโรงเรียนให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจน 
6) ท าหน้าท่ีเป็นครูเวรประจ าวัน 
7) เป็นท่ีปรึกษานักเรียนเพื่อป้องกันแก้ไข และสนับสนุนให้นักเรียนได้มีพฤติกรรม 

ท่ีพึงประสงค์ 
8) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ติดตามผลและแก้ไขนักเรียนในสายช้ันท่ีมีปัญหาด้าน 

ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ คือ การแต่งกาย/การมาโรงเรียน/ความประพฤติ/การวางตน/การเรียน/การท ากิจกรรม/การ
รักษาระเบียบวินัย  และเรื่องอื่น ๆ ท่ีเห็นว่าเหมาะสม 

9) รายงานผลการเรียน ปัญหาความประพฤติ ปัญหาสุขภาพ และอื่น ๆ ท่ีเห็นว่า 
เหมาะสมให้กับผู้ปกครองหรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียน เพื่อให้ทราบข้อมูลและร่วมกันแก้ไข 

10) จัดท าทะเบียนประวัตินักเรียน และบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความ 
ประพฤติและการปฏิบัติของนักเรียนท้ังในด้านดี และส่ิงท่ีควรแก้ไขเพื่อเป็นข้อมูลประจ าตัวนักเรียนต่อไป 

11) ควบคุมดูแลนักเรียนท าความสะอาดห้องเรียนและเขตบริการอาคารสถานท่ี 
12) ดูแลนักเรียนให้เข้าห้องประชุมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ และเข้าร่วมประชุมอื่น ๆ  

ในวาระพิเศษ 
13) ดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมตามความต้องการของระดับช้ัน ท้ังในและนอก 

โรงเรียน 
14) ติดต่อกับนักเรียนในช้ันเพื่อด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
15) สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก ท้ังด้านความรู้ ความสามารถ 

และทางจริยธรรมด้านต่าง ๆ 
16) ประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรในโรงเรียน และนอกโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ   ของนักเรียน และสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกในทางท่ีดี 
17) ท าหน้าท่ีปฏิบัติการสอนในรายวิชาท่ีได้รับมอบหมาย    
18) รายงานผล ให้ความเห็นในการพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติตามวาระต่าง ๆ 

ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป (General Administration Department) 

นำยสุรศักด์ิ      เนำวรัตน์  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป    

๑. งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป (General Administration Committee) ประกอบด้วย 
 ๑.  นางเพยาว์  ตนดี   หัวหน้างาน 
 ๒.  นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง  คณะท างาน 
 ๓.  นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ ์  คณะท างาน 
 ๔.  นายเบญจรงค์ ศรีโพดก   คณะท างาน 
 ๕.  นางสาววาสนา เพชรรัตน์  คณะท างาน 
 6.  นางพจมาลย์  สังข์สุวรรณ  คณะท างาน 
 7.  นางสาวนิตยา หอมเย็นใจ  คณะท างาน 
 ๘.  นางสาวจิราภรณ์ น้อยแก้ว เลขานุการ 
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มีหน้ำที่ ดังนี้ 
๑)   การลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร และหนังสือราชการ และเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

การให้บริการ 
๒)   การจัดพิมพ์แบบฟอร์ม และเอกสารของฝ่าย 

 ๓ )   ก าร จั ด เ ต รี ย ม กา ร ปร ะ ชุม แ ละ บั น ทึ ก ก า ร ปร ะ ชุม ข อ ง ฝ่ าย /โ ร ง เ รี ย น /                               
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๔)   ให้ความสะดวก และประสานงานกับผู้ขอรับบริการ 
๕)   ติดต่อประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียน 
๖   ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร/ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับบุคลากร 
๗   เสนอแผนงาน/โครงการฝ่าย ในแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน 

๒. งำนธนำคำรโรงเรียน (School Banking Committee) ประกอบด้วย 
๑.  นางสาววาสนา เพชรรัตน์  หัวหน้างาน 
๒.  นางสาวจิราภรณ์ น้อยแก้ว  คณะท างาน 
๓.  นางทัศนีย์  ม่วงน้อย   คณะท างาน 
๔.  นางสาวสุนันทา อ่อนเป่ียม  คณะท างาน 
๕.  นางจุรีย์  พัฒผล   คณะท างาน 
๖.  นางสาวธัญญรัตน ์ แก้วศรีงาม  เลขานุการ 

มีหน้ำที่ ดังนี้  
๑)   วางแผนการสร้างลักษณะนิสัยการออมให้กับนักเรียน 
๒)   ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานให้บุคลากร และนักเรียนเป็นสมาชิก 
๓)   ส่งเสริมการประหยัดและอดออม เพื่อสร้างนิสัยการเป็นผู้มัธยัสถ์ให้กับนักเรียน 
๔)   ให้บริการรับ-ฝาก-ถอนเงินให้กับเจ้าของบัญชี 
๕)   จัดกิจกรรมส่งเสริมการประหยัดร่วมกับธนาคารออมสิน 
๖)   วางแผนการด าเนินงานด้านการรับ-ฝากเงิน อย่างเป็นระบบ 
๗)   จัดท าสถิติ  การให้บริการ  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ 

๓. งำนวงโยธวำทิต (KS Brass Band Committee) ประกอบด้วย 
๑.  นายกฤษดา  นิยมทอง  หัวหน้างาน 
๒.  นางอุษา  อนันตวิไลเลขา  คณะท างาน 
๓.  นายมารุต    คนหลัก   คณะท างาน  
๔.  นายธีรดล  อินทร์ล าพันธุ์  เลขานุการ 

มีหน้ำที่ ดังนี้  
 ๑)   วางแผนกิจกรรมร่วมกับงานสัมพันธ์ชุมชน 
 ๒)   ประสานงานและร่วมวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
 ๓)   บริการวงโยธวาทิต กิจกรรมประเพณีต่าง ๆ 
 ๔)   รวบรวมสถิติ ข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานการให้บริการ 
 ๕)   ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนวงโยธวาทิต ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา 
 ๖)   ให้บริการวงโยธวาทิตงานพิธีต่างๆ กิจกรรมของโรงเรียนและประสานงานกับหน่วยงาน

ราชการท่ีขอรับการสนับสนุนวงโยธวาทิต 
/4.งำนสัมพันธ์... 



- 48 - 
 

๔.  งำนสัมพันธ์ชุมชน (Community Relations Committee) ประกอบด้วย 
๑.  นายสิรวัชร  นุกูลธรรม  หัวหน้างาน 
๒.  ว่าท่ี ร.ต. ธนวัชร์ แก้วแกมเสือ  คณะท างาน  
๓.  นายไพโรจน ์  บุญชว่ย   คณะท างาน 
๔.  นางบุษกร  กานต์ก าพล  คณะท างาน 

  ๕.  นายรณกฤต  เอี่ยมเจริญ  คณะท างาน  
๖.  นายมารุต  คนหลัก   คณะท างาน 
๗.  นางสาวสุมาพร ดอนอินผล  คณะท างาน 
๘.  นายสมชาย  โรจน์ประเสริฐสุด  คณะท างาน 
๙.  นายสมชาย  เทียนไชย  คณะท างาน 
๑๐.นายไพโรจน ์  อินทร์ใจเอือ้  คณะท างาน  
๑๑.นางสาวปรียาภรณ์ น้ าค้าง   คณะท างาน 
๑๒.นางสาวปรัชญาวลี มาลัยนาค  เลขานุการ 

มีหน้ำที่ ดังนี้   
๑)   วางแผนกิจกรรมการเข้าร่วมงานสัมพันธ์ชุมชน 
๒)   ประสานงานและร่วมวางแผนด าเนินการ เพื่อจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
๓)   ให้ความร่วมมือกับชุมชนในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามความเหมาะสม 
๔)   ให้บริการด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ีและบุคลากรแก่ชุมชนตามความเหมาะสม 
๕)   ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การบริการชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๖)   รวบรวมสถิติ ข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานบริการชุมชน 

๕.   งำนอำคำรสถำนที่  สภำพแวดล้อม (Building and Environment Committee) 
ประกอบด้วย 

 ๑.  นายขวัญชัย  นุ่มอ่อน   หัวหน้างาน 
๒.  นายกฤษดา  นิยมทอง  คณะท างาน 
๓.  นายจักรพงษ์  แซ่หล่ี   คณะท างาน 
๔.  นางบังอร  ล้ิมทองค า  คณะท างาน 
๕.  นางสาวลักษณาภรณ์       จันทร์วัชรพล คณะท างาน 
๖.  นายปกรณ์วิท กล้าหาญ  คณะท างาน 
๗.  นายปิติภูมิ  น้ าแก้ว   คณะท างาน 
๘.  นายยศพงค์   ทรงเพียรธรรม  คณะท างาน 
๙.  นายครรชิต  น้ าใจดี   คณะท างาน 

 ๑๐.ว่าท่ี ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  หนูสาย   คณะท างาน 
 ๑๑.นายณัฐวุฒิ  ทัพหนุน   คณะท างาน 
 ๑๒.นายธเนศ  บริสุทธิ์   คณะท างาน 
 ๑๓.นายภัทรดนัย  มณี   คณะท างาน 
 ๑๔.นายมารุต  คนหลัก   คณะท างาน 
 ๑๕.นายเบญจรงค์   ศรีโพดก   คณะท างาน 
 ๑๖.นายธนเวท  ธูสรานนท์  คณะท างาน 
 

/17.นำงพจมำลย์... 



- 49 - 
 

 ๑๗.นางพจมาลย์  สังข์สุวรรณ  คณะท างาน 
 ๑๘.นายสุนทร  แตงโต   เลขานุการ 

 มีหน้ำที่  ดังนี้ 
๑)   ด าเนินการวางแผน/โครงการรว่มกับงานต่างๆ ภายในกลุ่มงาน เพื่อของบประมาณ

ประจ าป ี
๒) ควบคุม ดูแลรักษาอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพท่ีมั่นคง ปลอดภัย 

เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ 
 

 ๓)   ควบคุม ดูแล ระบบไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ให้เกิดผลคุ้มค่า 
 ๔)   จัดดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  สวนหย่อม  สนาม ต้นไม้ประดับ  ไม้ยืนต้นให้เป็นระเบียบ 

สะอาด  สวยงาม 
 ๕)   ให้บริการชุมชนเกี่ยวกับการขอใช้อาคารสถานท่ีภายในโรงเรียนซึ่งไม่ขัดกับระเบียบ

โรงเรียนว่าด้วยการใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียน พ.ศ.๒๕๕๕ 
 ๖)   บริหารสถานท่ี  อาคาร  ให้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเพียงพอ 
 ๗)   สรุป  ประเมินผลและรายงานการใช้อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
 ๘)   จัดท าบัญชีควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มงาน  
 ๙)   ควบคุม ดูแล การให้บริการห้องสุขา อย่างท่ัวถึง  
 ๑๐) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.   งำนอนำมัยโรงเรียน (School Health Committee) ประกอบด้วย  
๑. นางสาวพรพิมล นามวงศา  หัวหน้างาน 
๒. นางวิไลวรรณ พูลพานิชอุปถัมป์  คณะท างาน 
๓. นางสมจินตนา เหมือนเอี่ยม  คณะท างาน 
๔. นางจุรีย์  พัฒผล   คณะท างาน 
๕. นางสาวสุมาพร ดอนอินผล  คณะท างาน 
๖. นางสาวสุมนทรา ใจดี   คณะท างาน 
๗. นางนิตยา  ปริปุรณะ  คณะท างาน 
๘. นางธดากรณ์  กล่ินหอม  คณะท างาน 
๙. นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง  คณะท างาน 
๑๐. นางสาวพิรญาณ์ ต้ังแสงสุวรรณ  คณะท างาน 
๑๑. นางสาวอุบลวดี อดิเรกตระการ  คณะท างาน 
๑๒. นายมารุต  คนหลัก    คณะท างาน 
๑๓. ว่าท่ี ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ หนูสาย   คณะท างาน 
๑๔. นายณัฐวุฒิ  ทัพหนุน   คณะท างาน 
๑๕. นางสาวสุนันทา อ่อนเป่ียม  เลขานุการ 

มีหน้ำที่ ดังนี้  
๑) วางแผนปฏิบัติงานเพื่อเสนอของบประมาณ 
2) จัดห้องพยาบาล  จัดซื้อยา และเครื่องเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นให้เพียงพอ 
3) จัดระบบการควบคุมดูแล การเก็บรักษายา  และเครื่องเวชภัณฑ์ 

 
/4) จัดระบบ... 
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4) จัดระบบให้บริการต่อครู – อาจารย์  และนักเรียน 
5) จัดท าบัตรสุขภาพสถิติผู้ป่วยและบันทึกรวบรวมรายงานการเกิดอุบัติเหตุ 
6) ด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับนักเรียนและบุคลากร 
7) ให้ความรู้และบริการด้านสุขภาพอนามัย 
8) รายงาน/สรุปผล  สุขภาพนักเรียน  ภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 
9) ตรวจสุขภาพนักเรียน ด้านการได้ยิน การมองเห็น ภาวะฟันผุ คัดกรองโรคขาดสาร

ไอโอดีนและช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง เพื่อวางแผนพัฒนา สุขภาพนักเรียนและบุคลากร 
10)  จัดยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พยาบาลให้เพียงพอกับบุคลากรพร้อมบริการเสมอ 
11)  ประสานงาน ให้บริการอ านวยความสะดวก กับบริษัทประกันอุบัติเหตุ เพื่อประโยชน์   

แก่นักเรียน 

๗.   งำนโภชนำกำรและร้ำนค้ำสวัสดิกำร (Canteen Management Committee)  ประกอบด้วย 
๑.  นางสาวศิริลักษณ์ แย้มเขนง  หัวหน้างาน 
๒.  นางนภัสนันท์ แผนสมบูรณ์  คณะท างาน 
๓.  นางสาวกัณณ์อลิน จันทะปภาวงษ์  คณะท างาน 
๔.  นางเพยาว์  ตนดี   คณะท างาน 
๕.  นางสาวปรีดา เปรมชัยศรี  คณะท างาน 
๖.  นางสาวจิราภรณ์ น้อยแก้ว  คณะท างาน 
๗.  นางสาววาสนา เพชรรัตน์  คณะท างาน 
๘.  นางดวงใจ    ผาสุข   คณะท างาน 
๙.   นายเบญจรงค์   ศรีโพดก   เลขานุการ 

มีหน้ำที่ ดังนี้ 
๑)  วางแผนงาน โครงการ งานโภชนาการร่วมกับงานต่าง ๆ ในฝ่ายบริหารทั่วไป 
2) ด าเนินการจัดระบบร้านขายอาหาร  เครื่องด่ืมให้อยู่ในสภาพถูกหลักอนามัยมีคุณภาพดี  

และราคาเหมาะสม 
3) ควบคุมดูแลผู้จ าหน่ายอาหารให้แต่งกายเหมาะสมและปฏิบัติตามข้อบังคับของโรงเรียน

กรรณสูตศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรี 
4) ควบคุมดูแลโรงอาหารและภาชนะใส่อาหารให้อยู่ในสภาพถูกหลักอนามัยสะอาดเป็น

ระเบียบ 
5) จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้จ าหน่ายอาหาร 
6) จัดเวรดูแลร้านอาหาร  และจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีท าความสะอาด  และบริการในโรงอาหาร 
7) ติดตามประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน จัดท าแฟ้มสรุปประเมินผลงาน 
8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๘.  งำนประชำสัมพันธ์โรงเรียน   ประกอบด้วย 
๘.๑ งำนฝ่ำยประชำสัมพันธ์ (Public Relations Committee) ประกอบด้วย 

๑.  นายปกรณ์วิท กล้าหาญ  หัวหน้างาน 
๒.  นางสาวผุสชา  ทิพเนตร   คณะท างาน 
๓.  นายชัยวัฒน์  ทองสุกใส  คณะท างาน 
๔.  นายไพฑูรย ์  พูลเกิด   คณะท างาน 
 

/5. นำงสำวทิพมำศ... 
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๕.  นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ ์  คณะท างาน 
๖.  นายสมชาย  เทียนไชย  คณะท างาน 
๗.  นางพนิสา  ทรงเพียรธรรม  คณะท างาน 
๘.  นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ ์  คณะท างาน 
๙.  นางสาวณัฐชา พิกุลทอง  คณะท างาน 
๑๐.  นางธันยมัย   วงศ์ทับแก้ว  คณะท างาน 
๑๑.  นายอนุกูล  ปิโย   คณะท างาน 
๑๒.  นายอ านาจ  ปุง้โพธิ ์   คณะท างาน 
๑๓.  นายภัทรดนัย มณี   คณะท างาน 
๑๔.  นางสาวนิตยา หอมเย็นใจ  คณะท างาน 
๑๕.  ว่าท่ี ร.ท. โยธิน อิ่มหิรัญ   คณะท างาน 
๑๖.  นางสาวชันม์วรนัน ศิริพันธุ ์   เลขานุการ 

มีหน้ำที่ ดังนี้  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ทางการกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของ
โรงเรียน ครู บุคลากร และนักเรียน ผ่านระบบป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของโรงเรียนให้มี
ความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์จัดท าวารสารของโรงเรียน และปฏิบัติหน้าท่ีพิธีกรในงานและกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน 

๘.๒  งำนประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศกลุ่มสำระฯ/ฝ่ำย/งำน (Public Relations 
Committee of each learning area and section) ประกอบด้วย 

๑.  นางสาวสุมาลี   พยอมพันธุ ์ กลุ่มกิจการนักเรียน 
๒.  นางสาวเจนจิรา หนูทอง  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ นโยบายและแผน 
๓.  นายกฤษณ์  การะเกตุ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๔.  นางสาวอรุโณทัย ขันทอง  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๕.  นางสาวจิราภรณ์ น้อยแก้ว กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
๖.  นางสาวธนพร มากระจัน กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
๗.  นางสาวสุมาพร   ดอนอินผล กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 
๘.  นางสาวชันม์วรนัน ศิริพันธุ ์  กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
๙.  นายมารุต    คนหลัก  กลุ่มสาระฯศิลปะ 
๑๐.  นางสาวผุสชา   ทิพเนตร  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
๑๑.  นางสาวสุมนทรา ใจดี  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๒.  นางสาวปัญจพร มาพลาย  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๓.  นายเบญจรงค์   ศรีโพดก กลุ่มสาระฯการอาชีพ 
๑๔.  นางธันยมัย   วงศ์ทับแก้ว งานจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
๑๕.  นายนที    หนูทวน  งานแนะแนว 

มีหน้ำที่ ดังนี้   
- แจ้งข่าวสาร ข้อมูล ภาพข่าวกิจกรรมของกลุ่มสาระ/ฝ่าย/งาน ของตนเองให้กับฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ทราบ เพื่อน าข้อมูลประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น วารสาร ป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED ระบบ
เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของโรงเรียน ฯลฯ 
 

/เข้ำร่วม... 
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- เข้าร่วมด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมายภาระงานอื่นๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

๘.๒  งำนระบบเครือข่ำย (Networking Work) ประกอบด้วย 
๑.  นายอนุกูล  ปิโย   หัวหน้างาน 
๒.  นายอ านาจ  ปุ้งโพธิ ์   คณะท างาน 

  ๓.  นายภัทรดนัย มณี   คณะท างาน 
  4.  นางสาวสุวารีย์ ยี่ภู่   เลขานุการ 

 มีหน้ำที่ ดังนี้ 
1) จัดระบบเครือข่ายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้  
2) ควบคุมดูแลระบบเครือข่ายทุกศูนย์การเรียนให้ใช้งานการเรียนการสอนได้  
3) ดูแลสัญญาณอินเตอร์เน็ตบริการแก่ครู เจ้าหน้าท่ี และนักเรียนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้  
4) จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านระบบเครือข่าย ดูแลปรับปรุง Website ของโรงเรียนให้เป็น

ปัจจุบัน  
5) ก าหนดสิทธิการใช้อินเตอร์เน็ต (Account)ให้กับครู เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน  
6) ดูแลซ่อมแซมเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก (Server) และระบบ LAN ให้อยู่ในสภาพดี

และมีประสิทธิภาพ  
7) ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาวิธีการผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

๙.  งำนโสตทัศนศึกษำ (Audio Visual Committee) ประกอบด้วย 
 ๑.  นายปัญญา  บุญเติมเต็ม  หัวหน้างาน 
 ๒.  นายธนพงศ์  ต้ังธรรมนิยม  คณะท างาน 
 ๓.  นางสาวนุชสรา กิจพิทักษ ์  คณะท างาน 
 ๔.  นายอนุกูล   ปิโย   คณะท างาน 
 ๕.  นายอ านาจ   บุ้งโพธิ ์   คณะท างาน 
 ๖.  นายพัฒนา  โชติกันตะ  คณะท างาน 
 ๗.  นายมารุต  คนหลัก   คณะท างาน 
 ๘.  ว่าท่ี ร.ท. โยธิน อิ่มหิรัญ   คณะท างาน 
 ๙.  นายสุนทร  บางใจดี   คณะท างาน 

 ๑๐.  นายขวัญชัย นุ่มอ่อน   เลขานุการ 

มีหน้ำที่  ดังนี้ 
๑)  วางแผน เพื่อจัดของบประมาณตามกิจกรรมการพัฒนา 
2) จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา เช่น กล้องบันทึกภาพ วีดีโอ เครื่องเสียง เครื่องฉาย

ภาพทึบแสง โปรเจคเตอร์ ส าหรับให้บริการกับกิจกรรมต่าง ๆ  
3) บริหารจัดการ การกระจายเสียงภายในโรงเรียนให้ท่ัวถึง มีประสิทธิภาพ 
4) เก็บรวบรวมข้อมูล ภายถ่าย กิจกรรมอย่างเป็นระบบ 
5) ให้บริการโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อการศึกษา และสนทนาการภายในจุดบริการต่างๆ อย่างท่ัวถึง 
6) ถ่ายทอดสัญญาณ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ให้แก่นักเรียน ตามความเหมาะสม 
/7) ส่งเสริม... 
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7) ส่งเสริม พัฒนาให้นักเรียน มีส่วนร่วมในการบริการแต่ละกิจกรรม 
8) จัดหา และถ่ายทอดสัญญาณ รายการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาให้แก่นักเรียน 

๑๐.  งำนสำธำรณูปโภค (Public Utility Committee) ประกอบด้วย 
๑.  นายพินัย  โพธิ์ศรี   หัวหน้างาน 
๒.  นายมงคล  พาพร   คณะท างาน 
๓.  นายสุธน  เกิดพงษ์   คณะท างาน 
๔.  นายอ านาจ  หลักสุวรรณ  คณะท างาน 
๕.  นายสุนทร  บางใจดี   คณะท างาน   
๖.  นายสถิตย์  ศรีทองค า  คณะท างาน 
๗.  นายสลิชัย  นาคบุญยา  คณะท างาน 
๘.  นายจิรธนา  ธาราศรีสุทธิ  คณะท างาน 
๙.  นายอนุรักษ์  สุนทรวิภาต  คณะท างาน 
๑๐.  นายเบญจรงค์   ศรีโพดก  เลขานุการ 

มีหน้ำที่ ดังนี้ 
๑) วางแผนเพื่อของบประมาณจัดบริหารสาธารณูปโภค 
๒)  ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของนักการภารโรง ท่ีรับผิดชอบ ห้องน้ า ห้องส้วมทุกอาคาร 
๓)  ประสานงานกับงานอาคารสถานท่ี เกี่ยวกับการบ ารุงรักษา ตู้น้ าด่ืม น้ าใช้ ห้องน้ า  

ห้องส้วม เครื่องดับเพลิง และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดภายในโรงเรียน 
๔)  ประสานงานกับงานโภชนาการ เพื่อตรวจติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพของน้ าด่ืมให้

สะอาด อยู่เสมอ 
๕)  จัดท าบัญชีควบคุมวัสดุ – ครุภัณฑ์ ของงาน 
๖)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑๑.  งำนยำนพำหนะโรงเรียน (Transportation Committee) ประกอบด้วย 
๑.  นายธนพงศ์  ต้ังธรรมนิยม  หัวหน้างาน 
๒.  นายสุธีร์  นาคทองอินทร์  พนักงานขับรถตู้  

เลขทะเบียน นข. ๕๔๔๕ 
๓.  นายสามารถ  รอดจิตต์สวัสด์ิ  พนักงานขับรถตู้  

เลขทะเบียน นข. ๓๗๕๗ 
๔.  นายอนุรักษ์  สุนทรวิภาต  พนักงานขับรถตู้ 

เลขทะเบียน ๔๐ – ๐๒๙๖ 
รถกระบะ  ๔ ประตู   

         เลขทะเบียน กฉ. ๗๒๑๗ 
         ร่วมกับงานอาคารสถานท่ี 

๕.  นายสุนทร  บางใจดี   พนักงานขับรถตู้ 
         เลขทะเบียน นข. ๒๒๒๓ 

รถกระบะ  ๔ ประตู   
         เลขทะเบียน กฉ. ๗๒๑๗ 

ร่วมกับงานอาคารสถานท่ี 
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๖.  นายมงคล  พาพร   พนักงานขับรถ 
รถกระบะ  ๔ ประตู   

       เลขทะเบียน กฉ. ๗๒๑๗ 
ร่วมกับงานอาคารสถานท่ี 

 ๗.  นายเฉลิมศักดิ์ ชะเอม พนักงานขับรถบรรทุกเล็ก  
ทะเบียน ป. ๕๓๑๒ 
ร่วมกับงานอาคารสถานท่ี 

8.  นางเพยาว์  ตนดี   เลขานุการ 

มีหน้ำที่  ดังนี้ 
๑. วางแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้บริหารบุคลากร 
๒. บ ารุงรักษา ซ่อมแซมรถส่วนกลางของโรงเรียนท้ังหมดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา 
๓. พิจารณาขอใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบ 
๔. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ 
๕. ควบคุม ตรวจสอบ การใช้น้ ามันเช้ือเพลิง รถยนต์ส่วนกลางทุกคัน และเครื่องตัดหญ้า 
๖. ควบคุมการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานรถยนต์ 

๑๒.  งำนข้อมูลสำรสนเทศ (General Administration Information Committee) ประกอบด้วย 
๑.  นางสาวจิราภรณ์ น้อยแก้ว  หัวหน้างาน 
๒.  นายภัทรดนัย มณี   คณะท างาน 
๓.  ว่าท่ี ร.ท.โยธิน อิ่มหิรัญ   คณะท างาน 
๔.  นางพจมาลย์  สังข์สุวรรณ  คณะท างาน 
๕.  นางสาวนิตยา หอมเย็นใจ  คณะท างาน 
๖.  นางเพยาว์  ตนดี   เลขานุการ 

มีหน้ำที่  ดังนี้ 
๑)  การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลบุคลากร และผลงานของฝ่าย 
2) การวิเคราะห์ จัดท าข้อมูล รายงานผล และให้บริการข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย/งาน/

บริหารงานท่ัวไป 
3) จัดระบบหมวดหมู่ บันทึก รายละเอียด พร้อมเอกสารส าหรับการตรวจสอบ เพื่อรับการ

ประเมินคุณภาพ 

๑๓.  งำนลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนบริกำร (Service Employee Committee) ประกอบด้วย 
๑.  นายสุนทร  แตงโต   หัวหน้างาน 
๒.  นางเพยาว์  ตนดี   คณะท างาน 
๓.  นายขวัญชัย  นุ่มอ่อน   คณะท างาน 
๔.  นายธนพงศ์  ต้ังธรรมนิยม  คณะท างาน 
๕.  นายพินัย  โพธิ์ศรี   คณะท างาน 
๖.  นางดวงใจ  ผาสุข   คณะท างาน 
๗.  นางสาวศิริลักษณ์ แย้มเขนง  คณะท างาน 
๘.  นายณัฐวุฒิ  ทัพหนุน   เลขานุการ 
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มีหน้ำที่  ดังนี้ 
๑)  วางแผน มอบหมายงาน ตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
2) จัดเวร – ยาม รักษาสถานท่ีราชการ ส าหรับนักการภารโรง 
3) พัฒนากระบวนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 
4) สร้างขวัญ ก าลังใจ การเพิ่ม ปรับ เปล่ียน ทักษะอาชีพที่สูงขึ้น 
5) นิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

ท้ังนี้ ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
 
 
 

( นายนิติกรณ์   ฉันท์วงศ์ชนะ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  

จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
หมำยเหตุ  : อาจมีค าส่ังเพิ่มเติมหรือแก้ไขตามความเหมาะสมต่อไป 


