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ค าสั่งโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟูาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

ที ่ 71  /๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

     

 เพ่ือให้การด าเนินงาน ในการจัดท าบริการสาธารณะทางด้านการศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟูาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
๑. นายกิตติศักดิ์ สมพล  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธาน 
2. นางจริยา มหาเทียร รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป รองประธาน 
3. นางอมรา คุ้มจันอัด รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รองประธาน 
  และกลุ่มบริหารงบประมาณ  
๔. นายพงษ์ธร วชิระปราการพงษ์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รองประธาน 
5. นายสมศักดิ์ พาหะมาก ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 
6. นายสุภางค์ เรืองศรี ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 
7. นางพัทธนันท์ พิรุณ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
๘. นางเพียงกมล  จอร์แดน ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
๙. นายทองอยู่ สาระ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
๑๐. นางนลินรัตน ์ สุขธีรกุลพงศ์ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
1๑. นางสุลัดดา เฟ่ืองธนภูมิ     ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
1๒. นายพิชัย เหลืองอรุณ     ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
1๓. นายทวีศักดิ์ หงส์อารยะชน ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
1๔. นางธัญวลัย เคนแพง     ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๑๕. นายโสภณ      พวงพันธบ์ุตร ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
1๖. นางสาวขวัญหทัย  อ้นฟัก คร ู เลขานุการ 
1๗. นางนฤมล นิลพันธ์           คร ู เลขานุการ 
1๘. นางสาวกชวรา  ทองปรางค์ คร ู เลขานุการ 
1๙. นางสาวชฎาพร  จีนประโคน เจ้าหน้าที่ส านักงานผู้อ านวยการ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 - วางแผน ประสานงาน ด าเนินการ ให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ 
   ที่เก่ียวข้องพร้อมทั้งแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดข้ึนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

2. งานส านักงานอ านวยการ และงานที่ข้ึนตรงต่อผู้อ านวยการ 
 ๒.1 งานส านักอ านวยการ 

1. นางอมรา  คุ้มจันอัด   หัวหน้างาน 
2. นางสาวขวัญหทัย   อ้นฟัก    กรรมการ 
3. นางสาวกชวรา   ทองปรางค ์   กรรมการ 
4. นางนฤมล  นิลพันธ์              กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวชฎาพร  จีนประโคน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
๑. รับรองและอ านวยความสะดวกผู้มาติดต่อส านักอ านวยการ  
๒. ประสานงานกลุ่มบริหารต่าง ๆ  ครู บุคลากร และนักเรียนเพ่ือให้งานส าเร็จเรียบร้อย  
3. จัดท าปฏิทิน  นัดหมาย และก าหนดการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 
4. ปฏิบัติงานธุรการส านักงาน ตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2548 
5. เตรยีมการประชุม ประกาศเชิญประชุมคร ูจัดท าระเบียบวาระการประชุมจดบันทึกการประชุม    
 ท ารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและน าส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 

 2.2 งานสถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น 
1. นางอมรา  คุ้มจันอัด   หัวหน้างาน 
2. นางจริยา  มหาเทียร   กรรมการ 
3. นายพงษ์ธร  วชิระปราการพงษ์  กรรมการ 
4. นายสมศักดิ์  พาหะมาก   กรรมการ 
5. นายสุภางค์    เรืองศรี    กรรมการ 
6. นายทองอยู่  สาระ    กรรมการ 
7. นางนลินรัตน์   สุขธีรกุลพงศ์     กรรมการ 
8. นางสุลัดดา   เฟ่ืองธนภูมิ       กรรมการ 
9. นางพัทธนันท์   พิรุณ    กรรมการ 
10. นายทวีศักดิ์    หงส์อารยะชน   กรรมการ 
11. นางธัญวลัย  เคนแพง       กรรมการ 
12. นางสาวขวัญหทัย อ้นฟัก    กรรมการ 
13. นางสาวกชวรา   ทองปรางค์   กรรมการ 
14. นางนฤมล  นิลพันธ์             กรรมการและเลขานุการ  
15. นางสาวชฎาพร  จีนประโคน           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
1. พัฒนานโยบายและจุดเน้นของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 
 กระทรวงศึกษาธิการ 
2. ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นตาม ข้อ 1 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 

 2.3 คณะกรรมการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  1. นางอมรา  คุ้มจันอัด   หัวหน้างาน 

2. นายทองอยู่  สาระ    กรรมการ 
3. นางนลินรัตน์   สุขธีรกุลพงศ์     กรรมการ 

  4. นางสุลัดดา  เฟ่ืองธนภูมิ   กรรมการ 
5. นางพัทธนันท์   พิรุณ    กรรมการ 
6. นายสมศักดิ์  พาหะมาก   กรรมการ 
7. นายสุภางค์    เรืองศรี    กรรมการ 
8. นายทวีศักดิ์    หงส์อารยะชน   กรรมการ 
9. นางธัญวลัย  เคนแพง       กรรมการ 
10. นางสุลัดดา   เฟ่ืองธนภูมิ       กรรมการ 

  11. นางสาวสุธารส วรนาม    กรรมการ 
  12. นางสาวผกาทิพย์  รันสูงเนิน   กรรมการ  
  13. นางสาวยุพาพรรณ  ระลึก    กรรมการ 
  ๑4. นางสาวสุภาพร  แจ้งกระจ่าง   กรรมการ 
  ๑5. นายณรงศักดิ์  ศิริวัฒนาตระกูล   กรรมการ 
  16. นางกรกมล  วัฒนวิจารณ์   กรรมการ 
  17. นางกัญญา  พงศ์จันทรเสถียร   กรรมการ 
  18. นางนิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูล   กรรมการ 
  19 นายธนากร   จันทนากร   กรรมการ 
  20. นายทองจันทร์ เติมจิตร    กรรมการ 
  21. นางสาวจินตนา   โฮชิน    กรรมการ 
  22. นายฉัตรชัย   เหรียญทอง   กรรมการ 
  23. นางสาวภรณ์ทิพย์  ทองวิเศษ   กรรมการ 
  24. นางสมฤทัย  จิราพงษ์    กรรมการ 
  25. นายพิชัย  เหลืองอรุณ   กรรมการและเลขานุการ 
  26. นายนนกร   มังคละศิริ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
  1. จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รับรองการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen): เป็นเลิศวิชาการสื่อสารสองภาษา 
    ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก 
3. ส่งเสริมการยกระดับการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard) 
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4. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ีสอง  
5. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนตาม 
    หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  
6. สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 

 7. รวบรวมและจัดท าเอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 
8. ประสานงานกับงานหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  9. ก าหนดจุดเน้น เป็นเปูาหมายหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินรางวัลมาตรฐาน OBEC QA 
  10. วางแผนพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน OBEC QA ให้บรรลุผลตามเปูาหมายความส าเร็จของ 
        สถานศึกษา 
  11. ด าเนินการพัฒนางานตามแผน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณตามเปูาหมายที่ก าหนดให้ 

12. สรุปผลการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  13. ประสานงานร่วมกับงานแผนงาน งานสารสนเทศ งานประกัน และงานอ่ืน ๆที่เก่ียวข้อง  
        จัดท ารายงาน 
  14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 2.4 คณะกรรมการงานกองร้อยพิเศษ 
1. นางอมรา  คุ้มจันอัด   หัวหน้างาน 
2. นางจริยา  มหาเทียร   กรรมการ 
3. นายพงษ์ธร  วชิระปราการพงษ์  กรรมการ 
4. นายทวีศักดิ์  หงส์อาระชน   กรรมการ 
5. นายไกรสิทธิ์  สุระรัมย์    กรรมการ 
6. นายธเนศ  สุทธิจุฑามณี   กรรมการ 
7. นายภูมิพันธ์  ศรีธงชัย    กรรมการ 
8. นางเพียงกมล  จอร์แดน   กรรมการ 
9. นางสาวพรพรรณ พูลเขาล้าน   กรรมการ 
10. นายปรีชา  บุญปลอด   กรรมการ 
11. นายสุวรรณ  จันทะคุณ   กรรมการ 
12. นางสาวจิรภิญญา  ฉายแสง    กรรมการ 
13. นางสาวสุราลัย  เกตุธรรมรัตน์   กรรมการ 
14. นางสาวสุปราณี  ออกช่อ    กรรมการ 
15. นายชนาธิป   พงศ์เสน่ห์วิทยา   กรรมการ 
16. นางสาวพิรญาณ์  นพรัตน์    กรรมการ 
17. นางสาวจินตนา โฮชิน    กรรมการ 
18. นางสาวธวัลรัตน์  ยศเรือง    กรรมการ 
19. นางสาวลัดดาวัลย์  ศิลปศร    กรรมการ 
20. นางสาวกชวรา ทองปรางค ์   กรรมการและเลขานุการ 
21. นางสาวสุวรรณา       ทัพทวี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ดูแล ก ากับติดตามลูกเสือ เนตรนารี กองร้อยพิเศษมีระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดี 
    แก่กองลูกเสือโรงเรียน 
2. ประสานงานที่ได้รับมอบหมายให้กองลูกเสือพิเศษปฏิบัติหน้าที่หรือร่วมกิจกรรมพิธีต่าง ๆ  
    หรือร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
3. จัดฝึกอบรมนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือกองร้อยวิชาพิเศษ 
4. ประเมินผลกิจกรรมและรายงานสถานศึกษา 

  5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 2.5 งานพัฒนานโยบายและแผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 1. นางเพียงกมล  จอร์แดน   หัวหน้างาน 
 2. นายนนกร   มังคละศิริ   รองหัวหน้างาน 
 3. นางสาววริศรา  ตู้จินดา    กรรมการ 
 4. นางสาวธวลัรัตน์  ยศเรือง    กรรมการ 
 5. นางสาวสุภิญญา  แซ่เซียว    กรรมการ 
 6. นางสาวปาริชาติ  สุนทร    กรรมการ 
 7. นางสาวประภัสสร  จันทร์แดง   กรรมการ 
 8. นางสาวกัญญาณัฐ  เครือบุตร   กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางสาวธนพร  จรจรัญ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. วิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
        ขั้นพ้ืนฐาน        
 2. วิเคราะห์นโยบายของโรงเรียนในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. จัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 4. จัดสรรและบริหารเงินงบประมาณของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 

5. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
6. ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการใช้งบประมาณ 
7. ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 2.6 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 1. นายธนากร   จันทนากร   หัวหน้างาน 
 2. นายฉัตรชัย   เหรียญทอง   รองหัวหน้างาน 
 3. นายนนกร  มังคละศิริ   กรรมการ 
 4. นายศราวุธ   สุดชา    กรรมการ 
 5. นางสาวจตุพร  จารุเกศนันท์   กรรมการ 
 6. นางสาวธันวช์นก  เติมเกียรติไพบูลย์  กรรมการ 
 7. นายภัชรชัย   พามงคลเศรษฐี   กรรมการ 
 8. นางสาวปาริชาต  สุนทร    กรรมการ 
 9. นางสาวมนฤดี  ฤกษ์พาดี   กรรมการ 
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 10. นางสาวจุฑาภรณ์  ฉิมทับ    กรรมการ 
 11. นางสาวธิดารัตน์  ทิพอุตร    กรรมการ 
 12. นางสาววรรณพิมล  บุนทยะพัธน์   กรรมการ 
 13. นางสาวสุราลัย  เกตุธรรมรัตน์   กรรมการ 
 14. นางสมฤทัย   จิราพงษ์    กรรมการ 
 15. นางสาวพิรญาณ์  นพรัตน์    กรรมการ 
 16. นางสาวพรพรรณ  พูลเขาล้าน   กรรมการ 
 17. นางสาวสุริษา  สุทธิวรรณ   กรรมการ 
 18. นางสาวนิธิพร  เพ็ชรโชติ   กรรมการ 
 19. นางสาวชญาภรณ์  สงครามรอด   กรรมการ 
 20. นางสาวธวัลรัตน์  ยศเรือง    กรรมการ 
 21. นางสาวขวัญหทัย  อ้นฟัก    กรรมการและเลขานุการ 
 22. นางสาวดาราวรรณ  ลิขิต    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 23. นางสาวชลธิชา  บรรดาล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 24. นางวันวิสา   ด่านสกุล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. ก าหนดจุดเน้น เปูาหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของ 
    กระทรวง เปูาหมายความส าเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานรับรอง 
    มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
3. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลตาม 
    เปูาหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
4. ด าเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุง 
    พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
5. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกัน 
    คุณภาพภายใน  
6. ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม 
    ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานคณะกรรมการ                
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
7. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการ 
    ประเมินสถานศึกษาภายนอกเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
8. ประสานงานและร่วมด าเนินการกับงานแผนงาน  งานสารสนเทศ  งานทะเบียน – วัดผลและ 
    งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 3.1 นางอมรา คุ้มจันอัด รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. เป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

2. ก าหนดนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาด้านกลุ่มบริหารบริหารงบประมาณ 
3. วางแผนการด าเนินงานด้านกลุ่มบริหารงบประมาณ 
4. จัดระบบบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
5. สนับสนุน ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านกลุ่มบริหารงบประมาณ 
6. ควบคุม ดูแลการด าเนินงานด้านกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ของโรงเรียนให้บรรลุตาม 
    เปูาหมาย 
7. วินิจฉัย สั่งการ ในขอบข่ายของงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
8. พัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
9. นิเทศ ติดตามผล สรุปประเมินผลและรายงานด้านกลุ่มบริหารงบประมาณต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

 3.2 ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ 
3.2.1 นางพัทธนันท์  พิรุณ  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ช่วยก ากับ ดูแล ติดตาม งานในกลุ่มบริหารงบประมาณตามท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
    - งานส านักงาน 
    - งานจัดสรรและบริหารงบประมาณ 
    - งานระดมทรัพยากร 
    - งานการเงินและการบัญชี 
    - งานพัสดุและสินทรัพย์ 
    - งานยานพาหนะ 
2. ช่วยติดตาม ดูแล และรายงานการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณให้ 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณทราบ 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

3.2.2 นางเพียงกมล จอร์แดน ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ช่วยก ากับ ดูแล ติดตาม งานในกลุ่มบริหารงบประมาณตามท่ีได้รับมอบหมายจากรองผู้อ านวยการ 
    กลุ่มบริหารงบประมาณ ดังนี้ 
    - งานส านักงาน 
    - งานแผนงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
    - งานสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณ 
    - งานตรวจสอบภายใน 
    - งานระบบควบคุมภายใน 
    - งานตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงาน 
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2. ช่วยติดตาม ดูแล และรายงานการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณให้ 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณทราบ 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 3.3 คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
1. นางอมรา  คุ้มจันอัด   หัวหน้างาน 
2. นางพัทธนันท์  พิรุณ    รองหัวหน้างาน   
3. นางเพียงกมล  จอร์แดน   รองหัวหน้างาน    
4. นางธัญวลัย  เคนแพง    กรรมการ 
5. นางสาวดาราวรรณ     ลิขิต    กรรมการ 
6. นางสาวขวัญหทัย อ้นฟัก    กรรมการ 
7. นายคมสันต์  นิลพันธ์    กรรมการ 
8. นายนนกร   มังคละศิริ   กรรมการ 
9. นางสาวกุหลาบ ข่าขันมะลี   กรรมการและเลขานุการ 
๑0. นายอิสระพงษ ์ เดชวงษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ประสาน  ควบคุม  ดูแลการด าเนินงานตามภารกิจของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
2. ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการฝุายต่างๆ 
3. อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานตามแผนและงานที่ได้รับมอบหมาย 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 3.4 คณะกรรมการส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 1. นางสาวขวัญหทัย     อ้นฟัก    หัวหน้างาน 
 2. นางสาวกุหลาบ ข่าขันมะลี   รองหัวหน้างาน 
 3. นางสาววลัยลักษณ์ ภูศร ี    กรรมการ 
 4. นางสาวสาโรจ ชัยศรี    กรรมการ 

5. นางสาวปัญจรีย์ ศิริทอง    กรรมการ 
6. นางสุรีย์พรรณ สาลี    กรรมการ 
7. นางสาวธิดาทิพย์ ภูนาโคก    กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. ท าหน้าที่สารบรรณของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 2. สรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มเพ่ือรับการประเมินและบริการสารสนเทศ      

3. ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ เพื่อให้งานส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 3.5 งานการเงินและการบัญชี 
 1. นางพัทธนันท ์ พิรุณ    หัวหน้างาน 

2. นางสาวสาโรจ ชัยศรี    กรรมการ 
3. นางสาวปัญจรีย์ ศิริทอง    กรรมการ 
4. นางสาวกุหลาบ ข่าขันมะลี   กรรมการและเลขานุการ 
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อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ควบคุมการรับ-จ่ายเงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบยีบอย่างเคร่งครัด     
2. ลงบัญชีในสมุดบัญชีและทะเบียนคุมเงินประเภทต่างๆ  ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

          3. จัดท าบัญชี รายงานเงินคงเหลือของเงินทุกประเภท 
          4. จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและมีรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ 
          5. รับเงินนอกงบประมาณประเภทต่าง ๆ ออกใบส าคัญรับเงินของทางราชการตามประเภทของเงิน 
              นั้นๆ ท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันให้ถูกต้องและน าเงินพร้อมเอกสารน าส่งรองผู้อ านวยการ 
              กลุ่มบริหารงบประมาณ เพ่ือน าฝากธนาคารในแต่ละวัน 
          6. จัดท าฎีกาเงินเดือนส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดท าเงินสวัสดิการ  ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน และการศึกษาบุตร 
          8. แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของโรงเรียน เพื่อตรวจนับเงินและตรวจสอบเอกสาร 
     แทนตัวเงินให้ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันและยอดคงเหลือในสมุดเงินสด 
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 3.6 งานพัสดุและสินทรัพย์ 
  1. นางอมรา  คุ้มจันอัด   หัวหน้างาน 
  2. นายอิสระพงษ ์ เดชวงษา   รองหัวหน้างาน 
  3. นางสุรีย์พรรณ สาลี    กรรมการ 
  4. นางสาววลัยลักษณ์ ภูศร ี    กรรมการและเลขานุการ 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
     การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามท่ีได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการ 

    สถานศึกษา 
2. จัดหาพัสดุให้เป็นไปตามรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะตามท่ีทางราชการก าหนด 
3. ควบคุม ก ากับ และดูแลการเบิกจ่ายพัสดุ ให้มีหลักฐานการเบิกจ่าย การลงทะเบียนพัสดุถูกต้อง 
    เป็นปัจจุบันรวมทั้งติดตามและตรวจสอบเอกสารการใช้พัสดุของแต่ละหน่วยงาน 
4. ด าเนินการตรวจสอบและจ าหน่ายพัสดุประจ าปีตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและตามระเบียบ 
    กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
5. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
6. จัดพิมพ์และลงบัญชีชุดใบเบิกของฝุาย/กลุ่มสาระฯ/งาน 
7. สรุปข้อมูลและรายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ของฝุาย/กลุ่มสาระฯ/งาน ประจ าเดือนและประจ าปี 
8. ให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 3.7 งานระดมทรัพยากร 
  1. นางอมรา  คุ้มจันอัด   หัวหน้างาน 
 2. นางสาวกุหลาบ ข่าขันมะลี   กรรมการ 
 3. นางสาววลัยลักษณ์ ภูศร ี    กรรมการ 
 4. นางสาวปัญจรีย์ ศิริทอง    กรรมการ 
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 5. นางสาวสาโรจ ชัยศรี    กรรมการ 
 6. นางพัทธนันท ์ พิรุณ    กรรมการและเลขานุการ  

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. น าเสนอข้อมูลการจัดเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และโรงเรียน  
     ผ่านความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. รายงานผลการขออนุมัติการจัดเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
     สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล้ว ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

3. ด าเนินการจัดเก็บเงินบ ารุงการศึกษาจากผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ตามที่ได้รับการอนุมัติจาก 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

 4. ระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการศึกษา ตามความประสงค์ของผู้ให้การสนับสนุน 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 3.8 งานจัดสรรและบริหารงบประมาณ 
1. นางอมรา  คุ้มจันอัด   หัวหน้างาน 
2. นางพัทธนันท์  พิรุณ    กรรมการ 

 3. นายอิสระพงษ ์ เดชวงษา   กรรมการ 
 4. นางเพียงกมล  จอร์แดน   กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มบริหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ ใช้จ่ายตามภารกิจ ให้เป็นไป           
              ตามระเบียบและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2. ปฏิบัติตามแนวทาง หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบก าหนด เพื่อประโยชน์ 
    ครอบคลุมภารกิจของโรงเรียน โดยเน้น ถูกต้อง โปร่งใส ประหยัด ประโยชน์และรวดเร็วตรงเวลา 

 3.9 งานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณ 
  1. นางเพียงกมล  จอร์แดน   หัวหน้างาน 
 2. นางพัทธนันท ์ พิรุณ    กรรมการ 
 3. นางสุรีย์พรรณ สาลี    กรรมการ 
 4. นางสาวปัญจรีย์ ศิริทอง    กรรมการ 

5. นางสาวสาโรจ ชัยศรี    กรรมการ 
 6. นายอิสระพงษ์ เดชวงษา   กรรมการและเลขานุการ 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. ดูแลการจัดท าแผนงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 2. ประสานงานกับหัวหน้างานแผนงานโรงเรียนเพ่ือน าข้อมูลแจ้งกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 3. รวบรวมแผนน าส่งหัวหน้าแผนงานของโรงเรียนและน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร 
     งบประมาณ 
 4. ดูแลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนและประสานงานกับงานพัสดุ งานการเงิน  
 5. รวบรวมสถิติข้อมูลในการด าเนินงาน ผลงาน กลุ่มบริหารงบประมาณเพ่ือเป็นข้อมูลในการ 
     ด าเนินงานในครั้งต่อไป 
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 6. น าเสนอรองผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารบริหารงบประมาณเพ่ือน าเสนอผู้บริหาร 
      สถานศึกษา 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 3.10 งานยานพาหนะ 
 1. นายคมสันต์  นิลพันธ์    หัวหน้างาน 

2. นายพรพิรุณ  ชมจันทร์   กรรมการ 
 3. นายประสิทธิ์  วงศ์เนตร   กรรมการ 

4. นางนฤมล  นิลพันธ์    กรรมการและเลขานุการ   
5. นายเสกสันต์  อยู่ชมสุข   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. อ านวยความสะดวก จัดให้บริการการใช้รถยนต์ของโรงเรียนในงานราชการตามระเบียบราชการ 

2. ดูแล บ ารุงรักษา ด าเนินการขอซ่อมบ ารุงยานพาหนะของโรงเรียนตามความจ าเป็นและปฏิบัติตาม    
    ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. 2548   
3. ท าเรื่องเบิกจ่ายการใช้น้ ามัน และบ ารุงรักษายานพาหนะของโรงเรียน 

 4. จัดท าทะเบียนรถยนต์ บันทึกข้อมูลและประวัติการใช้ และบ ารุงรักษารถยนต์ทุกคัน 
5. ควบคุม ติดตาม การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจร 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 3.11 งานตรวจสอบภายใน 
1. นางธัญวลัย  เคนแพง    หัวหน้างาน 
2. นางสาวชลธิชา   บรรดาล    กรรมการ 
3. นางสาวอรุณี   ปุตุรงค ์    กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ตรวจสอบบันทึกการรับ - จ่าย จากใบเสร็จรับเงิน 

 2. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินบ ารุงการศึกษา ตามจ านวนนักเรียนที่มีบัญชีในทุกระดับชั้นและ 
               ลงทะเบียนคุมให้ถูกต้องและตรวจสอบใบเสร็จรับเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรียน 
 3. ตรวจสอบบัญชีเงินคงเหลือประจ าวัน สมุดธนาคาร ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องตาม 
      ประเภทของเงิน                                
 4. บันทึกปัญหาในการตรวจสอบเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการ และรายงานให้รองผู้อ านวยการ 
     กลุ่มบริหารงบประมาณทราบต่อไป 

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 3.12 งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
1. นางพัทธนันท์  พิรุณ    หัวหน้างาน 
2. นางสาวกุหลาบ  ข่าขันมะลี   กรรมการ 
๓. นางสาวดาราวรรณ   ลิขิต    กรรมการ 
4. นายอิสระพงษ ์ เดชวงษา   กรรมการ 
5. นางเพียงกมล  จอร์แดน   กรรมการและเลขานุการ 
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อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
    และผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงบประมาณตามระเบียบราชการ 

 2. บันทึกและรายงานผลการใช้งบประมาณ 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 3.13 งานควบคุมภายใน 
1. นางสาวดาราวรรณ  ลิขิต    หัวหน้างาน 
2. นางสาวอรุณี   ปุตุรงค์          กรรมการ 
3. นายปรีชา   บุญปลอด   กรรมการ 
4. นายนทีกานต์  สุนทร     กรรมการ 
5. นางสาวมนฤดี  ฤกษ์พาด ี   กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ทบทวนและเป็นแกนหลักในการก าหนดระบบควบคุมภายในของโรงเรียน 

         2. รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
     ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  

3. ติดตามการประเมินความเสี่ยงและการปรับปรุงระบบงานของโรงเรียน 

  3.๑4  งานประกันคุณภาพกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๑. นายนนกร   มังคละศิริ   หัวหน้างาน 
 ๒. นางสาวกุหลาบ ข่าขันมะลี   กรรมการ 
 ๓. นายคมสันต์  นิลพันธ์    กรรมการ 
 ๔. นายอิสระพงษ ์ เดชวงษา   กรรมการ 
 ๕. นางสาวพิชญาภา มานะวิริยภาพ   กรรมการ 

๖. นางสาวธวลัรัตน ์ ยศเรือง    กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ 

๒. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือรายงานผลการประเมินตนเองต่อสถานศึกษา 
๓. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 3.1.5 งานสวัสดิการโรงเรียน 
 ๑. นางอมรา  คุ้มจันอัด   หัวหน้างาน 

2. นางพัทธนันท์  พิรุณ    รองหัวหน้างาน 
3. นางนลินรัตน์  สุขธีรกุลพงศ์   กรรมการ 
4. นางสาวกัญญาณัฐ เครือบุตร   กรรมการ 

 5. นางสาวกุหลาบ ข่าขันมะลี   กรรมการ 
 6. นายอิสระพงษ ์ เดชวงษา   กรรมการ 
 7. นางสาววลัยลักษณ์ ภูศร ี    กรรมการ 
 8. นายคมสันต์  นิลพันธ์    กรรมการ 
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 9. นางสุรีย์พรรณ สาลี    กรรมการ 
 10. นางสาวปัญจรีย ์ ศิริทอง    กรรมการ 

11. นางสาวสาโรจ ชัยศรี    กรรมการ 
12. นางสาวขวัญหทัย อ้นฟัก    กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. ดูแล ประสานงานการจัดสวัสดิการส าหรับบุคลากรภายในโรงเรียน เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ 
 ๒. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือการให้สวัสดิการตามความเหมาะสม 
 ๓. ด าเนินงานในส่วนของสวัสดิการตามแนวที่โรงเรียนก าหนด 

๔. เลขานุการท าหน้าที่เบิกจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบข้อบังคับของสวัสดิการ 
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
4. กลุ่มบริหารวิชาการ 
 4.1 นางอมรา   คุ้มจันอัด รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. เป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

2. ด าเนินงานตามขอบข่ายและภาระงานการบริหารงานวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
3. ก าหนดนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาด้านกลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียน  
4. วางแผนการด าเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียน  
5. จัดระบบบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียน  
6. สนับสนุน ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านกลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียน 
    รวมทั้งสายงานกลุ่มบริหารวิชาการ และการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านกลุ่มบริหารวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและงานตามแผนภูมิ 
    โครงสร้างของกลุ่มบริหารวิชาการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนที่วางไว้ให้มีประสิทธิภาพตาม 
    มาตรฐานงานกลุ่มบริหารวิชาการ  
8. ควบคุมดูแลการด าเนินงานด้านกลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียนให้บรรลุตามเปูาหมาย และเป็นไป 
    ตามหลักสูตรก าหนด  
9. วินิจฉัยสั่งการในขอบข่ายและภาระงานของงานกลุ่มบริหารวิชาการ  
10. พัฒนาบุคลากรด้านกลุ่มบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  
11. ติดตาม ก ากับ การจัดแผนการจัดการเรียนรู้ จัดตารางสอน และการจัดบุคลากรเข้าสอนใน 
      รายวชิาต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
12. จัดให้มีการวิจัย และพัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มกิจกรรมพัฒนา 
      ผู้เรียน ห้องเรียนพิเศษ และห้องศูนย์ต่างๆ   
13. จัดให้มีศูนย์เอกสาร และต าราเรียน ศูนย์สื่อนวัตกรรม แหล่งการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาหลักสูตร  
14. ควบคุมงานแผนกทะเบียน วัดผล ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และเรียบร้อย  
15. ควบคุมดูแล และพัฒนางานห้องสมุดให้ทันสมัย และบริการครู นักเรียน  
16. ควบคุมการเรียนการสอน ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในด้านการสอนและ 
      การวัดผล  
17. นิเทศ ติดตามผล สรุปประเมินผล และรายงานปัญหาด้านกลุ่มบริหารวิชาการต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  



๑๔ 

 

 

18. จัดให้มีการนิเทศงานกลุ่มบริหารวิชาการ และส่งเสริมงานด้านกลุ่มบริหารวิชาการรวมทั้ง 
      การพัฒนาบุคลากร  
19. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรม และทักษะวิชาการภายในโรงเรียน  
20. ควบคุมการใช้งบประมาณของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงานวิชาการให้เกิดประโยชน์แก่ 

การจัดการเรียนการสอนให้มากท่ีสุด  
21. พิจารณา ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดหนังสือเรียนในแต่ละรายวิชาแต่ละระดับชั้น  
22. ด าเนินการรับสมัครนักเรียน และคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  
23. ให้บริการแก่ชุมชนด้านวิชาการ  
24. ประสานงานกับกลุ่มโรงเรียน และหน่วยงานอ่ืน ๆ  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ 
       มากยิ่งขึ้น  

 4.2 ผู้ช่วยรองผู้อ านายการกลุ่มบริหารวิชาการ 
  4.2.1 นายทองอยู่ สาระ  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ช่วยก ากับ ดูแล ติดตาม งานในกลุ่มบริหารวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
    - งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
    - งานพัฒนาและประเมินทักษะการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
    - งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 
    - งานส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด 
2. ช่วยติดตาม ดูแล และรายงานการปฏิบัติงานของบุคลากรทางกลุ่มบริหารวิชาการให้ 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการทราบ  
3. ช่วยควบคุม ดูแล การด าเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสายงานสังกัดกลุ่มบริหารวิชาการ 
    ให้ด าเนินการด้วยดี  
4. ช่วยควบคุม ดูแล การเรียนการสอนตามตารางสอน การจัดครูเข้าสอนแทนในชั้นต่างๆ โดย 
    ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.2.2 นางนลินรัตน ์สุขธีรกุลพงศ์  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ช่วยก ากับ ดูแล ติดตาม งานในกลุ่มบริหารวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
   - งานส านักงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 
   - งานโรงเรียนคุณธรรม และพัฒนาประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   - งานแผนงานและประกันคุณภาพวิชาการ 
   - งานทะเบียนนักเรียน 
2. ช่วยติดตาม ดูแล และรายงานการปฏิบัติงานของบุคลากรทางกลุ่มบริหารวิชาการให้ 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการทราบ  
3. ช่วยควบคุม ดูแล การด าเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสายงานสังกัดกลุ่มบริหารวิชาการ 
    ให้ด าเนินการด้วยดี  



๑๕ 

 

 

4. ช่วยควบคุม ดูแล การเรียนการสอนตามตารางสอน การจัดครูเข้าสอนแทนในชั้นต่างๆ  
    โดยประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.2.3 นางสุลัดดา    เฟื่องธนภูมิ  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ช่วยก ากับ ดูแล ติดตาม งานในกลุ่มบริหารวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
    - งานนิเทศการศึกษาและก ากับติดตามคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 
    - งานแนะแนวและทุนการศึกษา 
    - งานส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
    - งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
    - งานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม 
2. ช่วยติดตาม ดูแล และรายงานการปฏิบัติงานของบุคลากรทางกลุ่มบริหารวิชาการให้ 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการทราบ  
3. ช่วยควบคุม ดูแล การด าเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสายงานสังกัดกลุ่มบริหารวิชาการ 
    ให้ด าเนินการด้วยดี  
4. ช่วยควบคุม ดูแล การเรียนการสอนตามตารางสอน การจัดครูเข้าสอนแทนในชั้นต่างๆ โดย 
    ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.2.4 นายพิชัย เหลืองอรุณ  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ช่วยก ากับ ดูแล ติดตาม งานในกลุ่มบริหารวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
    - งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการเรียนการสอน 
    - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    - งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ (PLC) 
    - งานโรงเรียนคุณธรรม และพัฒนาประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
    - งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
    - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    - งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
    - งานแนะแนวและทุนการศึกษา 
    - งานห้องสมุด  
    - งานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม 
2. ช่วยติดตาม ดูแล และรายงานการปฏิบัติงานของบุคลากรทางกลุ่มบริหารวิชาการให้ 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการทราบ  
3. ช่วยควบคุม ดูแล การด าเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสายงานสังกัดกลุ่มบริหารวิชาการ 
    ให้ด าเนินการด้วยดี  
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4. ช่วยควบคุม ดูแล การเรียนการสอนตามตารางสอน การจัดครูเข้าสอนแทนในชั้นต่างๆ โดย 
    ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4.3 คณะกรรมการด าเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการ  
 1. นางอมรา  คุ้มจันอัด   หัวหน้างาน 
 2. นายทองอยู่  สาระ    รองหัวหน้างาน   
 3. นางนลินรัตน์  สุขธีรกุลพงศ์   รองหัวหน้างาน    
 4. นางสุลัดดา  เฟ่ืองธนภูมิ   รองหัวหน้างาน    
 5. นางสาวสุธารส วรนาม    กรรมการ 
 6. นางสาวผกาทิพย์ รันสูงเนิน   กรรมการ  
 7. นางสาวยุพาพรรณ  ระลึก    กรรมการ 
 8. นางสาวสุภาพร  แจ้งกระจ่าง   กรรมการ 
 9. นายณรงศักดิ์   ศิริวัฒนาตระกูล   กรรมการ 
 10. นางกรกมล  วัฒนวิจารณ์   กรรมการ 
 11. นางกัญญา  พงศ์จันทรเสถียร   กรรมการ 
 12. นางนิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูล   กรรมการ 
 13. นางสาวกชวรา ทองปรางค์   กรรมการ 
 14. นายพิชัย  เหลืองอรุณ   กรรมการ 
 15. นางวันวิสา   ด่านสกุล   กรรมการ 
 16. นางสาวฉัตราภรณ์  นรสิงห์    กรรมการ 
 17. นายอุรุพงษ์   บุญญาผลา   กรรมการ 
 18. นางสาวดวงกมล แก้วเชียงทอง   กรรมการ 
 19. นางสาวนิธิพร เพ็ชรโชติ   กรรมการ 
 20. นายทองจันทร์ เติมจิตร    กรรมการ 
 21. นางสมฤทัย  จิราพงษ์    กรรมการ 
 22. นายฉัตรชัย   เหรียญทอง   กรรมการ 
 23. นางสาวภรณ์ทิพย์  ทองวิเศษ   กรรมการ 
 24. นายธนากร  จันทนากร   กรรมการ 
 25. นางสาวจินตนา  โฮซิน    กรรมการ 
 26. นางสาวณัฏฐิยา  บุญสวน    กรรมการ 
 27. นางสาวกรรฐวรรณ จันทร์เปรมปรี   กรรมการและเลขานุการ 

28. นางสาวชญาภรณ์     สงครามรอด        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 29. นางสาวณัฐิณี ประวัง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ประสาน ควบคุม ดูแลการด าเนินงานตามภาระงานและขอบข่ายงานวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย 

 2. ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการฝุายต่างๆ 
3. อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  ในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ  
    และงานที่ได้รับมอบหมาย 



๑๗ 

 

 

 4.4 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 1. นางสาวสุธารส วรนาม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
 2. นางสาวผกาทิพย์ รันสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 3. นางสาวยุพาพรรณ  ระลึก  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4. นางสาวสุภาพร  แจ้งกระจ่าง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 5. นายณรงศักดิ์   ศิริวัฒนาตระกูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 6. นางกรกมล  วัฒนวิจารณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
 7. นางกัญญา  พงศ์จันทรเสถียร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
 8. นางนิตย์นาถ  ทวีตั๊งตระกูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 9. นางสาวกชวรา ทองปรางค์  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ด าเนินงานทางวิชาการด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกระบวนการบริหารจัดการตามหลักสูตร 
    แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 
    ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ  
2. บริหารจัดการภายในองค์กรของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. บริหารงานบุคคลภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ 
    โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการโรงเรียน 
4. ด าเนินงานตามภาระงานวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4.5 งานส านักงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 
  1. นางสาวกรรฐวรรณ จันทร์เปรมปรี   หัวหน้างาน 

2. นางสาวอารฎา สุขยานุดิษฐ์   รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวอาทิตยา วงษ์วรรณ   กรรมการ 
4. นางสาววัลภา  คณานันท์   กรรมการ 
5. นางสาวพิชชาภา หารไชย    กรรมการ 
6. นางพัชญ์ชามญชุ์ กฤติณัฐธนชัย   กรรมการ 
7. นางสาวชญาภรณ ์ สงครามรอด   กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวภัทรภรณ ์ สุขแก้ว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาวพันทิพา ฉันทกุล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. รวบรวมและจัดท าข้อมูลโครงสร้าง ขอบข่ายและภารกิจของกลุ่มบริหารวิชาการ 

2. รวมรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเก่ียวกับงานวิชาการให้เป็นระบบ  
    สะดวกในการน าไปใช้ และเป็นปัจจุบัน 

 3. ด าเนินงานสารบรรณให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
 4. จัดระบบงานสารบรรณ หนังสือ เอกสาร ทั้งภายในและภายนอก (หนังสือราชการ  ค าสั่ง ประกาศ  
     บันทึกข้อความ ตรวจเสนอเรื่อง ฯลฯ) ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มบริหารวิชาการ 
 5. จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ ปูายนิเทศ  ปูายประกาศ 
 6. จัดท าทะเบียนวัสดุ  ครุภัณฑ์  ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
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 7. ให้บริการวัสดุ อุปกรณ์ ส านักงาน ในกลุ่มบริหารวิชาการ 
 8. ด าเนินการจัดซื้อ จัดหาพัสดุส านักงาน ในกลุ่มบริหารวิชาการ 
 9. รวบรวมและจัดท าแผนการควบคุมภายในของกลุ่มบริหารวิชาการ 
 10. รวบรวมและจัดท าสารสนเทศของกลุ่มบริหารวิชาการ 
 11. ประสานงานจัดท าและให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านวิชาการ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 12. บันทึกข้อมูลการเข้าอบรม ประชุม สัมมนา ของครูอาจารย์และบันทึกข้อมูลการประชุม 
       คณะกรรมการวิชาการ 

13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.6 งานแผนงานและประกันคุณภาพวิชาการ 
1. นางวันวิสา    ด่านสกุล  หัวหน้างาน 
2. นางสาวดาราวรรณ ลิขิต   รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวอารฎา สุขยานุดิษฐ์  กรรมการ 
4. นางสาวชลธิชา บรรดาล   กรรมการ 
5. นางสาวพิชชาภา หารไชย   กรรมการ 
6. นายคมสันต์  นิลพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. รวบรวม จัดท าแผนงาน เอกสารงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มบริหารวิชาการ 
2. ประสานงานกับแผนงานโรงเรียน/แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/แผนงานกลุ่มบริหารวิชาการในการ 
    รวบรวมจัดท าแผนวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้และกลุ่มบริหารวิชาการ  
3. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
    ตามแผนของกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มบริหารวิชาการ  
4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของ 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงานต่างๆ ของกลุ่มบริหารวิชาการ 
5. ดูแล ก ากับ และติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
    และกลุ่มบริหารวิชาการให้เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
6. ติดตาม รวบรวมการประเมินผลงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มบริหารวิชาการ   
7. พัฒนาระบบงานแผนงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มบริหารวิชาการ 
8. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาการด าเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อการท าประกันคุณภาพ 
9. รวบรวมและจัดท าข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของกลุ่มบริหารวิชาการให้สอดคล้องกับ 
    ภายในนโยบายโรงเรียน นโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานคุณภาพ 
    การศึกษา 
10. วางแผนด าเนินงานประกันคุณภาพของกลุ่มบริหารวิชาการ โดยร่วมกับคณะกรรมการวิเคราะห์ และ 
      ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ของชาติ  
11. ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนของกลุ่มบริหารวิชาการ ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ของชาติ  
12. จัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มบริหารวิชาการ  
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 13. ติดตาม และประเมินผล และรายงานการด าเนินงานของกลุ่มบริหารวชิาการตามระบบประกันคุณภาพ 
    การศึกษา และแนวปฏิรูปการศึกษา 

14. ก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ  
15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4.7 งานรับนักเรียนและส ามะโนนักเรียน 
1. นางอมรา  คุ้มจันอัด   หัวหน้างาน 
2. นายทองอยู่  สาระ    รองหัวหน้างาน 
3. นางนลินรัตน์  สุขธีรกุลพงศ์   กรรมการ 
4. นายพิชัย  เหลืองอรุณ   กรรมการ 
5. นายทองจันทร์  เติมจิตร    กรรมการ 
6. นางสาวกรรฐวรรณ จันทร์เปรมปรี   กรรมการ 
7. นางสาวชญาภรณ ์ สงครามรอด   กรรมการ 
8. นายฉัตรชัย  เหรียญทอง   กรรมการ 
9. นางสาวภรณ์ทิพย์ ทองวิเศษ   กรรมการ 
10. นายธนากร  จันทนาการ   กรรมการ 
11. นางสุลัดดา  เฟ่ืองธนภูมิ   กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวชญาภรณ ์ สงครามรอด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาวณัฐิณี      ประวัง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. ประสานงานการด าเนินงานแบ่งเขตพ้ืนที่บริการร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 2. ประสานงานกับฝุายบริหาร จัดท าค าสั่งคณะกรรมการรับนักเรียนในหน้าที่ต่างๆ ตามก าหนด 
 3. ประสานงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
 4. ประสานงานกับคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเพ่ือทราบข้อมูล และรายละเอียดการรับ  

    นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของทุกปีการศึกษา  
 5. จัดท าแผนงาน / โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานของงานรับนักเรียน 
 6. ก าหนดเขตพ้ืนที่บริการ โครงสร้าง แผนการ รับนักเรียน  
 7. ก าหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการรับ 
              นักเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 8. จัดท าคู่มือการรับนักเรียน ใบสมัคร บัตรประจ าตัวผู้สมัคร เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักเรียนและ 

    ผู้ปกครองที่สนใจ 
 9. จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามศักยภาพของนักเรียนและตามความเหมาะสม 
 10. รายงานผลการรับนักเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 11. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น 

12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 4.8 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการเรียนการสอน 
1. นายพิชัย  เหลืองอรุณ   หัวหน้างาน 
2. นายชนาธิป  พงศ์เสน่ห์วิทยา   รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวสุธารส วรนาม    กรรมการ 
4. นายอุรุพงษ์  บุญญาผลา   กรรมการ 
5. นายอภิชาติ  จุ่นหัวโทน   กรรมการ 
6. นางสาวผกาทิพย์ รันสูงเนิน   กรรมการ 
7. นางสาวยุพาพรรณ ระลึก    กรรมการ 
8. นายคมสันต์  นิลพันธ์    กรรมการ 
9. นายธนากร  จันทนากร   กรรมการ 
10. นางสาวสุภาพร แจ้งกระจ่าง   กรรมการ 
11. นางสาวปาริชาต สุนทร    กรรมการ 
12. นางสาวเพ็ญพิชชา ศิลปเจริญ   กรรมการ 
13. นายณรงศักดิ์  ศิริวัฒนาตระกูล   กรรมการ 
14. นายธเนศ  สุทธิจุฑามณี   กรรมการ 
15. นางกรกมล  วัฒนวิจารณ์   กรรมการ 
16. นายปริญญา  บ่อจักพันธ์   กรรมการ 
17. นางกัญญา  พงศ์จันทรเสถียร   กรรมการ 
18. นางสาวประทานพร พุทธิวาส    กรรมการ 
19. นางสาวจริยา กองค า    กรรมการ 
20. นางนิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูล   กรรมการ 
21. นายฉัตรชัย  เหรียญทอง   กรรมการ 
22. นางสมฤทัย  จิราพงษ์    กรรมการ 
23. นางสาวชญาภรณ ์ สงครามรอด   กรรมการ 
24. นางสาวจิรภิญญา ฉายแสง    กรรมการและเลขานุการ 
25. นางสาวพิรญาณ์ นพรัตน์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
26. นายนนกร  มังคละศิริ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และที่แก้ไข 

    เพ่ิมเติม กระทรวงศึกษาธิการ และข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปัญหาและความต้องการของ 
    สังคม ชุมชนและท้องถิ่น 

 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย  
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝุายรวมทั้งคณะกรรมการ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 3. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ 
    วิสัยทัศน์เปูาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4. ประสานงาน และจัดท าหลักสูตรร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



๒๑ 

 

 

 5. น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการการใช้หลักสูตร ให้เหมาะสม 
6. นิเทศการใช้หลักสูตรและให้ค าแนะน าแก่ครู 

 7. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
8. จัดท า และปรับปรุงคู่มือการใช้หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน 

 9. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
10. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษา 
11. จัดอบรมสัมมนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาให้ครูเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
12. รวบรวมและจัดท าข้อมูลอัตราก าลังของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ 
      ประกอบขออัตราก าลังจากหน่วยงานต้นสังกัด 
13. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดอัตราก าลังเพื่อน ามาจัดตารางสอนจากหัวหน้า 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
14. ประสานงาน ดูแลการจัดตารางสอนทุกภาคเรียน และรวบรวมตารางสอนของครู  ตารางการใช้ 
      ห้องเรียน และตารางเรียนของนักเรียนให้มีความเหมาะสม 
15. จัดให้นักเรียนได้เลือกเรียนวิชาเพ่ิมเติมตามความถนัด และความสนใจ 
16. ประเมินผล และสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น 
17. จัดให้ครูท าโครงสร้างรายวิชา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและ 
      หนว่ยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
18. ให้ค าแนะน าในการท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนของครู เช่น แผนการจัดการเรียนรู้  
      บันทึกหลังสอน นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
19. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
      และปฏิบัติจริงจากแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 
20. สรุป รวบรวมผลงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
21. สรุป รวบรวมการจัดสอนแทนของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
22. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ ผลงานทางวิชาการเพ่ือให้ครูได้ศึกษาค้นคว้า 
23. วางแผน พัฒนา และให้การส่งเสริม สนับสนุนครูได้เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 
      วิชาการ เพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  
24. จัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
25. ให้การส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในรูปแบบต่างๆ  
      เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น กิจกรรม ค่ายวิชาการ การสอนเสริมนักเรียน ม. 3, ม.6  
       เพ่ือเตรียมพร้อมในการสอบ O-NET 
26. ให้การส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน และจัดสอบแข่งขันทาง 
      วิชาการ/ทักษะทางวิชาการภายในโรงเรียน 

 27. จัดสอนเสริมนักเรียนเรียนช้าและนักเรียนความเป็นเลิศในระดับชั้นต่าง ๆ 
 28. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ จัดส่งนักเรียนไปร่วมประกวด แข่งขันทางวิชาการ 
 29. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแลให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ และกิจกรรม 
                พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

30. จัดให้มีระบบนิเทศภายในเกี่ยวกับด้านวิชาการ 
31. จัดกิจกรรม/โครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
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32. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น 
      ส าคัญ 
33. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ 
      ความถนัดของผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณ์การประยุกต์ใช้ 
      ความรู้เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการปฏิบัติจริง การส่งเสริม 
      ให้รักการอ่านและใฝุรู้อย่างต่อเนื่องการผสมผสานความรู้ต่างๆ ให้สมดุลกันปลูกฝังคุณธรรม 
      ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม ทั้งนี้โดยจัด  
      บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และการน า 
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่น มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
      ตามความเหมาะสม 
34. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆโดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกัน 
      แบบกัลยาณมิตรเช่นนิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพื่อนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันหรือแบบ 
      อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
35. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
36. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4.9 งานนิเทศการศึกษาและก ากับติดตามคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 
          1. นางสุลัดดา  เฟ่ืองธนภูมิ   หัวหน้างาน 
  2. นางสาวดาราวรรณ ลิขิต    รองหัวหน้างาน 
  3. นางสาวสุธารส วรนาม    กรรมการ 
  4. นางสาวผกาทิพย์ รันสูงเนิน   กรรมการ 
  5. นางสาวยุพาพรรณ  ระลึก    กรรมการ 
  6. นางสาวสุภาพร  แจ้งกระจ่าง   กรรมการ 
  7. นายณรงศักดิ์   ศิริวัฒนาตระกูล   กรรมการ 
  8. นางกรกมล  วัฒนวิจารณ์   กรรมการ 
  9. นางกัญญา  พงศ์จันทรเสถียร   กรรมการ 
  10. นางนิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูล   กรรมการ 
  11. นางสาวจารุวรรณ กลั่นก าเนิด   กรรมการ  
  12. นายชาญวิทย ์ เศรษฐพานิชผล   กรรมการ   
  13. นายยุทธภูม ิ ภูมอ้ีิเตี้ย    กรรมการ  
  14. นายณรงศักดิ์ ศิริวัฒนาตระกูล   กรรมการ   
  15. นางสาววรรณพิมล บุนทยะพัธน์   กรรมการ  
  16. นางชวนพิศ  ฟูุงเกียรติ   กรรมการ 
  17. นางสาวณียพรรณ กาญจนะ   กรรมการ  
  18. นายปริญญา  บ่อจักพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. วางแผนนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาอย่างมีระบบ 

2. นิเทศงานวิชาการ การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ และเหมาะสมกับสถานศึกษา 
3. ติดตาม ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
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4. ประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ 
    วิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ 
    สถานศึกษาอ่ืน หรือเครือข่ายการนิเทศภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. วางแผน และจัดระบบประเมินผลงานวิชาการ 
7. จัดเก็บข้อมูลผลการประเมินผลทางวิชาการ วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล และจัดท ารายงาน 
8. พัฒนา และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ  
9. พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ โดยจัดให้การฝึกอบรม การให้ความรู้ การศึกษาดูงาน การนิเทศภายใน 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้  
10. สนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกคนท าแผนการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาที่สอน ใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
      และการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  
11. ส่งเสริมและพัฒนางานนิเทศภายในกลุ่มบริหารวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4.10 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ (PLC) 
1. นางสาวณัฐิณี  ประวัง    หัวหน้างาน 
2. นางสาวกรรฐวรรณ จันทร์เปรมปรี   รองหัวหน้างาน 
3. นายอุรุพงษ์  บุญญาผลา   กรรมการ 
4. นางสาวชญาภรณ ์ สงครามรอด   กรรมการ 
5. นางสาวชลธิชา บรรดาล    กรรมการ 
6. นายหิรัญรัชต ์ สุวรรณรัตน์   กรรมการ 
7. นางสาวอาทิตยา วงษ์วรรณ   กรรมการ 
8. นางสาวจิรภิญญา ฉายแสง    กรรมการ 
9. นางสาวอาทิติยา ไชยวาน    กรรมการ 
10. นางสาวจริยา กองค า    กรรมการ 
11. นางสาวฉัตราภรณ์ นรสิงห์    กรรมการ 

  12. นายปริญญา  บ่อจักพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาการเรียนรู้ให้มีคณภาพสูงขึ้น 
3. จัดให้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนของครู สรุปและรายงาน 
    ผลการวิจัยให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 
4. วางแผน และร่วมมือในการด าเนินการประเมินคุณภาพงานวิจัยในชัน้เรียนและงานวิจัยทางการศึกษา 

 5. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนของคร ู
6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เรื่องการวิจัย และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
7. วางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการ 
    เรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา 
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8. ก ากับ ติดตาม การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชน 
    แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4.11 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. นางสาวกชวรา ทองปรางค์   หัวหน้างาน 
2. นางสาวสุปราน ี ออกช่อ    รองหัวหน้างาน 
3. นายทวีศักดิ์  หงส์อารยะชน   กรรมการ 
4. นางสาวจินตนา โฮชิน    กรรมการ 
5. นางสาวพิรญาณ์ นพรัตน์    กรรมการ 
6. นางสาวประทานพร พุทธิวาส    กรรมการ 
7. นางสาวสุวรรณา ทัพทวี    กรรมการ 
8. นางสาวอาทิติยา ไชยวาน    กรรมการ 

  9. นางสาวสุราลัย เกตุธรรมรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ด าเนินการจัดระเบียบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดท าและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบครูสอน 
    กิจกรรม 
2. ด าเนินการจัดการเรียนการจัดกิจกรรมตามโครงสร้างของหลักสูตร ประสานกลุ่มบริหารวิชาการ 
    ด าเนินการจัดท าค าสั่งโรงเรียนแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามที่โรงเรียนก าหนด 
3. ด าเนินการวางแผนปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมนักเรียนประจ าปีการศึกษา  
4. ติดตาม ดูแลกิจกรรมนักเรียนให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร และเป็นไปตามคู่มือการจัด 
    กิจกรรมของโรงเรียนและปฏิทินการจัดกิจกรรมนักเรียน  
5. ตรวจ ดูแลการปฏิบัติงานของครูสอนกิจกรรม ครูที่ปรึกษากิจกรรมเลือก (ชุมนุม) ต่างๆ จัดนิเทศ 
    ภายใน พัฒนาแนวทางปรับปรุงการจัดกิจกรรมนักเรียน  
6. ด าเนินการรวบรวมสรุปผลการเรียน การจัดกิจกรรม ส่งงานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน 
    ผลการเรียนเพ่ือประกาศผลการเรียนกิจกรรมนักเรียน  
7. ด าเนินการติดตามผลการแก้ปัญหานักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรม และไม่ผ่านกิจกรรม และรายงาน 
    งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 

 8. ควบคุม ดูแลโครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ และโครงการอ่ืนๆ ให้ด าเนินการเป็นไปด้วย 
              ความเรียบร้อย  
 9. พัฒนาผู้เรียนให้ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของ 

    การท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 10. ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 11. สรุปรวบรวม ข้อมูลการพัฒนาผู้เรียนและรายงาน 

12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 4.12 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
1. นางสาวฉัตราภรณ์  นรสิงห์    หัวหน้างาน 
2. นางสาวลดาวัลย ์ ศิลปศร    รองหัวหน้างาน 
3. นายนนกร  มังคละศิริ   กรรมการ 
4. นายธนากร  จันทนากร   กรรมการ 
5. นายทองจันทร์ เติมจิตร    กรรมการ 
๖. นางสาวพิชชาภา หารไชย    กรรมการ 
๗. นายนทีกานต์  สุนทร    กรรมการ 
๘. นางสาวพิชญาภา มานะวิริยภาพ   กรรมการ 
๙. นางสาวธันวช์นก เติมเกียรติไพบูลย์  กรรมการ 
๑๐. นางสาวณัฎฐิยา บุญสวน    กรรมการ 
๑๑. นางสาวจินตนา โฮชิน    กรรมการ 

  1๒. นางสาวเมธาพร มีใย    กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. สนับสนุนและพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดท า และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

    ทางการศึกษา 
2. สนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
    ประสบการณ์ระหว่างนักเรียน ครอบครัว และชุมชน 
3. ประเมินผลการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4. ดูแลระบบอีเมลโรงเรียนผ่าน Google Workspace for Education 
5. ช่วยเหลือและพัฒนาการใช้งาน Google Workspace for Education ของโรงเรียน 
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ  Google Workspace for Education ในกรณี 
    เกิดปัญหาหรือข้อสงสัย 
7. อบรมและพัฒนาการใช้งาน Google Workspace for Education ของบุคลากรในโรงเรียน 
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4.13 งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
1. นายทองอยู่      สาระ    หัวหน้างาน 
2. นายทองจันทร์ เติมจิตร    รองหัวหน้างาน 
3. นางสมฤทัย  จิราพงษ์    กรรมการ 
4. นางนฤมล    นิลพันธ์    กรรมการ 
5. นางสาวอารฎา สุขยานุดิษฐ์   กรรมการ 
6. นางสาววัลภา  คณานันท์   กรรมการ 
7. นางสาวพิชชาภา หารไชย    กรรมการ 
8. นางสาวจารุวรรณ กลั่นก าเนิด   กรรมการ 
9. นางสาวดาราวรรณ ลิขิต    กรรมการ 
10. นางสาวชลธิชา บรรดาล    กรรมการ 
11. นางสาวธวัลรัตน ์ ยศเรือง    กรรมการ 
12. นางสาวฉัตราภรณ์ นรสิงห์    กรรมการ 
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13. นางสาวธันว์ชนก เติมเกียรติไพบูลย์  กรรมการ 
14. นางสาวเพ็ญพิชชา ศิลปเจริญ   กรรมการ 
15. นางสาวณัฐิณี ประวัง    กรรมการเลขานุการ 
16. นางสาวกรรฐวรรณ จันทร์เปรมปรี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  17. นายศุภมิตร  ดีโท    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ควบคุมดูแลให้การด าเนินการวัดและประเมินผลของโรงเรียนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
    และสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน  
2. พัฒนาระบบงานวัดและประเมินผลของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  
3. จัดท าปฏิทินงานวัดผล ก าหนดระยะเวลาปฏิบัติงานต่าง  ๆเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ และถือปฏิบัติตามกัน 
4. จัดตั้งคณะท างานวัดผลภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ เพื่อด าเนินการวัดผลภายในกลุ่มสาระการ 
    เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ก าหนดไว้  
5. รวบรวมสถิติ และเสนอข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับผลการเรียนนักเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน และบริการครู  
    เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน  

 6. รวบรวมผลการสอบกลางภาค/ปลายภาคของทุกรายวิชา ทุกภาคเรียน และเอกสารหลักฐานการ 
        ประเมินผลทุกชนิดเสนอผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 7. เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวกับการวัดและประเมินผล เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน และ 
     เพ่ือการตรวจสอบ  
 8. จัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการวัดและประเมินผล  
 9. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ครูผู้สอนเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผลของโรงเรียน  
 10. ให้บริการข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนที่หน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือ  
 11. ให้ค าแนะน าความรู้ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการวัดและประเมินผลแก่ครูผู้สอน 
 12. ให้ความรู้ ค าแนะน าแก่ผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับผลการเรียน  
 13. จัดท าเอกสาร และแนวปฏิบัติในการบันทึกเวลาเรียน และการวัดประเมินผลการเรียนในสมุด  
       ปพ.5/3 และปพ.5/4 
 14. ตรวจสอบผลการประเมินในสมุดประเมินผลรายวิชา ปพ.5/3 และ ปพ.5/4 ให้ถูกต้อง  
 15. จัดท า และให้บริการแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการวัดและประเมินผล  
 16. ด าเนินการด้านการสอบ  

 16.1 ติดตาม ดูแลประสานงานให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ จัดด าเนินการวัดผลและประเมินผล 
             ทุกวิชาให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน  

 16.2 วางแผนเกี่ยวกับการก าหนดงาน การวัดและประเมินผลการเรียนระหว่างภาค/ปลายภาค  
 16.3 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าตารางสอบระหว่างภาค/ปลายภาค และติดตามดูแลระหว่าง 
                        การสอบ  
 16.4 ด าเนินการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ จัดท าข้อสอบระหว่างภาค/ปลายภาคเรียน  
 16.5 แจ้งก าหนดการสอบระหว่างภาค/ปลายภาค ให้นักเรียนผู้ปกครองครู และผู้เกี่ยวข้องทราบ  

17. ด าเนินการด้านผลการเรียน  
 17.1 ประกาศผลการสอบกลางภาค/ปลายภาค และรายชื่อนักเรียนสอบไม่ผ่านในรายวิชาต่างๆ  
             พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการด าเนินการข้ันตอนต่างๆ ที่นักเรียนต้องปฏิบัติ  
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 17.2 แจ้งผลการสอบระหว่างภาค และผลการเรียนปลายภาคให้ผู้ปกครองทราบ 
 17.3 จัดท าหลักฐาน ต 2 ก มอบครูที่ปรึกษาเพ่ือจัดท าสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน ปพ. 6  
     ให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง  

 17.4 รวบรวมสถิติผลการเรียนของทุกรายวิชาในแต่ละภาคเรียน  
 17.5 รวบรวมรายชื่อนักเรียนสอบไม่ผ่านทุกกรณี ให้ด าเนินการสอบแก้ตัวตามระเบียบว่าด้วย 
         การวัดและประเมินผล  
 17.6 รวบรวมรายชื่อนักเรียนสอบแก้ตัวไม่ผ่าน ให้ด าเนินการลงทะเบียนเรียนซ้ าตามระเบียบฯ  

 17.7 ประสานงานกับครูผู้สอน และครูที่ปรึกษาให้ติดตามดูแลกวดขันนักเรียนที่สอบแก้ตัว                                    
             ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และเรยีนซ้ าจนนักเรียนได้ระดับผลการเรียน  

 17.8 จัดท าบันทึกหลักฐานการรับ - ส่งผลการเรียนทุกกรณี  
 17.9 ติดตามผลการสอบแก้ตัวของนักเรียนที่ต้องแก้ไขทุกกรณี พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลเป็น 
             เอกสาร และข้อมูลในคอมพิวเตอร์เก็บไว้เป็นหลักฐาน และเพ่ือการตรวจสอบต่อไป  

 17.10 จัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินการสอบแก้ตัวทุกกรณี  
 17.11 จัดท ารายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค 

18. ประชุมผู้ปกครองแก้ปัญหานักเรียนที่อาจไม่จบหลักสูตร ให้ค าแนะน าขอความร่วมมือ และ 
                จัดลงทะเบียน  เรียนซ้ า 

19. ประสานงานการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพการศึกษา 
20. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนตามแนวทางที่        

                 กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
21. จัดท าระบบสารสนเทศด้านการวัดและประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือใช้ในการ  
      อ้างอิง ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
22. ร่วมมือกับงานทะเบียนและงานวัดประเมินผลจัดท าผลการเรียน ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและ 
      ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ของนักเรียน (GPA และPR) และรายงานต้นสังกัดตามเวลาที่ก าหนด 
23. จัดท าและบริการข้อมูลผลการเรียน GPA/PR แก่ครูนักเรียน และผู้ปกครองที่มาติดต่อ 
24. ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
25. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผล และประเมินผลแต่ละรายวิชา ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
      การศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ 
26. ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง  

  จากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน 
27. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4.14 งานโรงเรียนคุณธรรม และพัฒนาประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. นางอมรา  คุ้มจันอัด  หัวหน้างาน 
 2. นางนลินรัตน์  สุขธีรกุลพงศ์  รองหัวหน้างาน 
 ๓. นายพิชัย  เหลืองอรุณ  กรรมการ 
 ๔. นางสาวปาริชาต     สุนทร     กรรมการ 
 ๕. นางสาวดาราวรรณ    ลิขิต   กรรมการ 
 ๖. นางวันวิสา     ด่านสกุล  กรรมการ 
 ๗. นางสาวสุมนทิพย์    ใจศิริ   กรรมการ 



๒๘ 

 

 

 ๘. นางสาวฉัตราภรณ์    นรสิงห์   กรรมการ 
 ๙. นางสาวบุณฑริกา   ไวยธัญกิจ  กรรมการ 

10. นางสาวณัฐินี ประวัง   กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวพิชชาภา   หารไชย    กรรมการและเลขานุการ  
 ๑๒. นางสาวอารฎา    สุขยานุดิษฐ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. วางแผน ประสาน ด าเนินงานด้านต่างๆ ของโรงเรียนคุณธรรมให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
    และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. ขยายผลการอบรมให้แก่คณะครูและนักเรียนแกนน า และการจัดกิจกรรมพัฒนาตามแนวทาง  
    โรงเรียนคุณธรรม และให้เป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. ประสาน แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรม เพ่ือให้เกิดภาคี 

               เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
4. ร่วมคิดร่วมท า ก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ และพฤติกรรมบ่งชี้ของโรงเรียน 
5. ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามกระบวนการนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐาน 
6. เป็นที่ปรึกษาให้กับครูที่ปรึกษา ในการด าเนินการจัดท าโครงงานคุณธรรมของแต่ละห้องเรียน  
    ให้ส าเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
7. จัดนิทรรศการ โครงงานคุณธรรมของแต่ละห้องเรียนทุกปีการศึกษา 
8. ถอดบทเรียนการด าเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
9. ส่งการประเมินผลงานโรงเรียนคุณธรรมตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
10. ศึกษาข้อมูลและด าเนินการตามแนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 11. ด าเนินการตามตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ และเกณฑ์การให้คะแนนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
12. วางแผน ก าหนดรูปแบบ วิธีการ และแนวทางที่จะใช้ในการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึง 
      ประสงค์ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
13. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา เสนอ       
      ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

 14. จัดท าคู่มือและเอกสารประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
15. ด าเนินการให้ครูผู้สอนพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 

 16. ดูแลและติดตามการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูผู้สอน 
 17. ดูแลและติดตามนักเรียนให้มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 18. รายงานผลการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 19. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4.15 งานพัฒนาและประเมินทักษะการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
1. นายอุรุพงษ์    บุญญาผลา  หัวหน้างาน 
2. นายไพโรจน์    เมฆอรุณ  รองหัวหน้างาน 



๒๙ 

 

 

3. นางพัชญ์ชามญชุ์   กฤติณัฐธนชัย  รองหัวหน้างาน 
4. นางสาวพราว   พัฒนศศิภา  กรรมการ 
5. นางสาวจารุวรรณ   กลั่นก าเนิด  กรรมการ 
6. นางสาวสุพรรณ ี   วงค์สิงห์แก้ว  กรรมการ 
7. นางสาวเยาวนาฎ   แซ่เตียว   กรรมการ 
8. นางสาวอาทิติยา   ไชยวาน   กรรมการ 
9. นางสาวนิธิพร   เพ็ชรโชติ  กรรมการ 
10.นางสาวเมธาพร   มีใย   กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ศึกษาข้อมูลและด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
    ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของส านักงานคณะกรรมการ 
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
2. ด าเนินการตามตัวชี้วัดการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล 
    การเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
3. วางแผน ก าหนดรูปแบบ วิธีการ และแนวทางที่จะใช้ในการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิด 
    วิเคราะห์ และเขียนให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ 
    เขียน ของสถานศึกษา เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

 5. จัดท าคู่มือและเอกสารประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของสถานศึกษา 
6. ด าเนินการให้ครูเลือกวิธีการที่จะใช้ในการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
    ได้อย่างเหมาะสม 

 7. ดูแลและติดตาม ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของครูผู้สอน 
 8. ดูแลและติดตามนักเรียนให้มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตาม 
     เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 9. รายงานผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4.16 งานทะเบียนนักเรียน 
1. นางนลินรัตน์  สุขธีรกุลพงศ์   หัวหน้างาน 
2. นางสาวกรรฐวรรณ จันทร์เปรมปรี   รองหัวหน้างาน 
3. นางสมฤทัย  จิราพงษ์    กรรมการ 
4. นางสาวธันวช์นก เติมเกียรติไพบูลย์  กรรมการ 
5. นางนฤมล    นิลพันธ์    กรรมการ 
6. นางสาววัลภา  คณานันท์   กรรมการ 
7. นางสาวพิชชาภา หารไชย    กรรมการ 
8. นางสาวจารุวรรณ กลั่นก าเนิด   กรรมการ 
9. นางสาวดาราวรรณ ลิขิต    กรรมการ 
10. นางสาวชลธิชา บรรดาล    กรรมการ 
11. นางสาวธวัลรัตน ์ ยศเรือง    กรรมการ 



๓๐ 

 

 

12. นางสาวฉัตราภรณ์ นรสิงห์    กรรมการ 
13. นางสาวณฐอร จันทศร    กรรมการ 
14. นายศภุมิตร  ดีโท    กรรมการ 
15. นางสาวเพ็ญพิชชา ศิลปเจริญ   กรรมการ 
16. นายทองจันทร์ เติมจิตร    กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาวณัฐิณี ประวัง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  18. นางสาวอารฎา    สุขยานุดิษฐ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของงานทะเบียน 
2. จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน  
3. จัดท าเอกสารความรู้ แนวปฏิบัติต่างๆ ของงานทะเบียน 

 4. ให้บริการข้อมูลผลการเรียนแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียน  
 5. ด าเนินการเรื่องการรับนักเรียนใหม่ และจัดเตรียมเอกสารที่ใช้มอบตัว  
 6. ตรวจสอบเอกสารการมอบตัวของนักเรียนใหม่  
 7. จัดท าข้อมูลประวัติของนักเรียนทุกคนลงในสมุดทะเบียนนักเรียน  
 8. ด าเนินการกรอกข้อมูลประวัตินักเรียนทุกระดับชั้นลงในคอมพิวเตอร์  
 9. ตรวจสอบการลงทะเบียนของนักเรียนทุกระดับ 
 10. ประสานงานกับหัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหารในการรับรองคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคน 
       ที่สมัครเรียนวิชานักศึกษาวิชาทหาร  
 11. รับค าร้องและด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขทะเบียนประวัตินักเรียน และ 

      ผู้ปกครอง 
 12. จัดท าใบรับรองให้นักเรียน ม.3 เพื่อเป็นเอกสารสมัครศึกษาต่อ ม.4 และสถาบันอื่นๆ  
 13. จัดท าใบรับรองให้กับนักเรียนเพ่ือน าไปใช้สมัครขอรับทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ภายนอก 

      โรงเรียน  
 14. ประสานกับงานแนะแนวจัดประชุม แนะน า และให้ความรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครองชั้น ม.3  
       เพ่ือศกึษาต่อสายสามัญ , สายอาชีพ และด้านอ่ืนๆ  

15. ออกใบรับรองการเรียนที่ระบุผลการเรียนรายวิชา และผลการเรียนเฉลี่ย และผลการเรียน ม.6  
      เพ่ือใช้สมัครการเรียนของสถาบันต่างๆ  

 16. ออกเลขประจ าตัวนักเรียนที่เข้าใหม่  
 17. ประสานงานกับงานวัดผลประชุมผู้ปกครองแก้ปัญหานักเรียนที่อาจไม่จบหลักสูตร ให้ค าแนะน า 

      ขอความร่วมมือ และจัดลงทะเบียนเรียนซ้ า  
 18. จัดท าใบรับรองคุณลักษณะพิเศษของนักเรียน ม.6 เพื่อใช้เป็นหลักฐานการสมัครศึกษาต่อ  
 19. ด าเนินการเรื่องนักเรียนลาออกนักเรียนลาพักการเรียนระหว่างปีการศึกษา  
 20. การรับรองผลการเรียน และเวลาเรียนของนักเรียนที่ย้ายสถานศึกษากลางปี  
 21. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนที่เข้าใหม่ ไปยังสถาบันการศึกษาที่นักเรียนส าเร็จการศึกษา 
 22. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ  
       เข้าศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ หรือท างานในหน่วยงานต่างๆ  
 23. ด าเนินการจัดท าผลการเรียน ปพ.1 ต./ป. ให้กับนักเรียนเก่าที่ท าใบ ปพ.1 สูญหาย หรือ ช ารุด 
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 24. ออกหลักฐานใบแทนใบสุทธิให้กับผู้ที่มาติดต่อเนื่องจากสูญหายหรือช ารุด 
 25. จัดท าผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (Transcript) ให้แก่นักเรียนที่มาขอเพ่ือศึกษาต่อต่างประเทศ  
 26. ออกหลักฐานใบรับรองภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนที่ไปต่างประเทศช่วงภาคฤดูร้อน  
 27. ให้ค าปรึกษาแนะน านักเรียน และผู้ปกครองเก่ียวกับผลการเรียน และร่วมมือกันแก้ไขปัญหา  
 28. จัดแยกส าเนา (คู่ฉบับ) ผลการเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบหลักสูตร 
 29. ด าเนินการจัดเก็บผลการเรียนของนักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย  
       โดยจัดเรียงตามเลขประจ าตัว 
 30. จัดท ารายชื่อนักเรียนที่จบหลักสูตร ม.ต้น และ ม.ปลาย ( ปพ.2) ทุกคน ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่ 

      การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1  
 31. จัดท าใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบหลักสูตร 
 32. จัดท าข้อมูลโรงเรียนและนักเรียนในระบบ DMC และรายงานผล ส านักงานคณะกรรมการ 

      การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 33. จัดท ารายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่รับประกาศนียบัตรเรียงตามเลขประจ าตัวส่ง 

      กระทรวงศึกษาธิการ  
 34. การจัดหา จัดซื้อ จัดท า จัดเก็บเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ จัดท าแบบบันทึก  แบบฟอร์ม   

      แบบค าร้องที่ใช้ในงานทะเบียน ด าเนินการจัดซื้อ จัดท าวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในงานทะเบียน  
      รับผิดชอบจัดเก็บ การรักษาเอกสาร หลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนมีระบบการรักษาท่ีดี 
      สะดวกในการใช้ 

 35. การจัดทะเบียนนักเรียน  การจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียน  ให้เลขประจ าตัวและพิมพ์รายชื่อนักเรียน 
      แต่ละชั้น จัดท าสถิติจ านวนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน และรายงานเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 

                อย่างน้อยเดือนละครั้ง ควบคุม  ดูแลการจัดท าทะเบียนนักเรียน กรอกข้อความชัดเจน ถูกต้อง 
      สมบูรณ์แบบเป็นปัจจุบัน ด าเนินการเกี่ยวกับการรับค าร้อง ขอแก้ไขหลักฐานในงานทะเบียน 
      นักเรียนและด าเนินการ แก้ไขสมุดทะเบียนนักเรียนให้ถูกต้องตรงกับหลักฐานความเป็นจริง  
      ด าเนินงานจ าหน่ายนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียนและแจ้งให้ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา หรือผู้ที่ 
      เกี่ยวข้องกับนักเรียนตามที่เห็นสมควร 

 36. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4.17 งานแนะแนวและทุนการศึกษา 
1. นางสาวดวงกมล  แก้วเชียงทอง         หัวหน้างาน 
2. นางสาวณัฏฐิยา  บุญสวน    รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวสุริษา  สุทธิวรรณ                กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. สนับสนุนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับชั้น และระดับสถานศึกษา 
2. จัดระบบแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือ 
    นักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน 
3. ติดต่อประสานงานกับบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา เพ่ือความ  
    ร่วมมือในการด าเนินงานแนะแนว 
4. ออกแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้กับ 
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่าง ๆ   
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5. แนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้กับนักเรียน 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 (นักเรียนเดิม) ในการยื่นใบสมัครและเลือกกลุ่มการเรียนที่ตนเองมีความ 
    ถนัดและความสนใจ 

 6. ประสานงานกับฝุายวิชาการในการจัดให้นักเรียนเลือกวิชาเรียนและเลือกแนวทางการศึกษาต่อ 
 7. จัดท าแผนงาน/โครงการ กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานแนะแนว 
 8. จัดท าระเบียนสะสมของนักเรียนทุกระดับชั้น 
 9. จัดบริการแนะแนว บริการแก่นักเรียนทุกคน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  
     การให้ค าปรึกษา การบริการสารสนเทศ การบริการจัดวางตัวบุคคล การติดตามผลเพ่ือบริการ 

     ผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสีย 
10. ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษาเครือข่าย  
      การแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ  

 11. จัดท าและปรับปรุงหลักสูตรกิจกรรมแนะแนว 
 12. จัดกิจกรรมแนะแนวในชั่วโมงเรียน และแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ทุกระดับชั้น 
 13. จัดกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนานักเรียน 
 14. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 15. จัดรวบรวมข้อมูลสถิติ ผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษา 
 16. โควตาศึกษาต่อ สอบตรง ประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อมูล คัดเลือก ประสานงาน 

      กับมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายแนะแนวการศึกษาต่อ  
17. รายงานผลการศึกษาต่อของนักเรียนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 
18. พัฒนาศูนย์สื่อ แหล่งเรียนรู้ของงานแนะแนว 
19. ด าเนินงานกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย คัดเลือก บันทึกข้อมูล ตรวจสอบ 
      สัญญา  
20. จัดส่งสัญญากู้ยืม และรายงานการพ้นสภาพนักเรียนต่อ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
21. รายงานผลการศึกษาของนักเรียนกองทุนเงินกู้ยืม นักเรียนทุนทุกประเภท 
22. ด าเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาของโรงเรียน ประกอบด้วย หาทุน รับสมัครนักเรียนที่ต้องการ 

                ขอทุน และคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสมควรได้รับทุน พิจารณาคัดเลือก ประกาศผล  
      นักเรียนได้รับทุนด าเนินงานพิธีมอบทุนการศึกษา 
23. ติดตามผล ประเมินผล สรุป และรายงานผลการด าเนินงานแนะแนว เพ่ือปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น 
24. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4.18 งานส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด  
1. นางสาวนิธิพร   เพ็ชรโชติ  หัวหน้างาน 
2. นางสาวสุนิต   จันทร์คง   รองหัวหน้างาน 
3. นางสมศรี    บุญญานิตย์  กรรมการ 
4. นางสาวณียพรรณ   กาญจนะ  กรรมการ 
5. นายภัชรชัย    พามงคลเศรษฐี  กรรมการ 
6. นางสาวสุทธิตา   อินพรม   กรรมการ 
7. นางสาวเมธาพร   มีใย   กรรมการ 
8. นางสาวจุฑากรณ์   ฉิมทับ   กรรมการ 
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9. นายนทีกานต์  สุนทร   กรรมการ 
10. นายธงชัย    แกละมงคล  กรรมการ 
11. นางสาวธันว์ชนก   เติมเกียรติไพบูลย์   กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ก าหนดนโยบาย วางแผน โครงการ การด าเนินงานของห้องสมุดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
    โรงเรียน  
2. จัดหาวัสดุ สารสนเทศ พร้อมทั้งให้บริการและจัดกิจกรรมเพ่ือให้ครู และนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า         
    ประกอบการเรียนการสอน  

 3. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่างๆ ของโรงเรียนในการด าเนินงานห้องสมุด  
 4. ประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด  
 5. ควบคุมดูแลการท างานของบุคลากรในห้องสมุด ให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 6. พิจารณาคัดเลือกวัสดุ เพื่อจ าหน่ายออกจากห้องสมุด  
 7. ดูแลทรัพย์สินของห้องสมุด  
 8. จัดหมวดหมู่หนังสือและท าบัตรรายการ และซ่อมแซมสิ่งพิมพ์ที่ช ารุด 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
งานบริหาร 
1. วางแผนงาน วางโครงการ การด าเนินงานห้องสมุด  
2. จัดท างบประมาณของห้องสมุด ขออนุมัติจัดซื้อสิ่งพิมพ์ และวัสดุครุภัณฑ์  
3. งานประชาสัมพันธ์ สารนิเทศ  
4. เก็บข้อมูลสถิติของห้องสมุด  
5. ประเมินผล การท างานของบุคลากร และการบริการห้องสมุด 

 งานเทคนิค 
 1. วิเคราะห์เลขหมู่  
 2. ท าบัตรรายการ เรียงบัตรรายการ  
 3. งานวารสาร และหนังสือพิมพ์ การลงทะเบียน และการเย็บเล่ม  
 4. งานจุลสาร กฤตภาค รวบรวมสิ่งพิมพ์ที่เนื้อเรื่องน่าสนใจ  
 5. งานดรรชนี วารสาร เพ่ือบริการค้นคว้า  
 6. งานส ารวจหนังสือช ารุด เพ่ือซ่อมและการรวมเล่ม  
 7. งานทะเบียนสมาชิกห้องสมุด ส ารวจสถิติการยืม การเข้าใช้บริการตามปกติ และการเข้าใช้เป็น 

    ห้องเรียน และกรณีสอนแทนงานบริการ 
 1. รับสมาชิกเข้าใหม่ เพื่อท าบัตรสมาชิก  
 2. บริการ อ่าน ยืม คืน จอง หนังสือ  
 3. งานเตรียม จัดหนังสือ ดูแลความสะอาด และความเรียบร้อยของชั้น  
 4. งานจัดซื้อหนังสือ  
 5. บริการตอบค าถาม แนะแนวช่วยในการค้นคว้า และแนะน าแหล่งข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจาก 

    ห้องสมุดโรงเรียน  
 6. บริการโทรศัพท์เพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนในคาบพัฒนาการเรียนรู้ และคาบเวลาเรียนบางวิชา  
 7. งานบริการ ยืม คืน วารสาร และแบบเรียน  

/๓. ประสานงาน... 
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 การด าเนินงาน 
 1. ก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อวางแผน 
               โครงการประจ าปี  
 2. ส ารวจข้อมูล จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์เพ่ือบริการครูและนักเรียนในการค้นคว้าประกอบการเรียน 
              การสอน และแนะน าข้อมูลเพ่ือแข่งขันตามโอกาสต่าง ๆ 
 3. จัดเตรียมวัสดุสิ่งพิมพ์ ครุภัณฑ์ พร้อมที่จะให้บริการ 
 4. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการด าเนินงานห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 5. จัดเอกสารสิ่งพิมพ์ให้แก่ห้องสมุด เพื่อให้บริการครู และนักเรียนในการค้นคว้าสะดวกยิ่งขึ้น  
 6. ดูแลทรัพย์สินของห้องสมุด ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และปูองกันการสูญหาย  
 7. พิจารณาคัดเลือกวัสดุที่ไม่ทันเหตุการณ์ และหลักสูตร จ าหน่ายออกจากห้องสมุด  
 8. จัดหมวดหมู่หนังสือ ท าบัตรรายการ บัตรดัชนีวารสาร ซ่อมแซมสิ่งพิมพ์ที่ช ารุด 
 9. จัดท าสถิติจ านวนผู้เข้าใช้ห้องสมุด การยืม การค้นคว้า การใช้เป็นห้องประกอบ  
 10. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ส่งเสริมการอ่าน  
 11. ปรับเปลี่ยนปูายนิเทศ ส่งเสริมความรู้ในโอกาสต่าง ๆ ทีอ่าคารและในห้องสมุด ด าเนินการให้ 
       ความรู้ แก่กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ และได้ฝึกปฏิบัติงานจริง  
 12. สรุปและประเมินผลงานโครงการ และบุคลากร รายงานเพื่อพัฒนางานในปีต่อไป 
 13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4.19 งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  
1. นางสาวณัฏฐิยา  บุญสวน                       หัวหน้างาน 
2. นายระดมโชค  ปวงบุผา                          รองหัวหน้างาน 
3. นายปริญญา   บ่อจักพันธ์                             กรรมการ 
4. นางสาวนิธิพร  เพ็ชรโชติ                               กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ก าหนดนโยบาย วางแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

โรงเรียน 
2. ศึกษา ส ารวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ และจัดท าสารสนเทศของแหล่งเรียนรู้ เพ่ือเผยแพร่แก่ครู  
    สถานศึกษาอ่ืน และชุมชน 

 3. ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษาชุมชน ท้องถิ่น 
      ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง 
  4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นองค์กรเอกชน ชุมชน เพ่ือจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ ส าหรับนักเรียน 
     ครอบครัว และชุมชน 
 5. สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ 
     ระหว่างนักเรียน ครอบครัว และชุมชน 
 6. รวบรวมและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครูสถานศึกษาอื่นบุคคล 
     ครอบครัวองค์กรหน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 
 7. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนรวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสานความ 

    ร่วมมือสถานศึกษาอ่ืนบุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในการ 
    จัดตั้งส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 
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 8. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
     โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4.20 งานส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
1. นางกรกมล   วัฒนวิจารณ์   หัวหน้างาน 
2. นางสาวจุฑาภรณ์  ฉิมทับ    รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวสุภิญญา  แซ่เซียว    กรรมการ 
4. นางสาวอรพิชา  อรุโณทัย   กรรมการ 
5. นายปริญญา   บ่อจักพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ศึกษา ส ารวจความต้องการ สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 
2. พัฒนาความรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทักษะ ทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
    และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา  
    และท่ีจัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
4. ให้การส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการแก่บุคคล หน่วยงานภายนอกตามสมควร 

 5. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น 
 6. ประสานงานกับบุคคล หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการให้บริการทางวิชาการ 
 7. ร่วมจัดกิจกรรมต่าง เช่น นิทรรศการร่วมกับหน่วยงานตามโอกาสต่าง ๆ 
 8. ส่งเสริม และเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียนทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม กีฬา นันทนาการ  
               โดยประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์  
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4.21 งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
1. นางสุลัดดา  เฟ่ืองธนภูมิ   หัวหน้างาน 
2. นายพิชัย  เหลืองอรุณ   รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวสุริษา  สุทธิวรรณ   กรรมการ 
4. นางสาวณัฏฐิยา บุญสวน    กรรมการ 
5. นางนิตย์นาถ  ทวีตั๊งตระกูล   กรรมการ 
6. นางสมฤทัย  จิราพงษ์    กรรมการ 
7. นางกัญญา  พงศ์จันทรเสถียร   กรรมการ 
8. นางวราภรณ ์  เนรมิตพานิชย์   กรรมการ 
9. นางสาวพรพรรณ พูลเขาล้าน   กรรมการ 
10. นางสาวกรรฐวรรณ จันทร์เปรมปรี   กรรมการ 
11. นางสาวดวงกมล แก้วเชียงทอง                          กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. ให้การส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการแก่บุคคล หน่วยงานภายนอกตามสมควร 

2. ประสานงานกับบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการทางวิชาการ 
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3. ร่วมจัดกิจกรรมต่าง เช่น นิทรรศการร่วมกับหน่วยงานตามโอกาสต่าง ๆ 
4. จัดบริการสถานที่และอ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอใช้สถานที่ เช่น การสอบ  

              การประชุม ฯลฯ  
5. จัดบริการ ครู นักเรียน จากโรงเรียนอื่นมาขอพักค้างแรม  
6. ช่วยเหลือประสานงานชุมชนกับโรงเรียน  
7. รับข้อคิดเห็นจากชุมชนแจ้งฝุายที่เกี่ยวข้อง  
8. ส่งเสริม และเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียนทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม กีฬา นันทนาการ  

              โดยประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์ 
9. ให้บริการทุกสาขา อาชีพและทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน  
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4.22 งานศูนย์พัฒนาการเรยีนการสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  
1. นายทองจันทร์ เติมจิตร    หัวหน้างาน 
2. นายพิชัย  เหลืองอรุณ   รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวกรรฐวรรณ จันทร์เปรมปรี   กรรมการ 
4. นางสาวจินตนา โฮชิน    กรรมการ 
5. นางสาวสุวรรณา ทัพทวี    กรรมการ 
6. นางสาวสุปราณี ออกช่อ    กรรมการ 
7. นางสาวธิดารัตน ์ ทิพอุตร    กรรมการ 
8. นายธนพงษ ์  วงศ์นภาไพศาล   กรรมการ 
9. นางนฤมล  นิลพันธ์                    กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
งานการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 1. การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครือข่ายให้พร้อมใช้งาน 
2. การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายแบบมีสาย (Wire Area Network) 

              และอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Lan) 
3. ดูแลปัญหาภัยคุกคามเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเซิร์ฟเวอร์  
    เครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถท างานเพ่ือการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
4. รับแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ เช่น ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายงานบริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
    รวมถึงเหตุขัดข้องอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตรวจสอบ  แก้ไข/  
    ติดต้ังให้ค าแนะน าเกี่ยวกับปัญหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และปัญหาด้านซอฟต์แวร์ให้บริการแก่ 
    บุคลากรและนักเรียน เพ่ือให้การใช้งานเป็นปกติ 

   งานบริการด้านคอมพิวเตอร์แก่ผู้รับบริการในโรงเรียน 
 1. บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนและบุคลากร  ให้บริการดูแล แก้ไข  ปรับปรุง  
     เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน และการปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึง 

    การฝึกอบรมแก่บุคลากรภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งาน 
2. ควบคุม  ดูแล รักษาการจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
งานการจัดเก็บข้อมูล และเว็บไซต์ 

 1. พัฒนา จัดเก็บ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
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2. พัฒนา ดูแล รักษาระบบงาน Web Application พัฒนา ออกแบบ จัดการ เว็บไซต์ให้สามารถ 
    ท างาน เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล การจัดการเรียนการสอนและเพ่ือการบริหาร 

 3. บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ให้บริการลงข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 

 4.23 งานศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาภาษาญี่ปุ่น 
1. นางนิตย์นาถ  ทวีตั๊งตระกูล   หัวหน้างาน 
2. นายพิชัย  เหลืองอรุณ   รองหัวหน้างาน 
3. Mr.Muramatsu Michihisa   กรรมการ 
4. นางสาวพิรญาณ์ นพรัตน์    กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวธนพร  จรจรัญ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. เป็นศูนย์กลางหรือศูนย์ประสานงานจัดกิจกรรมวิชาการเพ่ือส่งเสริมศักยภาพ ผู้เรียนในโรงเรียน 
    เครือข่ายของตน เช่น การจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรม การประกวดและแข่งขันทักษะภาษา 
    ต่างประเทศท่ีสอง การจัดสอบวัดระดับ ความรู้ภาษาญี่ปุุน เป็นต้น 
2. เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่าย นิเทศการเรียนรู้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความ   
    เคลื่อนไหวทางวิชาการ ผลงานและนัวตกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ตลอดจนเป็น 
    หน่วยประสานงานระหว่างส่วนกลางและโรงเรียนในเครือข่าย 

          3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4.24 งานศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาภาษาจีน 
1. นางสมฤทัย  จิราพงษ์    หัวหน้างาน 
2. นางสาวณฐอร  จันทศร    กรรมการ 
3. Miss Tian  Jing    กรรมการ 
๔. นางสาววริศรา ตู้จินดา    กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. เป็นศูนย์กลางหรือศูนย์ประสานงานจัดกิจกรรมวิชาการเพ่ือส่งเสริมศักยภาพ ผู้เรียนในโรงเรียน 
    เครือข่ายของตน เช่น การจัดค่ายภาษาและ วัฒนธรรม การประกวดและ แข่งขันทักษะ 
    ภาษาต่างประเทศที่สอง การจัดสอบวัดระดับ ความรู้ภาษาจีน เป็นต้น 

 2. เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่าย นิเทศการเรียนรู้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความ 
               เคลื่อนไหว ทางวิชาการ ผลงานและนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ตลอดจนเป็น 
     หน่วยประสานงานระหว่างส่วนกลางและโรงเรียนในเครือข่าย 
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 4.25 งานศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.  
1. นางสาวผกาทิพย์  รันสูงเนิน   หัวหน้างาน 
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  ทองวิเศษ   รองหัวหน้างาน 
3. นายชาญวิทย์  เศรษฐพานิชผล   กรรมการ 
4. นางสาวธิรมันต์  เจือจันทร์   กรรมการ 
5. นายชนาธิป   พงศ์เสน่ห์วิทยา   กรรมการ 
6. นางสาวจิรภิญญา  ฉายแสง    กรรมการ 



๓๘ 

 

 

7. นางสาวสุภาภรณ์  เหล่าซื่อ    กรรมการ 
8. นางสาวบุณฑริกา  ไวยธัญกิจ   กรรมการ 
9. นางสาวธันวช์นก  เติมเกียรติไพบูลย์  กรรมการ 
10. นายศุภชัย    ศรีเจริญ    กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. วางแผนและด าเนินการจัดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วชิาคณิตศาสตร์ ให้เป็นไปตาม 
    วัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ 
2. จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ 
3. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาคณิตศาสตร์  
    ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.26  งานห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ : Intensive English Program: IEP) 
1. นายฉัตรชัย  เหรียญทอง   หัวหน้างาน 
2. นางสาวศรัญญา อยู่สุข    รองหัวหน้างาน 
3. นายนนกร  มังคละศิริ   กรรมการ 
4. นางสาวสุริษา  สุทธิวรรณ   กรรมการ 
5. นางสาวจุฑาภรณ์ ฉิมทับ    กรรมการ 
6. นางสาวชลธิชา บรรดาล    กรรมการ 
7. นายอิสระพงษ์ เดชวงษา   กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวธิดาทิพย์ ภูนาโคก    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. วางแผนและจัดท าโครงสร้างหลักสูตรร่วมกับงานหลักสูตรของโรงเรียน ด าเนินการจัดกิจกรรม 
    การเรียนการสอนตามหลักสูตร 
2. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน การบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ :  
    Intensive English Program: IEP) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
3. สนบัสนุน อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา การด าเนินงานโครงการห้องเรยีนพิเศษภาษาต่างประเทศ  

          (ภาษาอังกฤษ : Intensive English Program: IEP) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
4. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรหอ้งเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ :Intensive English  

           Program:IEP) 
5. ประสานงานหน้ากลุ่มสาระฯ จัดครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาให้กับนักเรียนเพื่อให้การเรียนการสอน 

          เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
6. ประสานงานกับหน่วยงานราชการ/องค์กรเอกชน ในการส่งนักเรียนไปฝึกท าวิจัย/ฝึกทักษะปฏิบัติ 
    ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ : Intensive English Program: IEP) ในระดับอุดมศึกษา 
7. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับนักเรียน จัดกิจกรรมเสริมการเรียน 
    การสอน จัดค่ายภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ : Intensive English Program: IEP) เพ่ือให้ 
    การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 



๓๙ 

 

 

 8. ประเมิน สรุปผล และรายงานผลการเรียนของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ  
     (ภาษาอังกฤษ : Intensive English Program: IEP) ให้คณะกรรมบริหารโครงการและผู้เกี่ยวข้อง 
               ทราบตามล าดับ 
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4.27 งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (Gifted) 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์   ทองวิเศษ   หัวหน้างาน 
2. นางวันวิสา    ด่านสกุล   รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวผกาทิพย์   รันสูงเนิน   กรรมการ 
4. นางสาวธิรมันต ์ เจือจันทร์   กรรมการ 
5. นายชนาธิป  พงศ์เสน่ห์วิทยา   กรรมการ 
6. นางสาวจิรภิญญา ฉายแสง    กรรมการ 
7. นายปริวัฒน์             แสงไชย    กรรมการ 
8. นายคมสันต์  นิลพันธ์    กรรมการ 
9. นางสาวสุภาภรณ์ เหล่าซื่อ    กรรมการ 
10. นางสาวธันว์ชนก   เติมเกียรติไพบูลย์  กรรมการ 
11. นายศุภชัย   ศรีเจริญ    กรรมการและเลขานุการ 

 12. นางสาวกชวรา        ทองปรางค์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. วางแผนและจัดท าโครงสร้างหลักสูตรร่วมกับงานหลักสูตรของโรงเรียน ด าเนินการจัดกิจกรรม 
    การเรียนการสอนตามหลักสูตร 
2. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน การบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์  
    ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
3. สนับสนุน อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา การด าเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์- 
    คณิตศาสตร์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
4. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ 
5. ประสานงานหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาให้กับนักเรียนเพ่ือให้การเรียน 
    การสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
6. ประสานงานกับหน่วยงานราชการ/องค์กรเอกชน ในการส่งนักเรียนไปฝึกท าวิจัย/ฝึกทักษะปฏิบัติ 
    ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา 
7. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับนักเรียน จัดกิจกรรมเสริมการเรียน  
    การสอน จัดคา่ยวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. ประเมิน สรุปผล และรายงานผลการเรียนของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ –  
    คณิตศาสตร์ ให้คณะกรรมการบริหารโครงการและผู้เกี่ยวข้องทราบตามล าดับ 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4.28 งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร-์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Gifted) 
 1. นายธนากร   จันทนากร   หัวหน้างาน 
 2. นางพัชนี   แสงประสิทธิ์   รองหัวหน้างาน 



๔๐ 

 

 

 3. นายสมศักดิ์   พาหะมาก   กรรมการ 
 4. นางชวนพิศ   ฟูุงเกียรติ   กรรมการ 
 5. นางแสงฤทัย   ลี้ภัยเจริญ   กรรมการ 
 6. นางสาวธิรมันต์  เจือจันทร์   กรรมการ 
 7. นายศราวุธ   สุดชา    กรรมการ 
 8. นางสาวบุณฑริกา  ไวยธัญกิจ   กรรมการ 
 9. นางสาวขวัญหทัย  อ้นฟัก    กรรมการ 
 10. นายภูมิพันธ์  ศรีธงชัย    กรรมการ 
 11. นางสาวดาราวรรณ  ลิขิต    กรรมการ 
 12. นางสาวจิรภิญญา  ฉายแสง    กรรมการและเลขานุการ 
 13. นางสาวสุราลัย  เกตุธรรมรัตน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. วางแผนและจัดท าโครงสร้างหลักสูตรร่วมกับงานหลักสูตรของโรงเรียน ด าเนินการจัดกิจกรรม 
      การเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 2. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน การบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์  
     ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3. สนับสนุน อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา การด าเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์– 
     คณิตศาสตร์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

4. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
5. ประสานงานหน้ากลุ่มสาระฯ จัดครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาให้กับนักเรียนเพื่อให้การเรียนการสอน 
    เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
6. ประสานงานกับหน่วยงานราชการ/องค์กรเอกชน ในการส่งนักเรียนไปฝึกท าวิจัย/ฝึกทักษะปฏิบัติ 
    ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา 

 7. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับนักเรียน จัดกิจกรรมเสริมการเรียน 
     การสอน จัดค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. ประเมิน สรุปผล และรายงานผลการเรียนของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ –  
     คณิตศาสตร์ ให้คณะกรรมบริหารโครงการและผู้เกี่ยวข้องทราบตามล าดับ 
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4.29 งานส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
1. นางสาวจินตนา   โฮชิน    หัวหน้างาน 
2. นางสาวเมธาพร  มีใย    รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวขวัญหทัย  อ้นฟัก    กรรมการ 
4. นางสาวสุพรรณี   วงค์สิงห์แก้ว   กรรมการ 
5. นางสาวนิธิพร  เพ็ชรโชติ   กรรมการ 
6. นางสาวอาทิตยิา   ไชยวาน    กรรมการ 
7. นางสาวอรพิชา  อรุโณทัย   กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๔๑ 

 

 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. วางแผนและจัดท าโครงสร้างหลักสูตรร่วมกับงานหลักสูตรของโรงเรียน  
2. ประสานและร่วมจัดครูผู้สอนในรายวิชาเพ่ิมเติม IS1 IS2 และกิจกรรมส่งเสริมสาธารณะประโยชน์  
    IS3 และส่งเสริมครูผู้สอนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 
3. ประสานงานกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบันได 5 ขั้น  
4. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
5. ดูแล ติดตาม การเรียนการสอน IS1  IS2 และ IS3 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ 
    วัตถุประสงค์ 
6. จัดให้มีการประเมินและรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และ 
    รายงานภาพรวมระดับห้องเรียน 
7. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
8. สรุปและรายงานผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
9. ด าเนินการและมีส่วนร่วมในการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4.30 งานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม 
1. นางสาวชญาภรณ์  สงครามรอด      หัวหน้างาน 
2. นางสุลัดดา    เฟ่ืองธนภูมิ      กรรมการ   
3. นางนิตย์นาถ   ทวีตั๊งตระกูล    กรรมการ  
4. นางสาวสุธารส  วรนาม       กรรมการ 
5. นางสาวผกาทิพย์  รันสูงเนิน      กรรมการ 
6. นางสาวจิรภิญญา  ฉายแสง    กรรมการ 
7. นางวันวิสา    ด่านสกุล      กรรมการ 
8. นางสาวอารฎา  สุขยานุดิษฐ์     กรรมการ 
9. นางสาวธนิดา  จั่นเล็ก       กรรมการ 
10. นางสาวจุฑาภรณ์  ฉิมทับ       กรรมการ 
11. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี      กรรมการ 
12. นางสาวสุราลัย  เกตุธรรมรัตน์      กรรมการ 
13. นางสมฤทัย   จิราพงษ์       กรรมการ 
14. นางสาวเพียงกมล  จอร์แดน      กรรมการ 
15. นางสาวดวงกมล  แก้วเชียงทอง      กรรมการ 
16. นางสาวภัทรภรณ์  สุขแก้ว       กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. วางแผนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวมโดยให้ค าปรึกษาแนะน า 
    ในเรื่องการเรียนทักษะทางสังคม ทักษะการด ารงชีวิต และเรื่องอ่ืน ๆ 
2. ด าเนินงาน/โครงการและกิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและโรงเรียนแกนน า 
    จัดการเรียนรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
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3. ประสานงานกับครูเสริมวิชาการประจ าโรงเรียนเพ่ือจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนสิ่งอ านวยความ 
    สะดวกและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษารวมทั้งจัดหานักเรียนเพ่ือเป็นอาสาสมัครช่วยสอน 
    การบ้านและท างานของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นเรียนรวม 
4. ดูแลประสานงานกับครูประจ าวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดเตรียมข้อสอบส าหรับ 
    นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นเรียนรวมพร้อมจัดส่งข้อสอบที่งานทะเบียนวัดผล 
5. ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมข้อสอบส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นเรียนรวมกับ 
    ครูสอนเสริมวิชาการในโรงเรียน 
6. ด าเนินการจัดสอบโดยเป็นคณะกรรมการก ากับห้องสอบส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นเรียนรวม 
7. ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ในรูปแบบคณะกรรมการ โดยประสานงาน 

        กับครูประจ าวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และครูเสริมวิชาการประจ าโรงเรียน  
8. จัดสอนเสริมในรายวิชาที่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวมไม่เข้าใจในชั้นเรียน 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 5.1 นายพงษ์ธร วชิระปราการพงษ์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ    
 1. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานในการบริหารงานบุคคลและการบริหาร 
     กิจการนักเรียน 
     2. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อผู้อ านวยการโรงเรียนไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ 
     หน้าที่ได ้

3. การจัดท านโยบายและแผน 
             3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนและงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล 

    3.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงานฝุายบุคคล แผนงานฝุาย 
   กิจการนักเรียนและปฏิทินปฏิบัติงาน 

3.3 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคลและการบริหาร 
      กิจการนักเรียนของโรงเรียน 

4. ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานฝุายบุคคลและงานฝุายกิจการนักเรียน 
5. ก ากับ ติดตาม ดูแลและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของฝุายบุคคลและฝุายกิจการนักเรียน 
6. ก ากับ ติดตาม ดูแล ประสานงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
7. วางแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวกับงานบุคคล กิจการนักเรียนและการปกครองนักเรียน 

    8. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจ าสัปดาห์ เพื่อติดตาม รับทราบ 
    ปัญหา สรุปงานประจ าสัปดาห์ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาของงานในฝุายบุคคลและ 
    ฝุายกิจการนักเรียน 
9. ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน 

    10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับฝุายบริหารทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียนและหน่วยงาน 
       ภายนอกโรงเรียนทั้งราชการ เอกชน มูลนิธิ สมาคมและชุมชน 

11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 5.2 ผู้ช่วยรองผู้อ านายการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 5.2.1 นายทวีศักดิ์  หงส์อารยะชน ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ     
 1. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อ านวยการและปฏิบัติหน้าที่ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
     เกี่ยวกับการบริหารงานฝุายกิจการนักเรียน 
 2. ก ากับ ติดตาม ดูแล ประสานงานฝุายกิจการนักเรียน ดังนี้ 
     2.1 งานส านักงานฝุายกิจการนักเรียน 
     2.2 งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
     2.3 งานส่งเสริมและแก้ไความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน 
 2.4 งานส่งเสริมดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรใน

สถานศึกษา 
     2.5 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     2.6 งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตาที่ได้รับมอบหมาย 

         5.2.2 นางธัญวลัย เคนแพง   ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ     
 1. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อ านวยการและปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
     เกี่ยวกับการบริหารงานฝุายบุคคล 
 2. ก ากับ ติดตาม ดูแล ประสานงานฝุายบุคคล ดังนี้ 
     2.1 งานส านักงานฝุายบุคคล 
     2.2 งานแผนอัตราก าลังและสรรหาบรรจุแต่งตั้ง 
     2.3 งานพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
     2.4 งานรักษาวินัยและการออกจากราชการ 
     2.5 งานประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
     2.6 งานส่งเสริมวิทยฐานะและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
     2.7 งานพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     2.8 งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

         5.2.3 นายโสภณ  พวงพันธ์บุตร    ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ     
 1. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อ านวยการและปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
              เกี่ยวกับการบริหารงานฝุายบุคคล 
 2. ก ากับ ติดตาม ดูแล ประสานงานฝุายบุคคล ดังนี้ 
        2.1 งานแผนงานและประกันคุณภาพกลุ่มบริหารงานบุคคล 
        2.2 งานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 
      2.3 งานสภานักเรียนกรรมการนักเรียน 
  3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 5.3 คณะกรรมการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ๑. นายพงษ์ธร  วชิระปราการพงษ์     หัวหน้างาน 
  2. นายทวีศักดิ์     หงส์อารยะชน       รองหัวหน้างาน 
  3. นางธัญวลัย     เคนแพง    รองหัวหน้างาน 
 4. นายโสภณ  พวงพันธ์บุตร   รองหัวหน้างาน  
 4. นายภูมิพันธ์  ศรีธงชัย    กรรมการ 
 6. นายอัครวัฒน์  คุ้มดี    กรรมการ 
 7. นางสาวศรัญญา อยู่สุข    กรรมการ 
 8. นายปรีชา  บุญปลอด   กรรมการ 

9. นายศุภมิตร   ดีโท    กรรมการ 
10. นายชนาธิป  พงศ์เสน่ห์วิทยา   กรรมการ 
11. นายธีระศักดิ ์  หอมสมบัติ   กรรมการ 
12. นายไกรสิทธิ์   สุระรัมย์    กรรมการ 
13. นายปริวัฒน์   แสงไชย    กรรมการ 
14. นางสาวอวิกา   ลิ้มพานิชภักดี   กรรมการ 
15. นายยุทธภูมิ  ภูมิอีเตี้ย    กรรมการ 
16. นายอภิชาติ   จุ่นหัวโทน   กรรมการ 
17. นางสาวลัดดาวัลย ์ ศิลปศร    กรรมการ 
18. นายศราวุธ        สุดชา    กรรมการและเลขานุการ  

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ    
1. วางแผน ประสานงาน ดูแลการด าเนินงานตามภารกิจของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการฝุายต่าง ๆ 
3. อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเ พ่ือให้ได้ผลเป็นไปตามภารกิจ 
    ที่ได้รับมอบหมาย 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 5.4 งานส านักงานฝ่ายบุคคล 
 1. นายภูมิพันธ์  ศรีธงชัย    หัวหน้างาน 
 2. นางสาวศรัญญา อยู่สุข    กรรมการ 
 3. นายศราวุธ  สุดชา    กรรมการ 
 4. นายปริวัฒน์  แสงไชย    กรรมการ 
 5. นางสาวลัดดาวัลย์ ศิลปศร    กรรมการและเลขานุการ 
 6. นางสาวนัชชา  มานะเกียรต ิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ    
๑. จัดระบบงานสารบรรณ จัดท าเอกสาร หนังสือราชการ/ประกาศ/ค าสั่ง/เอกสาร ทั้งภายในและ  
    ภายนอก จัดท ารายงานการประชุม รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. จัดท าเอกสาร สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ และเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติหน้าที่ วันลา การมาสาย 
    ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 



๔๕ 

 

 

3. ให้บริการประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้งานส าเร็จ 
    บรรลุตามวัตถุประสงค์  
4. ประสานงานด้านข้อมูล และร่วมมือกับกลุ่มบริหารงานฝุายต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความ 
    เข้าใจ และเกิดผลที่ดีต่อองค์กรในการด าเนินงาน  

 5. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้ได้ 
    ในระดับด ี
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 5.5 งานแผนงานและประกันคุณภาพกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 1. นายศราวุธ    สุดชา    หัวหน้างาน 
 2. นายอัครวัฒน์   คุ้มดี    กรรมการ   
 3. นายภูมิพันธ์    ศรีธงชัย    กรรมการ 
 4. นายปริวัฒน์    แสงไชย    กรรมการ 
 6. นายนพดล    ยิ้มละมัย   กรรมการ 
 7. นายสมยศ     วงศ์คูณ    กรรมการ 
 8. นางสาวนัชชา   มานะเกียรติ   กรรมการ 
 9. นายชนาธิป    พงศ์เสน่ห์วิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
 10. นางสาวธันว์ชนก   เติมเกียรติไพบูลย์  กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ     
 ๑. ประสานงานกับแผนงานโรงเรียน จัดสรรงบประมาณประจ าปีของกลุ่มบริหารงานบุคคลตามที่ได้รับ 
 2. จัดท าเอกสาร ก ากับ ติดตาม ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานของกลุ่มบริหาร 

    งานบุคคลตามที่ก าหนดไว้ 
 3. ติดตามรวบรวม/สรุปแผนงานประจ าปีตามโครงการ/กิจกรรมของแต่ละงานในกลุ่มบริหาร 

    งานบุคคล 
4. ดูแลประสานงานจัดท าระบบการประกันคุณภาพควบคุมภายในและประเมินผลการด าเนินงาน           
    ของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบ หลักเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
5. ประสานงานสรุปจัดท ารายงานผลการท างานประจ าปี (SAR)ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 5.6 งานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 1. นายศราวุธ    สุดชา    หัวหน้างาน 
 2. นายชนาธิป    พงศ์เสน่ห์วิทยา   กรรมการ 
 3. นางสาวลัดดาวัลย์   ศิลปศร    กรรมการ 
 4. นายสมยศ     วงศ์คูณ    กรรมการ 
 5. นางสาวนัชชา   มานะเกียรติ   กรรมการ 
 6. นายภูมิพันธ์    ศรีธงชัย    กรรมการและเลขานุการ 
 7. นายปริวัฒน์    แสงไชย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ    
          1. จัดท าเอกสาร/เก็บข้อมูล งานทะเบียนและสารสนเทศที่เก่ียวกับกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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 2. ประสานงานจัดท า/ประชาสัมพันธ์บริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับฝุายงานต่างๆ 
     ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 5.7 งานแผนอัตราก าลังและสรรหาบรรจุแต่งตั้ง 
 1. นายภูมิพันธ์  ศรีธงชัย    หัวหน้างาน 

2. นายศราวุธ  สุดชา    กรรมการ 
3. นางสาวนัชชา  มานะเกียรต ิ   กรรมการ 
4. นางสาวศรัญญา อยู่สุข    กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวลัดดาวัลย์ ศิลปศร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ    
  1. รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวนข้าราชการครูแยกตามสาขา 
      จ านวนลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา จ านวนพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ต่อผู้บริหารและ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการอัตราก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา  
 3. เสนอแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบ 

    ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 4. เสนอความต้องการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 5. สถานศึกษาที่มีความพร้อมด าเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น 

    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  
 6. ส ารวจ/สรรหา/เสนอความต้องการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.  

    ก าหนด ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียน 

 7. ประสานชี้แจงภาระงาน  มาตรฐานคุณภาพงาน  มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพและ 
    เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเป็น 
    ลายลักษณ์อักษร  และชี้แจงภาระงาน ให้แก่ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ 
    ทราบ 
8. ด าเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการส าหรับบุคลากรทางการศึกษา หรือเตรียมความพร้อมและ 

     พัฒนาอย่างเข้มส าหรับผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่ง “ ครูผู้ช่วย ”ตามหลักเกณฑ์ 
      และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 9. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะ ๆ ทุกสามเดือนตามแบบประเมิน  
     ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  และ ในการประเมินแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ 

    ครูผู้ช่วยและ ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ทราบ และในส่วนของพนักงานราชการต้องจัดให้มีการ 
    ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง 
10.รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

แล้วแต่กรณี ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
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11. ด าเนินการแต่งตั้งหรือสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม 
      อ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดหรือเมื่อได้รับอนุมัติจาก ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ 
      เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 12. รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวนข้าราชการครูแยก 
      ตามสาขา จ านวนลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา จ านวนพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง 
      ชั่วคราว ต่อผู้บริหาร และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 5.8 งานพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
 1. นายภูมิพันธ์  ศรีธงชัย    หัวหน้างาน 
 2. นายอัครวัฒน์         คุ้มดี    กรรมการ 
 3. นายศุภมิตร  ดีโท    กรรมการ 
 4. นางสาวศรัญญา อยู่สุข    กรรมการ 
 5. นายศราวุธ  สุดชา    กรรมการ 
 6. นายปริวัฒน์  แสงไชย    กรรมการ 
 7. นางสาวลัดดาวัลย์ ศิลปศร    กรรมการและเลขานุการ 
 8. นางสาวนัชชา  มานะเกียรต ิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ    
 ๑. จัดท าแผน หรือโครงการส าหรับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. วางแผน ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรด้านการอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ  
     เพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. วิเคราะห์สภาพงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
 4. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผล 
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 5.9 งานประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นเงินเดือน   
 1. นางธัญวลัย  เคนแพง    หัวหน้างาน  
 2. นางสาวลัดดาวัลย ์ ศิลปศร    กรรมการ 
 3. นายภูมิพันธ์  ศรีธงชัย    กรรมการและเลขานุการ 
 4. นางสาวศรัญญา อยู่สุข    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ    
 ๑. จัดท าเอกสาร/ส ารวจเก็บข้อมูล การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

    พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ๒. จัดเตรียมท าเอกสารข้อมูลส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี 
     ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว  

3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 5.10 งานส่งเสริมวิทยฐานะและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
1. นางธัญวลัย  เคนแพง    หัวหน้างาน 
2. นายอัครวัฒน์  คุ้มดี    กรรมการ 
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 3. นางสาวศรัญญา อยู่สุข    กรรมการ 
 4. นายศราวุธ  สุดชา    กรรมการ 
 5. นายปริวัฒน์  แสงไชย    กรรมการ 
 6. นางสาวลัดดาวัลย์ ศิลปศร    กรรมการ 
 7. นายภูมิพันธ์  ศรีธงชัย    กรรมการและเลขานุการ 
 8. นางสาวนัชชา  มานะเกียรต ิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ    
1. จัดท าโครงการพัฒนาความก้าวหน้าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
    และส่งเสริมการเปลี่ยนต าแหน่งสายงานในหน้าที่ให้สูงขึ้น 
2. ด าเนินการประสานงานเกี่ยวกับการประเมินเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
3. จัดท าเอกสารการก าหนดต าแหน่งขอเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ 
    สถานศึกษาไปยังส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 

 4. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผล 
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 5.11 งานพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1. นางสาวศรัญญา อยู่สุข    หัวหน้างาน 

 2. นางสาวนัชชา  มานะเกียรติ   กรรมการ 
 3. นางสาวลัดดาวัลย ์ ศิลปศร    กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ    
1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการด้านคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ 
    วิชาชีพ ให้ได้มาซ่ึงวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีใบอนุญาตประกอบ 
    วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. จัดท าทะเบียนควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 5.12 งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์   
 1. นางสาวศรัญญา อยู่สุข    หัวหน้างาน 
 2. นางสาวนัชชา  มานะเกียรติ   กรรมการ 
 3. นางสาวลัดดาวัลย ์ ศิลปศร    กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ    
 ๑. จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในโรงเรียนทราบถึงระยะเวลาในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี 
 ๓. ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ๔. ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



๔๙ 

 

 

 5.13 งานรักษาวินัยและการออกจากราชการ 
 1. นายอัครวัฒน์  คุ้มดี    หัวหน้างาน 
 2. นายภูมิพันธ์  ศรีธงชัย    กรรมการ 
 3. นายปริวัฒน ์  แสงไชย    กรรมการ 
 4. นายศุภมิตร  ดีโท    กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ    
 ๑. จัดท าเอกสาร/บันทึก/เก็บข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานระเบียบวินัยของข้าราชการครู 
              และบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ให้เป็นปัจจุบัน 
          ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 5.14 งานส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
 1. นายอัครวัฒน์   คุ้มดี    หัวหน้างาน 
 2. นางสาวสุนิต  จันทร์คง    กรรมการ 
 3. นายศุภมิตร    ดีไท    กรรมการ 
 4. นายปรีชา    บุญปลอด   กรรมการ 
 5. นายชนาธิป    พงศ์เสน่ห์วิทยา   กรรมการ 
 6. นายสมยศ    วงศ์คูณ    กรรมการ 
 7. นางสาวธันวช์นก   เติมเกียรติไพบูลย์  กรรมการและเลขานุการ 
 8. นายนพดล    ยิ้มละมัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ    
๑. วางแผนด าเนินงาน จัดท าโครงการ/กิจกรรม /ปฏิทินงานกิจการนักเรียนและติดตามผลการ     
    ด าเนินงาน ด้าน กิจการนักเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับเปูาหมายของโรงเรียนด้านคุณลักษณะอันพึง    
    ประสงค์ ให้เกิดผลต่อส่วนรวม 

 2. จัดท าค าสั่ง/เอกสาร แบบรายงาน บันทึกข้อความ  แบบฟอร์ม  ข้อมูลงานทะเบียน สารสนเทศที่ 
               เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน 
 3. ประสานครูประจ าชั้นจัดท าบันทึก/เก็บสรุปข้อมูลประจ าวันจ านวนนักเรียนที่ลงเวลา 
               การมาโรงเรียน 

4. จัดท าระบบทะเบียนประวัติ/บัตรประจ าตัวนักเรียน เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหา  
     พัฒนาส่งเสริมให้งานกิจการนักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
5. สนับสนุนและส่งเสริมเป็นที่ปรึกษาการจัดตั้งสภานักเรียน  คณะกรรมการนักเรียน   

 6. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือน ามาปรับปรุง พัฒนาแก้ไขระบบการด าเนินงานให้มี 
               ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5.15 งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 1. นายปรีชา    บุญปลอด   หัวหน้างาน 
 2. นายธีระศักดิ์   หอมสมบัติ   กรรมการ 
 3. นายไกรสิทธิ์    สุระรัมย์    กรรมการ 
 4. นายปริวัฒน์    แสงไชย    กรรมการ 
 5. นางสาวอวิกา   ลิ้มพานิชภักดี   กรรมการ 



๕๐ 

 

 

 6. นายยุทธภูมิ    ภูมิอีเตี้ย    กรรมการ 
 7. นายอภิชาติ    จุ่นหัวโทน   กรรมการ 
 8. นายสุวรรณ    จันทะคุณ   กรรมการ    
 9. นางสาวจุฑาภรณ์   ฉิมทับ    กรรมการ 
 10. นายชนาธิป   พงศ์เสน่ห์วิทยา   กรรมการ 
 11. นางสาวชลธิชา   บรรดาล    กรรมการและเลขานุการ 
 12. นายธเนศ    สุทธิจุฑามณี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 13. นายนทีกานต์   สุนทร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ    
 ๑. จัดท าแผนงาน / โครงการ/กิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๒. ส ารวจ/เก็บข้อมูล และติดตามนักเรียนที่ใช้สารเสพติดร่วมกับครูประจ าชั้น หัวหน้าระดับและครู 
               แนะแนวเพ่ือดูแลช่วยเหลือ พร้อมทั้งก าหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไข 

๓. ก าหนดมาตรการในการปูองกันและแก้ไขปัญหาตลอดจนเฝูาระวังดูแลให้เกิดผลดีต่อนักเรียน 
 ๔. ประสานงานกับฝุายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา 
     หรือปูองกันตามที่เห็นสมควร 
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5.16  งานส่งเสริมและแก้ไขความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน 
 1. นายอัครวัฒน์   คุ้มดี    หัวหน้างาน 
 2. นายธีระศักดิ์   หอมสมบัติ   กรรมการ 
 3. นายไกรสิทธิ์    สุระรัมย์    กรรมการ 
 4. นายปริวัฒน์    แสงไชย    กรรมการ 
 5. นางสาวอวิกา  ลิ้มพานิชภักดี   กรรมการ 
 6. นายยุทธภูมิ    ภูมิอีเตี้ย    กรรมการ 
 7. นายอภิชาติ    จุ่นหัวโทน   กรรมการ 
 8. นายศุภมิตร    ดีโท    กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางสาวธันวช์นก   เติมเกียรติไพบูลย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10. นายนพดล    ยิ้มละมัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ    
 ๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ดีงามของ         
              นักเรียนส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 

2. ดูแล ติดตาม และตรวจสอบ การปฏิบัติตนของนักเรียนให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ 
    โรงเรียน 

 3. บันทึกข้อมูล ติดต่อประสานงานกับฝุายต่าง ๆ และผู้ปกครองนักเรียนในการแก้ไขนักเรียนที่มี 
               พฤติกรรม ไม่พึงประสงค์เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 

4. ติดต่อประสานงานกับฝุายต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ 
    หน่วยงานภายนอก ในอันที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียน 
 



๕๑ 

 

 

5. จัดกิจกรรมยกย่อง / ประกาศเกียรติคุณให้ก าลังใจนักเรียนที่ประพฤติและเป็นแบบอย่างที่ดีกับ 
    นักเรียนในโรงเรียน 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.17 งานส่งเสริมดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรในสถานศึกษา 
 1. นายศุภมิตร    ดีโท    หัวหน้างาน 
 2. นายธีระศักดิ์   หอมสมบัติ   กรรมการ 
 3. นายสมยศ    วงศ์คูณ    กรรมการ 
 4. นายอัครวัฒน์   คุ้มดี    กรรมการและเลขานุการ 
 5. นางสาวธันวช์นก   เติมเกียรติไพบูลย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 6. นายนพดล    ยิ้มละมัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ    
 1. จัดครูและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยเวรวันหยุดสถานที่ราชการและผู้ตรวจเวร 

    เพ่ือดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยของทรัพย์สินทางราชการ ในวันท าการและวันหยุดราชการ 
    ทั้งกลางวันและกลางคืน 
2. ดูแลจัดระบบความปลอดภัยในการเข้า – ออกบริเวณโรงเรียน 

 3. ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
              ให้มปีระสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

4. จัดระบบการจราจร และมาตรการจอดรถภายในบริเวณโรงเรียนให้เป็นระเบียบ 
5. ปรับปรุงปูายจราจร อุปกรณ์ และเครื่องหมายสัญลักษณ์ส าหรับติดตั้งเพื่อความปลอดภัย 

 6. จัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกการจราจรเพ่ือความปลอดภัย 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5.18 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1. นายชนาธิป    พงศ์เสน่ห์วิทยา   หัวหน้างาน 
 2. นายธีระศักดิ์   หอมสมบัติ   กรรมการ 
 3. นายไกรสิทธิ์    สุระรัมย์    กรรมการ 
 4. นายปริวัฒน์    แสงไชย    กรรมการ 
 5. นางสาวอวิกา  ลิ้มพานิชภักดี   กรรมการ 
 6. นายยุทธภูมิ   ภูมิอีเตี้ย    กรรมการ 
 7. นายอภิชาติ    จุ่นหัวโทน   กรรมการ 
 8. นางสาวชญาภรณ์   สงครามรอด   กรรมการ 
 9. นางสาวภัทรภรณ์    สุขแก้ว    กรรมการ 
 8. นางสาวดวงกมล   แก้วเชียงทอง   กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางสาวณัฏฐิยา    บุญสวน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10. นางสาวสุริษา   สุทธิวรรณ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ    
 ๑. ก าหนดนโยบายจัดท าแผน/โครงการ ในการด าเนินงานที่เกี่ยวกับงานระบบดูช่วยเหลือนักเรียน 
              ทุกระดับชั้น 



๕๒ 

 

 

2. ก าหนดจัดครูประจ าชั้นแต่ละห้องเรียน เพ่ือก ากับดูแล และประสานงานระหว่างโรงเรียน    
    ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอก  

 3. วางแผนก าหนดการปฏิบัติงานครูประจ าชั้นในด้านการปกครองนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 4. วางแผนแก้ปัญหานักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น การมาเรียน ระเบียบวินัย กฎข้อบังคับ ฯลฯ 
 5. ประสานงานกับครูเวรประจ าวันเพื่อช่วยดูแล ควบคุมนักเรียนประจ าวัน ตามความเหมาะสม 
 6. ประสานงานกับครูประจ าชั้นจัดกิจกรรมโฮมรูม และประชุมอบรมนักเรียนในระดับชั้น 
               ตามท่ีก าหนด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในทุกด้านที่เก่ียวข้อง 

7. ประสานงานกับครูประจ าชั้นจัดท าระเบียนสะสมในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลรวบรวมข้อมูล  
    สถิติเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน ปูองกัน แก้ไขปัญหา และน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางานต่อไปได้ 
    อย่างมีประสิทธิภาพ 

 8. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้นเรียน เพ่ือประสานงานและร่วมกันแก้ไขปัญหาของ    
              นักเรียนให้เกิดผลดี 

9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องด้านการดูแล ช่วยเหลือเด็ก 
     และเยาวชน 

10.นิเทศ/ติดตามผล/รายงานสรุปผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนทั้งระบบ 
 11.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5.19 งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
 1. นายทวีศักดิ์    หงส์อารยะชน   หัวหน้างาน 
 2. นายธีระศักดิ์   หอมสมบัติ   กรรมการ 
 3. นายไกรสิทธิ์    สุระรัมย์    กรรมการ 
 4. นายปริวัฒน์    แสงไชย    กรรมการ 
 5. นางสาวอวิกา   ลิ้มพานิชภักดี   กรรมการ 
 6. นายยุทธภูมิ    ภูมิอีเตี้ย    กรรมการ 
 7. นายอภิชาติ    จุ่นหัวโทน   กรรมการ 
 8. นางสาวสุนิต   จันทร์คง    กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางสาวธันวช์นก   เติมเกียรติไพบูลย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10. นายนพดล    ยิ้มละมัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ    
 ๑. จัดให้มีการเลือกตั้งผู้ปกครองเป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียน  
     และระดับโรงเรียน 

๒. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน 
๓. รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  5.20 งานสภานักเรียนกรรมการนักเรียน 
 1. นายโสภณ    พวงพันธ์บุตร   หัวหน้างาน 
 2. นางสาวลัดดาวัลย์   ศิลปศร    กรรมการ 
 



๕๓ 

 

 

 3. นายปริวัฒน์    แสงไชย    กรรมการและเลขานุการ 
 4. นายศราวุธ    สุดชา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ    
 ๑. จัดให้มีกิจกรรมการนักเรียน 
 ๒. ประสานความร่วมมืองานในกิจกรรม 

๓. รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลในการประชุม 
  ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                                   
 

6. กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

     6.1 นางจริยา   มหาเทียร รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  
  

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
๑. ท าหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปของโรงเรียน 
๒. เป็นที่ปรึกษาผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
๓. ก าหนดภาระงานและวางแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารทั่วไป 
๔. จัดระบบบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
๕. สนับสนุน ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านกลุ่มบริหารทั่วไปของโรงเรียน 
   รวมทั้งสายงานกลุ่มบริหารทั่วไป                           
๖. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านกลุ่มบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามโครงสร้างของโรงเรียน 
๗. ควบคุมดูแลการด าเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไปให้บรรลุตามเปูาหมาย 
๘. วินิจฉัยสั่งการในขอบข่ายของงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
๙. พัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
๑๐. นิเทศ ติดตามผลงาน สรุปประเมินผล และรายงานปัญหากลุ่มบริหารทั่วไปต่อผู้อ านวยการ 

          ๑๑. ร่วมมือในการบริหารงานกับผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการทุกฝุายประชุมปรึกษาหารือ 
ก าหนดแนวทางการบริหารงาน และแก้ปัญหาทั่วไป 

 ๑๒. จัดให้มีการนิเทศ และส่งเสริมงานกลุ่มบริหารทั่วไปรวมทั้งการพัฒนาบุคลากร 

     6.2  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 6.2.๑ นายสมศักดิ์   พาหะมาก      ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
  - งานอาคารสถานที่และงานความปลอดภัยในสถานศึกษา 
  - งานโภชนาการ 
  - งานอนามัยโรงเรียน 
 - งานอนุรักษ์พลังงาน 
 - งานโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School ) 
 - งานโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนคาร์บอนต่ า โรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

 6.2.๒. นายสุภางค์   เรืองศรี  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 - งานประชาสัมพันธ์ 
 - งานสัมพันธ์ชุมชน 
 - งานปฏิคม 



๕๔ 

 

 

 - งานกระดานข่าว 
 - งานถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
 - งานโสตทัศนศึกษา 
 - งานพิธีกรหน้าเสาธง 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 ๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป ในกรณีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
              ติดราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 ๒. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อ านวยการในการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ๓. ช่วยก ากับดูแล ติดตาม งานในกลุ่มบริหารทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔. ช่วยติดตาม ดูแล และรายงานปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

6.3  งานส านักงาน / งานสารบรรณ / งานธุรการ 
 ๑. นางสาวธนพร     จรจรัญ  หัวหน้างาน 
 ๒. นางสาวพราว     พัฒนศศิภา  รองหัวหน้างาน 
 ๓. นายระดมโชค     ปวงบุผา  รองหัวหน้างาน  
 ๔. นางสาวนิธิพร     เพ็ชรโชติ  กรรมการ 
 ๕. นางสาวอัมพวัน    รงค์ทอง  กรรมการ  
 ๖. นางสาวสุพรรณี   วงค์สิงห์แก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นางสาววริศรา     ตู้จินดา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 ๑. ท าหน้าที่ภาระงานในกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ๒. ดูแลการติดตามการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๓. ประสานงานกับงานฝุายต่าง ๆ เพื่อให้งานส าเร็จด้วยความเรียบร้อย 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการในส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2533  และแก้ไข 
            เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 ๖. ลงหลักฐานการรับ – ส่งหนังสือราชการด้วยระบบ E – Office 
 ๗. จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและง่ายต่อการค้นหา 
 ๘. จัดท าและโต้ตอบหนังสือราชการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 ๙. ให้การสนับสนุนการออกหนังสือราชการกับทุกฝุาย 
 ๑๐. จัดท าค าสั่งส่วนกลางของโรงเรียน ร่าง  พิมพ์  ทาน  เสนอ  ออกเลขท่ีค าสั่ง 
 ๑๑. ออกหนังสือรับรองเงินเดือนของบุคลากรในโรงเรียน 
 ๑๒. แจ้งข่าวสารให้ครู และบุคคลากรทางการศึกษาทราบด้วยความรวดเร็ว 
 ๑๓. ท าลายหนังสือราชการ เมื่อหนังสือราชการอายุครบตามก าหนดให้ท าลาย 
 ๑๔. ควบคุมดูแลทะเบียนค าสั่งและจัดเก็บให้เรียบร้อย 
 
 



๕๕ 

 

 

 ๑๕. ประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 และหน่วยงานอื่น ๆ  
              ที่เก่ียวข้องในการรับ – ส่งหนังสือราชการ 
 ๑๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

6.4 งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 ๑. นายสมศักดิ์  พาหะมาก  หัวหน้างาน  
 ๒. นายธีระศักดิ์  หอมสมบัติ  รองหัวหน้างาน          

   ๓. นางวราภรณ์        เนรมิตพานิชย์  รองหัวหน้างาน 
 4. นายอัครวัฒน์  คุ้มดี   กรรมการ 
 5. นายธนากร  จันทนากร  กรรมการ 
 6. นางสาวสุภิญญา แซ่เซียว   กรรมการ 
 7. นางสาวจุฑาภรณ์ ฉิมทับ   กรรมการ 
 8. นางสาวปรียากร โชติพานัส  กรรมการ 
 9. นางสาวอรพิชา อรุโณทัย  กรรมการ 
 10. นายภูมิพันธ์  ศรีธงชัย   กรรมการ 
 11. นายปรีชา  บุญปลอด  กรรมการ 
 12. นางสาววรรณพิมล  บุนทยะพัธน์  กรรมการ 
 13.นายชัยณรงค ์          สมบัติ   กรรมการ 
 14.นายสง่า                 รงค์ทอง   กรรมการ 
 15.นายสุนทร               รงค์ทอง   กรรมการ 
 16.นายแพรว               ค าทอง   กรรมการ 
 17.นางทองดี               ภพิูลม   กรรมการ 
 18.นางประรัฐดา           วงศิริ   กรรมการ 
 19.นางนิตยา               แสงงาม   กรรมการ 
 20.นางฟองจันทร์         ตีทอง   กรรมการ 
 21.นางสุภาภรณ์          บ ารุงภักด ี  กรรมการ 
 22.นางสุภาภรณ์          พลเดช   กรรมการ 
 23.นายธีรวีร์                บ ารุงภักดี  กรรมการ 
 24.นางสิริวรรณ           รวยรื่น   กรรมการ 
 25.นางสาวสุดากัญญา    แก้วโมรา  กรรมการ 
 26.นางประภา             ฉายพิมาย  กรรมการ 
 27.นายละไม               เปลี่ยนประเสริฐ  กรรมการ 
 28. นางสาวจริยา        กองค า   กรรมการ 
 29. นายศุภมิตร  ดีโท   กรรมการและเลขานุการ 
 30. นางสาวพราว พัฒนศศิภา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 31. นางสาวสุพรรณี วงค์สิงห์แก้ว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 ๑. วางแผนการใช้อาคารสถานที่และความปลอดภัยในสถานศึกษาสูงสุดสภาพแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ 
     และคุ้มค่า 



๕๖ 

 

 

 ๒. ควบคุมดูแลการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้สะอาดอยู่เสมอ 
 ๓. จัดให้บริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานภายในและภายนอกเม่ือมีการติดต่อหรือ 
     ประสานเข้ามา 
 ๔. ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ 
     สูงสุดและเอ้ือประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ 
 ๕. สรุปและประเมินผลงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
 ๖. จัดท าแผนปฏิบัติราชการหรือโครงการเก่ียวกับการซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาอาคารเรียน 
     อาคารประกอบให้อยู่ในสภาพคงทน แข็งแรงสวยงามพร้อมต่อการใช้งานทุกเมื่อ 
 ๗. ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าสวนหย่อมและการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ร่มรื่น 
               และสวยงามเป็นประจ าทุกปี 
 ๘. จัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียนและการประดับตกแต่งให้เหมาะสมกับงานพิธีและงานพระราชพิธี 
     และการต้อนรับแขกผู้มาเยือนตามโอกาสอันควรโดยค านึงถึงความสง่างามและประหยัด 
 ๙. จัดให้มีสถานที่ท ากิจกรรมต่าง ๆ ออกก าลังกาย พักผ่อนหย่อนใจและเล่นกีฬาส าหรับนักเรียน 
      ครูและบุคลากรของโรงเรียน 
 ๑๐. จัดให้มีการปลูกไม้ประดับ ไม้ดอก และไม้ยืนต้นเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ 
 ๑๑. จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพสิ่งแวดล้อม 
 ๑๒. จัดท าสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียนให้ “สะอาด สวยงาม และปลอดภัย” 
 ๑๓. ควบคุมดูแล การซ่อมแซม การติดตั้งและการก่อสร้าง ถ้าหากเกิดช ารุดเสียหาย ต่ออาคารเรียน 
       อาคารประกอบ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
 ๑๔. ก าหนดปฏิทินการท างานและแนวทางการปฏิบัติงานของนักการภารโรงตลอดจนก ากับดูแล 

การปฏิบัติงานของนักการภารโรงเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

 15. ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่และจัดหาอุปกรณ์ในการรักษาความ      
                ปลอดภัยไว้ให้พร้อมส าหรับการด าเนินงาน 
 ๑6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

6.5 งานโภชนาการและศูนย์อาหาร 
 ๑. นางวราภรณ ์  เนรมิตพานิชย์   หัวหน้างาน 
 ๒. นางสาวประทานพร  พุทธิวาส    รองหัวหน้างาน 
 ๓. นางพัชนี  แสงประสิทธิ์   กรรมการ 
 ๔. นางสาวธนิดา  จั่นเล็ก    กรรมการ 
 5. นางสาววัลภา  คณานันท์    กรรมการ  
 6. นางสาวจริยา   กองค า    กรรมการ 
 7. นายชัยณรงค ์           สมบัติ    กรรมการ 
 8. นายเสกสันต์             อยู่ชมสุข   กรรมการ 
 9. นายแพรว   ค าทอง    กรรมการ 
 10. นายละไม             เปลี่ยนประเสริฐ   กรรมการ 
 11. นางสาววรรณพิมล  บุนทยะพัธน์   กรรมการและเลขานุการ 
 



๕๗ 

 

 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 ๑. ควบคุม ดูแลการจัดท าและการจัดจ าหน่ายอาหารของร้านอาหารในโรงเรียนให้เป็นไปตามหลัก   
            โภชนาการ 
 ๒. ควบคุมผู้จ าหน่ายอาหารให้ปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ ว่าด้วยการ  
            จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน พ.ศ.๒๕๓๖ 
 ๓. ตรวจสุขภาพของผู้ประกอบอาหารทุกปีการศึกษา  
 ๔. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการประกอบอาหารโดยเชิญเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุข  
            มาเป็นวิทยากร  
 ๕. ส่งตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่มไปตรวจหาสารปนเปื้อนที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 ๖. จัดประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านโภชนาการให้นักเรียนและผู้จ าหน่ายอาหาร  
 ๗. ควบคุมดูแลการรักษาความสะอาดของโรงอาหาร  
 ๘. ควบคุมดูแลร้านค้าในด้านการก าหนดราคา คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารให้ปฏิบัติตาม 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมผู้น าอาหารเข้ามาขายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ๙. ยึดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่   
            การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
 ๑๐. จดมิเตอร์น้ าและมิเตอร์ไฟฟูาน าส่งห้องการเงิน 
 11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

6.6 งานโสตทัศนศึกษา  
 ๑. นายสุภางค์  เรืองศรี    หัวหน้างาน 
 ๒. นางชุลีกร เรืองศรี     รองหัวหน้างาน  
 ๓. นายศุภชัย ศรีเจริญ    กรรมการ 
 ๔. นายธงชัย แกละมงคล   กรรมการและเลขานุการ 
 ๕. นางสาวธันวช์นก เติมเกียรติไพบูลย์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 ๑. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ควบคุม ดูแล งานโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมจะให้บริการ 
 ส าหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 ๒. ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ในการประชุม อบรมสัมมนา หรือการจัดแสดงนิทรรศการ  
 ๓. จัดหา จัดเก็บ ควบคุมการเบิกจ่าย ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ จัดท าระเบียนวัสดุ 
 และครุภัณฑ์ของฝุายโสตทัศนูปกรณ์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ   
 ๔. ใช้และควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ทุกประเภทและแนะน าครูให้รู้จักใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่าง 
              ถูกต้อง  
 ๕. อ านวยความสะดวกให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้สื่อประกอบการจัดการเรียน 
               การสอนและการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา  
 ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

6.7 งานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
 ๑. นายศุภมิตร ดีโท  หัวหน้างาน 
 ๒. นายธงชัย แกละมงคล  กรรมการ 



๕๘ 

 

 

 ๓. นายธนพงษ ์ วงศ์นภาไพศาล  กรรมการ 
 ๔. นางสาวจุฑาภรณ์  ฉิมทับ  กรรมการและเลขานุการ  
 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 ๑. บันทึกเสียง ถ่ายภาพนิ่งและถ่ายภาพเคลื่อนไหวตลอดจนล้าง อัด ขยายภาพในกิจกรรมต่าง ๆ  
              ของโรงเรียนทั้งในและนอกสถานที่ 
 ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

6.8  งานประชาสัมพันธ์ 
 ๑. นางสาวพรพรรณ พูลเขาล้าน  หัวหน้างาน 
 ๒. นางนุชนารถ เฟอร์โฮฟ  รองหัวหน้างาน 
 ๓. นายอภิชาติ จุ่นหัวโทน  รองหัวหน้างาน 
 ๔. นายฉัตรชัย  เหรียญทอง  กรรมการ 
 ๕. นายปรีชา บุญปลอด  กรรมการ  
 ๖. นางสาวศรัญญา  อยู่สุข  กรรมการ  
 ๗. นางสาวพิรญาณ์  นพรัตน์  กรรมการ  
 ๘. นางสมฤทัย จิราพงษ์  กรรมการ 
 ๙. นางสาวจินตนา  โฮชิน  กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวภรณ์ทิพย์  ทองวิเศษ                      กรรมการ                                                
 ๑๑. นางสาวจตุพร   จารุเกศนันท์                   กรรมการ                                   
 ๑๒. นางสาวณัฏฐิยา   บุญสวน                        กรรมการ    
 ๑๓. นายอุรุพงษ์            บุญญาผลา  กรรมการ     
 14. นางสาวอาทิติยา       ไชยวาน  กรรมการ 
 15. นายระดมโชค          ปวงบุผา         กรรมการ 
 16. นางสาวอรพิชา        อรุโณทัย                              กรรมการ 
 17. นางสาวอวิกา  ลิ้มพานิชภักดี   กรรมการ 
 18. นางสาววรรณพิมล    บุนทยะพัธน์  กรรมการ 
          19. นางสาวอาทิตยา      วงษ์วรรณ  กรรมการ 
 20. นางสาวณัฐิณี          ประวัง  กรรมการ 
 21. นางสาวฉัตราภรณ์    นรสิงห์  กรรมการ 
 22. นางวันวิสา            ด่านสกุล  กรรมการ 
 23. นายปริวัฒน์            แสงไชย  กรรมการ  
 24. นายนทีกานต์ สุนทร  กรรมการ 
 25. นางสาวเมธาพร มีใย  กรรมการ 
 26. นางสาวธันว์ชนก เติมเกียรติไพบูลย์  กรรมการ 
 27. นางสาวณฐอร จันทศร  กรรมการ 
 28. นางสาวเยาวนาฎ แซ่เตียว  กรรมการและเลขานุการ 
 29. นางสาวสุมนทิพย์ ใจศิริ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



๕๙ 

 

 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 ๑. ปฏิบัติงาน ตามนโยบายของโรงเรียน เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีงาม 
 ๒. ด าเนินงานตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ภาพลักษณ์ของโรงเรียนเด่นชัดปรากฏแก่   
              สาธารณะชน  
 ๓. ประสานงานกับนักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียนและองค์กรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
 ๔. จัดท าแผนโครงการประจ าปี  
 ๕. จัดท าวารสารของโรงเรียน เพ่ือการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดี  
 ๖. รับ - โอนสายโทรศัพท์  
 ๗. ปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าส านักงานในเวลาระหว่าง ๐๗.๐๐ – ๑๗.๓๐น. ในวันปฏิบัติราชการ 
 ๘. จัดรายการ “เสียงตามสาย”เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน และน าเสนอสาระน่ารู้ 
     ในเวลา ๐๖.๔๕ -๐๗.๓๐น. ในวันปฏิบัติราชการ  
 ๙. ให้ข้อมูล ข่าวสารกับผู้มาติดต่อสอบถามทั้งทางโทรศัพท์และติดต่อด้วยตนเอง  
 ๑๐. ติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนา 
 ๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
6.9. งานกระดานข่าวโรงเรียน 
 ๑. นายธงชัย แกละมงคล  หัวหน้างาน 
 ๒. นายศุภมิตร ดีโท  รองหัวหน้างาน  
 ๓. นางนฤมล นิลพันธ์  กรรมการ 
 ๔. นางนุชนารถ เฟอร์โฮฟ  กรรมการ 
 5. นางสาวจุฑาภรณ์      ฉิมทับ  กรรมการ 
 6. นายธนพงษ์ วงศ์นภาไพศาล  กรรมการ 
 7. นางสาวอัมพวัน รงค์ทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 ๑. จัดท ากระดานข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน 
 ๒. ประสานงานกับทุกฝุายในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้านอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

6.10 งานอนามัยโรงเรียน  
 ๑. นางสาวธนิดา จั่นเล็ก   หัวหน้างาน 
 ๒. นางสาวเพียงกมล จอร์แดน  กรรมการ 
 ๓. นางสาวดาราวรรณ ลิขิต   กรรมการ 
 ๔. นางสาวชลธิชา บรรดาล  กรรมการ 
 5. นายทรงอภิสิทธิ์ ไฝทองค า  กรรมการ 
 6. นางสาวเปรมศิริ  เทพาวัฒนาสุข  กรรมการและเลขานุการ 
  

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 ๑. ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายโรงเรียนและสภาพความต้องการมาก าหนดเป็นแผนงานอนามัยโรงเรียน 
 ๒. รวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
 ๓. จัดท าแผนปฏิบัติงาน โครงการและงบประมาณของงานอนามัยโรงเรียน  



๖๐ 

 

 

 ๔. ด าเนินการให้งานอนามัยเป็นไปตามแผนและโครงการ  
 ๕. ก าหนดบทบาทและนิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอนามัย เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ 
     เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงาน  
 ๖. จัดท าระบบดูแลนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพ เพ่ือให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ  
 ๗. จัดระบบการบริการดูแลสุขภาพ  ตรวจสุขภาพ นักเรียน ครู และบุคลากร ให้ค าปรึกษาและแนะน า     
     ด้านสุขภาพอนามัยให้มีประสิทธิภาพ  
 ๘. จัดเตรียมห้องพยาบาล เครื่องมือเครื่องใช้ ให้สะอาดถูกสุขลักษณะและพร้อมใช้งานได้ทันที   
 ๙. จัดระบบการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน  
 ๑๐. จัดท าสถิติข้อมูลการใช้บริการด้านการเจ็บปุวย  
 ๑๑. จัดท าข้อมูลสารสนเทศการปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน  
 ๑๒. ส่งเสริมกิจกรรมและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย สร้างบรรยากาศการสร้างสุขนิสัย 
              เกี่ยวกับการดูแล รักษาสุขภาพพลานามัยให้เกิดผลดีต่อสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและส่วนรวม  
 ๑๓. ประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือด าเนินการด้านส่งเสริมสุขภาพ  
        ๑๔. สรุปผลการปฏิบัตงิานประจ าปี 
        ๑๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

6.11 งานสัมพันธ์ชุมชนและงานจิตอาสา 
 ๑. นางสาวจินตนา         โฮชิน   หัวหน้างาน 
 ๒. นายระดมโชค           ปวงบุผา   รองหัวหน้างาน 
 ๓. นางสาวจิรภิญญา       ฉายแสง   กรรมการ 
 ๔. นายปริญญา             บ่อจักพันธ์  กรรมการ 
 ๕. นางสาวเมธาพร         มีใย   กรรมการ 
 ๖. นางสาวณัฏฐิยา         บญุสวน   กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นางสาวสุปราณี         ออกช่อ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ   
 ๑. ประสานงานเพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน  
 ๒. ประสานงานสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน องค์กร ภาครัฐ  
 ๓. ขอความร่วมมือจากชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานประกอบการ องค์กร ให้เข้ามามีบทบาท 
      ในการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  
 ๔. ให้บริการจิตอาสา/ขอความช่วยเหลือจากชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรปกครองท้องถิ่น  
              หน่วยงานและองค์กรอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรอ่ืน ๆ 
              ในกระบวนการเรียนรู้  
 ๕. ร่วมกิจกรรมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
 ๖. ต้อนรับหน่วยงานต่าง ๆ และบริการอ านวยความสะดวกตามความเหมาะสม 
 ๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                     
 

6.12 งานแผนงานและประกันคุณภาพกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ๑. นางสาวสุวิมล        ประดับสุข   หัวหน้างาน 
 ๒. นางสาวสุพรรณี     วงค์สงิห์แก้ว กรรมการ  
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 ๓. นางสาวนิธิพร        เพ็ชรโชต ิ  กรรมการ 
 ๔. นางสาวชลธิชา      บรรดาล  กรรมการและเลขานุการ 
  

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 ๑. ดูแลการจัดท าแผนงานของกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ๒. ประสานงานกับหัวหน้างานแผนงานโรงเรียนเพ่ือน าข้อมูลแจ้งกลุ่มบริหารทั่วไป  
 ๓. รวบรวมแผนงานน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  
              และน าส่งหัวหน้าแผนงานของโรงเรียน 
 ๔. ดูแลการเบิกจ่ายพัสดุให้เป็นไปตามแผนและประสานงานกับงานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป  
 

6.13 งานปฏิคม 
 ๑. นางสมฤทัย    จิราพงษ์   หัวหน้างาน 
 ๒. นางสาวพิรญาณ์   นพรัตน์    รองหัวหน้างาน 
 ๓. นางสาวศรัญญา   อยู่สุข    กรรมการ 
 ๔. นางสาวดวงกมล   แก้วเชียงทอง   กรรมการ 
 ๕. นางสาวณัฐิณี   ประวัง    กรรมการ 
 ๖. นางสาวธนพร   จรจรัญ    กรรมการ 
 ๗. นางสาวณัฏฐิยา   บุญสวน   กรรมการ 
 ๘. นางสาวฉัตราภรณ์  นรสิงห์    กรรมการ  
 9. นางสาวธวลัรัตน์         ยศเรือง    กรรมการ 
 10. นางสาววริศรา          ตูจ้ินดา   กรรมการ  
 11. นางสาวลัดดาวัลย์      ศลิปศร   กรรมการ 
 12. นางสาวสุราลัย   เกตุธรรมรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 
 13. นางสาวสุริษา   สุทธิวรรณ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 ๑. ปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับผู้มีเกียรติของโรงเรียน พร้อมดูแลอ านวยความสะดวก 
 ๒. ประสานงานกับฝุายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

6.14 งานโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School ) 
 ๑. นายโสภณ  พวงพันธ์บุตร   หัวหน้างาน 
 ๒. นายธนากร  จันทนากร   รองหัวหน้างาน 
 ๓. นายศราวุธ  สุดชา    กรรมการ 
 ๔. นางสาวขวัญหทัย อ้นฟัก    กรรมการ 
 ๕. นางสาวชลธิชา บรรดาล    กรรมการ 
 ๖. คณะกรรมการนักเรียน     กรรมการ 
 ๗. นายภูมิพันธ์ ศรีธงชัย    กรรมการและเลขานุการ 
 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 ๑. ด าเนินการ/ก ากับดูแล/ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือขอความร่วมมือในการด าเนินงาน 
              ตามนโยบายโรงเรยีนปลอดขยะ ( Zero Waste School ) 
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 ๒. รายงานผลการด าเนินงานและรวบรวมข้อมูล/ข้อเสนอแนะ/วิธีการจัดการโรงเรียนปลอดขยะ            
              ( Zero Waste School ) ต่อผู้บริหารของโรงเรียน 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้านอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

6.15  งานโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนคาร์บอนต่ าโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 ๑. นางวันวิสา ด่านสกุล    หัวหน้างาน 
 ๒. นางสาวดาราวรรณ ลิขิต    รองหัวหน้างาน 
 ๓. นางสาวบุณฑริกา ไวยธัญกิจ   กรรมการ 
 ๔. นางสาวสุวรรณา ทัพทวี    กรรมการ 
 ๕. นางสาวอาทิติยา ไชยวาน    กรรมการ  
 ๖. นายคมสันต์  นิลพันธ์              กรรมการ 
 ๗. คณะกรรมการนักเรียน     กรรมการ 
 ๘. นางสาวเมธาพร มีใย    กรรมการและเลขานุการ 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 ๑. จัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมและด าเนินกิจกรรมให้บรรลุเปูาหมายห้องเรียนสีเขียว  
              โรงเรียนคาร์บอนต่ าลดการใช้พลังงานไฟฟูา และโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน 
 ๒. ก าหนดมาตรการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายผู้อ านวยการ 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

6.16 งานจิตอาสาป้องกันเอดส์ 
1. นายนทีกานต์  สุนทร    หัวหน้างาน 

  2. นางสาวมนฤด ี ฤกษ์พาดี   รองหัวหน้า 
  3. นางสาวสุริษา  สุทธิวรรณ   กรรมการ 
  4. นางสาวธัญวช์นก เติมเกียรติไพบูลย์  กรรมการ 
  5. นางสาวนิธพร  เพ็ชรโชติ   กรรมการ 
  6. นางสาวเปรมศิริ เทพาวัฒนาสุข   กรรมการ 
  7. นายนภพล  มิตรวงค์    กรรมการ 
 8. นายหิรัญรัชต ์ สุวรรณรัตน์   กรรมการ 
 9. คณะกรรมการนักเรียน     กรรมการ 
 10. นางสาวเมธาพร มีใย    กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๑. วางแผน / จัดท าโครงการประจ าปีในการปฏิบัติงานของนักเรียนชุมนุมจิตอาสาปูองกันเอดส์ 
  ๒. ให้ค าแนะน า ปรึกษาหารือ ประสานกับนักเรียนชุมนุมจิตอาสาปูองกันเอดส์ 
  ๓. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนชุมนุมจิตอาสาปูองกันเอดส์ 
  ๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และปลูกจิตส านึก จิตวิญญาณ เชิญชวนให้นักเรียนมาร่วมเป็นจิตอาสา   
              ปูองกันเอดส์ 
  ๕. เป็นที่ปรึกษาและดูแลการปฏิบัติงานของนักเรียนชุมนุมจิตอาสาปูองกันเอดส์ 
  ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.17 งานกิจกรรมหน้าเสาธง 
 1. นางสาวพรพรรณ      พูลเขาล้าน           หัวหน้างาน 
 2. นายอภิชาติ จุ่นหัวโทน           รองหัวหน้างาน 
 3. นายทวีศักดิ์    หงส์อารยะชน  กรรมการ 
 4. นายระดมโชค  ปวงบุผา         กรรมการ 
 5. นางสาวธันวช์นก       เติมเกียรติไพบูลย์            กรรมการ 
 6. นางสาวเมธาพร มีใย            กรรมการ 
 7. นางสาวพิรญาณ์ นพรัตน์            กรรมการ 
 8. นายนทีกานต์ สุนทร            กรรมการ 
 9. นางสาวฉัตราภรณ์ นรสิงห์            กรรมการ 
 10. นางสาวเยาวนาฎ  แซ่เตียว            กรรมการและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนมาเตรียมความพร้อม จัดแถวนักเรียน 
2. ประสานงานกับผู้บริหาร คณะครูหรือหน่วยงานที่มีเรื่องแจ้งแก่นักเรียนในการประชาสัมพันธ์   

 ข้อมูลข่าวสารแก่นักเรียน 
3. ด าเนินกิจกรรมหน้าเสาธงประจ าวัน และประสานงานคณะกรรมการนักเรียนเพ่ือด าเนินการ 

 เคารพธงชาติ สวดมนต์ และร้องเพลงประจ าสถาบัน 
4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้นักเรียนทราบ 
5. ปฎิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6.18 งานมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี 
 1. นางจริยา        มหาเทียร   หัวหน้างาน 
 2. นางธัญวลัย  เคนแพง    รองหัวหน้า 
 3. นางสาวกชวรา   ทองปรางค์   กรรมการ 
 4. นายสุวรรณ  จันทะคุณ   กรรมการ 
 5. นายธีระศักดิ์   หอมสมบัติ   กรรมการ 
 6. นางสาวนิธิพร   เพ็ชรโชติ   กรรมการ 
 7. นายธงชัย  แกละมงคล   กรรมการ 
 8. นางสาวพรพรรณ    พูลเขาล้าน   กรรมการและเลขานุการ  
 9. นางสาวเมธาพร      มีใย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

  

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. ประสานงานกับมูลนิธิสถาบันการศึกษาฯ และประสานงานมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนาเพ่ือบรรลุ            
     ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ 
 ๒. ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานลูกเสือ 
 3. งานประชาสัมพันธ์มูลนิธิ   
 4. ปฏิบัติหน้าที่ด้านอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.19 งานติดตามประเมินผลและรายงานผลกลุ่ม 
 ๑. นางสาวพราว  พัฒนศศิภา   หัวหน้างาน 
 ๒. นางสาวเมธาพร มีใย    กรรมการ 
   3. นางสาวนธิิพร  เพ็ชรโชติ   กรรมการ 
  4. นางสาวสุพรรณี วงค์สิงห์แก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ   
 ๑. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลคณะท างานกลุ่มบริหารทั่วไปให้เป็นปัจจุบัน 
     ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒. รวบรวมท าสถิติข้อมูลในการด าเนินงานผลของงานกลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินงานต่อไป  
 ๓. น าเสนอผลการด าเนินงานต่อรองผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อน าเสนอผู้บริหาร 
              สถานศึกษา 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

               สั่ง ณ วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1๙  พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป 

 

 
(นายกิตติศักดิ์   สมพล) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ 
 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟูาเพ  ชรรัตนราชสุดา  สิรโิสภาพัณณวดี 


