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คำส่ังโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
ท่ี 078 /๒๕๖3  

เรื่อง การมอบหมายการปฏิบัติงาน ปการศึกษา ๒๕๖3 

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

 เพื่อใหการปฏิบัติงานในหนาที่ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
เปนไปดวยความถูกตองเรียบรอยและเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและของ
สถานศึกษา หรือสวนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษาหรือสวนราชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๓๙ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ จึงมอบหมายการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการบริหารโรงเรียน 
๑. นางเฉลียว  ทิพยพงษ     ประธานท่ีปรึกษา 
2. นายมนตรี  นัยพร      รองประธานท่ีปรึกษา 

3. นายยงยทุธ  เหลี่ยมมุกดา     รองประธานท่ีปรึกษา 

4. นายเกรียงศักดิ์ โยธาประเสริฐ     ท่ีปรึกษา 
๕. นายพจนะ  อรามศรี      ท่ีปรึกษา 
6. ดร.ธชัทฤต  เทียมธรรม     ท่ีปรึกษา 
7. นายเขตไทย  สินธุสุวรรณ     ท่ีปรึกษา 

    หนาท่ีรับผิดชอบ  
1. รวมกำหนดนโยบาย แผนแมบท และแผนพัฒนาโรงเรียน 

  2. ใหคำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และมีสวนรวมในการบริหาร 
  3. รวมวางแผน และใชแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  4. ใหขอเสนอแนะความคิดเห็น และใหความรวมมือชวยเหลือ สนับสนุนในการดำเนินงานของ
โรงเรียนตลอดจนเสริมสรางความเขาใจกับบุคลากร  เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ 
  5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการอำนวยการ  
๑. นายเขษมชาติ  อารีมิตร  ประธานกรรมการ ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
2. นายสุรพล  คลายวันเพ็ญ รองประธานกรรมการ ผูชวยผูอำนวยการและหัวหนากลุมบริหาร 
                  กิจการนักเรียน 
3. นางวรัทยา  เลิศวิชัยยุทธ รองประธานกรรมการ หัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณและ
        งานบุคคล  
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4. นายสุนทร  นิลดำ  รองประธานกรรมการ หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ 
5. นายนพปฎล  พงศสุวรรณ รองประธานกรรมการ หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป 
หนาท่ีรับผิดชอบ  
 ผูอำนวยการโรงเรียน 

  1. บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษาและบริหารสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ นโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษา 
  2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเก่ียวกับการศึกษา 
  3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรยีนรูการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศและการวัดประเมินผล 
  4. สงเสริมและจัดการศึกษา ฝกอบรมใหกับผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 
  5. จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  6. บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิน 
  7. วางแผนการบริหารงานบคุคลของสถานศึกษา 
  8. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  9. สงเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  10. ประสานความรวมมือกับชุมชนและทองถ่ินในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  11. เปนผูแทนของสถานศึกษาในกิจการท่ัวไปรวมท้ังท่ีไดรับมอบอำนาจ 
  12. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
  13. จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  14. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 
 ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน 
  1. บริหารกิจการสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับนโยบายและวัตถุประสงค
ของโรงเรียน 
  2. ชวยปฏิบัติราชการตามภาระงานบริหารสถานศึกษาและตามท่ีไดมอบหมายจากผูอำนวยการ 
  3. วางแผนพัฒนาการศึกษาประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาตอผูอำนวยการโรงเรียน 
  4. กำหนดและใหความเห็นชอบครูและบุคลากร ใหรับผิดชอบในกลุมงานและงานใหเปนไปดวย
ความเรียบรอยและเหมาะสมกับงาน 
  5. สงเสริมและสนับสนุนใหงานโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ในหนวยงาน หรือกลุมบริหารท่ีไดรับ
มอบหมายจากผูอำนวยการโรงเรียน เกิดความสะดวกรวดเร็วและบรรลุเปาหมาย 
  6. ประสานงานในดานนโยบายและการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับทิศทางของโรงเรียนและ
วัตถุประสงคของกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน 
  7. กำกับ ดูแล และประเมินผลปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในกลุมบริหารท่ีรับผิดชอบดวย
คุณภาพและจริยธรรม 
  8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 หัวหนากลุมงาน 
  1. ปฏิบัติหนาท่ีในการกำกับดูแลงานของกลุมงานท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ 
  2. ปฏิบัติหนาท่ีแทนรองผูอำนวยการกลุมฯ เม่ือไดรับมอบหมาย 
  3. รวมวางแผนดำเนินการในโครงการตาง ๆ ของกลุมฯ กับคณะกรรมการกลุมบริหารงาน 
  4. กำหนดบุคคลใหรับผิดชอบงานตาง ๆ ท่ีอยูในขอบขายกลุมงานโดยพิจารณาความรู
ความสามารถในแตละงาน 
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  5. รวมมือประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหการดำเนินงานของกลุมงานเปนไปดวยความ
เรียบรอย 
  6. สงเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกใหบุคลากรในกลุมงานปฏิบัติงานตาง ๆ ไดสะดวก 
รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค 
  7. ดำเนินงานโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของกลุมงานใหบรรลุตามเปาหมาย 
  8. ติดตาม ประเมิน และรายงานผลปฏิบัติงานของกลุมงาน และกลุมบุคคลในกลุมงานตอ
ผูอำนวยการ 
  9. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมบริหารวิชาการ 

1.  คณะกรรมการสำนักงานบริหารวิชาการ 
     ขอบขายงาน เปนหนวยงานสนับสนุนและสงเสริมงานวิชาการของโรงเรียน ใหดำเนินกิจกรรมตาง ๆ บรรลุ
เปาหมายอยางรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบดวย 

๑.๑ คณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ 
   ๑. นายสุนทร  นิลดำ      ประธานกรรมการ 
   ๒. นายอิสรภัทร วารีสอาด    กรรมการ 
   ๓. นางอนุช  วงศชุมเย็น    กรรมการ 
   ๔. นายสุรพล  คลายวันเพ็ญ    กรรมการ 
   ๕. นายวสิุทธิ ์  ทิพยพงษ    กรรมการ 
   ๖. นางกัญจนพร สิทธิสาตร    กรรมการ 
   7. นางเพ็ญนภา โตออน     กรรมการ 
   8. นางจารุวรรณ พิริยะปญญาพร    กรรมการ 
   9. นางสาวพัชรพรรณ ปานเอ่ียม    กรรมการ 
   ๑0. นายนฤเดช โพธิ์คลัง      กรรมการและเลขานุการ 

     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. รวมกำหนดนโยบายและแผนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกลุมบริหารวิชาการ 
  2. ใหคำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ
กลุมบริหารวิชาการ 
  3. ติดตามการดำเนินงานของกลุมบริหารวิชาการ 
  4. ใหขอเสนอแนะความคิดเห็น และรวมมือชวยเหลือแกไขปรับปรุง พัฒนา กลุมงานบริหาร
วิชาการ ใหบรรลุเปาประสงคของโรงเรียน 
  5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
     ๑.๒ คณะกรรมการงานสำนักงานกลุมบริหารวิชาการ 

   ๑. นายสุนทร  นิลดำ     ประธานกรรมการ 
   2. นายนาวิน  เมืองสุวรรณ    กรรมการ 

   3. นายนฤเดช  โพธิ์คลัง     กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. ดูแลรับผิดชอบงานสารบรรณของฝายบริหารวิชาการ รับหนังสือเขา ผานความเห็นชอบจาก
หัวหนางานกลุมบริหารวิชาการ แลวจายหนังสือเขาไปยังกลุมสาระการเรียนรูฯ/งานในกลุมบริหารวิชาการ 
  2. ประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรูฯ/งานในกลุมบริหารวิชาการ การทำหนังสือออก เพ่ือ
ติดตอกับหนวยงานภายนอกกลุมบริหารวิชาการ 
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  3. จัดทำทะเบียนรับ - สงเอกสาร และหนังสือราชการของฝายบริหารวิชาการ 
  4. จัดเก็บ รวบรวมขอมูล เอกสารหลักฐาน ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติในเรื่องเก่ียวกับ
งานวิชาการของกลุมบริหารวิชาการ 
  5. ขออนุมัติทำลายเอกสารราชการของกลุมบริหารวิชาการตามระเบียบงานสารบรรณ 
  6. ราง พิมพ บันทึก หนังสือราชการ คำสั่งตาง ๆ การจัดทำเอกสาร แบบขออนุญาตของกลุม
บริหารวิชาการเพ่ือใหบริการแกผูท่ีเก่ียวของ 
  7. ทำหนาท่ีเปนเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
บันทึกจัดทำสรุปรายงานการประชุม และเปนสารสนเทศของกลุมบริหารวิชาการ 
  8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๒.  คณะกรรมการงานพัฒนาการเรียนรู 
     ขอบขายงาน เปนหนวยงานท่ีทำหนาท่ีปรับปรุง และพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะและสมรรถนะท่ีจำเปน
สำหรับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงโลกรวมท้ังการพัฒนามาตรฐานการเรียนรูและ
การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ประกอบดวย  
     ๒.๑ คณะกรรมการงานหลักสูตร 
   ๑. นายสุนทร  นิลดำ     ประธานกรรมการ 
   ๒. นายอิสรภัทร วารีสอาด    กรรมการ 
   ๓. นางอนุช  วงศชุมเย็น    กรรมการ 
   ๔. นายสุรพล  คลายวันเพ็ญ    กรรมการ 
   ๕. นายวสิุทธิ ์  ทิพยพงษ    กรรมการ 
   ๖. นางกัญจนพร สิทธิสาตร    กรรมการ 
   ๗. นางเพ็ญนภา โตออน     กรรมการ 
   ๘. นางจารุวรรณ พิริยะปญญาพร    กรรมการ 
   ๙. นางสาวพัชรพรรณ ปานเอ่ียม    กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. ประสานงานใหครูมีการวิเคราะหหลักสูตร เพ่ือปรับหลักสูตร ปรับกิจกรรมการเรียนรู 
  2. ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร สรุปปญหาและหาแนวทางแกปญหา เพ่ือปรับปรุง
หลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพโรงเรียน 
  3. จัดดำเนินการปรับปรุงแผนการเรียนรูใหเหมาะสมกับโรงเรียน 
  4. จัดดำเนินการใหครูผูสอน ผูบริหาร ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา ประเมินความพึงพอใจ 
หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  5. ครูนำหลักสูตรสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนามาใชในการเรียนการสอน 
  6. ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู ดำเนินการสอนและบันทึกหลังการสอน เพ่ือพัฒนาการเรียน   
การสอน 
  7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
     ๒.๒ คณะกรรมการงานวัดประเมินผลและงานทะเบียน 
   ๑. นายสุนทร  นิลดำ     ประธานกรรมการ 
   ๒. นายนฤเดช   โพธิ์คลัง     กรรมการ 
   ๓. นายจรูญ  พิทักษไชยวงศ    กรรมการ 
   4. นายวนศาสตร สรอยจิต     กรรมการ 

  5. นายนาวิน  เมืองสุวรรณ    กรรมการและเลขานุการ 
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หนาท่ีรับผิดชอบ  
1. จัดทำแผนปฏิบัติงานและปฏิทินงานของกลุมบริหารวิชาการ ดานการวัด และประเมินผลการเรียน 

  2. ควบคุมดูแลใหการดำเนินงานเปนไปตามแผน และประเมินผลการดำเนินงาน 
  3. ควบคุม ดูแล และดำเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  4. ฝกอบรมใหคำแนะนำบุคลากรในโรงเรียนการวัดผลและประเมินผล ตลอดจนจัดทำเอกสาร
เผยแพรความรูเก่ียวกับการประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  5. รวบรวม และเก็บเอกสารประเมินผลการเรียนไวคนควาและอางอิงตรวจสอบได 
  6. ประสานกับกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ในการจัดทำขอสอบ กำหนดตารางสอบ และ
ดำเนินการสอบ 
  7. รวบรวม ติดตาม และตรวจสอบผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ 
  8. จัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ เชน คำรองเปลี่ยนแผนการเรียน แบบแจงผลการสอบ 
  9. รวบรวมชื่อนักเรียนท่ีเวลาเรียนไมครบ 80% และประกาศใหยื่นคำรองมีสิทธิ์สอบ 
  10. รวบรวม รบ.3 และ ปพ.5 เสนอผูอำนวยการเพ่ืออนุมัติ 
  11. ประสานกลุมสาระการเรียนรู ในการดำเนินการสอบแกตัวแลว ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
ประกาศผลการสอบแกตัว สำรวจนักเรียนท่ีติด 0, ร, มส และการลงทะเบียนเรียนซ้ำ 
  12. รวบรวมสถิติการสอบผาน หรือการติด 0, ร, มส และดำเนินการหาวิธีการแกไขในกรณีท่ี
นักเรียนมีปญหา โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 โดยการเรียนซ้ำ หรือสอบแกตัวเปนกรณี
พิเศษ 
  13. ดำเนินการใหนักเรียนเลือกวิชาเรียนในแตละภาคเรียน ตรวจสอบรหัสใหถูกตอง 
  14. จัดปายนิเทศเผยแพรขอมูล นำสถิติเก่ียวกับผลการเรียนข้ึนบนเว็บไซดของโรงเรียน 
  15. เปนนายทะเบยีนของโรงเรียน 
  16. จัดทำโครงการ/กิจกรรม/งานของงานทะเบียน จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการประเมินผลการ
ดำเนินงานของงานทะเบียน 
  17. ทำทะเบียนนักเรียน ทะเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 ต-ป) กรอกและตรวจทานผลการ
เรียนใหถูกตองและเปนปจจุบัน 
  18. จัดทำเอกสารการมอบตัวนักเรียนใหม ใหเลขประจำตัวนักเรียน จัดนักเรียนเขาชั้นเรียน
และจัดทำรายชื่อนักเรียนทุกชั้นเรียน จัดทำสถิติจำนวนนักเรียน 
  19.ดำเนินการเก่ียวกับการแกไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน 
  20. ประสานงานกับครูท่ีปรึกษาและผูปกครองนักเรียน ในกรณีท่ีตรวจพบวานักเรียนมีปญหา
ดานผลการเรียน การจบหลักสูตรและการลงทะเบียนวิชาเรียน 
  21. รับคำรอง การขอพักการเรียน การลาออก ขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล การแกไขประวัติ 
  22. ออกใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองเวลาเรียน ใบรับรองอ่ืน ๆ ของโรงเรียน 
  23. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนตามหนวยงานตาง ๆ ท่ีสงมา 
  24. จัดทำ รบ.1ต รบ.1ป และ ปพ. ทุกประเภท 
  25. ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน และใบประกาศนียบัตร 
  26. จัดทำใบแทนใบสุทธิ รบ.1ต  รบ.1ป ใบแทนใบประกาศนียบัตร 
  27. สำรวจนักเรียนท่ีไมลงทะเบียน นักเรียนขาดเรียนนาน เพ่ือทำการจำหนาย 
  28. ใหบริการขอมูลในดานการเรียนแกครู นักเรียน และผูปกครอง 
  29. จัดเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของงานทะเบียน ใหเปนระบบ สะดวกในการตรวจสอบ 
  30. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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     ๒.๓ คณะกรรมการงานประกันคุณภาพ 
   ๑. นางอนุช  วงศชุมเย็น    ประธานกรรมการ 
   ๒. นายสุรพล  คลายวันเพ็ญ    กรรมการ 
   3. นายวชัระ  ผาริบุตร     กรรมการ 
   4. นายวนศาสตร สรอยจิต     กรรมการ 
   5. นายจรูญ  พิทักษไชยวงศ    กรรมการ 
   6. นางสาวปยะมาศ บุญประกอบ    กรรมการและเลขานุการ 
      หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. สงเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
ของ สพฐ. ของ สพม. 1 
  2. จัดประเมินทบทวน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกปการศึกษา 
  3. จัดทำเอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประจำป เพ่ือนำเสนอผล
การประเมินของโรงเรียนตอสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร 
  4. ประสานงานการประเมินคุณภาพภายในของเขตพ้ืนท่ี สพม.กทม. เขต 1 ในทุก ๆ 3 ป และ
ประสานงานการประเมินภายนอก สมศ.ใหกับโรงเรียนทุก 5 ป 
  5. ใหขอเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรยีน ตามผลการประเมินของ สมศ. โดยจัด
โครงการ/กิจกรรมรับรองตามท่ี สมศ. บอกจุดควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 
  6. สรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
  7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
     ๒.๔ คณะกรรมการงานสำมะโนนักเรียน 
   1. นายสุนทร  นิลดำ     ประธานกรรมการ 

  2. นายนฤเดช  โพธิ์คลัง     กรรมการ 
   3. นายวนศาสตร สรอยจิต     กรรมการ  
   4. นายจรูญ  พิทักษไชยวงศ    กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. จัดระบบขอมูลสารสนเทศการจัดทำสำมะโนนักเรียน 
  2. ประสานงานกับชุมชนและทองถ่ินในการสำรวจ และจัดทำสำมะโนนักเรียน ท่ีจะเขารับ
บริการทางการศึกษาของโรงเรียน โดยประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
  3. เสนอขอมูลสารสนเทศสำมะโนนักเรียน ใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
  4. รวมกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กำหนดเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษาของแตละ
สถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร 
  5. กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 
  6. ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนท่ีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
  7. จัดทำระบบขอมูล สถิติ ประวัตินักเรียนและขอมูลนักเรียนในดานตาง ๆ 
  8. ประมวลผล และรายงานผลขอมูลใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือไปดำเนินการตอไป 
  9. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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     ๒.๕ คณะกรรมการงานนิเทศและวิจัย 
    ๑. นางจารุวรรณ พิริยะปญญาพร    ประธานกรรมการ 
     ๒. นายทรงศักดิ์ สัตพัน     กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. สำรวจ และรวบรวมปญหาการเรียนการสอนจากครูผูสอน เพ่ือพิจารณาหาทางแกไข 
  2. จัดประชุมกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือวิเคราะหจัดลำดับความสำคัญของปญหา       
และความตองการจำเปน เพ่ือจัดโครงการนิเทศภายในกลุมสาระการเรียนรู 
  3. วางแผนจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ เชน ประชุม ปรึกษาหารือ อบรมสัมมนา ประชุม
ปฏิบัติการ ประชุมอภิปรายจัดทำเอกสารเผยแพรความรู 
  4. ใหคำแนะนำ และปรึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 
  5. สงเสริม และแนะนำในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู บันทึกการสอน รวมท้ังการจัด
ผลงานทางวิชาการ เพ่ือความกาวหนาของครู และนิเทศการเรียนการสอนใหเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรู 
  6. ประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือวางแผนการผลิต การใช และพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับศักยภาพของนักเรียน 
  7. กำหนดนโยบายและแนวทางการใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู 
กระบวนการทำงานของนักเรียน ครูและผูเก่ียวของกับการศึกษา 
  8. พัฒนาครูและนักเรียนใหมีความรูเก่ียวกับการปฏิรูปการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 
  9. พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัย 
  10. ใหคำปรึกษาการทำวิจัย และจัดการอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน 
  11. นำเสนอผลงานวจิัย รวบรวม และจัดทำเอกสารวิจัยประจำป 
  12. งานสำรวจและประเมินผล เพ่ือการบริหารโรงเรียน 
  13. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๓.  คณะกรรมการงานสงเสริมการเรียนรู 
     ขอบขายงาน เปนหนวยงานท่ีสนับสนุนและสงเสริมผูเรียน ใหเกิดคุณภาพในดานการเรียนรู และทักษะการ
ดำเนินชีวิตในปจจุบัน ใหการสนับสนุนชวยเหลือดานทุนการศึกษาและการศึกษาตอในระดับอ่ืน ๆ ประกอบดวย 
     ๓.๑ คณะกรรมการงานกิจกรรมนักเรียนและนักศึกษาวิชาทหาร 
  ๓.๑.๑ คณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  ๑. นางสาวพัชรพรรณ ปานเอ่ียม   ประธานกรรมการ 
  2. นายอิสรภัทร  วารีสอาด   กรรมการ 
  3. นายเชษฐกิตติ์  บุญสดวก   กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. กำหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวในหลักสูตรสถานศึกษาโดยทุกฝายมีสวนรวม 
  2. ชี้แจงทำความเขาใจ ใหบุคลากรและผูเก่ียวของเห็นคุณคา และรวมมือในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 
  3. พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหครูมีความรู ความสามารถ และความทันสมัยในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีหลากหลาย สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
  4. สรางเครือขายและประสานความรวมมือ  และความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับทุกฝายท่ี
เก่ียวของ 
  5. นิเทศติดตามใหคำปรึกษา ประเมินผล ผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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  ๓.๑.๒ คณะกรรมการงานนกัศึกษาวิชาทหาร 
  ๑. นายอิสรภัทร  วารีสอาด   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสมโชค  สุดเอ่ียม    กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. เปนหัวหนาผูกำกับนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียน 
  2. ประสานงานกับหนวยบัญชาการกำลังสำรอง และผูเก่ียวของ เพ่ือดูแลรับสมัครการเขาเรียน 
การสอบ และการฝกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร 
  3. ควบคุมและติดตามการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหาร ในเรื่อง การปวย ลา หรือ
ขาด เพ่ือปองกันไมไหเสียสิทธิ์ในการเรียนการสอนอยางถูกตองตามระเบียบของราชการ 
  4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  ๓.๑.๓ คณะกรรมการงานลูกเสือ 
  ๑. นางสาวพัชรพรรณ ปานเอ่ียม   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายวิสุทธิ ์  ทิพยพงษ   กรรมการ 
  ๓. นายนพปฎล  พงศสุวรรณ   กรรมการ 
  ๔. นายเชษฐกิตติ์  บุญสดวก   กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. กำหนดแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือไวในหลักสูตรสถานศึกษาโดยทุกฝายมีสวนรวม 
  2. ชี้แจงทำความเขาใจ ใหบุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของเห็นคุณคา และรวมมือในการจัด
กิจกรรมลูกเสือ 
  3. พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหครูมีความรู ความสามารถ เสริมทักษะชีวิต ใหสอดคลองกับ
บริบทของสังคมปจจุบัน 
  4. สรางเครือขายและประสานงานความรวมมือ ความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับทุกฝายท่ี
เก่ียวของ 
  5. นิเทศติดตามใหคำปรึกษา ประเมินผล ผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมของงานลูกเสือ 
  6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
     ๓.๒ คณะกรรมการงานแนะแนวและทุนการศึกษา 
   ๑. นางวิภาวด ี  เรม่ีย     ประธานกรรมการ 
   2. นางเพ็ญนภา โตออน     กรรมการ 
   3. นางอนุช   วงศชุมเย็น    กรรมการ 
   4. นายนเทพ  มากแจง     กรรมการ 
   5. นางสาวพัชรพรรณ ปานเอ่ียม    กรรมการ 
   6. นายวนศาสตร สรอยจิต     กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. ใหการบริการ ดานใหคำปรึกษา และชวยเหลือนักเรียน ผูปกครอง ในดานการเรียน การ
ประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การเยี่ยมบานนักเรียน หรือดานอ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสม 
  2. ดำเนินการประสานงานกับกลุมบริหาร ฝายอ่ืน ๆ เพ่ือใหนักเรียนไดรับประโยชนจาก
กระบวนการแนะแนว 
  3. จัดปายนิเทศ ขอมูลขาวสาร แนะนำนักเรียนสืบคนขอมูลแนวทางการศึกษาตอ และสมัคร
เขาเรียนตอระดับอุดมศึกษาทางอินเทอรเน็ต 
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  4. จัดกิจกรรมคาบแนะแนว จัดหลักสูตรและคูมือการดำเนินการดานกิจกรรมแนะแนวติดตาม
นักเรียนท่ีจบการศึกษาในดานการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ 
  5. ประสานงานดานการแนะแนวระหวางโรงเรียน องคกรภาครัฐและเอกชน บาน วัด ชมุชน 
ในลักษณะเครือขายการแนะแนว 
  6. เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  7. สรางขวัญกำลังใจแกนักเรียนท่ีประสบอุบัติเหตุ 
  8. ประสานงานกับงานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา จัดหาทุนการศึกษาและ
ทุนอาหารกลางวันใหกับนักเรียนยากจน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา จัดระบบเบิกจายทุนการศึกษาและคาอาหาร
กลางวันแกเด็กยากจน 
  9. ประชาสัมพันธนักเรียนท่ีประสบความสำเร็จหรือสรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียน 
  10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๔.  คณะกรรมการงานบริการและการเรียนรู 
     ขอบขายงาน เปนหนวยงานสนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท้ังในและนอก
หองเรียน โดยการปรับปรุง พัฒนา บริการวัสดุอุปกรณ โสตทัศนูปกรณ และแหลงเรียนรูตาง ๆ ใหเปนระบบ     
มีประสิทธิภาพ และพรอมใหบริการนักเรียนครู และบุคลากรตลอดเวลา ประกอบดวย 
     ๔.๑ คณะกรรมการงานหองสมุด 
   ๑. นางนวรัตน  จีระสุนทรเวทย    ประธานกรรมการ 
   2. Mr. Alexsandr Sminov     กรรมการ 
   3. นางสาวปารย เลิศวิชัยยุทธ    กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. จัดทำแผน โครงการ/กิจกรรม และดำเนินงานหองสมุดตามนโยบายของโรงเรียน 
  2. จัดการดำเนินงานตามแผน โครงการ/จัดกิจกรรม และงบประมาณของหองสมุด 
  3. จัดทำสถิติ ขอมูล สารสนเทศ การใหบริการและการรับงานบริการหองสมุด 
  4. จัดทำระบบขอมูลการดำเนินงานของหองสมุดอยางเรียบรอยและเปนปจจุบัน 
  5. ประสานงานดำเนินการกับหนวยงานภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือการพัฒนางานใหทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน 
  6. รวบรวมขอมูล สารสนเทศ ขาวสาร เพ่ือประชาสัมพันธงานหองสมุด 
  7. สำรวจขอมูลความตองการ การใชงานหองสมุด เพ่ือการพัฒนางานใหทันเหตุการณ 
  8. นำเทคโนโลยีและซอฟตแวรสำเร็จรูปมาใชในการพัฒนากระบวนการจัดเก็บขอมูล
ประมวลผลและรายงานการใชใหมีความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย 
  9. นำระบบ ICT มาใหบริการกับนักเรียนในการสืบคนขอมูล 
  10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
     ๔.๒ คณะกรรมการงานพัฒนาแหลงเรียนรู 
   ๑. นายทรงศักดิ์ สัตพัน     ประธานกรรมการ 
   2. นายวชัระ  ผาริบุตร     กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. จัดใหมีแหลงเรียนรูอยางหลากหลายท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนใหเพียงพอ เพ่ือ
สนับสนุนการแสวงหาความรูดวยตนเอง กับการจัดกระบวนการเรียนรู 
  2. ปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ใหเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน 
  3. จัดระบบและหาแนวทางการพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีความหลากหลาย เอ้ือตอการเรียนรู 
เหมาะสมและสอดคลองตอความตองการของผูเรียนและบุคลากร 



~ 10 ~ 
 

  4. จัดระบบขอมูลแหลงเรียนรูในทองถ่ิน ใหเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน จัดเสนทาง/แผนท่ี
และระบบการเชื่อมโยงเครือขายหองสมุดประชาชน หองสมุดสถาบันการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน พิพิธภัณฑ 
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร 
  5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
     ๔.๓ คณะกรรมการงานบริการเอกสาร 
   ๑. นางกัญจนพร สิทธิสาตร    ประธานกรรมการ 
   2. นายวิษณุ  ลีทัพไทย    กรรมการ 
   3. นายนฤเดช  โพธิ์คลัง     กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. สำรวจความตองการใชกระดาษโรเนียวประเภทตาง ๆ กระดาษไข หมึกพิมพที่ใชกับเครื่อง
อัดสำเนาเอกสาร (พรินเตอร) หมึกพิมพสำหรับเครื ่องถายเอกสารของกลุมบริการ กลุ มสาระการเรียนรู       
จัดทำแผนปฏิบัติการของงานบริการเอกสาร และดำเนินการจัดซื้อกระดาษและหมึกพิมพ เพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบงานพัสดุ 
  2. บริการอัดสำเนา และถายเอกสารที่ใชจัดการเรียนการสอน แบบรายงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการเรียนการสอนท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหาร 
  3. ควบคุมการใชกระดาษ หมึกพิมพที่ใชกับเครื่องอัดสำเนาเอกสาร (พรินเตอร) หมึกพิมพ
สำหรับเครื่องถายเอกสาร ใหเพียงพอเปนไปตามงบประมาณท่ีตั้งไวและเปนประโยชนแกนักเรียนมากท่ีสุด 
  4. จัดตูเก็บขอสอบของกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม ใหมีกุญแจเปด – ปดตูทุกกลุมสาระฯ  
และเปนกรรมการจดัขอสอบประจำวัน และสงขอสอบไปยังกองกลางดำเนินการสอบ 
  5. ดำเนินการเรื่องการซอมบำรุงรักษาเครื่องอัดสำเนา เครื่องถายเอกสารใหอยูในสภาพพรอม
ใชงานไดตลอดเวลา 
  6. ควบคุมดูแลหองบริการเอกสาร วัสดุ อุปกรณ และจัดเก็บใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
  7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
     ๔.๔ คณะกรรมการงานโสตทัศนศึกษา 
   ๑. นายนพปฎล  พงศสุวรรณ    ประธานกรรมการ 
   ๒. นายวนศาสตร สรอยจิต     กรรมการ 
   3. นายวชัระ  ผาริบุตร     กรรมการ 
   4. นายจรูญ  พิทักษไชยวงศ    กรรมการและเลขานุการ 
  หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. จัดทำแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานดานโสตทัศนศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณ
ตามนโยบายของโรงเรียน 
  2. จัดซ้ือจัดจางโสตทัศนูปกรณใหเพียงพอกับความตองการ และมีประสิทธิภาพตามระเบียบพัสดุ 
  3.จดัระบบ และจัดสถานท่ีในการเก็บรักษาใหเหมาะสม สะดวก และปลอดภัย 
  4. จัดระเบียบการใช และการใหบริการโสตทัศนูปกรณของโรงเรียนใหชัดเจน 
  5. จัดกิจกรรมสงเสริมใหคำแนะนำวิธีการ และเทคนิคในการใชโสตทัศนูปกรณ 
  6. บริการบันทึกภาพกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน เพ่ือใหบริการกับหนวยงานตาง ๆ 
  7. บริการสถานท่ี และอุปกรณโสตทัศนูปกรณทุกชนิด ใหเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของ
นักเรียนและครูไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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     ๔.๕ คณะกรรมการงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   ๑. นายนพปฎล  พงศสุวรรณ    ประธานกรรมการ  
   2. นายวชัระ  ผาริบุตร     กรรมการ 
   3. นายจรูญ  พิทักษไชยวงศ    กรรมการ 
   4. นายวนศาสตร สรอยจิต     กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. จัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรในรายวิชาพ้ืนฐาน และวิชาเพ่ิมเติมตามแผนการ
เรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษา 
  2. จัดหาและพัฒนาสื ่อการเรียนรู  เทคโนโลยีทางการศึกษา และอุปกรณตาง ๆ ที ่ใช              
ในการเรียนการสอน และการบริหารจัดการใหเพียงพอ มีคุณภาพ และตรงตามความตองการ ความจำเปนของ
หนวยงาน 
  3. พัฒนาระบบการเรียนการสอนในระบบอินเทอรเน็ต เพ่ือสรางความรูใหม ๆ ใหแกนักเรียน
และครู 
  4. สงเสริมใหมีการนำระบบเครือขายคอมพิวเตอร มาใชในการสอนนักเรียนและพัฒนางาน
กลุมบริหารงานวิชาการ กลุมบริหารงบประมาณและงานบุคคล กลุมบริหารงานทั่วไป และกลุมบริหารกิจการ
นักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
  5. อบรมและพัฒนาใหความรูดานสื่อการเรียนรู นวัตกรรมทางการศึกษา และ ICT แกครู 
บุคลากร นักเรียน และชุมชน เพ่ือนำมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ 
  6. อำนวยความสะดวกใหกลุมสาระการเรียนรู ผลิตสื่อนวัตกรรม และนำเทคโนโลยีมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน 
  7. ดูแลระบบเครือขาย และเว็บไซตของโรงเรียนใหทันเหตุการณปจจุบัน 
  8. สนับสนุนการบริการสื่อเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณในการเรียนการสอน และการประชุม
กิจกรรมอ่ืน ๆ ในหองประชุมวชิรญาณวงศ 
  9. บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ผลิต ตัดตอ จัดทำสื่อวิดีทัศน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ของโรงเรียน 
  10. รวบรวม และจัดทำบัญชีรายชื่อสื่อการเรียนการสอนทุกกลุมสาระฯ เปนเลม 
  11. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมบริหารงบประมาณและงานบุคคล 

๑.  คณะกรรมการสำนักงานบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
     ขอบขายงาน เปนหนวยงานสนับสนุนและสงเสริมใหการดำเนินงานดานงบประมาณและงานบุคคล ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานตาง ๆ ไดอยางมีคุณภาพ บรรลุเปาหมายอยางรวดเร็ว
ถูกตองตามระเบียบทางราชการ และเกิดประโยชนสูงสุด ไดมาตรฐาน ประกอบดวย 
     ๑.๑ คณะกรรมการกลุมบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
   ๑. นางวรทัยา  เลิศวิชัยยุทธ    ประธานกรรมการ 
   ๒. นายวสิุทธิ ์  ทิพยพงษ     กรรมการ 
   3. นายนพปฎล  พงศสุวรรณ    กรรมการ 
   4. นายสิทธิพจน อนฟก     กรรมการ 
   5. นางสาวสุมาร ี เจริญไทย    กรรมการ 
   6. นางสาวปยะมาศ บุญประกอบ    กรรมการและเลขานุการ 
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หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. รวมกำหนดนโยบาย และแผนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกลุมบริหารงบประมาณ
และงานบุคคล 
  2. ใหคำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกลุม
บริหารงบประมาณและงานบุคคล 
  3. ติดตามการดำเนินงานของกลุมบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
  4. ใหขอเสนอแนะ ความคิดเห็น รวมมือชวยเหลือ แกไขปรับปรุง และพัฒนากลุมบริหาร
งบประมาณและงานบุคคล ใหบรรลุเปาประสงคของโรงเรียน 
  5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
     ๑.๒ คณะกรรมการงานสำนักงานกลุมบริหารงบประมาณ 
   ๑. นางวรัทยา  เลิศวิชัยยุทธ    ประธานกรรมการ 
   2. นางนวรัตน  จีระสุนทรเวทย    กรรมการ 
   3. นายสิทธิพจน อนฟก     กรรมการ 
   4. นางสาวสุมาร ี เจริญไทย    กรรมการ 
   5. นายพีรพันธ  ไตรพาน     กรรมการ 
   6. นางสาวปารย เลิศวิชัยยุทธ    กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. ลงทะเบียนหนังสือราชการเขา - ออก รับ และนำเสนอ 
  2. จัดเก็บหนังสือราชการ คำสั่ง เอกสารอ่ืน ๆ ใหเปนระบบสะดวกในการคนหา 
  3. ติดตาม และประสานงานการมอบหมายงานใหเปนไปตามคำสั่ง 
  4. จัดทำแผนงาน ปฏิบัติ และสารสนเทศกลุมบริหารงานงบประมาณ 
  5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๒.  คณะกรรมการงานการเงินและงบประมาณ  
     ขอบขายงาน เปนหนวยงานสนับสนุน และสงเสริมงบประมาณการดำเนินงานตาง ๆ ใหเกิดความคลองตัว 
รวดเร็ว และถูกตองตามระเบียบทางราชการ จนบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 
     ๒.๑ คณะกรรมการงานการเงินและบัญชี 
   ๑. นางวรัทยา  เลิศวิชัยยุทธ    ประธานกรรมการ 
   2. นายนพปฎล  พงษสุวรรณ    กรรมการ 
   3. นางสาวสุมาร ี เจริญไทย    กรรมการ 
   4. นางสาวปารย เลิศวิชัยยุทธ    กรรมการ 
   5. นายพีรพันธ  ไตรพาน     กรรมการ 
   6. นายสิทธิพจน อนฟก     กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. การรับ และจายเงิน การรับเงินออกใบเสร็จทุกครั้งเปนหลักฐาน 
  2. การลงบัญชีในสมุดบัญชี และลงทะเบียนคุม ใหมีการลงทุกวันเปนปจจุบัน และถูกตอง 
ไดแก ลงทะเบียนในสมุดเงินสด รายงานเงินคงเหลือในสมุดประจำวัน เงินฝากกระแสรายวัน รายรับเงินอุดหนุน 
เงินนอกงบประมาณ เอกสารแทนตัวเงิน 
  3. เก็บรักษาเอกสารการเงินไวใหปลอดภัย จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
  4. จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวันท่ีมีการรับจายเงิน 
  5. ประเมินภาษีเงินไดประจำป  สำเนา สง สพฐ. และสรรพกร 
  6. ทำใบรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจายของขาราชการ และลูกจางประจำ 
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  7. ติดตอและประสานงานสหกรณออมทรัพยครู ใหครู และบุคลากรของโรงเรียน 
  8. จัดทำโครงการระดมทุน และทรัพยากรเพ่ือการศึกษา พรอมนำเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 
  9. จัดกิจกรรมวันดำเนินโครงการระดมทรัพยากร และประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของ ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานตอรองผูอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ 
  10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
     2.2 คณะกรรมการงานแผนงานสถานศึกษา 
   1. นางสาวปยะมาศ บุญประกอบ    ประธานกรรมการ 
   2. นายนาวิน  เมืองสุวรรณ    กรรมการ 
   3. นางอนุช  วงศชุมเย็น    กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. จัดทำแผนเสนองบประมาณ 
  2. จัดสรรงบประมาณภายในโรงเรียน และรายงานงบประมาณ 
  3. จัดทำแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับข้ันตอน 
  5. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปของแตละกลุมบริหาร 
  6. กำกับติดตามการดำเนินงาน/โครงการของกลุมสาระการเรียนรู 
  7. จัดทำเอกสารการประเมินตนเอง (SAR) ของระบบงานแผนงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
     ๒.3 คณะกรรมการงานสวัสดิการโรงเรียน 
   ๑. นางวรัทยา  เลิศวิชัยยุทธ    ประธานกรรมการ 
   ๒. นายสิทธิพจน อนฟก     กรรมการ 
   3. นางนวรัตน  จีระสุนทรเวทย    กรรมการ 
   4. นายพีรพันธ  ไตรพาน     กรรมการ 

  5. นางสาวสุมาร ี เจริญไทย    กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. ประสานงานการดำเนินงานตามระเบียบวาดวยสวัสดิการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
  2. วางแผนจัดทำขอมูลรายละเอียด การบริหารเงินสวัสดิการใหเปนปจจุบัน โปรงใสและ
ตรวจสอบได โดยรายงานการใชเงินในท่ีประชุมครูประจำเดือน 
  3. สรางขวัญกำลังใจใหความชวยเหลือแกครู และบุคลากรตามระเบียบเงินสวัสดิการ 
  4. วางแผน และติดตามการจัดทำรายงานการเก็บขอมูลการเงินใหเปนปจจุบัน 
  5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
     2.4 คณะกรรมการงานสารสนเทศ 
   1. นายนพปฎล  พงศสุวรรณ    ประธานกรรมการ 

  2. นายวนศาสตร สรอยจิต     กรรมการ  
   3. นายเชษฐกิตติ์ บุญสดวก    กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. วางแผนจัดระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  2. รวบรวมขอมูลของหนวยงานตาง ๆ และนำมาจัดทำเปนขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
  3. จัดทำเอกสารขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนท่ีสมบูรณ และรายงานตอผูบริหารสถานศึกษาทุกป 
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  4. ประมวลผล และรายงานผลขอมูลใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือไปดำเนินการตอไป 
  5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
     ๒.๓ คณะกรรมการงานตรวจสอบภายใน 
   ๑. นายวสิุทธิ ์  ทิพยพงษ    ประธานกรรมการ 
   2. นางเพ็ญนภา โตออน     กรรมการ 
   3. นายสิทธิพจน อนฟก     กรรมการ 
   4. นายพีรพันธ   ไตรพาน     กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับรับผิดชอบ  
  1. ดูแลรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของโรงเรียน 
  2. ตรวจสอบความถูกตองในการรับเงินของโรงเรียน 
   - ตรวจสอบใบเสร็จทุกเลม 
   - ตรวจจำนวนเงินกับใบเสร็จ 
   - ตรวจรายงานรับเงินท่ีบันทึกในสมุดเงินสด สมุดแยกประเภท 
   - ตรวจสอบการรับเงินงบประมาณจากสวนราชการผูเบิก 
  3. ตรวจสอบความถูกตองในการจายเงินของโรงเรียน 
   - ตรวจสอบการจายเงินในใบสำคัญแตละรายการ 
   - ตรวจสอบเงินงบประมาณท่ีรับจากสวนราชการ ผูเบิกใหกับผูมีสิทธิ์รับเงินหรือ 
     เจาหนาท่ี 
   - ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานการจาย 
   - ตรวจสอบความถูกตองการบันทึกการจายในสมุดเงินสด 
  4. ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในสมุดเงินสดกับรายงานเงินคงเหลือประจำวันของโรงเรียน 
   - ตรวจความถูกตองของหลักฐานแทนตัวเงิน 
   - ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคาร 
   - ตรวจความถูกตองของการยืมเงินสำรองจาย 
  5. ตรวจการรักษาเงินของโรงเรียน 
   - ตรวจเงินรายไดแผนดิน 
   - เงินหักภาษี ณ ท่ีจาย 
   - เงินงบประมาณท่ีเบิกมาแลวยังไมจาย 
   - การเก็บรักษาเงินในอำนาจ 
  6. ตรวจหลักฐานการรับเงิน และจายเงินของโรงเรียนใหถูกตอง และเปนปจจุบัน 
  7. รายงานการตรวจตามแบบรายงานใหผูอำนวยการโรงเรียนทราบ 
  8. ปฏบิัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๓.  คณะกรรมการงานสงเสริมการจัดการศึกษา 
     ขอบขายงาน เปนหนวยงานบริการ  เพ่ือสนับสนุน และสงเสริมใหการดำเนินกิจกรรมการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน สามารถปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพทันตอความตองการ และเพียงพอ 
ประกอบดวย 
     ๓.๑ คณะกรรมการงานพัสดุและครุภัณฑ 
   ๑. นายวสิุทธิ ์  ทิพยพงษ    ประธานกรรมการ 
   ๒. นายจรูญ  พิทักษไชยวงศ    กรรมการ 
   3. นายพีรพันธ  ไตรพาน     กรรมการและเลขานุการ 
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     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. จัดซ้ือจัดจาง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2539 รวมท้ังระเบียบใหมตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานพัสดุ 
  2. ควบคุม กำกับ ดูแล การเบิกจายพัสดุ ใหมีหลักฐานการเบิกจายทุกรายการลงทะเบียน พัสดุ
ถูกตอง และเปนปจจุบัน มีการติดตาม และตรวจสอบการใชพัสดุท่ีแตละหนวยงานเบิกใช 
  3. ดำเนินการจัดซ้ือจัดจางพัสดุครุภัณฑ 
  4. ประสานงานกับเจาหนาท่ีพัสดุกลุมบริหารงาน/กลุมสาระการเรียนรู/งาน 
  5. ตรวจสอบพัสดุ ลงทะเบียนบัญชี ออกเลขครุภัณฑ ตลอดจนการลงเลขครุภัณฑของตัว
ครุภณัฑ 
  6. ทำทะเบยีนควบคุมคาใชจายบำรุงรักษาครุภัณฑ 
  7. ตรวจสอบพัสดุประจำป  และรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำป 
  8. ควบคุมทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ 
  9. เก็บรักษาวัสดุถาวร ครุภัณฑชำรุด รอการตรวจสอบเพ่ือจำหนาย 
  10. เก็บรวบรวมหลักฐานเอกสารเก่ียวกับพัสดุ เพ่ือรับการตรวจสอบภายใน และการ
ตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผนดิน 
  11. รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวกับประเภทของพัสดุ และราคามาตรฐานครุภัณฑตามท่ีสำนัก
งบประมาณ กำหนดเพ่ือชี้แจงแนะนำผูท่ีเก่ียวของ 
  12. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
     ๓.๒ คณะกรรมการงานยานพาหนะ 
   ๑. นางวรัทยา  เลิศวิชัยยุทธ    ประธานกรรมการ 
   2. นายทรงศักดิ์ สัตพัน     กรรมการ 
   3. นายสนิท  ศรีบาง     กรรมการ 
   4. นางนวรัตน  จีระสุนทรเวทย    กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. จัดทำขอบขายการใชงบประมาณประจำป ใชจายเปนคาน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษา 
การซอมแซมเปลี่ยนชิ้นสวนรถยนต 
  2. จัดทำแบบบันทึกการใชรถโรงเรียน ไปราชการ และจัดทำทะเบียนการขอใชรถไปราชการใน
เขตพ้ืนท่ีสวนกลาง และขอใชรถไปตางจังหวัดแจงใหครูทราบ 
  3. ดูแลรักษา และซอมบำรุงรถโรงเรียนใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
  4. ใหบริการรถโรงเรียนแกบุคลากรในการไปราชการ 
  5. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถโรงเรียน คำนึงถึงความปลอดภัยเปนสำคัญ 
  6. เบิก - จาย คำน้ำมันเชื้อเพลิง คาบำรุงรักษา ซอมแซมใหเปนปจจุบัน 
  7. จัดทำทะเบียน บันทึกขอมูล ประวัติการใชและการบำรุงรักษายานพาหนะ 
  8. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ 
  9. ดำเนินการตอทะเบียนรถทุกคันของโรงเรียนใหเปนตามกำหนดระยะเวลา 
  10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
๔.  คณะกรรมการงานบริหารงานบุคคล 
   ๑. นางสาวปยะมาศ บุญประกอบ    ประธานกรรมการ 
   ๒. นายวนศาสตร สรอยจิต     กรรมการ 
   3. นางสาวปารย เลิศวิชัยยุทธ    กรรมการ 
   4. นายสิทธิพจน อนฟก     กรรมการและเลขานุการ 
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     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. งานแผนงานบริหารงานบุคคล การจัดทำแผนงาน/โครงการ การติดตามดำเนินงาน และการ
จัดทำรายงานผลการดำเนินการ 
  2. งานทะเบียนประวัติ จัดทำรวบรวมเก็บหลักฐานการปฏิบัติงาน การลา จัดทำทะเบียน
ประวัติของขาราชการครู ลูกจางประจำ และบุคลากรอื่น ๆ ใหเปนปจจุบัน การขอมีบัตรประจำตัวขาราชการ 
ออกหนังสือรับรอง ดำเนินการเก่ียวของการเกษียณอายุราชการครู การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ 
  3. งานแผนอัตรากำลัง จัดรวบรวมขอมูลครู และบุคลากรใหเปนระบบ วิเคราะหความตองการ
อัตรากำลัง ประสานงานกับฝายบริหารในการวางแผน 
  4. งานเลื่อนเงินเดือน สงเสริม สนับสนุน ประสานงานใหคำปรึกษา แนะนำ และชี้แจงดานการ
บริหารงานบุคคล การเสริมสรางขวัญกำลังใจ การปกครองคุมครอง ระบบคุณธรรม 
  5. งานพัฒนาบุคลากร วางแผนอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู       
และทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ จัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน และทัศนศึกษาเพ่ือเสริมสรางประสบการณ 
  6. งานสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
  7. งานสงเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรม 
  8. งานสงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติ และประเมินวิทยฐานะ สงเสริมการพัฒนาตนเอง สรางขวัญ
กำลังใจ ดำเนินการสำรวจ รวบรวมขอมูล หลักเกณฑการประเมินวิทยฐานะ ประสานงานกับ สพม.1 
  9. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมบริหารท่ัวไป 
๑.  คณะกรรมการงานสำนักงานบริหารท่ัวไป 
     ขอบขายงาน เปนหนวยงานสนับสนุน และสงเสริมใหการดำเนินงานดานการบริการ การประสานงานกับ
หนวยงานท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษา บรรลุเปาหมายอยางรวดเร็วถูกตอง และมีคุณภาพ  ประกอบดวย 
     ๑.๑ คณะกรรมการกลุมบริหารท่ัวไป 
   ๑. นายนพปฎล  พงศสุวรรณ    ประธานกรรมการ 
   2. นางอนุช  วงศชุมเย็น    กรรมการ 
   3. นางสาวสุมาร ี เจริญไทย    กรรมการ 
   4. นางสาวปยะมาศ บุญประกอบ    กรรมการ 
   5. นายอิสรภัทร วารีสอาด    กรรมการ 
   6. นายวนศาสตร สรอยจิต     กรรมการและเลขานุการ 
      หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. รวมกำหนดนโยบาย และแผนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกลุมบริหารท่ัวไป 
  2. ใหคำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกลุม
บริหารท่ัวไป 
  3. ติดตามการดำเนินงานของกลุมบริหารท่ัวไป 
  4. ใหขอเสนอแนะ ความคิดเห็น รวมมือชวยเหลือ แกไขปรับปรุง และพัฒนากลุมบริหารท่ัวไป 
ใหบรรลุเปาประสงคของโรงเรยีน 
  5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
     ๑.๒ คณะกรรมการงานสำนักงานกลุมบริหารท่ัวไป 
   ๑. นายนพปฎล  พงศสุวรรณ    ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวสุมาร ี เจริญไทย    กรรมการ 
   3. นายวนศาสตร สรอยจิต     กรรมการและเลขานุการ 
     



~ 17 ~ 
 

     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. ลงทะเบียนหนังสือราชการเขา - ออก รับ และนำเสนอ 
  2. จัดเก็บหนังสือราชการ คำสั่ง เอกสารอ่ืน ๆ ใหเปนระบบสะดวกในการคนหา 
  3. ติดตาม และประสานงานการมอบหมายงานใหเปนไปตามคำสั่ง 
  4. จัดทำแผนงาน ปฏิบัติ และจัดทำสารสนเทศกลุมบริหารงานท่ัวไป 
  5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
2.  คณะกรรมการงานสงเสริมคุณภาพนักเรียน 
     ขอบขายงาน เปนหนวยงานท่ีใหบริการ และสงเสริมใหดำเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของนักเรยีน ครู และบุคลากรของโรงเรียน ท้ังรางกายและทรัพยสิน ประกอบดวย 
     2.๑ คณะกรรมการงานอนามัย 
   1. นางสาวสุมาร ี เจริญไทย    ประธานกรรมการ 
   2. นายสิทธิพจน อนฟก     กรรมการ 
   3. นายสมโชค  สุดเอ่ียม     กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. จัดทำสถิติ และขอมูลทางสุขภาพอนามัย เชนทำบัตรสุขภาพอนามัย เก็บสถิติ น้ำหนักและ
สวนสูงของนักเรียน 
  2. จัดเครื่องมือ และเครื่องใชอุปกรณการรักษาพยาบาลใหพรอมใชงานไดทันที 
  3. ดูแลหองพยาบาลใหสะอาดถูกสุขลักษณะ 
  4. จัดหายา และเวชภัณฑเพ่ือการรักษาพยาบาลเบื้องตน 
  5. ติดตอแพทยหรือเจาหนาท่ีอนามัย ใหภูมิคุมกันแกนักเรียนเปนประจำ 
  6. ติดตอประสานงานกับผูปกครองในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บปวย 
  7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
     2.๒ คณะกรรมการงานโภชนาการ 
   1. นางอนุช   วงศชุมเย็น    ประธานกรรมการ 
   2. นายวชัระ  ผาริบุตร     กรรมการ 
   3. Mr. Alexsandr   Smirnov    กรรมการ 
   4. นางเพ็ญนภา  โตออน     กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. จัดเตรียมสถานท่ีรับประทานอาหารของครู และนักเรียนใหเพียงพอ สะอาด เหมาะสมตาม
หลักสุขาภิบาลโรงอาหาร 
  2. พิจารณาควบคุม และตรวจสอบคุณภาพ ความสะอาด ราคาจำหนาย และปริมาณของ
อาหารใหเหมาะสมไดมาตรฐาน รวมท้ังตรวจสุขภาพผูจำหนายอาหารเปนประจำทุกป 
  3. ควบคุมดูแลเรื่องระเบียบในการรับประทานอาหาร และเวลาเปด - ปดจำหนายอาหาร 
  4. จัดใหความรูในเรื่องโภชนาการแกนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนเปนประจำ 
  5. จัดอาหารในการประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 
  6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
     2.๓ คณะกรรมการงานอาคารสถานท่ี 
   ๑. นายนพปฎล  พงศสุวรรณ    ประธานกรรมการ 
   ๒. นางวรัทยา  เลิศวิชัยยุทธ    กรรมการอาคาร ญสส. 
   3. นางสาวพัชรพรรณ  ปานเอ่ียม    กรรมการอาคาร วชิรญาณวงศ 
   ๔. นางกัญจนพร  สิทธิสาตร    กรรมการอาคาร ๗๘ ป 
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   5. นายนพดล  สกุลพอง    กรรมการอาคารสถานท่ีในโรงเรียน 
   6. นายประสงค    ศรีสวางสุข     กรรมการอาคารสถานท่ีในโรงเรียน 
   7. นางเงิน    พิทักษ       กรรมการอาคารสถานท่ีในโรงเรียน 
   8. นายสวุัฒน    สาดนุม     กรรมการอาคารสถานท่ีในโรงเรียน 
   9. นายสุริยา  อินพันทัง    กรรมการ 
   10. นายสมโชค  สุดเอ่ียม     กรรมการ 
   11. นายจรูญ  พิทักษไชยวงศ     กรรมการและเลขานุการ   
หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. กำหนดแผนพัฒนาอาคารสถานท่ี และจัดระบบบริการสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 
  2. จัดหา ควบคุม ดูแลรักษา ซอมแซม อาคารสถานท่ี และระบบสาธารณูปโภคใหอยูในสภาพ
ท่ีใชประโยชนสูงสุดตอผูใชบริการ 
  3. อำนวยความสะดวกในการบริการเก่ียวกับอาคาร สถานท่ี และสาธารณูปโภค ท้ังบุคคล
บุคลากรภายใน และภายนอกท่ีไมขัดตอระเบียบของทางราชการ 
  5. ควบคุมการปฏิบัติงานของนักการภารโรง 
  6. ดูแลติดตั้ง ซอมบำรุง อุปกรณไฟฟา ระบบประปา และโทรศัพทของโรงเรียน 
  7. จัดซ้ือ จัดหาวัสดุ อุปกรณ ในการซอมแซมบำรุงรักษา หองน้ำ ไฟฟา ประปา โทรศัพท 
  8. ตรวจสอบความเรียบรอย ความปลอดภัยในการใชงานดานไฟฟา ประปา โทรศัพท และ
อาคาร 
  9. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
     2.๔ คณะกรรมการงานธนาคารโรงเรียน 
   ๑. นางสาวปยะมาศ  บุญประกอบ    ประธานกรรมการ 
   2. นายนพปฎล  พงศสุวรรณ    กรรมการ 
   3. นางเพ็ญนภา  โตออน     กรรมการ 
   2. นายวชัระ  ผาริบุตร     กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. กำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมธนาคารโรงเรียน รวมท้ังประสานกับหนวยงานภายนอกท่ี
เก่ียวของ 
  2. จัดทำระเบียบหลักเกณฑ ข้ันตอนท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
  3. จัดหา ควบคุม ดูแล ระบบการเบิกรับ - จายเงิน การเก็บรักษาเงินธนาคารโรงเรียนให
รอบคอบปลอดภัย 
   4. ใหความรูเรื่องธนาคารโรงเรียนแกนักเรียน คร ูและบุคลากรในโรงเรียน 
  5. รายงานผลการดำเนินกิจกรรมธนาคารโรงเรียนตอรองผูอำนวยการที่รับผิดชอบ และ
หนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 
  6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
3.  คณะกรรมการงานสงเสริมการมีสวนรวม 
     ขอบข ายงาน เป นหน วยงานที ่ส งเสร ิม และสน ับสน ุนให ข าวสารข อม ูลต าง ๆ ของโรงเร ียน                       
เพ่ือประชาสัมพันธใหครู บุคลากร นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และผูท่ีเก่ียวของไดทราบกิจกรรมตาง ๆ ท่ีโรงเรียน
ดำเนินการ ประกอบดวย 
     3.1 คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ 
   ๑. นายอิสรภัทร วารีสอาด    ประธานกรรมการ 
   ๒. นายเชษฐกิตติ์ บุญสดวก    กรรมการ 



~ 19 ~ 
 

   3. นายวชัระ  ผาริบุตร     กรรมการ 
   4. นายจรูญ  พิทักษไชยวงศ    กรรมการ 
   5. นางสาวปารย เลิศวิชัยยุทธ    กรรมการ 
   6. นายวนศาสตร สรอยจิต     กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. อำนวยความสะดวกแกนักเรียน ครู และประชาชนท่ีมาติดตอกับทางโรงเรียน 
  2. จัดรับรองผูมาติดตอกับบุคลากรของโรงเรียน 
  3. จัดรับ และตอบโทรศัพทติดตอท้ังภายนอก และภายในโรงเรียน 
  4. ประกาศแจงขาวสารตาง ๆ ของโรงเรียน หนวยงานภายนอกของโรงเรียน และปายนิเทศ 
  5. จัดทำเอกสาร จัดปายนิเทศกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน ในการประชาสัมพันธโรงเรียน 
  6. เปด-ปด เพลงประจำโรงเรียนในตอนเชา และดำเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวกับเสียงตามสายในเวลา
ท่ีเหมาะสม 
  7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
     3.2 คณะกรรมการงานพัฒนาเว็บไซต แหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
   1. นายนพปฎล  พงศสุวรรณ    ประธานกรรมการ 

  2. นายวนศาสตร สรอยจิต     กรรมการ 
   3. นายวชัระ   ผาริบุตร     กรรมการ 
   4. นายจรูญ  พิทักษไชยวงศ    กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. จัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร ในรายวิชาพ้ืนฐาน และวิชาเพ่ิมเติมตามแผนการ
เรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษา 
  2. จัดหา และพัฒนาสื่อการเรียนรู เทคโนโลยีทางการศึกษา และอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการเรียน
การสอน และการบริหารจัดการไดเพียงพอ มีคุณภาพ และตรงตามความตองการความจำเปนของหนวยงาน 
  3. พัฒนาระบบการเรียนการสอนในระบบอินเทอรเน็ต เพ่ือสรางความรูใหม ๆ ใหแกนักเรียน
และครู 
  4. สงเสริมใหมีการนำระบบเครือขายคอมพิวเตอร มาใชในการเรียนการสอนนักเรียนและ
พัฒนางานกลุมบริหารงานวิชาการ กลุมบริหารงบประมาณและงานบุคคล กลุมบริหารกิจการนักเรียน และกลุม
บริหารท่ัวไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  5. อบรมพัฒนาใหความรูดานสื่อการเรียนรู นวัตกรรมทางการศึกษา และ ICT แกครู บุคลากร 
นักเรียน และชุมชน เพ่ือนำมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ 
  6. อำนวยความสะดวกใหกลุมสาระการเรียนรู ผลิตสื่อนวัตกรรม และนำเทคโนโลยีมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน 
  7. ดูแลระบบเครือขาย และเว็บไซดของโรงเรียนใหทันตอเหตุการณปจจุบัน 
  8. สนับสนุนการบริการสื่อเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณในการเรียนการสอน และการประชุม
กิจกรรมอ่ืน ๆ ในหองประชุมวชิรญาณวงศ และหองประชุม ญสส. 
  9. บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ผลิต ตัดตอ จัดทำสื่อวิดีทัศน เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ของโรงเรียน 
  10. รวบรวม และจัดทำบัญชีรายชื่อสื่อการเรียนการสอนทุกกลุมสาระฯ อยางมีระบบสะดวก
ในการคนหา 
  11. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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4.  คณะกรรมการงานควบคุมภายใน/ประเมินความเส่ียง 
     4.1 คณะกรรมการงานควบคุมภายใน 
   ๑. นางวรัทยา  เลิศวิชัยยุทธ    ประธานกรรมการ 
   2. นายสิทธิพจน อนฟก     กรรมการ 
   ๓. นายพีรพันธ  ไตรพาน     กรรมการและเลขานุการ 
    หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
   - จัดระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
   - การกำหนดเวลาการประเมินผล 
  2. วางแผน และดำเนินการประเมินควบคุมภายใน 
   - กำหนดผูรับผิดชอบ 
   - แบงหนวยงานเปนกิจกรรม 
   - ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดทำผลการประเมิน 
  3. รายงานการควบคุมภายใน 
  4. สรุปหลักท่ีตองถือปฏิบัติในการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 

กลุมบริหารกิจการนักเรียน 
1.  กลุมงานสำนักงานบริหารกิจการนักเรียน 

 ขอบขายงาน เปนหนวยงานที่มีบทบาทหนาที่จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ รูจักผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับผูเรียนครบถวน และเปนปจจุบัน เพ่ือชวยให
เขาถึง เขาใจ และพัฒนานักเรียน โดยผานกระบวนการวางแผน และการบริหารจัดการ เพื่อสรางคุณลักษณะ    
อันพึงประสงค และพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจในความเปนไทย เกิดการ
เรียนรูระบอบประชาธิปไตยผานกระบวนการ และกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน โดยมีโครงสรางในการบริหารดังนี้ 
     1.1 คณะกรรมการกลุมบริหารกิจการนักเรียน 
   1. นายสุรพล  คลายวันเพ็ญ    ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวพัชรพรรณ ปานเอ่ียม    กรรมการ 

  3. นางเพ็ญนภา โตออน     กรรมการ 
   4.นางสาวปยะมาศ บุญประกอบ    กรรมการ 
   5.นายทรงศักดิ์  สัตพัน     กรรมการ 
   6.นางวิภาวด ี  เรม่ีย     กรรมการ 
   7. นางอนุช  วงศชุมเย็น    กรรมการและเลขานุการ 
     1.2 คณะกรรมการงานสำนักงานกลุมบริหารกิจการนักเรียน 
        1. นางเพ็ญนภา โตออน     ประธานกรรมการ 
   2. นายสุริยา  อินพันทัง    กรรมการ 
   3. นายทรงศักดิ์ สัตพัน     กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. ลงทะเบียนหนังสือราชการเขา - ออก รับ และนำเสนอ 
  2. จัดเก็บหนังสือราชการ คำสั่ง เอกสารอ่ืน ๆ ใหเปนระบบสะดวกในการคนหา 
  3. ติดตาม และประสานงานการมอบหมายงานใหเปนไปตามคำสั่ง 
  4. จัดทำแผนงาน ปฏิบัติ และสารสนเทศกลุมบริหารงานท่ัวไป 
  5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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2.  คณะกรรมการงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
     ขอบขายงาน เปนหนวยงานที่สนับสนุนเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคใหแก
นักเรียน รวมทั้งการปองกัน แกไข และพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ เปนเยาวชนที่ดี ปฏิบัติตนไดเหมาะสม 
ประกอบดวย 
     ๒.๑ คณะกรรมการงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   ๑. นางสาวปยะมาศ บุญประกอบ    ประธานกรรมการ 
   2. นางเพ็ญนภา โตออน     กรรมการ 
   3. นายวชัระ  ผาริบุตร     กรรมการ 
   4. นายนเทพ  มากแจง     กรรมการ 
   5. นางวิภาวด ี  เรม่ีย     กรรมการและเลขานุการ 
 หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. จัดเตรียมแบบฟอรมเพ่ือใชในโครงการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  2. ประสานกับครูท่ีปรึกษา เพ่ือรวบรวมขอมูลของนักเรียนท่ีมีปญหา เพ่ือดำเนินการชวยเหลือ 
  3. ดำเนินการจัดกิจกรรมสวัสดิการนักเรียน 
  4. ประสานสมาคมผูปกครองและครูโรงเรยีนวัดบวรนิเวศ และผูมีอุปการคุณ เพ่ือขอทุนให
สวัสดิการนักเรียน 
  5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
     ๒.๒ คณะกรรมการงานสงเสริมวินัย 
   ๑. นางอนุช  วงศชุมเย็น    ประธานกรรมการ 
   2. นายสุริยา  อินพันทัง    กรรมการ 
   3. นายสมโชค  สุดเอ่ียม     กรรมการ 
   4. นายเชษฐกิตติ์ บุญสดวก    กรรมการ 
   5. นายนเทพ  มากแจง     กรรมการ 
   6. นางสาวพัชรพรรณ ปานเอ่ียม     กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. ดูแลการแตงกาย และความประพฤติของนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยของโรงเรียน 
  2. จัดระบบการทำงานระเบียนสะสม และระเบียนพฤติกรรมนักเรยีน 
  3. ประสานกับหัวหนาระดับชั้น ครูท่ีปรึกษาในการเสริมสรางวินัยของนักเรียน 
  4. วางแผนจัดระเบียบ และวางแผนการปฏิบัติท่ีเหมาะสมสำหรับนักเรียน 
  5. สอบสวนนักเรยีนท่ีมีความประพฤติผิดวินัย 
  6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
    ๒.๓ คณะกรรมการงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประชาธิปไตย 
   ๑. นางเพ็ญนภา โตออน     ประธานกรรมการ 
   2. นางวิภาวด ี  เรม่ีย     กรรมการ 
   3. นายสุริยา  อินพันทัง    กรรมการ 
   4. นายนฤเดช  โพธิ์คลัง     กรรมการ 
   5. นายเชษฐกิตติ์ บุญสดวก    กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. จัดใหมีการอบรมนักเรียนหนาเสาธงเปนประจำทุกเชา ดวยวิธีการ และกิจกรรมตาง ๆ เรื่อง 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การปกครองระบอบประชาธิปไตย วินยั ศีลธรรม และจรรยามารยาท 
  2. จัดใหมีการประชุมอบรมนักเรียน สวดมนตไหวพระ เพ่ือสงเสริมวินัยและจริยธรรม 
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  3. นิมนตพระมาแสดงธรรมทุกตนเดือน 
  4. สงเสริมนักเรียนบรรพชาสามเณรระหวางปดภาคเรียน 
  5. จัดฝกอบรมนักเรียนเขาแขงขันทางดานคุณธรรมจริยธรรม 

     ๒.๔ คณะกรรมการงานคณะ ระดับ และคณะกรรมการนักเรียน 
  ๒.๔.๑ คณะกรรมการงานคณะสี 
   1. นางสาวปยะมาศ บุญประกอบ    ประธานกรรมการ 
   2. นายสุนทร  นิลดำ     กรรมการ 
   3. นางสาวพัชรพรรณ ปานเอ่ียม    กรรมการ 
   4. นายทรงศักดิ์ สัตพัน     กรรมการ 
   ๕. นางวิภาวด ี  เรม่ีย     กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. วางแผนจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรู และสรางพฤติกรรมท่ีพึงประสงคใหธำรงไวซ่ึง
เอกลักษณ และอัตลักษณของโรงเรียน 
  2. สงเสริม และกระตุนใหนักเรียนในคณะสี รูจักการปกครองตนเองแบบพ่ีปกครองนอง เพ่ือให
เกิดความรัก ความสามัคคี และความผูกพันในสถาบัน 
  3. รับผิดชอบ ดูแลความสะอาด และสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
  4. จัดครูปฏิบัติหนาท่ีเวรประจำวันในจุดตาง ๆ ตามท่ีกลุมกำหนดไว 
  5. จัด และดำเนินการจัดกิจกรรมหนาเสาธงในตอนเชา ใหเปนระเบียบเรียบรอย 
  6.  สงเสริมใหการจัดกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ ท่ีหลากหลาย เพ่ือใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางให
เปนประโยชน เชน การแขงขันกีฬา ดนตรี การแสดงความสามารถพิเศษ และอ่ืน ๆ 
  7. ดูแลควบคุมความประพฤติ และแกไขพฤติกรรมของนักเรียนใหอยูในกฎระเบียบของ
โรงเรียน 
  8. ประสานงานกับฝายตาง ๆ เพ่ือใหการดำเนินงานของคณะสีราบรื่น 
  9. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 ๒.๔.๒ คณะกรรมการงานระดับช้ัน 
   ๑. นางอนุช  วงศชุมเย็น    ประธานกรรมการ 
   2. ครูท่ีปรึกษาทุกระดับชั้น     กรรมการ 
   3. นางสาวพัชรพรรณ ปานเอ่ียม    กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. เปนคณะกรรมการกลุมบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียน 
  2. ควบคุม ดูแล หาทางสงเสริมนักเรียนในระดับชั้น ใหประพฤติปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ
ของโรงเรียน วาดวยการปฏิบัติตน วินัย ความประพฤติ และการแตงกาย พ.ศ. 2554 
  3. แนะนำ และชวยเหลือแกไขปญหาสวนตัว และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีนักเรียนนำมาปรึกษา เพ่ือ
หาทางชวยเหลือ แกไขปญหารวมกัน  ระหวางกลุมบริหารกิจการนักเรียนกับงานแนะแนวของโรงเรียน 
  4. ชวยสอดสอง ดูแล รักษาความสงบเรียบรอย ท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน ประสานงาน
กับโรงเรียน สถานีตำรวจ และสถาบันท่ีเก่ียวของ 
  5. รวมกับครูท่ีปรึกษา ติดตาม ศึกษา นักเรียนท่ีขาดเรียนผิดปกติ เชน หนีเรียน ไมเขาเรียน
บางวิชา มาโรงเรียนแตไมเขาเรียน นักเรียนท่ีมีปญหาหนีเรียน ใหกลุมบริหารกิจการนักเรียนสงไปรษณียบัตร 
หรือโทรศัพทติดตอผูปกครอง 
  6. ชวยควบคุม ดูแลนักเรียนในระดับชั้น ในการเขาแถวเชิญธงชาติ สวดมนต หรือเขาหอง
ประชุมรวมกิจกรรมตาง ๆ ตามระดับชั้น รวมท้ังรักษาความสะอาดของหองเรียน 
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  7. ประชุม พบปะติดตอกับครูท่ีปรึกษาในระดับสม่ำเสมอ เพ่ือรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะ 
ขอบกพรอง ประสาน และติดตามงานทุกดานท่ีเก่ียวของกับระดับ 
  8. ติดตามนักเรียนท่ีมีปญหาการเรียนมากผิดปกติ หรือขาดความรับผิดชอบ ซ่ึงอาจเปนผลให
ไมจบการศึกษาได 
  9. บันทึกขอมูลสถิติตาง ๆ ในสวนท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของนักเรียน เพ่ือเปนขอมูลในการ
ปองกัน และแกไขปญหาตอไป 
  10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 ๒.๔.๓ คณะกรรมการงานคณะกรรมการนักเรียน 
   ๑. นางเพ็ญนภา โตออน     ประธานกรรมการ 
   2. นางอนุช  วงศชุมเย็น    กรรมการ 
   3. นายสุริยา  อินพันทัง    กรรมการ 
   4. นายเชษฐกิตติ์ บุญสดวก    กรรมการ 
   5. นายสมโชค  สุดเอ่ียม     กรรมการ 
   6. นางสาวพัชรพรรณ ปานเอ่ียม    กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. จัดนักเรียนรวมกิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  2. จัดนักเรียนบริการดานตาง ๆ แกหนวยงานท่ีขอความอนุเคราะห 
  3. จัดนักเรียนเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานภายนอกโรงเรียน 
  4. ทำหนาท่ีประสานงานระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
  5. ปรึกษาหารือกับฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมนักเรียน เพ่ือประโยชน และความสามัคคี
อันดีงาม 
  6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
3.  คณะกรรมการสงเสริมคุณภาพนักเรียน 
     ๓.1 คณะกรรมการงานปองกันและแกไขยาเสพติด 
   1. นายทรงศักดิ์ สัตพัน     ประธานกรรมการ 
   2. นายสุริยา อินพันทัง     กรรมการ 
   3. นายสมโชค สุดเอ่ียม     กรรมการ 
   4. นายเชษฐกิตติ์ บุญสดวก     กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. สำรวจนักเรียนท่ีใชสารเสพติด โดยประสานกับครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว และหัวหนาระดับ 
  2. ติดตามนักเรียนตามรายชื่อที่ไดรับการสำรวจ เพื่อดูแลใหความชวยเหลือพรอมทั้งกำหนด
แนวทาง และมาตรการในการแกไขนักเรียนท่ีใชสารเสพติด 
  3. ติดตอ และประสานงานกับหนวยงานภายนอกที่จะใหความชวยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวกับ   
สารเสพติด เชนการเผยแพรความรู การบำบัด เปนตน 
  4. วางแผนจัดทำโครงการประจำปในการเผยแพรความรูเก่ียวกับสารเสพติด หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ท่ีเปนการรณรงคใหนักเรียนปลอดสารเสพติด เชน การจัดปายนิเทศ เปนตน 
  5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน/โครงการตอตานยาเสพติด และทำรายงานเสนอ
ตอผูบริหาร 
  6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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๓.2 คณะกรรมการงานเวรยามและรักษาความปลอดภัย 
   ๑. นายสุรพล คลายวันเพ็ญ    ประธานกรรมการ 
   2. นางเพ็ญนภา โตออน     กรรมการ 
   3. นายทรงศักดิ์  สัตพัน     กรรมการ 
   4. นายประสงค ศรีสวางสุข     กรรมการ 
   5. นายนพดล สกุลพอง     กรรมการ 
   6. นายสนิท ศรีบาง     กรรมการ 
   7. นายสวุัฒน สาดนุม     กรรมการ 
   8. นางเงิน พิทักษ     กรรมการ 
    9. นายสุริยา อินพันทัง     กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. จัดเวร - ยาม และการสับเปลี่ยนเวรของครู นักการ และยาม รวมท้ังผูตรวจ 
  2. ตรวจตรา และสอดสองอาคารสถานท่ี บริเวณภายในโรงเรียน และผูมาติดตอราชการให
ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน และมีความปลอดภัย 
  3. ควบคุม ดูแลการเปด - ปดอาคารสถานท่ี ประตูโรงเรียนใหเปนไปตามระเบียบทางราชการ 
  4. ติดตาม และรายงานการปฏิบัติหนาท่ี ของผูเก่ียวของทุกฝาย 
  5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
     3.3 คณะกรรมการงานเครือขายผูปกครอง 
   ๑. นางวิภาวด ี  เรม่ีย     ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวพัชรพรรณ ปานเอ่ียม    กรรมการ 
   3. นางอนุช   วงศชุมเย็น    กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ีรับผิดชอบ  
  1. สรางความสัมพันธอันดีงามระหวางบาน และสถานศึกษา 
  2. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ ระหวางผูปกครองกับครู 
  3. จัดประชุมกรรมการ และผูปกครองในหองเรียนตามความเหมาะสมอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
  4. จัดทำทำเนียบนักเรียน และผูปกครอง พรอมสงมอบใหเลขานุการกรรมการเครือขาย
ผูปกครองในระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน 
  5. จัดคณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับโรงเรียนจัดการประชุมใหญคณะกรรมการ
เครือขายผูปกครองทุกระดับอยางนอย 2 ครั้งตอป 
  6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
สำนักงานผูอำนวยการ 
 ขอบขายงาน  เปนหนวยงานที ่ร ับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกใหแกผู บริหาร จัดลำดับ
ความสำคัญของเรื่องเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาลงนาม สั่งการ และสงคืนใหผูเกี่ยวของ รางจดหมาย/หนังสือ
โตตอบ จัดเตรียมเอกสารตาง ๆ สำหรับผูบริหาร รับนัดหมายใหผูบริหาร รวมถึงดูแล และอำนวยความสะดวก
ใหแกบุคคล หรือคณะตาง ๆ ท่ีมาพบผูบริหาร จัดเตรียมของท่ีระลึก จัดเลี้ยงรับรอง จัดทำรายงาน และสรุปการ
ดำเนินการตาง ๆ  
 คณะกรรมการสำนักงานผูอำนวยการ 
   1. นางนวรัตน  จีระสุนทรเวทย    ประธานกรรมการ 
   2. นายวิษณุ  ลีทัพไทย    กรรมการ 
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หนาท่ีรับผิดชอบ 
1. งานลงทะเบียนรับ - สง หนังสือราชการ 

  2. ราง พิมพ สงหนังสือราชการของกลุมบริหารประสานงานกับกลุมบริหารตาง ๆ ในการพิมพ
หนังสือราชการ และจัดทำเอกสารแบบฟอรม แนะนำการพิมพท่ีถูกตองใหหนวยงานในโรงเรียน 
  3. ควบคุมคำสั่งโรงเรียน และควบคุมหนังสือเขา - ออก 
  4. ปรับปรุงการบริการใหมีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีมาใชเกิดความรวดเร็วทันเหตุการณ 
  5. แจงการประชุมครูประจำเดอืน และจดบันทึกรายงานการประชุมครู 
  6. จัดเก็บรักษาหนังสือ และเอกสารตาง ๆ 
  7. จัดทำคำสั่งโรงเรียน และประกาศตาง ๆ 
  8. แจงจายหนังสือราชการ ติดตามประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายใน และภายนอก
โรงเรียน 
  9. จัดเก็บ และทำลายลายเอกสารตาง ๆ ตามระเบียบราชการ 
  10. อำนวยความสะดวก และประสานงานใหแกครู บุคลากร และผู มาติดตอราชการกับ
ผูอำนวยการโรงเรียน 
  11. ดูแล และติดตอประสานท้ังหนวยงานภายใน และภายนอกโรงเรียน 
  12. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ขอใหคณะกรรมการท่ีไดรับคำสั่งปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอย    
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือบังเกิดผลดีตอโรงเรียนและทางราชการตอไป   

  สั่ง   ณ   วันท่ี  22   กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

 

         ( นายเขษมชาติ  อารีมิตร ) 
     ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
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