
 
    
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี  ๔๐๘  / ๒๕๕๖ 

เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลำกรปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 
------------------------------ 

 
  เพื่อให้การบริหารบุคคล และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ มีการนิเทศ ติดตามงาน มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
และโรงเรียน  จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา  ๒๗ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗   แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้  

    ๑.  คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรบุคคล 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารบุคคล ประธาน 
นายพิราม ภูมิวิชิต ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารบุคคล คนที่ ๑ รองประธาน 
นางสาวภัทรนันท ์ แดนวงศ์ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารบุคคล คนที่ ๒ รองประธาน 
นางพรพรรณ ยวดย่ิง  กรรมการ 
นางอุษณีษ์ อึ้งวิฑูรสถิตย์  กรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์  กรรมการ 
นางพัชร ี ระมาตร ์  กรรมการ 
นางพิมพส์ุภัค บุบผา  กรรมการ 
นางธนภร เนตรสว่าง  กรรมการ 
นายสุชาติ รัตนเมธากรู  กรรมการ 
นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ  กรรมการ 
นายเพชร สาระจันทร ์  กรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
นางเกษรา ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 
นายปุ้ย คงอุไร  กรรมการ 
นางสาวจริา จั่นเล็ก  กรรมการ 
นายมนตร ี สุขสวัสดิ ์  กรรมการ 
นายสุเนตร ศรีใหญ ่  กรรมการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ 
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นางสาวจุฬาลกัษณ์ วงศ์ค าจันทร ์  กรรมการ 
นางสาวอรวรรยา ภาคค า  กรรมการ 
นายทินกร พานจันทร ์  กรรมการ 
นายอนุชา ค าแดง  กรรมการ 
นายไพโรจน์  อินต๊ะภา  กรรมการ 
นางสาวมวาร ี ใจชูพันธ์  กรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
นางสาวณิชา แสงทอง  กรรมการ 

หน้ำท่ี       ร่วมก าหนดนโยบาย  วางแผนการ ด าเนินการ  ก ากับติดตาม   ส่งเสรมิพฒันา  การปฏิบัติงาน  
เพื่อให้แตล่ะงานปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพ ให้การสนับสนุนในการปฏิบัตงิานต่างๆ  ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อ านวยการ 

    ๒.  งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรบุคคล 
นางพรพรรณ ยวดย่ิง หัวหน้า 
นางสาวมวาร ี ใจชูพันธ์ ผู้ช่วย 
นางสาวณิชา แสงทอง ผู้ช่วย 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ควบคุม ก ากับดูแลส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล งานแผนงาน สารบรรณ พัสดุ 
การเงิน ให้เกิดประสิทธิภาพ 

    ๓.  งำนส่งเสริมกำรมีวินัยในตนเอง 
นางพรพรรณ ยวดย่ิง หัวหน้า 
นางพิมพส์ุภัค บุบผา ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม  สง่เสรมิการมีวินัยในตนเอง   ประสานงานกบัหัวหน้าระดับช้ัน  เพื่อ
ร่วมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมของนกัเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

    ๔.  งำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
นางสาวอรวรรยา ภาคค า หัวหน้า 
นางสาวมวาร ี ใจชูพันธ์ ผู้ช่วย 
นางสาวณิชา แสงทอง ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม พฒันางานส่งเสรมิกิจการนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ โดยประสานกบัครทูี่ปรึกษา  หัวหน้าระดบัช้ัน  ร่วมหาแนวทางวิธีการเพื่อรู้จกันักเรียนเป็น 
รายบุคคล  คัดกรองนักเรียน  ส่งเสริมนักเรียน ปอ้งกันแก้ไข  ส่งต่อเพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนใหเ้ป็นคนดี  
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    ๕.  งำนส่งเสริมควำมร่วมมือบ้ำนโรงเรียนและชุมชน 

 นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ หัวหน้า 
นางพิมพส์ุภัค บุบผา ผู้ช่วย 
นางเกษรา ก้องศักดิ์ศร ี ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ประสานงาน ความร่วมมือ บ้าน โรงเรียน และชุมชน  ด าเนินงานโครงการพิเศษ
ภายใน และภายนอกโรงเรียน  ตามที่โรงเรียนมอบหมาย  

    ๖.  งำนเครือข่ำยผู้ปกครอง 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน หัวหน้า 
นางเกษรา ก้องศักดิ์ศร ี ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ประสานงานกับครูที่ปรึกษา หวัหน้าระดับช้ัน จัดต้ังเครือข่ายผู้ปกครองระดบั
ห้องเรียน  ระดบัช้ันเรียน ระดับโรงเรียน  

    ๗. งำนส่งเสริมประชำธิปไตย 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน หัวหน้า 
นางอุษณีษ์ อึ้งวิฑูรสถิตย์ ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ สง่เสรมิ
การแสดงออกและมสี่วนร่วมในขอบเขต หน้าที่ และกฎหมาย 

    ๘.  งำนระดับชั้น 
นายสุชาติ รัตนเมธากรู หัวหน้าระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
นางสาวอรสา ชาติรัมย์ รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ 
นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ หัวหน้าระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
นางทิพย์จันทร ์ หงษา รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๒ 
นายเพชร สาระจันทร ์ หัวหน้าระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์ รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ 
นางสาวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ หัวหน้าระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๔ 
นางเกษรา ก้องศักดิ์ศร ี หัวหน้าระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๕ 
นายพิราม ภูมิวิชิต หัวหน้าระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
นางสาวนงพร จู่พิชญ ์ รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๖ 

หน้ำท่ี  รับผิดชอบในการควบคุมดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียน   ร่วมก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
จัดระบบควบคุมดูแลพฤติกรรมนกัเรียนให้อยู่ในระเบียบวินยัของโรงเรียนโดยประสานงานความร่วมมอืกับคุณครู
ประจ าช้ัน คุณครูที่ปรกึษา หาทางป้องกันมิให้นักเรียนประพฤติ หรือกระท าผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน แนะน า
ตักเตือน ส่งเสริม ติดตาม ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในระดบัช้ันให้ทั่วถึง   
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    ๙.  งำนคณะสี  
นางสาวภัทรนันท ์ แดนวงศ์ หัวหน้าคณะสีอญัชัน 
นายปุ้ย คงอุไร หัวหน้าคณะสีนนทร ี
นางสาวจริา จั่นเล็ก หัวหน้าคณะสปีาริชาต 
นายมนตร ี สุขสวัสดิ ์ หัวหน้าคณะสเีอื้องช่อแสด 
นายสุเนตร ศรีใหญ ่ หัวหน้าคณะสีอินทนิล 

หน้ำท่ี  รับผิดชอบในการจัดต้ังคณะกรรมการนักเรียนคณะสี  วางแผน ด าเนินการ ก ากบัดูแลและติดตามผลการ
ท างานของนักเรียนคณะสี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน     ควบคุมดูแลพฤติกรรมนักเรียนในคณะสี 
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม  และส่งเสริมความสามารถด้านกจิกรรม     จัดครูปฏิบัติ
หน้าที่เวรประจ าวันประจ าจุดต่างๆ      ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวัน    พร้อมรายงานการปฏิบัติ
หน้าที่เวรประจ าวันต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
    ๑๐.  งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

นายพิราม ภูมิวิชิต หัวหน้า 
นายทินกร พานจันทร ์ ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม พฒันา ป้องกัน ป้องปรามปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  และในส่วนที่
เกี่ยวข้องกบันักเรียนใหห้มดไป 
    ๑๑.  งำนรักษำควำมปลอดภัย 

นายพิราม ภูมิวิชิต หัวหน้า 
นางสาวอรวรรยา ภาคค า ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ประสานงาน ก าหนดบุคคล เพือ่ดูแลรักษาความปลอดภัยของนกัเรียน บุคลากรและ
ทรัพยส์ินของโรงเรียน 
    ๑๒.  งำนเสมำรักษ์ 

นายเพชร สาระจันทร ์ หัวหน้า 
นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ ผู้ช่วย 
นายสุชาติ รัตนเมธากรู ผู้ช่วย 
นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ประสานงานกับศูนย์เสมารักษ์ หน่วยอื่นๆ และครฝู่ายปกครองโรงเรียนในเขตพื้นที่
บริการ ส่งเสริม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน  ออกสายตรวจมอเตอร์ไซดร์อบๆ และบริเวณแหล่งมั่วสุม พื้นที่
เสี่ยงของเยาวชน   ใกล้โรงเรียน 
๑๓.  งำนคณะกรรมกำรนักเรียน 

นางอุษณีษ์ อึ้งวิฑูรสถิตย์ หัวหน้า 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม การเลือกตัง้คณะกรรมการนักเรียน  เป็นทีป่รกึษาคณะกรรมการ
นักเรียน  นิเทศ  แนะน าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนกัเรียน  
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    ๑๔.  งำนควบคุมภำยใน 

นางสาวภัทรนันท ์ แดนวงศ์ หัวหน้า 
นายทินกร พานจันทร ์ ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม พฒันาระบบงานควบคุมภายในตามแผนงาน/โครงการ กลุ่มบรหิาร
บุคคล 
    ๑๕.  งำนติดตำมและประเมินผล 

นางสาวภัทรนันท ์ แดนวงศ์ หัวหน้า 
นางพรพรรณ ยวดย่ิง ผู้ช่วย 
นางพิมพส์ุภัค บุบผา ผู้ช่วย 
นางธนภร เนตรสว่าง ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ งานติดตามและประเมินผล  ตามแผนงาน/โครงการ ของกลุ่มบรหิารบุคคล    
ให้เป็นไปตามก าหนดการและเป้าหมายที่วางไว้ 
   ๑๖.  งำนติดตำมปรับแก้พฤติกรรมนักเรียน 

นายพิราม ภูมิวิชิต หัวหน้า 
นางพรพรรณ ยวดย่ิง ผู้ช่วย 
นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ ผู้ช่วย 
นางธนภร เนตรสว่าง ผู้ช่วย 
นางพิมพส์ุภัค บุบผา ผู้ช่วย 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม แก้ไข พัฒนา ประสานงานกบัระดับช้ัน ครูที่ปรึกษา เพื่อติดตาม
ปรับแก้พฤติกรรมนกัเรียนที่ไม่เหมาะสม และผิดระเบียบของโรงเรียน 
    ๑๗.  งำนประกันคุณภำพ 

นางสาวอรวรรยา ภาคค า หัวหน้า 
นายทินกร พานจันทร ์ ผู้ช่วย 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม การรวบรวมเอกสาร หลักฐาน แผนงาน/โครงการ กจิกรรมที่ด าเนินการ 
อย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐาน และตัวบง่ช้ี การประกันคุณภาพ ทั้งภายใน และภายนอก  
    ๑๘.  งำนพัสด ุ

นายสุชาติ รัตนเมธากรู หัวหน้า 
นายอนุชา ค าแดง ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม ประสานงานให้การด าเนินการเบิก-จ่าย พัสดุในการด าเนินการแผนงาน
โครงการ ให้ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี และเกดิประสิทธิภาพ  
 
 
 



                                                -๖- 

    ๑๙.  งำนแผนงำน/โครงกำร 
นางสาวภัทรนันท ์ แดนวงศ์ หัวหน้า 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 
นางสาวมวาร ี ใจชูพันธ์ ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม ประสานงานกบับุคลากรในกลุม่บริหารบุคคล  ด าเนินการจัดท า
แผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ในการพัฒนา  
    ๒๐.  งำนน้ ำใจจำกครูสู่ศิษย์ 

นางพรพรรณ ยวดย่ิง หัวหน้า 
นางสาวมวาร ี ใจชูพันธ์ ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ประสานงานกับครูที่ปรึกษา  ครูแนะแนว และหัวหน้าระดับช้ัน เพื่อช่วยเหลอื
นักเรียน  
    ๒๑.  งำนเงินทุนและสวัสดิกำร 

นางสาวจุฬาลกัษณ์ วงศ์ค าจันทร ์ หัวหน้า 
นางสาวมวาร ี ใจชูพันธ์ ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  วางแผน ด าเนินการ ประสานงาน กับฝ่ายบรหิาร สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
เครือข่ายผูป้กครอง  ผู้มีอปุการะคุณ  ผู้มีจิตกุศล จัดหาทุนและสวัสดิการ เพื่อเป็นทุนการศึกษามอบแก่นักเรียน  
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่  ๒๓   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
             
    สั่ง ณ วันที่  ๒๓   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

                                                                                           
                   (นางวรรณี  บุญประเสรฐิ) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 


