
 
    
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่ ๓๕๙ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลำกรปฏิบัติงำนกลุม่บริหำรงำนบุคคล ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
------------------ 

  เพื่อให้กำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคลของโรงเรียนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีระบบ  
มีกำรนิเทศ ติดตำมงำน และมีกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและโรงเรียน 
อำศัยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๗(๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พุทธศักรำช ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งครูและบุคลำกรปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ดังนี ้ 

    ๑.  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม รองผู้อ ำนวยกำรกลุม่บริหำรงำนบุคคล ประธำน 
นำยพิรำม ภูมิวิชิต ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบรหิำรงำนบุคคล คนที่ ๑ รองประธำน 
นำงพรพรรณ ยวดย่ิง ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบรหิำรงำนบุคคล คนที่ ๒ รองประธำน 
นำงสำวภัทรนันท ์ แดนวงศ์ ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบรหิำรงำนบุคคล คนที่ ๓ รองประธำน 
นำยเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์  กรรมกำร 
นำงพัชร ี ระมำตร ์  กรรมกำร 
นำงพิมพส์ุภัค บุบผำ  กรรมกำร 
นำงธนภร เนตรสว่ำง  กรรมกำร 
นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู  กรรมกำร 
นำงชนิสรำงค์ ปรำกฏช่ือ  กรรมกำร 
นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ  กรรมกำร 
นำงเกษรำ ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมกำร 
นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมกำร 
นำยปุ้ย คงอุไร  กรรมกำร 
นำยเพชร สำระจันทร ์  กรรมกำร 
นำงสำวจริำ จั่นเล็ก  กรรมกำร 
นำยมนตร ี สุขสวัสดิ ์  กรรมกำร 
นำยสุเนตร ศรีใหญ ่  กรรมกำร 
นำงสำวจุฬำลกัษณ์ วงศ์ค ำจันทร ์  กรรมกำร 
นำงสำวอรวรรยำ ภำคค ำ  กรรมกำร 
นำยทินกร พำนจันทร ์  กรรมกำร 



๒ 

 
นำงสำวมวำร ี ใจชูพันธ์  กรรมกำร 
นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์  กรรมกำร 
น.ส.เกวล ี บุญบำ  กรรมกำร 
นำยศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์  กรรมกำร 
น.ส.อินทิรำ จั่นโต  กรรมกำร 
นำงสำวณิชำ แสงทอง  กรรมกำร 

หน้าท่ี  ร่วมก ำหนดนโยบำย  วำงแผนกำร ด ำเนินกำร  ก ำกับติดตำม   ส่งเสริมพัฒนำ  กำรปฏิบัติงำน  เพื่อให ้
แต่ละงำนปฏิบัติหน้ำทีอ่ย่ำงมปีระสิทธิภำพ ให้กำรสนบัสนนุในกำรปฏิบัตงิำนต่ำงๆ ประเมินผลกำรปฏิบัตงิำน  
เสนอต่อผู้อ ำนวยกำร 
    ๒.  งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นำงพรพรรณ ยวดย่ิง หัวหน้ำ  
นำงสำวมวำร ี ใจชูพันธ์ ผู้ช่วย 
นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 
นำงสำวณิชำ แสงทอง ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำรควบคุม ก ำกับดูแลส ำนักงำนกลุม่บรหิำรงำนบุคคล งำนแผนงำน สำรบรรณ พสัดุ 
กำรเงิน ให้เกิดประสิทธิภำพ 
    ๓.  งานส่งเสริมวินัยและคุณธรรม 

นำยพิรำม ภูมิวิชิต หัวหน้ำ 
นำงพรพรรณ ยวดย่ิง ผู้ช่วย 
นำยเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ ผู้ช่วย 
นำงธนภร เนตรสว่ำง ผู้ช่วย 
นำงพิมพส์ุภัค บุบผำ ผู้ช่วย 
นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 
น.ส.อินทิรำ จั่นโต ผู้ช่วย 

 หน้าท่ี วำงแผน ด ำเนินกำร ก ำกับติดตำม แก้ไข พัฒนำ ประสำนงำนกบัระดับช้ัน ครูที่ปรึกษำ เพื่อติดตำม
ปรับแก้พฤติกรรมนกัเรียนที่ไม่เหมำะสม และผิดระเบียบของโรงเรียน และพฒันำวินัย คุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนให้มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 
   ๔.  งานส่งเสริมกิจการนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

นำงสำวอรวรรยำ ภำคค ำ หัวหน้ำ  
นำงสำวมวำร ี ใจชูพันธ์ ผู้ช่วย 
นำงสำวณิชำ แสงทอง ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ก ำกับติดตำมพัฒนำงำนส่งเสรมิกิจกำรนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ให้มีประสิทธิภำพ โดยประสำนงำนกับครทูี่ปรึกษำ หัวหน้ำระดับช้ัน ร่วมหำแนวทำงวิธีกำรเพื่อรู้จักนกัเรียนเป็น
รำยบุคคล คัดกรองนักเรียน สง่เสรมินักเรียน ป้องกันแก้ไข ส่งต่อเพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนใหเ้ป็นคนดี 



๓ 

 
  ๕.  งานส่งเสริมความร่วมมือบ้าน โรงเรียน และชมุชน 

นำยเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ หัวหน้ำ  
นำงพิมพส์ุภัค บุบผำ ผู้ช่วย  
นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน ผู้ช่วย  

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ประสำนงำนควำมร่วมมือ บ้ำน โรงเรียนและชุมชน ตำมที่โรงเรียนมอบหมำย 
  ๖.  งานเครือข่ายผู้ปกครอง 

นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน หัวหน้ำ  
นำงเกษรำ ก้องศักดิ์ศร ี ผู้ช่วย  

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำ หวัหน้ำระดับช้ัน  จัดต้ังเครือข่ำยผูป้กครองระดับ
ห้องเรียน ระดับช้ันเรียน ระดับโรงเรียน 
  ๗.  งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน หัวหน้ำ 
นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ ผู้ช่วย 
นำยศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ก ำกับติดตำม โครงกำรประชำธิปไตยในโรงเรียนใหเ้ป็นไปตำมวัตถุประสงค์ สง่เสรมิ
กำรแสดงออกและมสี่วนร่วมในขอบเขต หน้ำที่ และกฎหมำย 
  ๘.  งานระดับชั้น 

นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู หัวหน้ำระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 
นำงสำวอรสำ ชำติรัมย์ รองหัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๑ 
นำงชนิสรำงค์ ปรำกฏช่ือ หัวหน้ำระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 
นำงทิพย์จันทร ์ หงษำ รองหัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๒ 
นำยไพโรจน์         อินต๊ะภำ หัวหน้ำระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
นำยจักกฤษณ์        ชัยปรำโมทย ์ รองหัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๓ 
นำงเกษรำ         ก้องศักดิ์ศร ี หัวหน้ำระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๔ 
นำงสำวฌัชชำ ปัญญำเมำ รองหัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๔ 
นำยอภิวัฒน์ บุญอ่อน หัวหน้ำระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๕ 
นำงบุญเยี่ยม         พิทักษ์วงศ์ รองหัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๕ 
นำยพิรำม ภูมิวิชิต หัวหน้ำระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
นำงสำวจุฬำลกัษณ์    วงศ์ค ำจันทร ์ รองหัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๖ 

หน้าท่ี  รับผิดชอบในกำรควบคุมดูแลควำมประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียน ร่วมก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ 
จัดระบบควบคุมดูแลพฤติกรรมนกัเรียนให้อยู่ในระเบียบวินยัของโรงเรียนโดยประสำนงำนควำมร่วมมอืกับคุณคร ู
ที่ปรกึษำ หำทำงป้องกันมิให้นักเรียนประพฤติ หรอืกระท ำผดิระเบียบวินัยของโรงเรียน แนะน ำตักเตือน ส่งเสริม 
ติดตำม ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในระดบัช้ันให้ทั่วถึง 

 



๔ 

 
    ๙.  งานคณะสี 

นำยสุเนตร   ศรีใหญ ่ หัวหน้ำคณะสีอญัชัน 
นำยปุ้ย คงอุไร หัวหน้ำคณะสีนนทร ี
นำงสำวจริำ จั่นเล็ก หัวหน้ำคณะสปีำริชำต 
นำยเพชร   สำระจันทร ์ หัวหน้ำคณะสเีอื้องช่อแสด 
นำยมนตร ี สุขสวัสดิ ์ หัวหน้ำคณะสีอินทนิล 

หน้าท่ี  รับผิดชอบในกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรนักเรียนคณะสี  วำงแผน ด ำเนินกำร ก ำกบัดูแลและติดตำมผลกำร
ท ำงำนของนักเรียนคณะสี ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ควบคุมดูแลพฤติกรรมนักเรียนในคณะสี 
ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนกจิกรรม จัดครูปฏิบัตหิน้ำที่
เวรประจ ำวันประจ ำจุดต่ำงๆ ควบคุมดูแลกำรปฏิบัตหิน้ำที่ครูเวรประจ ำวัน พร้อมรำยงำนกำรปฏิบัติหน้ำทีเ่วร
ประจ ำวันต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  
    ๑๐.  งานป้องกันและแก้ไขปัญหา 

นำยพิรำม ภูมิวิชิต หัวหน้ำ 
นำยมนตร ี สุขสวัสดิ ์ ผู้ช่วย 
นำยสุเนตร ศรีใหญ ่ ผู้ช่วย 
นำยศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ ผู้ช่วย 
นำยทินกร พำนจันทร ์ ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ก ำกับติดตำม แก้ไข พัฒนำ ปอ้งกัน ป้องปรำมปญัหำยำเสพติด ปญัหำชู้สำว  
ลักทรัพย์และทะเลำะวิวำทในโรงเรียน และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนกัเรียนใหห้มดไป 
   ๑๑.  งานรักษาความปลอดภัย 

นำยพิรำม ภูมิวิชิต หัวหน้ำ 
นำงสำวอรวรรยำ ภำคค ำ ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ประสำนงำน ก ำหนดบุคคล เพือ่ดูแลรักษำควำมปลอดภัยของนกัเรียน บุคลำกรและ
ทรัพยส์ินของโรงเรียน 
  ๑๒. งานเสมารักษ์ 

นำยเพชร   สำระจันทร ์ หัวหน้ำ 
นำยเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ ผู้ช่วย 
นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู ผู้ช่วย 
นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ประสำนงำนกบัศูนย์เสมำรกัษ์ หน่วยอื่นๆ  และครฝู่ำยปกครองโรงเรียนในเขตพื้นที่
บริกำร ส่งเสริม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน ออกสำยตรวจมอเตอร์ไซดร์อบๆและบรเิวณแหลง่มั่วสุม พื้นที่เสี่ยง
ของเยำวชน ใกล้โรงเรียน 
 
 
 



๕ 

 
   ๑๓.  งานคณะกรรมการนักเรียน 

นำยศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ หัวหน้ำ 
นำงสำวภัทรนันท ์ แดนวงศ์ ผู้ช่วย 
นำยไพโรจน ์ อินต๊ะภำ ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ก ำกับติดตำม กำรเลือกตัง้คณะกรรมกำรนักเรียน เป็นที่ปรึกษำคณะกรรมกำร
นักเรียน นิเทศ แนะน ำกำรปฏิบัตงิำนของคณะกรรมกำรนกัเรียน  
   ๑๔.  งานควบคุมภายใน 

นำงสำวภัทรนันท ์ แดนวงศ์ หัวหน้ำ 
นำยทินกร พำนจันทร ์ ผู้ช่วย 
นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ก ำกับติดตำม พฒันำระบบงำนควบคุมภำยในตำมแผนงำน/โครงกำร กลุ่มบรหิำรงำน
บุคคล  
   ๑๕.  งานติดตามและประเมินผล 

นำงสำวภัทรนันท ์ แดนวงศ์ หัวหน้ำ 
นำงพรพรรณ ยวดย่ิง ผู้ช่วย 
นำงพิมพส์ุภัค บุบผำ ผู้ช่วย 
นำงธนภร เนตรสว่ำง ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร งำนติดตำมและประเมินผล ตำมแผนงำน/โครงกำร กลุม่บริหำรงำนบุคคล ให้เป็นไป
ตำมก ำหนดกำรและเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
   ๑๖.  งานประกันคุณภาพ 

นำงสำวอรวรรยำ ภำคค ำ หัวหน้ำ 
นำงสำวมวำร ี ใจชูพันธ์ ผู้ช่วย 
นำยทินกร พำนจันทร ์ ผู้ช่วย 
นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ก ำกับติดตำม กำรรวบรวมเอกสำรหลักฐำน แผนงำน/โครงกำร กิจกรรมที่ด ำเนินกำร
อย่ำงเป็นระบบ ตำมมำตรฐำนและตัวบ่งช้ี กำรประกันคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอก  
   ๑๗.  งานสารสนเทศ 

นำงสำวเกวล ี บุญบำ หัวหน้ำ 
นำยศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ก ำกับกิจกรรม กำรรวบรวมเอกสำรข้อมูลสำรสนเทศกลุม่บริหำรงำนบุคคล 
อยำ่งเป็นระบบ 
   ๑๘.  งานพัสด ุ

นำยสุชำติ รัตนเมธำกรู หัวหน้ำ 
นำยทินกร พำนจันทร ์ ผู้ช่วย 



๖ 

 
หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ก ำกับติดตำม ประสำนงำนให้กำรด ำเนินกำรเบิก-จ่ำยพสัดุ ในกำรด ำเนินกำรแผนงำน
โครงกำร ให้ถูกต้องตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี และเกดิประสิทธิภำพ  
   ๑๙.  งานแผนงาน/โครงการ 

นำงสำวภัทรนันท ์ แดนวงศ์ หัวหน้ำ 
นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 
นำงสำวมวำร ี ใจชูพันธ์ ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ก ำกับติดตำม ประสำนงำนกบับุคลำกรในกลุม่บริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนงำน/โครงกำร ให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยในกำรพัฒนำ  

   ๒๐.  งานธารน้ าใจจากครูสู่ศิษย์ 
นำงพรพรรณ ยวดย่ิง หัวหน้ำ 
นำงสำวมวำร ี ใจชูพันธ์ ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำ ครูแนะแนว และหัวหน้ำระดับช้ัน เพื่อช่วยเหลอืนักเรียน 
   ๒๑.  งานเงินทุนการศึกษา 

นำงสำวจุฬำลกัษณ์ วงศ์ค ำจันทร ์ หัวหน้ำ 
นำงสำวมวำร ี ใจชูพันธ์ ผู้ช่วย 

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ประสำนงำนกับฝ่ำยบริหำร สมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
เครือข่ำยผูป้กครอง ผูม้ีอุปกำรคุณ ผู้มจีิตกุศล จัดหำทุน เพือ่เป็นทุนกำรศึกษำมอบแก่นักเรยีน 
   ๒๒.  งานกิจกรรมหน้าเสาธง 

นำยเพชร   สำระจันทร ์ หัวหน้ำ  
นำยสุเนตร   ศรีใหญ ่ ผู้ช่วย  
นำยปุ้ย คงอุไร ผู้ช่วย  
นำงสำวจริำ จั่นเล็ก ผู้ช่วย  
นำยมนตร ี สุขสวัสดิ ์ ผู้ช่วย  

หน้าท่ี  วำงแผน ด ำเนินกำร ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้พิธีกำรหน้ำเสำธงเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่    ๑๙    พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

              สั่ง ณ วันที่     ๑๙     พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

                                                                 
    (นำงวรรณี บุญประเสริฐ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

 


