
 
    
 
 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่  ๑๕๙/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกจิการนักเรียน 
 

 

เพื่อให้การบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบ มีการนิเทศ  
ติดตามงาน และมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและโรงเรียน อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗
(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งครูและบุคลากร
ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้  

 
 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
นายสันติพงษ์  ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 
นางปานทิพย์  สุขเกษม  กรรมการ 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ กรรมการ 
นายปวิช  เรืองวรัชกุล กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด กรรมการ 
นางสาวจรรยา    ศรีแจ่ม  กรรมการและเลขานุการ  
นางสาวนฤมล   รับส่ง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
นางสาวจรรยา   ศรีแจ่ม  ประธานกรรมการ 

นางสาวธนาภา แซ่เล้า  กรรมการ  นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ   นายชิษณ ุ หนูแดง  กรรมการ 
นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน  กรรมการ   นางสาวสีวลี  ยืนยาว  กรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ   นายชนเมธ ี ศรีษะเทือน กรรมการ  
นายชัยวัฒน์   ผ่องสังข ์  กรรมการ  นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ  
นางอรอนงค ์ ชาญรอบ  กรรมการ  นายสชุาต ิ รัตนเมธากูร กรรมการ 
นางสาวศยามล ดีวิลัย  กรรมการ  นางสาวพรวล ี สุขสอาด  กรรมการ 
นางสาววิมล อภเิมธกุีล กรรมการ  นางสาววไิลวรรณ ์รัตนะ  กรรมการ 
นายชวนสั แก้วพรม  กรรมการ  นายสณัห์   พินิจมณีรัตน ์ กรรมการ 
นางอาภาภรณ์   อริวัน  กรรมการ  นางสาวธนิดา  ไชยสนุทรกิตต ิ กรรมการ 
นายนพดล คำพร  กรรมการ  นายศิรณัฏฐ ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ 
นางปัทมา รัตนจำนงค ์ กรรมการ  นางจนัทร์เพ็ญ จันทร์ทอง กรรมการ  
นางสาวจิราพร เวียงชนก  กรรมการ  นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ กรรมการ  
ว่าที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง กรรมการ   นางสาวอุษณีษ์   อ่อนแท้  กรรมการ 
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นางสาวโสภา  สุขนิคม  กรรมการ   
นางสาวนฤมล   รับส่ง  กรรมการและเลขานุการ  
นายวิทวัส  นิดสูงเนนิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ ร่วมกำหนดนโยบาย วางแผน ดำเนินการกำกับ ติดตาม ส่งเสริมพัฒนา การปฏิบัติงาน เพื่อให้แต่ละงานปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้อำนวยการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
๓. งานสำนักงาน 

นางสาวอุษณีษ์    อ่อนแท้  ประธานกรรมการ 
นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ   นางสาวนฤมล  รับส่ง  กรรมการ  
นางอรอนงค ์ ชาญรอบ  กรรมการ  นายสชุาต ิ รัตนเมธากูร กรรมการ 
นางปัทมา รัตนจำนงค ์ กรรมการ   นางสาวโสภา สุขนิคม  กรรมการ 
นายวิทวัส นิดสูงเนนิ กรรมการ  นางสาวศยามล ดีวิลัย  กรรมการ 

นางสาวพรวลี  สุขสอาด  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ วางแผนดำเนินการควบคุมกำกับดูแลสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนงานสารบรรณ การเงิน ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 ๓.๑ งานนโยบายและแผน 

นายวิทวัส  นิดสูงเนนิ ประธานกรรมการ 
นายศิรณฏัฐ ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ  นายสชุาต ิ รัตนเมธากูร กรรมการ  

ว่าที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  วางแผนดำเนนิการกำกบัติดตามประสานงานกับบุคลากรในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคลากรอ่ืนที่เก่ียวข้อง
ดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์พนัธกจิเป้าหมายในการพฒันา 

๓.๒ งานประกันคุณภาพ 
นางสาวพรวล ี  สุขสอาด  ประธานกรรมการ 
นางสาวอุษณีษ์   อ่อนแท้  กรรมการ  
นางสาวโสภิดา  ไชยวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  วางแผน ดำเนนิการ กำกับติดตาม การรวบรวมเอกสารหลักฐาน แผนงาน/โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเปน็
ระบบ ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก  

๓.๓ งานติดตาม ประเมิน และควบคุมภายใน 
นางสาวธนิดา   ไชยสนุทรกิตต ิ ประธานกรรมการ 
นางสาววิมล  อภิเมธีกุล กรรมการ 
นางอาภาภรณ์    อริวัน  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  วางแผน ดำเนนิการ งานติดตามและประเมินผล พัฒนาระบบควบคุมภายใน และแผนงาน/โครงการ กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน ให้เป็นไปตามกำหนดการและเป้าหมายที่วางไว ้
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๓.๔ งานสารสนเทศ 
นางสาวศยามล  ดีวิลัย  ประธานกรรมการ 
นางสาวอุษณีษ์    อ่อนแท้  กรรมการ 
นางสาวพรวล ี  สุขสอาด  กรรมการ 
นางอรอนงค ์  ชาญรอบ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  วางแผน ดำเนินการ กำกับกิจกรรม การรวบรวมเอกสารข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนอย่างเป็น
ระบบและเป็นปัจจบุัน 

๓.๕ งานพัสด ุ
นายสชุาต ิ  รัตนเมธากูร ประธานกรรมการ 
นางอรอนงค ์  ชาญรอบ  กรรมการ 
นางสาวศยามล  ดีวิลัย  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  วางแผน ดำเนินการ กำกับกิจกรรม การรวบรวมเอกสารข้อมูลพัสดุกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
และเป็นปัจจุบนั 

๓.๖ งานสวัสดิการ 
นางอรอนงค ์  ชาญรอบ  ประธานกรรมการ 
นายวิทวัส  นิดสูงเนนิ กรรมการ     
นายกิติศักดิ ์  โฉมวิไล  กรรมการ 
นางสาวพรวล ี  สุขสอาด  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  วางแผน ดำเนินการ กำกับกิจกรรม การรวบรวมเอกสารทางการเงินและจัดหารายได้ ตลอดจนจัดหาอาหารตา่ง ๆ 
ของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรยีน 
๔. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

นายวิทวัส นิดสูงเนนิ ประธานกรรมการ 
นางสาวอริสา แช่มชื่น  กรรมการ  นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศกัดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ   นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน  กรรมการ  
นางสาวกมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ   นายชนเมธ ี ศรีษะเทอืน กรรมการ  
นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ  นางอรอนงค ์ ชาญรอบ  กรรมการ 
นางสาวพรวล ี สุขสอาด  กรรมการ  นายชิษณ ุ หนูแดง  กรรมการ  
นางสาววิมล อภิเมธีกุล กรรมการ  นางสาวธนิดา  ไชยสนุทรกิตต ิ กรรมการ 

นางสาวศยามล ดีวิลัย  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวโสภา สุขนิคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  วางแผน ดำเนินการ กำกับติดตามพฒันางานสง่เสริมกิจการนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพ 
โดยให้ครูที่ปรึกษาทำความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน เพื่อพัฒนา ส่งเสริม ปอ้งกัน แก้ไข/ส่งต่อนักเรียนให้มี
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
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 ๔.๑ งานส่งเสริม วินัย คุณธรรม จริยธรรม 

นายสาธิต  แก้วศรทีัศน์ ประธานกรรมการ 
นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน  กรรมการ  นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ   
นางสาวกมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ   นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ  

นางสาวอริสา  แช่มชื่น  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  วางแผน ดำเนินการ กำกับติดตาม แก้ไข พฒันา และประสานงานกับระดบัชัน้ ครูที่ปรกึษา เพื่อร่วมหาแนวทางวธิีการ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม/บำเพ็ญประโยชน์ ให้กับนักเรียนเพื่อปรับเพิ่มคะแนนพฤติกรรม 
  ๔.๑.๑ คณะกรรมการดูแลพฤติกรรมนักเรียนที่มาในช่วงเวลา ๐๗.๓๕–๐๘.๓๐ น. (วันจันทร์ – วันศุกร์) 

นางอรอนงค ์  ชาญรอบ  ประธานกรรมการ 
นายชนเมธ ี ศรีษะเทือน กรรมการ  นายชวนสั แก้มพรม  กรรมการ  
นางสาววไิลวรรณ ์รัตนะ  กรรมการ  นางสาวสีวล ี ยืนยาว  กรรมการ 

คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
นางสาวธนาภา  แซ่เล้า  กรรมการและเลขานุการ  
นายนพดล  คำพร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  ดำเนนิการ กำกับ ติดตาม พฤติกรรมนักเรียนที่มาโรงเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม 
๔.๑.๒ คณะกรรมการดูแลพฤติกรรมนักเรียนที่มาสายระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๒๐ น. 

นางอรอนงค ์ ชาญรอบ   หัวหน้าคณะสีอัญชนั  วันจันทร ์
นายชนเมธ ี ศรีษะเทือน  หัวหน้าคณะสนีนทร ี  วันอังคาร 
นายชวนสั แก้มพรม   หัวหน้าคณะสปีาริชาต  วันพุธ 
นางสาววไิลวรรณ ์รัตนะ   หัวหน้าคณะสีเอ้ืองช่อแสด  วันพฤหัสบด ี
นางสาวธนาภา แซ่เล้า   หัวหน้าคณะสีอินทนิล  วันศุกร์ 

หน้าที่  ดำเนนิการ กำกับ ติดตาม พฤติกรรมนักเรียนที่มาโรงเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม 
 ๔.๒ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/สถานศึกษาสขีาว 

นายชิษณ ุ  หนูแดง  ประธานกรรมการ 
นางสาวธนาภา แซเ่ล้า  กรรมการ  นายชวนสั แก้วพรม  กรรมการ 
นายกติิศักดิ ์  โฉมวิไล  กรรมการ  นายสณัห์ พินิจมณีรัตน์  กรรมการ  
นางสาวนฤมล รับส่ง  กรรมการ  ครูที่ปรึกษาทุกท่าน  กรรมการ 

นายทศพร  โอภาโส  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  วางแผน ดำเนนิการ กำกับติดตาม แก้ไข พฒันา ป้องกนั ป้องปรามปัญหายาเสพติด เพื่อแก้ไขปัญหา/ปรบัพฤติกรรม
นักเรียนให้เหมาะสม โดยใช้กระบวนการโครงสร้างห้องเรียนสีขาว 
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 ๔.๓ งานความปลอดภัยในสถานศึกษา 
นายสณัห์ พินิจมณีรัตน ์ ประธานกรรมการ 

นางสาวธนาภา แซ่เล้า  กรรมการ  นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ  นางสาวอริสา แช่มชื่น  กรรมการ  
นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน  กรรมการ   นางอรอนงค ์ ชาญรอบ  กรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์   ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมการ   นายชนเมธ ี ศรีษะเทือน กรรมการ  
นางสาววไิลวรรณ์  รัตนะ  กรรมการ  นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ  

นายชวนสั แก้วพรม  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  วางแผน ดำเนนิการ กำกับติดตาม ป้องกัน แก้ไข และดแูลรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา เพื่อความเปน็
ระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนจัดตั้งเวรรักษาการณ์ และการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

๔.๓.๑ งานเสมารักษ ์
นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  ประธานกรรมการ 

นายชิษณ ุ หนูแดง  กรรมการ  นายสณัห ์ พินิจมณีรัตน ์ กรรมการ  
นายชนเมธ ี ศรีษะเทือน กรรมการ  นางสาวนฤมล รับส่ง  กรรมการ 

นางสาวสีวล ี ยืนยาว  กรรมการและเลขานุการ 
นายชวนสั แก้วพรม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายทศพร โอภาโส  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้าที่  วางแผน ดำเนินการ กำกับติดตาม ป้องกัน แก้ไข ปัญหาชู้สาว ลักทรัพย์ อบายมุข กรรโชกทรัพย์ รีดไถ หนีเรียน 
พฤติกรรมก้าวร้าว และทะเลาะวิวาทในโรงเรียน ออกสายตรวจ ตาม วัน เวลา ทีไ่ด้รับมอบหมาย เพื่อแก้ไขปัญหา  
ปรับ พฤติกรรมนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวนิัยของโรงเรียน 

๔.๓.๒ งานจัดระเบียบการจอดยานพาหนะในโรงเรียน 
นาสาวธนาภา แซ่เล้า  ประธานกรรมการ 

นายชนเมธ ี ศรีษะเทือน กรรมการ  นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ 
นายสณัห์ พินิจมณีรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ดูแลความเรียบร้อยในการจอดยานพาหนะของนักเรยีนและบุคลากรภายในโรงเรียน 
๔.๔ งานศูนย์เผชิญปัญหาวิกฤต/ฉุกเฉิน 

นางสาวนฤมล   รับส่ง   ประธานกรรมการ 
นายชิษณ ุ  หนูแดง  กรรมการ 
นายศราวุธ  คารมหวาน กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  กำกับ ดูแล ประสานงาน และร่วมให้คำปรึกษาพจิารณา ประสานงาน ดำเนนิการเรง่ด่วน ในกรณีเกิดเหตุทั้งหน่วยงานภายใน 
และภายนอกทันท ี

๔.๕ งานชุมชนสัมพันธ์ 
นางอาภาภรณ์  อริวัน  ประธานกรรมการ 

นายชนเมธ ี ศรีษะเทือน กรรมการ  นายนพดล คำพร  กรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ  นางสาวสีวล ี ยืนยาว  กรรมการ 

นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  วางแผน ดำเนนิการ ประสานงานผู้มสี่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียน และมีความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 



-๖- 
๔.๕.๑ งานเครือข่ายผู้ปกครอง 

นายชนเมธ ี  ศรีษะเทือน ประธานกรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง  กรรมการ 
นางสาวโสภิดา  ไชยวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  วางแผน ดำเนนิการ ประสานงานกับครูทีป่รึกษา หัวหนา้ระดับ จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อดูแลและสนบัสนุน
นักเรียนและโรงเรียนในทุกด้าน 

๔.๖ งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
นางสาวสีวล ี  ยืนยาว  ประธานกรรมการ 

นางสาวกมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ  นางอรอนงค ์ ชาญรอบ  กรรมการ 
นายนพดล  คำพร  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  วางแผน ประสานงาน จัดการประชุมเพื่อหารูปแบบวิธกีารเลือกตัง้ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบการเมือง 
การปกครองของประเทศ ดูแลกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๔.๗ งานระดับชั้น  
นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน   หัวหน้างานระดับชั้น 
นางสาวอริสา  แช่มชื่น   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ 
นายศิรณัฏฐ ์  ภูพิเศษศักดิ์  รองหัวหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ฝ่ายปกครอง) 
นางสาวชื่นกมล คงหอม   รองหวัหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ฝ่ายวชิาการ) 
นางสาวปรัชญา การรักษา  รองหวัหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ฝ่ายทั่วไป) 
นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๒ 
นางสาวกิตติมา ธรรมวิสุทธิ์  รองหวัหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ฝ่ายปกครอง) 
นางสาวเกศิน ี จันทร์ครบ  รองหวัหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ฝ่ายวชิาการ) 
นางสาวพรทิวา สมเนตร์   รองหวัหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ฝ่ายทั่วไป) 
นายกิติศักดิ ์  โฉมวิไล   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ 
นางสาวธนิดา ไชยสนุทรกิตต ิ  รองหวัหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ฝ่ายปกครอง) 
นางสาวพรวล ี สุขสอาด   รองหวัหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ฝ่ายวชิาการ) 
นางสาวจนัทรา ตระกูลเศรษฐสิร ิ  รองหวัหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ฝ่ายทั่วไป) 
นายอรรถพล  ยตะโคตร  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔ 
นางปัทมา  รัตนจำนงค ์  รองหวัหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ฝ่ายปกครอง) 
นางสาววทันยา ใจนันตา   รองหวัหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ฝ่ายวชิาการ) 
นางสาวเมทิตา ชัยมา   รองหวัหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ฝ่ายทั่วไป)  
นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๕ 
นางสาวนงคราญ คำลัยวงษ ์  รองหวัหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ฝ่ายปกครอง) 
ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ  สนามไชย  รองหวัหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ฝ่ายวชิาการ)  
นางสาวสุนทร ี วีระปรีชา  รองหวัหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ฝ่ายทั่วไป) 
นางสาวกมลรัตน ์ ตระกูลสถิตย์มั่น  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๖ 
นางสาวอุษณีษ ์ อ่อนแท้   รองหวัหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ฝ่ายปกครอง) 
นายศักรินทร ์ ศรีตระกูล  รองหวัหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ฝ่ายวชิาการ)  
นางสาวศศิธร เมอืงมูล   รองหวัหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ฝ่ายทั่วไป) 
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หน้าที่  รับผิดชอบในการควบคุมดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียน ร่วมกำหนดแนวทางปฏิบัติ จัดระบบ และควบคมุดูแล
พฤติกรรมนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน โดยประสานงานความร่วมมือกับคุณครูที่ปรึกษา/ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริม 
ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และป้องกัน/แก้ไข มิให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ตามกระบวน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ 

๔.๘ งานคณะส ี
นางอรอนงค ์ ชาญรอบ   หัวหน้างานคณะส/ีหัวหน้าคณะสีอัญชัน 
นางสาวสุธิดา ด่านซา้ย   รองหัวหน้าคณะสีอัญชัน 
นางสาวอมรรัตน ์ มะลิงาม   รองหัวหน้าคณะสีอัญชัน 
นายชนเมธ ี  ศรีษะเทือน  หัวหน้าคณะสนีนทร ี
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุธิดา แซ่หล่อ   รองหัวหน้าคณะสีนนทร ี
นางสาวจีญาพชัญ ์ แก้มทอง   รองหัวหน้าคณะสีนนทรี 
นายชวนสั  แก้วพรม   หัวหน้าคณะสปีาริชาต  
นางสาวกมลลักษณ ์ สร้อยเงิน   รองหัวหน้าคณะสีปาริชาต  
นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์   รองหัวหน้าคณะสีปาริชาต   
นางสาววไิลวรรณ ์ รัตนะ   หัวหน้าคณะสีเอ้ืองช่อแสด  
นางสาววิมล  อภิเมธีกุล  รองหัวหน้าคณะสีเอ้ืองช่อแสด  
นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ์  รองหัวหน้าคณะสีเอ้ืองช่อแสด 
นางสาวธนาภา แซ่เล้า   หัวหน้าคณะสีอินทนิล 
นายชิษณ ุ  หนูแดง   รองหัวหน้าคณะสีอินทนิล 
นายชนนิทร ์  บัวแจ้ง    รองหัวหน้าคณะสอิีนทนิล 

หน้าที่  รับผิดชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียนคณะสี  วางแผน ดำเนินการ กำกับดูแลและติดตามผลการทำงานของ
นักเรียนคณะสี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ควบคุมดูแลพฤติกรรมนักเรียนในคณะสี ส่งเสริมความประพฤติ 
นักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความสามารถด้านกิจกรรม จัดครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันประจำจุดต่าง ๆ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน พร้อมรายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันต่อฝ่ายบริหาร  

๔.๘.๑ งานกิจกรรมหน้าเสาธง 
นางอรอนงค ์  ชาญรอบ  ประธานกรรมการ 

นายชนเมธ ี ศรีษะเทือน กรรมการ  นางสาวธนาภา แซ่เล้า  กรรมการ 
นายชวนสั แก้วพรม  กรรมการ   นางสาววไิลวรรณ ์รัตนะ  กรรมการ 

นายกิติศักดิ ์  โฉมวิไล  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  วางแผน ดำเนินการ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้พิธีการหน้าเสาธงเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

๔.๙ งานสภานักเรียน 
นายนพดล  คำพร  ประธานกรรมการ 
นางสาวกมลรัตน ์ ตระกูลสถิตย์มั่น  กรรมการ  
นางสาวสีวลี  ยืนยาว  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่  วางแผน ดำเนินการ กำกับติดตาม งานสภานักเรียน คัดเลือกนักเรียนแกนนำ เป็นที่ปรึกษาสภานักเรียน นิเทศ แนะนำ
การปฏิบัติงานของสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 และเป็นแกนนำนักเรียนในการดำเนินงานกจิกรรมของโรงเรียน 
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๔.๑๐ งานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
  ๔.๑๐.๑ ด้านการเรียน 

นางสาวชื่นกมล  คงหอม  ประธานกรรมการ 
นางสาวกิตติมา ธรรมวิสุทธิ์ กรรมการ  นางสาวพรวล ี สุขสอาด  กรรมการ 
นางสาววทันยา ใจนันตา  กรรมการ  ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย กรรมการ  
นายศักรินทร ์ ศรีตระกูล กรรมการ  ครูประจำวิชา   กรรมการ 

นางสาวเกศิน ี  จันทร์ครบ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  วางแผน ดำเนนิการ ส่งเสริมและสนบัสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาทางด้านวิชาการ และกำกับ ติดตามนักเรียนให้มีผลการ
เรียนอยู่ในระดับที่ดี  
  ๔.๑๐.๒ ด้านความสามารถ 

นายชัยวัฒน์    ผ่องสังข ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวกมลรัตน ์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ  นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ  
นายนพดล คำพร  กรรมการ  นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ 
นางสาวธนิดา ไชยสนุทรกิตต ิ กรรมการ  นางสาววิมล   อภิเมธีกุล กรรมการ 

นางสาววไิลวรรณ์ รัตนะ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  วางแผน ดำเนนิการ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน พร้อมทั้ง สนับสนนุให้นักเรียน
ได้แสดงออกตามความสามารถ/ศักยภาพที่มี  

๔.๑๑ งานส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกาย/สุขภาพจิต 
นางสาวพรวล ี  สุขสอาด  ประธานกรรมการ 
นายชิษณ ุ  หนูแดง  กรรมการ 
นางสาวธนาภา  แซ่เล้า  กรรมการ  
นางสาวจฑุารัตน ์ เกาะหวาย กรรมการและเลขานุการ 
นายศราวุธ  คารมหวาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  วางแผน ดำเนนิการ ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน แก้ไข บริการด้านสุขภาพ ทั้งรา่งกายและสุขภาพจติของนักเรียน 
๔.๑๑.๑ งานเพศวิถีศึกษา 

นายชวนสั  แก้วพรม  ประธานกรรมการ 
นายชิษณ ุ หนูแดง  กรรมการ  นางสาวพรวล ี สุขสอาด  กรรมการ 

นางสาวธนาภา แซ่เล้า   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. สนับสนนุการสอนวชิาเพศศึกษาวิถีภายในโรงเรียน 
         ๒. ส่งเสริมและพัฒนานกัเรียนให้มีความรู้ และทัศนคติเรื่องเพศที่เป็นไปตามบริบท และวัฒนธรรมอย่างถูกต้อง 
         ๓. ให้คำปรึกษาในเร่ืองเพศให้กับนักเรียนที่มีปัญหาที่มีเรื่องเพศที่เก่ียวข้อง 
         ๔. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่จะมาสนับสนนุกิจกรรมเพศวิถีในโรงเรียน 

๔.๑๒  งานคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
นางสาววิมล  อภิเมธีกุล ประธานกรรมการ 
นางจนัทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง กรรมการ 
นางอาภาภรณ์  อริวัน  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  วางแผน ดำเนินการ ประสานงานกลุ่มบริหารวิชาการ ในการรวบรวมผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรยีน เพือ่พัฒนาให้นักเรียนมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และจัดทำเปน็ข้อมูลสารสนเทศ   
 
 
 



-๙- 
 

๔.๑๓  งานพัฒนาระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นางปัทมา   รัตนจำนงค ์ ประธานกรรมการ 

  นางสาวธนิดา  ไชยสนุทรกิตต ิ กรรมการ 
นางสาวโสภา  สุขนิคม  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. ประสานกลุ่มบริหารวิชาการ (งานทะเบียนและวัดผล) ข้อมูลนักเรียน เพื่อจัดทำบตัรประจำตัวนักเรียน  
 ๒. ดูแล และประสานเจ้าหนา้ที่เกี่ยวกับเพิม่เติม/แก้ไขข้อมลูนักเรยีน และฟงักช์นัการทำงานตา่ง ๆ ในระบบ DSchool+   
 ๓. อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน  

  ๔.๑๓.๑ งานฐานข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นางจนัทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง ประธานกรรมการ 

นางอาภาภรณ ์ อรวิัน กรรมการ    นางสาวธนิดา ไชยสนุทรกิตต ิ กรรมการ 
นางสาววิมล  อภิเมธีกุล กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. ประสานงานให้การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ 
 ๒. เสริมสร้างเจตคติที่ดี และทกัษะในการปฏิบตัิงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก่บุคลากรในโรงเรียน 
 ๓. วางระบบ กำหนดโครงสร้างการดำเนินงาน บทบาทและภารกิจของบุคลากรในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๔. จัดทำปฏิทนิดำเนนิงาน การนิเทศ ติดตาม และการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ๕. จัดทำเอกสาร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการดำเนนิงาน จัดประชุมชี้แจงและอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร 
 ๖. ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือระดับโรงเรียน 
 ๗. รายงานสรุปผลการดำเนนิงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
 ๘. ปฏิบัติหน้าที่อืน่ ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย  

 
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งตามคำสั่ง ปฏบิัติหนา้ที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงานอย่างเต็ม

กำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วนัที่   ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
 
 
 

(นายสันติพงศ์  ชนิประดษิฐ)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรา้งการบริหารกลุ่มบรหิารกิจการนักเรียน 
 
 ผู้อำนวยการโรงเรียน 

นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
นางสาวนฤมล  รับส่ง 

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
นายวิทวัส  นิดสูงเนิน 

งานนโยบายและแผน 
นายวิทวัส  นิดสูงเนิน 

งานประกันคุณภาพ 
นางสาวพรวลี  สุขสอาด 

งานติดตาม ประเมิน ควบคุมภายใน 
นางสาวธนดิา ไชยสุนทรกิตต ิ

งานสารสนเทศ 
นางสาวศยามล  ดีวิลยั 

งานสำนักงาน 
นางสาวอุษณีษ์ อ่อนแท ้

งานพัสด ุ
นายสุชาติ รตันเมธากูร 

งานระดับชั้น 
นายอภิวัฒน์ บญุอ่อน 

งานคณะส ี
นางอรอนงค์  ชาญรอบ 

งานชุมชนสัมพันธ ์
นางสาวอาภรณ์ อริวัน 

 

งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
นายชนเมธ ีศรีษะเทือน 

งานเสมารักษ ์
นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล 

งานรักษาความปลอดภัย 
นายสัณห ์พินิจมณีรัตน์ 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
นางสาวสีวล ี ยืนยาว 

งานคุณลักษณะฯ 
นางสาววิมล  อภิเมธีกุล 

งานส่งเสริมสขุภาพ 
นางสาวพรวลี สขุสอาด 

งานสวสัดิการ 
นางอรอนงค์  ชาญรอบ 

งานเพศวิถี 
นายชวนัส  แก้วพรม 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นายวิทวัส  นิดสูงเนิน 

 
 

งานยาเสพติด 
นายชิษณ ุ หนูแดง 

งานศูนย์เผเชิญปัญหาวิกฤต/ฉุกเฉิน 
นางสาวนฤมล  รับสง่ 

นายศราวุธ  คารมหวาน 

งานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
นางสาวชื่นกมล  คงหอม 

งานพัฒนาระบบฐานขอ้มูล 
นางปัทมา  รัตนจำนงค ์
นางสาวโสภา  สุขนิคม 

งานระเบียบจักรยานยนต ์
นางสาวธนาภา แซ่เล้า 

งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม จรยิธรรม 
นายสาธติ  แก้วศรีทัศน์ 

งานทะเบียนระบบดูแล 
นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง 

งานสภานักเรยีน 
นายนพดล  คำพร 

งานเทคโนโลยีและเว็ปไซต์ 
นางปัทมา  รัตนจำนงค ์
นางสาวโสภา  สุขนิคม 

 

งาน TO BE NUMBER ONE 
นายชัยวัฒน์  ผ่องสังข ์


