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ค ำสั่งโรงเรียนวัดบำงไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ท่ี   31  /๒๕6๔ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  
……………………………………………………………………………………. 

  เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียน เป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช ๒๕42 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งให้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมี
เอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในเชิงปฏิบัติ จึงจ าเป็นต้องมีการกระจายอ านาจ และให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการบริหาร เพื่อมุ่งหวังท่ีจะยกระดับการศึกษาของชาติให้ได้มาตรฐาน และจัดการศึกษาได้อย่างท่ัวถึงมี
คุณภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ประกอบกับมาตรา 27 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา     
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ก าหนดให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็น ผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียน      
วัดบางไกรนอกจึงแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ดังนี ้

๑. คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน  มีหน้าท่ี  วิเคราะห์ข้อก าหนดของการปฏิบัติงาน การจัดองค์กรและ
โครงสร้างการบริหารงาน ก ากับติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียน รับทราบการประเมินผลงานของทุกกลุ่ม
งาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ ค าปรึกษา แนะน าขั้นตอน/ปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงาน  ประกอบด้วย 

๑. นายสนั่น   ไชยหงษ์ ประธานกรรมการ 
๒. ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รองประธานกรรมการ 
๓. ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน กรรมการ 
๔. นางสาวเพ็ญนภา   พันพินิจ กรรมการ 
๕. นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน กรรมการ 
๖. นางสาวพินทุสร  แสงเนตร กรรมการ 
๗. นายอนุวัตร   ธิระมาร กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร มีหน้าท่ี  ด าเนินการตามขอบข่าย/ภารกิจของงาน  ด้านพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน การวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การ
นิเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมด้านความรู้และด้านวิชาการแก่
ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ตลอดจนการให้ค าปรึกษา แนะน าขั้นตอน
วิธีการปฏิบัติงานแก่คณะครูและบุคลากรในส่วนของงานวิชาการ ประกอบด้วย 

๑. นายอนุวัตร  ธิระมาร หัวหน้าวิชาการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเพ็ญนภา   พันพินิจ หัวหน้าวิชาการปฐมวัย รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๔. นางสาวชฎาพร  เสาร์ค า หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย กรรมการ 
๕. นางยุวดี   ทองค า หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
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๖. นางสาวพิกุล   สีมาเพชร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
๗. นางสาวเณศรพี   ถนอมสินทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ กรรมการ 
๘. นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานฯ กรรมการ 
๙. นายชัยวัฒน์  จ๋ิวโคราช หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ กรรมการ 
๑๐. นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๑๑. นางสาวพินทุสร  แสงเนตร หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
๑๒. นางสาวชฎาพร  เสาร์ค า ธุรการงานวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางสาวแก้วใจ   จ าปาทอง ผู้ช่วยธุรการงานวิชาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓. คณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ  มีหน้าท่ี ด าเนินการตามขอบข่าย/ภารกิจของงาน ด้านการ
จัดท าและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน
และผลการด าเนินงาน การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี 
การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ตลอดจนการให้ค าปรึกษา แนะน าขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานแก่คณะท างานในส่วน
ของงานงบประมาณ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวพินทุสร  แสงเนตร ครู ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ    ครู รองประธานกรรมการ 
๓. นางยุวดี   ทองค า ครู กรรมการ 
๔. นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์ ครู กรรมการ 
๕. นางสาวปาณิสรา   ค ามูล ครู กรรมการ 
๖. นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการ 
๗. นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกล่ิน    ครู กรรมการและเลขานุการ 

๔. คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล มีหน้าท่ี ด าเนินการตามขอบข่าย/ภารกิจของงาน ด้านการวางแผน
อัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ ตลอดจนการให้ค าปรึกษา แนะน าขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานแก่
คณะท างานในส่วนของงานบริหารบุคคล ประกอบด้วย 

1. นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน ครู ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพินทุสร   แสงเนตร ครู รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย ครู กรรมการ 
4. นางสุมาลี  เกษรมาลา ครู กรรมการ 
5. นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห ์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการและเลขานุการ 

 ๕.  คณะกรรมกำรบริหำรทั่วไป มีหน้าท่ี ด าเนินการตามขอบข่าย/ภารกิจของงาน ด้านการด าเนินงาน
จัดระบบการบริการ การพัฒนาองค์กรและการจัดระบบควบคุมในหน่วยงาน การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ งานกิจการนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งานอนามัย
โรงเรียน งานอาหารกลางวัน งานทุนการศึกษา งานกีฬาสีและนันทนาการ งานป้องกันสารเสพติด งานกิจกรรมวัน
ส าคัญ งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม งานธุรการและประสานราชการ งานส ามะโนผู้เรียน งานประสานและ
พัฒนาเครือข่ายการศึกษา งานประชาสัมพันธ์ งานบริการสาธารณะ งานโสตทัศนศึกษา งานรับนักเรียนตลอดจนการ
ให้ค าปรึกษาแนะน าขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานแก่คณะท างานในส่วนของงานบริหารท่ัวไป ประกอบด้วย 
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  ๑.  นางสาวเพ็ญนภา   พันพินิจ ครู ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางยุวดี   ทองค า ครู รองประธานกรรมการ 
  ๓.   นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน ครู กรรมการ 
  ๕.   นายอนุวัตร  ธิระมาร ครู กรรมการ 
  6.   นางสาวพินทุสร  แสงเนตร ครู กรรมการ 
  7.   นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ ์ ครู กรรมการ 
  8.   นางสาวชฎาพร  เสาร์ค า ครู กรรมการ 
  ๙.   นางสาวนัทจนันท์   ซ่อนกล่ิน ครู กรรมการ 
  ๑๐.   นางสาวปาณิสรา  ค ามูล ครู กรรมการ 
  ๑๑.  นางสาวจิราพร   ทองหนูนุ้ย ครู กรรมการ 
  ๑๒.  นางสุมาลี   เกษรมาลา ครู กรรมการ 
  ๑๓.  นางสาวพิกุล   สีมาเพชร ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
  ๑๔.  นางสาวเณศรพี   ถนอมสินทรัพย ์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
  1๕.  นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
  1๖.  นายสิทธิพร   เกตุม ี ช่างไม้ 3 กรรมการ 
  ๑๗.  นางกัญจนา   บัวพุ่ม ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก กรรมการ 
  ๑๘.  นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการ 
  ๑๙.  นายชัยวัฒน์  จ๋ิวโคราช ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 

 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ยึดประโยชน์ของนักเรียนและ
โรงเรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ส่ัง ณ วันท่ี   1   เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕6๔ 

 
 
 
      ( นายสนั่น  ไชยหงษ์ ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 


