
โครงสร้างกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
         โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 

 
1. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ/ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
     นางสาวภสันียา  มารอด  ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ 
      ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 

1. การวางแผน การบริหารงานวิชาการ การจดัโครงสร้างการบริหารงานวิชาการและงาน บริหารงาน
กลุ่มสาระ   การเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

2. การบริหารงาน ในกลุ่มบริหารงานวิชาการอย่างเป็นระบบตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษา   

3. ก ากบัดูแลการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และคู่มือกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551   

4. ส่งเสริมพฒันาครูผูส้อน เพื่อส่งเสริมศกัยภาพดา้นการจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   
5. การส่งเสริมพฒันาความรู้ความสามารถ และศกัยภาพดา้นต่างๆของนกัเรียนให้บรรลุวตัถุประสงค์

ของพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2551   
6. การนิเทศการจดัการเรียนรู้ จดัให้มีระบบการนิเทศภายในกลุ่มบริหารงานวิชาการจดัให้มีระบบ

ควบคุม ติดตามดูแล การด าเนินงานดา้นการจดัการเรียนรู้   
7. ก ากบัดูแลการจดัตารางการเรียนรู้ การจดัครูเขา้สอนตามโครงสร้างของหลกัสูตรทุกรายวิชาทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  
8. ก ากบัดูแลการประกนัคุณภาพการศึกษา พฒันาและจดัวางระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ   
9. ก ากบัดูแลการลงทะเบียนวิชาเรียนตามโครงสร้างของหลกัสูตร   
10. ก ากบัดูแลการด าเนินการให้มีการจดัท าเอกสารทางการศึกษา ให้บริการและด าเนินการออก 

หลกัฐานเอกสารทางการศึกษาประกอบการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบังานทะเบียนและงานวดัผล   

11. ก ากบัดูแลการด าเนินงานดา้นการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยร่วมกบังานวดัผลวาง 
ระบบการพฒันาผูเ้รียน และการแกไ้ขผลการเรียนรู้ในกรณีที่นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ต ่ากว่าเกณฑ ์มาตรฐาน  

12. ก ากบัดูแลการพฒันาและส่งเสริมระบบการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อให้เช่ือมโยงกบัระบบดูแล 



ช่วยเหลือนกัเรียนและกระบวนการเรียนรู้ โดยครูที่ปรึกษา ให้นกัเรียนทุกคนทุกระดบัชั้น   
13. ให้ความร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืนและองค์กรต่าง ๆในชุมชนในการจดักิจกรรมทางวิชาการ  

  14. สนบัสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ทอ้งถ่ิน สถานศึกษาอ่ืน และองคก์รต่าง ๆ ในชุมชนมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ  

15. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน/โครงการของกลุ่มบริหารวิชาการตามแผนปฏิบตัิการ  
16. ประสานงานกบัส านกังานและสารสนเทศ รวบรวมขอ้มลู วิเคราะห์ขอ้มูล และสรุปการปฏิบตัิงานของ  

กลุ่มบริหารงานวิชาการเพื่อจดัท าระบบสารสนเทศกลุ่ม  
17. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อผูอ้ านวยการสถานศึกษา  
18. ปฏิบตัิงานอ่ืนๆตามที่ไดร้ับมอบหมายจากผูบ้ริหารสถานศึกษา 

2. งานวางแผนงานวิชาการ 
 1. นางสาวภสันียา  มารอด 
 2. นางอ าภร  วิชาเกวียน 
 3. นางเกษราภรณ์  วนัสุทะ 
 4. นางสาวศริตยา  ชนะภ ู  
 5. นายวรวุฒิ  คุณประทมุ 
 6. หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 7. หัวหนา้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 8. นางสาวพชัรินทร์  เหมี่ยงสันเที่ยะ 
 9. นางสาววิยะนุช  แกว้ตา 
  
    ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
 1. วางแผนในการด าเนินงานต่างๆในกลุ่มงานบริหารวิชาการ 

2. จดัท าแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบตัิงานของกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
3. จดัท าแผนภูมิการบริหารงานวิชาการ ระเบียบแนวปฏิบตัิเก่ียวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษา

และจดัท าพรรณนางานหนา้ที่ความรับผิดชอบ  
4.  จดัประชุมคณะกรรมการวิชาการ จดรายงานการประชุม 
5. ประสานงานกบัครูและบุคลากรในโรงเรียนจดัระบบสารสนเทศของกลุ่มบริหารวิชาการ 
6. ช่วยเหลือและประสานงานในการจดัท า รวบรวมแผนงาน/โครงการ และสรุปผลการ ด าเนินงาน/

โครงการของกลุ่มบริหารวิชาการ  



7. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน/โครงการของกลุ่มบริหารวิชาการตามแผนปฏิบตัิการ 
8. จดัท าค าส่ังสอน และค าส่ังอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
9. ด าเนินการคดัเลือกหนงัสือ  แบบเรียนเพื่อใชใ้นสถานศึกษา 

           10. ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ  ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
  

3. งานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
1. นางเกษราภรณ์  วนัสุทะ 
2. นายวรวุฒิ  คุณประทุม 
3. หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. หัวหนา้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
5. นางสาวพชัรินทร์  เหมี่ยงสันเที่ยะ 
6. นางสาวเกษญา  วงษว์ิจิตร  
7. นางสาววิยะนุช  แกว้ตา 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
       1.  การพฒันาหรือการด าเนินการเก่ียวกบัการให้ความเห็นการพฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

1. จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา  หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  หลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
2. นิเทศภายใน  ก ากบั และติดตามประเมินผลการน าหลกัสูตรไปใชอ้ย่างต่อเน่ือง                          
3.  ปรบัปรุงและพฒันาพฒันาหลกัสูตร                        
4. ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ  ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
   

4. งานจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
1. นางเกษราภรณ์  วนัสุทะ 
2. นายปรัชญา  ยาตาแสง 
3. นางสาวพชัรินทร์  เหมี่ยงสันเที่ยะ 
4. นางสาวเกษญา  วงษว์ิจิตร  
5. นางสาววิยะนุช  แกว้ตา 
6. นายธณภร  ชยัมงคล(การศึกษาพิเศษ) 
7.นางอนิสรา  กองศรี(การศึกษาพิเศษ) 
8. นางสาววิชชุฎา ค านนท(์การศึกษาพิเศษ) 



9. นางสาวเสาวรส ชยัราช(การศึกษาพิเศษ) 
                   10.นางสาววิภา  พุธา )การศึกษาพิเศษ(  

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
1. จดักลุ่มการเรียนตามโครงสร้างหลกัสูตร ความพร้อมของโรงเรียน และความสนใจ ความถนดั 
ของนักเรียน 
2.  ประสานการจดัการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอธัยาศยั 
3.  จดัการศึกษาพิเศษ(นายธณภร  ชยัมงคล) 
4. ประเมินและปรับปรุงการจดักลุ่มการเรียน               
5. ประสานงานกบักลุ่มสาระ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในการจดัตารางเรียน –ตารางสอนและการจดั 

ครูขา้สอนตามตารางสอน 
6. ประเมินผลและน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจดัตารางสอนและจดัครูเขา้สอนตาม  

ตารางสอน               
7. จดัสอนซ่อมเสริม และการจดัครูสอนแทน  
8. ประเมินผลและน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจดัสอนซ่อมเสริมและการจดัครูสอนแทน                               
9. ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ  ตามที่ไดร้ับมอบหมาย            
         

5. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
1. นายวรวุฒิ  คุณประทุม 
2. นายวีระพงษ ์ ศรีโยธี 
3. วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
4. นายพชัรพงษ ์ ช่องงาม 
5. นางสาวศศิธร  เจนจิตร 
6. นางสาวธิติมา  ทองสนิท 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
1. ส่งเสริม และสนบัสนุนให้ครูออกแบบเคร่ืองมือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภพและ 

ประสิทธิภาพ 
2.ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูใชเ้ทคนิคกระบวนการที่หลากหลายพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ของนักเรียนอย่างต่อเน่ืองและมีคุณภาพ 
3.  ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูจดัท าขอ้สอบมาตรฐาน                              



4.  นิเทศ ติดตามและประเมินการออกแบบการเรียนรู้ และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
5.  เสริมสร้างแรงจูงใจ และขวญัก าลงัใจแก่ครูผูส้อนในดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้  
6.  ส่งเสริมความเป็นเลิศทกัษะทางวิชาการและอาชีพให้กบันกัเรียน 
7.  การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอื่น 
8. การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องคก์ร หน่วยงาน  สถาน 

ประกอบการและสถาบนัอ่ืนที่จดัการศึกษา 
9.การส่งเสริมชุมชนให้มีความเขม้แข็งทางวิชาการ 
10. ตรวจสอบการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 

6. งานวัดผล  ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
1. นางอ าภร  วิชาเกวียน 
2. นางสาวกวินชิดา  ถือสมบตัิ 
3. นางสาวพิลยัวรรณ  นิลผาพงษ์ 
4. นางสาวเพียงนภา  กิติ 
5. นางสาวศศิธร  เจนจิตร 
6. นางสาวเบญจมาภรณ์  พรมดวงสี 
7. นางธนนัทล์ดา  ชาติขยนั 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
1. ส่งเสริมสนบัสนุนผูส้อนให้มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบตัิตามระเบียบการวดัผลและ 

ประเมินผล 
2. ก ากบัดูแล จดัการเรียนการสอน การวดัผลประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ   
3. ด าเนินการเก่ียวกบัการโอนผลการเรียน/เทียบโอนผลการเรียน 
4. ตรวจสอบผลการให้ระดบัคะแนนก่อนเสนอรองผูอ้ านวยการโรงเรียน   

กลุ่มบริหารวิชาการและผูอ้ านวยการโรงเรียน เพื่ออนุมตัิผลการเรียน                            
5. รวบรวมผลการเรียนที่ไดร้ับการอนุมตัิแลว้ส่งงานทะเบียน 
6. ส่งเสริมให้ครูผูส้อนไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้สอบและจดัท าขอ้สอบมาตรฐาน                            
7. เก็บรักษาและท าลายเอกสารหลกัฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเก่ียวกบังานวดัผลและ 

ประเมินผลการเรียนตามระเบียบ   
8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา                             
9. จดัท าปฏิทินการปฏิบตัิงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบตัิงานตามล าดบัขั้น   



                  10.ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสิ์นของสถานศึกษาที่ไดร้ับมอบหมาย        
                  11.ปฏิบตัิงานอ่ืนตามที่ไดร้ับมอบหมาย.                   
                    
          7. งานทะเบียนนักเรียน 

1. นางสาวกวินชิดา  ถือสมบตัิ 
2. นางอ าภร  วิชาเกวียน 
3. นางสาวพิลยัวรรณ  นิลผาพงษ์ 
4. นางสาวเพียงนภา  กิติ 
5. นางสาวศศิธร  เจนจิตร 
6. นางสาวเบญจมาภรณ์  พรมดวงสี 
7. นางธนนัทล์ดา  ชาติขยนั 

 
ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 

1. จดัหาแบบพิมพต์่าง ๆ ทีใ่ชใ้นงานทะเบียน                    
2.  ด าเนินการเก่ียวขอ้งกบัการมอบตวันกัเรียน  และตรวจสอบหลกัฐานต่าง ๆ                            
3. ด าเนินการให้มีการข้ึนทะเบียนเป็นนกัเรียน                            
4.  ด าเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา  การขอพกัการเรียน และแจง้ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ                   
5. จดัท าบตัรประจ าตวันกัเรียน   
6. ตรวจสอบรายช่ือนกัเรียน  ที่ไม่มีสิทธ์ิสอบ  เพื่อรายงานผูอ้ านวยการสถานศึกษาหรือผู ้ 

ที่เก่ียวขอ้งทราบ 
7. ประสานงานกบังานวดัผลประเมินผลจดัท ารายงานผลการเรียนเฉล่ีย (GPA)  และต าแหน่งเปอต ์

เซ็นตไ์ทล ์(PR)เสนอหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
8. รับผลการประเมินผลการเรียนประจ าภาค  ซ่ึงผูอ้  านวยการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบแลว้   

บนัทึกลงในระเบียนและแสดงผลการเรียน          
9. ให้บริการเก่ียวกบัหลกัฐานทางการเรียน  เช่น  การออกส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน   

ใบรับรองผลการเรียน   ประกาศนียบตัร ฯลฯ 
10. รับและด าเนินการเก่ียวกบัค าร้องต่าง ๆ ของนกัเรียนที่เก่ียวขอ้งกบังานทะเบียน  เช่น   

การลาออก  การพกัการเรียน  การโอนยา้ย  การเรียน  การขอเปล่ียนช่ือ – สกุล วนั เดือน ปี เกิด ฯลฯ 
11. ส่งแบบส ารวจและรายงานต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบังานทะเบียน  รวมทั้งรายงานการเรียนของ 



ผูส้ าเร็จการศึกษา                       
12. จดัระเบียบและระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานการลงทะเบียน  และเอกสารอื่น ๆ  

ตามความจ าเป็นที่เก่ียวขอ้งงานทะเบียน   
13. พิจารณาเสนอผูอ้ านวยการสถานศึกษา  เพื่อท าลายเอกสารของงานทะเบียน  ตามระเบียบที่ 

เก่ียวขอ้ง 
14. ประสานงานและให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
15. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรพัยสิ์นของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย    
16. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบตัิงานตามล าดบัชั้น 
17. ปฏิบตัิงานอ่ืนตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 
8. งานประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

1. นางสาวภรนรา  เช้ือสีดา 
2. นางอนิสรา  กองศรี 
3. นายขุนพล  ดีหามแห 
4. นางปนดัดา  ปิยะวรากร 
5. นายวรวุฒิ  คุณประทุม 
6. นางสาววิชชุฎา  ค านนท์ 
7. นายณัฐพล  เจริญบุตร 
8. นางสาวธัญญรัตน์  เคนจอหอ 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
1. จดัท าแผนงาน /โครงการ และปฏิทินปฏิบตัิงานการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน  
2. เสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการประกนัภายใน 
3. ประสานงานในการจดัท ามาตรฐานคุณภาพระดบัโรงเรียน ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของ

หน่วยงานตน้สังกดั  
4.เผยแพร่ความรู้ และสร้างความเขา้ใจเก่ียวเกณฑ ์มาตรฐาน และตวัช้ีวดัของการประเมิน

คุณภาพภายใน และภายนอก ให้กบัครู และบุคลากรที่เก่ียวขอ้ง 
5. ประสานงานกบังานสารสนเทศโรงเรียนในการจดัท าสารสนเทศของโรงเรียนให้มีความ

ครอบคลุมครบถว้นตามกรอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 



6. ประสานงานกบังานแผนงานโรงเรียนในการจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี แผนกลยุทธ์และ
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

7.  ประสานงานให้มีการพฒันามาตรฐานการปฏิบตัิงานและจดัระบบการควบคุมภายใน
โรงเรียน 

 
9. งานแนะแนวการศึกษา 

1. นางสาววาสนา  ประภาษี 
2. นายวีระพงษ ์ ศรีโยธี 
3. นายณัฐพล  เจริญบุตร 
4. นายณัฐพงศ ์ สีนา 
ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 

1. จดัระบบบริหารและการจดัการงานแนะแนวให้เป็นรูปธรรมน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
การศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานพ .ศ .2559-2561 และมต ิคณะรัฐมนตรี เร่ือง การเตรียมความพร้อม
แก่ก าลงัแรงงานก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน ไปสู่การปฏิบตัิ 

2.  จดักิจกรรมแนะแนวตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
3.  จดักิจกรรมแนะแนวตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้   
4.  จดับริการแนะแนว 5 บริการ ไดแ้ก่  บริการรวบรวมขอ้มูลนกัเรียน  บริการสารสนเทศ  บริการ 

ให้ค าปรึกษา   บริการจดัวางตวับุคคล  และบริการติดตามประเมินผล  
5.  บริการดา้นการกูย้ืมเงินการศึกษา  และการจดัสรรทุนการศึกษาให้กบันกัเรียน  
6.  จดัท าขอ้มูลสารสนเทศนกัเรียนในเขตพื้นที่บริการ และ จดัท าแผนการรับนกัเรียน   
7.  ด าเนินการการรับนักเรียน :ก าหนดแนวปฏิบตัิ ขั้นตอนและวิธีการรับนกัเรียนของโรงเรียนให้ 

สอดคลอ้งกบันโยบายการรับนกัเรียนจากหน่วยงานตน้สังกดั  ประชาสัมพนัธ์การรับนกัเรียน ตลอดจน 
ออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กบันกัเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

8.  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน/ ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดร้ับ 
มอบหมาย 

10. งานรับนักเรียน 
1. นางสาวศริตยา  ชนะภ ู
2. นายขุนพล  ดีหามแห 
3. นางสาวพิลยัวรรณ  นิลผาพงษ์ 



4. นางวาทินี  เรียกจ ารัส 
5. นางสาววิชชุฎา  ค านนท์ 
6. นายภูริทศัน์  มีเงิน 
7. นางสาวพชัรินทร์  เหมี่ยงสันเที่ย 
8. นายพชัรพงษ ์ ช่องงาม 
9. นางสาววิภา  พุทธา 
10. นางสาวเกษญา  วงษว์ิจิตร 
11.    นางสาววิยะนุช  แกว้ตา 

           1. ประสานงานกบชัุมชนและทอ้งถ่ินในการส ารวจ และจดัท าส ามะโนผูเ้รียน ที่จะเขา้รับบริการ 
ทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา   
      2. จดัท าส ามะโนผูเ้รียนที่จะเขา้รับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา   
      3. จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศจากการท าส ามะโนผูเ้รียน เพื่อให้สามารถน าขอ้มลูมาใชไ้ดอ้ย่างมี 
ประสิทธิภาพ   
     4. เสนอขอ้มูลสารสนเทศการท าส ามะโนผูเ้รียนให้เขตพื้นที่การศึกษารับทราบ  

       5. ให้สถานศึกษาประสานงานกบัเขตพื้นที่การศึกษา การด าเนินการแบ่งเขตพื้นที่บริการของ
สถานศึกษาให้ชดัเจน   

       6. ก าหนดแผนการรับนกัเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกบัเขตพื้นที่การศึกษาและออกแนะ
แนวตามเขตพื้นที่บริการ  
       7. ด าเนินการรับนกัเรียนตามแผนที่ก าหนด   
       8. ร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนกัเรียนที่มีปัญหาในการ
เขา้เรียน   

      9. ประเมินผลและรายงานผลการรับนกัเรียนให้เขตพื้นที่การศึกษารับทราบ   
      10. ปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืนตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

11. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. นายธีธชั  กิติคุณ 
2. นางภทัรปภา  ส้มจีน 
3. นายธณภร  ชยัมงคล 
4. นางนิศา  รู้จกั 
5. นางสาวศริตยา  ชนะภ ู



6. นางสาววาสนา  ประภาษี 
7. หัวหนา้ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1-6 
8. นางสาวพชัรินทร์  เหมี่ยงสันเที่ยะ 
ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ท าหนา้ที่ก าหนดแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้เป็นไปตามหลกัสูตรสถานศึกษา และ นโยบาย  
2. ประสานงานการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมชุมนุมและกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพฒันาผูเ้รียนสูงสุด  
3. ก ากบัติดตามดูแลการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว ้ 
4. ประเมินผลการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ตามแผนงาน/โครงการ  และจดัท าสรุปรายงานผล เสนอ

ต่อสถานศึกษา  ภาคเรียนละ ๑ ครั้ ง 
5. สรุปรายงานผลการด าเนินการของกลุ่มงานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนพร้อมขอ้เสนอแนะ อย่างนอ้ย ปีละ 

๑ ครั้ ง 
6. มีโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมทศัน

ศึกษาให้กบันกัเรียน  
7. จดักิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดและผูบ้  าเบ็ญประโยชน์  
8. ส่งเสริมให้มีการจดัตั้งชุมนุม/ชมรมตามความสนใจของนกัเรียน  
9. ส่งเสริมให้ครูประยุกตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน/วฒันธรรม/หลกัค าสอนทางศาสนาในการจดักิจกรรม

นกัเรียน  
   10. ตดิตามผลการจดักิจกรรมนกัเรียนและการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
   11. น าผลการติดตามมาปรับปรุง/พฒันากิจกรรมนกัเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  

 
12. งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

1. นางอ าภร  วิชาเกวียน 
2. นายปรัชญา  ยาตาแสง 
3. นายองค์อาจ  บ ารุงสุข 
4. นางสาวพิลยัวรรณ  นิลผาพงษ์ 
5. นายสุธากรณ์  ชาติเสนา 
6. นางสาวเพียงนภา  กิติ 
7. นางสาวศศิธร  เจนจิตร 



8. นางสาวเบญจมาภรณ์  พรมดวงสี 
9. นางธนนัทล์ดา  ชาติขยนั 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
1.วางแผนการด าเนินงานพฒันาเครือข่ายสารสนเทศและระบบขอ้มูลสารสนเทศโรงเรียน  
2. จดัท าระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อใชใ้นการบริหารจดัการภายในสถานศึกษาให้ 

สอดคลอ้งกบัระบบฐานขอ้มูลของเขตพื้นที่การศึกษา  
3. พฒันาบุคลากรระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการ ปฏิบตัิ 

       ภารกิจ  
4. จดัระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศเช่ือมโยงกบัสถานศึกษาอ่ืน เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน 

       อ่ืนๆที่จ  าเป็น 
5. น าเสนอและเผยแพร่ ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการ การประชาสัมพนัธ์ และเพื่อ การ 

       พฒันา  
6. ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ และปรับปรุงพฒันาเป็นระยะๆ  

              7. ประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียนในดา้นการจดัการเรียนการสอน  

              8.  จดัท าแบบแผนงานโครงการงานศูนยค์อมพิวเตอร์  

             9. ประสานงานและให้บริการดา้นอินเตอร์เน็ตในฝ่ายต่างๆ ภายในโรงเรียน  

           10. ประสานการอบรม แนะน าการใชง้านอินเตอร์เน็ตให้กบับุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอก  

           11.  ดูแล บริหาร ประสานงานและรักษาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน  

           12. ดูแล Server ซ่อมบ ารุงเคร่ือง Server ดูแลรักษาระบบและอุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้งกบัอินเตอร์เน็ต  

           13. งานซ่อมแซม จดัหาทดแทนและท าความสะอาดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  

           14. ตรวจเช็คและจดัท าทะเบยีนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  

           15 ปรบัปรุงคุณภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จดัการดา้นโปรแกรมและตรวจเช็คไวรัส  

           16. ดูแล จดัการบริหารเก่ียวกบัฐานขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ 

           17.  พฒันาเวบ็ไซตโ์รงเรียน  



         18. สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน ให้แก่นกัเรียนในทุกระดบัชั้นเรียน

เพื่อ   มุ่งเนน้ให้นกัเรียนสามารถน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ 

        19. ให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตนอกเวลาแก่ครู นกัเรียนและผูท้ี่สนใจ 

        20. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อผูอ้ านวยการสถานศึกษา 

        21. ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากผูบ้ริหารสถานศึกษา 

13. การรายงานผลการปฎิบัติงานด้านวิชาการ 
  1. นางสาวภสันียา  มารอด 
  2. นางอ าภร  วิชาเกวียน 
  3. นางเกษราภรณ์  วนัสุทะ 
  4. นางสาวศริตยา  ชนะภ ู
  5. นางสาวพชัรินทร์  เหมี่ยงสันเที่ยะ 

6. นางสาวศศิธร  เจนจิตร 
7. นางสาวเบญจมาภรณ์  พรมดวงสี 
8. นางสาวเกษญา  วงษว์ิจิตร 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
1. วางแผน/เก็บรวบรวมขอ้มูลของงานต่างๆในงานวิชาการเพื่อเตรียมรายงานผลการปฎิบตัิงาน 

              กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
2. จดัท าเอกสารสรุปผลงานของกลุ่มบริหารวิชาการและเผยแพร่ผลงาน  
3. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อผูอ้ านวยการสถานศึกษา 

 
14. งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

1. นางสาวศริตยา  ชนะภ ู
2. นางสาวพชัรินทร์  เหมี่ยงสันเที่ยะ 
3. นางสาวศศิธร  เจนจิตร 
4. นางสาวเบญจมาภรณ์  พรมดวงสี 
5. นางสาวเกษญา  วงษว์ิจิตร 
6. นางธนนัทล์ดา  ชาติขยนั 
7. นางสาววิยะนุช  แกว้ตา 



ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
1. จดัซ้ือ/จดัหา /จดัท า วสัด ุ ครุภณัฑแ์ละเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ให้เพียงพอและสะดวกต่อการ 

ปฏิบตัิงานของกลุ่มงาน ตลอดจดัท าทะเบียนพสัดุกลุ่มงานให้ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั 
2. ลงทะเบียนรับ ส่ง หนงัสือราชการ และเอกสารอ่ืน ๆ  
3. เก็บรักษาและท าลายหนงัสือราชการและเอกสารอื่น ๆ 
4.  จดัท าขอ้มูลสถิติรายวนัการปฏิบตัิหนา้ที่สอนของครูในแต่ละชั้นเรียน และสรุปรายงาน

เสนอต่อผูบ้ริหารทุกเดือน 
5.จดัท าระบบขอ้มูลกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
6. ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ  ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. นางสุวิรนนัทร์  ป้อมสุวรรณ  หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. นางสาวศริตยา  ชนะภ ู  หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
3. นางภทัรปภา  ส้มจีน   หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4. นายสิงหะ  ป่ินวิเศษ   หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
5. นายสมบูรณ์  โลนลุน  หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
6. นางสาวภสันียา  มารอด  หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
7. นายวรวิทย ์ บว่งนาวา  หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
8. นายฤทธิชยั  มาปัสสาเดชากุล  หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
9. นายธีธชั  กิติคุณ   หัวหนา้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

    ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
      1.   บริหารการจดัการและแกปั้ญหาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้   
      2.   พฒันาหลกัสูตร และจดัท าหลกัสูตรกลุ่มสาระ /กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มุ่งเนน้การพฒันาผูเ้รียน    
      3.   พฒันา การจดักระบวนการเรียนรู้ทุกรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้   
      4.   พฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้     
      5.   คดัเลือกหนงัสือแบบเรียนของกลุ่มสาระ   
      6.   พฒันา และใชส่ื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ของกลุ่มสาระ  
      7.   วางแผนการวดัผลประเมินผลและพฒันาผลสัมฤทธ์ิของกลุ่มสาระให้ไดต้ามมาตรฐานการศึกษา 



      8.   ส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระมีการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนผูเ้รียน 
      9.   ส่งเสริมความเป็นเลิศของนกัเรียนในกลุ่มสาระ 
     01 .  ให้การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง งานในกลุ่มสาระ และรายงานผล ตามล าดบั 
  11.  ร่วมกบังานพฒันากระบวนการเรียนรู้ในการประเมินแผนจดัการเรียนรู ส่ือการเรียนรู้  และ 
                     กระบวนการจดัการเรียน  

12. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูในกลุ่มสาระ  
13. ด าเนินการ PLC ในกลุ่มสาระ 
14. ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ  ตามที่ไดร้ับมอบหมาย   

    หน้าที่ของหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      1.   ส ารวจขอ้มูลความพร้อมและความตอ้งการ  วิเคราะห์สภาพปัญหาการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
      2.   จดัประชมุครูที่ปรึกษากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
      3.    จดัท าแผนงาน /โครงการ และปฏิทินงานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
      4.    ให้ค าปรึกษาแก่ครูที่ปรึกษากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และผูเ้รียน  
      5.    นิเทศ  ติดตาม ประสานงาน และประเมินผลการด าเนินการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 
  
         

 
 


