


         ขอบข่ายงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 
        แผนผังการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 

ชมรมศิษย์เก่า คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ กลุ่มงานวิจัย สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มงานประเมินมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการศึกษา 

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
งานห้องสมุด 
งานแนะแนว 
งานส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
งานพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหลง่เรียนรู้ 
งานบริการการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
งานจัดการเรียนรวม 

ผู้อ านวยการ 

งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
งานวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน 
งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
งานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 
 
 

งานส านักงานกลุ่ม 
งานวัดผลประเมินผล 
งานทะเบียนนักเรียน 
งานนิเทศการศึกษา 
งานรับนักเรียน 
 



         ขอบข่ายงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 
        แผนผังการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 

ชมรมศิษย์เก่า คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
นายท านอง  รุ่งระว ี

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
นายไตรรัตน์  อรัณย์ชนายธุ 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ กลุ่มงานวิจัย สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มงานประเมินมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการศึกษา 

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน (นายไตรรตัน์  อรัณย์ชนายุธ) 
งานห้องสมุด (นางสาวสุกัญญา  บัวเขียว) 
งานแนวแนวการศึกษาและกองทุนกู้ยืม (นางสาวศิริญญา  จันทร์คณา) 
งานส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน (นายไตรรตัน์  อรัณย์ชนายุธ) 
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (นางสาวศิริญญา  จันทร์คณา) 
งานพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหลง่เรียนรู้ (นางสาวดุจคณศิร  คงเมือง) 
งานบริการการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
(นางนติยา  นวลนิ่ม) 
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ (นายไตรรัตน์  อรัณย์ชนายุธ) 
งานจัดการเรียนรวม (นางสุกัญญา  ศิริมา) 

ผู้อ านวยการ 
นายมนตรี  ใยระย้า 

งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
(นางสาวดจุคณิศร  คงเมือง) 
งานวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน (นายกฤษณพงศ ์ แก้วใหญ่) 
งานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ (นางสาวนันธิดา  นิลบุรี) 
 

งานส านักงานกลุ่ม (นางสาวดุจคณศิร  คงเมือง) 
งานวัดผลประเมินผล (นางบุษยา  ช่ืนครอบ) 

งานทะเบียนนักเรียน (นางสาวสุนิสา  เนียมแสง) 
งานนิเทศการศึกษา (นายกฤษณพงศ์  แก้วใหญ่)   
งานรับนักเรียน (นายกฤษณพงศ์  แก้วใหญ่) 
 



 
 
 
 

 ค าส่ังโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
 ท่ี      /2565 

เรื่อง   แต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบงานกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2565 
------------------------------------------------------------------------ 

 

  อ้างถึงค าส่ังโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”ท่ี  299/2565 เรื่องมอบหมายหน้าท่ีให้
ข้าราชการครู  ครูอัตราจ้าง  ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างช่ัวคราว  ปฏิบัติหน้าท่ีฝ่ายบริหารวิชาการ  พ.ศ  2563     
ส่ัง ณ วันท่ี  8  พฤศจิกายน  2562 

เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบงานในกลุ่มบริหารวิชาการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์ต่อราชการ 

อาศัยอ าน าจตามความ ใน มาตรา 39  แห่ งพ ระราชบัญ ญั ติ ระ เบี ยบบริห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 จึงแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบั ติหน้าท่ีรับผิดชอบงานในกลุ่มบริหารวิชาการ                
ดังรายละเอียดแนบท้าย 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่......................................... 

   ส่ัง ณ วันท่ี  ................................ 

 

 
            ลงช่ือ 
        (...................................................) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียน...........................   

 

 

 

 

 



 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ 
เต็มตามศักยภาพ  สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มีความรู้คู่คุณธรรม  เพื่อด ารงชีวิตในชุมชน 

และสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรและเต็มตามศักยภาพ 
2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสาธารณะ  และด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  อยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
3. พัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
 

เป้าประสงค ์
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพตามหลักสูตร 
2. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสาธารณะและด ารงตนอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข       

บนพื้นฐานของความคนไทยและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

1. นายท านอง  รุ่งระว ี   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
2. นายไตรรัตน์  อรัณย์ชนายุธ  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

1. คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ 
1. นายท านอง  รุ่งระว ี   รองผู้อ านวยการโรงเรียน     
2. นายไตรรัตน์  อรัณย์ชนายุธ  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ   
3. นางสาวดุจคณิศร  คงเมือง  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   
4. นางสาวนันธิดา  นิลบุรี  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   
5. นางบุษยา  ช่ืนครอบ   ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   
6. นางสาวสุนิสา  เนียมแสง  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   
7. นางนพวรรณ  ปัญญาดี  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   
8. นางจิราภรณ์  อรัณย์ชนายุธ  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   
9. นางสาวอรณี  เขียวไสว  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   
10. นางชลอ  พิมพรม   ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   
11. นายธีรวัช  นิลขลัง   ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   
12. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   
13. นางวนิดา  พลอยมา   ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   
14. นายอดิสรณ์  บุราณรัตน์  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   
15. นางสาวศิริญญา  จันทร์คณา  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   
16. นายกฤษณพงศ์  แก้วใหญ่  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   
17.  นางสาวสุกัญญา  ปราจันทร์  เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  
18.  นางสาวกรรณิการ์  ใจซื่อ  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”     
19.  นางสาวนิศารัตน์  ส่องค าหล้า ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”     

2. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ 
     2.1 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 2.1.1 นายไตรรัตน์  อรัณย์ชนายุธ  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”    
 2.1.2 นางจิราภรณ์  อรัณย์ชนายุธ ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  
 2.1.3 นางสาวดุจคณิศร  คงเมือง  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   
 
 



    2.2 งานห้องสมุด 
 2.2.1 นางสาวสุกัญญา  บัวเขียว  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  
 2.2.2 นางสาวศิริญญา  จันทร์คณา ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  
 2.2.3 นางสาวปิยะนุช  เพชรมะโนรา ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   
     2.3 งานแนะแนว 
 2.3.1 นางสาวศิริญญา  จันทร์คณา ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  
 2.3.2 นายไตรรัตน์  อรัณย์ชนายุธ  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   
 2.3.3 นางสาวสุกัญญา  บัวเขียว  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   
 2.3.4 นางสาวกาญจนา  นเรศชัยยุทธ พี่เล้ียงเด็กพิการโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
     2.4 งานส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 
 2.4.1 นายไตรรัตน์  อรัณย์ชนายุธ  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   
 2.4.2 นางสาวดุจคณิศร  คงเมือง  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   
     2.5 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 2.5.1 นางสาวศิริญญา  จันทร์คณา ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   
 2.5.2 นางบุษยา ช่ืนครอบ  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   
 2.5.3 นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   
 2.5.4 ว่าท่ีร้อยตรีศรัทธาเทพ  ปัญญานาค ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   
 2.5.5 นางสาวสุกัญญา  บัวเขียว  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   
 2.5.6 นางสาวกรรณิการ์  ใจซื่อ  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   
 2.5.7 นางสาวนิศารัตน์  ส่องค าหล้า ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   
     2.6 งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
 2.6.1 นางสาวดุจคณิศร  คงเมือง  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 

2.6.2 นางนพวรรณ  ปัญญาดี  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
2.6.3 นางจิราภรณ์  อรัณย์ชนายุธ ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
2.6.4 นางสาวอรณี  เขียวไสว  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
2.6.5 นางชลอ  พิมพรม   ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
2.6.6 นายธีรวัช  นิลขลัง   ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
2.6.7 นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
2.6.8 นายอดิสรณ์  บุราณรัตน์  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
2.6.9 นางวนิดา  พลอยมา  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
2.6.10 นางสาวศิริญญา  จันทร์คณา ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 

     2.7 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้และ  1  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
 2.7.1 นายไตรรัตน์  อรัณย์ชนายุธ  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 1) นางนพวรรณ  ปัญญาดี  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 



 2) นายพีรพล  สุรจันทร์กุล  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 1) นางจิราภรณ์  อรัณย์ชนายุธ  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2) นางสาวนันธิดา  นิลบุรี  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 1) นางสาวอรณี  เขียวไสว  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2) นางสาวสุนิสา  เนียมแสง  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1) นางชลอ  พิมพรม   ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2) นางบุษบา  สิงห์ไฝแก้ว  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 1) นายธีรวัช  นิลขลัง   ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2) นายธานี  สุวรรณปัญญา  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 1) นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2) นายภวัฐ  ค าภาพันธุ์   ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
 1) นายอดิสรณ์  บุราณรัตน์  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2) นางสาวสุกัญญา  บัวเขียว  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 1) นางวนิดา  พลอยมา   ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2) นางสาวดาวรุ่ง  แหงมปาน  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1) นางสาวศิริญญา  จันทร์คณา  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 2) นางสาวสุกัญญา  บัวเขียว  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. กลุ่มงานวิจัย สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี   

นายกฤษณพงศ์  แก้วใหญ่   ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  หัวหน้า 
     3.1 นางสาวดุจคณิศร  คงเมือง   ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
     3.2 นายกฤษณพงศ์  แก้วใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  งานวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน     
     3.3 นางสาวนันธิดา  นิลบุรี  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  งานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ     
     3.4 นางนิตยา  นวลนิ่ม  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์      
4. กลุ่มงานประเมินและควบคุมคุณภาพการศึกษา   

นายกฤษณพงศ์  แก้วใหญ่   ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  หัวหน้า 
     4.1 นางสาวดุจคณิศร  คงเมือง   ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  งานส านักงานกลุ่ม    
     4.2 นางบุษยา  ช่ืนครอบ  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  งานวัดผลประเมินผล      



     4.3 นางสาวสุนิสา  เนียมแสง   ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  งานทะเบียนนักเรียน     
     4.4 นายกฤษณพงศ์  แก้วใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  งานนิเทศการศึกษา      
     4.5 นายกฤษณพงศ์  แก้วใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  งานรับนักเรียน      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 
 
1. คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานวิชาการ 

 

นายท านอง  รุ่งระวี 
ประธานกลุ่มบริหารวิชาการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     1.1 เป็นประธานกลุ่มบริหารวิชาการ 
     1.2 วางแผนการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม 
           วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
     1.3 บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
           ส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 
     1.4 จัดท าปฏิทินงานของกลุ่มบริหารวิชาการเพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
           ตามแผนท่ีวางไว้ 
     1.5 จัดท าคู่มือการบริหารกลุ่มงานวิชาการเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานแบบยึดโรงเรียนเป็นฐาน 
     1.6 ช่วยแก้ไขปัญหา พัฒนางาน และสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรเพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย 
     1.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ   
 

 
2. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 

 
นายไตรรัตน์  อรัณย์ชนายุธ 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     2.1 เป็นหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร 
     2.2 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ข้อมูลสารสนเทศ 
            เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
     2.3 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพศึกษาเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ   เป้าหมาย 
             คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะ เจ้าหน้าท่ีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     2.4 จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ ท่ีก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
            เป้าหมายและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
     2.5 ควบคุม ดูแลให้มีการจัดท าโครงการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     2.6 น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม  
     2.7 ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
     2.8 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการมอบหมาย  
 
 
 
 
 
 



3. งานห้องสมุด 
 

 

 
นางสาวสุกัญญา  บัวเขียว 

หัวหน้างานห้องสมุด 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     3.1 เป็นหัวหน้างานห้องสมุด 
     3.2 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตรและมีจ านวนเพียงพอกับผู้ใช้บริการ 
     3.3 วางระบบการจัดเก็บ และ ค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ 
     3.4 เปิดให้บริการการอ่านและช่วยการค้นคว้าแก่ครูและนักเรียน และบุคคลภายนอก  
     3.5 น าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการให้บริการ ยืม-คืน  สืบค้น-จัดเก็บข้อมูล เพื่อการค้นคว้า 
     3.6 เผยแพร่ความรู้  วิธีการใช้ห้องสมุด เพื่อการสืบค้นข้อมูลและการค้นคว้า 
     3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน 
     3.8 ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 
     3.9 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประเภทนิทรรศการหนังสือ  แนะน าหนังสือใหม่  สรุปข่าวน่ารู้ และ กิจกรรม 
           ต่างๆ ตลอดปีการศึกษา 
     3.10 พัฒนาคุณภาพของห้องสมุดให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     3.11 ประเมินผลการปฏิบัติงานการให้บริการและการจัดกิจกรรมห้องสมุด 
     3.12 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการมอบหมาย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



4. งานแนะแนวการศึกษาและกองทุนกู้ยืม 
 

 

 
นางสาวศิริญญา  จันทร์คณา 

หัวหน้างานแนะแนวและกองทุนกู้ยืม 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     4.1 เป็นหัวหน้างานแนะแนว 
     4.2 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุนการศึกษาทุกประเภทท้ังจากทางราชการ และทุนจากองค์กรเอกชน 
     4.3 จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือ  
           นักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน 
     4.4 ด าเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 
     4.5 ติดตามและประเมินผลรายงานการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา 
     4.6 ประสานความร่วมมือ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา  
           หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นทีการศึกษา 
     4.7 แนะแนวนักเรียนในการเลือกหลักสูตรการเรียนท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     4.8 ดูแลเรื่องทุนช่วยเหลือการศึกษา และเงินกู้ยืมการศึกษา 
     4.9 ติดตามผลการศึกษาต่อโดยตรวจสอบจากผลประกาศของมหาวิทยาลัย และน าข้อมูลท่ีได้จากการติดตาม 
           มาสรุปรวบรวมจัดท าเป็นสถิติการศึกษาต่อ 
     4.10 ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

 
 

 



5. งานส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 
 

 
นายไตรรัตน์  อรัณย์ชนายุธ 

หัวหน้างานส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     5.1 เป็นหัวหน้างานส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 
     5.2 ศึกษา ส ารวจความต้องการสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 
     5.3 จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทักษะ ทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพ 
           ชีวิตของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น 
     5.4 ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียน 
     5.5 ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น 
     5.6 ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



6.  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 

 
นางสาวศิริญญา  จันทร์คณา 

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     6.1 เป็นหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     6.2 ควบคุม ติดตาม ดูแล การจัดกิจกรรม ในหลักสูตรให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการจัดกิจกรรม 
           ในหลักสูตรสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
     6.3 ติดตาม ดูแล ให้มีการจัดระบบการจัดกิจกรรม มีครูรับผิดชอบทุกกิจกรรม 
     6.4 ติดตาม ดูแล การประเมินผลการผ่านกิจกรรมบังคับ และสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม 
     6.5 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



7. งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
 

 

 
นางสาวดุจคณิศร  คงเมือง 

หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     7.1 เป็นหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
     7.2 บริหารงานแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     7.3 ส ารวจแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น  
           ในเขตพื้นท่ีการศึกษา และเขตพื้นท่ีการศึกษาใกล้เคียง 
     7.4 จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ 
           สถาบันอื่น ท่ีจัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 
     7.5 จัดต้ังและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมท้ังพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ และประสานความร่วมมือกับ 
           สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่น ท่ีจัดการศึกษาในการ จัดต้ัง       
           ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีใช้ร่วมกัน  
     7.6 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
           โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     7.7 ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีรับมอบหมาย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



8. งานบริการการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
 

 

 
นางนิตยา  นวลนิ่ม 

หัวหน้างานบริการการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     8.1  เป็นหัวหน้างานบริการการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
     8.2  จัดท าแผนงาน/โครงการ ในงานบรกิารการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
     8.3  ควบคุมดูแลให้บริการการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
     8.4  ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9. งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
            

                                                                               
       นางนพวรรณ  ปัญญาดี              นางจิราภรณ์  อรัณย์ชนายุธ              นางสาวอรณี  เขียวไสว                                                        
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

                          

           นางชลอ  พิมพรม                        นายธีรวัช  นิลขลัง           
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
 

 

                                                         
       นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์                        นายอดิสรณ์  บุราณรัตน์             
      หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ      



                                          

         นางวนิดา  พลอยมา                  นางสาวศิริญญา  จันทร์คณา            
          หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                     หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     9.1 เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
     9.2 จัดท ารายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
     9.3 จัดครูผู้สอนตามสาระพื้นฐานและสาระเพิ่มเติมให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     9.4 บริหาร ควบคุม และนิเทศการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
     9.5 พิจารณาก าหนดครูสอนประจ าวิชา 
     9.6 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โครงการสอน ส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอน วัสดุฝึกของกลุ่มสาระ 
     9.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในกลุ่มสาระ พัฒนาและแก้ปัญหาในการเรียนการสอน โดยให้มีผลงาน 
           วิชาการปรากฏอย่างน้อย 1 อย่าง/คน/ปี (พัฒนาตนเองอย่างน้อย 20 ช่ัวโมง/ปี) 
     9.8 เป็นผู้น าในการจัดกิจเจ้าหน้าท่ีเรียนการสอน ตามหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     9.9 ตรวจและเสนอแนะครูประจ าวิชาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล การจัดกิจเจ้าหน้าท่ีเรียนการสอนให้ 
             สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
     9.10 ติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของครูท้ังด้านการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม 
             สาระการเรียนรู้ 
     9.11 จัดครูผู้สอนแทนเมื่อมีครูขาด ลา หรือไปราชการ 
     9.12 ให้ความเห็นชอบและลงช่ือเสนอจัดหาพัสดุของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     9.13 ปฏิบัติหน้าท่ีการสอนตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
     9.14 รวบรวมตรวจเช็ค ปพ.5 และน าเสนอฝ่ายวิชาการตามก าหนด 
     9.15 รับผิดชอบ ตักเตือน เสนอแนะและให้ก าลังใจครู รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นการเสนอความดีความชอบของ 
             ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
     9.16 จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้เผยแพร่ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
     9.17 ส่งเสริมและรักษาความสามัคคีภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดท าแผนงาน โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน 
             และด าเนินงานให้เป็นตามนโยบายของ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     9.18 น าเสนอผลงานดีเด่นของกลุ่มสาระการเรียนรู ้
     9.19 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และแก้ปัญหาของนักเรียนในวิชาท่ีกลุ่มสาระรับผิดชอบ 
     9.20 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 



10. งานจัดการเรียนรวม 
 

 
นางสุกัญญา  ศิริมา 

หัวหน้างานจัดการเรียนรวม 
 
หน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
     10.1 แต่งต้ังค าส่ังคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม 
     10.2. ส ารวจนักเรียนท่ีมีความบกพร่องประเภทต่าง ๆ จากเอกสารการสมัครเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 , ขอข้อมูลจากโรงเรียนเดิม 
     10.3. ส ารวจนักเรียนท่ีมีความบกพร่องประเภทต่างๆ โดยการคัดกรองจากครูท่ีปรึกษาแต่ละระดับช้ัน และ    
    ครูผู้สอนประจ าวิชา ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     10.4. รวบรวมข้อมูลนักเรียนท่ีมีความบกพร่องประเภทต่าง ๆ คัดกรองนักเรียนท่ียังไม่มีใบรับรองแพทย์ ส่งต่อให้
    ทางโรงพยาบาลวินิจฉัยรับรองเป็นใบรับรองแพทย์/บัตรประจ าตัวคนพิการ โดยการบันทึกขออนุญาต    
    ผู้ปกครองเพื่อน านักเรียนเข้ารับการตรวจกับแพทย์ท่ีโรงพยาบาล 
     10.5. จัดท าข้อมูลนักเรียนท่ีมีความบกพร่องประเภทต่าง ๆ ประจ าปีการศึกษาทุกปี 
     10.6. ติดตามดูแลนักเรียนท่ีมีความบกพร่องประเภทต่าง ๆ ทางด้านการเรียน พฤติกรรม กิจกรรมภายใน 
              โรงเรียนและนอกห้องเรียนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
     10.7 สอนเสริมนักเรียนท่ีมีความบกพร่องประเภทต่างๆช่วงพักกลางวันและคาบว่างให้กับนักเรียน 
     10.8. สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
งานวิจัย  สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 
 
11. งานพัฒนาสือ่นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

 
นางสาวดุจคณิศร  คงเมือง 

หัวหน้างานพัฒนาสือ่นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     11.1 เป็นหัวหน้างานพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี 
     11.2 ศึกษา วิเคราะห์ ความจ าเป็นในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และ 
             การบริหารงานวิชาการ 
     11.3 ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาส่ือ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
     11.4 จัดหาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานด้านวิชาการ 
     11.5 ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัด 
             การเรียนการสอนและการพัฒนางานวชิาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ  
             สถาบันอื่น 
     11.6 ประเมินผลการพัฒนาการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
     11.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 



 
12. งานวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 

นายกฤษณพงศ์  แก้วใหญ่ 
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     12.1  เป็นหัวหน้างานวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน 
     12.2  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ในภาพรวมของ 
              สถานศึกษา 
     12.3  ส่งเสริมให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     12.4  ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพ 
              การเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่น 
     12.5  ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. งานขอ้มูลสารสนเทศวิชาการ 
 

 
นางสาวนันธิดา  นิลบุรี 

หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     13.1 เป็นหัวหน้างานสารสนเทศ 
     13.2 ส ารวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
     13.3 จัดท าทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
     13.4 จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องระบบ 
             ฐานข้อมูลของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     13.5 พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการ  
             ปฏิบัติภารกิจ 
     13.6 จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่น ๆ เขตพื้นท่ีการศึกษา และส่วนกลาง 
     13.7 น าเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการ และการประชาสัมพันธ์ 
     13.8 ประเมิน และประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ  
     13.9 จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน งานพัฒนาระบบสารสนเทศ PDCA 
     13.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

งานประเมินและควบคุมคุณภาพการศึกษา 
 
 

14. งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  
 

 
นางสาวดุจคณิศร  คงเมือง 

หัวหน้าส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     14.1 เป็นหัวหน้าส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
     14.2 จัดท าแผนงาน / โครงการ/ งาน ของกลุ่มบริหารวิชาการ 
     14.3 ควบคุมดูแลงานสารบรรณให้ถูกต้องตามระเบียบ 
     14.4 ปฏิบัติหน้าท่ีการเงิน พัสดุ ของวิชาการ 
     14.5 จัดส านักงานให้เป็นศูนย์วิชาการ บริการครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
     14.6 บันทึกการประชุมของกลุ่มบริหารวิชาการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
     14.7 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



15. งานวัดผลประเมินผล 
 

 
นางบุษยา  ชื่นครอบ 

หัวหน้างานวัดผลประเมินผล 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     15.1 เป็นหัวหน้างานวัดผลประเมินผล 
     15.2 ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
     15.3 ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 
             จากกระบวนการปฏิบัติ และผลงาน 
     15.4 ควบคุมดูแลเกี่ยวกับเวลาเรียนของนักเรียน  การสอบแก้ตัว การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
     15.5 จัดการให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น  
             สถานประกอบการ และอื่นๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
     15.6 จัดตารางสอน ตารางสอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน 
     15.7 จัดท าแบบฟอร์ม สถิติ ข้อมูลสารสนเทศงานวัดผล 
     15.8 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการมอบหมาย 
     15.9 ควบคุมดูแลงาน GPA 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



16. งานทะเบียนนักเรียน 
 

 
นางสาวสุนิสา  เนียมแสง 

หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
      16.1 เป็นหัวหน้างานทะเบียนนักเรียน 
      16.2 ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน 
      16.3 ด าเนินการลงทะเบียนประวัตินักเรียน และจ าหน่ายนักเรียน 
      16.4 จัดท า ตรวจสอบ และออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา และใบประกาศนียบัตร 
      16.5 จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน 
      16.6 ติดตามดูแลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา การแก้ไขหลักฐานต่าง ๆ และการลาออกของนักเรียน 
      16.7 ควบคุมดูแลการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักเรียน 
      16.8 ประสานกับงานวัดผลประเมินผลในการติดตามนักเรียนท่ีมีปัญหาไม่จบหลักสูตร 
      16.9 ควบคุมการลงผลการเรียนในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกรายวิชาให้ถูกต้อง 
      16.10 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



17. งานนิเทศการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

นายกฤษณพงศ์  แก้วใหญ่ 
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     17.1 เป็นหัวหน้างานนิเทศการศึกษา  
     17.2 จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
     17.3 ด าเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา 
     17.4 ประเมินผลจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
     17.5 แลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์ การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น 
     17.6 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



18. งานรับนักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 

นายกฤษณพงศ์  แก้วใหญ่ 
หัวหน้างานรับนักเรียน 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     18.1 เป็นหัวหน้างานรับนักเรียน 
     18.2 ประสานงานการด าเนินการแบ่งเขตพื้นท่ีบริการการศึกษาร่วมกันและเสนอข้อตกลงให้เขตพื้นท่ีการศึกษา 
              เห็นชอบ 
     18.3 ก าหนดแผนการรับนักเรียนโดยประสานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     18.4 ด าเนินการรับนักเรียนตามแผนท่ีก าหนด 
     18.5 ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาในการเข้าเรียน 
     18.6 ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
     18.7 จัดท าสถิติการรับนักเรียนทุกปีการศึกษา 
     18.7 ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีรับมอบหมาย 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 


