
กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
๒. คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ  ประกอบด้วย 

๑. นางสาวดาราณีย์ โกพลรัตน์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 
๒. นางเถาวัลย์   โกเม หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มบริหารวิชาการ ๑  กรรมการ 
๓. นางเฉลิมศรี จักษุพา หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มบริหารวิชาการ ๒ กรรมการ 
  งานประกนัคุณภาพการศึกษา    
๔. นางสาวจุฬาลักษณ์ อุปนันชัย หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มบริหารวิชาการ ๓  กรรมการ 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
๕. นางสายพิณ   ศรีเพ็ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ                   
๖. นางสาวศศิธร   สิงหธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ        
๗. นางกานต์นาร ี ธรรมครบุรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ       
๘. นายนิติกร เบญมาตย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ       
๙. นางสายพิน   งามสง่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ       
๑๐. นายนิพล   โตพูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ              
๑๑. นายนพวัฒน์   ศิขรินทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ               
๑๒. นางช่ืนจิต โฉมอุดม หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ             
๑๓. นางสุพิศ   รนขาว งานแนะแนวการศึกษา   กรรมการ 
๑๔. นายเมธี ชราศรี งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   กรรมการ 
๑๕. นางชาลิสา รักษาศรี  งานทะเบียนนักเรียน กรรมการ 
๑๖ นางสาววิไลพร วงศ์ฤทธิ์ งานนิเทศการเรียนการสอน    กรรมการ 
๑๗. นางเนตรนภา บุญศิริ งานสารสนเทศ กรรมการ 
๑๘. นางนุชจรี คงโพธิ์น้อย งานวัดผลและประเมินผล  กรรมการ 
๑๙. นายศิระณัฐพล โล่ห์นารายณ์ งานวิจัยพัฒนาส่ือ นวัตกรรมการเรียนการสอน กรรมการ 
๒๐. นางพัชรี เรือนเพ็ชร์ งานห้องสมุดอุทยานการเรียนรู ้ กรรมการ             
๒๑. นางสาวจิตตากานต์   วังค า                                                              กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   
๑. วางแผน  การบริหารกลุ่มการบริหารวิชาการอย่างเป็นระบบ  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
๒. ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มการบริหารวิชาการ 
๓. ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่คณะท างานตามสายงาน  ขอบข่ายภาระงาน 

๒.๑ งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ    ประกอบด้วย 
๑. นางเถาวัลย์ โกเม ประธานกรรมการ 
๒. นางชาลิสา รักษาศรี กรรมการ 
๓. นางสาวอนุสรา สินธุสุข กรรมการ 
๔. นางสาวกันตรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการ 
๕. นางสาวสิริพร สเทียนรัม กรรมการ 
๖. นายอนุชิต เนตรจุ้ย กรรมการ 

๗. นางส าเริง หล่อประเสริฐ กรรมการ 

๘. นางสาวปิยฉัตร คลังเจริญลาภ กรรมการ 



๒ 

 

๙. นางสาวนิฤมล พยุงวงษ ์ กรรมการ 

๑๐. นางสาวพรทิพย์ เนื่องแก้ว กรรมการ 
๑๑. นางนุชจรี คงโพธิ์น้อย กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ 
๑. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
๒. จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 
๓. ด าเนินงานเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
๔. ประสานงานและด าเนินงานเกี่ยวกับหนงัสือแบบเรียน 
๕. ประสานงานข้อมูลอัตราก าลัง จัดท าตารางสอน ตารางเรียนและตารางการใช้ห้องเรียน 

     ๖.  ดูแลและจัดระบบงานธุรการ  งานสารบรรณ หนังสือราชการทุกประเภท งานพัสดุและงานสารสนเทศ 
          ทางการศึกษา  
     ๗.  ส่งเสริมพัฒนางานวิชาการ จัดหา จัดซื้อ ควบคุม การเก็บรักษา และจ าหน่ายพัสดุของกลุ่มบริหารวิชาการ  
          ให้บริการเบิก-จ่ายพัสดุ  ตรวจสอบพัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ  รายงาน  และเสนอเพื่อจ าหน่ายพัสดุของกลุ่ม 
          บริหารวิชาการ   

     ๘.  ประสานงานและให้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอก เพื่อให้งานด าเนินไปด้วย 
          ความเรียบร้อย  ทันเวลา บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ  
     ๙.  ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา     
     ๑๐. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒.๒ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย 
๑. นายเมธี ชราศรี  ประธานกรรมการ 
๒. นางสายพิณ   ศรีเพ็ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๓. นางสาวศศิธร   สิงหธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๔. นางกานต์นาร ี ธรรมครบุรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. นายนิติกร เบญมาตย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ 
๖. นางสายพิน   งามสง่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ กรรมการ 
๗. นายนิพล   โตพูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
๘. นายนพวัฒน์   ศิขรินทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
๙. นางสาวจุฬาลักษณ์ อุปนันชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๑๐. นางช่ืนจิต โฉมอุดม หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
๑๒. นางสุพิศ รนขาว หัวหน้างานแนะแนว กรรมการ 
๑๑. นางนุชจรี     คงโพธิ์น้อย กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
     ๑. ศึกษา  วิเคราะห์  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  สาระแกนกลางของ 
         กระทรวงศึกษาธิการ  ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา  และความต้องการของสังคม  ชุมชนและท้องถิ่น 
     ๒. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  และประเมินสถานภาพสถานศึกษา  เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ  เป้าหมาย   
         คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
     ๓. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริม 
         การบูรณาการ เนื้อหาสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
     ๔. น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ การใช้หลักสูตรตามความเหมาะสม 
     ๕. นิเทศติดตามและประเมินคุณภาพการใช้หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 



๓ 

 

     ๖. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
     ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๒.๓ งานทะเบียนนักเรียน  ประกอบด้วย 

๑. นางชาลิสา   รักษาศรี  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวชนกมณฐ์ แสงสี กรรมการ 
๓. นางส าเริง   หล่อประเสริฐ กรรมการ 
๔. นางสาวนิฤมล   พยุงวงษ ์ กรรมการ 
๕. นางสาวพรทิพย์   เนื่องแก้ว กรรมการ 

๖. นางเนตรนภา บุญศิริ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 
      ๑. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
      ๒. ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่องานทะเบียนนักเรียน 
      ๓. จัดท าทะเบียนประวัตินักเรียนด้วยระบบฐานข้อมูล Data  Management  Center  (DMC)   
      ๔. จัดท าข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยระบบ SGS 
      ๕. ด าเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาตามค าร้องขอของหน่วยงาน                     
          หรือสถานศึกษาอื่น ๆ  
      ๖. ตรวจสอบทะเบียนประวัติและจัดท าเอกสารแสดงผลการเรียน ปพ.๑, ปพ.๒ ปพ.๓ และ ปพ.๗ 
      ๗. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
      ๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒.๔ งานวัดผลและประเมินผล   ประกอบด้วย 

๑. นางนุชจรี     คงโพธิ์น้อย วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางอาทิตยา เวียงวีระเกียรต ิ วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๓. นายนวพรรษ ศุภวรางกูร วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ 
๔. นางสาวอนุสรา สินธุสุข วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ กรรมการ 
๕. นายสิริวัฒน ์ ปราณี วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
๖. นางภาวนา พ่วงหลาย วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
๗. นางสาวสุนีย์ คะงุ่ย วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๘. นางสาวพิมชนก วิริยจารี วัดผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
๙. นายอนุชิต เนตรจุ้ย เจ้าหน้าท่ีวัดผล กรรมการ 
๑๐. นางสาวพรทิพย์ เนื่องแก้ว เจ้าหน้าท่ีวัดผล กรรมการ 
๑๑. นายสิทธารักษ์ เขียนศิริ วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์           กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่ 
     ๑. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
     ๒. ด าเนินงานเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล และเทียบโอน ผลการเรียนตามระเบียบการวัดผลประเมินผล                  
         ของสถานศึกษา 
     ๓. ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินของสถานศึกษา 
     ๔. จัดท าข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนเป็นรายบุคคลด้วยระบบ SGS   
     ๕. จัดท ารายงานผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ของนักเรียน 
     ๖. ด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขผลการเรียน 



๔ 

 

     ๗. ส่งเสริมให้ครูด าเนินการพัฒนาเครื่องมือวดัและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
         สาระการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเนน้การประเมินตาม 
         สภาพจริงจากกระบวนการการปฏิบัติการและผลงาน 
     ๘. ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดสอบ  ตรวจข้อสอบ  และจัดท าคลังข้อสอบของโรงเรียน 
     ๙. จัดท าแบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา (ปพ.๕)  และแบบรายงานการพัฒนาการพฒันาคุณภาพผู้เรียน   
         (ปพ.๖)  จัดท าแบบรายงานประจ าตัวนักเรียนเพื่อให้ครูประจ าช้ันรวบรวมในแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพ 
         ผู้เรียน (ปพ.๖) 
     ๑๐. จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการวัด ประเมินผล เพื่อใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงพัฒนางานวดัผลประเมินผล 
     ๑๑. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
     ๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
๒.๕. งานแนะแนว  ประกอบด้วย 

๑. นางสุพิศ   รนขาว    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกนกวดี   นิพันธ์ประศาสน์  กรรมการ 
๓. นางสาวกันยกานต์   สาริการินทร์ กรรมการ 
๔. นางสาวอัมพร พละโพธิ ์ กรรมการ 
๕. นางสาวพัชรินทร์   ปองสุข   กรรมการ 

๖. นางสาวชนกมณฐ์   แสงสี            กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 
      ๑. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
      ๒. โครงการงานแนะแนวการศึกษาและนักเรยีนเรียนรวม 
      ๓. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษาโดยเช่ือมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      ๔. ด าเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือของครูทุกคน 
      ๕. ระดมทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอกสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
      ๖. ประสานความร่วมมือและแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา                    
          หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในและภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      ๗. จัดบริการหลัก ๕ บริการอย่างต่อเนื่อง 
      ๘. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
      ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒.๕ งานห้องสมุด/อุทยานการเรียนรู้  ประกอบด้วย 

๑. นางพัชรี     เรือนเพ็ชร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกัญจนา   คชศิริ กรรมการ 
๓. นางสาวสุวิภา มาลากาญจน์ กรรมการ 
๔. นางสาวกานดา   ฉัตรแก้วไพศาล กรรมการ 
๕. นายสราวุธ โกษะโยธิน กรรมการ 

๖. นางสุมิตรา   สุขสุวรรณ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 
      ๑. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 



๕ 

 

      ๒. ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด  เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
      ๓. คัดเลือก  จัดหาส่ิงพิมพ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียนและครู 
      ๔. ก าหนดแนวปฏิบัติและให้บริการการใช้ห้องสมุดส าหรับครูนักเรียนและบุคคลท่ัวไป 
      ๕. จัดท าทะเบียน  จัดหมวดหมู่หนังสือ  ดูแล  เก็บรักษาและซ่อมแซมหนังสือ  วัสดุ ครุภัณฑ์ของห้องสมุด   
     ๖. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นแหล่งค้นคว้าท่ีทันสมัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยจัดให้เป็น 
         ห้องสมุดมีชีวิต 
     ๗. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
     ๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒.๖ งานประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 

๑. นางเฉลิมศรี จักษุพา  ประธานกรรมการ 
๒. นายปิยวัฒน ์ ฤทธิ์มาก งานประกนัฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๓. นายอภิวัฒน ์ จันทร์ทองค า งานประกนัฯกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๔. นางกานต์นาร ี ธรรมครบุรี งานประกนัฯกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. นางสาวดวงกมล ตันกิติภิญโญ งานประกนัฯกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
๖. นางสาวจิตตากานต์ วังค า งานประกนัฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
๗. นางภาวนา พ่วงหลาย งานประกนัฯกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาฯ  กรรมการ 
๘. นางสาวนิภาวรรณ ผุสดี งานประกนัฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
๙. นางสายพิน งามสง่า งานประกนัฯกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
๑๐. งานประกันคุณภาพงาน/กลุ่มบริหาร กรรมการ 
๑๑. นางสาววัชรีภรณ์ เขตสกุล  กรรมการ 
๑๒. นายนวพรรษ   ศุภวรางกูล  กรรมการ 
๑๓. นางสาวชนกพร ฟักสังข์ กรรมการและเลขานุการ                                           
๑๔. นางสาวกันยกานต์   สาริการินทร์ งานประกนัฯงานแนะแนว                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ 
      ๑. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
      ๒. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  โดนด าเนินให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
      ๓. สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีทีมุ่งสู่ มาตรฐาน 
          การศึกษา  โดยวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมกับมาตรฐานการศึกษา  ๔  มาตรฐาน 
      ๔. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
      ๕. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
      ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๒.๗ งานสารสนเทศ  ประกอบด้วย 

๑. นางเนตรนภา    บุญศิริ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศิริรัตน์ ป้องปิด สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๓. นางสาวน้ าอ้อย มีแสน สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ 
๔. นางนุชจรี คงโพธิ์น้อย สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๕. นางสาวจิตสุภา ฤกษ์อ านวยชัย สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์            กรรมการ 
๖. นางสาวลัญจกร ศรีทองมาศ สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ กรรมการ 
๖. นายสิริวัฒน ์ ปราณี สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
๗. นางภาวนา พ่วงหลาย สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 



๖ 

 

๘. นางสาวพิมชนก วิริยจารี สารสนเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
๙. นางสาวกันยกานต์    สาริการินทร์ สารสนเทศงานแนะแนว กรรมการ 
๑๐. สารสนเทศงาน/กลุ่มบริหาร                                              กรรมการ 
๑๑. นางสาวสุนันทา จิตต์มั่น สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ 
     ๑. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
     ๒. จัดท าโครงการ/กิจกรรม   
     ๓. จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา (ท้ังข้อมูลการเรียน 
         การสอนและการบริหารจัดการ) 
     ๔. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้เช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่น  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและส่วนกลาง 
     ๕. ประสานงานกลุ่มการบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อรวบรวมข้อมูล  น าเสนอ  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
     ๖. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
     ๗. สรุป  รายงานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันทุกรอบปีเพื่อการบริหารจัดการ 
     ๘. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
     ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๒.๘ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ประกอบด้วย   

 

 

หน้าที่ 
     ๑. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
     ๒. ด าเนินงานขับเคล่ือนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
     ๓. จัดท าโครงการและปฏิทินปฏิบัติงานร่วมกบัแผนงานประจ าปีของโรงเรียน 
     ๔. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แสดงให้เห็นวิธีการจัดการเรียนรู้อย่าง 
         ชัดเจนในทุกระดับช้ันและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ๕. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในแต่ละปีการศึกษา 
     ๖. สรุปและประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน (จัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์ 
         โรงเรียน  ส่งทางโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ  
         สยามบรมราชกุมารี 
     ๗. วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน 
     ๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑. นายปิยะ   บริสุทธิ์เพ็ชร์   ประธานกรรมการ 
๒. นางเฉลิมศรี   จักษุพา กรรมการ 
๓. นางสาวสุภาณัน   ยศมงคล กรรมการ 
๔. นางกานต์นารี   ธรรมครบุรี กรรมการ 
๕. นายสุชากรณ์   พวงทอง  กรรมการ 

๖. นางสาวธิตินันท์   นาจาน   กรรมการ 
๗. นายภูริณัฐ   มังครักษ์  กรรมการ 
๘. นายปิยวัฒน์   ฤทธิ์มาก กรรมการ 
๙. ว่าท่ี ร.ต.เฉลิมพล   แหวนทอง       กรรมการ 
๑๐. นางสาวสุธาสินี ภักดีนารถ กรรมการ 
๑๑. นายไกรวัชร   บัวเทศ    กรรมการและเลขานุการ 



๗ 

 

 
๒.๙ งานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  ประกอบด้วย 

๑. นางสาวระวิวรรณ   ทองจันทร์  ประธานกรรมการ 
๒. นางสายพิณ   ศรีเพ็ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๓. นางสาวศศิธร   สิงหธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๔. นางกานต์นาร ี ธรรมครบุรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. นายนิติกร เบญมาตย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ 
๖. นางสายพิน   งามสง่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ กรรมการ 
๗. นายนิพล   โตพูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
๘. นายนพวัฒน์   ศิขรินทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
๙. นางสาวจุฬาลักษณ์ อุปนันชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๑๐. นายนวพล   เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา                                                   กรรมการและ

เลขานุการ 
๑๑. นายชาคริต กิมสร้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ 
      ๑. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
      ๒. จัดท าโครงการ/กิจกรรม  งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
      ๓. ด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
      ๔. ปฏิบัติงานตามแผนท่ีจัดท า 
     ๕. ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมทุกกิจกรรม  เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนางานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
     ๖. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
     ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒.๑๐ งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย    

๑. นายศิระณัฐพล โล่ห์นารายณ์ งานวิจัยฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวชนกพร ฟักสังข ์ งานวิจัยฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๓. นางรัชดา นิลโมจน์ งานวิจัยฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ 
๔. นางสาววิไลพร วงศ์ฤทธิ์ งานวิจัยฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๕. นายประกาศิต ปราบพาล งานวิจัยฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ กรรมการ 
๖. นายนิพล โตพูล งานวิจัยฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
๗. นางสาวนิธิดา พลายแก้ว งานวิจัยฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
๘. นางสาวกันยกานต์ สาริการินทร์ งานวิจัยฯ งานแนะแนว กรรมการ 
๙. หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ๑ – ๖ กรรมการ 
๑๐.นางสาวพัชราภรณ์   บุณยทรรศนีย์ งานวิจัยฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 
๑. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
๒. ศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้ความรู้  ความเข้าใจ  และให้ค าปรึกษากับบุคลากรภายในโรงเรียน  เพื่อให้กระบวนการ

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  PLC  สู่งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. จัดท าวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา 
๔. รวบรวมผลงาน ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 



๘ 

 

๒.๑๑ งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอน  ประกอบด้วย   
๑. นางสาวจุฬาลักษณ์ อุปนันชัย หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มบริหารวิชาการ ๓                ประธานกรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๒. นางสายพิณ   ศรีเพ็ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๓. นางสาวศศิธร   สิงหธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๔. นางกานต์นาร ี ธรรมครบุรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. นายนิติกร เบญมาตย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ 
๖. นางสายพิน   งามสง่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ กรรมการ 
๗. นายนิพล   โตพูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
๘. นายนพวัฒน์   ศิขรินทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
๙. นางสุพิศ รณขาว งานแนะแนว กรรมการ 
๑๐. นางช่ืนจิต โฉมอุดม หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                              กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 
     ๑. จัดท าโครงสร้างการบริหารของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ๒. จัดท าแผนงานและโครงการ ข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และส่ือนวัตกรรมตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ 
         โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ๔. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความถนัดของผู้เรียน  
         การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
         ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ กิจกรรม รวมท้ังการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น 
         มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
     ๕. จัดให้มีการนิเทศการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ๖. วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้รายวิชา 
     ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๒.๑๒ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ประกอบด้วย 

๑. นางช่ืนจิต โฉมอุดม หัวหน้างานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ประธานกรรม 
๒. นางสุพิศ รนขาว หัวหน้างานแนะแนว กรรมการ 
๓. นายญาณุสิทธิ์ ภูหนองโอง หัวหน้างานลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  กรรมการ 
  หัวหน้างานลูกเสือ เนตรนารี ระดับช้ัน ม. ๒  
๔. ว่าท่ี ร.ต.เฉลิมพล   แหวนทอง หัวหน้างานลูกเสือ เนตรนารี ระดับช้ัน ม. ๑ กรรมการ 
  หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร  
๕. นายนิพล   โตพูล หัวหน้างานลูกเสือ เนตรนารี ระดับช้ัน ม. ๓ กรรมการ 
๖. นางสาวกรกนก ดัดแวว รองหัวหน้างานลูกเสือ เนตรนารี ระดับช้ัน ม. ๑ กรรมการ 
๗. นางสาวอัญชลี พสกบุตร รองหัวหน้างานลูกเสือ เนตรนารี ระดับช้ัน ม. ๒ กรรมการ 
๘. นายพสิษฐ์ เช้ือฉิม รองหัวหน้างานลูกเสือ เนตรนารี ระดับช้ัน ม. ๓ กรรมการ 
๙. นายธัญประภา ดาวังปา หัวหน้างานยุวกาชาด/ ยุวกาชาดระดับช้ัน ม. ๒ กรรมการ 
๑๐. นางภาวนา พ่วงหลาย หัวหน้างานยุวกาชาดระดับช้ัน ม. ๑ กรรมการ 
๑๑. นางสาวกนกวดี นิพันธ์ประศาสน์ หัวหน้างานยุวกาชาดระดับช้ัน ม. ๓ กรรมการ 
๑๒. นายวชิระ ประสานพันธ ์ หัวหน้างานอาสายุวกาชาด กรรมการ 
๑๓. นางสาวสุดารัตน์   ฤทธิ์นุช รองหัวหน้างานอาสายุวกาชาด กรรมการ 



๙ 

 

๑๔. นางสาวณัฐกมล ภัทรารัตน์กุล งานนักศึกษาวิชาทหาร กรรมการ 
๑๕. นางสาวอรรจฐานิศร์   ถือธรรม หัวหน้างานพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนค้นคว้า กรรมการ 
๑๖. นางนิกข์นฌิา ศรีบุตรตา งานพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนค้นคว้า กรรมการ 
๑๗. นายนพวัฒน์   ศิขรินทร์ งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กรรมการ 
๑๘. นายนิติกร เบญมาตย์ งานส่งเสริมบุคคลแห่งการเรียนรู้ กรรมการ 
๑๙. นางกรินอร กันหาค า แผนงาน งานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน กรรมการ 
๒๐. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ กรรมการ 
๒๑. นางสาวพิมชนก วิริยจารี  งานกิจกรรมชุมนุม/ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้   กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่ 
      ๑. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
      ๒. ด าเนินการจัดกิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ชุมนุม 
          กิจกรรมค้นคว้าอิสระ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
          ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐) และตามหลักสูตร 
          โรงเรียนมาตรฐานสากล 
      ๓. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการวัดผล ประเมินผล  เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
      ๔. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
      ๕. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
      ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒.๑๓ งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา  ประกอบด้วย 
๑. นางสายพิน   งามสง่า                    ประธานกรรมการ 
๒. นางสุธิดา    อุไรวงศ์               กรรมการ 
๓. นางสาววาสนา   โสภารักษ์ กรรมการ 
๔. นางสาวลัญจกร   ศรีทองมาศ กรรมการ 
๕. นายพีรภัทร ฉัตรสุวรรณ กรรมการ 

๖. นางสาวอาทิตยา เฟื่องส ารวจ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 
      ๑. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
      ๒. จัดท าแผนงานและโครงการงานพฒันาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตส่ือ พัฒนาส่ือ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
      ๔. ประสานความร่วมมือในการผลิต  จัดหา  พัฒนาการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียน                
          การสอนการพัฒนางานวิชาการ 
      ๕. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
      ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒.๑๔ งานนิเทศการเรียนการสอน  ประกอบด้วย 
๑. นางสาววิไลพร วงศ์ฤทธิ์ งานนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประธานกรรมการ 
๒. นางชาลิสา   รักษาศรี  งานนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๓. นางมาลัย สังวาลวงศ์ งานนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๔. นายนิติกร เบญมาตย์ งานนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ 
๕. นางสาวนิธิกานต์ เกล้าเกษร งานนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ กรรมการ 



๑๐ 

 

๖. นายนิพล   โตพูล งานนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
๗. นายนพวัฒน์   ศิขรินทร์ งานนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
๘. นางสุพิศ  รนขาว งานนิเทศงานแนะแนว กรรมการ 
๙. นางกชณิภา กันตะกนิษฐ์ งานนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 
     ๑. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
     ๒. ด าเนินงานตามโครงการงานนิเทศภายในของสถานศึกษา 
     ๓. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
     ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๒.๑๕ งานโครงการห้องเรียนพิเศษ   

๑. นางกานต์นาร ี ธรรมครบุรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจุฬาลักษณ์ อุปนันชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
๓. นางสายพิน งามสง่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ 
๔. นายอภิวัฒน ์ จันทร์ทองค า หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ SMTE ระดับ ม.ต้น กรรมการ 
๕. นางสาวธิตินันท์ นาจาน หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ EIS ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย     กรรมการ 
๖. นายสุชากรณ์ พวงทอง หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ สสวท. ระดับ ม.ปลาย กรรมการ 
๗. นายเมธี ชราศรี หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ STE ระดับ ม.ปลาย                 กรรมการ 
๘. นางสาวศศิธร สิงหธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                     กรรมการและเลขานุการ                                           
๙. นางสาวจิตตากานต์ วังค า                                                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ 
     ๑. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
     ๒. จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาการด าเนินงานหอ้งเรียนพิเศษ  นักเรียนในโครงการให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
     ๓. จัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรห้องเรียนพิเศษให้มีคุณภาพ 
     ๔. ติดตาม  ประเมินผลและวิจัยคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพนักเรียน 
     ๕. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
     ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 


