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ด้วยโรงเรียนสัตหีบวิทยำคมมีบทบำทหน้ำที่ ขอบข่ำยและภำรกิจบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำทั้ง 4 ด้ำน คือ กำร
บริหำรงำนวิชำกำร กำรบริหำรงานบุคคล กำรเงินและสินทรัพย์ กำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียนและกำรบริหำรงำนบริหำรทั่วไป  
เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมภำระหน้ำที่ของสถำนศึกษำที่บัญญัติไว้ในกฎหมำยกำรศึกษำและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  ด้วย
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 

ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ39(1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 2546            
และมำตรำ 27(1) ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 2547 ประกอบกับระเบียบ 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนว่ำด้วยกำรมอบอ ำนำจในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต อนุมัติ กำรปฏิบัติรำชกำรหรือ กำร
ด ำเนินกำรอ่ืนของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ พ.ศ. 2546 จึงมอบหมำยงำนในหน้ำที่รับผิดชอบให้บุคลำกรปฏิบัติตำมหน้ำที่ ดังนี้ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 

1. นำยปริญวัฒน์  ถมกระจ่ำง รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร 
ปฏิบัติหน้ำที่ รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

2. นำงสุพักตร์     ค ำภำ  ครูช ำนำญกำร 
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้ 
1. รับแนวปฏิบัติจำกผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เพ่ือก ำกับดูแล ติดตำมในสำยงำนที่รับผิดชอบ 
2. บริหำรงำนวิชำกำรตำมนโยบำยของสถำนศึกษำ  ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น  
3. บริหำรและจัดกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำน สอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
4. บริหำรหลักสูตรและจัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยค ำนึงถึงผู้เรียนเป็นส ำคัญ อย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ  
5. ประสำนกำรด ำเนินงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนในกำรพัฒนำคุณภำพ กำรศึกษำ  
6. ติดตำม ควบคุม ก ำกับ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร  
7. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมอบหมำย 

1. งานธุรการส านักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
1. นำงสุพักตร์           ค ำภำ  ครูช ำนำญกำร  หัวหน้ำงำน 
2. นำงขนิษฐำ           วรรณสวำท ครชู ำนำญกำร  เจ้ำหน้ำที ่    
3. นำงสำวพัชรินทร์    หลงชนิ    คร ู   เจ้ำหน้ำที่ 
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4. นำงประไพ  ศรีสุวรรณ     เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร         เจ้ำหน้ำที ่  

มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ดูแล รับผิดชอบงำนสำรบรรณ  จัดท ำทะเบียนรับ-ส่งเอกสำร หนังสือรำชกำร บันทึกข้อควำมตำมระบบ จ่ำยเอกสำร  ตำม     
    หน่วยงำนเกี่ยวข้อง  และจัดพิมพ์ค ำสั่งของกลุ่มงำน  
2. จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุม ระเบียบวำระกำรประชุม หนังสือเชิญประชุม  บันทึกกำรประชุม และเสนอรำยงำน  
3. ดูแลกำรจัดท ำแบบฟอร์มต่ำง ๆ ของกลุ่มงำนให้เป็นระบบ  
4. ประสำนงำนกับบุคลำกรในกลุ่มบริหำรวิชำกำรในกำรจัดหำ จัดซื้อ ลงทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์ให้   เป็นปัจจุบัน  
5. ให้บริกำรข่ำวสำรด้ำนวิชำกำรแก่ครู นักเรียนและบุคคลทั่วไป  
6. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มวิชำกำร 
7. สนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรของบุคลำกร ทั้งภำยในภำยนอก 
8. จัดหำจัดท ำเอกสำรทำงวิชำกำรส ำหรับครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน 

2. งานวางแผนงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
1. นำยปริญวัฒน์    ถมกระจ่ำง รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร หัวหน้ำงำน 
2. นำงสุพักตร์       ค ำภำ  ครชู ำนำญกำร   รองหัวหน้ำ 
3. นำงสำวเสำวนีย์  บุญประสพ ครชู ำนำญกำร   เจ้ำหน้ำที่   
4. นำงสำวปวิตรำ  วินทะชัย  ครู             เจ้ำหน้ำที่ 
5. นำงขนิษฐำ      วรรณสวำท ครชู ำนำญกำร   เจ้ำหน้ำที ่   

มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ก ำหนดแผน นโยบำยและแผนงำนกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำรให้สอดคล้องนโยบำยของโรงเรียน  
2. กำรจัดน ำเสนองบประมำณของกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร  
3. กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนำกำรศึกษำร่วมกับกลุ่มงำนอ่ืน ๆ  
4. กำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมกำรเสนองบประมำณของกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร  
5. กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรใช้เงินและผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มงำน  
6. กำรจัดท ำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของกลุ่มงำนวิชำกำร  
7. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย 

3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
1. นำยปริญวัฒน์   ถมกระจ่ำง รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร หัวหน้ำงำน 
2. นำงสุพักตร์      ค ำภำ  ครูช ำนำญกำร   รองหัวหน้ำงำน 
3. นำงสุเนตรำ     เกลี้ยงอุทธำ คร ู    หัวหน้ำกลุ่มสำระฯภำษำไทย   
4. นำยวุฒิพงษ์    เข็มด้วง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำกลุ่มสำระฯคณิตศำสตร์    
5. นำงสิริกร       บุญเลิศ  ครชู ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำกลุ่มสำระฯวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
6. นำงณัฐกมล    ทองไทย  ครชู ำนำญกำร   หัวหน้ำกลุ่มสำระฯสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
7. นำงสำวปรียนันท์  ชัยสิริพฒันำ ครชู ำนำญกำร              หัวหน้ำกลุ่มสำระฯสุขศึกษำและพลศึกษำ 
8. นำงก่ิงแก้ว     ศิริโชคชัย  ครชู ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำกลุ่มสำระฯศิลปะ 
9. นำยสิทธิพร   บุญล้อม  คร ู    หัวหน้ำกลุ่มสำระฯกำรงำนอำชีพ 
10. นำยพรมภร          แสนศรีแก้ว ครชู ำนำญกำร     หัวหน้ำกลุ่มสำระฯภำษำต่ำงประเทศ 
11. นำงสำวชุติกำญจน์  แก้วสมสิน    คร ู    หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน       
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มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้ 
1. วำงแผนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ  
2. ด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพครูในกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ โดย ส่งเสริมให้ครูผู้สอน  
     2.1 จัดเนื้อหำสำระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัดของผู้เรียน โดยค ำนึงถึงควำม แตกต่ำงระหว่ำง 
           บุคคล  
     2.2 ฝึกทักษะ กระบวนกำรคิด กำรจัดกำร กำรเผชิญสถำนกำรณ์ และกำรประยุกต์ควำมรู้มำใช้เพ่ือ ป้องกันและแก้ไข 
           ปัญหำให้กับผู้เรียน  
      2.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ฝึกกำรปฏิบัติให้ท ำได้ คิดเป็น ท ำเป็น รักกำรอ่ำนและเกิดกำร  
            ใฝ่รู้อย่ำงต่อเนื่อง  
  2.4 จัดกำรเรียนกำรสอนโดยผสมผสำนสำระควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง คุณธรรม ค่ำนิยม 
            ที่ดีงำม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในรำยวิชำ  
  2.5 สำมำรถจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อม สื่อกำรเรียนและอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำร เรียนรู้และมีควำม 
            รอบรู้ รวมทั้งสำมำรถใช้กำรวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอำจ เรียนรู้ไปพร้อมกัน 
            จำกสื่อกำรเรียนกำรสอนและแหล่งวิทยำกำรประเภทต่ำง ๆ  
  2.6 จัดกำรเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลำ ทุกสถำนที่ มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับบิดำมำรดำ และ บุคคลในชุมชนทุกฝ่ำย  
            เพ่ือร่วมกันพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพ  
  2.7 ศึกษำค้นคว้ำพัฒนำรูปแบบหรือกำรออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้ที่ก้ำวหน้ำ เพ่ือเป็นผู้น ำกำรจัด กระบวนกำรเรียนรู้ 
            เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับสถำนศึกษำอ่ืน 
3. ประสำนงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในกำรจัดอัตรำก ำลังจัดตำรำงสอน 
4. ติดตำมและประเมินผลกำรใช้ตำรำงสอนครู ตำรำงกำรใช้ห้องเรียนและตำรำงเรียนของนักเรียน 
5. สรุปข้อมูลสำรสนเทศงำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ น ำผลกำรสรุป เพ่ือปรับปรุงพัฒนำวิธีกำร ปฏิบัติงำนเพื่อ 
     ส่งเสริมพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ 
6. อัดส ำเนำ ใบควำมรู้ ข้อสอบ เอกสำรจัดกำรเรียนกำรสอน และเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ 
7. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

4. งานพัฒนาและใช้สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา 
1. นำงสำวเพ็ญรดี        กรเสนำะ  คร ู   หัวหน้ำงำน 
2. นำงสำวปฏิมำกำญจน์  แสนโสภำวัน   ครูช ำนำญกำร   เจ้ำหน้ำที่ 
3. นำงสำวปทุมวดี         ทองชิต  คร ู              เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำงสำวเบญจมำศ      ชูศรี  คร ู    เจ้ำหน้ำที่ 
5. นำงกิตติ์รวี               ชัยอนันต์วรนำถ  คร ู    เจ้ำหน้ำที่ 

มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ศึกษำ วิเครำะห์ควำมจ ำเป็นในกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียน กำรสอน และกำร บริหำรงำนวิชำกำร  
2. ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนำสื่อและนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน  
3. จัดหำสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรพัฒนำงำนด้ำน วิชำกำร 
4. ประสำนควำมร่วมมือในกำรผลิต จัดหำ พัฒนำกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือกำร จัดกำรเรียนกำรสอน และกำร 
    พัฒนำงำนวิชำกำรกับสถำนศึกษำ บุคคล ครอบครัวและองค์กร หน่วยงำนและ สถำบันอื่น  
5. กำรประเมินผลกำรพัฒนำกำรใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 
6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ  ตำมท่ีได้รับมอบหมำย                                                                        
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5. งานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
1. นำงสุพักตร์           ค ำภำ  ครูช ำนำญกำร  หัวหน้ำงำน 
2. นำงสำวชุติกำญจน์  แก้วสมสิน คร ู   เจ้ำหน้ำที่ 
3. นำงสุเนตรำ         เกลี้ยงอุทธำ คร ู   เจ้ำหน้ำที่  
4. นำยวุฒิพงษ์         เข็มด้วง ครูช ำนำญกำรพิเศษ เจ้ำหน้ำที่    
5. นำงสิริกร            บุญเลิศ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ เจ้ำหน้ำที่ 
6. นำงณัฐกมล         ทองไทย ครูช ำนำญกำร  เจ้ำหน้ำที่ 
7. นำงสำวปรียนันท์  ชัยสิริพฒันำ ครชู ำนำญกำร           เจ้ำหน้ำที่ 
8. นำงก่ิงแก้ว         ศิริโชคชัย ครูช ำนำญกำรพิเศษ เจ้ำหน้ำที่ 
9. นำยสิทธิพร       บุญล้อม  คร ู   เจ้ำหน้ำที่ 
10. นำยพรมภร     แสนศรีแก้ว ครูช ำนำญกำร    เจ้ำหน้ำที่ 
11. นำงนภัทร      มะอำจเลิศ ครูช ำนำญกำร    เจ้ำหน้ำที่ 

มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้ 
1. จัดท ำแผนงำน โครงกำร กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงำนเพ่ือพัฒนำและส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน  
2. ศึกษำ วิเครำะห์เอกสำรหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 และข้อมูล  สำรสนเทศเกี่ยวกับสภำพ   
    ปัญหำและควำมต้องกำรของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น  
3. ประสำนงำนและจัดท ำโครงสร้ำงของหลักสูตรสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลำง กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน   
    พุทธศักรำช 2551และ วิสัยทัศน์ ภำรกิจ เป้ำหมำย คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของสถำนศึกษำ 
4. ติดตำมและประเมินผลกำรใช้หลักสูตร  
5. ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรตำมควำมเหมำะสม  
6. จัดกิจกรรมเรียนเสริม ตำมศักยภำพของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมำยของหลักสูตรสถำนศึกษำ  
7. ประชำสัมพันธ์หลักสูตรสถำนศึกษำ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
8. ติดตำม ประเมินผลและสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำหลักสูตร 
9. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

6. งานวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนการเรียน 
1. นำงสำวปวิตรำ      วินทะชัย คร ู          หัวหน้ำงำน 
2. นำงมัลลิกำ           ฮำร์เตอร์ คร ู             เจ้ำหน้ำที ่
3. นำงสำวปทุมวดี     ทองชิต  คร ู              เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำงสำวเพ็ญรดี       กรเสนำะ คร ู               เจ้ำหน้ำที่ 
5. นำงสำวปฏิมำกำญจน์ แสนโสภำวัน  ครูช ำนำญกำร   เจ้ำหน้ำที่ 

มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้ 
1. จัดท ำแผนงำน  โครงกำร   กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนวัดผลและประเมินผลทำง  กำรศึกษำ  
2. ก ำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรวัดผลและประเมินผลของสถำนศึกษำ  
3. ให้ควำมรู้เกี่ยวกับงำนวัดผลและประเมินผลกำรเรียนแก่ครู  นักเรียน และผู้ปกครอง  
4. พัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มำตรฐำน  
5. ประสำนงำนจัดท ำ จัดเก็บข้อสอบ และด ำเนินกำรในกำรจัดสอบให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรวัดผลและประเมินผล 

     ทำงกำรศึกษำ                                                                                                                                                     
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6. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนวัดผลและประเมินผลกำรเรียนตำมระเบียบว่ำด้วยกำรวัดผลประเมินผล  กำรเรียนและตำมแนว 
     ปฏิบัติของสถำนศึกษำ  
7. จัดท ำตำรำงสอบระหว่ำงภำค  ปลำยภำคเรียน ตำรำงกำรสอบแก้ตัว และสอบกรณีพิเศษ 
8. ส ำรวจรำยชื่อนักเรียนที่มีเวลำเรียนไม่ครบเสนอต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ และประกำศรำยชื่อ นักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ  
9. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ หรือมีผลกำรเรียนไม่ผ่ำนเกณฑ์  
10. ตรวจสอบและรวบรวมแบบบันทึกเวลำเรียนและประเมินผลกำรเรียนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
11. จัดท ำระบบฐำนข้อมูลกำรวัดผลประเมินผลทำงกำรเรียน  
12. รวบรวมผลกำรเรียนทุกรำยวิชำของนักเรียน และบันทึกผลในแบบรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพ ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
      (ปพ.6)  
13. ด ำเนินกำรประกำศผลกำรสอบปลำยภำคและกำรสอบแก้ตัว  
14. ประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำในกำรรำยงำนผลกำรเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทรำบ  
15. จัดท ำข้อมูล  สถิติ  ผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนแยกตำมระดับชั้นและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพ่ือเป็นข้อมูลในกำร 
       ประชำสัมพันธ์และกำรพัฒนำ  
16. ดูแลและประสำนงำนกับครูผู้สอนและครูที่ปรึกษำในกำรสรุปผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึง ประสงค์  กำรประเมิน     
      กำรอ่ำน  กำรคิดวิเครำะห์และเขียนสื่อควำม  กำรประเมินกิจกรรม สำธำรณประโยชน์ ของนักเรียน  
17. ติดตำมประเมินผล  และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนวัดผลและประเมินผลกำรเรียน  
18. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

7. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. นำยปริญวัฒน์   ถมกระจ่ำง รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร หัวหน้ำงำน 
2. นำงสุพักตร์      ค ำภำ  ครูช ำนำญกำร   รองหัวหน้ำงำน 
3. นำงสุเนตรำ     เกลี้ยงอุทธำ คร ู    หัวหน้ำกลุ่มสำระฯภำษำไทย   
4. นำยวุฒิพงษ์     เข็มด้วง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำกลุ่มสำระฯคณิตศำสตร์    
5. นำงสิริกร        บุญเลิศ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำกลุ่มสำระฯวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
6. นำงณัฐกมล     ทองไทย  ครูช ำนำญกำร   หัวหน้ำกลุ่มสำระฯสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
7. นำงสำวปรียนันท์  ชัยสิริพฒันำ    ครชู ำนำญกำร              หัวหน้ำกลุ่มสำระฯสุขศึกษำและพลศึกษำ 
8. นำงก่ิงแก้ว      ศิริโชคชัย     ครูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำกลุ่มสำระฯศิลปะ 
9. นำยสิทธิพร     บุญล้อม     คร ู    หัวหน้ำกลุ่มสำระฯกำรงำนอำชีพ 
10. นำยพรมภร    แสนศรีแก้ว    ครูช ำนำญกำร               หวัหน้ำกลุ่มสำระฯภำษำต่ำงประเทศ 
11. นำงสำวชุติกำญจน์  แก้วสมสิน    คร ู    หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้ 
1. วำงแผนงำน   โครงกำร  กิจกรรม  เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน  
2. จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผน  
3. ด ำเนินกำรวิเครำะห์หลักสูตรและจัดท ำหลักสูตรสำระกำรเรียนรู้ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  
4. จัดอัตรำก ำลังของครูปฏิบัติงำนสอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
5. ประสำนงำนกับครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในกำรจัดท ำโครงสร้ำงรำยวิชำและหน่วยกำรเรียนรู้ในรำยวิชำที่สอน 
6. ดูแลและประสำนงำนจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในรำยวิชำของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตำมหลักกำรของ 
    หลักสูตรและนโยบำยของสถำนศึกษำ  
7. ประสำนงำนจัดท ำและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน                 
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8. ดูแลและด ำเนินกำรกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรวัดผลและประเมินผลทำง   
    กำรศึกษำ  
9. ประสำนงำนกำรจัดท ำข้อสอบ จัดเก็บข้อสอบ และด ำเนินกำรจัดสอบให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วย 
    กำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ 
10. ดูแลและด ำเนินกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของข้อสอบให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรวัดผลและประเมินผลทำง 
     กำรศึกษำ 
11. ติดตำมดูแลและด ำเนินกำรกำรสอบแก้ตัวและจัดสอนซ่อมเสริมเพ่ือสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด  0  ร  มส.  มผ.  ให้เป็นไป    
      ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรวัดผลและประเมินผลทำงกำรศึกษำและ แนวปฏิบัติของโรงเรียน 
12. ประสำนงำนด้ำนกำรจัดกิจกรรมตำมหลักสูตรและเสริมหลักสูตรทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำเพ่ือส่งเสริมกำรเรียน   
      กำรสอนให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพ  
13. จัดครูเข้ำสอนแทนเมื่อครูในกลุ่มสำระ  ลำหรือไปรำชกำร  
14. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
15. พัฒนำศูนย์สื่อ  ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้  และบริกำรแก่นักเรียน  
16. จัดกิจกรรมวิชำกำรที่หลำกหลำยเพื่อส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของนักเรียน  
17. จัดท ำสำรสนเทศของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ  
18. ด ำเนินงำนจัดระบบ 5 ส ในพ้ืนที่รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
19. ประเมินผลงำนของครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ  
20. ติดตำมประเมินผล  และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
21. เผยแพร่ผลงำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ  

8. งานคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
1. นำยปริญวัฒน์   ถมกระจ่ำง รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร หัวหน้ำงำน 
2. นำงสุพักตร์      ค ำภำ  ครูช ำนำญกำร   รองหัวหน้ำงำน 
3. นำงสุเนตรำ         เกลี้ยงอุทธำ คร ู    เจ้ำหน้ำที่  
4. นำยวุฒิพงษ์         เข็มด้วง ครูช ำนำญกำรพิเศษ  เจ้ำหน้ำที่    
5. นำงสิริกร            บุญเลิศ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  เจ้ำหน้ำที่ 
6. นำงณัฐกมล         ทองไทย ครูช ำนำญกำร   เจ้ำหน้ำที่ 
7. นำงสำวปรียนันท์  ชัยสิริพฒันำ ครชู ำนำญกำร            เจ้ำหน้ำที่ 
8. นำงก่ิงแก้ว         ศิริโชคชัย ครูช ำนำญกำรพิเศษ  เจ้ำหน้ำที่ 
9. นำยสิทธิพร       บุญล้อม  คร ู    เจ้ำหน้ำที่ 
10. นำยพรมภร     แสนศรีแก้ว     ครูช ำนำญกำร     เจ้ำหน้ำที่ 
11. นำงสำวพัชรินทร์    หลงชิน     คร ู    เลขำนุกำร 

มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ศึกษำวิเครำะห์ คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่มีคุณภำพสอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำ  
   เพ่ือเป็นหนังสือแบบเรียนใช้ในกิจกรรมกำรเรียนรู้  
2.จัดหำหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบกำรณ์ หนังสืออ่ำนประกอบ แบบฝึกหัด ใบงำน ใบควำมรู้เพ่ือประกอบกำรเรียน 
   กำรสอน  
3. ตรวจพิจำรณำคุณภำพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบกำรณ์ หนังสืออ่ำนประกอบ แบบฝึกหัด ใบงำน ใบควำมรู้เพ่ือ     
    ประกอบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้                                                                        
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4. ส ำรวจควำมต้องกำรหนังสือเรียนแต่ละรำยวิชำทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
5. แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกหนังสือเรียนประจ ำปีกำรศึกษำ 
6. เชิญคณะกรรมกำรภำคี 4  ฝ่ำยประชุมเพ่ือพิจำรณำอนุมัติกำรคัดเลือกหนังสือเรียนประจ ำปีกำรศึกษำ 
7. วำงแผน จัดหำ และพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้และเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำของโรงเรียน  
8. นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในโรงเรียนในกำรจัดหำ ผลิต ใช้และพัฒนำสื่อเทคโนโลยี  
    ทำงกำรศึกษำ  
9. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

9. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1. ว่ำที่ ร.ต.หญิงนิตยำ     แปงกำริยำ ครูช ำนำญกำร  หัวหน้ำงำน 
2. นำงมธุริน                 เทียนวรรณ ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองหัวหน้ำงำน 
3. นำงสำวเสำวนีย์         บญุประสพ ครูช ำนำญกำร  เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำงสำวรัตติยำ          โลแพทย์ คร ู   เจ้ำหน้ำที่      

มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้ 
1. จัดท ำ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงำน  
2. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพงำนวิชำกำรในภำพรวมของสถำนศึกษำ  
3. ส่งเสริมให้ครูศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยในทุกกลุ่มสำระ กำรเรียนรู้  
4. จัดหำเอกสำรงำนวิจัย เพ่ือส่งเสริมกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำรของครู  
5. ให้ค ำปรึกษำและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ครูในกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยกำรศึกษำ  
6. ประสำนควำมร่วมมือในกำรศึกษำ วิเครำะห์  วิจัย ตลอดจนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยของครู  
7. รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนวิจัย เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครู และจัดท ำท ำเนียบงำนวิจัย เพ่ือเผยแพร่ผลงำน 
8. ติดตำม ประเมินผลและสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนวิจัยทำงกำรศึกษำ  
9. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

10.งานนิเทศการศึกษา 
1. นำงนภัทร           มะอำจเลิศ ครูช ำนำญกำร  หัวหน้ำงำน 
2. ว่ำที่รต.หญิงนิตยำ  แปงกำริยำ ครูช ำนำญกำร           เจ้ำหน้ำที ่
3. นำงสำวดลรญำ    ไชยขำล  คร ู              เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำงสำวพัชรินทร์   หลงชนิ  คร ู              เจ้ำหน้ำที่ 
5. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้    เจ้ำหน้ำที่ 

มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้ 
1. จัดท ำ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงำน  
2. จัดระบบกำรนิเทศงำนวิชำกำร และกำรเรียนกำรสอนภำยในสถำนศึกษำ  
3. ประสำนงำนกำรนิเทศงำนวิชำกำรและกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบหลำกหลำยและเหมำะสมกับ สถำนศึกษำ  
4. ประสำนงำนให้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีกำรนิเทศกำรสอนแบบกัลยำณมิตร 
5. ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในกลุ่มงำน  
6. ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในกำรพัฒนำงำนของสถำนศึกษำ  
7. นิเทศ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเมื่อสิ้นภำคเรียนและสิ้นปีกำรศึกษำ  

8. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย                                                                            
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11. งานแนะแนว ทุนการศึกษา และกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย 
1. นำงสำวรัตติยำ โลแพทย์  คร ู   หัวหน้ำงำน 
2. นำงนทีกำนต์   เพ่ิมชำติ  ครูช ำนำญกำร   เจ้ำหน้ำที่ 
3. นำงอรุณี       ถมยำงกูร  ครูเชี่ยวชำญ   เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำงมธุริน      เทียนวรรณ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  เจ้ำหน้ำที่ 
5. นำงทิพยำดำ  ถิรนัยเตชทัต  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  เจ้ำหน้ำที่ 
6. นำงนงค์นิภัส  โภคินดิษย์สกุล  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  เจ้ำหน้ำที่ 
7. นำงขวัญใจ    เขียนเสมอ  ครูช ำนำญกำร  เจ้ำหน้ำที่ 
8. นำงกัลยำณ ี  อุบลโรจน์รัศมี  ครูช ำนำญกำร   เจ้ำหน้ำที่ 
9. นำงสำวนิธิมำ  นิสัยกล้ำ  คร ู   เจ้ำหน้ำที่ 
10. นำงสำวศิวรักษ์  อัคจันทร์  ครู     เจ้ำหน้ำที่ 

มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้ 
1. แผนงำน โครงกำร กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงำนแนะแนว  
2. จัดทะเบียนสะสมของนักเรียนทุกระดับชั้น  
3. จัดบริกำรแนะแนวแก่นักเรียน 
4. จัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนทุกระดับชั้น  
5. จัดกิจกรรม ดูแลส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนเรียนร่วม  
6. ติดต่อประสำนงำนกับบุคลำกรและหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ เพ่ือควำมร่วมมือในกำร 
   ด ำเนินงำนแนะแนว  
7. ประสำนงำนกับกลุ่มบริหำรวิชำกำรในกำรจัดให้นักเรียนเลือกวิชำเรียนและเลือกแนวทำง กำรศึกษำต่อ  
8. จัดรวบรวมข้อมูล สถิติ  ผลกำรศึกษำต่อของนักเรียนที่จบกำรศึกษำ  
9. แนะแนวกำรศึกษำต่อแก่นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมโรงเรียนต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำร 
    ประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำ ตำมโครงกำรแนะแนวสัญจร  
10. พัฒนำศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้ของงำนแนะแนว  
11. พิจำรณำนักเรียนในกำรให้ทุนกำรศึกษำและกองทุนกู้ยืมเรียน  
12. จัดหำทุนกำรศึกษำ และประสำนกำรด ำเนินงำนมอบทุนกำรศึกษำให้แก่นักเรียนตำมควำมเหมำะสม และจัดหำรำยได้ 
      ในชว่งปิดภำคให้แก่นักเรียนที่ขัดสน  
13.  ติดตำมประเมินผล  และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนแนะแนว  
14. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

12. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       นำงสำวชุติกำญจน์  แก้วสมสิน    ครู                    หัวหน้ำงำน 

มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ด ำเนินงำนจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมโครงสร้ำงของหลักสูตรและนโยบำยของสถำนศึกษำ  
2. ประสำนงำนในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  และดูแลกำรด ำเนินกำรจัด 
    กิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถำนศึกษำ  
3. ประสำนงำนกับหัวหน้ำกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี  หัวหน้ำงำนกิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมแนะแนว  

    กิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำรในกำรด ำเนินกิจกรรมและดูแลนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน                     
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4. ให้ค ำปรึกษำและร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำตำมท่ี ได้รับ  
    มอบหมำย  
5. ดูแลและประสำนงำนในกำรวัดผลประเมินผลและรำยงำนผลกำรเรียน  กำรจัดกิจกรรมพัฒนำ 
    ผู้เรียนตำมหลักสูตร  
6. ติดตำมประเมินผล  และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
7. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  
    12.1  งานลูกเสือ-เนตรนารี   
     1. นำยปวีณ     กล้ำรบ     ครูช ำนำญกำร                        หัวหน้ำงำน 
     2. นำงขนิษฐำ  วรรณสวำท ครูช ำนำญกำร              หัวหน้ำลูกเสือม.1 
     3. นำยธนำคำร  มีสุข     ครู                              หัวหน้ำลูกเสือม.2 
     4. นำงสำววิริญญำ  ศรีเก้ือกลิ่น คร ู        หัวหน้ำลูกเสือม.3 
     5. ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 

มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้ 
1. จัดท ำเอกสำร, แบบพิมพ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในงำนลูกเสือ-เนตรนำรี ให้ถูกต้องครบถ้วน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ลูกเสือ-เนตรนำรี   
2. ก ำกับ  ติดตำมดูแล  กิจกรรมให้ด ำเนินไปตำมระเบียบของงำนลูกเสือ-เนตรนำรี   
3. ศึกษำ รวบรวม  เก็บรักษำ  หลักฐำน/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนลูกเสือ-เนตรนำรี   
4. วำงแผน   ด ำเนินกำร ประชุมชี้แจงแนวกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงำนลูกเสือ-เนตรนำรี   
5. ก ำกับ ติดตำม และรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงำนลูกเสือ-เนตรนำรี   
6. เก็บรักษำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมงำนลูกเสือ-เนตรนำรี ทุกประเภทให้เป็นปัจจุบัน 
7. ติดตำมประเมนิผล  และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนลูกเสือ-เนตรนำรี   
8. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

    12.2  งานกิจกรรมชุมนุม 
     1. นำงสำวชุติกำญจน์  แก้วสมสิน    ครู                            หวัหน้ำงำน 
     2. นำงสำวมัลลิกำ      ฮำร์เตอร์  ครู     เจ้ำหน้ำที่     
     3. นำงสำวปทุมวดี      ทองชิต  คร ู   เจ้ำหน้ำที ่             
     4. นำงสำวปฏิมำกำญจน์  แสนโสภำวัน ครูช ำนำญกำร  เจ้ำหน้ำที่ 

มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้ 
1. จัดท ำเอกสำร, แบบพิมพ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในงำนกิจกรรมชุมนุม ให้ถูกต้องครบถ้วน   
2. ก ำกับ  ติดตำมดูแล  กิจกรรมให้ด ำเนินไปตำมระเบียบของงำนกิจกรรมชุมนุม  
3. วำงแผน  ด ำเนินกำร ประชุมชี้แจงแนวกำรจัดกิจกรรมชุมนุม 
4. เก็บรักษำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมงำนชุมนุม 
5. ติดตำมประเมินผล  และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนกิจกรรมชุมนุม  
6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

     12.3  งานนักศึกษาวิชาทหาร 
      1. นำยณัฏฐ์  หำญพละ    คร ู   หัวหน้ำงำน 

      2. นำยปวีณ  กล้ำรบ     ครูช ำนำญกำร      เจ้ำหน้ำที่                        
     



 
~ ๑๐ ~ 

 

มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้ 
1. จัดท ำเอกสำร, แบบพิมพ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในงำนนักศึกษำวิชำทหำร ให้ถูกต้องครบถ้วน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกนักศึกษำ  
    วิชำทหำร 
2. ก ำกับ  ติดตำม ดูแล กิจกรรมให้ด ำเนินไปตำมระเบียบของงำนนักศึกษำวิชำทหำร 
3. ศึกษำ  รวบรวม  เก็บรักษำ  หลักฐำน/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนนักศึกษำวิชำทหำร 
4. วำงแผน   ด ำเนินกำร ประชุมชี้แจงแนวกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงำนนักศึกษำวิชำทหำร 
5. ก ำกับ ติดตำม และรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงำนนักศึกษำวิชำทหำร 
6. เก็บรักษำ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมงำนนักศึกษำวิชำทหำรทุกประเภทให้เป็นปัจจุบัน 
7. ติดตำมประเมินผล  และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนนักศึกษำวิชำทหำร   
8. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

13. งานกิจกรรมกีฬาภายในและภายนอกโรงเรียน  
1. นำงสำวปรียนันท์  ชัยสิริพฒันำ  ครูช ำนำญกำร  หัวหน้ำงำน 
2. นำยปวีณ  กล้ำรบ     ครูช ำนำญกำร  เจ้ำหน้ำที่ 
3. นำยกำนต์กิตติ  ชื่นกลิ่นธปู  ครูผู้ช่วย   เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำยปรเมศรว์  ท่ำด ี   ครูผู้ช่วย   เจ้ำหน้ำที่ 

มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้ 
1. จัดท ำข้อมูลนักเรียนที่ได้รับกำรส่งเสริมศักยภำพผู้เรียนด้ำนกีฬำ  
2. ก ำหนดงำนตำมแผนงำน / โครงกำร  
3. ด ำเนินงำนตำมแผน / โครงกำร  
4. ด ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง / จัดกำรแข่งขันกีฬำ  
5. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย   

14. งานรับนักเรียน 
1. นำงขนิษฐำ       วรรณสวำท ครชู ำนำญกำร  หัวหน้ำงำน 
2. นำงสำวนิธิมำ    นสิัยกล้ำ  ครู        รองหัวหน้ำ 
3. นำงสำวศิวรักษ์  อัคจันทร์  คร ู    เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำงสำวพัชรินทร์  หลงชิน  คร ู   เจ้ำหน้ำที่ 
5. นำงสำวนิชำภัทร ตุริยะกุล       ครูผู้ช่วย     เจ้ำหน้ำที่ 

มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ก ำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีกำรรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรรับนักเรียนจำกหน่วยงำน      
    ต้นสังกัด  
2. จัดท ำคู่มือกำรรับนักเรียนพร้อมใบสมัครเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ  
3. ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน เพ่ือประชำสัมพันธ์กำรรับ นักเรียน  
4. ร่วมเป็นคณะกรรมกำรรับนักเรียนของโรงเรียน  
5. ประสำนงำนกับฝ่ำยบริหำร จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรรับนักเรียนในหน้ำที่ต่ำง ๆ ตำมที่ก ำหนด  
6. จัดนักเรียนเข้ำชั้นเรียนตำมศักยภำพของนักเรียนและตำมควำมเหมำะสม  

7. รำยงำนผลกำรรับนักเรียนเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัดตำมระยะเวลำที่ก ำหนด                                     



 
~ ๑๑ ~ 

 

15. งานทะเบียนนักเรียน และการจบหลักสูตร 
1. นำงสำวเสำวนีย์    บุญประสพ  ครชู ำนำญกำร  หัวหน้ำงำน 
2. นำงสำวศิวรักษ์     อัคจันทร์  คร ู             รองหัวหน้ำ 
3. นำยพรมภร         แสนศรีแก้ว  ครชู ำนำญกำร  เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำงสำวนิธิมำ       นิสัยกล้ำ  คร ู             เจ้ำหน้ำที่ 
5. นำงสำวพัชรินทร์  หลงชิน  ครู             เจ้ำหน้ำที่ 
6. นำงสำวรัตติยำ     โลแพทย์  ครู         เจ้ำหน้ำที่ 
7. นำงสำวนิชำภัทร  ตุริยะกุล       ครผูู้ช่วย     เจ้ำหน้ำที่ 

มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้ 
1. จัดท ำแผนงำน โครงกำร กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงำนทะเบียนนักเรียน  
2. จัดเตรียมเอกสำรใบมอบตัวและใบลงทะเบียน  
3. ออกเลขประจ ำตัวนักเรียนที่เข้ำใหม่  
4. จัดท ำและรวบรวมข้อมูลประวัตินักเรียน บันทึกข้อมูลประวัติลงโปรแกรม Student  
5. จัดท ำสถิติจ ำนวนนักเรียนและกำรจ ำหน่ำยนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน  
6. จัดท ำทะเบียนรำยชื่อนักเรียนตำมชั้นเรียน ส ำหรับกำรใช้งำนและบริกำรแก่ผู้เกี่ยวข้อง  
7. จัดท ำทะเบียนนักเรียนที่แขวนลอย 
8. ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล GPA หรือข้อมูลโปรแกรมอ่ืน เกี่ยวกับงำนทะเบียนนักเรียน  ตำมนโยบำยของ สพฐ. 
9. จัดท ำแบบฟอร์มและใบค ำร้องในกำรด ำเนินงำนทุกประเภทของงำนทะเบียนนักเรียน  
10. จัดรวบรวมสมุดรำยงำนผลกำรเรียน เพ่ือน ำเสนอผู้บริหำรสถำนศึกษำลงนำม 
11. จัดท ำเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำ  ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1) ประกำศนียบัตรของ นักเรียนที่จบกำรศึกษำ  
      (ปพ. 2) แบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3) และใบรับรองผล  กำรศึกษำ (ปพ.7) 
12. ด ำเนินกำรแก้ไข   ชื่อ-นำมสกุล  หรือชื่ออ่ืน ๆ  ตำมค ำร้องของนักเรียนหรือผู้ปกครองนักเรียน 
13. รับผลกำรวัดผลประเมินผลจำกครูประจ ำวิชำ  ประสำนร่วมกับงำนวัดผลประเมินผล   ลงในแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง / ลงใน 
      โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งครูที่ปรึกษำ 
14. ประสำนงำนในกำรคัดเลือกผลกำรเรียนของนักเรียน ที่เรียนดีเยี่ยม เข้ำรับเกียรติบัตร   ตำมท่ีได้รับมอบหมำย              
      ในโอกำสส ำคัญต่ำง ๆ 
15. ตรวจสอบคุณวุฒิกำรศึกษำ   
16. ตรวจสอบกำรจบหลักสูตรเพื่อรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเสนอต่อกลุ่มบริหำร  
17. ติดตำมประเมินผล  และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนทะเบียน  
18. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

16. งานห้องสมุด 
1. นำงไพวรรณ  สุขปำนเจริญ  ครชู ำนำญกำร  หัวหน้ำงำน 
2. นำงสำวนวรัตน์  ลำภชน  คร ู   รองหัวหน้ำ   
3. นำงนทีกำนต์  เพิ่มชำติ  ครูช ำนำญกำร  เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำงมธุริน  เทียนวรรณ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ      เจ้ำหน้ำที่ 
5. นำงสำวชนำกำนต์  วิเศษ  คร ู            เจ้ำหน้ำที่           

                                                                                                                             



 
~ ๑๒ ~ 

 

มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้ 
1. จัดท ำแผนงำน  โครงกำร   กิจกรรม  และปฏิทินกำรปฏิบัติงำน ของงำนห้องสมุด  
2. ดูแลและจัดห้องสมุดให้เป็นไปตำมมำตรฐำน  
4. จัดหำหนังสือเพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำของครู  นักเรียน  และบุคคลทั่วไป  
5. จัดท ำระเบียบและข้อปฏิบัติในกำรใช้ห้องสมุดส ำหรับครูและนักเรียน  
6. ให้บริกำรข่ำวสำร  ข้อมูล  และแหล่งเรียนรู้เพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำแก่นักเรียน  ครู อำจำรย์  ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชน    
    ที่สนใจ  
7. จัดท ำสถิติกำรให้บริกำรงำนห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  
8. ให้กำรบริกำรสืบค้นข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี  
9. บ ำรุงรักษำและซ่อมแซมหนังสือที่ช ำรุดและวัสดุอุปกรณ์ที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน  
10. ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรใช้หนังสือของครู และนักเรียนเพือ่กำรเรียนกำรสอนและกำรค้นคว้ำ  
11. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรศึกษำค้นคว้ำ  
12. จัดหมวดหมู่หนังสือและด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบงำนห้องสมุด  
13. ให้ควำมรู้ / ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรบริกำร และ กำรใช้ห้องสมุดแก่ครูและนักเรียน  
14. ติดตำมประเมินผล  และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนห้องสมุด  
15. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

17. งานจัดท าส ามะโนผู้เรียนและข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 
1. นำงขนิษฐำ         วรรณสวำท ครชู ำนำญกำร  หัวหน้ำงำน 
2. นำงสำวพัชรินทร์  หลงชิน  ครู            รองหัวหน้ำ 
3. นำงสำวเพ็ญรดี    กรเสนำะ คร ู        เจ้ำหน้ำที่  
4. นำงสำวรัตติยำ    โลแพทย์  คร ู   เจ้ำหน้ำที่ 

มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ส ำมะโนผู้เรียนในเขตพ้ืนที่บริกำร และรวบรวมเป็นข้อมูลสำรสนเทศ 
2. ด ำเนินกำรแก้ไขข้อมูลโรงเรียน โดยอัพโหลดภำพป้ำยหน้ำโรงเรียน แก้ไขข้อมูลที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ชั้นเรียน    
    ที่เปิดสอน และจ ำนวนห้องในแต่ละชั้น และข้อมูลอื่น ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
3. ด ำเนินกำร เลื่อนชั้น ซ้ ำชั้น ท ำจบ ย้ำยออก นักเรียนที่ท ำรอด ำเนินกำรไว้ในรอบสิ้นปีกำรศึกษำ  
4. ท ำข้อมูลนักเรียนให้ครบจ ำนวน 
    4.1 ย้ำยเข้ำ นักเรียนที่สมัครเข้ำใหม่ให้ครบจ ำนวน หำกไม่สำมำรถย้ำยเข้ำโดยขึ้นตัวแดงว่ำ "ไม่พบเลขประจ ำตัว 
          ประชำชน" ให้กรอกข้อมูลนักเรียนใหม่ในเมนู เพิ่มนักเรียน เนื่องจำกเด็กอำจจะมำจำกสังกัดอ่ืนที่ไม่เคยมีข้อมูลอยู่ใน 
          ระบบ DMC 
    4.2 นักเรียนไม่มีบัตรประชำชน ไม่มีเอกสำร ให้กรอกข้อมูลในหน้ำ “เพ่ิมนักเรียนติด G (ไม่มีเลขประจ ำตัวประชำชน)” และ  
          ส่งเอกสำรขอหมำยเลขบัตร G ไปที่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่โรงเรียนสังกัดพร้อมทั้งติดต่อให้พิจำรณำอนุมัติสร้ำงเลขบัตร G   
          โรงเรียนไม่จ ำเป็นต้องส่งเอกสำรมำท่ี สพฐ หรือแจ้งอีเมล์เข้ำมำเพรำะทำงส่วนกลำงจะไม่อนุมัติให้แทนเขตฯ เด็ดขำด 
     4.3 ย้ำยออก นักเรียนที่ไม่มีตัวตนอยู่ในโรงเรียน (ย้ำยออกแล้ว, ไปโรงเรียนอ่ืนแต่ไม่แจ้งย้ำยออก โรงเรียนอ่ืนติดต่อมำให้ 
            ย้ำยออก, ซ้ ำกับต่ำงสังกัด ไม่มีตัวตนแต่ไม่ยอมจ ำหน่ำยออก) 
     4.4 จัดชั้นเรียน ส ำหรับโรงเรียนที่มีกำรเลื่อนชั้นแล้วนักเรียนย้ำยห้อง 
5. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนตำมหัวข้อต่อไปนี้ 
    5.1 กรอกน้ ำหนัก ส่วนสูงนักเรียนทุกคน (ท ำเฉพำะรอบ 10 มิ.ย. และ 10 พ.ย.)                                   



 
~ ๑๓ ~ 

 

    5.2 นักเรียนพิกำร 
    5.3 นักเรียนด้อยโอกำส ขำดแคลน 
    5.4 นักเรียนพักนอน โดยเขตต้องระบุว่ำโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่อยู่ในโรงเรียนเสียก่อน โรงเรียนจึงจะสำมำรถเลือกตัวเลือก 
          นักเรียนพักนอนในโครงกำรได้ 
    5.5 ข้อมูลประเภทนักเรียน ส ำหรับนักเรียนที่เป็นนักเรียนพิกำรเรียนร่วม, ศูนย์กำรเรียน, Home school, กำรศึกษำ 
           ทำงเลือก, IP , EP, MEP , หลักสูตรคู่ขนำนสำมัญ-อำชีวศึกษำ 
    5.6 นักเรียนซ้ ำซ้อนภำยในสังกัด สพฐ. ถ้ำประสำนงำนติดต่อโรงเรียนเดิมให้ย้ำยออกไม่ได้ หรือโรงเรียนอื่นท ำกำรย้ำยเข้ำ 
          นักเรียนมำผิดคนเนื่องจำกกรอกบัตรประชำชนผิด ให้อัพโหลดเอกสำรยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ ำซ้อน,ใบสมัครเข้ำเรียน 
          และภำพส ำเนำทะเบียนนักเรียน  
    5.7 นักเรียนซ้ ำซ้อนต่ำงสังกัด (เอกชน,อุดมศึกษำ,กศน ฯลฯ) นักเรียนมีตัวตนเรียนอยู่ภำยในวันที่ 10 มิ.ย. ให้ส่งเอกสำร 
          ยืนยันตัวตนนักเรียนเหล่ำนี้ทุกคนที่มีอยู่รำยชื่อซ้ ำซ้อนต่ำงสังกัด ใครไม่มีตัวตนให้ย้ำยออกไปจำกระบบให้หมด  
6. ตรวจสอบข้อมูลก่อนกำรยืนยัน ให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลในเมนู โรงเรียน จ ำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศให้ถูกต้องเพ่ือใช้ใน 
    กำรจัดสรรงบประมำณ 

18. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
1. นำงนภัทร         มะอำจเลิศ ครูช ำนำญกำร  หัวหน้ำงำน 
2. นำงสำวดลรญำ  ไชยขำล  คร ู               เจ้ำหน้ำที่ 
3. ว่ำที่รต.หญิงนิตยำ  แปงกำริยำ ครูช ำนำญกำร  เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำงสำวพัชรินทร์  หลงชิน  คร ู              เจ้ำหน้ำที่ 

มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ศึกษำมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
2. วิเครำะห์มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และสภำพของโรงเรียนเพ่ือวำงระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรจัด 
    กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
3. จัดท ำเอกสำร แบบบันทึกมำตรฐำนให้สอดคล้องกับกระบวนกำรปฏิบัติของสถำนศึกษำและมำตรฐำนที่ก ำหนด 
4. จัดให้มีกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและท ำเอกสำรประเมินตนเองเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ เพื่อเสนอรำยงำนให้ 
    หน่วยงำนต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 
5. จัดให้มีกำรทบทวน ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำเป็นระยะอยู่เสมอ 
6. ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน (ระดับเขตพ้ืนที่) และกำรประเมินคุณภำพ 
    ภำยนอก  
7. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำทำงกำรศึกษำและแหล่งเรียนรู้  
8. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

19. งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
1. นำงณัฐกมล      ทองไทย  ครชู ำนำญกำร  หัวหน้ำงำน 
2. นำยพรมภร      แสนศรีแก้ว ครูช ำนำญกำร           รองหัวหน้ำ 
3. นำงสำวปรียนันท์  ชัยสิริพฒันำ ครชู ำนำญกำร            เจ้ำหน้ำที ่       
4. นำยสิทธิพร     บุญล้อม  คร ู          เจ้ำหน้ำที่ 
5. นำยไวฑูรย์      มินจันทึก  คร ู   เจ้ำหน้ำที ่     

                                                                                                                                    



 
~ ๑๔ ~ 

 

มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ประสำนงำนกับเครือข่ำยกำรศึกษำเพ่ือแสวงหำควำมร่วมมือ ควำมช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน งำนกำรศึกษำของ    
    สถำนศึกษำ  
2. เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ำยกำรศึกษำให้บุคลำกรในสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้องทรำบ  
3. ก ำหนดแผนโครงกำรหรือกิจกรรมเพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงเครือข่ำยกำรศึกษำท่ีเกี่ยวข้องกับ สถำนศึกษำ  
4. ให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนทำงวิชำกำรแก่เครือข่ำยกำรศึกษำของสถำนศึกษำและเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง  
 
5. สรุปข้อมูลสำรสนเทศงำนประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำและองค์กรอ่ืน 
    อย่ำงเป็นระบบ น ำผลกำรสรุป เพื่อปรับปรุงพัฒนำวิธีกำร รูปแบบกำรประสำนงำนควำมร่วมมือต่ำง ๆ ให้มีประสิทธิภำพ 
6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ  ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

20. งานหลักสูตรเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
1. นำงสุพักตร์           ค ำภำ  ครชู ำนำญกำร  หัวหน้ำงำน 
2. นำงสำวชุติกำญจน์  แก้วสมสิน คร ู   เจ้ำหน้ำที่ 
3. นำงสุเนตรำ          เกลี้ยงอุทธำ คร ู   เจ้ำหน้ำที่  
4. นำยวุฒิพงษ์         เข็มด้วง ครชู ำนำญกำรพิเศษ เจ้ำหน้ำที่    
5. นำงสิริกร            บุญเลิศ  ครชู ำนำญกำรพิเศษ เจ้ำหน้ำที่ 
6. นำงณัฐกมล         ทองไทย   ครชู ำนำญกำร    เจ้ำหน้ำที่ 
7. นำงสำวปรียนันท์  ชัยสิริพฒันำ คร ู              เจ้ำหน้ำที่ 
8. นำงกิ่งแก้ว         ศิริโชคชัย ครชู ำนำญกำรพิเศษ เจ้ำหน้ำที่ 
9. นำยสิทธิพร       บุญล้อม  คร ู   เจ้ำหน้ำที่ 
10. นำยพรมภร แสนศรีแก้ว  ครชู ำนำญกำร    เจ้ำหน้ำที่ 
11. นำงสำวศิวรักษ ์ อัคจันทร์ คร ู   เจ้ำหน้ำที่ 
 

มีหน้าทีป่ฏิบัติงานดังนี้ 
1. พิจำรณำปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ  ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ (ฉบับ   
    ปรับปรุง ๒๕๖๐ )ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4  ตำมสภำพบริบทของผู้เรียนและสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องตำมตัวชี้วัดและมำตรฐำน 
    กำรเรียนรู้เพ่ือรองรับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก(Eastern Economic Corridor: EEC)   
2.วำงแผนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำสื่อกำรสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  
   กำรนิเทศภำยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ออกแบบกำรวัดผลประเมินกำรเรียนกำรสอน รำยวิชำเพ่ิมเติมที่รองรับเขตพัฒนำพิเศษ 
   ภำคตะวันออก(Eastern Economic Corridor: EEC)   
3.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำยตำมนโยบำย 

21. งานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
๑. นำงสำวปวิตรำ      วินทะชัย       คร ู         หัวหน้ำงำน 
2. นำงสำวศิวรักษ ์    อัคจันทร์  คร ู   เจ้ำหน้ำที่ 
3. นำงจำรุวรรณ       โดยอำษำ           คร ู   เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำยไวฑูรย์          มินจันทึก  ครู             เจ้ำหน้ำที่ 
5. นำงสำวปฏิมำกำญจน์  แสนโสภำวัน  ครชู ำนำญกำร       เจ้ำหน้ำที ่     

6. นำงสำวนวรัตน์    ลำภชน   ครู           เจ้ำหน้ำที่                                    



 
~ ๑๕ ~ 

 

7. นำงสำวรัตติกำล  ทวีรัตน์   ครู            เจ้ำหน้ำที่ 
8. นำงสำวจันทรำ    จรเด็จ   ครชู ำนำญกำร       เจ้ำหน้ำที่ 
9. นำงสำวดลรญำ    ไชยขำล   ครู               เจ้ำหน้ำที่ 
10. นำยพงศกร       พูลชัยวฒันะ  ครผูู้ช่วย             เจ้ำหน้ำที่ 
 

มีหน้าทีป่ฏิบัติงานดังนี้ 
๑. ประสำน และติดตำมภำระงำนจำกกรรมกำรด ำเนินงำนในแต่ละฝ่ำย 
2. รับผิดชอบในกำรจัดเตรียมงำนส ำหรับกำรประเมินโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
๓. จัดท ำแฟ้มประเมิน และรวบรวมแฟ้มประเมินโครงกำรจำกกรรมกำรด ำเนินงำนในแต่ละฝ่ำย 
๔. ให้ควำมช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นระหว่ำงด ำเนินโครงกำรให้ผ่ำนไปอย่ำงเรียบร้อย 
๕. งำนอ่ืน ๆที่เก่ียวข้องกับโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

22. งาน KM ของโรงเรียน 
1. นำยปริญวัฒน์     ถมกระจ่ำง รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร หัวหน้ำงำน 
2. นำงสุพักตร์        ค ำภำ  ครูช ำนำญกำร   เจ้ำหน้ำที่ 
3. นำงจำรุวรรณ     โดยอำษำ ครูช ำนำญกำร   เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำงนภัทร         มะอำจเลิศ ครูช ำนำญกำร   เจ้ำหน้ำที่ 
5. นำงสุเนตรำ       เกลี้ยงอุทธำ คร ู    เจ้ำหน้ำที่  
6. นำยวุฒิพงษ์      เข็มด้วง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ  เจ้ำหน้ำที่    
7. นำงสิริกร         บุญเลิศ  ครชู ำนำญกำรพิเศษ  เจ้ำหน้ำที่ 
8. นำงณัฐกมล      ทองไทย    ครชู ำนำญกำร     เจ้ำหน้ำที่ 
9. นำงสำวปรียนันท์  ชัยสิริพฒันำ ครชู ำนำญกำร              เจ้ำหน้ำที่ 
10. นำงกิ่งแก้ว     ศิริโชคชัย  ครชู ำนำญกำรพิเศษ  เจ้ำหน้ำที่ 
11. นำยสิทธิพร    บุญล้อม  คร ู    เจ้ำหน้ำที่ 
12. นำยพรมภร    แสนศรีแก้ว ครชู ำนำญกำร     เจ้ำหน้ำที่ 
13. นำยไวฑูรย์     มินจันทึก  ครชู ำนำญกำร     เจ้ำหน้ำที่ 
14. ว่ำที่ร.ต.หญิงนิตยำ  แปงกำริยำ ครชู ำนำญกำร     เจ้ำหน้ำที่ 
15. นำงสำวพัชรินทร์  หลงชนิ คร ู       เจ้ำหน้ำที่ 
16. นำงสำวนิชำภัทร ตุริยะกุล       ครผูู้ช่วย      เจ้ำหน้ำที่ 
 

 มีหน้าทีป่ฏิบัติงานดังนี้ 
1. จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้และด ำเนินงำนตำมแผนรวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน 
2. ก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนจัดกำรควำมรู้    
    ของโรงเรียน 
3. น ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้มำค้นหำแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งจัดเก็บและเผยแพร่เป็นลำยลักษณ์อักษร 
4. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

23. งานติดตามและประเมินผลกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
1. นำงสำวปวิตรำ    วินทะชัย  คร ู              หัวหน้ำงำน 
3. นำงสำวเพ็ญรดี    กรเสนำะ คร ู             รองหัวหน้ำ       
4. นำงสำวพัชรินทร์  หลงชิน  คร ู                เจ้ำหน้ำที่                   



 
~ ๑๖ ~ 

 

5. นำงสำวศิวรักษ์    อัคจันทร์ คร ู        เจ้ำหน้ำที่        
6. นำงประไพ        ศรีสุวรรณ    เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร         เจ้ำหน้ำที ่    

มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้ 
1. รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพของกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
2. น ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรวำงแผนในกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำรในปีต่อไป 
3. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำรเม่ือสิ้นปีกำรศึกษำ เพ่ือเสนอรำยงำนให้หน่วยงำน      
    ต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสำธำรณชน  
4. ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

         ให้บุคลำกรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ  เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรสืบไป 

                         สั่ง ณ วนัที่  22 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 
 

                                                          
                                                     (นำงณัฐชำ  จันทร์ดำ)   
                                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 



 
 
 

 


