
 

 
                                               ค ำสั่งโรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์   

ท่ี  121/ ๒๕๖1 
                                 เร่ือง  แต่งต้ังบุคลำกรรับผิดชอบงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
                                                -------------------------------------------------- 
             เพื่อให้การบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ว่าด้วยการ
แบ่งส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าท่ีของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ           
พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๒๗ มาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  จึงแต่งต้ังบุคคลากร                    
กลุ่มบริหารวิชาการ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 ๑. นายณรินทร์  ช านาญดู  ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายพรศักดิ์  เรืองพยุงศักดิ์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
                                                    และกลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
 ๓. นายวุฒิชัย  หอวรรธกุล  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป   กรรมการ  
 ๔. นายสุวิจักษณ์  สาระศาลิน  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  กรรมการ  
 ๕. นางมนัสนันท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นางสาวสุทธิรัตน์  ธีระวิวัฒน์          ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
  - วางแผนให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหา และอ านวยความสะดวกให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ี 
          ตามภาระหน้าท่ีท่ีโรงเรียนมอบหมายให้ด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 ๑. นางมนัสนันท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  
 ๒. นางสาวสุทธิรัตน์  ธีระวิวัฒน์          ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร  
   มีหน้ำที่  

1. บริหารงาน ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ ตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มบริหารวิชาการ 
    ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา และ 
    ตรงตามความต้องการของโรงเรียนและชุมชน  
2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 

/ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ... 



๒ 

 

ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
มีหน้ำที่  
๑. ปฏิบัติงานตามท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการมอบหมายและปฏิบัติราชการแทน  
    เมื่อรองผู้อ านวยการไปราชการ ลา หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
๒. บริหารงาน ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ ตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มบริหารวิชาการ 
    ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา และ 
    ตรงตามความต้องการของโรงเรียนและชุมชน  
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

    ๒.๑ งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 ๑. นายฐาปกรณ์  กระแจะจันทร์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     ๑.๑ นางสาวศิรินภา  เกตุพันธ์   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     ๑.๒ นางเพ็ญจันทร์  ไชยค าวัง   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ๒. นางสาวกนกวรรณ  ดีประเสริฐ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
     ๒.๑ นางสุภาวดี  สืบเนียม   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
     ๒.๒ นางสาวนลิน  บุณยปรรณานนท์  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 ๓. นางสาวศิริพร  คล่องจิตต์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
           ๓.๑ นางสาวณัฎฐนิช  วางที   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     ๓.๒ นางประดับพร  คูณทวีพาณิชย์  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ๔. นางสาวสุปรีดา  อนันต์เวชานุวัฒน ์            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
     ๔.๑ นายชัยวิรัตน์  ล้ิมเรืองอนันต์        รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
     ๔.๒ นายพงศกร  ชูช่ืน          รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
 ๕. ว่าท่ีร.ต.เกษม  วรรณะ    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
     ๕.๑ นายประวิทย์  ไทยพุทธา   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
     ๕.๒ นายไพศิษฐ์  ทองบรรเทิง   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๖. นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     ๖.๑ นายธาดาธร  ประเสริฐกุล        รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     ๖.๒ นางสาวพุทธวรรณ  มงคล        รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ๗. นางศรีไว  มหาพรหม    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
     ๗.๑ นางสาวมลฤดี  โสภาพันธ์        รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
     ๗.๒ นายปกรณ์กฤษ  หวังกุ่ม   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
 ๘. นางระพพีรรณ  เจริญทัศนศิริ    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
     ๘.๑ นางสาวโกศล  แป้นเขียว        รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
     ๘.๒ นางสาวพรทิพย์  เพ็งกลัด        รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ๙. นายประดิษฐ์  โพธิ์พันธ์                 หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑๐. นายธาดาธร  ประเสริฐกุล            หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี 
 ๑๑. นายสมเจต  บุญมี                       หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
 ๑๒. นายอัษฎาวุธ  สุขสวัสด์ิ                      หัวหน้างานกิจกรรมยุวกาชาด 
 

/มีหน้าท่ี... 
 



๓ 

 

มีหน้ำที่ 
1. เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 
2. ก าหนดโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. ก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม พร้อมแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
    การเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

                 4. สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและการประเมินผลและการตัดสิน 
    ผลการเรียนตามแนวทางท่ีก าหนด 
๕. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแลการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและระเบียบของสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผล  
    การเรียน 
๖. ร่วมกับกลุ่มบริหาร พัฒนาบุคลากรโดยการจัดส่งครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้ากับการอบรม  

        ประชุม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ และพัฒนาความก้าวหน้า 
ในวิชาชีพครูตามศักยภาพ โดยการจัดท าผลงานทางวิชาการ หรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

๗. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายงานสรุปทุกภาคเรียน / 
     ทุกส้ินปี 
    ๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๒.๒  งำนพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
      ๑. นายทวีศักดิ์   ทองดอนน้อย      หัวหน้า 
      ๒. นางสาวนิสากร  ล้อถาวร       ผู้ช่วย 
      ๓. นางประดับพร  คูณทวีพาณิชย์     ผู้ช่วย 
      ๔. นายอรรถพงษ์  ศรีท้าว     ผู้ช่วย 
      ๕. นางสาวพิชญ์สุดา  จ าปาสัก    ผู้ช่วย 
  6. นายรุจิกร  ตุลาธาร     ผู้ช่วย 
      7. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ  ผู้ช่วย 
   มีหน้ำที่  
  1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อมูลสารสนเทศ 
               เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น  
  ๒. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานศึกษาเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะ 
      ท่ีพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  ๓. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ ท่ีก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
      พันธกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  ๔. น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม  
  ๕. นิเทศ ติดตามและประเมินผล การใช้หลักสูตร ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม  
  ๖. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผล ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลงานประจ าปี  
  ๗. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

/๒.๓ งานทะเบียนนักเรียน... 



๔ 

 

๒.๓  งำนทะเบียนนักเรียน / งำนวัดและประเมินผล 
      ๑. นางสาวนฤมล  จับจิตต์     หัวหน้า     
      ๒. นางสาวพลอยรุ้ง  ศรีแย้ม       ผู้ช่วย 
  ๓. นายพีระพงษ์  ประเสริฐสังข์      ผู้ช่วย 
      ๔. นางสาวมิรันตรี  กลัดเล็ก      ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวติณนภา  เสน่หา     ผู้ช่วย 
  6. นางสาววีร์สุดา  กองศรี     ผู้ช่วย 
    มีหน้ำที่  
   ๑. บริหารงานทะเบียน งานวัดและประเมินผล งานเทียบโอน งานรับนกัเรียน ส ามะโนผู้เรียนให้เป็นไป 
               ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๒. จัดท าเอกสารรับรองผลการเรียน แบบฟอร์ม แบบค าร้องต่างๆ เกี่ยวกับงานทะเบียน งานวัดและ 
               ประเมินผล 
   ๓. ตรวจสอบคุณวุฒิทางการของนักเรียนท่ีจบหลักสูตร ไปแล้วตามท่ีหน่วยงานต่างๆ ขอความร่วมมือ 
   ๔. ประสานงานความร่วมมือกับครูแนะแนว / ครูปกครอง / ครูประจ าช้ัน ติดตามแก้ไขนักเรียนท่ีมีปัญหา 

     ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินหรือมีปัญหาจะไม่จบหลักสูตรในแต่ละช่วงช้ัน  
   ๕. จัดตารางสอบ จัดกรรมการคุมสอบ และระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ รวมทั้งรักษา 

     ความปลอดภัยของข้อสอบ / แบบทดสอบ ทุกรายวิชา ทุกระดับช้ัน 
   ๖. ด าเนินการติดตามผลและสรุปผลการเรียนของนักเรียนท่ีจะจบหลักสูตร  

  ๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๔ งำนแผนงำนโรงเรียนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
  ๑. นางสาวสมทรัพย์  อติชาติบุตร    หัวหน้า 
  ๒. นางสาวยุพิน  กระต่ายทอง    ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวสมาพร  หัสชัย               ผู้ช่วย  
  ๔. นางสาวจินตนา  ลิเล่ิม     ผู้ช่วย 
  ๕. นายปกรณ์กฤษ  หวังกุ่ม      ผู้ช่วย 
  ๖. นายภพธรรม  สุขเจริญ     ผู้ช่วย 
   7. นางสาวรัชฎาภรณ์  โพนทัน    ผู้ช่วย 
      8. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ    ผู้ช่วย 
  9. หัวหน้างาน/กิจกรรม     ผู้ช่วย 

 มีหน้ำที่  
 1. จัดท าแผนพัฒนาฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการศึกษาชาติ หน่วยงาน 
      ต้นสังกัด และสถานศึกษา 
 ๒. ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อมท้ังสรุป ประเมินผล รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา  
      และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๓. จัดให้มีกระบวนการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายใน  
      ภายนอกสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ตามกระบวนพฒันาคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง 8 ขั้นตอน 
 ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

/ ๒.๕ งานสารสนเทศ... 



๕ 

 

๒.๕  งำนสำรสนเทศโรงเรียน 
        ๑. นางสาวยุพิน  กระต่ายทอง    หัวหน้า 
       ๒. นางสาวมลิสา  สุขวงษ์จันทร์     ผู้ช่วย 
        ๓. นางสาวฐิติพร  โสดสง     ผู้ช่วย 
        ๔. นายปริญญา  เหลืองแดง      ผู้ช่วย 
  5. นางสาวภัทรพร  โสภา     ผู้ช่วย 

 6. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ   ผู้ช่วย 
 7. หัวหน้างาน/กิจกรรม     ผู้ช่วย 
   มีหน้ำที่  
  1. เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง  
       จัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศและให้บริการข้อมูลท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
  ๒. พัฒนาระบบสารสนเทศ สรุปประเมินผล และรายงานประจ าปีต่อผู้บังคับบัญชา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
  ๓. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๖  งำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  ๑.  นางสาวนิสากร  ล้อถาวร     หัวหน้า 
  2. นางสาวจ าเนียร  นิลพวง         ผู้ช่วย     
  3. นางสาวอังศุวีร์  ชาญประเสริฐ    ผู้ช่วย 
  4. นางสาวจีระนันท์  จับใจ     ผู้ช่วย 
   5. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ   ผู้ช่วย 
           มีหน้ำที่  

   ๑. ส่งเสริม สนับสนุนครูให้มีความรู้ ความสามารถในการน าระเบียบวิธีวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
         สู่ผู้เรียนและสามารถพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาได้ 
   ๒. ประเมินผล สรุป และรายงานการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเสนอต่อผู้บริหาร 
         โรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
     ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๗  งำนนิเทศกำรเรียนกำรสอน 
 ๑. นางสาวสุทธิรัตน์  ธีระวิวัฒน ์    หัวหน้า 
 ๒. นางสาวศุภัสรา  ด้วงปลี     ผู้ช่วย 
 ๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ   ผู้ช่วย 
     มีหน้ำที่  
     1. จัดให้มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย ท้ังภายในกลุ่มสาระฯ  
         และนอกกลุ่มสาระฯ โดยครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
     ๒. จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 
     ๓. สรุป ประเมินผล รายงานต่อผู้บังคับบัญชา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ 
     ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

/ ๒.๘ งานแนะแนว... 



๖ 

 

๒.๘  งำนแนะแนวกำรศึกษำ 
 ๑. นางสุนีย์  ศรีแก้ว     หัวหน้า 
 ๒. นางสาวเกษร  ศรีบูรณากาญจน์              ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาววารี  พรหมมา     ผู้ช่วย 
 4. นางศรีรัตน์  ศิริโฉม     ผู้ช่วย 
 5. นางสาวศุภรดา  ชุติพงศ์ชยุต    ผู้ช่วย 
 6. นางงามนิตย์  แก้วด้วง     ผู้ช่วย 
 7. นางสาวสมฤทัย  ใจเสือกุล    ผู้ช่วย 
 8. นางสาวณัฐริกานต์  โนนค า    ผู้ช่วย 
     มีหน้ำที่ 
     1. วางแผนและจัดกิจกรรมตามขอบข่ายและภารกิจของงานแนะแนว 

  2. ร่วมมือกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหานักเรียน 
   ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๙  งำนห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
๑. นางสุนีย์  บุญราช      หัวหน้า 
๒. นางกัลยาณี  จารุจินดา      ผู้ช่วย 
๓. นางปราณี  บุญทวีบรรจง    ผู้ช่วย 
๔. นางสาววลีภรณ์  พูลยิ่ง     ผู้ช่วย 

         ๕. นายสุทัศน์  บุญวัย     ผู้ช่วย 
   ๖. นายรุจิกร  ตุลาธาร     ผู้ช่วย 
   ๗. นางสาวศุภลักษณ์  พึ่งกริม    ผู้ช่วย 
        มีหน้ำที่ 

  1. วางแผนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและผู้สนใจ 
  2. พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เป็นระบบ ต่อเนื่อง  
      ทันสมัย สามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
  3. สรุป ประเมินผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๑๐ งำนพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
 ๑. นายปริญญา  เหลืองแดง    หัวหน้า 
 ๒. นายอลงกรณ์  สาเล็ก                 ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวนงลักษณ์   ศิริฟัก    ผู้ช่วย 
 4. นายปวร  บุนนาค     ผู้ช่วย 
 5. นายนวพล  บุญประเสริฐ    ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่ 
1. สนับสนุนให้ครูผลิต พัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน เพื่อการเรียนการสอน โดยเช่ือมโยงกับแหล่งข้อมูล 
    ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  
 

/มีหน้าท่ี... 



๗ 

 

๓. ประเมิน สรุปและรายงานผลการพัฒนา และใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
    ต่อผู้บังคับบัญชาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๑๑ งำนส่งเสริมและบริกำรวิชำกำร  
     ๑. นางร าเพย  อนันต์ชัยลิขิต    หัวหน้า  
     ๒. นางสาวณัฐทินี  สุขวงษ์               ผู้ช่วย 
  3. นางสาวปรียานุช ธะนะฉัน    ผู้ช่วย 
 4. นางสาวสุภาพร  พันธ์พุฒ    ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่ 
  ๑. ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือ แลกเปล่ียนเรียนรู้และบริการด้านวิชาการกับสถานศึกษา 
                ของรัฐ เอกชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังท่ีจัดการศึกษาข้ัน พื้นฐานและระดับอุดมศึกษา  
      ท้ังในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา และต่างสังกัด  
  ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วม เป็นสมาชิกเครือข่าย สถาบัน สมาคม องค์การต่างๆ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ  
     ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๑๒ งำนหนังสือเรียน 
       ๑. นายณัฐชนนท์  ยงทรัพย์อนันต์     หัวหน้า 
       ๒. นางสาวณัฐทินี  สุขวงษ์       ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวปรียานุช  ธะนะฉัน    ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่ 
๑. ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และครูผู้สอนพิจารณาคัดเลือกหนังสือแบบเรียนท่ีมีคุณภาพ 
    สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๑๓ งำนโครงกำรพิเศษ  
        ๑. โครงกำรห้องเรียนพิเศษ 

  ๑.1 กำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ  English Program  
       (EP) Mini English Program (MEP) และภำษำต่ำงประเทศที่ ๒ 

  ๑. นางสาวบุพกานต์  ศรีโมรา    หัวหน้า    
      ๒. นางสาวลาวัณย์  เนตรสว่าง    ผู้ช่วย 
  ๓. นายพิพัฒน์  สุนทรโชติช่วง   ผู้ช่วย 
  ๔. Mr. Alipo S.LERAZAN Jr   ผู้ช่วย 
       1.๒ กำรเรียนกำรสอนห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์  English for Integrated Study (EIS)   
     ๑. นายสามารถ  หงษ์ทอง    หัวหน้า 
              ๒. นางสาวมนสิชา  ต่างประเสริฐ   ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวกรรณิการ์  สุขกรม   ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวพจนา  พลชัย    ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวณัฐกานต์  เฉลิมกุล   ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวปาณิสรา  ลัดดากุล   ผู้ช่วย  
 

/๓ การเรียนการสอนห้องเรียน... 



๘ 

 

  1.๓ กำรเรียนกำรสอนห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   
                     Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment  

           (SMTE)   
    ๑. นางสาวนลิน  บุนยปรรณานนท์  หัวหน้า 
 2. นายวสันต์  สมุทรสาคร   ผู้ช่วย 
 3. นางสุภาวดี  สืบเนียม   ผู้ช่วย 
 4. นายสันติ  สีมา    ผู้ช่วย 
 5. นางสาวอรพรรณ  เทพทิตย์  ผู้ช่วย 
     6. นางสาววิชยารัตน์  ลิมทโรภาส  ผู้ช่วย 
     7. นางสาวนรรฐชพร  เจริญจาด  ผู้ช่วย 
     8. นางสาวณัฐธิดา  ช่วงชัย   ผู้ช่วย 
 9. นางสาวนรินทร  นามเมือง   ผู้ช่วย 
 10. นางสาวพิมพ์สิริ   เบ็ญจะชาติ  ผู้ช่วย 
 11. นางสาวศุมณฑน์สันต์  จันทร์มาก  ผู้ช่วย 
 12. นางสาวสิรินดา  จันทรอุกฤษณ์  ผู้ช่วย 
  1.๔ กำรเรียนกำรสอนห้องเรียนเพชรกำญจนำ /ห้องเรียนมุ่งสู่ GIFTED 
    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
     ๑. นายฐาปกรณ์  กระแจะจันทร์  หัวหน้าโครงการ Gifted และเพชรกาญจนา  
                                                                                   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 2. นางสาวอัญชลี  โชคสมกิจ   ผู้ช่วย 
 3. นางสาวพิมพ์พิชชา  บุญสืบสันติ  ผู้ช่วย 

    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
     ๑. นางประดับพร  คูณทวีพาณิชย์  หัวหน้าโครงการ Gifted และเพชรกาญจนา  
                                                                                   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 2. นายทวีศักดิ์  ทองดอนน้อย  ผู้ช่วย 
 3. นางสาวเหมือนชนก  เมืองวงศ์  ผู้ช่วย 
 1. นางสาวสามชม  หอมจันทร์  หัวหน้าโครงการ Gifted และเพชรกาญจนา  
                                                                                   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 ๒. นายอัษฎาวุธ  สุขสวัสด์ิ   ผู้ช่วย 
 3. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงจรรยา  เลิศมณีทวีทรัพย์ ผู้ช่วย 

  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
 1. นายปริญญา   เหลืองแดง   หัวหน้าโครงการ Gifted และเพชรกาญจนา  
                                                                                   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 2. นายอลงกรณ์   สาเล็ก   ผู้ช่วย 
 3. นางสาวนงลักษณ์  ศิริฟัก   ผู้ช่วย 
 
 
 
 

/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ... 



๙ 

 

  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
 1. นางระพพีรรณ  เจริญทัศนศิริ  หัวหน้าโครงการ Gifted และเพชรกาญจนา  
       ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 2. นางสาวกมลรัตน์  ยอดศรีเมือง  ผู้ช่วย 
 3. นายอดิศร สุริยะค าวงษ์   ผู้ช่วย 
 1. นางระพีพรรณ  เจริญทัศนศิริ  หัวหน้าโครงการ Gifted และเพชรกาญจนา  
       ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 2. นางกันยากร เหลืองสุดใจช้ืน  ผู้ช่วย 
              3. นางอัชปาณี ชนะผล   ผู้ช่วย 

    หน้ำที่ 
    1. วางแผนหรือโครงการ ร่วมกับงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

      2. จัดกิจกรรม ท่ีส าคัญตามนโยบายของโครงการห้องเรียนพิเศษ 
      ๓. สรุปผลโครงการรายงานผู้อ านวยการสถานศึกษา เมื่อส้ินสุดกิจกรรม  

 ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๒. งำนศูนย์พัฒนำกำรเรียนรู้ภำษำไทย ส ำนักมัธยมศึกษำตอนปลำย (สมป.) จังหวัดกำญจนบุรี 
  ๑. นายฐาปกรณ์  กระแจะจันทร์    หัวหน้า 
  ๒. นางสาวศิรินภา  เกตุพันธ์    ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่ 
๑. วางแผนพัฒนา  ก าหนดแผนงาน  โครงการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้    
    ภาษาไทย 
๒. ด าเนินการจัดการแข่งขัน สรุป ประเมินผลประเมินผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา และ 
    ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๓. ประสานงาน ให้ข้อมูล และบริการโรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ 
    การจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
๔. ประเมินผล แก้ไขปรับปรุงการท างานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๓. งำนศูนย์พัฒนำกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศที่ ๒ ส ำนักมัธยมศึกษำตอนปลำย (สมป.) จังหวัดกำญจนบุรี 
  ๑. นางสาวบุพกานต์  ศรีโมรา    หัวหน้า   
  ๒. นางสาวลาวัณย์  เนตรสว่าง    ผู้ช่วย 
  3. นางสาวยลดา  กิวงพรหม   ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่ 
๑. วางแผนพัฒนา  ก าหนดแผนงาน  โครงการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มภาษาต่างประเทศท่ี ๒ 
๒. ด าเนินการจัดการแข่งขัน สรุป ประเมินผลประเมินผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 
    กลุ่มภาษาต่างประเทศท่ี ๒ และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๓. ประสานงาน ให้ข้อมูล และบริการโรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด 
    การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
๔. ประเมินผล แก้ไขปรับปรุงการท างานศูนย์พัฒนากลุ่มภาษาต่างประเทศท่ี ๒ 
๕. ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

/๒.๑๓.๔ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.... 



๑๐ 

 

 ๔.  โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 ๑. นางสาวสุปรีดา  อนันต์เวชานุวัฒน ์  หัวหน้า 
 ๒. นางสาวจีระนันท์  จับใจ   ผู้ช่วย  
 ๓. นางสาวอังศุวีร์  ชาญประเสริฐ   ผู้ช่วย 
 ๔. นางสาวปรียานุช  ธะนะฉัน   ผู้ช่วย 
 ๕. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ  ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่ 
1. ด าเนินการกิจกรรมตามกรอบของโครงการโรงเรียนคุณธรรม ส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม 

               ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
  2. จัดท าแผนการด าเนินงาน การบูรณการโครงงานคุณธรรมในการเรียนการสอน  
                เตรียมการนิเทศติดตามจากต้นสังกัด รายงานความก้าวหน้าของโครงการ 
  3. ประสานงาน ควบคุม ดูแล ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลโครงการและรายงาน 
  ๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามค าส่ังของโรงเรียนท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๕. โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
  ๑. นางสาวบุพกานต์  ศรีโมรา   หัวหน้า 
  ๒. นางสาวลาวัณย์  เนตรสว่าง   ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวจีระนันท์  จับใจ   ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวจ าเนียร  นิลพวง       ผู้ช่วย   

  มีหน้ำที่ 
1. จัดท าแผนหรือโครงการงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 2. ประสานการจัดอัตราก าลังครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชา IS  
     (Independent Study) ร่วมกับงานหลักสูตรโรงเรียน 
 3. ติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลการเรียนร่วมกับกลุ่มงานวัดผลโรงเรียน  
 4. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าเอกสารเพื่อประเมิน เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA  
 5. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าเอกสารเพื่อประเมิน เกณฑ์รางวัลคุณภาพ TQA  
 ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๖. โครงกำรสถำนศึกษำน้อมน ำศำสตร์พระรำชำ : ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๑. นางร าเพย  อนันต์ชัยลิขิต   หัวหน้า 
    ๒. นางสาวนฤมล  จับจิตต์   ผู้ช่วย   
        ๓. นางสาวมลฤดี  โสภาพันธ์   ผู้ช่วย 
    ๔. นางสาวศุภัสรา  ด้วงปลี   ผู้ช่วย 
    ๕. นางสาวจ าเนียร  นิลพวง        ผู้ช่วย  
    ๖. นางสาวณัฐทินี  สุขวงษ์           ผู้ช่วย 
    ๗. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ ผู้ช่วย 
 
 
 

/มีหน้าท่ี.... 



๑๑ 

 

  มีหน้ำที่ 
   1. ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญา 
                   ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้  
  2. ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญา 
      ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้  
  3. ติดตามผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญา  
             ของเศรษฐกิจพอเพียง  
  4. น าผลการติดตามไปพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการ  
                    หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู ้ 
  5. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๑๔ งำนผลิตเอกสำรประกอบกำรสอน/แบบทดสอบ 
๑. นายสันติ  สีมา      หัวหน้า 
๒. นายสรชัย  จันทร์ที      ผู้ช่วย 
๓. นายทรงพล  วัดจินดา     ผู้ช่วย 

     หน้ำที่ 
 ๑. ให้บริการอัดส าเนาเอกสาร ส่ือการเรียนการสอน ข้อสอบ การถ่ายเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ 

          การเรียนการสอน ตลอดจนท้ังรวบรวมสถิติข้อมูลในการให้บริการอัดส าเนา  
 ๒. จัดเอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินงานในหน้าท่ีเสนอต่อโรงเรียนเมื่อส้ินภาคเรียน 

 ๓. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๑๕ งำนส ำนักงำนวิชำกำร/งำนธุรกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
      ๑. นางร าเพย  อนันต์ชัยลิขิต    หัวหน้า  
  ๒. นางสาวศุภัสรา  ด้วงปลี     ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวจ าเนียร  นิลพวง         ผู้ช่วย  
  ๔. นางสาวณัฐทินี  สุขวงษ์               ผู้ช่วย 
  5. นางสาวปรียานุช   ธะนะฉัน    ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวสุภาพร  พันธ์พุฒ    ผู้ช่วย 
        หน้ำที่  
           1. จัดท าแผนงาน/โครงการ/ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มบริหารวิชาการ 
   ๒. จัดท าคู่มือการบริหารวิชาการประจ าปีการศึกษา 
  ๓. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานส านักงานด้วยกิจกรรม 5 ส. ท้ัง พัสดุ/สารบรรณ /ธุรการของกลุ่มบริหารวิชาการ 

 ๔. จัดประชุมบันทึกการประชุม และรายงานการประชุมของกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๕. ด าเนินงานตามปฏิทินกลุ่มบริหารวิชาการ สรุป รายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 6. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารวิชาการให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันและพร้อมใช้ 
 7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

/ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง... 



๑๒ 

 

      ใหค้ณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ด าเนินการ ปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อทางราชการสืบไป 

                   ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

ส่ัง ณ วันท่ี  21  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖1 
 
      
 
 
                                                    ( นายณรินทร์  ช านาญดู ) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์  
 

 


