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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษา 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รก.รองผู้อ ำนวยกำรฯ 
งำนท่ัวไป 

รก.รองผู้อ ำนวยกำรฯ 
งำนกิจกำรนักเรียน 

รก.รองผู้อ ำนวยกำรฯ 
งำนบุคคล 

รก.รองผู้อ ำนวยกำรฯ 
งำนงบประมำณ 

รก.รองผู้อ ำนวยกำรฯ 
งำนวิชำกำร 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน คณะกรรมกำรกองทุนโรงเรยีนวำริชวิทยำ 

1. งำนบริหำรวิชำกำร 
2. งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
3. งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู ้
4. งำนวัดผลประเมินผล งำนทะเบียน 
และเทียบโอนผลกำรเรียน 
5. งำนวิจัยเพือ่พัฒนำคุณภำพกำรศกึษำ 
6. งำนพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
7. งำนนเิทศกำรศกึษำ  
8. งำนแนะแนวกำรศกึษำ 
9. งำนประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศกึษำ 
10. งำนส่งเสริมควำมรู้ด้ำนวิชำกำรแกชุ่มชน 
11. งำนประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำร 
กบัสถำนศกึษำอืน่ 
12. งำนส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำร 
แก่บุคคลครอบครัวองค์กรหนว่ยงำนและสถำบัน
อื่นที่จัด 
13. งำนจัดส ำมะโนผู้เรียน และกำรรับนกัเรยีน 
14. งำนส่งเสริม และประสำนงำนกำรศึกษำ 
ในระบบ และนอกระบบฯ 
15. งำนกจิกรรมพฒันำผูเ้รียน  
 

1. งำนนโยบำยและแผนงำน 
2. งำนตรวจสอบกำรจัดท ำบัญชกีำรเงิน 
3. งำนระดมทรัพยำกรกองทุน และเงนิทุน
เพื่อกำรศกึษำ 
4. งำนกำรเงนิและบัญชี  
5. งำนเงนิสวัสดกิำร (ค่ำกำรศกึษำบุตร 
และค่ำพยำบำล) 
6. งำนกองทนุกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) 
7. งำนประกันอุบัติเหต ุ

8. งำนพัสดุและสินทรัพย์ 

1. งำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนด 
ต ำแหน่ง 
2. งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
3. งำนส่งเสริมประสิทธิภพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร 
4. งำนวนิัยและกำรรักษำวนิัย 
5. งำนกำรออกจำกรำชกำร 

1. งำนสำรบรรณ 
2. งำนเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 
3. งำนสำรสนเทศ 
4. งำนดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
5. งำนอนำมัยโรงเรียนและงำนโภชนำกำร 
6. งำนประชำสัมพันธ์ และงำนโสตทัศนูปกรณ ์
7. งำนห้องสมุด และงำนพฒันำแหล่งเรียนรู้ 
8. งำนเวรยำมรกัษำควำมปลอดภัย 
9. งำนจัดระบบควบคุมภำยในหนว่ยงำน 
10. งำนสหกรณ์ร้ำนค้ำ 
 

1. งำนกจิกำรนกัเรียน  
2. งำนรกัษำวนิัยและแก้ไขพฤตกิรรม 
ที่ไม่พึงประสงคข์องนักเรียน 
3. งำนส่งเสริมประชำธิปไตย 
และสภำนกัเรียน 
4. งำนป้องกันแก้ไขปัญหำสำรเสพติด/
เอดส์ และกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย 
ผิดวินัย  
5. งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลกัษณะอันพึงประสงค ์
6. งำนพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
7. งำนป้องกันอุบัติเหตนุักเรียน/ จรำจร  
8. งำนครทูี่ปรกึษำ 
9. งำนคณะกรรมกำรนักเรียน 
(สภำนักเรียน) 
10. งำนเครอืข่ำยผู้ปกครองนกัเรียน  
11. งำนกจิกรรม TO BE NUMBER 
ONE 
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แผนผังการบริหารกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1. งำนบริหำรวิชำกำร 
2. งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
3. งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 
4. งำนวัดผลประเมินผล งำนทะเบียนและเทียบโอนผลกำรเรียน 
5. งำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
6. งำนพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
7. งำนนิเทศกำรศึกษำ  
8. งำนแนะแนวกำรศึกษำ 
9. งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
10. งำนส่งเสริมควำมรู้ด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชน 
11. งำนประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำอ่ืน 
12. งำนส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงำนและสถำบันอ่ืนที่จัด 
13. งำนจัดส ำมะโนผู้เรียน และกำรรับนักเรียน 
14. งำนส่งเสริม และประสำนงำนกำรศึกษำในระบบ และนอกระบบฯ 
15. งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

รก.รองผู้อ ำนวยกำรฯ 
งำนวิชำกำร 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 

คณะกรรมกำรกองทุนโรงเรยีนวำริชวิทยำ 
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ขอบข่ายงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
   
 นายสุพจน์  สัตถาผล    ปฏิบัติหน้ำที่  รักษาการ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

มีหน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบงำนต่ำงๆ ในหน้ำที่กลุ่มบริหำรวิชำกำร  ดังนี้ 
1. ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ล ำดับที่ 2 
2. เป็นที่ปรึกษำของผู้อ ำนวยกำรเกี่ยวกับกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
3. ร่วมจัดท ำแผนงำน/โครงกำร วำงแผนกำรด ำเนินงำนและก ำหนดปฏิทินกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
4. ก ำกับ นิเทศ ติดตำมงำนทุกงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำรให้ด ำเนินไปอย่ำงเป็นระบบตำมระเบียบ 

ของทำงรำชกำรและตำมแผนงำน/โครงกำร 
5. ก ำกับ ดูแล กลั่นกรองเอกสำรในส ำนักงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
6. เสนอควำมคิดเห็นเพื่อปฏิบัติหรือสั่งกำรอนุญำตหรืออนุมัติแล้วแต่กรณี 
7. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

  กลุ่มบริหารวิชาการ ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้ 

 1. งานบริหารวิชาการ 
  1.  นำยสุพจน์   สัตถำผล   ประธำนกรรมกำร 
  2.  นำยดำบศึก   เหมะธุลิน  กรรมกำร 
   3.  นำยศรำวุธ   โคตะมำ   กรรมกำร 
   4.  นำยทรงยศ   คุณทรัพย์  กรรมกำร 
  5.  นำงสุทธิพร   อ่อนประทุม  กรรมกำร 
  6.  นำงพลับพลึง  พรหมจักร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบงำนต่ำงๆ ในหน้ำที่งำนบริหำรวิชำกำร  ดังนี้ 

1. วำงแผนปรับปรุงพัฒนำงำนวิชำกำรให้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเกิดประสิทธิภำพ 
2. วิเครำะห์สภำพปัญหำและข้อเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับงำนวิชำกำรและกำร 

จัดกำรเรียนกำรสอน 
3. ประสำนงำนกับฝ่ำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนวิชำกำร 
4. ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในสำยงำนวิชำกำร 
5. จัดระบบนิเทศภำยในเพื่อพิจำรณำหำแนวทำงปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนเพ่ือเพ่ิม 

ประสิทธิภำพกำรสอนของครูให้ดีขึ้น 
6. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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2. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  นางพลับพลึง พรหมจักร  
มีหน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบงำนต่ำงๆ ในหน้ำที่งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนี้ 

1. ศึกษำวิเครำะห์เอกสำรหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2544 ฉบับปรับปรุง  2545 และ 
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 2551 ของกระทรวงศึกษำธิกำร  

2. วิเครำะห์สภำพแวดล้อม และประเมินสถำนภำพสถำนศึกษำเพ่ือก ำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิจ 
เป้ำหมำยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย รวมทั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

3. จัดท ำโครงสร้ำงหลักสูตรและสำระต่ำงๆ ที่ก ำหนดให้มีในหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์ เป้ำหมำยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยพยำยำมบูรณำกำรเนื้อหำสำระทั้งในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เดียวกันและระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำมควำมเหมำะสม 

4. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
1.  นำยสุพจน์       สัตถำผล ประธำนกรรมกำร 
2.  นำงสุทธิพร      อ่อนประทุม หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
3.  นำยดำบศึก      เหมะธุลิน หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
4.  นำยสุริยำวุฒิ    นำสว่ำง หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

  5.  นำยศรำวุธ      โคตะมำ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
  7.  นำงสำวธัญภัค   โอนสูงเนิน หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

8.  นำงนำฏยำ       สิทธิหำญ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
9.  นำยสุพจน์  สัตถำผล  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

  10. นำงสำวประภำศรี   โคตะมำ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
มีหน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบงำนต่ำงๆ ในหน้ำที่งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมครูให้จัดท ำแผนกำรเรียนรู้ตำมสำระกำรเรียนรู้และหน่วยกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน 
เป็นส ำคัญ 

2. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ โดยเน้นเนื้อหำสำระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำม 
สนใจ ควำมถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนกำรคิด กำรจัดกำร กำรเผชิญสถำนกำรณ์  กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหำ ทั้งนี้โดยจัดบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
และกำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นหรือเครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมควำม
เหมำะสม 

3. ส่งเสริมครูให้มีกำรพัฒนำครูเพ่ือพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ตำมควำมเหมำะสม 
4. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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 4. งานวัดผลและประเมินผล งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน 
  1.  นำยศรำวุธ   โคตะมำ  งำนทะเบียนและเทียบโอนผลกำรเรียน 
  2.  นำยสุริยำวุฒิ     นำสว่ำง  งำนทะเบียนและเทียบโอนผลกำรเรียน 
  3.  นำยทรงยศ   คุณทรัพย์ งำนวัดผลและประเมินผล 

มีหน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบงำนต่ำงๆ ในหน้ำที่งำนทะเบียนและเทียบโอนผลกำรเรียน งำนวัดผลและประเมินผล ดังนี้ 
  1.  ก ำหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรวัดผลประเมินผลของสถำนศึกษำ 
  2.  ส่งเสริมให้ครูจัดท ำแผนกำรวัดผลประเมินผลแต่ละรำยวิชำให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ 
สำระกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้และกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
  3.  ส่งเสริมให้ครูด ำเนินกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นกำรประเมินตำมสภำพ
จริงจำกกระบวนกำรปฏิบัติงำนและผลงำน 
  4.  จัดให้มีกำรเทียบโอนควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์และผลกำรเรียนจำกสถำนศึกษำอ่ืน   
สถำนประกอบกำรณ์และอ่ืนๆ ตำมแนวทำงที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 
  5.  พัฒนำเครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้ได้มำตรฐำน 
  6.  จัดท ำแผนงำนทะเบียน ควบคุมจัดท ำทะเบียนนักเรียน ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรมอบตัวนักเรียน
ใหม่ ออกเลขประจ ำตัวนักเรียน ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรมอบตัว จัดท ำทะเบียนประวัตินักเรียนให้ถูกต้อง 
และทันต่อเหตุกำรณ์ 
  7. พิจำรณำนักเรียนย้ำยสถำนศึกษำ ออกใบระเบียนกำรจบกำรศึกษำ จัดเก็บหลักฐำนให้เป็น
ระเบียบและปลอดภัย 
  8.  ด ำเนินกำรเขียนใบประกำศ ออกเอกสำรรับรองผลกำรเรียน ออกใบสุทธิ ใบแทน และดูแลกำร
จ่ำยให้ถูกต้อง  
  9.  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับค ำร้องต่ำงๆ เช่น กำรลำพักเรียน กำรเปลี่ยนแปลงรำยวิชำเรียน กำรถอน
รำยวิชำเรียน 
  10.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 5. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  นางพลับพลึง  พรหมจักร  
มีหน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบงำนต่ำงๆ ในหน้ำที่งำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้ครูศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้ ประสำนควำมร่วมมือ 
ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ตลอดจนเผยแพร่งำนวิจัยหรือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน  

2. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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 6. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

   นายศราวุธ     โคตะมา   
มีหน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบงำนต่ำงๆ ในหน้ำที่งำนพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดังนี้ 
 1. เป็นหัวหน้ำงำนพัฒนำสื่อและเทคโนโลยี 
 2. ศึกษำ วิเครำะห์ ควำมจ ำเป็นในกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
และกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
 3. ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนำสื่อ และนวัตเจ้ำหน้ำที่เรียนกำรสอน 
 4.จัดหำสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำร 
 5. ประสำนควำมร่วมมือในกำรผลิต จัดหำ พัฒนำและกำรใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำงำนวิชำกำรกับสถำนศึกษำ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน และสถำบันอ่ืน 

6. ประเมินผลกำรพัฒนำกำรใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 
7. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมทีไ่ดร้ับมอบหมำย 

 7. งานนิเทศการศึกษา 
  นายสุพจน์     สัตถาผล 
มีหน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบงำนต่ำงๆ ในหน้ำที่งำนนิเทศกำรศึกษำ ดังนี้ 

1. เป็นหัวหน้ำงำนนิเทศกำรศึกษำ  
      2. จัดระบบกำรนิเทศงำนวิชำกำร และกำรเรียนกำรสอนภำยในสถำนศึกษำ 
      3. ด ำเนินกำรนิเทศงำนวิชำกำร และกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบที่หลำกหลำยและเหมำะสมกับสถำนศึกษำ 
      4. ประเมินผลจัดระบบ และกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
      5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบกำรณ์ กำรจัดระบบนิเทศกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำกับสถำนศึกษำอ่ืน 
          6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 8. งานแนะแนวการศึกษา 
  นางสาวประภาศรี  โคตะมา 
มีหน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบงำนต่ำงๆ ในหน้ำที่งำนแนะแนวกำรศึกษำ  ดังนี้ 

1. จัดระบบกำรแนะแนวทำงวิชำกำรและวิชำชีพภำยในสถำนศึกษำโดยเชื่อมโยงกับ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนกำรเรียนกำรสอน 

2. ด ำเนินกำรแนะแนวกำรศึกษำโดยร่วมมือกับครูทุกคนในสถำนศึกษำ 
3. ติดตำมประเมินผลกำรจัดระบบและกระบวนกำรแนะแนวกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

ติดตำม  รวบรวมข้อมูลผลกำรศึกษำต่อของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 และน ำข้อมูล
ที่ได้จำกกำรติดตำมมำสรุปรวบรวมจัดท ำเป็นสถิติกำรศึกษำต่อ 

4. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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 9. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
1.  นำงสำวทัศนีย์ บุญรักษำ  ประธำนกรรมกำร 
2.  นำงนำฏยำ   สิทธิหำญ  กรรมกำร 
3.  นำงอุบลรัตน์  วุฒิญำโณ  กรรมกำร 
4.  นำงสำววำรุณี   ผำสีดำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบงำนต่ำงๆ ในหน้ำที่งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ดังนี้ 
1. วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย 

ตำมควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
2. ด ำเนินกำรพัฒนำตำมแผนและติดตำมผล ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
3. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย 

 10. งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
  นางพลับพลึง    พรหมจักร 
มีหน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบงำนต่ำงๆ ในหน้ำที่งำนส่งเสริมควำมรู้ด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชน ดังนี้ 

1. เป็นหัวหน้ำงำนส่งเสริมควำมรู้วิชำกำรแก่ชุมชน 
2. ศึกษำ ส ำรวจควำมต้องกำรสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่ชุมชน 
3. จัดให้ควำมรู้เสริมสร้ำงควำมคิดและเทคนิค ทักษะทำงวิชำกำร เพื่อกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ 

และคุณภำพชีวิตของประชำชนในชุมชนท้องถิ่น 
  4. ส่งเสริมให้ประชำชนในชุมชนท้องถิ่น เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมทำงวิชำกำรของโรงเรียน 

5. ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์ระหว่ำงบุคคล ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น 
6. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมทีไ่ดร้ับมอบหมำย 

 11. งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาอ่ืน 
  นายสุพจน์    สัตถาผล 
มีหน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบงำนต่ำงๆ ในหน้ำที่งำนประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศกึษำอ่ืน ดังนี้ 
  1. เป็นหัวหน้ำงำนประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำอื่น 
  2. วำงแผนงำน / โครงกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำอ่ืน 
  3. ด ำเนินกำรประสำนสถำนศึกษำอ่ืน เพ่ือท ำกิจกรรมร่วมกันตำมแผนงำน/โครงกำร 
  4. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย    
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 12. งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงาน 
               และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
   นายสุพจน์    สัตถาผล 
มีหน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบงำนต่ำงๆ ในหน้ำที่งำนส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงำน 
และสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ ดังนี้ 

1. เป็นหัวหน้ำงำนส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงำน 
และสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ 

2. วำงแผนงำน / โครงกำรต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคลครอบครัวองค์กร 

หน่วยงำนและสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ 

  3. ด ำเนินกำรประสำนสถำนศึกษำอ่ืน เพ่ือท ำกิจกรรมร่วมกันตำมแผนงำน/โครงกำร 
  4. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย    

 13. งานจัดส ามะโนผู้เรียน และการรับนักเรียน 
1.  นำยสุพจน์   สัตถำผล   ประธำนกรรมกำร 

  2.  นำยดำบศึก   เหมะธุลิน  กรรมกำร 
  3.  นำยทรงยศ   คุณทรัพย์  กรรมกำร 
  4.  นำงพลับพลึง  พรหมจักร  กรรมกำร 
  5.  นำยศรำวุธ   โคตะมำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบงำนต่ำงๆ ในหน้ำที่งำนจัดส ำมะโนผู้เรียน และกำรรับนักเรียน ดังนี้ 

1. เป็นหัวหน้ำงำนจัดส ำมะโนผู้เรียน และรับนักเรียน 
2. ประสำนงำนกำรด ำเนินกำรแบ่งเขตพ้ืนที่บริกำรกำรศึกษำร่วมกัน และเสนอข้อตกลงให้เขตพ้ืนที่ 

กำรศึกษำเห็นชอบ 
3. ก ำหนดแผนกำรรับนักเรียนโดยประสำนกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

4. ด ำเนินกำรรับนักเรียนตำมแผนที่ก ำหนด 

5. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในกำรติดตำมช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำ 

ในกำรเข้ำเรียน 

6. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรรับเด็กเข้ำเรียนให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้องทรำบ 

7. จัดท ำสถิติกำรรับนักเรียนทุกปีกำรศึกษำ 
8. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมทีไ่ดร้ับมอบหมำย 
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 14. งานส่งเสริม และประสานงานการศึกษาในระบบ และนอกระบบฯ 
   นายสุพจน์    สัตถาผล 
มีหน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบงำนต่ำงๆ ในหน้ำที่งำนส่งเสริม และประสำนงำนกำรศึกษำในระบบ และนอกระบบฯ ดังนี้ 

1. เป็นหัวหน้ำงำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรศึกษำในระบบ และนอกระบบฯ  
2. ประสำนควำมร่วมมือ ให้บริกำรแก่หน่วยงำนกำรศึกษำในระบบ และนอกระบบฯ 

  3. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 15. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  นายดาบศึก  เหมะธุลิน 
  นางสุทธิพร    อ่อนประทุม  
มีหน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบงำนต่ำงๆ ในหน้ำที่งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ดังนี้ 

1. วำงแผน/เสนอโครงกำร งบประมำณ จัดท ำแผนปฏิบัติงำนและปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
2. เสนอ แต่งตั้งกรรมกำรที่ปรึกษำกิจกรรมบังคับ เพ่ือควบคุมดูแลกำรเรียนกำรสอน 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
3. จัดกิจกรรมให้สนองควำมสนใจ ควำมถนัด กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมตำมโครงกำรสนับสนุน 

กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเรียนฟรี 15 ปี ติดตำมดูแลกำรปฏิบัติงำนของครูตรวจสอบโครงกำร สนับสนุนแก้ปัญหำ 
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

4. ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมทุกสิ้นภำคเรียนและรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมต่อนำยทะเบียน 
และผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

5. ประสำนงำนเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนำรีกับหน่วยงำนอื่น 
6.   ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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นายสุพจน์  สัตถาผล 
รักษาการ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวาริชวิทยา 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ล ำดับที่ 2 
2. เป็นหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
3. วำงแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำม 

               วสิัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ 
4. บริหำรงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำรของสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ส ำนักงำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำร 

5. จัดท ำปฏิทินงำนของกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำรเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรติดตำม ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน        

ตำมแผนที่วำงไว้ 

6. จัดท ำคู่มือกำรบริหำรกลุ่มงำนวิชำกำรเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนแบบยึดโรงเรียนเป็นฐำน 

7. ช่วยแก้ไขปัญหำ พัฒนำงำน และสร้ำงขวัญก ำลังใจแก่บุคลำกรเพ่ือให้งำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย 

8. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
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1. งานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

        นายสุพจน์  สัตถาผล             นายดาบศกึ  เหมะธลุิน           นายศราวุธ  โคตะมา 

        หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ             หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน         หัวหน้างานทะเบียนวัดผล 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 

        นายทรงยศ  คุณทรัพย์          นางสาวประภาศรี โคตะมา    นางพลับพลึง  พรหมจักร 

    หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล       หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1.1 วำงแผนปรับปรุงพัฒนำงำนวิชำกำรให้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเกิดประสิทธิภำพ 

1.2 วิเครำะห์สภำพปัญหำและข้อเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับงำนวิชำกำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ประสำนงำนกับฝ่ำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนวิชำกำร 

1.3 ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในสำยงำนวิชำกำร 

1.4 จัดระบบนิเทศภำยในเพื่อพิจำรณำหำแนวทำงปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนเพ่ือเพ่ิม 

              ประสิทธิภำพกำรสอนของครูให้ดีขึ้น 
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1.5 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

2. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางพลับพลึง  พรหมจักร 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     2.1 เป็นหัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตร 
     2.2 ศึกษำวิเครำะห์เอกสำรหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ข้อมูลสำรสนเทศ 
           เกี่ยวกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
     2.3 วิเครำะห์สภำพแวดล้อม และประเมินสถำนภำพศึกษำเพ่ือก ำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิจ เป้ำหมำย 
          คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยรวมทั้งคณะ เจ้ำหน้ำที่สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
     2.4 จัดท ำโครงสร้ำงหลักสูตรและสำระต่ำงๆ ที่ก ำหนดให้มีในหลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
          เป้ำหมำยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
     2.5 ควบคุม ดูแลให้มีกำรจัดท ำโครงกำรสอน และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
     2.6 น ำหลักสูตรไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและบริหำรจัดกำรใช้หลักสูตรให้เหมำะสม  
     2.7 ติดตำมและประเมินผลกำรใช้หลักสูตร 
     2.8 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
                                            
 
 
 
 
 
 

        นางนาฏยา  สิทธิหาญ          นายสุริยาวุฒิ  นาสว่าง       นางสาวธัญภคั  โอนสูงเนิน 

        หัวหน้ากลุ่มฯ วิทยาศาสตร์           หัวหน้ากลุ่มฯ ภาษาไทย            หัวหน้ากลุ่มฯ คณิตศาสตร์ 
 
 
 

                             
 
 
 
 
 

 นางสาวประภาศรี  โคตะมา        นางสุทธิพร  อ่อนประทุม 
      หัวหน้ากลุ่มฯ ภาษาต่างประเทศ                        หัวหน้ากลุ่มฯ สังคมศึกษาฯ  

 
 

                             
 
 
 
 
 

  นายดาบศึก  เหมะธุลิน          นายสุพจน์  สัตถาผล 
หัวหน้ากลุ่มฯ สุขศึกษาและพลศึกษา                            หัวหน้ากลุ่มฯ ศิลปะ      
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    นางอวยพร  เจริญไชย        นายดาบศึก  เหมะธลุิน 
            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ     หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     3.1 เป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
     3.2 จัดท ำรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร 
     3.3 จัดครูผู้สอนตำมสำระพื้นฐำนและสำระเพิ่มเติมให้ครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
     3.4 บริหำร ควบคุม และนเิทศกำรเรียนกำรสอนของครูในกลุ่มสำระให้มีคุณภำพตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร 
     3.5 พิจำรณำก ำหนดครูสอนประจ ำวิชำ 
     3.6 จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โครงกำรสอน สือ่และนวัตเจ้ำหน้ำท่ีเรียนกำรสอน วัสดุฝึกของกลุ่มสำระ 
     3.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรในกลุ่มสำระ พัฒนำและแก้ปัญหำในกำรเรียนกำรสอน โดยให้มีผลงำน 
            วิชำกำรปรำกฏอย่ำงน้อย 1 อย่ำง/ คน/ ปี (พัฒนำตนเองอย่ำงน้อย 20 ชั่วโมง/ปี) 
     3.8 เป็นผู้น ำในกำรจัดกิจเจ้ำหน้ำท่ีเรียนกำรสอน ตำมหลักสูตรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
     3.9 ตรวจและเสนอแนะครูประจ ำวิชำเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผล กำรจัดกิจเจ้ำหน้ำที่เรียนกำรสอน 
            ให้สอดคล้องกับผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 
     3.10 ติดตำมประเมินผล กำรปฏิบัติงำนของครูท้ังด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ  
             ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
     3.11 จัดครูผู้สอนแทนเมื่อมีครูขำด ลำ หรือไปรำชกำร 
     3.12 ให้ควำมเห็นชอบและลงชื่อเสนอจัดหำพัสดุของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
     3.13 ปฏิบัติหน้ำท่ีกำรสอนตำมท่ีโรงเรียนก ำหนด 
     3.14 รวบรวมตรวจเช็ค ปพ.5 และน ำเสนอฝ่ำยวิชำกำรตำมก ำหนด 
     3.15 รับผิดชอบ ตักเตือน เสนอแนะและให้ก ำลังใจครู 
     3.16 จัดท ำแผนงำน โครงกำร และด ำเนินงำนให้เป็นตำมนโยบำยของกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้  
     3.17 น ำเสนอผลงำนดีเด่นของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
     3.18 ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร และแก้ปัญหำของนักเรียนในวิชำท่ีกลุ่มสำระรับผิดชอบ 
     3.19 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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4. งานวัดผลและประเมินผล งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน 
    4.1 งานวัดผลและประเมินผล 
 
 
 

 
 
 
 
 

นายทรงยศ  คุณทรัพย์ 
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     4.1.1 เป็นหัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล 
     4.1.2 ก ำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรวัดผลและประเมินผลของสถำนศึกษำ 
     4.1.3 ส่งเสริมให้ครูด ำเนินกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนกำรสอน โดยเน้นกำรประเมินตำมสภำพจริง 
             จำกกระบวนกำรปฏิบัติ และผลงำน 
     4.1.4 ควบคุมดูแลเกี่ยวกับเวลำเรียนของนักเรียน กำรสอบแก้ตัว กำรลงทะเบียนเรียนซ้ ำ 
     4.1.5 จัดกำรให้มีกำรเทียบโอนควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ และผลกำรเรียนจำกสถำนศึกษำอ่ืน  
             สถำนประกอบกำร และอ่ืนๆ ตำมแนวทำงที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 
     4.1.6 จัดตำรำงสอน ตำรำงสอบกลำงภำคเรียน และสอบปลำยภำคเรียน 
     4.1.7 จัดท ำแบบฟอร์ม สถิติ ข้อมูลสำรสนเทศงำนวัดผล 
     4.1.8 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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      4.2 งานทะเบียน และเทียบโอนผลการเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

นายศราวุธ  โคตะมา 
หัวหน้างานทะเบียน และเทียบโอนผลการเรียน 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
      4.2.1 เป็นหวัหน้ำงำนทะเบียนนักเรียน 
      4.2.2 ก ำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนทะเบียน 
      4.2.3 ด ำเนินกำรลงทะเบียนประวัตินักเรียน และจ ำหน่ำยนักเรียน 
      4.2.4 จัดท ำ ตรวจสอบ และออกเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำ และใบประกำศนียบัตร 
      4.2.5 จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำร หลักฐำนทำงกำรศึกษำ ให้เป็นปัจจุบัน 
      4.2.6 ติดตำมดูแลกำรตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำ กำรแก้ไขหลักฐำนต่ำงๆ และกำรลำออกของนักเรียน 
      4.2.7 ควบคุมดูแลกำรลงทะเบียนวิชำเรียนของนักเรียน 
      4.2.8 ควบคุมดูแลงำน GPA 
      4.2.9 ประสำนกับงำนวัดผลประเมินผลในกำรติดตำมนักเรียนที่มีปัญหำไม่จบหลักสูตร 
      4.2.10 ควบคุมกำรลงผลกำรเรียนในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกรำยวิชำให้ถูกต้อง 
      4.2.11 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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5. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางพลับพลึง  พรหมจักร 
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     5.1 เป็นหัวหน้ำงำนวิจัยและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
     5.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรกำรจัดกำรและกำรพัฒนำคุณภำพงำนวิชำกำร ในภำพรวมของ 
          สถำนศึกษำ 
     5.3 ส่งเสริมให้ครู ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
     5.4 ประสำนควำมร่วมมือในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ตลอดจนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรือพัฒนำคุณภำพ 
           กำรเรียนกำรสอน และงำนวิชำกำรกับสถำนศึกษำ บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงำนและสถำบันอ่ืน 
     5.5 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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6. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
นายศราวุธ  โคตะมา 

หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     6.1 เป็นหัวหน้ำงำนพัฒนำสื่อและเทคโนโลยี 
     6.2 ศึกษำ วิเครำะห์ ควำมจ ำเป็นในกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
          และกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
     6.3 ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนำสื่อ และนวัตเจ้ำหน้ำที่เรียนกำรสอน 
     6.4 จัดหำสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำร 
     6.5 ประสำนควำมร่วมมือในกำรผลิต จัดหำ พัฒนำและกำรใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัด 
          กำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำงำนวิชำกำรกับสถำนศึกษำ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน 
          และสถำบันอ่ืน 
     6.6 ประเมินผลกำรพัฒนำกำรใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 
     6.7 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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7. งานนิเทศการศึกษา 
 

 
 
 
 
 

 

 
นายสุพจน์  สัตถาผล 

หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     7.1 เป็นหัวหน้ำงำนนิเทศกำรศึกษำ  
     7.2 จัดระบบกำรนิเทศงำนวิชำกำร และกำรเรียนกำรสอนภำยในสถำนศึกษำ 
     7.3 ด ำเนินกำรนิเทศงำนวิชำกำร และกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบที่หลำกหลำยและเหมำะสมกับสถำนศึกษำ 
     7.4 ประเมินผลจัดระบบ และกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
     7.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบกำรณ์ กำรจัดระบบนิเทศกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำกับสถำนศึกษำอื่น 
     7.6 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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8. งานแนะแนวการศึกษา 
 

 
 
 
 
 

 
 

นางสาวประภาศรี  โคตะมา 
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

8.1 เป็นหัวหน้ำงำนแนะแนวกำรศึกษำ 

8.2 จัดระบบกำรแนะแนวทำงวิชำกำรและวิชำชีพภำยในสถำนศึกษำโดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนและกระบวนกำรเรียนกำรสอน 

8.3 ด ำเนินกำรแนะแนวกำรศึกษำโดยร่วมมือกับครูทุกคนในสถำนศึกษำ 

8.4 ติดตำมประเมินผลกำรจัดระบบและกระบวนกำรแนะแนวกำรศึกษำในสถำนศึกษำติดตำม  รวบรวม

ข้อมูลผลกำรศึกษำต่อของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 และน ำข้อมูลที่ได้

จำกกำรติดตำมมำสรุปรวบรวมจัดท ำเป็นสถิติกำรศึกษำต่อ 

8.5 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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 9. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
นางสาวทัศนีย์  บุญรักษา 

หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   

9.1 วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย 

ตำมควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 

9.2 ด ำเนินกำรพัฒนำตำมแผนและติดตำมผล ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย 

ตำมควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 

9.3 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

22 

 10. งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางพลับพลึง  พรหมจักร 
หัวหน้างานส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     10.1 เป็นหัวหน้ำงำนส่งเสริมควำมรู้วิชำกำรแก่ชุมชน 
     10.2 ศึกษำ ส ำรวจควำมต้องกำรสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่ชุมชน 
     10.3 จัดให้ควำมรู้เสริมสร้ำงควำมคิดและเทคนิค ทักษะทำงวิชำกำร เพ่ือกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ และคุณภำพ 
           ชีวิตของประชำชนในชุมชนท้องถิ่น 
     10.4 ส่งเสริมให้ประชำชนในชุมชนท้องถิ่น เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมทำงวิชำกำรของโรงเรียน 
     10.5 ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์ระหว่ำงบุคคล ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น 
     10.6 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีไดร้ับมอบหมำย 
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11. งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุพจน์  สัตถาผล 
หัวหน้างานประสานความร่วมมือ 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     11.1 เป็นหัวหน้ำงำนประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำอ่ืน 
     11.2 วำงแผนงำน / โครงกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำอ่ืน 
     11.3 ด ำเนินกำรประสำนสถำนศึกษำอ่ืน เพ่ือท ำกิจกรรมร่วมกันตำมแผนงำน/โครงกำร 
     11.4 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย    
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12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุพจน์  สัตถาผล 
หัวหน้างานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการฯ 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     12.1 เป็นหัวหน้ำงำนส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงำน และสถำบันอ่ืน 
            ที่จัดกำรศึกษำ      
     12.2 วำงแผนงำน / โครงกำรต่ำงๆ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงำน 
            และสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ 
     12.3 ด ำเนินกำรประสำนสถำนศึกษำอ่ืน เพ่ือท ำกิจกรรมร่วมกันตำมแผนงำน/โครงกำร 
     12.4 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย    
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13. งานจัดส ามะโนผู้เรียน และการรับนักเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

นายศราวุธ  โคตะมา 
หัวหน้างานจัดส ามะโนผู้เรียน และรับนักเรียน 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     13.1 เป็นหัวหน้ำงำนจัดส ำมะโนผู้เรียน และรับนักเรียน 
     13.2 ประสำนงำนกำรด ำเนินกำรแบ่งเขตพ้ืนที่บริกำรกำรศึกษำร่วมกัน และเสนอข้อตกลงให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
            เห็นชอบ 
     13.3 ก ำหนดแผนกำรรับนักเรียนโดยประสำนกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     13.4 ด ำเนินกำรรับนักเรียนตำมแผนที่ก ำหนด 
     13.5 ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในกำรติดตำมช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำในกำรเข้ำเรียน 
     13.6 ประเมินผลและรำยงำนผลกำรรับเด็กเข้ำเรียนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ 
     13.7 จัดท ำสถิติกำรรับนักเรียนทุกปีกำรศึกษำ 
     13.8 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีไดร้ับมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

26 

14. งานส่งเสริม และประสานงานการศึกษาในระบบ และนอกระบบฯ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

นายสุพจน์  สัตถาผล 
หัวหน้างานส่งเสริม และประสานงานการศึกษาในและนอกระบบ 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     14.1 เป็นหัวหน้ำงำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรศึกษำในระบบ และนอกระบบฯ  
     14.2 ประสำนควำมร่วมมือ ให้บริกำรแก่หน่วยงำนกำรศึกษำในระบบ และนอกระบบฯ 
     14.3 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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15.  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 

นายดาบศึก  เหมะธุลิน 
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

15.1  วำงแผน/เสนอโครงกำร งบประมำณ จัดท ำแผนปฏิบัติงำนและปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 

15.2  เสนอ แต่งตั้งกรรมกำรที่ปรึกษำกิจกรรมบังคับ เพ่ือควบคุมดูแลกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

15.3  จัดกิจกรรมให้สนองควำมสนใจ ควำมถนัด กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมตำมโครงกำรสนับสนุน 

 กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเรียนฟรี 15 ปี ติดตำมดูแลกำรปฏิบัติงำนของครูตรวจสอบโครงกำร สนับสนุน   

 แก้ปัญหำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

15.4  ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมทุกสิ้นภำคเรียนและรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมต่อนำยทะเบียนและผู้บริหำร  

สถำนศึกษำ 

15.5  ประสำนงำนเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนำรีกับหน่วยงำนอื่น 

15.6  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 


