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รองหัวหนากลุมสาระฯ 
นางรัตนา  พฤกษาปญญะ 

งานสารบรรณ / ธุรการกลุมสาระฯ 
น.ส.กนิษฐา  หลักดี , น.ส.หทัยรัตน  ชมฤทธ์ิ 

งานหลักสูตรกลุมสาระฯ 
นางรัตนา  พฤกษาปญญะ , นายธราวุฒ  ภัทรผลพูล 

งานนิเทศภายในกลุมสาระฯ 
น.ส.มนัสนันท  พุมดียิ่ง , นายธราวุฒ  ภัทรผลพูล 

งานวัดผลกลุมสาระฯ 
นางกรรณิการ  มนุญโย , นางสาวชอทิพย  สุวรรณรัตน 

งานหองสมุดกลุมสาระฯ 
นางอรวรรณ  เพอโรดิน , น.ส.ชลธิชา  อยูยง , 
นายชาญชยั คําเวียง , น.ส.มนัสนันท  พุมดียิ่ง 

งานสารสนเทศกลุมสาระฯ 
นายประกาศิต  บุญวงค , นางพัชรี  อินทรชวย 

งานแผนงานกลุมสาระฯ 
น.ส.หทัยรัตน  ชมฤทธ์ิ , น.ส.อําภา  ศรีวงคราช 

งานพัสดุกลุมสาระฯ 
นางสุภิดา  วิไลลักษณ , นายประกาศิต  บุญวงค 

ผูประสานงานเทคโนโลยกีลุมสาระฯ 
นายประกาศิต  บุญวงค , นายเจนณรงค  อรามรัตนชัย 

งานประกันคุณภาพกลุมสาระฯ 
นายเจนณรงค  อรามรัตนชัย , นางวันดี  แจมพินิจ  

งานวิจัยกลุมสาระฯ 
นางอรวรรณ  เพอโรดิน , นายภูธร  บานเนิน 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
นางภวรัตน  ภัทรผลพูล 

ผูอํานวยการโรงเรียน 



๒ 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ปฏิบัติหนาที่ในกลุมสาระฯ หนาที่ตามโครงสราง 

๑ นางภวรัตน  ภัทรผลพูล หัวหนากลุมสาระฯ ๑. ทําหนาที่สอนในกลุมวิชาที่รับผิดชอบ สัปดาหละไม
นอยกวา ๑๕ คาบและเปนคณะกรรมการฝาย
วิชาการของโรงเรียน 

๒. ชวยฝายวิชาการในการวิเคราะหหลักสูตร จัดทํา
โครงสรางหลักสูตร สาระการเรียนรู ใหเปนไปตาม
วิสัยทัศน  จุดมุงหมายของหลักสูตร 

๓. ควบคุมและนิเทศติดตาม ดูแลการเรียนการสอนใน
กลุมสาระการเรียนรูของตนใหดําเ นินไปตาม
หลักสูตร 

๔. จัดอัตรากําลังของกลุมสาระการเรียนรู จัดครูเขา
สอนรายวิชาตาง ๆ ชวยจัดตารางสอน 

๕. วางแผนงานและจัดทําแผนปฏิบัติงานของกลุมสาระ
การเรียนรู ประสานงาน ดูแลใหมีการปฏิบัติงาน
ตามแผน พร อมทั้ ง ใหมีก ารปร ะเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ/งานตาง ๆ  

๖. รับผิดชอบดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง การสราง การ
ซอม การผลิตหรือจัดหาวัสดุอุปกรณ สื่อการเรียน
การสอนของกลุมวิชา คุมการเงิน การจัดซื้อ จัดจาง
ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการและเปนไปตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินบํารุงการศึกษา 

๗. จัดทําบัญชีสื่อ การเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ 
หนังสือ อุปกรณการเรียนการสอนของกลุมสาระ
การเรียนรู จัดระบบการเก็บรักษา การนําไปใชให
อยูในระบบที่ใชการไดเสมอเกิดประโยชนสูงสุด 

๘. ติดตามดูแลการจัดครูเขาสอนแทน ครูสอนซอม
เสริม 

๙. ดูแลเรื่องการวัดผล การประเมินผลการเรียนให
เปนไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล 

๑๐. จัดทําระบบขอมูลสถิติ เปนเอกสารสาระสนเทศของ
กลุมสาระการเรียนรู 

๑๑. จัดใหมีการพัฒนาครูทางดานวิชาการในกลุมสาระ
การเรียนรู 

๑๒. รับผิดชอบดูแลหองปฏิบัติการ หองสมุดกลุมสาระ
การเรียนรู หองเรียนรายวิชา  และแหลงเรียนรูตาง 
ๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด พรอมใชงาน 

๑๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู – อาจารยในกลุม
วิชา ปละ ๒ ครั้ง ตามที่โรงเรียนกําหนด และเสนอ
ผลการประเมิน ประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร
ในการพิจารณาความดีความชอบของครู – อาจารย
ในกลุมสาระการเรียนรู 

๑๔. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 



๓ 

๒ นางรัตนา  พฤกษาปญญะ รองหัวหนากลุมสาระฯ ๑. ทําหนาที่สอนตามที่ไดรับหมอบหมาย 
๒. ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนากลุมสาระ ฯ เมื่อไมมีผูทํา

หนาที่หัวหนากลุมสาระ ฯ หรือหัวหนากลุมสาระ ฯ 
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

๓. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
๓ น.ส.กนิษฐา  หลักดี ,  

น.ส.หทัยรัตน  ชมฤทธ์ิ 
งานสารบรรณ / ธุรการกลุมสาระฯ ๑. ประสานงานตางๆภายในกลุมสาระ ฯ เพ่ือใหงาน

เปนไปตามวัตถุประสงคของกลุมสาระ ฯ  และ
โรงเรียน 

๒. เก็บเอกสารหลักฐานตางๆของกลุมสาระ ฯ เชน
คําสั่งทุกชนิด หนังสือราชการไวเปนหลักฐาน 

๓. รวบรวมผลการปฏิบัติงานของกลุมสาระ ฯ เสนอ
ฝายบริหาร 

๔. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
๔ น.ส.หทัยรัตน  ชมฤทธ์ิ ,  

น.ส.อําภา  ศรีวงคราช 
งานแผนงานกลุมสาระฯ ๑. วิเคราะหและประสานงานการจัดทําแผนงานให

สอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน 
๒. ประสานงาน ดูแล และตรวจสอบการดําเนินงานให

เปนไปดวยความเรียบรอย เพ่ือใหบรรลุตามแผนที่
กําหนดไว 

๓. สรุปผลการดําเนินงานของโครงการ 
๔. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

๕ นายเจนณรงค อรามรัตนชัย,  
นางวันดี  แจมพินิจ 

งานประกันคุณภาพกลุมสาระฯ ๑. เก็บรวบรวมขอมูลและดําเนินการประเมินประกัน
คุณภาพภายในกลุมสาระฯตามมาตรฐานที่กําหนด 

๒. วิเคราะหขอมูล สรุปผล จัดทําเปนรูปเลมรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพกลุมสาระฯ 

๓. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
๖ นายประกาศิต  บุญวงค , 

นางพัชรี  อินทรชวย 
งานสารสนเทศกลุมสาระฯ ๑. รับแจงขาวสารเรื่องราวแกครูในกลุมสาระ ฯ 

๒. ใหขาวสารของกลุมสาระ ฯ แกฝายประชาสัมพันธ
โรงเรียนรวมทั้งแจงใหอาจารย และนักเรียนทราบ 

๓. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
๗ นางสุภิดา  วิไลลักษณ ,  

นายประกาศิต  บุญวงค 
งานพัสดุกลุมสาระฯ ๑. จัดทําทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑของกลุมสาระ ฯ 

๒. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานขอมูล
เก่ียวกับงานพัสดุ 

๓. รวมกับงานพัสดุโรงเรียนในการตรวจสอบพัสดุ
ครุภัณฑของกลุมสาระ ฯ 

๔. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
๘ น.ส.มนัสนันท  พุมดียิ่ง ,  

นายธราวุฒ  ภัทรผลพูล 
งานนิเทศภายในกลุมสาระฯ ๑. วางแผนงานนิเทศการเรียนการสอนในกลุมสาระฯ 

๒. ใหคําปรึกษา แนะนําเพ่ือนครู เก่ียวกับเน้ือหาและ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

๓. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
๙ นางรัตนา  พฤกษาปญญะ ,  

นายธราวุฒ  ภัทรผลพูล 
งานหลักสูตรกลุมสาระฯ ๑. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูของกลุมสาระฯ ให

ทันสมัยอยูเสมอ 
๒. ประสานงานและรวมออกแบบแผนการจัดการ

เรียนรูใหสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน 
๓. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 



๔ 

๑๐ นางอรวรรณ  เพอโรดิน ,  
น.ส.ชลธิชา  อยูยง , 
นายชาญชัย คําเวียง ,  
น.ส.มนัสนันท  พุมดียิ่ง 

หองสมุดกลุมสาระฯ ๑. ควบคุมดูแลการใชหองศูนยวิชาการ การเรียนการ
สอนคณิตศาสตร 

๒. สงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
๓. ผลิตสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
๔. บริการยืม-สงสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
๕. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

๑๑ นางกรรณิการ มนุญโย , 
 
นางสาวชอทิพย สุวรรณรัตน 

วัดผลกลุมสาระฯ ๑. ใหคําปรึกษาและวางแผนรวมกันระหวางครูในการ
ประเมินผลรายวิชาเดียวกัน 

๒. สรางและวิเคราะหขอสอบเพ่ือจัดเก็บเขาธนาคาร
ขอสอบ 

๓. จัดเตรียมแบบฟอรมตางๆเก่ียวกับการวัดผลโดย
ประสานงานกับทะเบียนวัดผล 

๔. รวบรวมสถิติการสอบผาน การติด ๐ ร มส. ในแต
ละรายวิชา เพ่ือใชในการจัดสอนซอมเสริม สอบแก
ตัว การเรียนซ้ํา ตลอดจนจัดทําสถิติผลการเรียน
ของแตละรายวิชา เพ่ือเปนขอมูลในการศึกษา
เปรียบเทียบและพัฒนาการเรียนการสอน 

๕. สรุปผลการเรียนของนักเรียนในแตละภาคเรียนและ
ในแตละปการศึกษา 

๖. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
๑๒ นายประกาศิต  บุญวงค ,  

นายเจนณรงค  อรามรัตนชัย 
ผูประสานงานเทคโนโลยีกลุมสาระฯ ๑. ปรับปรุงฐานขอมูลของครูในกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร ในเว็บไซตใหเปนปจจุบัน 
๒. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

๑๓ นางอรวรรณ  เพอโรดิน ,  
นายภูธร  บานเนิน 

วิจัยกลุมสาระฯ ๑. เผยแพรขาวสารและขอมูลเก่ียวกับงานวิจัยทาง
การศึกษา 

๒. ใหคําปรึกษาเก่ียวกับงานวิจัยทางการศึกษา 
๓. รวบรวมงานวิจัยของกลุมสาระ ฯ เพ่ือเสนอฝาย

วิชาการ 
๔. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 


