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ค ำสั่ง โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
ท่ี 156 / 2564 

เร่ือง โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

                                     ....................................................................................   
 ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล บริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมและ
กระจายอ านาจการบริหารไปยังกลุ่มบริหาร ๔ กลุ่มบริหาร ซึ่งในกลุ่มบริหารวิชาการ ได้มีการกระจายอ านาจ               
การบริหารไปยังกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมถึงกลุ่มงานและ
โครงการพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล          
ตามจุดมุง่หมายของหลักสูตรสถานศึกษา       
  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการภายในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย                   
อาศัยอ านาจตามความมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                     
พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ให้ผู้อ านวยการ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา จึงแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้  

 
    คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

1. นายธนะกุล  ช้อนแก้ว ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
2. นายกฤษฎิ์ฏิพล ศิริวรขันธุ ์ รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
3. นางสาวณัทฐพัชร์ เจียมทะวงษ์ รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
4. นายสาทิตย์  สายสนิท รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
5. นางวรรณวิสา สมบัติวงศ์ รองผู้อ านวยการ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ 
1. ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก และร่วมกันแกป้ัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
2. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

1. นางวันเพญ็  มีค าแสน ครู  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอันธิกา บุญเลิศ  ครู  รองประธานกรรมการ 
3. นายภูธร  บ้านเนิน  ครู  กรรมการ 
4. นางขนิษฐา  ตันกูล  ครู  กรรมการ 
5. นายจุมพล  ปัญจะ  ครู  กรรมการ 
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6. นายธนะกิจ   รุ่งโรจน ์  คร ู  กรรมการ 
7. นางอรวลัญซ ์  ผ่องบุรุษ คร ู  กรรมการ 
8. นายณัฐวุฒิ   ปั้นเหน่งเพชร คร ู  กรรมการ 
9. นายจิตรกร   รัตนพันธ ์ คร ู  กรรมการ 
10. นายอัครัช   บุญแท้  คร ู  กรรมการ 
11.  นางสาวอัญชสา  ยิ้มถนอม คร ู  กรรมการ 
12.  นางสาวจุฑาทิพย์  และล้ าเลิศ คร ู  กรรมการ 
13.  นายศุภกฤตย์  อุ่นแอ  คร ู  กรรมการ 
14.  นายสุประจักษ์  บัวพิมพ์  คร ู  กรรมการ 
15.  นางสาวแอมจิรา  จันทร์ล้ี  คร ู  กรรมการ 
16.  นางสาวอมราภรณ์  ทิพชัย  คร ู  กรรมการ 
17.  นายอธิวัฒน ์  เงินสมบัติ คร ู  กรรมการ 
18.  นายนสิทธิ์   ใหญ่ยิ่ง  คร ู  กรรมการ 
19.  นายกฤศณัฎฐ์  คล้ายข า  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ 
1. เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในการปฏิบัติงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้

ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
3. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ 
4. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
5. ปฏิบัติงานหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1. หัวหน้ำกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

นางวันเพญ็  มีค าแสน  คร ู

 หน้ำที่ 
๑. รับผิดชอบงานบุคลากรในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒. ดูแล บริหารจัดการภายในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 

สอดคล้องกับนโยบาย และจุดเน้นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๓. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าโครงสร้างหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย

ของหลักสูตร 
๔. ควบคุมและนิเทศติดตาม ดูแลการเรียนการสอนในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ด าเนินไปตาม   

หลักสูตรสถานศึกษา 
๕. จัดอัตราก าลังของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดครูเข้าสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่าง ๆ   
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๖. วางแผนงานและจัดท าแผนปฏิบัติงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประสานงาน ดูแลให้มี            
การปฏิบัติงานตามแผน พร้อมท้ังให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/งานต่าง ๆ  

๗. วางแผน ก ากับ ติดตามการจัดซื้อ จัดจ้าง การสร้าง การซ่อม การผลิตหรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์           
ส่ือการเรียนการสอนของกลุ่มวิชา ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและเป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๘. จัดท าบัญชีส่ือ การเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอนของกลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน จัดระบบการเก็บรักษา การน าไปใช้ให้อยู่ในระบบท่ีใช้การได้เสมอเกิดประโยชน์สูงสุด 

๙. ติดตามดูแลการจัดครูเข้าสอนแทน ครูสอนซ่อมเสริม 
๑๐. ดูแลเรื่องการวัดผล การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล 
๑๑. จัดท าระบบข้อมูลสถิติ เป็นเอกสารสารสนเทศของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑๒. จัดให้มีการพัฒนาครูทางด้านวิชาการในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑๓. รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ห้องเรียนรายวิชา  และ         

แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด พร้อมใช้งาน 
๑๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2. รองหัวหน้ำกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

นางสาวอันธิกา  บุญเลิศ  ครู  

หน้ำที่ 
1. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในกรณีท่ีหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีภารกิจ  

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
2. จัดท าแผน ปฏิทินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓. ติดตามประเมินผลโครงการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๔. ประสานงานภายในและภายนอกกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๕. จัดหาเอกสารทางวิชาการไว้ในกลุ่มกิจกรรมพฒันาผู้เรียน เพื่อให้ครูได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
6. ปฏิบติัหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
3. งำนกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี 

1. นายภูธร  บ้านเนิน  ครู  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอัญชสา  ยิ้มถนอม ครู  กรรมการ 
3. นายอัครัช  บุญแท้  ครู  กรรมการ 
4. นางสาวชลธิชา   อยู่ยง  ครู  กรรมการ 
5. นางวรญัธภรณ์   นลินวิชญ์โภคิน ครู  กรรมการ 
6. นายจิตรกร  รัตนพันธ์  ครู  กรรมการ 
7. นางอรวลัญซ ์  ผ่องบุรุษ ครู  กรรมการ 
8. นางพัชร ี    อินทร์ช่วย ครู  กรรมการ 
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9. นายอธิวัฒน ์  เงินสมบัติ ครู  กรรมการ 
10. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน ์  ครู  กรรมการ 
11. นายนสิทธิ์  ใหญ่ยิ่ง  ครู  กรรมการ 
12. นางสาวจุฑาพิพย์ และล้ าเลิศ ครู  กรรมการ 
13. นางสาวแอมจิรา จันทร์ล้ี  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที่ 
๑. จัดประชุมเพื่อวางแผนการจัดท าโครงการสอนแต่ละกิจกรรมให้เป็นไปตามหลักสูตร โดยจัดการเรียน   

การสอนแบบเวียนฐานเรียน ฐานละ ๑ กอง สลับกับฐานประจ า 
๒. จัดให้มีการเปิดกองตามระเบียบวิธีการของลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ก่อนการเรียนแต่ละครั้ง  
     โดยให้ผู้ก ากับลูกเสือ -เนตรนารี แต่งกายให้ถูกระเบียบ 
๓. ติดตาม ดูแลการเรียนตามฐานให้เป็นไปตามโครงการสอน และจัดสอนแทนเมื่อผู้ก ากับประจ าฐาน 
   แต่ละฐาน ขาด หรือลา 
4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
4. งำนกิจกรรมยุวกำชำด 

1. นางขนิษฐา  ตันกูล  ครู  ประธานกรรมการ 
2. นายสุประจักษ์  บัวพิมพ์  ครู  กรรมการ 
3. นายศุภกฤตย์  อุ่นแอ  ครู  กรรมการ 
4. นางสาวนรีรักษ์  ทองสะอาด ครู  กรรมการ 
5. นางสาวมนัญญา  รมัยธิติมา ครู  กรรมการ 
6. นางสาวศศิธร   พิมพา  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
7. นายณัฐวุฒิ  ปั้นเหน่งเพชร ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที่ 
๑. จัดประชุมเพื่อวางแผนการจัดท าโครงการสอนแต่ละกิจกรรมให้เป็นไปตามหลักสูตร  
๒. จัดให้มีการเปิดกองตามระเบียบวิธีการของยุวกาชาด ก่อนการเรียนแต่ละครั้ง โดยให้ผู้สอนยุวกาชาด  

แต่งกายให้ถูกระเบียบ          
๓. ติดตาม ดูแลการเรียนตามฐานให้เป็นไปตามโครงการสอน และจัดสอนแทนเมื่อผู้สอนขาด หรือลา 
4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
5. งำนกิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร 

1. นายจุมพล  ปัญจะ  ครู  ประธานกรรมการ 
2. นายอัครัช  บุญแท้  ครู  กรรมการ 
3. นายพุทธัย  เพื่อรอดวงษ ์ ครู  กรรมการ 
4. นางสาวจุฑาทิพย์   และล้ าเลิศ ครู  กรรมการ 
5. ว่าท่ี ร.ต.หญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล ครู  กรรมการและเลขานุการ 
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หน้ำที่ 
1. ดูแล และรับสมัคร และจัดท าบัญชีรายช่ือนักศึกษาวิชาทหารทุกช้ันปี 
2. ควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหารในทุกช้ันปี ในปฏิบัติกิจกรรมอาสานักศึกษาวิชาทหาร 
3. จัดท าสรุปรายงานประจ าปีในส่วนของกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
6. งำนกิจกรรมชุมนุม 

นายกฤศณัฎฐ์  คล้ายข า  ครู   

 หน้ำที่ 
๑.  จัดประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมชุมนุมให้เป็นไปตามหลักสูตร และมุ่งเน้นการเสริมสร้าง 

 ทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน 
๒.  จัดให้มกีารจัดต้ังชุมนุม และให้นักเรียนเลือกชุมนุมตามความสนใจ 
๓.  ติดตาม ดูแลการเรียนกิจกรรมชุมนุม ให้เปน็ไปตามโครงการสอนของแต่ละชุมนุม 
4.  รวบรวมรายงานสรุปกิจกรรมชุมนุมของนักเรยีนทุกชุมนุม โดยประสานกับครูประจ าชุมนุม 
4.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

7. งำนพัสดุกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

นางสาวจุฑาทิพย์  และล้ าเลิศ ครู   

 หน้ำที่ 
๑. ส ารวจความต้องการในการใช้วัสดุ – อุปกรณ์ 
๒. จัดท า ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ หรือขอเบิกจากวัสดุกลาง 
๓. จัดท าทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๔. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานพัสดุ 
๕. ท างานร่วมกับงานพัสดุโรงเรียนในการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๖. ดูแล และท าทะเบียนการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๗. เสนอขอซ่อมแซมวัสดุ – อุปกรณ์ท่ีช ารุด 
๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

          
8. งำนแผนงำนกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

นายศุภกฤตย์  อุ่นแอ  ครู   

 หน้ำที่ 
๑. วิเคราะห์และประสานงานการจัดท าแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
๒. ประสานงาน ดูแล และตรวจสอบการด าเนินงานของกิจกรรม/โครงการในกลุ่มกิจกรรมพฒันาผู้เรียน

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้บรรลุตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
/3. รวบรวม... 
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๓. รวบรวมสรุปผลการด าเนินงานของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ภายในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

9. งำนสำรบรรณ และธุรกำรกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

1. นางสาวอันธิกา  บุญเลิศ  ครู  ประธานกรรมการ 
2. นางพัชร ี    อินทร์ช่วย ครู  กรรมการ 
3. ว่าท่ี ร.ต.หญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล ครู  กรรมการ 
4. นายกฤศณัฎฐ์  คล้ายข า  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

   
 หน้ำที่ 

๑. ประสานงานต่าง ๆ ภายในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโรงเรียน 

๒. เก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่นค าส่ังทุกชนิด หนังสือราชการ 
     ไว้เป็นหลักฐาน 
๓. รวบรวมผลการปฏิบัติงานของกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน เสนอฝ่ายบริหาร 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  
10.  งำนประกันคุณภำพกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

1. นายอธิวัฒน ์  เงินสมบัติ ครู  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธิติมาศ  สุขประเสริฐชัย ครู  กรรมการ 
3.  ว่าท่ี ร.ต.หญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล ครู  กรรมการและเลขานุการ   

หน้ำที่ 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลและด าเนินการประเมินประกันคุณภาพภายในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ตามมาตรฐานท่ีก าหนด        
๒. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล จัดท าเป็นรูปเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.  จัดท ารายงานประกันคุณภาพของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (SAR) ในปีการศึกษา 
4.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

11. งำนสำรสนเทศกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

1. นางสาวอมราภรณ์ ทิพชัย  ครู  ประธานกรรมการ 
2. นางธาณี   รัตนพันธ ์ ครู  กรรมการ 
3. นายอัครัช  บุญแท้  ครู  กรรมการ 
4. นายศุภกฤตย์  อุ่นแอ  ครู  กรรมการ 
5. นางสาวอันธิกา  บุญเลิศ  ครู  กรรมการและเลขานุการ  

  
 

/หน้าท่ี... 
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 หน้ำที่ 
 ๑.  แจ้งข่าวสารเรื่องราวแก่ครูในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๒.  ให้ข่าวสารของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แก่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนรวมทั้งแจ้งให้ครู 
      และนักเรียนทราบ 

3. จัดท าข้อมูลส่งให้งานประชาสัมพันธ์เพื่อจัดท าวารสารของโรงเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

12. งำนนิเทศภำยในกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

1. นางวันเพญ็  มีค าแสน ครู  ประธานกรรมการ 
2. นางขนิษฐา  ตันกูล  ครู  กรรมการ 
3. นายภูธร   บ้านเนิน  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  
๑.  วางแผนงานนิเทศการเรียนการสอนในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2.  รวบรวมข้อมูลการนิเทศ และการสังเกตการสอนของครูภายในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.  ให้ค าปรึกษา แนะน าเพื่อนครู เกี่ยวกับเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
13.  งำนหลักสูตรกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

1. นางวันเพญ็  มีค าแสน ครู  ประธานกรรมการ 
2. นายภูธร   บ้านเนิน  ครู  กรรมการ 
3. นางขนิษฐา  ตันกูล  ครู  กรรมการ 
4. นายจุมพล  ปัญจะ  ครู  กรรมการ 
5. นางสาวอันธิกา  บุญเลิศ  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที่ 
 ๑.   พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 ๒.   ประสานงานและร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 
 ๓.   ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
14. งำนวัดผลกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

1. นายนสิทธิ์  ใหญ่ยิ่ง  ครู  ประธานกรรมการ 
2. นายจุมพล  ปัญจะ  ครู  กรรมการ 
3. นางสาวอัญชสา  ยิ้มถนอม ครู  กรรมการ 
4. นางพัชร ี    อินทร์ช่วย ครู  กรรมการ 
5. นางสาวแอมจิรา  จันทร์ล้ี  ครู  กรรมการ 
6. นายสุประจักษ์  บัวพิมพ์  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

/หน้าท่ี... 
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หน้ำที่ 
๑.   ให้ค าปรึกษาและวางแผนร่วมกันระหว่างครูในการประเมินผลรายวิชาเดียวกัน 
๒.   สร้างและวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อจัดเก็บเข้าธนาคารข้อสอบ 
๓.   จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับการวัดผลโดยประสานงานกับงานทะเบียนวัดผล 
๔.   สรุปผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละภาคเรียนและในแต่ละปีการศึกษาของกลุ่มกิจกรรม 
     พัฒนาผู้เรียนโดยประสานกับหัวหน้ากิจกรรมต่าง ๆ  
๕.   รวบรวมสถิติการสอบผ่าน การติด ๐ ร มส ในแต่ละรายวิชา เพื่อใช้ในการจัดสอนซ่อมเสริม 
      สอบแก้ตัว การเรียนซ้ า ตลอดจนจัดท าสถิติผลการเรียนของแต่ละรายวิชา เพื่อเป็นข้อมูลใน   
      การศึกษาเปรียบเทียบและพัฒนาการเรียนการสอน 
๖.   ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
15.  งำนพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

1. นายกฤศณัฎฐ์  คล้ายข า  ครู  ประธานกรรมการ 
2. นายจิตรกร  รัตนพันธ ์ ครู  กรรมการ 
3. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน ์  ครู  กรรมการ 
4. นางสาวอมราภรณ์ ทิพชัย  ครู  กรรมการ 
5. นางสาวแอมจิรา  จันทร์ล้ี  ครู  กรรมการ 
6. นายณัฐวุฒิ  ปั้นเหน่งเพชร ครู  กรรมการ 
7. นางสาวอันธิกา  บุญเลิศ  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที่ 
๑.  วางแผนในการส่งเสริม พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีส าหรับการเรียนการสอนของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2.  บริการยืม-ส่งส่ือการเรียนการสอน และจัดท าทะเบียนการใช้ส่ือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ของ 
     กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
3.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

16.  งำนวิจัยกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

1. นายจิตรกร  รัตนพันธ ์ ครู ประธานกรรมการ 
2. นางอรวลัญซ ์  ผ่องบุรุษ ครู กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ 
๑.  เผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยทางการศึกษา 
๒.  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยทางการศึกษา 
๓.  รวบรวมงานวิจัยของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ส่งขอ้มูลให้งานประกันคุณภาพของกลุ่มกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนเพื่อจัดท า SAR ของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเสนอกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

/4.รวบรวม... 
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๔.  รวบรวมบทคัดย่องานวิจัยของครูในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน น าจัดเก็บในฐานข้อมูล (DRIVE) 
     ของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๕.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 ๑7. เจ้ำหน้ำที่หน่วยพสัดุกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

   นางสาวจุฑาทิพย์  และล้ าเลิศ ครู 

  หน้ำที่ 

๑. มีหน้าท่ีในการควบคุมการส่ังจ่ายพัสดุ ก ากับดูแล และตรวจสอบเอกสารตามใบเบิกพัสดุ และ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ       
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐     

๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

18. งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้กลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

1. นางสาวอมราภรณ์ ทิพชัย  ครู  ประธานกรรมการ 
2. นายจิตรกร  รัตนพันธ ์ ครู  กรรมการ 
3. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน ์  ครู  กรรมการ 
4. นายอธิวัฒน ์  เงินสมบัติ ครู  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ 
๑. วางแผนในการปรับปรุง พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒. ดูแล ตกแต่งห้องสมุดกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สวยงาม เป็นระเบียบ 
๓. ดูแลหนังสือ เอกสารประกอบการสอน และคู่มือครู 
๔. เก็บรวบรวมสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๕. จัดป้ายนิเทศเสริมความรู้ให้แก่ครู และนักเรียนได้ศึกษา 
๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ เสียสละเพื่อบังเกิดผลดีต่อโรงเรียนและ
และราชการอย่างสูงสุด 
   

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

     ส่ัง ณ วันท่ี  2  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
      (นายธนะกุล ช้อนแก้ว) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
   


