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ค าน า 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินการ เพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานขององค์กร เป็นการรวบรวมกระบวนการ ปฏิบัติงานของกลุ่มงานในสังกัดฝ่ายบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 
งานโครงการพิเศษ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานจัดการเรียนการ
สอน งานนิเทศ การศึกษา งานสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ งานแหล่งเรียนรู้ งานห้องสมุด งานประกันคุณภาพการศึกษา 
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย งานทะเบียนวัดผลและเทียบโอน
ผลการเรียน งานรับนักเรียน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว งานสารสนเทศ งานติดตามการจัดการเรียนการสอน 
ฝ่ายบริหารวิชาการ เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทํางานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ เพ่ือกําหนดเป็น
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ได้งานที่มีคุณภาพตามท่ีกําหนด ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่านอกจากประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน
โดยตรงแล้ว ยังจะ เป็นประโยชน์ต่อผู้มารับบริการเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงข้ันตอน และรายละเอียดของ 
กระบวนการต่างๆ เป็นแนวทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ โรงเรียนนางรองพิทยาคม  

 
 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
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คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

แนวคิดหลักในการบริหารงาน 
งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๔๕ มุ่งให้กระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษา
ดําเนินการได้โดยอิสระ  คล่องตัว รวดเร็ว  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมี
ส่วนร่วมจากผู้ทีม่ีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  ซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญทําให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ 
สามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค ์

๑.  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร  และให้การบริหารงานด้านวิชาการมีอิสระ   
คล่องตัว รวดเร็ว  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น 

๒.  เพ่ือให้การบริการ และการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสอดคล้องกับ 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาตนเอง และจากการประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอก 

๓. เพ่ือให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และกระบวนเรียนรู้  ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ที่สนองต่อ 
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญได้อย่างมีคุณภาพ  และมีประสิทธิภาพ 

๔. เพ่ือให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และของ 
บุคคล ครอบครัว หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนๆอย่างกว้างขวาง 
 

คณะกรรมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ 
      ๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑.๑   นายสุรธี  เครือบคนโท    ผู้อํานวยการโรงเรียน ประธาน  
๑.๒   นางอรพิน  ขุนเพ็ง                   รองผู้อํานวยการโรงเรียน กรรมการ 
๑.๓   นายภาคิน  ยิ่งภัทรกิจ               ผู้ชว่ยผู้อํานวยการโรงเรียน กรรมการ 
๑.๔   นายปรารภ    แกกูล ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียน กรรมการ 
๑.๕   นายอายุปข่าน  สยามประโคน รองผู้อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
๑.๖   นางสาวสราวลี  มาประจวบ ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

          มีหน้าที่  ให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารวิชาการ 

 ๒. คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ 
                    ๒.๑  นายอายุปข่าน  สยามประโคน รองผู้อํานวยการโรงเรียน         ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ 
                  ฝ่ายบริหารวิชาการ  

มีหน้าที่   
          ๑.  วางแผนนําแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารงานไปสู่การปฏิบัติ  

 ๒.  ร่วมประชุมเพ่ือรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่างๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้คําปรึกษา 



๔ 
 
หารือในการพัฒนางานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน  

๓.  เป็นกรรมการที่ปรึกษา ให้คําแนะนําการบริหารงาน  
๔.  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการดําเนินงาน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจ 

กับบุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพ่ือให้การดําเนินงานของฝ่ายบริหารวิชาการ 
ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

๕.  กําหนดมาตรฐานการบริหารงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริหาร 
งาน ได้แก่ งานพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น งานวางแผนงานด้านวิชาการ งานจัดการเรียนการสอน งานพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษา งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน งานวิจัย 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ งานนิเทศการศึกษา งานแนะแนว งานพัฒนา 
และใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                     ๖.  ประสานงานครูในกลุ่มสาระเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานทางด้านการเรียนการสอน การจัด 
กิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนตามกลุ่มสาระนั้น ๆ  

๗.  ประสานงานครูในสายชั้นเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน การสร้างระเบียบวินัยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ทุกคน 

          ๒.๒  นางสาวสราวลี  มาประจวบ          ครู  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย   
    บริหารวิชาการ                      

มีหน้าที่   
          ๑.  ร่วมวางแผนนําแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารงานไปสู่การปฏิบัติ  

 ๒.  ร่วมประชุมเพ่ือรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่างๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้คําปรึกษา 
หารือในการพัฒนางานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน  

๓.  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการดําเนินงาน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจ 
กับบุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพ่ือให้การดําเนินงานของฝ่ายบริหารวิชาการ 
ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
                     ๔.  ประสานงานครูในกลุ่มสาระเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานทางด้านการเรียนการสอน การจัด 
กิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนตามกลุ่มสาระนั้น ๆ  

๕.  ประสานงานครูในระดับชั้นเรียนเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน การสร้างระเบียบวินัยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ทุกคน 
  

          ๒.๓ นางรุ่งรัตน์  จําปาโพธิ์          ครู  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเลขานุการ 
   ฝ่ายบริหารวิชาการ 

     ๒.๔ นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์   ครู ผู้ช่วย 
     ๒.๕ นางสาริศา  ดวงจันทา ครู ผู้ช่วย 
     ๒.๖ นางสาวฐิติมา  ยิ่งยง ครู ผู้ช่วย 
     ๒.๗ นางสาวศุภรักษ์  สิริโสม ครู ผู้ช่วย 
     ๒.๘ นางสาวปวีณา  โสภา ครู   ผู้ช่วย 
     ๒.๙ นายมนตรี  ชื่นอุรา ครู ผู้ช่วย 
     ๒.๑๐ นางสาวพัชรา  เการัมย์ ครู ผู้ช่วย 



๕ 
 
  มีหน้าที่ 
 ๑.  รับส่งหนังสือฝ่ายบริหารวิชาการ 
 ๒.  จัดทําและจัดเก็บหนังสือเอกสารต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารวิชาการ 
 ๓.  จัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
 ๔.  บริหารงานธุรการ/งานสารบรรณ งานฝ่ายบริหารวิชาการ และจัดทําให้เป็นปัจจุบัน  
ทันเวลา เกษียณ นําเสนอหนังสือ ราชการและประสานงาน  แจกจ่ายอย่างมีระบบและตรวจสอบได้ 
 ๕.  บริหารจัดการศูนย์วิชาการให้เป็นปัจจุบัน เผยแพร่ความรู้จากเอกสาร คู่มือ หนังสือที่ส่งมา   
เผยแพร่แก่ครู  หรือส่งต่อไปยังกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๖.  บริหารการจัดห้องสํานักงาน โครงสร้างบริหารงาน ทําเนียบบุคลากรในฝ่ายบริหารวิชาการ         
ให้สวยงามทันสมัย ได้มาตรฐานและส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 
 ๗. ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ของฝ่ายบริหารวิชาการ 
 ๘.  จัดทําสารสนเทศ ข้อมูล สถิติข้อมูลทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และทันสมัย 
 ๙.  งานตอบแบบสอบถาม  การให้บริการข้อมูลต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์  การวิจัย  ตามที่ 
หน่วยงานราชการ หรือบุคคลขอความร่วมมือมา โดยประสานกับบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
                    ๑๐.  ให้บริการงานด้านวิชาการ งานปฏิคม ประชาสัมพันธ์  ในสํานักงานวิชาการ แก่บุคลากร 
ในโรงเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรภายนอก 
          ๑๑.  บันทึกการประชุม  ให้นําเสนอบันทึกสมุดเยี่ยมฝ่ายบริหารวิชาการ 
          ๑๒.  งานส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับต่างๆ  ทั้งในและนอกโรงเรียน 
               ๑๓.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    
  ๓. งานแผนงานวิชาการ 

          ๓.๑ นางสาวปวีณา  โสภา ครู ประธานกรรมการ 
     ๓.๒ นายมนตรี  ชื่นอุรา ครู กรรมการ 
     ๓.๓ นางสาวพัชรา  เการัมย์ ครู กรรมการ 
                    ๓.๔ นางรุ่งรัตน์  จําปาโพธิ์          ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 

     มีหน้าที ่
     ๑.  จัดทําแผนหรือโครงการสําหรับงานวิเคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารวิชาการ 
           ๒.  วิเคราะห์และประสานงานการจัดทําแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนและมาตรฐานการศึกษา  
          ๓.  ช่วยเหลือประสานงาน กํากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และรวบรวมแผนงาน โครงการ เพ่ือให้เกิด
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีอย่างมีประสิทธิภาพ 
         ๔.  ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการประจําปี 
         ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
   
 



๖ 
 
  ๔.  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
       ๔.๑ นายสุรธ ี เครือบคนโท       ผู้อํานวยการโรงเรียน             ประธานกรรมการ 
                     ๔.๒ นายอายุปข่าน  สยามประโคน      รองผู้อํานวยการโรงเรียน                 รองประธานกรรมการ 
                     ๔.๓ นางพิมพ์ภัฏชฎา  พิกุลทอง         คร ู              กรรมการ 
                     ๔.๔ นายสมพุด  เกตขจร                 ครู                                            กรรมการ 
                  ๔.๕ นายสันติ  อาภรณ์พงษ์       คร ู                                            กรรมการ 
                     ๔.๖ นางวารุณี  หัสนิสสัย                 ครู                                       กรรมการ 
                     ๔.๗ นางสาวกําไลทอง  ราชแก้ว         ครู                                           กรรมการ 
                     ๔.๘ นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์       ครู                                           กรรมการ 
                     ๔.๙ นายภาคิน  ยิ่งภัทรกิจ       ครู                              กรรมการ 
                     ๔.๑๐ นางสมบัติ  สยามประโคน       คร ู     กรรมการ 
                     ๔.๑๑ นางสาริศา  ดวงจันทา       คร ู     กรรมการ 
                     ๔.๑๒ นางสาวสราวลี  มาประจวบ      คร ู                                           กรรมการและเลขานุการ 

     มีหน้าที ่
                    ๑. วางแผนการดําเนินงานวิชาการ กําหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา และ 
แนวการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา                    
ขั้นพ้ืนฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
                    ๒. จัดทําคู่มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กํากับ ติดตาม                                            
ให้คําปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการแนะแนวให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           ๓. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้                        
การวัดผลและประเมินผล และการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดําเนินการของหลักสูตร 
           ๔. ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และชุมชน เพ่ือให้การใช้หลักสูตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
           ๕.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง และนํา
ข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่างๆ มาพิจารณาเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
           ๖.  ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
           ๗.  ติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคล ระดับช่วงชั้นและระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละปี
การศึกษา เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา 
           ๘.  ตรวจสอบ ทบทวนประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา แล้วใช้ผลการประเมินเพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรในปี
การศึกษาต่อไป 
           ๙.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
                  ๑๐.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 



๗ 
 

๕. งานจัดการเรียนรู ้
  ๕.๑ นายอายุปข่าน  สยามประโคน      รองผู้อํานวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
                     ๕.๒ นางสาวสราวลี  มาประจวบ        ครู                                            รองประธานกรรมการ 
                     ๕.๓ นางพิมพ์ภัฏชฎา  พิกุลทอง         ครู               กรรมการ 
                     ๕.๔ นายสมพุด  เกตขจร                 ครู                                            กรรมการ 
                  ๕.๕ นายสันติ  อาภรณ์พงษ์       คร ู                                            กรรมการ 
                     ๕.๖ นางวารุณี  หัสนิสสัย                 ครู                                       กรรมการ 
                     ๕.๗ นางสาวกําไลทอง  ราชแก้ว         ครู                                           กรรมการ 
                     ๕.๘ นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์       ครู                                           กรรมการ 
                     ๕.๙ นายภาคิน  ยิ่งภัทรกิจ       ครู                              กรรมการ 
                     ๕.๑๐ นางสมบัติ  สยามประโคน       คร ู     กรรมการ 
                     ๕.๑๑ นายพานุวัฒน์  ป้องเคน       คร ู     กรรมการ 
                     ๕.๑๒ นางรุง่รัตน์  จําปาโพธิ์       คร ู     กรรมการ 
                     ๕.๑๓ นายมนตรี  ชื่นอุรา                 ครู                                            กรรมการและเลขานุการ 
   
        มีหน้าที่ 
      ๑.  ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   
      ๒.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ  
เป้าหมาย คุณลักษณะพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      ๓.  จัดทําโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆที่กําหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน 
และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
      ๔.  วางแผนการจัดการเรียนการสอน จัดตารางการจัดการเรียนรู้ 
                     ๕.  จัดทําคําสั่งปฏิบัติหน้าที่การสอน 
                     ๖.  นําหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรที่เหมาะสม 
        ๗.  นิเทศการใช้หลักสูตร 
      ๘.  ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
      ๙.  ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
 ๑๐.  ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการ  

๑๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันและทดสอบความรู้ทางวิชาการ 
ของสถาบันอื่นทางวิชาการในทุกระดับ  

๑๒. ฝึกอบรม ให้ความรู้กับนักเรียนก่อนที่จะเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการกับสถาบันอื่น  
๑๓. จัดระบบสวัสดิการ การบริการ และการดําเนินงานเกี่ยวกับการเข้าร่วมการแข่งขัน 

ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
๑๔. สํารวจและรายงานผลปัญหา อุปสรรคและความสําเร็จของกิจกรรมทางวิชาการ  

ต่อผู้อํานวยการสถานศึกษา 
     ๑๕.  งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



๘ 
 

๖. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       ๖.๑  นางพิมพ์ภัฏชฎา  พิกุลทอง              หวัหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย       
       ๖.๒  นายสมพุด  เกตขจร         หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์     
       ๖.๓  นายสันติ  อาภรณ์พงษ ์       หัวหน้ากลุ่มสาระฯรู้วิทยาศาสตร์     
            ๖.๔  นางวารุณี  หัสนิสสัย      หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ   
                     ๖.๕  นางสาวกําไลทอง  ราชแก้ว      หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ       
                     ๖.๗  นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์    หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ             
       ๖.๘  นายภาคิน  ยิ่งภัทรกิจ      หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
                     ๖.๙  นางสมบัติ  สยามประโคน      หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  
          ๖.๑๐  นางสาวสราวล ี มาประจวบ           หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
    
   มีหน้าที่ 
     ๑.  วางแผนการปฏิบัติงาน /โครงการ จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯร่วมกับฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
     ๒.  เป็นคณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารวิชาการ 
 ๓.  ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดทําแผนการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 ๔.  วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ติดตามดูแลกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้สนองหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๕.  ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรม 
วิชาการ การประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการ 
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
     ๖.  วางแผนการจัดการเรียนการสอน จัดตารางสอน และจัดบุคลากรสอนในรายวิชาต่างๆ 
ของกลุ่มสาระฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารวิชาการ 
      ๗.  ควบคุมดูแลและนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ให้เป็นไป 
ตามหลักสูตร 
      ๘.  กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและกํากับติดตามการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระฯ 
      ๙.  ควบคุมดูแลการวัดผลประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล 
     ๑๐. จัดครูสอนแทนในกลุ่มสาระฯ 
             ๑๑. ส่งเสริมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้มีความรู้ 
              ๑๒. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 ๗.  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
     ๗.๑  นางสาวสราวลี  มาประจวบ        คร ู            ประธานกรรมการ  
 ๗.๒  นางจุรีรัตน์  พันธุ์สว่าง        คร ู                     กรรมการ    

         ๗.๓  นางพิมพ์ภัฏชฎา  พิกุลทอง         ครู                                    กรรมการ 
       ๗.๔  นายสมพุด  เกตขจร ครู                                    กรรมการ 
                     ๗.๕  นายสนัติ  อาภรณ์พงษ์        ครู กรรมการ  
          ๗.๖  นางวารุณี  หัสนสิสัย ครู     กรรมการ 



๙ 
 
       ๗.๗  นางสาวกําไลทอง  ราชแก้ว ครู                                    กรรมการ 
                     ๗.๘  นายภาคิน  ยิ่งภัทรกิจ               ครู         กรรมการ 
                     ๗.๙  นางสมบัติ  สยามประโคน    ครู กรรมการ 

๗.๑๐ นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์          ครู        กรรมการ 
                     ๗.๑๑ นางรุ่งรัตน์  จําปาโพธิ์               ครู                                   กรรมการและและเลขานุการ 

             มีหน้าที ่
         ๑.  ส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
                      ๒.  ส่งเสรมิให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจ 
และความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้ 
เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การปฏิบัติการจริง การส่งเสริมให้รักการอ่าน และใฝ่รู้ 
อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่างๆให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์    
ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ กิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัด 
กระบวนการเรียนรู้และการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัด 
การเรียนการสอนตามความเหมาะสม  
 ๓.  ส่งเสริมให้ใช้วิธีการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ (วิจัยในชั้นเรียน) 
  ๔.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่างๆให้สมดุลกัน 
  ๕.  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้อง 
กับเนื้อหาสาระกิจกรรม 
  ๖.  จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๗.  นําภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสานความร่วมมือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
  ๘.  จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ โดยเน้นการนิเทศท่ีร่วมมือกัน 
แบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันหรือแบบอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
 ๙.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  ๘.  งานวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
        ๘.๑  งานวัดผล ประเมินผล 
                 ๘.๑.๑  นายสมพุด  เกตขจร                  คร ู   หัวหน้างานวัดผล ประเมินผล 
            ๘.๑.๒  นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์           คร ู  ผู้ช่วย   
            ๘.๑.๓  นางสาวฐิติมา  ยิ่งยง            คร ู  ผู้ช่วย  
            ๘.๑.๔  นายมนตรี  ชืน่อุรา              คร ู  ผู้ช่วย 
            ๘.๑.๕  นางสาวปวีณา  โสภา                 คร ู  ผู้ช่วย 
            ๘.๑.๖  นางนวลฉว ี วรีาพันธ์            คร ู  ผู้ช่วย 

          มีหน้าที ่
 ๑.  กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา 
 ๒.  จัดทําปฏิทินและตารางสอบประจําภาคเรียน โดยการประสานงานกับกลุ่มสาระฯ  
 ๓.  จัดทําปฏิทินและตารางสอบแก้ตัวประจําภาคเรียนโดยการประสานงานกับกลุ่มสาระฯ  

๔. ติดตามตรวจสอบเครื่องมือวัดผลเทียบกับแผนการจัดการเรียนรู้ว่าสอดคล้องและครอบคลุม 



๑๐ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตรงตามตัวชี้วัดและเป็นไปตามสาระการเรียนรู้ที่กําหนดในหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตร
สถานศึกษา 

 ๕.  จัดทําเอกสาร  แบบฟอร์มคําร้องต่าง ๆ ที่ใช้ในงานวัดผล 
 ๖.  ติดตามเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการสอบ  O-NET ,  Las ของนักเรียน 
 ๗.  ส่งเสริมให้ครูดําเนินการวัดผล และการประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมิน 
ตามสภาพจริง  จากกระบวนการปฏิบัติ และผลงาน 
 ๘.  ดําเนินการจัดซื้อและจัดหาแบบพิมพ์ที่ใช้ในงานทะเบียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.๑,ปพ.๒ และ ปพ.๓)    
   ๙.  จัดให้เทียบโอนความรู้  ทักษะประสบการณ์  และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น   
สถานประกอบการและหน่วยงานอ่ืน ๆ  ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

๑๐.  พัฒนาเครื่องมือวัด และประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
  ๑๑.  วางแผนการวัดผล ประเมินผล  ได้แก่  การบริหารจัดการให้มีแบบทดสอบให้มีการส่ง 

แบบทดสอบอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ และมีการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ ดําเนินการสอบอย่างรัดกุม  
เป็นไปตามระเบียบการคุมสอบ  ควบคุม  กํากับติดตาม  การวัดผลและประเมินผล  การสอบเก็บคะแนน  การสอบ 
กลางภาค ปลายภาค ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผล 
  ๑๒.  จัดทําข้อมูลรายวิชาของครูผู้สอนลงในโปรแกรม SGS ให้เป็นปัจจุบัน 
  ๑๓.  จัดทําแบบบันทึกการจัดส่ง การเบิก- รับ แบบทดสอบอย่างชัดเจน 

            ๑๔.  ดําเนินการรับคําร้องขอสอบแก้ตัว การเรียนซ้ํา สํารวจนักเรียนที่มีปัญหาติด  ๐ , ร , มส  
และ มผ แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบและดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย  

  ๑๕.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   ๘.๒.  งานทะเบียนนักเรียน 
                 ๘.๒.๑ นางปรียาลักษณ ์เฮงวาณิชย์ คร ู นายทะเบียน  
             ๘.๒.๒  นางนวลฉวี  วีราพันธ์  คร ู ผู้ช่วย 
             ๘.๒.๓  นางสาวรพีพรรณ  สาลีรัมย์   คร ู ผู้ช่วย 
             ๘.๒.๔  นายพานุวัฒน ์ ป้องเคน  คร ู ผู้ช่วย 
             ๘.๒.๕ นางสาวฐิติมา  ยิ่งยง         คร ู               ผูช้่วย  

                   มีหน้าที่ 
 ๑.  จัดทําทะเบียนนักเรียนให้เป็น ปัจจุบัน 

          ๒.  ดําเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน  ลงทะเบียนข้อมูลลงในโปรแกรม Secondary grading system  
ในระบบงานทะเบียน 

๓.  จัดส่งข้อมูล on web  ให้เป็นปัจจุบัน 
๔.  จัดทําข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของนักเรียนชั้น ม.๖ 
๕.  ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลการเรียน การสอน การโอน การย้าย ทะเบียน ข้อมูลนักเรียน   

จํานวนนักเรียนเข้าเรียน ลาออก การออกกลางคัน จบการศึกษา และจําหน่ายนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
๖.  จัดทําการลงข้อมูลผลการเรียน การสอบแก้  ๐ , ร , มส , มผ  และการเรียนซ้ําของนักเรียน         

ให้เป็นปัจจุบัน 
  ๗.  จัดให้มีการลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนให้เป็นปัจจุบัน 



๑๑ 
 
                ๘.  จัดทําแบบฟอร์ม แบบคําร้องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียน 

๙.  ดําเนินเกี่ยวกับการมอบตัวนักเรียนใหม่ ออกเลขประจําตัว จัดพิมพ์ชื่อนักเรียนแยกเป็นรายห้อง 
ให้เป็นปัจจุบัน 

๑๐. ดําเนินการจัดทําใบรับรองผลการเรียนแก่นักเรียนที่จะจบหลักสูตร ( ปพ.๒ ) เก็บรูปถ่าย 
นักเรียนสําหรับติด ปพ. ๑-ต/ป ออกใบรับรอง ใบประกาศนียบัตร กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการออก ปพ. ๑ – ๙  
และใบประกาศนียบัตร 

๑๑. งานการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา เมื่อมีการประสานงานจากหน่วยงานต่าง ๆ  
๑๒. การเทียบโอนการเรียน 
๑๓. ดําเนินการรับคําร้องขอแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียนให้ถูกต้อง 
๑๔. เผยแพร่ความรู้ระเบียบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับงานทะเบียน 
๑๕. จัดทําสรุปผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามรูปแบบเพ่ือรายงานผลการเรียน 
๑๖. งานอ่ืน ๆ ทีได้รับมอบหมาย 

  ๙.  งานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
           ๙.๑  นางจุรีรัตน์  พนัธุ์สว่าง        ครู       ประธานกรรมการ  

       ๙.๒  นางพิมพ์ภัฏชฎา  พิกุลทอง         คร ู        กรรมการ 
                     ๙.๓  นายสมพุด  เกตขจร ครู  กรรมการ 
                     ๙.๔  นายสนัติ  อาภรณ์พงษ์        ครู       กรรมการ 
                     ๙.๕  นางวารุณี  หัสนิสสัย ครู     กรรมการ 
       ๙.๖  นางสาวกําไลทอง  ราชแก้ว        คร ู        กรรมการ 
       ๙.๗  นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์        คร ู        กรรมการ 
        ๙.๘  นายภาคิน  ยิ่งภัทรกิจ        คร ู        กรรมการ 
                     ๙.๙  นางสมบัติ  สยามประโคน        คร ู                กรรมการ 
     ๙.๑๐ นางสาวรพีพรรณ  สาลีรัมย์        ครู                 กรรมการ 
                     ๙.๑๑ นายอโณทัย  เวชชศาสตร์          ครู       กรรมการ 
          ๙.๑๒ นางสาวพัชรา  เการัมย์         คร ู        กรรมการและเลขานุการ 
    ๙.๑๓ นายพานุวัฒน์  ป้องเคน ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๙.๑๔ นายสราวธุ  ฉิมกูล  ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
        มีหน้าที ่
               ๑.  สํารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา และนอก
สถานศึกษา 
     ๒.  จัดทําเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว  องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันอ่ืนๆที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 
    ๓.  จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ และประสานความร่วมมือกับ
สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น 
    ๔.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการ 
เรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    ๕.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



๑๒ 
 
 ๑๐. งานนิเทศการศึกษา 

            ๑๐.๑  นายอายุปข่าน  สยามประโคน    รองผู้อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ  
        ๑๐.๒  นางพิมพ์ภัฏชฎา  พิกุลทอง        ครู         กรรมการ 

 ๑๐.๓  นายสันติ  อาภรณ์พงษ์          ครู       กรรมการ 
                      ๑๐.๔  นางสาวกําไลทอง  ราชแก้ว        ครู     กรรมการ 
        ๑๐.๕  นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์          คร ู                        กรรมการ 
        ๑๐.๖  นายภาคิน  ยิ่งภัทรกิจ              คร ู       กรรมการ 
      ๑๐.๗  นางสมบัติ  สยามประโคน   ครู  กรรมการ 
              ๑๐.๘  นางสาวสราวลี  มาประจวบ       คร ู       กรรมการและเลขานุการ 
                      ๑๐.๙  นางวารุณี  หัสนิสสัย   ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๑๐.๑๐  นายสมพุด  เกตขจร   ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    มีหน้าที่ 
   ๑.  จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
      ๒.  ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับ
สถานศึกษา 
    ๓.  ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศในสถานศึกษา 
    ๔.  ติดตาม ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ 
งานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
    ๕.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอ่ืน หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          ๖.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑๑. งานแนะแนว 
                     ๑๑.๑ งานแนะแนวการศึกษา 
                          ๑๑.๑.๑ นางสาริศา  ดวงจันทา  คร ู  ประธานกรรมการ 
                          ๑๑.๑.๒ นางจุรีรัตน์  พันธุ์สว่าง  คร ู  กรรมการ 
             ๑๑.๑.๓ นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์ คร ู  กรรมการ 
                          ๑๑.๑.๔ นางปรียาลักษณ ์ เฮงวาณิชย์ คร ู  กรรมการ 
                ๑๑.๑.๕ นายชัยยุทธ  พันธ์สมบัติ คร ู  กรรมการ 
                ๑๑.๑.๖ นายธนากร  วิทย์ศลาพงษ์ คร ู  กรรมการ 
                ๑๑.๑.๗ นางสาวรพีพรรณ  สาลีรัมย์ คร ู  กรรมการ 
                ๑๑.๑.๘ นางนวลฉวี  วีราพันธ ์  คร ู  กรรมการ 
                              ๑๑.๑.๙ นางสาวศุภรักษ์  สิริโสม            คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
                ๑๑.๑.๑๐ นางสาวปวีณา  โสภา             คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
        มีหน้าที่ 

๑. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษาโดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน  



๑๓ 
 

๒. ดําเนินการแนะแนวและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 
๓. ติดตามและประเมินผล ระบบและกระบวนการแนะแนวในสถานศึกษา 
๔. ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนวกับสถานศึกษาอ่ืน  

หรือเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๕. ประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษาต่อ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และปีที่ ๖ หรือ 

ชั้นอื่นที่เก่ียวข้อง 
  ๖.  ประสานงาน ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน การจัดการศึกษา เพ่ือการมี 
งานทําเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
  ๗.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

                     ๑๑.๒ งานทุนการศึกษา 
                              ๑๑.๒.๑ นางสาริศา  ดวงจันทา    คร ู  ประธานกรรมการ 
                          ๑๑.๒.๒ นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์ คร ู  กรรมการ 
                          ๑๑.๒.๓ นางปรียาลักษณ ์ เฮงวาณิชย์ คร ู  กรรมการ 
                ๑๑.๒.๔ นางสาวฐติิมา  ยิ่งยง  คร ู  กรรมการ 
                              ๑๑.๒.๕ นางนวลฉวี  วีราพันธ์  คร ู  กรรมการ 
                              ๑๑.๒.๖ นางสาวปวีณา   โสภา  คร ู  กรรมการ 
                              ๑๑.๒.๗ นางสาวศุภรักษ์  สิริโสม            คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

         มีหน้าที ่
๑. จัดทําแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานทุนการศึกษา  
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา เพื่อร่วมพิจารณานักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษาต่างๆ  
๓. รวบรวมข้อมูล รายงานผลการพิจารณาทุนการศึกษาต่างๆ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ  
๔. ประสานงานกับคณะครูที่ปรึกษา ในการรวบรวมข้อมูลนักเรียน  
๕. ประสานงานขอรับทุนการศึกษา จากหน่วยงานภายนอกและภายในโรงเรียน  
๖. แนะนําให้นักเรียนที่มีความจําเป็นในการขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอก  
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑๒. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
     ๑๒.๑ นายชัยยุทธ  พันธุ์สมบัติ               คร ู                       ประธานกรรมการ 
       ๑๒.๒ นางพิมพ์ภัฏชฎา  พิกุลทอง                  คร ู                       กรรมการ 

            ๑๒.๓ นายสมพุด  เกตขจร                           คร ู  กรรมการ  
 ๑๒.๔ นายสันติ  อาภรณ์พงษ์                        คร ู  กรรมการ  

                      ๑๒.๕ นางวารุณี  หัสนิสสัย             คร ู                       กรรมการ 
        ๑๒.๖ นางสาวกําไลทอง  ราชแก้ว                   คร ู        กรรมการ 
                       ๑๒.๗ นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์                     คร ู        กรรมการ 
                      ๑๒.๘  นายภาคิน  ยิ่งภัทรกิจ                        คร ู  กรรมการ 
     ๑๒.๙  นางสมบัติ  สยามประโคน                   คร ู กรรมการ 
        ๑๒.๑๐  นางรุ่งรัตน์  จําปาโพธิ์                      คร ู       กรรมการ 
                      ๑๒.๑๑ นางสาริศา  ดวงจันทา             คร ู กรรมการและเลขานุการ 



๑๔ 
 
             ๑๒.๑๒ นางสาวสราวลี  มาประจวบ                คร ู     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

           มีหน้าที่ 
    ๑.  กําหนดองค์ประกอบคุณภาพการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน 
 ๒.  กําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้คุณภาพ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ที่สามารถปฏิบัติ 
ได้ เป็นที่ยอมรับของสมาชิกในหน่วยงาน 
 ๓.  วางแผนการประเมินตนเองให้สอดคล้องกับกระบวนการประเมินคุณภาพหน่วยงาน 
ในระดับอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และสอดคล้องกับกระบวนการประเมินคุณภาพจากภายนอก 

 ๔.  ผู้บริหารมีบทบาทในการประเมินตนเองด้วยการกํากับดูแลการดําเนินงาน และบุคลากร 
ในหน่วยงานมีบทบาทในการให้ข้อมูล วิเคราะห์ และเสนอแนะ 

 ๕.  จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ทันสมัย และสอดคล้องกับประเด็นที่ประเมิน 
เพ่ือให้ผลที่ได้รับจากการศึกษา และวิเคราะห์ตนเองมีความถูกต้อง 
 ๖.  นําผลการประเมินตนเองมาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐานและ 
เกณฑ์ที่หน่วยงานและสถาบันกําหนด โดยแยกตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้คุณภาพ 
   ๗.  จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๘.  กําหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
และตัวชี้วัดของกระทรวง เป้าหมายความสําเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของ 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
    ๙.  วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายความสําเร็จของสถานศึกษา 
    ๑๐. ดําเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
    ๑๑. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา และหน่วยงานอ่ืนในการปรับปรุง และพัฒนา 
ระบบประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ๑๒. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑๓. งานรับนักเรียน 
              ๑๓.๑ นางสาวรพีพรรณ  สาลีรัมย์   ครู ประธานกรรมการ 
  ๑๓.๒ นางจุรีรัตน์  พันธุ์สว่าง ครู กรรมการ 
  ๑๓.๓ นายสมพุด  เกตขจร ครู กรรมการ 
  ๑๓.๔ นางปรียาลักษณ์  เฮงวาณิชย์ ครู กรรมการ 
  ๑๓.๕ นางรุ่งรัตน์  จําปาโพธิ์             ครู                                    กรรมการ 
  ๑๓.๖ นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์ ครู กรรมการ 
  ๑๓.๗ นางสาวสราวลี  มาประจวบ ครู กรรมการ 
  ๑๓.๘ นายชัยยุทธ  พันธ์สมบัติ ครู กรรมการ 
                       ๑๓.๙ นางสาริศา  ดวงจันทา ครู กรรมการ 
  ๑๓.๑๐ นางสาวปวีณา  โสภา ครู กรรมการ 
  ๑๓.๑๑ นายพานุวัฒน์  ป้องเคน    ครู กรรมการ 
  ๑๓.๑๒ นายธนากร  วิทย์ศลาพงษ์    ครู กรรมการ 



๑๕ 
 
  ๑๓.๑๓ นางสาวฐิติมา  ยิ่งยง    ครู กรรมการ 
  ๑๓.๑๔ นางสาวพัชรา  เการมัย์    ครู กรรมการ 
  ๑๓.๑๕ นายมนตรี  ชื่นอุรา ครู กรรมการ 
  ๑๓.๑๖ นางนวลฉว ี วีราพันธ์ ครู กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๓.๑๗ นางสาวศุภรักษ์  สิริโสม    ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที่ 
     ๑.  กําหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           ๒.  ดําเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กําหนด 
     ๓.  ร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา 
ในการเข้าเรียน 
     ๔.  ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 

 ๕.  ดําเนินเกี่ยวกับการมอบตัวนักเรียนใหม่ ออกเลขประจําตัว จัดพิมพ์ชื่อนักเรียนแยกเป็นรายห้อง 
ให้เป็นปัจจุบัน 

 ๖.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑๔.  งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
      ๑๔.๑  นายพานุวัฒน์  ป้องเคน           ครู        ประธานกรรมการ  

         ๑๔.๒  นางพิมพ์ภัฏชฎา  พิกุลทอง       ครู                                    กรรมการ 
       ๑๔.๓  นายสมพุด  เกตขจร      ครู กรรมการ  
          ๑๔.๔  นายสันติ  อาภรณ์พงษ์        ครู     กรรมการ 
       ๑๔.๕  นางวารุณี  หัสนิสสัย ครู                                    กรรมการ 
                     ๑๔.๖  นางสาวกําไลทอง  ราชแก้ว ครู         กรรมการ 
                     ๑๔.๗  นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์ ครู กรรมการ 
       ๑๔.๘  นายภาคิน  ยิ่งภัทรกิจ    ครู   กรรมการ 
                     ๑๔.๙  นางสมบัติ  สยามประโคน    ครู   กรรมการ 
       ๑๔.๑๐ นายชัยยุทธ  พันธส์มบัติ    ครู   กรรมการ 
       ๑๔.๑๑ นายสราวุธ  ฉิมกูล    ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
                     ๑๔.๑๒ นายกษิดิศ  ศิริเมฆา        ครู                                    กรรมการและเลขานุการ 
          ๑๔.๑๓ นางปรียาลักษณ ์ เฮงวาณิชย์   คร ู         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
  ๑.  ศึกษาวิเคราะห์ความจําเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอนและ 

การบริหารงานวิชาการ 
  ๒.  วางแผนการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ 
  ๓.  ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนให้ทันสมัยตลอดเวลา  

  ๔.  ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพ่ือจัดการเรียนการสอน และพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืน 

  ๕.  มีการประเมินการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และจัดลงทะเบียน 
ให้เป็นปัจจุบัน 



๑๖ 
 

  ๖.  สํารวจ และลงทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
  ๗.  ให้บริการการใช้คอมพิวเตอร์  สื่อการเรียนรู้อ่ืนๆ แก่บุคลากรภายในโรงเรียนและมีการ 

จัดซ่อมบํารุง สื่อการเรียนรู้ให้ใช้งานได้ตามศักยภาพ 
  ๘.  พัฒนา ICT  ให้รองรับการใช้สื่อการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานอ่ืน 
  ๙.  รับผิดชอบดูแล  และเป็นเว็บมาสเตอร์ของโรงเรียน 

๑๐. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

         ๑๕. งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                      ๑๕.๑  นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์  ครู  ประธานกรรมการ 
                      ๑๕.๒  นายสมพุด  เกตขจร               ครู      กรรมการ 
       ๑๕.๓ นางจุรีรัตน์  พันธุ์สว่าง  ครู กรรมการ  
                      ๑๕.๔  นางปรียาลักษณ์  เฮงวาณิชย์  ครู กรรมการ 
       ๑๕.๕  นางสาวสราวลี    มาประจวบ  ครู กรรมการ 
       ๑๕.๖  นายพานุวัฒน์  ป้องเคน  ครู กรรมการ 
       ๑๕.๗  นายอโณทัย  เวชชศาสตร์         ครู      กรรมการ 
                      ๑๕.๘ นางสาวศุภรักษ์  สิริโสม  ครู กรรมการ  
       ๑๕.๙ นางสาวพัชรา  เการัมย์  ครู กรรมการ 
                  ๑๕.๑๐  นางสาวปวีณา โสภา  ครู กรรมการและเลขานุการ 
                      ๑๕.๑๑ นางรุ่งรัตน์  จําปาโพธิ์    ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                   
                      ๑๕.๑๒ นายชัยยุทธ  พันธ์สมบัติ  ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

                      มีหน้าที่ 
 ๑.  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาให้กับนักเรียน 

 ๒.  จัดทําแบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแจกจ่าย 
ให้แก่ครูและนักเรียน 

   ๓.  จัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี,ยุวกาชาด,ผู้บําเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 
ให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔.  จัดทําแบบบันทึกกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี,ยุวกาชาด,ผูบ้ําเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษา 
วิชาทหาร เพ่ือให้ครูผู้สอนได้บันทึกข้อมูลการสอนและติดตาม ประเมินการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ-เนตรนารี,  
ยุวกาชาด,ผู้บําเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร ในแต่ละภาคเรียน 
 ๕.  จัดกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมนักเรียนให้กับนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น 

 ๖.  จัดทําแบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม เพ่ือให้ครูผู้สอนได้บันทึกข้อมูลการสอนและติดตาม ประเมิน 
การจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ-เนตรนารี,ยุวกาชาด,ผู้บําเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละภาคเรียน 

 ๗.  ประสานงานและดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษาวิชาทหาร 
  ๘.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

         ๑๖. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     ๑๖.๑ นายสมพุด  เกตขจร                 ครู ประธานกรรมการ 
       ๑๖.๒ นางพิมพ์ภัฏชฎา  พิกุลทอง        คร ู        กรรมการ 
 ๑๖.๓ นายสันติ  อาภรณ์พงษ์   ครู       กรรมการ 



๑๗ 
 
                      ๑๖.๔ นางวารุณี  หัสนิสสัย   ครู     กรรมการ 
        ๑๖.๕ นางสาวกําไลทอง  ราชแก้ว      ครู                กรรมการ 
        ๑๖.๖ นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์         ครู        กรรมการ 
        ๑๖.๗ นายภาคิน  ยิ่งภัทรกิจ        ครู        กรรมการ 
                      ๑๖.๘ นางสมบัติ  สยามประโคน     ครู  กรรมการ 
                      ๑๖.๙ นางสาวสราวลี  มาประจวบ    ครู  กรรมการ       
                      ๑๖.๑๐ นางรุ่งรัตน์  จําปาโพธิ์   ครู  กรรมการและเลขานุการ 
                      ๑๖.๑๑ นางสาวปวีณา  โสภา   ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
        ๑๖.๑๒ นายมนตรี  ชื่นอุรา   ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

         มีหน้าที่ 
               ๑.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 
ในภาพรวมของสถานศึกษา 
                ๒.  ส่งเสริมให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระฯ 
                   ๓.  ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัย 
หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน งานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน  
และสถาบันอ่ืน 
                      ๔.  รวบรวม จัดทํารายงานการวิจัย 
                      ๕.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

         ๑๗. งานโรงเรียนในฝัน /การศึกษาเพื่อการมีงานท า/โรงเรียนมาตรฐานสากล/งานนโยบายและจุดเน้น 
    ๑๗.๑ นางสาวสราวลี   มาประจวบ ครู         ประธานกรรมการ 

 ๑๗.๒ นายภาคิน  ยิ่งภัทรกิจ ครู  กรรมการ 
 ๑๗.๓ นายปรารภ   แกกูล ครู  กรรมการ 
            ๑๗.๔ นางวารุณี  หัสนิสสัย ครู  กรรมการ 
             ๑๗.๕ นางสุภารัตน์ คนชุม ครู  กรรมการ 
 ๑๗.๖ นางพิมพ์ภัฏชฎา  พิกุลทอง      คร ู     กรรมการ 

 ๑๗.๗ นายสมพุด   เกตขจร ครู     กรรมการ 
                      ๑๗.๘ นายสันติ  อาภรณ์พงษ์            คร ู     กรรมการ 
                       ๑๗.๙ นางสาวกําไลทอง  ราชแก้ว      ครู  กรรมการ 
                      ๑๗.๑๐ นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์       ครู          กรรมการ 
       ๑๗.๑๑ นางสมบัติ  สยามประโคน      ครู        กรรมการ 

 ๑๗.๑๒ นางสาวรพีพรรณ  สาลีรัมย์    ครู     กรรมการ 
                       ๑๗.๑๓ นางนวลฉวี  วีราพันธ์        ครู                            กรรมการ    
     ๑๗.๑๔ นางสาวศุภรักษ์  สิริโสม        คร ู                                   กรรมการ 
          ๑๗.๑๕ นายชัยยุทธ  พันธุ์สมบัติ         ครู         กรรมการและเลขานุการ 
     ๑๗.๑๖ นางสาริศา  ดวงจันทา ครู         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๑๗.๑๗ นางรุ่งรัตน์  จําปาโพธิ์ ครู         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



๑๘ 
 
           มีหน้าที่ 
    ๑.  กําหนดองค์ประกอบคุณภาพการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน 
 ๒.  กําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้คุณภาพ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ที่สามารถปฏิบัติ 
ได้ เป็นที่ยอมรับของสมาชิกในหน่วยงาน 
 ๓.  วางแผนการประเมินตนเองให้สอดคล้องกับกระบวนการประเมินคุณภาพหน่วยงาน 
ในระดับอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และสอดคล้องกับกระบวนการประเมินโรงเรียนในฝัน 

 ๔.  ผู้บริหารมีบทบาทในการประเมินตนเองด้วยการกํากับดูแลการดําเนินงาน และบุคลากร 
ในหน่วยงานมีบทบาทในการให้ข้อมูล วิเคราะห์ และเสนอแนะ 

 ๕.  จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ทันสมัย และสอดคล้องกับประเด็นที่ประเมิน 
เพ่ือให้ผลที่ได้รับจากการศึกษา และวิเคราะห์ตนเองมีความถูกต้อง 
 ๖.  นําผลการประเมินตนเองมาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐานและ 
เกณฑ์ที่หน่วยงานและสถาบันกําหนด โดยแยกตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้คุณภาพ 
   ๗.  จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประเมินโรงเรียนในฝัน 
   ๘.  กําหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
และตัวชี้วัดของกระทรวง เป้าหมายความสําเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของ 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
    ๙.  วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประเมินโรงเรียนในฝัน ให้บรรลุผล 
ตามเป้าหมายความสําเร็จของสถานศึกษา 
    ๑๐. ดําเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโรงเรียนในฝัน 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
    ๑๑. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา และหน่วยงานอ่ืนในการปรับปรุง และพัฒนา 
ระบบประเมินโรงเรียนในฝัน/งานโรงเรียนมาตรฐานสากล/งานการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 
                     ๑๒. จัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอกับความต้องการของสถานศึกษา  และเขตพ้ืนที่การศึกษา                  
โดยวางแผนเก็บข้อมูล ตลอดจนกําหนดรายการข้อมูลที่จัดเก็บให้ชัดเจน 
                     ๑๓. จัดทําหลักฐานข้อมูลกลางของโรงเรียน  โดยวางแผนและจัดเก็บข้อมูลทุกประเภทในโปรแกรม         
ระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลางให้ชัดเจน  เช่น  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  ข้อมูลโรงเรียน  ข้อมูลบุคลากร             
ข้อมูลการจัดการเรียนสอน  ข้อมูลอาคารสถานที่  ข้อมูลชุมชน  ข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ให้เป็นไป 
ตามกําหนดเวลา  และเงื่อนไข โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นปัจจุบัน  สะดวกแก่การเรียกใช้ข้อมูล 
                     ๑๔. จัดทําข้อมูลสารสนเทศท่ีจําเป็นต้องใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  ที่มีผลกระทบต่อ                   
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
                     ๑๕. จัดทํา/พัฒนาเครื่องมือใช้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุม  รายการข้อมูลสารสนเทศ           
ที่วางแผนไว้  ดําเนินการรวบรวม  ตรวจสอบ  และประมวลผล  และจัดทําเป็นเอกสาร 
                     ๑๖. ออกแบบวิธีการนําเสนอ  เผยแพร่ข้อมูลสารเทศของสถานศึกษาและให้บริการ                      
เป็นเอกสารหรือบริการเครือข่าย  Website  และอ่ืน ๆ 
                     ๑๗. ปฏิบัตงิานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

             ๑๘. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



๑๙ 
 
 ๑๘. งานติดตามนักเรียน 
  ๑๘.๑ นางสาวฐิติมา  ยิ่งยง       ครู ประธาน/ดูแลระดับชั้น ม.๔ 
                      ๑๘.๒ นายสมพุด  เกตขจร       ครู รองประธาน/ดูแลระดับชั้น ม.๒ 
  ๑๘.๓ นายอโณทัย  เวชชศาสตร์         ครู   ดูแลระดับชั้น ม.๑ 
                      ๑๘.๔ นางนวลฉวี  วีราพันธ์          ครู   ดูแลระดับชั้น ม.๑ 
  ๑๘.๕ นางสาวศุภรักษ์  สิริโสม           ครู ดูแลระดับชั้น ม.๑ 
                      ๑๘.๖ นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์         ครู                  ดูแลระดับชั้น ม.๒  
                      ๑๘.๗ นางสาวพัชรา  เการัมย์   ครู         ดูแลระดับชั้น ม.๓ 
  ๑๘.๘ นายสราวธุ  ฉิมกูล                 ครูอัตราจ้าง ดูแลระดับชั้น ม.๓ 

 ๑๘.๙ นางสาริศา  ดวงจันทา  ครู           ดูแลระดับชั้น ม.๔ 
                      ๑๘.๑๐  นางจุรีรัตน์  พันธุ์สว่าง ครู             ดูแลระดับชั้น ม.๔ 
                      ๑๘.๑๑ นางสาวสราวลี  มาประจวบ     ครู                                   ดูแลระดับชั้น ม.๕ 
                      ๑๘.๑๒ นายชัยยุทธ  พันธ์สมบัติ ครู  ดูแลระดับชั้น ม.๖ 
                      ๑๘.๑๓ นางปรียาลักษณ์  เฮงวาณิชย์ ครู  ดูแลระดับชั้น ม.๖  
                      ๑๘.๑๔ นายมนตรี  ชื่นอุรา ครู             ดูแลระดับชั้น ม.๖ 
                      ๑๘.๑๕ นางสาวปวีณา  โสภา             คร ู                              ดูแลระดบัช้ัน ม.๒ และเลขานุการ 
                      ๑๘.๑๖ นางรุ่งรัตน์  จําปาโพธิ์ ครู   ดูแลระดับช้ัน ม.๕และผู้ช่วยเลขาฯ 
                      ๑๘.๑๗ นางสาวรพีพรรณ  สาลีรัมย์     ครู  ดูแลระดับช้ัน ม.๓และผู้ช่วยเลขาฯ 

 มีหน้าที่ 
     ๑.  ติดตามการขาดเรียน การติด ๐, ร , มส. มผ ของนักเรียน 
     ๒.  ประสานงานครูที่ปรึกษาในการติดต่อผู้ปกครองนักเรียน 
     ๓.  ประสานงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานของฝ่ายบริหารวิชาการ 
     ๔.  รวบรวมจัดระบบข้อมูลสถิติต่างๆ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของฝ่ายบริหารวิชาการ 
     ๕.  สรุปรายงานผลข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์ 

  ๖.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 ๑๙. งานห้องสมุด 
        ๑๙.๑ นางจุรีรัตน์  พันธุ์สว่าง   ครู                            ประธานกรรมการ 
 ๑๙.๒ นายพานุวัฒน์  ป้องเคน   ครู                            กรรมการ 
     ๑๙.๓ นางพิมพ์ภัฏชฎา  พิกุลทอง        ครู         กรรมการ 
                      ๑๙.๔ นายสมพุด  เกตขจร                 ครู  กรรมการ 
 ๑๙.๕ นายสันติ  อาภรณ์พงษ์  ครู       กรรมการ 
                       ๑๙.๖ นางวารุณี  หัสนิสสัย  ครู     กรรมการ 
        ๑๙.๗ นางสาวกําไลทอง  ราชแก้ว         ครู                กรรมการ 
        ๑๙.๘ นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์         ครู        กรรมการ 
      ๑๙.๙  นางสมบัติ  สยามประโคน   ครู  กรรมการ 
                      ๑๙.๑๐  นายอโณทัย  เวชชศาสตร์        ครู กรรมการ 
               ๑๙.๑๑ นางสาวพัชรา  เการัมย์ ครู            กรรมการและเลขานุการ 



๒๐ 
 
           ๑๙.๑๒ นายสราวุธ  ฉิมกูล   ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    มีหน้าที่ 
 ๑.  บริหารและพัฒนางานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๒.  จัดทําเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่บุคลากรทั้งภายในโรงเรียน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ชุมชน  และสถานศึกษาอ่ืน   
 ๓.  จัดกิจกรรมรักการอ่าน และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ 
นักเรียน 
 ๔.  จัดบรรยากาศภายในห้องสมุดให้เป็นแหล่งสืบค้นความรู้ และค้นคว้าความรู้ของบุคลากร 
ภายในโรงเรียน 

 ๕.  ให้บริการการสืบค้น บริการสื่อการเรียนรู้ที่เป็นการศึกษาค้นคว้า ความรู้เพ่ิมเติมแก่ 
บุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชน 

 ๖.  พัฒนาระบบ  ICT  ให้รองรับการใช้สื่อการเรียนรู้ เพื่อการเรียนการสอนและ 
ปฏิบัติงานอื่นตามความเหมาะสม 

 ๗.  จัดทําเอกสาร / วารสาร เผยแพร่ความรู้ ของกิจกรรมห้องสมุดแก่บุคลากร และชุมชน 
 ๘.  จัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนและ  

ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๙.  จัดทํารายงานสรุป เสนอแนะกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด เสนอผู้บริหาร เพื่อพัฒนากระบวน 

การเรียนรู้ของนักเรียน 
          ๑๐.  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒๐. งานระบบสารสนเทศฝ่ายบริหารวิชาการ 
         ๒๐.๑  นางสาวพัชรา  เการัมย์ ครู ประธานกรรมการ 
                   ๒๐.๒  นางจุรีรัตน์  พันธุ์สว่าง ครู  กรรมการ 
                      ๒๐.๓  นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์ ครู  กรรมการ 
 ๒๐.๔  นายสมพุด  เกตขจร ครู  กรรมการ 
                       ๒๐.๕  นางปรียาลักษณ์  เฮงวาณิชย์ ครู  กรรมการ 
 ๒๐.๖  นางสาวสราวลี  มาประจวบ ครู  กรรมการ  
                       ๒๐.๗  นายพานุวัฒน์  ป้องเคน  ครู  กรรมการ 
                       ๒๐.๘  นายชัยยุทธ  พันธ์สมบัติ ครู  กรรมการ 
                       ๒๐.๙  นางสาริสา  ดวงจันทา ครู  กรรมการ 
                       ๒๐.๑๐  นางสาวรพีพรรณ  สาลีรัมย์ ครู  กรรมการ 
                       ๒๐.๑๑  นางนวลฉวี  วีราพันธ์ ครู  กรรมการ 
                       ๒๐.๑๒  นายสราวุธ  ฉิมกูล ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ   
                       ๒๐.๑๓  นางรุ่งรัตน์  จําปาโพธิ์ ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                       ๒๐.๑๔  นางสาวปวีณา  โสภา ครู                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   มีหน้าที่ 
 ๑.  จัดทําข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบริหารวิชาการที่จําเป็นต้องใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  ที่มีผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 



๒๑ 
 
   ๒. จัดทํา/พัฒนาเครื่องมือใช้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบริหารวิชาการให้ครอบคลุม  รายการข้อมูล
สารสนเทศ ที่วางแผนไว้  ดําเนินการรวบรวม  ตรวจสอบ  และประมวลผล  และจัดทําเป็นเอกสารให้เป็นระบบ 
        ๓. ออกแบบวิธีการนําเสนอ  เผยแพร่ข้อมูลสารเทศของฝ่ายบริหารวิชาการและให้บริการ                      
เป็นเอกสารหรือบริการเครือข่าย  Website  และอ่ืน ๆ 
                 ๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 


