
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คำนำ 
 

                  คู่มือการบริหารวิชาการ เป็นเอกสารที่เขียนจากการบริหารวิชาการ จากสภาพที่เป็นจรงิ ของฝ่าย
วิชาการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจในการ
นำหลักการบริหารมาสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง ให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับการพัฒนางานวิชาการใน
โรงเรียนสู่ชุมชนและท้องถิ่น จากการที่โรงเรียนได้รบัการสนับสนุนจากผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุ
กูลในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอนและการบริการจัดการ 
อันเป็นการสนองนโยบายของโรงเรียนและทางราชการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวการ
ปฏิรูปการศึกษา ของพระราชบัญญัตกิารศกึษาแห่งชาต ิโดยเฉพาะการนำผลความสำเร็จต่างๆในการบริหาร
วิชาการสู่โลกกว้างทางการศึกษาในการสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน 
(Internet&Intranet) และเครือข่ายบริการด้านวิชาการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการบริหารวิชาการน้ีคงเป็น
ประโยชน์และเป็นแนวทางในการบริหารงาน การพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพตาม
เจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
สืบไป 
 
                                                                                    (นางควรคิด อินทจักร์) 
                                                                       รองผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
                                                                                      กลุ่มบริหารวชิาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การบริหารจัดการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 

                     หลักสูตรสถานศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลตามจุดหมายของหลักสูตรมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับ
กระบวนการบริหารจัดการนำหลักสูตรไปใช้ ดังนั้น โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   จึงจำเป็นต้องมีการวางแผน
บริหารจัดการหลักสูตร เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การนำหลักสูตรไปใช้บรรลุผลสูงสุดการวางแผนบริหารจัดการ
หลักสูตรของโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลเป็นการกำหนดแผนปฏิบัติการ (Operation Plan) ที่เป็นรูปธรรมที่ช่วย
ให้ทราบแนวปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ สนับสนุนการใช้หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรในชุมชนทั้งทรัพยากรที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรอื่น มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา รวมทั้งการสร้างความเข็มแข็งให้คณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในทุกรูปแบบ  โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน  (School - Based 
Management)  การบริการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management) เป็นการกระจาย
อำนาจการจัดการศึกษาจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  38  (สุโขทัย – ตาก) มายังโรงเรียน ทำให้
โรงเรียนมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความเป็นอิสระและคล่องในการบริหารจัดการในการตัดสินใจสั่งการ
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา ทั้งด้านหลักสูตรการเงินงบประมาณการบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไปของ
สถานศึกษาเอง   โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนครู ตัวแทน
ผู้ปกครอง องค์กรและชุมชน ร่วมกันบริหารจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมากที่สุดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจะประสบความสำเร็จ คือ การดำเนินการ
ให้บุคลากร มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้    
และเข้าใจตรงกัน การประสานงานรับการสนับสนุนจากเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปด้วยดี  ทั้งด้านงบประมาณ 
การช่วยเหลืองด้านวิชาการการบริหารและด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ กลยุทธ์สำคัญของการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้ประสบความสำเร็จนั้นโรงเรียนมีการดำเนินการในเรื่องต่อไปนี ้
                       1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง 
                       2. การกำหนดบทบาท หน้าที่ให้ชัดเจน 
                       3. การสรรหา คัดเลือกคณะกรรมการให้ได้คนมีความรู้ ความสามารถ เสียสละและเป็นตัวแทน   
                          ของกลุ่มต่างๆ อย่างแท้จริง 
                       4. จัดการฝึกอบรม / สัมมนาให้คณะกรรมการ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารและ 
                           จัดการศึกษา และการดำเนินงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
                       5. การสนับสนุนให้คร ูอาจารย์ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด 
                       6. การจัดให้มีเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ์และความร่วมมือ 
                       7. จัดใหม้ีการกำหนดมาตรฐาน และกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานให้ชัดเจน 
                       8. การพจิารณาให้สวัสดิการและการบริการแก่คณะกรรมการตามที่เห็นสมควรและชอบธรรม 

 



 

การบริหารวิชาการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 

                             กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล มีการกำหนดกระบวนการและขั้นตอนใน
การบริหารวิชาการดังนี้ 
                    1. การวางแผน (Planning) 
                    2. การจัดองค์กร (Organizing) 
                    3. การจัดวางตัวบุคลากร (Staffing) 
                    4. การบังคบับัญชา (Directing) 
                    5. การประสานงาน (Co-ordinating) 
                    6. การรายงาน (Reportting) 
                    7. การงบประมาณ (Budgeting) 
                          กลุ่มบริหารวิชาการ ได้วางแผนงานไว้ในแผนปฏิบัติการระยะกลาง (3ปี) และแผนปฏิบัติ
การ/โครงการ/งาน/กิจกรรม ประจำปีแล้วยังกำหนดบทบาท หน้าที ่ที่สนองเจตนารมณ์ พระราชบัญญตัิการศึกษา
แห่งชาต ิไว้ดังนี้ 
             
                1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
                       1) จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนและสังคมตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                       2) บริหารจัดการหลักสตูรสถานศึกษา 
                       3) นิเทศเพื่อการพัฒนาการใช้หลักสูตรภายในสถานศึกษา 
                       4) ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษา และรายงานผลให้เขตพืน้ที่การศึกษา
รับทราบ 
               2. การพัฒนากระบวนการเรยีนรู ้
                     1) จัดทำแผนการเรียนรู ้โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม 
                     2) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมทั้งด้านเวลาสาระการเรียนรู้และผู้เรียน 
                     3) จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงจากแหล่ง
การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู ้
                     4) ใชก้ารแนะแนวเป็นส่วนหน่ึงของการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
                     5) ให้ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู ้
                     6) ส่งเสรมิให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนกาเรียนรู้อย่างหลากหลายและตอ่เนื่อง 
 
               3. การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
                     1) กำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศกึษา 



 

                     2) จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
                     3) วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ ์เทียบโอนผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 
                     4) จัดใหม้ีการประเมินผลการเรียนทุกระดับชั้น และจัดให้มีการซ่อมเสริม กรณีทีม่ีผู้เรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
                     5) จัดใหม้ีการพัฒนาเครื่องมือในการวดัและประเมินผล 
                     6) มีการเทยีบโอนผลการเรียนโดยคณะกรรมการ 
                     7) จัดระบบสารสนเทศดา้นการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
เพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
                
 4. การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
                     1) จัดใหม้ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
                     2) สนับสนนุ ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพในระดับหน่วยงานภายในสถานศึกษา 
                     3) กำกับ ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
                     4) ปรับปรงุและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
                
 5. การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
                     1) ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ครูผลิตพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการศึกษา 
                     2) จัดหาจดัทำสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้กับครูและผู้เรียนอย่างเพียงพอ  และ
หลากหลาย 
               
 6. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหลง่เรียนรู้ 
                     1) จัดใหม้ีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงและสอดคล้องกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
                     2) ส่งเสรมิให้คร ูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู ้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
                 
 7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                     1) ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ครูทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้การใช้สื่อ
และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
                      2) รวบรวม และเผยแพรผ่ลการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนนุให้ครูนำ
ผลการวิจัยมาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 



 

 8. การส่งเสรมิชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ 
                      1) ดำเนินการเสริมความรู้และประสบการณ์ให้กับชุมชนโดยร่วมมือกับบุคคลชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอื่น 
                      2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเลือกสรรภูมปิัญญาและวิทยากรต่างๆ เพื่อพัฒนา
ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ โดยร่วมมือกับบุคคล ชุมชนองค์กร หน่วยงานและสถาบัน
ทางสังคมอื่น 
                      3) สนับสนุนและช่วยเหลือให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างชุมชน โดย
ร่วมมือกับบุคคลชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอื่นการจัดองค์กร กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38  สำนกังานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย จะมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่แตกต่างกับโรงเรียนอ่ืนๆ บ้างเล็กน้อย ตามสภาพของ
ท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารวิชาการได้ศึกษาวิเคราะห์สภาพโดยภาพรวมของโรงเรียน      จากยุทธศาสตร ์
นโยบาย ขอบเขตภารกิจของโรงเรียน สภาพความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจนศักยภาพของโรงเรียนและ
หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน จึงได้กำหนดโครงสร้างในการบริหารงานที่เอื้อกับการปฏิบัติงาน 
ไว้ดังนี้ 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนกังำนบริหำรวิชำกำร 
• งำนธุรกำร-สำรบรรณ 
• พสัดุ-กำรเงิน และงำนระบบควบคุมภำยใน 
• งำนขอ้มูลสำรสนเทศ 

กลุ่มงำนพฒันำหลกัสูตร 
และส่งเสริมวิชำกำร 

• งำนพฒันำหลกัสูตร 
• งำนพฒันำกำรเรียนกำรสอน 
• งำนพฒันำครูดำ้นวิชำกำร 
• งำนเครือข่ำยวิชำกำร 
• ศูนยพ์ฒันำแหล่งเรียนรู้(หอ้งสมุด) 
• ศูนยแ์นะแนว 

ผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

รองผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

กลุ่มงำนวิจยั ผลิตส่ือ นวตักรรม 
และเทคโนโลย ี

• งำนวิจยัเพื่อกำรเรียนรู้ 
• ศูนยเ์ทคโนโลยแีละสำรสนเทศ 

กลุ่มงำนทะเบียน 
• งำนทะเบียนประวติันกัเรียน 
• งำนทะเบียนวดัผล 
• งำนวดัและประเมินผล 
• งำนเทียบโอนผลกำรเรียน 
• งำนรับนกัเรียน  

กลุ่มงำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 
• งำนประเมินภำยใน 
• งำนประเมินคุณภำพภำยนอก 
 

กลุ่มงำนสำระกำรเรียนรู้และ 
กิจกรรมพฒันำผูเ้รียน 

• พฒันำหลกัสูตรกลุ่มสำระ 
• นิเทศติดตำมกำรเรียนกำรสอน 
• งำนกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน 

 
 

คณะกรรมกำรวิชำกำร ตวัแทนผูป้กครอง 



 

สำนักงานบรหิารวิชาการ 
 

                        โครงสร้างการจัดวางตัวบุคคลในการบริหารวิชาการ    ฝ่ายวิชาการได้จัดวางตัวบุคลากร 
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามโครงสร้างการจัดวางตัว
บุคคลดังน้ี 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารวชิาการ 
1.1 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
  นางควรคิด     อินทจักร ์  
หน้าที่ 
1. ทำหน้าที่แทนและปฏิบัติงานตามที่ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย 
2. เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการเกี่ยวกับงานต่างๆ  ของกลุ่มบริหารวิชาการ 
3. ดูแล ควบคมุ นิเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ และเสนอความดีความชอบให้แก่บุคลากรในกลุ่ม 
5. เป็นกรรมการที่ปรึกษาของกลุ่มบริหารเกี่ยวกับงานต่างๆ ของโรงเรียน 
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
1.2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
  นายแมนชัย  สมนึก    
หน้าที่ 
1. รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อกำกับ ดูแล ติดตามในสายงานที่รับผิดชอบ 
2. เป็นคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
3. ประสานงานกับกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อำนวยการ  
    เพื่อให้งานของกลุ่มบริหารวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
4. ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน แบบพิมพ์ และเอกสารต่างๆ ของกลุ่มวชิาการ 
5. เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
6. ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร สรุปปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เพื่อปรับปรุงหลักสูตร 

              ให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
7. ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน การสอน เพื่อหาแนวทางแก้ไข 
8. กำกับดูแลการจัดแผนการเรียนของนักเรียน  และจัดนักเรียนเข้าเรียนตามแผนการเรียน 
9. พิจารณาความดีความชอบของครูในกลุ่มวิชาการเพ่ือเสนอต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ 
10. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
 
 



 

1.3 งานสำนักงานวิชาการ 
       1. นางศิริขวัญ  สมนึก                      หัวหน้าสำนักงาน 
 2. นางรุ่งทิพย์  หงษาวงษ์    เจ้าหน้าที่ 
 3. นางสาวเนตรชนก  มนุราช   เจ้าหน้าที่ 
       4. นางสาวกิตติยาภรณ์  อินทรเทศ             เจ้าหน้าที่ 
          5. นางสุภาพร  แสงสว่าง                            เจ้าหน้าที่ 
 6. นายณรงค์ชัย  ธงยศ    เจา้หน้าที่ 
 7. นางสาววรีพร  บุพศิร ิ    เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่ 
1. ดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
2. ร่าง/พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารวิชาการ 
3. ร่าง/พิมพ์ สำเนาโต้ตอบหนังสือราชการ 
4. บันทึกการประชุมบริหารวิชาการ 
5. จัดเก็บหนังสือราชการบริหารวิชาการ 
6. รับผิดชอบสมุดเยี่ยมเพ่ือเสนอผู้มาเยี่ยมบันทึกเยี่ยมตามควรแก่โอกาส 
7. จัดทำโครงการ กิจกรรมการดำเนินงานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
8. รวบรวมโครงการ งานพิเศษต่างๆ ที่กลุ่ม/งานต่างๆ เสนอมาเพื่อโรงเรียนพิจารณาอนุมัต ิ
9. กรอกแบบรายงาน ข้อมูลสถิติต่างๆ ร่วมกับงานประเมินผลโครงการกลุ่มบริหารวิชาการ 
10. ติดตาม สรุป รายงาน การดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกับงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมลู 

               สารสนเทศของโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
1.4 งานจัดการเรียนการสอน 
       1. นายมโหฬาร  ทะยานยุทธ                 หัวหน้างาน 
       2. นางสาวจันทิมา  มีลา                       เจ้าหน้าที่ 
       3. นายแมนชัย  สมนึก                  เจ้าหน้าที่ 
 4. นางสาวกาญจนา นามมลุสิม   เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่ 
1. รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อกำกับ  ดูแล  ติดตามในสายงานที่       
   รับผิดชอบ 
2. เป็นคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
3. ประสานงานกับฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรอง                      
    ผู้อำนวยการเพือ่ให้งานของฝ่ายบริหารวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 



 

4. ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน แบบพิมพ์ และเอกสารต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ 
5. เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
6. จัดทำตารางเรียน ตารางสอนให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง 

              เกบ็รวบรวม ตรวจบันทึกการสอนประจําห้อง 
7. ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน การสอน เพื่อหาแนวทางแก้ไข 
8. กำกับดูแลการจัดแผนการเรียนของนักเรียน  และจัดนักเรียนเข้าเรียนตามแผนการเรียน 
9. พิจารณาความดีความชอบของครูในกลุ่มบริหารวิชาการเพื่อเสนอต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร 

              วิชาการ 
10. ดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามที่สถานศึกษา   

               กำหนด 
11. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 1.4.1 งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
  1.นางวัลภา  เวชรังษี ณ ระนอง             ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย         
  2.นางสาวพรรณทิพย์  บัวชุม                ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
  3.นางชเนรินทร์  ศรีหาเศษ             ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร ์
  4.นางทิพย์วรรณ  พรหมประโคน           ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
  5.นายชลนธี  บัวชุม                       ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ         
  6.ดร.นิพินธ์ุ    สุวรรณรงค์                ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ              
  7.นางสาวปนัดดา  โชติจำลอง              ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ                     

   8.นางจิตตรา  สอนดา                     ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ            
  9.นางอัมภวรรณ์ อักษรศักดิ์            ครู/หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
หน้าที่ 
1. ทำหน้าที่เปน็กรรมการกลุม่บริหารวิชาการโดยตำแหน่ง 
2. รับผิดชอบงานบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. นำข้อตกลงและนโยบายของฝ่ายบริหารไปปฏิบัติ 
4. ควบคุมดูแลและติดตามการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตร 

              และแผนการจัดการเรียนรู ้
5. แบ่งงานรับผิดชอบและตรวจสอบการปฏิบัติงานครูในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
6. ดำเนินการเกี่ยวกับการอบรมนิเทศครใูหม่และนักศึกษาฝึกสอน 
7. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8. เผยแพร่กิจกรรมและควบคุมการปฏิบัติตามโครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
9. ประชุมครูในกลุ่มสาระเรยีนรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาและปรับปรุงในกลุ่มสาระการเรียนรู ้



 

10. จัดตารางสอนร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการและจัดสอนแทนเมื่อครใูนกลุ่มสาระไมม่าปฏิบัติหน้าที่ 
11. ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดทำแผนการเรียนรู้  ในรายวิชาที่ รับผิดชอบ  

                1 แผนรายวิชา /1 ภาคเรียน  
12. วิเคราะหห์ลักสูตร  แผนการจัดการเรียนรู้  และมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

                ติดตามดูแลกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้สนองหลักการและ            
                จดุมุ่งหมายของหลักสูตร 

13. ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้    เช่น   การจดันิทรรศการ   กิจกรรม 
               วชิาการ  การประกวดแข่งขัน  จัดสอนเสรมิ  จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า 
                ด้วยตนเองเป็นการส่งเสริมให้นักเรยีนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

14. จัดครูเข้าสอนแทนเมื่อครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่มาปฏิบัติการสอนและจัดรวบรวมเป็นสถิติ 
15. จัดหา  และส่งเสริมให้คร ู ผลิตสื่อการเรียนการสอน 
16. ติดตามดูแลการสอบแก้ตวั  และสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด “0” “ร” “มส”    

               ให้ดำเนินการตามระเบียบวัดผล 
17. ดูแลการดำเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร  สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผล  การ 

                เรียนควบคุมเรื่องการทดสอบ  กำหนดแนวทางในการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และ                             
                ตัวชี้วัด ติดตามดูแลตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้              
                ดำเนินการติดตามดูแล การวัดผลระหว่างภาค  การสอบปลายภาค  และดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                ทุกรายวิชา  ให้เป็นไปตาม ระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผล 

18. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มสาระฯ ดำเนินการติดตาม นิเทศ และรายงานผลการ 
                ดำเนินงานประจำปีแก่ผู้บริหารฯ ประเมินผลงานครูในกลุม่สาระทุกภาคเรียน เพื่อเสนอตามลำดับขั้น 

19. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 1.4.2 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
                1.นายวรธน  เอกทินวัฒน์                    หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ 
                2.นางชัชฎาภรณ์  วิโย                     หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด 
              3.นายพัชฎา  เชื้อสิงห์                หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
                4.นางอัมภวรรณ์ อักษรศักดิ์                 หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ม.ปลาย 
                5.นางสาวจำลอง  ศรีมงคุณ                 หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ม.ต้น 
  6. นางรุ่งทิพย์  หงษาวงษ ์  เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่ 
1. ดำเนนิการขอ้มูลความพรอ้ม ความต้องการในการจัดกิจกรรมของนกัเรียน และคร ู
2. จัดประชุมครูที่ปรึกษากิจกรรม 
3. จัดทำแผน โครงการ และปฏิทนิปฏิบัติงานกิจกรรม 



 

4. ใหค้ำแนะนำแก่ครูที่ปรึกษากิจกรรม และนักเรียนตามความเหมาะสม   
 5. กำกับ ติดตาม และประสานงานการดำเนินการจัดกิจกรรมให้อยูใ่นระเบียบข้อบังคับขอสถานศึกษา 

6. รวบรวมผลการดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
7. วิเคราะห์ปัญหาตา่งๆ  ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อหาทางปรับปรุงและแก้ไขปัญหานั้นๆ 
8. กำกับติดตามการใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาผู้เรียน 
9. ติดต่อประสานงานด้านกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
10. ประเมินผลการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้จัดกจิกรรมพิเศษ 

               และสรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียน/สิ้นปีการศึกษา 
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
1.5 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
       1. นางสาวจันทิมา  มีลา                           หัวหน้างาน 
       2. นายมโหฬาร  ทะยานยุทธ                   เจ้าหน้าที่ 
       3. นางสาวปุณยนุช  ชูเสน               เจ้าหน้าที่ 
 4. นางสาวกาญจนา นามมลุสิม    เจ้าหน้าที่ 
 5. นายจุลศักดิ ์  ก๊อกพิมพ ์    เจ้าหน้าที่ 
 6. นางสาวพิชญา โกพลรัตน ์    เจ้าหน้าที่  
หน้าที่ 
1. ประสานงานจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์หลกัสูตร  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร   

              หลักสูตรนำไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร  สรุปปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา   เพื่อปรับปรุง 

              หลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
3. ใหค้ำแนะนำและช่วยเหลือในการผลิตสือ่การเรียนการสอน การจัดหรือปรับปรุงแผนการจัดการ 

              เรยีนรู้ให้เหมาะสมกับโรงเรียน  และนโยบายของสถานศึกษา 
4. ควบคุมการใช้หนังสือประกอบการจัดการเรียนรู้  สื่อ  วัสดุ  อุปกรณต์่างๆ ในโรงเรียน 
5. ดำเนินการให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มสีื่อการสอน  วสัดุฝึกที่ได้มาตรฐาน  และจัดบรรยากาศ 

             ทางวิชาการ 
6. ศึกษา วิเคราะห์แผนการเรยีน การจัดรายวชิาต่างๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของ 

              นักเรียน และบุคลากรในกลุ่มสาระฯ 
7. วางแผน และดำเนินการให้มีการจัดสอนเสริมให้กับนักเรียนตามโอกาส 
8. อำนวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนรู้ จัดบรรยากาศทางวิชาการให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
9. จัดกิจกรรมพฒันาครู เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับครูอย่างต่อเนื่อง 
10. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตารางสอน  ตารางการใช้ห้อง ตารางสอนประจำช้ันให้เป็นปัจจุบัน 



 

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
1.6 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
       1. นางสาวไฝคำ  เผือดผุด                หัวหน้างาน 
       2. นางระพีพร พลเหี้ยมหาญ                     เจ้าหน้าที่ 
       3. นางเกตุวดี ยะสะกะ                            เจ้าหน้าที่ 
 4. นางกนิษฐา แสวงสาย   เจ้าหนา้ที ่
 5. นางสาวพชรวรรณ  มีหนองหว้า   เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่ 
1. ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยดำเนินการดังนี้ 
     2.1 จัดหาเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียน  ฝึก 

                    ทักษะ  กระบวนการคิด  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์  การประยกุต์ใช้ความรู้เพื่อ 
                    ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  และการปฏิบัติจริง  

    2.2 ส่งเสรมิให้รักการอ่าน  และใฝ่รู้อย่างตอ่เนื่อง  การผสมผสานความรู้ต่างๆให้สมดุลกัน   
                   ปลกูฝังคุณธรรม  ค่านิยมทีด่ีงาม  และคณุลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ                           
                   กิจกรรม   

    2.3 จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้  และ 
                    การนำภูมิปญัญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย  ผู้ปกครอง   ชมุชน  ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัด 
                    การเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

3. ใหค้ำแนะนำ  ปรึกษาการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครใูนกลุ่มสาระต่างๆ  โดยเน้นการ นิเทศ 
    ที่ร่วมมือชว่ยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร  เช่น  นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน  เพื่อพัฒนาการเรียน 
    การสอนร่วมกันหรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
4. ส่งเสริมให้มกีารพัฒนาครู  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
5. กำกับติดตามการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ และให้คำปรึกษาแนะนำเมื่อมีปัญหาด้านการเรียน 
    การสอน 
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
1.7 งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
       1. นางศิริขวัญ  สมนึก                                         หัวหน้างาน 
       2. นางอัมภวรรณ์ อักษรศักด์ิ                                  เจ้าหน้าที่ 
       3. นางสาวจำลอง  ศรีมงคณุ                                  เจ้าหน้าที่ 
 4. นายแมนชัย  สมนึก     เจ้าหน้าที่ 



 

 ๕. นางสาวเนตรชนก  มนุราช    เจ้าหน้าที่ 
 ๖. นายกฤษดา    คำหาญ    เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่ 
1. ควบคุมดูแลวัดผลและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษาด้วยการประเมินผล 
    การเรียนตามหลักสูตร 
2. ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานของงานวิชาการ 
3. ใหค้ำแนะนำบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลตลอดจนทำเอกสารเผยแพร ่
    ความรู้เกี่ยวกับ การประเมินผลการเรียน 
4. รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารเกีย่วกับการประเมินผลการเรียนไว้ค้นคว้าและอ้างอิง 
5. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการในการพัฒนาปรับปรุงการประเมินผลการเรยีนให้  
    เป็นไปตามระเบียบการประเมินผลการเรียน 
6. รวบรวม ตดิตามและตรวจสอบผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
7. จัดทำแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานวัดผล 
8. รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 และประกาศให้นักเรียนยืน่คำร้องขอมีสิทธิ์  
    สอบ 
9. รวบรวม ปพ.5 เสนอผู้อำนวยการเพื่ออนุมัติผลการเรยีน 
10. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการดำเนินการเรื่องการสอบแก้ตัว    
11. รวบรวมสถิติการสอบผ่าน การติด 0 , ร , มส  
12. กำหนดเวลาสอบแก้ตัว จัดทำตาราเรียนเสริม ตารางสอบแก้ตัวและ ประกาศผลการสอบแก้ตัว 
13. ประสานกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในการจัดทำข้อสอบ กำหนดตารางสอบ กรรมการคุมสอบ  
     และดำเนินการสอบ 
14. ประสานกบัครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน  ในกรณีที่ตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องผลการ 
     เรียน  การจบหลักสูตร  และการลงทะเบียนวิชาเรียน 
15. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้  ทักษะประสบการณ์  และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น     สถาน 
     ประกอบการ  และอื่นๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
16. สำรวจนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน 0, ร, มส 
17. ดำเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาตกคา้ง โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้น      
     มัธยมศึกษาปีที่ 3  และ  6 
18. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้  ทักษะประสบการณ์  และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น      
     สถานประกอบการ  และอื่นๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
19. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
 



 

1.8  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       1. นางสาวพชรวรรณ  มีหนองหว้า                   หัวหน้างาน  
       2. นางระพีพร พลเหี้ยมหาญ                         เจ้าหน้าที่  
       3. นางสาวสุคนทิพย์  พรมนลิ   เจ้าหน้าที่ 
 4. นางไฝคำ    เผือดผุด    เจ้าหน้าที่ 
 5. นางเกตุวดี  ยะสะกะ                               เจ้าหน้าที่ 
 6. นางสาวไอลดา   วงค์จันทะ   เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบรกิารการจัดการและการพฒันาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ    

สถานศึกษา 
2. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือพัฒนา  
    คุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่น 
4. ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
5. จัดหาสื่อและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการ 
6. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ นวตักรรม เพื่อการจัดการเรียนการ 
    สอนและการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอ่ืน 
7. ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมเพื่อการศึกษา 
8. ติดตามประเมินผลการใชส้ื่อ นวัตกรรมเพ่ือการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับ 
    กระบวนการเรียนรู ้
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
1.9 งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้
 1. นางทิพย์วรรณ  พรหมประโคน   หัวหน้างาน 
 2. นางสาวเนตรชนก  สารทอง   เจ้าหน้าที่ 
 3. นายกฤษดา   คำหาญ    เจ้าหน้าที่ 
 หน้าที ่
 1. ขึ้นทะเบียนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกโรงเรียน 
 2. งานประสานงานความร่วมมือและศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
 3. งานสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 4. งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานศูนย์ข้อมูลและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



 

1.10 งานนิเทศการศึกษา 
 1. นายแมนชัย   สมนึก                    หัวหน้างาน 
       2. นายปริญญา  ไชโย    เจ้าหน้าที่  
       3. นางเกตุวดี ยะสะกะ                     เจ้าหน้าที่ 
       4. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์                     เจ้าหน้าที่ 
 5.นางสาวพรรณทิพย์  บัวชุม                 เจ้าหน้าที่              
 6.นางวัลภา  เวชรังษี ณ ระนอง             เจ้าหน้าที่          
 7.นายชลนธี  บัวชุม                        เจ้าหน้าที่         
 8.นางสาวปนัดดา  โชติจำลอง               เจ้าหน้าที่  
 9.นางชเนรินทร์  ศรีหาเศษ                เจ้าหน้าที่  
 10.นางจิตตรา  สอนดา                     เจ้าหน้าที่  
 11.นางทิพย์วรรณ  พรหมประโคน         เจ้าหน้าที่ 
 12.นายกฤษดา   คำหาญ    เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่ 
1. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
2. สำรวจและรวบรวมปัญหาการเรียนการสอนจากครูผู้สอนเพื่อพิจารณาหาทางแก้ไข 
3. จัดประชุมกลุ่มสาระการเรยีนรู้ งาน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจำเป็นเพ่ือจัดโครงการ                      
    นิเทศภายในโรงเรียนและภายในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
4. ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการวางแผนจัดกิจกรรมการนิเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุม ปรึกษาหารือ 
    อบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ ประชุมอภิปราย จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ ฯลฯ  
5. ใหค้ำแนะนำและปรึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 
6. ส่งเสริมและแนะนำให้การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้     และบันทึกการสอน การจดัทำผลงานทาง 
   วิชาการ เพื่อความก้าวหน้าของครู นิเทศการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้และบันทึกการ 
    สอน 
7. นิเทศและสง่เสริมให้ครู ผลิตสื่อการเรยีนการสอนและจัดทำผลงานทางวิชาการ 
8. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครใูนกลุ่มสาระต่างๆ  โดยเน้นการ นิเทศที่ร่วมมือ  ช่วยเหลอืกัน 
    แบบกัลยาณมิตร  เช่น  นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบ 
    อื่นๆ ตามความเหมาะสม 
9. แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และประสบการณ์ควรจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ  
    สถานศึกษาอื่นหรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



 

1.11 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
       1. นางระพพีร พลเหี้ยมหาญ                หัวหน้างาน 
       2. นางเกตุวดี  ยะสะกะ                  เจ้าหน้าที ่
 ๓. นางไฝคำ     เผือดผุด       เจ้าหน้าที ่
 ๔. นางสาวพชรวรรณ  มีหนองหว้า       เจ้าหน้าที ่
 ๕. นางพรรณนิภา  เชื้อสิงห ์          เจ้าหน้าที ่
 6. นางเกศิน ี เชื้อเอี่ยมพันธ์ุ      เจ้าหน้าที ่
 7. นางสาวนัดดา  โชติจำลอง         เจ้าหน้าที ่
 8. นางสาวสคุนทิพย์   พรหมนิล              เจ้าหน้าที ่
 9. นางสาวสุกันดา    พรหมนิล       เจ้าหน้าที ่
 10. นางสาวไอลดา   วงค์จันทะ        เจ้าหน้าที ่
หน้าที่ 
1. จัดระบบ โครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. กำหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและ 
    ตัวชี้วัดของกระทรวงเป้าหมายความสำเร็จของพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของ  
    สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
3. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลเุป้าหมาย 
    ความสำเรจ็ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
4. ดำเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุง 
    พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
5. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ ประกัน 
    คุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
6. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการ  
    ประกันคุณภาพเพ่ือจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
7. ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบ 
    การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
 
1.12  งานภาคีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
 1. นางไฝคำ     เผือดผุด    หัวหน้างาน 
 2. นางสาวจันทิมา มีลา    เจ้าหน้าที่ 
 3. นางสาวเนตรชนก มนุราช    เจ้าหน้าที่ 
 4. นางกนิษฐา  แสวงสาย   เจ้าหน้าที่ 
 



 

หน้าที่ 
1. การให้บริการวิชาการด้านการจัดประชุม อบรม สมัมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งที่เป็น ความร่วมมือ    
   กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภายนอก ในชุมชน 
2. การให้บริการวิชาการด้านการจัดบรรยายพิเศษ จัดนิทรรศการทางวิชาการในงานต่างๆ เช่น งานวัน 
   เด็กแห่งชาติ   
3. การให้บริการวิชาการด้านการสนับสนุนการศึกษา จัด เสวนา ประชุม สัมมนาหาข้อเท็จจริงเพ่ือ 
    แก้ปญัหาให้กับโรงเรียนและชุมชน        
4. การให้บริการวิชาการในการจัดค่ายเยาวชนทางด้านวิชาการ  ธรณีวิทยา  ดาราศาสตร์  สมุนไพรใน 
   ชุมชน  
 
1.13 งานระเบียบและวิธีปฏิบัติด้านวิชาการ 
          1. นายแมนชัย     สมนึก               หัวหน้างาน 
          2. นางสาวจันทิมา  มีลา                          เจ้าหน้าที่ 
       3. นายมโหฬาร  ทะยานยุทธ                  เจ้าหน้าที่ 
 4. นางสาวภัทรา  เทพมงคล                  เจ้าหน้าที่ 
 5. นางสาวกิตติยาภรณ์  อินทรเทศ               เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่         
1. รวบรวมข้อมูลระระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการให้เป็นระบบ และ            
    สะดวกต่อการใช้งานและการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. จัดทําคู่มือปฏิบัติการงานบริหารวิชาการ 
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
1.14 งานคัดเลือกหนังสือเรียน 
       1.นางนิษฐ์วดี  ชุติภัทร์บัณฑิต           หัวหนา้งาน 
 2.นางวลัภา  เวชรังษี ณ ระนอง             ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย         
 3.นางสาวพรรณทิพย์  บัวชุม                ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
 4.นางชเนรินทร์  ศรีหาเศษ               ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร ์
 5.นางทิพย์วรรณ  พรหมประโคน           คร/ูหัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
 6.นายชลนธี  บัวชุม                       ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ         
 7.ดร.นิพินธ์ุ    สุวรรณรงค์                ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ              
 8.นางสาวปนดัดา  โชติจำลอง               ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ                     

  9.นางจิตตรา  สอนดา                     ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ          
 



 

  หน้าที ่
1. สํารวจและศึกษารายการหนังสือแบบเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู ้
2. คัดเลือกหนงัสือแบบเรียน  
3. พิจารณาคัดเลือกหนังสือแบบเรียน ให้สอดคล้องกบหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                            
    หลักสูตรสถานศึกษา 
4. ประสานกับหน่วยงานต้นสังกด เพื่อดําเนินการสั่งซื้อหนงัสือแบบเรียน  
5. ประสานหัวหน้าสายช้ันในการตรวจรับหนังสือแบบเรียน และตรวจนบัจํานวน 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้รับหนังสือเรียนเพ่ือไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
1.15 งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
          1. นายวิเชียร แก้วมณีชัย           หัวหน้างาน 
 2. นายเอล็กซานเดอร์  หล้ามุงคุณ    เจ้าหน้าที่ 
 3. นางนิษฐ์วดี  ชุติภัทร์บัณฑิต    เจ้าหน้าที่ 
 4. นางสาวชมพูนุท  โสลันดา    เจ้าหน้าที่  
 5. นางสาวอัญชลี    เจริญวงศ์    เจ้าหน้าที่ 
 6. นายพิชัย       วิโย     เจ้าหน้าที่ 
 7. นายทศพล      ไกยลุน     เจ้าหน้าที่ 
  
หน้าที่ 
1.ศึกษา วิเคราะห์ ความจำเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการ 
   บริหารงานวิชาการ 
2. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการ 
3. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อ การจัดการเรียนการ 
    สอนและการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอ่ืน 
4. ประเมินผลการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
5. ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับ 
    กระบวนการเรียนรู ้
6. ให้บริการอนิเตอร์เน็ตแก่ครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน 
7. จัดระบบดูแล ซ่อมบํารุง จัดหา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี
8. ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน  จัดทาํวารสารโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน นําเสนอข้อมูล 
    โรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



 

1.16 งานทะเบียน การรับนักเรียน 
       1. นายพัชฎา  เชื้อสิงห์                                        หัวหน้างาน 
 2. นายแมนชัย   สมนึก     เจ้าหน้าที่ 
       3. นางอัมภวรรณ์ อักษรศักด์ิ                                  เจ้าหน้าที่ 
       4. นายมโหฬาร  ทะยานยุทธ                                 เจ้าหน้าที่ 
 5. นางสาวกิตติยาภรณ์  อินทรเทศ                         เจ้าหน้าที่ 
 6. นางสาวเนตรชนก  มนุราช    เจ้าหน้าที่ 
 7. นางสาวภัทรา    เทพมงคล    เจ้าหน้าที ่
 8. นางนิษฐ์วดี  ชุติภัทร์บัณฑติ    เจ้าหนา้ที ่
หน้าที่ 
1. เป็นนายทะเบียนของโรงเรียน 
2. จัดทำแผนปฏิบัติการเรียนและโครงการต่างๆ ของงานทะเบียน  ปฏิทินปฏิบัติการ  และ 
    ประเมินผลการดำเนินงานงานทะเบียน 
3. ทำทะเบียนนักเรียน  ทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑)  กรอกและตรวจทานผลการเรียน 
     ให้ถูกต้องและเปน็ปัจจุบัน 
4. จัดทำแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน 
5. ให้เลขประจำตัวนักเรียน  และจัดทำรายชื่อนักเรียนทุกช้ันเรียน  จัดทำสถิติจำนวนนักเรียน 
6. รับคำร้องการขอเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  การแก้ไขประวัติอื่นๆ ของนักเรียน และดำเนินการ   
    เกี่ยวกับการแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน 
7. ประสานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน  ในกรณทีี่ตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องผลการ 
    เรียน  การจบหลักสูตร  และการลงทะเบียนวิชาเรียน 
8. รับคำร้องและดำเนินการเกี่ยวกับการย้าย และการลาออกของนักเรียน 
9. รับคำร้องการขอเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  การแก้ไขประวัติอื่นๆ ของนักเรียน 
10. ออกใบรับรองผลการเรียน  ใบรับรองเวลาเรียน  ใบรับรองอื่นๆ ตามที่นักเรียนหรอื 
      ผู้ปกครองต้องการ 
11. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนตามที่หน่วยงานต่างๆ ส่งมา 
12. จัดทำ ปพ. 1  สำหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
13. ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน  และประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร 
14. สำรวจนักเรียนที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน  และขาดการติดต่อกับทางโรงเรียน 
      เพื่อดำเนินการจำหน่ายในสมุดทะเบียนประวัติ 
15. ให้บริการข้อมูลในด้านการเรียนแก่ครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง 
16. จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของงานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการตรวจสอบ             
       และใช้งาน 



 

17. จัดทำทะเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,8 ,9) สำหรับผูท้ี่ขอรบัเอกสารเป็น 
     ฉบับที่ 2 หรือฉบับต่อๆไป   
18. สำรวจนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน 0, ร, มส 
19. ประสานงานกับการดำเนินการแบ่งเขตพื้นที่บริการการศึกษาร่วมกันและเสนอขอ้ตกลงให้เขต 
     พื้นที่การศกึษาเห็นชอบ 
20. กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับพื้นที่การศึกษา 
21. ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กำหนด 
22. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาใน  
      การเข้าเรียน 
23. ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
24. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
1.17 งานประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 1. นางไฝคำ     เผือดผุด    หัวหน้างาน 
 2. นางสาวจันทิมา มีลา    เจ้าหน้าที่ 
 3. นางสาวเนตรชนก มนุราช    เจ้าหน้าที่ 
 4. นางกนิษฐา  แสวงสาย   เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่ 
1. จัดการศึกษา สำรวจความต้องการ สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน บุคคล ครอบครวั องค์กร  
    หน่วยงานและสถาบันสังคมที่จัดการศึกษา 
2. จัดให้ความรู้  เสริมสร้างความคิด และเทคนิคทักษะทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
    และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมให้มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น 
4. ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5. จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการ 
    ประสานงานความร่วมมือ 
6. นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
 
 



 

1.18  งานศูนย์แนะแนว 
       1. นางสาวนิลดา  กันกา                               หัวหนา้งาน 
       2. นายพิชัย  วิโย                                         เจ้าหน้าที่ 
       3. นางสาวสิริมา  ชมเชย                             เจ้าหน้าที่ 
       4. นายอภิศักด์ิ  อินทร์ตา                          เจ้าหน้าที่ 
 5. นางเกศินี  เชื้อเอี่ยมพันธ์ุ                                 เจ้าหน้าที่ 
 6. นางสาวกมลชนก  บุญทอง                      เจ้าหน้าที่ 
 7. นางสาวเนตรชนก  สารทอง    เจ้าหน้าที่ 
 8.นางเกตุวดี   ยะสะกะ     เจ้าหน้าที่ 
 9. นางสาวไอลดา  วงค์จันทะ    เจ้าหน้าที่ 
 
หน้าที ่
1. รับส่งต่อนักเรียนจากครูที่ปรึกษาตามระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
2. ให้การบริการ  ด้านการให้คำปรึกษา และช่วยเหลือแก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  ในด้าน การเรียน ,   
    การศึกษาต่อ , การประกอบอาชีพ , ทุนการศึกษา , การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม  การเยี่ยมบา้น 
    นักเรียนหรือด้านอ่ืนๆ  ตาม ความเหมาะสม 
3. ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ  เพือ่ให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากกระบวนการแนะแนว 
4. จัดป้ายนิเทศ  ข้อมูล  ข่าวสาร  ด้านการแนะแนวอย่างต่อเนื่อง  ทันเหตุการณ์ 
5. ร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง – ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   ในการจัดหาทุนการศึกษา 
6. ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้ารับทุนการศึกษาประจำปี 
7. จัดกิจกรรมคาบแนะแนว  จัดหลักสูตรและคู่มือการดำเนินการด้านกิจกรรมแนะแนว 
8. ติดตามนักเรียนที่จบการศกึษา  ในด้านการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ 
9. รายงานผลนักเรียนรับทุนการศึกษา  ข้อมูลสถิติของงานแนะแนวต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
10.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
1.19 งานศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HCEC 
 1. นางสาวชมพูนุท โสลันดา                      หัวหน้างาน 
 ๒. นางจิรวรรณ สุทธิเภท    เจ้าหน้าที่ 
       ๓. นายธีระพงษ์  บุตรดี            เจ้าหน้าที่ 
 ๔. นางกรรณิกา คณานนัท ์   เจ้าหน้าที่ 
          5. นายวิเชียร แก้วมณีชัย          เจ้าหน้าที่ 
 6. นายทศพล      ไกยลุน    เจ้าหน้าที่ 
  



 

หน้าที่ 
1. รับผิดชอบการดำเนินงานศูนย์ฯ และเปน็เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์  
2. ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมายของศูนย์ร่วมกับคณะกรรมการบริหารการ 
    ดำเนินงานศูนย์ฯ 
3. ประสานการดำเนินงาน อำนวยความสะดวกในการจัดทำโครงการ และประสานงานกับหน่วยงานและ  
    โรงเรียนอื่นๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  
4. ดำเนินงานตามแผนงานโครงการของศูนย์ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
5. ประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้ตามแผนและ วัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ 
6. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการดำเนินงาน ของศูนย์ HCEC  
7. ดูแลระบบเครือข่าย เทคโนโลยีของศูนย์ฯ ให้สามารถ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตรวจสอบ 
    ความพร้อมของห้องคอมพิวเตอร์  ตรวจสอบอุปกรณ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามสเป็กตามที ่
    กำหนด ตรวจสอบระบบอินเตอร์เน็ต (Speed) 
8. นิเทศ กำกับติดตาม ดูแลการดำเนินงานของศูนย์  
9. รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ เสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด 
 
1.20  งานห้องสมุดเฉลมิพระเกียรต ิ
       1. นางนิษฐ์วดี  ชุติภัทร์บัณฑิต   หัวหน้างาน 
  2. นางสาวลักขณา  บำรุงตา           เจ้าหน้าที่ 
       3. นางสาวกมลชนก บุญทอง   เจ้าหน้าที่ 
       4. นวงสาวสมฤทัย จิตตะโคตร       เจ้าหน้าที่ 
 5. นางสาวสิรินุช  ต้นสวรรค ์   เจ้าหน้าที่ 
        6. นายทศพล ไกยลุน        เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่  
1. เสนอแต่งต้ังคณะทำงาน การพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรูข้องโรงเรียน 
2. สำรวจแหลง่เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษาชุมชน      
    ท้องถิ่น  ในเขตพื้นที่การศึกษา  และเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง 
3. ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ให้จัดทำ 
    โครงการพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู ้
4. จัดทำแบบบันทึกข้อมูลแหล่งเรียนรู้ไว้ใช้สำรวจแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน และ 
     ชุมชน เผยแพร่แก่กลุม่สาระฯ และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
5. จัดทำแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศแหลง่เรียนรู้และเผยแพร่แก่บุคลากรในโรงเรียน  และงานต่างๆ  
    ที่เกี่ยวข้อง 
6. จัดทำแบบรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่แก่กลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



 

7. ประสานงานกลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ตามข้อมูลแบบ 
    สำรวจ 
8. ประสานงานกลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ 
     ให้เป็นปัจจุบัน 
9. ประสานงานกลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นข้อมูล 
    การพัฒนาการใช้แหล่งเรยีนรู ้
10. ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครใูช้แหล่งเรียนรูท้ั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย 
     ครอบคลุมภูมิ ปัญญาท้องถิ่น 
11. เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนในด้านการจัดการเรียนรู้จากโครงการพัฒนาและการใช้แหล่งเรียนรู ้
12. จัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู  สถานศกึษาอื่น  บุคคล  ครอบครัว  องค์กร   
      หน่วยงาน  และสถาบันอื่น  ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 
13. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์กรความรู้ และประสานความร่วมมือ 
      สถานศึกษาอื่น บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบนัสังคมอื่นที่จดัการศึกษาใน 
      การจัดต้ัง ส่งเสริม  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
1.21 งานห้องเรียนพิเศษ      
 นางพรรณนิภา  เชื้อสิงห์  หัวหน้างาน 
 1. 21.1 ห้องเรยีน MEP  ม.ตน้ 
                1.นางกรรณิกา  คณานันท ์                   หัวหน้างาน 
                ๒.นางสาวญาณินีทิพพ์  ฉวีวงค์             รองหัวหน้างาน 
                ๓.นางสาวเสาวณี  พรหมนลิ                เจ้าหน้าที่ 
  ๔. นายธีระพงษ์ บุตรดี    เจ้าหน้าที่ 
  ๕. นางจิตตรา   สอนดา    เจ้าหน้าที่ 
  ๖. นายอภิศักดิ์ อินทร์ตา    เจ้าหน้าที่ 
  ๗. นางจิตตรา สอนดา    เจ้าหนา้ที ่
  ๘. นางเทียมจนัทร์   โคตะมะ   เจ้าหนา้ที ่
  9.นางชลาลัย  ศรีรัตน ์    เจ้าหน้าที่ 
  10. นายคฑา  คณานันท ์    เจ้าหน้าที่ 
 1.21.2 ห้องเรียนธุรกิจการบินและภาษา (Pre Angle) 
                1.นางกรรณิกา  คณานันท ์            หัวหน้างาน 
                2.นางสาวชมภูนุท  โสลันดา   รองหัวหน้างาน 
                3.นางจิรวรรณ    สุทธิเภท   เจ้าหน้าที่ 



 

  4. นางสุญาณ ี วงษ์ชาชม   เจ้าหน้าที่ 
  5. นางรุ่งทพิย์    หงษาวงษ์   เจ้าหน้าที่ 
  6. นางชุติมา      พิศงาม    เจ้าหน้าที่ 
  7. นางอัมภวรรณ์  อักษรศักดิ ์   เจ้าหนา้ที ่
  8. นายปริญญา   สหีา    เจ้าหนา้ที ่
  9.นางสาวณัฏฑริกา  สารทอง   เจ้าหน้าที่ 
  10. นายคฑา  คณานันท ์    เจ้าหน้าที่ 
 1. 21.3 ห้องเรยีน Gifted   
  ม.ต้น 
                1. นางเกตุวดี ยะสะกะ                หน้าหน้างาน 
                2. นางสาวจำลอง  ศรีมงคณุ            เจ้าหน้าที่ 
  3. นางพรรณนิภา   เชื้อสิงห์                 เจ้าหน้าที่ 
  4. นางวาสนา  ภาคนาม    เจ้าหน้าที่ 
  5. นางสาวเนตรชนก  มนุราช   เจ้าหน้าที่ 
  6. นางสาวสุคนทิพย์   พรหมนิล            เจ้าหน้าที่ 
  7. นายณรงค์ชัย    ธงยศ                      เจ้าหน้าที่ 
  8. นางวรีพร    บุพศิร ิ    เจ้าหน้าที่ 
  9. นางสาวไอลดา   วงค์จันทะ   เจ้าหน้าที่ 
  10. นางสาวสตัตบุษย์    ตะวังทัน   เจ้าหน้าที ่
  11. นายกฤษดา    คำหาญ   เจ้าหน้าที่ 
   
  ม.ปลาย 
                1. นางเกศินี เชื้อเอี่ยมพันธ์ุ                 หัวหน้าหน้างาน 
                2. นายอภิศักดิ์    อินทร์ตา                  เจ้าหนา้ที ่
  3. นางไฝคำ     เผือดผุด    เจ้าหน้าที่ 
  4. นางสาวอาภากร  รัตนโกสินทร ์   เจ้าหน้าที่ 
  5. นางสาวเนตรชนก  สารทอง   เจ้าหน้าที่ 
  6. นายจุลศักดิ ์    ก๊อกพิมพ ์   เจ้าหน้าที่ 
  7. นางอัมภวรรณ์  อักษรศักดิ ์   เจ้าหน้าที่ 
  ม.ปลาย Gifted (PD) 
                1. นางสาวพิชญา  โกพลรัตน์                 หัวหน้างาน 
                2. นายแมนชัย  สมนึก                         เจ้าหน้าที่ 
  3. นางศิริขวัญ  สมนึก    เจ้าหน้าที่ 



 

  4. นางสาวจันทิมา  มีลา    เจ้าหน้าที่ 
 1. 21.4 ห้องเรยีน EIS 
  ม.ต้น 
                1. นางสาวพรรณทิพย์ บัวชุม              หน้าหน้างาน 
                2. นางวรีพร  บุพศิริ                   เจ้าหน้าที่ 
                3. นางสาวสัตตบุษย์  ตะวังทัน             เจ้าหน้าที่ 
  4. นางสาวพิชญสินี   จรรยาไพบูลย์  เจ้าหน้าที่ 
  5. นางสาวปริศนา   นลิมาตร   เจ้าหน้าที่ 
  6. นายณรงค์ชัย  ธงยศ    เจ้าหน้าที่ 
  7. นางชลาลัย   ศรีรัตน ์    เจ้าหน้าที่ 
  ม.ปลาย 
                1. นางสาวณัฐนิชา  ศิรินุมาศ            หัวหน้าหน้างาน 
                2. นายวีรวัฒน์   บุปผาชื่น                   เจ้าหน้าที่ 
  3. นางวาสนา   ภาคนาม    เจ้าหน้าที่ 
  4. นางนลินภัสร์  ทองโสภณ   เจ้าหน้าที่ 
 1.21.5 ห้องเรียนภาษาที่ 2 (E2) 
  ม.ต้น 
                1. นางสาวอาภากร    ตรีศรี                 หน้าหน้างาน 
  2. นางสาวญาณินีทิพย์  ฉวีวงค ์   เจ้าหน้าที่ 
  ม.ปลาย 
                1. นางสาวปุณยนุช  ชูเสน                 หน้าหน้างาน 
                2. นางสาวดารุณี จันใต ้     เจ้าหน้าที่ 
  
 
 
 1.21.6 ห้องเรียน Gifted-PreCadet 
  1. นายมโหฬาร  ทะยานยุทธ   หัวหน้างาน 
  2. นายพัชฎา  เชื้อสิงห ์    เจ้าหน้าที่ 
  3. นายวิศวะ  นันชะนะ    เจ้าหน้าที ่
  4. นายบัญชา    เชียรัมย ์    เจ้าหน้าที่ 
  5. นายจลุศักดิ ์  ก๊อกพิมพ ์   เจ้าหน้าที่  
 1.21.7 ห้องเรียนศิลป-์ภาษา-ธุรกิจการค้าสมัยใหม ่
  1. นางสาวปนัดดา  โชติจำลอง              หัวหน้างาน 



 

  2. นางสาวเบญจพร   แก้วมณีชัย   เจ้าหน้าที่ 
  3. นางเกศินี เชื้อเอี่ยมพันธุ์   เจ้าหน้าที่ 
 1.21.8 ห้องเรียนพิเศษ EIS เกาหล ี
  1. นางจิตตรา   สอนดา              หัวหน้างาน 
  2. นางสาวปุณยนุช  ชูเสน   เจ้าหน้าที่ 
  3. นางสาวดารุณี   จันใต ้    เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่ 
1. ประสานงานจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ  เพือ่ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
   เกี่ยวกับหลกัสูตร นำไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
2. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรพเิศษ  สรุปปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อ 
   ปรับปรุงหลกัสูตร  ให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
3. ใหค้ำแนะนำและช่วยเหลือในการผลิตสือ่การเรียนการสอน การจัดหรือปรบัปรุงแผนการจัดการ 
    เรียนรู้ให้ เหมาะสมกับโรงเรียน  และนโยบายของสถานศึกษา 
4. ควบคุมการใช้หนังสือประกอบการจัดการเรียนรู้  สื่อ  วัสดุ  อุปกรณต์่างๆ ในโรงเรียน 
5. ดำเนินการให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มสีื่อการสอน  วสัดุฝึกที่ได้มาตรฐาน  และจัดบรรยากาศ 
    ทางวิชาการ 
6. ศึกษา วิเคราะห์แผนการเรยีน การจัดรายวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของ 
    นักเรียน และบุคลากรในกลุ่มสาระฯ 
7. วางแผน และดำเนินการให้มีการจัดสอนเสริมให้กับนักเรียนตามโอกาส 
8. อำนวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนรู้ จัดบรรยากาศทางวิชาการให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
9. จัดกิจกรรมพัฒนาครู เพื่อเพ่ิมศักยภาพให้กับครูอย่างต่อเนื่อง 
10. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตารางสอน  ตารางการใช้ห้อง ตารางสอนประจำช้ันให้เป็นปัจจุบัน 
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
1.22 งานโครงการพิเศษ 
 1.22.1 ศูนย์กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
        1. นางสาวลักขณา บำรุงตา           หัวหน้างาน 
        2. นายนรัตน์  เนตรวงศ์                 เจ้าหน้าที่ 
  3. นางเกศินี  เช้ือเอ่ียมพันธ์ุ   เจ้าหน้าที่ 
  4.นางสาวกมลชนก  บุญทอง   เจ้าหน้าที่ 
  5. นางสาวนิลดา     กันกา   เจ้าหน้าที่ 
  6. นายพิชัย     วโิย    เจ้าหน้าที่ 
  7. นางสาวอาภากร   รัตนโกสินทร ์  เจ้าหน้าที่ 



 

  8. นางสาวอรุณณี     มีพรม   เจ้าหน้าที่ 
  9. นางสาวกติติยาภรณ์ อินทรเทศ   เจ้าหน้าที่ 
  10. นายทศพล    ไกยลุน    เจ้าหน้าที่ 
 1.22.2 ศูนย์ภาษาเกาหล ี
        1. นางจิตตรา  สอนดา                        หัวหนา้งาน 
        2. นางสาวปุณยนุช  ชูเสน                      เจ้าหน้าที่ 
  3. นางสาวดารุณี    จันใต ้   เจ้าหน้าที่ 
 1.22.3  โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล/โรงเรียนคุณภาพตำบล 
        1. นางพรรณนิภา   เชื้อสิงห์                     หัวหน้างาน 
  2. นางชเนรินทร์  ศรีหาเศษ   เจ้าหน้าที่ 
  3. นายอภิศักด์ิ  อินทร์ตา    เจ้าหน้าที่ 
        4. นางสาวไฝคำ  เผือดผุด                         เจ้าหน้าที่ 
        5. นางสาวสิรินุช  ต้นสวรรค ์                       เจ้าหน้าที่ 
  6. นายสาธิต  รัตนมาล ี             เจ้าหน้าที ่
  7. นางสาวสุภร  จันทร์ชู    เจ้าหน้าที่ 
 หน้าที ่
1. สร้างนักเรียนให้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต  คิด วิเคราะห์เป็น รู้จักใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรม รัก 
   วัฒนธรรมไทย 
2. ปลูกฝังให้ครูได้มีความรู้ดา้น ICT เพื่อนำไปใช้และจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคญั 
3. จัดระบบการบริหารแนวใหม่ ที่มุ่งพัฒนาโรงเรียนทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านวิชาการ กระบวนการเรียนรู้     
    สภาพแวดล้อม 
4. นำเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู ้
5. เป็นตน้แบบในด้านการพัฒนาให้กับโรงเรียนอื่น ๆ  
6. ประสานชุมชน ภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาลูกหลานในอำเภอของตนเอง 
7. จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีทุกประเภท เพื่อบริการให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง 
8. จัดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการที่ประกอบขึ้นดว้ยหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ครู  
    ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ อื่น ๆ เข้ามามบีทบาทในการจัด 
    การศึกษา 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
   1.22 งานส่งเสริมและพัฒนาผลการสอบระดับชาติ 
 1. นายณรงค์ชัย  ธงยศ     หัวหน้างาน 
       2.นางนิษฐ์วดี  ชุติภัทร์บัณฑิต              เจ้าหน้าที่ 



 

 3. นางอัมภวรรณ์  อักษรศักดิ ์    เจ้าหน้าที่ 
 4. นางศิริขวัญ  สมนึก     เจ้าหน้าที่ 
 5. นางสาวจันทิมา  มีลา     เจ้าหน้าที่ 
 6. นางสาวกาญจนา  นามมลุสิงห ์    เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่ 
ดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนด 

งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


