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            คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์ 

คำนำ 
 

 คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  
ตามขอบข่ายของกลุ่มงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน ขอบข่ายของงานฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วย 
งานบริหารสำนักงานฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการสอน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ งาน
ทะเบียน งานวัดผลและประเมินผล งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานห้องสมุด งานแนะแนว งานประกัน
คุณภาพการศึกษา งานโครงการห้องเรียนพิเศษ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เอกสารเล่มนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับ
คณะครู และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการต่อไป 
 

 
                  ฝ่ายวิชาการ 

โรงเรียนทุง่เสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
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            คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์ 

สารบญั 
 

                  หน้า 
คำนำ                 ก 
สารบัญ                 ข 
ขอบข่ายของงานฝ่ายวิชาการ              1 
วิสัยทัศน์                2 
พันธกิจ                 2 
เป้าประสงค์                2 
บุคลากรฝ่ายวิชาการ               3 
หน้าที่และความรับผิดชอบ             20 
คณะกรรมการงานบริหารฝ่ายวิชาการ            20 
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานประจำห้องสำนักงานฝา่ยวิชาการ          
 แผนผังบุคลากรทีป่ฏิบัติงานประจำห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการ        22 
 งานหัวหน้ากลุ่มสาระ             24 
งานจัดกิจกรรมการเรียนรู ้              
 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน            26 
 งานจัดการเรียนการสอน             27 
 งานโครงการทวิศึกษา             28 
 งานจัดการศึกษาเรียนร่วม             29 
 งานห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)      30 
 งานโครงการภาษาจีน             31 

  งานห้องเรยีนพันธมิตร (PIM) และห้องเรียนอาชีพ          32
 งานการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
  งานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            33 
  งานห้องสมุด              34 
  งานบรกิารการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี         35 
  งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา          36 
  งานวิจัยและพฒันาการเรียนการสอน                 37 
  งานพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงและแหล่งเรียนรู้      38 
  งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุ่คคลฯ          39
  งานส่งเสริมความรู้แก่ชุมชน            40
  งานพัฒนาและสง่เสรมิให้มีแหลง่เรียนรู้           41 
  งานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล           42 
  งานติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน           43 
  งานประสานงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน          44 
  งานจัดนิทรรศการทางวิชาการ            45 



ค 

            คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์ 

สารบญั (ต่อ) 
 

                  หน้า 
 งานวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
  งานวัดผลและประเมินผล             46 
  งานทะเบียนนักเรียน             48 
  งานรับนักเรียน              49 
 งานแนะแนวการศึกษา 
  งานแนะแนว              50 
  งานบริการกองทุนกู้ยืมเรียนเพื่อการศึกษา           51 
 งานการจัดระบบประกันคณุภาพการศึกษา 
  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา        52 
 งานการดำเนินงานวิชาการ 
  งานนิเทศและบริการทางการศึกษา            53 
  งานประเมินผลฝ่ายวิชาการ            54 
 ภาคผนวก 
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  โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์ 

งานการดำเนินงานวิชาการ 

ขอบข่ายงานของฝ่ายวิชาการ 
แผนผังการบริหารงานฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาคมผู้ปกครองและคร ู คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

สมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

นายไตรภูมิ อ้ายวงค ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

นางบุษราภรณ์ สิทธิวงศ ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

งานการบริหารวิชาการ 
คณะกรรมการงานบริหารฝ่ายวิชาการ 

งานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ งานการพัฒนา และส่งเสริมทางดา้นวิชาการ 
 

งานวัดผลและประเมินผลการเรียน 
และงานทะเบียนนักเรียน 

• งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
(นายวชิรภัทร ศรีอุดวงศ์) 

• งานจัดการเรียนการสอน  
(นางสาวภักคีณี จีนามูล) 

• งานโครงการทวิศึกษา  
(นายสามารถ สิทธิวงศ)์ 

• งานจัดการศึกษาเรียนร่วม  
(นางสาวสวุรรณภา อินมา) 

• งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
(นางสาวกาญจนา วงศ์กรด) 

• งานโครงการภาษาจีน 
(นางสาวนภาภรณ์ เจริญพรพิมลกุล) 

• งานห้องเรียนพันธมิตร (PIM)  
และห้องเรียนอาชีพ  
(นายวชิรภัทร ศรีอุดวงศ์) 

 
 
 

นายไพบูลย์  พวงเงิน 
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

 

• งานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน (นายนเรศ หนูป่า) 
• งานห้องสมุด (นางสาวนุชนาถ คำบัง) 
• งานบริการการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

(นายชานน คุรุบรรเจิดจิต)  
• งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 

(นายชัยฤทธิ์ พรมขำ) 
• งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

(นางสาววันวิสาข์ ชมกลิ่น) 
• งานพัฒนาศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและแหล่งเรียนรู ้ 
(นางรักเกียรติ เกษรพรหม) 

• งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(นางรักเกียรติ เกษรพรหม) 

• งานส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน (นายสมพงษ์ อัคจร) 
• งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้ 

(นางสาวกาญจนา วงศ์กรด) 
• งานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  

(นายวชิรภัทร ศรีอุดวงศ์) 
• งานติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน (นายสมพงษ์ อัคจร) 
• งานประสานงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

(นางสาวพัชราภรณ์ อินติ๊บ) 
• งานจัดนิทรรศการทางวิชาการ (นายนเรศ หนูป่า) 
 

• งานวัดผลและประเมินผล  
(นางกัณฑิมาพร พานมั่ง) 

• งานทะเบียนนักเรียน  
(นางสาวกัลยรตัน์ แก้วแสนสาย) 

• งานรับนักเรียน  
(นางสาวกาญจนา วงศ์กรด) 

• งานเทียบโอนผลการเรียน  
(นางกัณฑิมาพร พานมั่ง) 
 

 

งานแนะแนวการศึกษา 

• งานแนะแนว  
(นางสาวละเอียด อินต๊ะฮอง) 

• งานบริหารกองทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) 
(นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจิต) 
 

 

งานการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

• งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา  
(นางสาวกาญจนา ชาติไทย) 
 

 

• งานนิเทศและบริการทางการศึกษา 
(คณะผู้บริหารโรงเรียน) 

• งานประเมินฝ่ายวิชาการ 
(นายไตรภูมิ อ้ายวงค)์ 
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 มุ่งพัฒนาผูเ้รียน ให้มีคุณภาพวิชาการสูม่าตรฐานสากลเต็มตามศักยภาพ มีความสามารถด้านเทคโนโลยี  
มีความรู้คู่คุณธรรม และดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานความพอเพยีง 
 
 
 

 
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดบัสากล 

 ๒. พัฒนาระบบบรหิารจัดการและหลกัสูตรสถานศึกษาใหม้มีาตรฐานระดับสากล 

 ๓. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้น้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๔. พัฒนาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์พัฒนาผู้เรียน 
 และค่านิยม 12 ประการ 

 5. ส่งเสรมิการใช้แหลง่การเรียนรู้ เทคโนโลยีทีท่ันสมัย และภูมิปัญญาจากทอ้งถ่ิน 
 
 
 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 
2. โรงเรียนมรีะบบการบริหารจดัการและหลักสูตรสถานศึกษามีมาตรฐานสากล 
3. จัดกระบวนการเรียนรู้ทีห่ลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์ 
ฝ่ายวิชาการ 

 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

พันธกิจ (Mission) 

เป้าประสงค ์(School goals) 
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๑. งานวางแผนงานฝา่ยวิชาการ 
    ๑.1 คณะกรรมการงานวางแผนงานฝ่ายวิชาการ   

๑. นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์       รอง ผอ. คศ.2  รองผู้อำนวยการฯ ประธานกรรมการ 
๒. นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ รองประธานกรรมการ 
๓. นายธเนศ  มยุรา    ครู คศ.3   กรรมการ 
๔. นายฤทธิชัย  ล้วนงาม   ครู คศ.2   กรรมการ 
๕. นายมานพ  จันตาวงศ์   ครู คศ.3   กรรมการ 
๖. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต   ครู คศ.3   กรรมการ 
๗. นายปวีณต์วิชา  พานิช   ครู คศ.3    กรรมการ 
๘. นางสาวดวงฤทัย  สาวิสา   ครู คศ.1   กรรมการ 
๙. นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข์   ครู คศ.2   กรรมการ 
๑๐. นายสามารถ  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3   กรรมการ 
๑๑. นางทัศนีย์  มาคุณ    ครู คศ.3   กรรมการ 
๑๒. นายนเรศ  หนูป่า    ครู คศ.1   กรรมการ 
๑๓. นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด   ครู คศ.1   กรรมการ 
๑๔. นางสาวภักคีณี  จีนามูล   ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวกาญจนา  ชาติไทย   ครู คศ.2  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๒. งานการบริหารงานวิชาการ 
    2.1 คณะกรรมการงานบริหารฝา่ยวิชาการ  

๑. นายไตรภูมิ อ้ายวงค์       รอง ผอ. คศ. 2 รองผู้อำนวยการฯ ประธานกรรมการ 
๒. นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ครู คศ.๓  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวภักคีณี  จีนามูล   ครู คศ.3   กรรมการ 
๔. นางกัณฑิมาพร  พานมั่ง   ครู คศ.3   กรรมการ 
๕. นายมานพ  จันตาวงศ์   ครู คศ.3   กรรมการ 
๖. นายธเนศ  มยุรา    ครู คศ.3   กรรมการ 
๗. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต   ครู คศ.3   กรรมการ 
๘. นายปวีณต์วิชา  พานิช   ครู คศ.3    กรรมการ 
๙. นายสามารถ  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3   กรรมการ 
๑๐. นางทัศนีย์  มาคุณ    ครู คศ.3   กรรมการ 
๑๑. นายพินิจ  สุขลักษณ์    ครู คศ.3   กรรมการ 
๑๒. นางรักเกียรติ  เกษรพรหม   ครู คศ.3   กรรมการ 

บุคลากรฝ่ายวิชาการ 
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๑๓. นางสาวละเอียด  อินต๊ะฮอง   ครู คศ.3   กรรมการ 
๑๔. นางณัฐกานต์  คุรุบรรเจิดจิต   ครู คศ.3   กรรมการ 
๑๕. นางขวัญจิต  สาระมนต์   ครู คศ.3   กรรมการ 
๑๖. นายพงษ์ศักดิ์  สังเกตุใจ   ครู คศ.3   กรรมการ 
๑๗. นายฤทธิชัย  ล้วนงาม   ครู คศ.2   กรรมการ 
๑๘. นางสาวกาญจนา  ชาติไทย   ครู คศ.2   กรรมการ 
๑๙. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์   ครู คศ.2   กรรมการ 
๒๐. นางสาวพัชราภรณ์  อินต๊ิบ   ครู คศ.2   กรรมการ 
๒๑. นางสาวสุวรรณภา  อินมา   ครู คศ.2   กรรมการ 
๒๒. นางนภาภรณ์  เจริญพรพิมลกุล  ครู คศ.2   กรรมการ 
๒๓. นายนเรศ  หนูป่า    ครู คศ.1   กรรมการ 
๒๔. นางสาวดวงฤทัย  สาวิสา   ครู คศ.1   กรรมการ 
๒๕. นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข์   ครู คศ.2   กรรมการ 
๒๖. นางสาวกัลยรัตน์  แก้วแสนสาย  ครู คศ.1   กรรมการ 
๒๗. นายชัยฤทธ์ิ  พรมขำ    ครู คศ.1   กรรมการ 
๒๘. นายสมพงษ์  อัคจร    ครู คศ.1   กรรมการ 
๒๙. นางสาวนุชนาถ  คำบัง   ครู คศ.1   กรรมการ 
๓๐. นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด   ครู คศ.1   กรรมการ  
๓๑. นางสาวมาริสา  เหมันต์   ครู คศ.1   กรรมการ 
๓๒. นายศิณาวุฒิ  นิลารัตน์   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๓๓. นางสาวปทุมพร  ศรีวิชัยลำพันธ์  เจ้าหน้าที่   กรรมการ 
๓๔. นางสาววันวิสาข์  ชมกลิ่น   ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
๓๕. นางสาวอจิมา  สุริยา    ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
    2.2 งานพัสดกุารเงิน/ธุรการและสารบรรณฝา่ยวิชาการ 

๑. นางสาวภักคีณี  จีนามูล ครู คศ. 3  หัวหน้างานพสัดกุารเงินฝ่ายวิชาการ/งานเทียบโอน/ 
      งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

๒. นางสาววันวิสาข์  ชมกลิ่น ครู คศ.1  หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ/เลขานุการฝ่ายวิชาการ 
๓. นายสมพงษ์  อัคจร  ครู คศ.1 หัวหน้างานติดตามการเข้าเรียน/เจ้าหน้าที่งาน 

      ธุรการสารบรรณฝ่ายวิชาการ/งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
๔. นางสาวอจมิา  สุริยา  ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมลู/งานธุรการและสารบรรณ 

      ฝ่ายวิชาการ 
 
     ๒.๓ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานประจำห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการ 

๑. นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์   รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ประธานกรรมการ 
๒. นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์  ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ รองประธานกรรมการ 
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๓. นางสาวภักคีณี  จีนามูล  ครู คศ.3  กรรมการ 
๔. นายมานพ  จันตาวงศ์  ครู คศ.3  กรรมการ  
๕. นางกัณฑิมาพร  พานมั่ง  ครู คศ.3  กรรมการ 
๖. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์  ครู คศ.2  กรรมการ  
๗. นางสาวพัชราภรณ์  อินต๊ิบ  ครู คศ.2  กรรมการ 
๘. นางสาวกาญจนา  ชาติไทย  ครู คศ.2  กรรมการ 
๙. นายนเรศ  หนูป่า   ครู คศ.1  กรรมการ 

๑๐. นางสาวกัลยรัตน์  แก้วแสนสาย ครู คศ.1  กรรมการ  
๑๑. นายชัยฤทธ์ิ  พรมขำ   ครู คศ.1  กรรมการ 
๑๒. นางสาววันวิสาข์  ชมกลิ่น  ครู คศ.1  กรรมการ 
๑๓. นายสมพงษ์  อัคจร   ครู คศ.1  กรรมการ 
๑๔. นางสาวอจิมา  สุริยา   ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นายศิณาวุฒิ  นิลารัตน์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖. นางสาวปทุมพร  ศรีวิชัยลำพันธ์ เจ้าหน้าที่อัดสำเนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๒.๔ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

นายธเนศ  มยุรา   ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นางสาววฤนดา  สืบสุยะ 
นายสามารถ  แจ่มเมธีกุล 

ครู คศ.2 
ครู คศ.3 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด ครู คศ.1 งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

นายฤทธิชัย  ล้วนงาม ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
นางสาวสุดารัตน์  ธิหล้า 
นางอิศรารัตน์  ฉิมเฟื่อง 

ครู คศ.3 
ครู คศ.2 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

นางสาวกาญจนา  ชาติไทย ครู คศ.2 งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

นายมานพ  จันตาวงศ์ ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต 
นางสาวจารุวรรณ  เมฆเมืองทอง 

ครู คศ.3 
ครู คศ.3 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

นางสาวภักคีณี  จีนามูล ครู คศ.3 งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นางสาวภัทรารัตน์  พิกุลแกม ครู คศ.1 งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

นายปวีณต์วิชา  พานิช  ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นายบัญญัติ  ทองบาง  ครู คศ.2 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นางนิรามัย  มั่นหมาย ครู คศ.3 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นางสาวน้ำค้าง  หุตะวัฒนะ 
นางชุติมา  แก้วหล้า 

ครู คศ.1 
ครู คศ.3 

งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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นางสาวดวงฤทัย  สาวิสา   ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา               
นางปณตพร  ศรีวิไล ครู คศ.3 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
นางสาวสุดารัตน์  อินอยู่ ครู คศ.2 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
นางสาวสุดารัตน์  อินอยู่ ครู คศ.2 งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข ์ ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ     
นายณัฐกิตต์  กันทะชมภู ครู คศ.1 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นายกำพล  จุ้ยเรือง ครู คศ.1 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นางสาวขวัญฤทยั  เทพกจิ ครู คศ.2 งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

นายสามารถ  สิทธิวงศ์  ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
นายพงษ์ศักดิ์  สังเกตุใจ       
นายบุญเสรมิ  คุ้มสุวรรณ์                       

ครู คศ.3 
ครู คศ.3 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

นายสมพงษ์  อัคจร ครู คศ.1 งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ 
 

นางทัศนีย์  มาคุณ ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นางนลิน์ภาณี  กรศรีมหาลาภ 
นางนภาภรณ์  เจริญพรพิลกุล 

ครู คศ.3 
ครู คศ.2 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

นางสาววิริยาพร  ทาสุข ครู คศ.1 งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

๓. งานการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้
    ๓.๑ งานหลักสูตรและการสอน 

 นายธเนศ  มยุรา    ครู คศ.3 ที่ปรกึษา 
๑. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์   ครู คศ.2 หัวหน้า 
๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูทุ้กกลุ่ม  -  ผู้ช่วย 
๓. นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด   ครู คศ.1 ผู้ช่วย(ม.ต้น) กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
๔. นางสาวสุวรรณภา  อินมา   ครู คศ.2 ผู้ช่วย(ม.ปลาย) กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
๕. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์   ครู คศ.2 ผู้ช่วย(ม.ต้น) กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์
๖. นางกัณฑิมาพร  พานมั่ง   ครู คศ.3 ผู้ช่วย(ม.ปลาย) กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์
๗. นายชัยฤทธ์ิ  พรมขำ   ครู คศ.1  ผู้ช่วย(ม.ต้น) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ 
๘. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต   ครู คศ.3 ผู้ช่วย(ม.ต้น) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ 
๙. นางสาวนันทิกานต์  เดียวเจริญ  ครู คศ.3 ผู้ช่วย(ม.ปลาย) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ 

๑๐. นางดวงพร  มูลป้อม   ครู คศ.3 ผู้ช่วย(ม.ปลาย) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ 
๑๑. นายอุกฤษฏ์  สุวรรณปัญญา   ครู คศ.1 ผู้ช่วย(ม.ต้น) กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
๑๒. นางชุติมา  แก้วหล้า   ครู คศ.3 ผู้ช่วย(ม.ปลาย) กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
๑๓. นางสาวสุดารัตน์  อินอยู่            ครู คศ.2  ผู้ช่วย(ม.ต้น-ปลาย)กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 
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๑๔. นายณัฐกิตต์  กันทะชมภู   ครู คศ.1 ผู้ช่วย(ม.ต้น) กลุ่มสาระฯศิลปะ 
๑๕. นายกำพล  จุ้ยเรือง   ครู คศ.1 ผู้ช่วย(ม.ปลาย) กลุ่มสาระฯศิลปะ 
๑๖. นายสามารถ  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วย(ม.ต้น) กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
๑๗. นายพินิจ  สุขลักษณ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วย(ม.ปลาย) กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
๑๘. นางสาววันวิสาข์  ชมกลิ่น   ครู คศ.1 ผู้ช่วย(ม.ต้น) กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
๑๙. นางสาววิริยาพร  ทาสุข   ครู คศ.1 ผู้ช่วย(ม.ปลาย)กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
๒๐. นายศิณาวุฒิ  นิลารัตน์   ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
๒๑. นางสาวอจมิา  สุริยา   ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 

     
    ๓.๒ งานการจัดการเรยีนการสอน 
  นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 

๑. นางสาวภักคีณี  จีนามูล   ครู คศ.3    หัวหน้า  
๒. นางกัณฑิมาพร  พานมั่ง   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๓. นางสาวพัชราภรณ์  อินต๊ิบ   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๔. นางพรสวรรค์  คงประจกัษ์   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๕. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๖. นางสาวกาญจนา  ชาติไทย   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๗. นางสาวกัลยรัตน์  แก้วแสนสาย  ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๘. นายนเรศ  หนูป่า    ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๙. นายชัยฤทธ์ิ  พรมขำ   ครู คศ.1    ผู้ช่วย 

๑๐. นางสาววันวิสาข์  ชมกลิ่น   ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวอจมิา  สุริยา   ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
๑๒. นายศิณาวุฒิ  นิลารัตน์   ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
๑๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูทุ้กกลุ่ม  -     ผู้ช่วย 

 
    ๓.๓ งานโครงการทวิศึกษา 
  นายไพบูลย์  พวงเงิน            ผอ. คศ.3 ผู้อำนวยการฯ  ที่ปรกึษา 
  นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นายอมรศักดิ์  เสมสันต์      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  จ่าสบิเอกสมร  แก้วหล้า      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 

๑. นายสามารถ  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3    หัวหน้า 
๒. นายพงษ์ศักดิ์  สังเกตุใจ   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๓. นายมานพ  จันตาวงศ์   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๔. นางกัณฑิมาพร  พานมั่ง   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
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๕. นายพินิจ  สุขลักษณ์    ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๖. นายบุญเสรมิ  คุ้มสุวรรณ์   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๗. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๘. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๙. นายวัชระ  มีชัย    ครู คศ.1    ผู้ช่วย 

๑๐. นายกล้าณรงค์  สาวงศ์ตุ้ย   ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
๑๑. คณะครูจากวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย (งานยานยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง อาหารและโภชนาการ) ผู้ช่วย  

 
    ๓.๔ งานจัดการเรียนร่วม 

นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 

๑. นางสาวสุวรรณภา  อินมา   ครู คศ.2    หัวหน้า 
๒. นายสามารถ  แจ่มเมธีกุล   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๓. นายธเนศ  มยุรา    ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๔. นางณัฐกานต์  คุรุบรรเจิดจิต   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๕. นางปารณีย์  พิธาสวัสดิ ์   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๖. นางพรสวรรค์  คงประจกัษ์   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๗. นายฤทธิชัย  ล้วนงาม   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๘. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๙. นางสาวกาญจนา ชาติไทย   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 

๑๐. นางอิศรารัตน์  ฉิมเฟือ่ง   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๑๑. นายบัญญัติ  ทองบาง   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๑๒. นางสาววฤนดา  สืบสุยะ   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๑๓. นายพงศ์ณภัทร  นันศิริ   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๑๔. นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด   ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๑๕. นางสาวมารสิา  เหมันต ์   ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๑๖. นายกฤษฎา  ดารินทร์   ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๑๗. นายกฤษณะ  สันทะวงศ์   ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
๑๘. ครูผูส้อนนักเรียนระดับช้ัน ม.1 – ม.3  -     ผู้ช่วย 

  
    ๓.๕ งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) 

นายไพบูลย์  พวงเงิน            ผอ. คศ.3 ผู้อำนวยการฯ  ที่ปรกึษา 
นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 

๑. นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด   ครู คศ.1    หัวหนา้       
๒. นายมานพ  จันตาวงศ์   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
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๓. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๔. นายฤทธิชัย  ล้วนงาม   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๕. คณะครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี-     ผู้ช่วย 
๖. คณะครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์  -     ผู้ช่วย 

     
    ๓.๖ งานโครงการภาษาจีน 

นายไพบูลย์  พวงเงิน            ผอ. คศ.3 ผู้อำนวยการฯ  ที่ปรกึษา 
นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
นายอมรศักดิ์ เสมสันต์      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 

       จ่าสบิเอกสมร  แก้วหล้า      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นางส่องหล้า  หุ่นสุวรรณ์   ครู คศ.3    ที่ปรกึษา 
  นางปริศนา  เอี่ยมสะอาด   ครู คศ.3    ที่ปรกึษา 

๑. นางนภาภรณ์  เจริญพรพิมลกลุ  ครู คศ.2    หัวหน้า 
๒. นางทัศนีย์  มาคุณ    ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๓. นางนลิน์ภาณี  กรศรีมหาลาภ   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๔. นางสาวนิตยา  ขำคม   ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
๕. คณะครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  -     ผู้ช่วย 

 
    ๓.๗ งานห้องเรียนพันธมิตร (PIM) และห้องเรียนอาชพี 
  นายไพบูลย์  พวงเงิน            ผอ. คศ.3 ผู้อำนวยการฯ  ที่ปรกึษา 
  นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 

๑. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์   ครู คศ.2    หัวหน้า 
๒. นายมานพ  จันตาวงศ์   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๓. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๔. นางทัศนีย์  มาคุณ    ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๕. นายสามารถ  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3    ผู้ช่วย   
๖. นายพงษ์ศักดิ์  สังเกตุใจ   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๗. นายธเนศ  มยุรา    ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๘. คณะครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี-     ผู้ช่วย 
๙. คณะครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  -     ผู้ช่วย 

๑๐. คณะครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ  -     ผู้ช่วย 
๑๑. คณะครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย   -     ผู้ช่วย 
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๔. งานการพัฒนาและส่งเสรมิทางด้านวิชาการ 
    ๔.๑ งานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นางธนารัตน์  เทพวงษ์   ครู คศ.3    ที่ปรกึษา 

๑. นายนเรศ  หนูป่า    ครู คศ.1 หัวหน้า 
๒. นายสมพงษ์  อัคจร    ครู คศ.1 ผู้ช่วย 
๓. นายอุกฤษฏ์  สุวรรณปัญญา   ครู คศ.1 ผู้ช่วย 
๔. นางสาวขวัญฤทยั  เทพกจิ   ครู คศ.2 ผู้ช่วย 
๕. นางสาวละเอียด  อินต๊ะฮอง   ครู คศ.3 ผู้ช่วย (แนะแนว)/(หัวหน้าระดับช้ัน ม.6) 
๖. นายพงษ์ศักดิ์  สังเกตุใจ   ครู คศ.3 ผู้ช่วย (ลูกเสือ) 
๗. นางขวัญจิต  สาระมนต์   ครู คศ.3 ผู้ช่วย (ยุวกาชาด) 
๘. นางสาวมารสิา  เหมันต ์   ครู คศ.1 ผู้ช่วย (ผู้บำเพ็ญประโยชน์) 
๙. นายชาตรี  รูปสง่า    ครู คศ.3 ผู้ช่วย (นักศึกษาวิชาทหาร) 

๑๐. นางสาวพัชราภรณ์  อินต๊ิบ   ครู คศ.2 ผู้ช่วย (หัวหน้าระดบัช้ัน ม.5) 
๑๑. นางรักเกียรติ  เกษรพรหม   ครู คศ.3 ผู้ช่วย (หัวหน้าระดบัช้ัน ม.4) 
๑๒. นายบัญญัติ  ทองบาง   ครู คศ.2 ผู้ช่วย (หัวหน้าระดับช้ัน ม.3) 
๑๓. นางพรสวรรค์  คงประจกัษ์   ครู คศ.2 ผู้ช่วย (หัวหน้าระดบัช้ัน ม.2) 
๑๔. นางสาวภัทรารัตน์  พิกุลแกม   ครู คศ.1 ผู้ช่วย (หัวหน้าระดบัช้ัน ม.1) 
๑๕. นางสาวกุมาลี  รวมทรพัย ์   ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
๑๖. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้   -  ผู้ช่วย 

  
    ๔.๒ งานห้องสมุด 
  นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นางปริศนา  เอี่ยมสะอาด   ครู คศ.3    ที่ปรกึษา 

๑. นางสาวนุชนาถ  คำบัง   ครู คศ.1    หัวหน้า 
๒. นายพงศ์ณภัทร  นันศิริ   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๓. นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด   ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๔. นายวัชระ  มีชัย    ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๕. นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร   ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๖. นางสาววันวิสาข์ ชมกลิ่น   ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
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๗. นางสาววิริยาพร  ทาสุข   ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๘. นางสาวมาริสา  เหมันต์   ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๙. นายสมพงษ์  อัคจร    ครู คศ.1    ผู้ช่วย 

๑๐. นายวิทยา  นวลจันทร์   ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
 

    ๔.๓ งานบริการการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
๑. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต   ครู คศ.3    หัวหน้า 
๒. นางดวงพร  มูลป้อม    ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๓. นางสาวกาญจนา  ชะเอม   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๔. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๕. นางสาวสุธิดา  แก้วจาเครือ   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๖. นางสาวภัทรารัตน์  พิกุลแกม   ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๗. นางจีราวรรณ  ดวงเกิด   พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 
๘. นางสาวกุมาลี  รวมทรพัย ์   ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
๙. นายวิทยา  นวลจันทร ์   ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 

๑๐. นางสาวจงรัก  วงค์เขียว   ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
 
    ๔.๔ งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 

๑. นายชัยฤทธ์ิ  พรมขำ    ครู คศ.1    หัวหน้า 
๒. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๓. นางดวงพร  มูลป้อม    ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๔. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๕. นางสาวสุธิดา  แก้วจาเครือ   ครู คศ.3    ผู้ช่วย  
๖. นางสาวกาญจนา  ชะเอม   ครู คศ.2    ผู้ช่วย  
๗. นางสาวภัทรารัตน์  พิกุลแกม   ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๘. นางจีราวรรณ  ดวงเกิด   พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 
๙. นางสาวกุมาลี  รวมทรพัย ์   ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 

๑๐. นายวิทยา  นวลจันทร ์   ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวจงรัก  วงค์เขียว   ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
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    ๔.๕ งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
  นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 

๑. นางสาววันวิสาข์  ชมกลิ่น   ครู คศ.1  หัวหนา้ 
๒. นางสาวนันทิกานต์  เดียวเจริญ  ครู คศ.3  ผู้ช่วย  
๓. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์   ครู คศ.3  ผู้ช่วย (วิทยาศาสตร์ฯ) 
๔. นายพงศ์ณภัทร  นันศิริ   ครู คศ.2  ผู้ช่วย (ภาษาไทย) 
๕. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์   ครู คศ.2  ผู้ช่วย (คณิตศาสตร์) 
๖. นางสาวสุดารัตน์  อินอยู ่   ครู คศ.2  ผู้ช่วย (สุขศึกษาฯ) 
๗. นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร   ครู คศ.1  ผู้ช่วย (สังคมศึกษาฯ) 
๘. นายณัฐกิตต์  กันทะชมภู   ครู คศ.1  ผู้ช่วย (ศิลปะ) 
๙. นายสมพงษ์  อัคจร    ครู คศ.1  ผู้ช่วย (การงานอาชีพ) 

๑๐. นางสาววิริยาพร  ทาสุข   ครู คศ.1  ผู้ช่วย (ภาษาต่างประเทศ) 
๑๑. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้   -   ผู้ช่วย 

 
    ๔.๖ งานพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้              
  นายไพบูลย์  พวงเงิน            ผอ. คศ.3 ผู้อำนวยการฯ  ที่ปรึกษา 
  นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นางบษุราภรณ์  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 

๑. นางรักเกียรติ  เกษรพรหม   ครู คศ.3  หัวหน้า  
๒. นายอุกฤษฏ์  สุวรรณปัญญา   ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
๓. นายนเรศ  หนูป่า    ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
๔. นางสาวจารุวรรณ  เมฆเมืองทอง  ครู คศ.3  ผู้ช่วย 
๕. นางมณีวรรณ  สุทธรินทร์   ครู คศ.3  ผู้ช่วย 
๖. นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร   ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
๗. นายสมพงษ์  อัคจร    ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
๘. นางสาวกาญจนา  ชะเอม   ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
๙. นายมานพ  จันตาวงศ์   ครู คศ.3  ผู้ช่วย/หัวหน้าศูนย์คลังสมอง 

๑๐. นางนิรามัย  มั่นหมาย   ครู คศ.3  ผู้ช่วย/หัวหน้าศูนย์ส่องวัฒนธรรม 
๑๑. นายชาตรี  รูปสง่า    ครู คศ.3  ผู้ช่วย/หัวหน้าศูนย์นำสิ่งแวดล้อม/ 
          หัวหน้าฐานรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๑๒. นางสาวดวงฤทัย  สาวิสา   ครู คศ.1  ผู้ช่วย/หัวหน้าศูนย์พร้อมอนามัย/ 
          หัวหน้าฐานจราจรสอนน้อง 
๑๓. นายสามารถ  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3  ผู้ ช่วย/หัวหน้าศูนย์สร้างรายได้ 

         สร้างอาชีพ 
๑๔. นายฤทธิชัย  ล้วนงาม   ครู คศ.2  ผู้ช่วย/หัวหน้าฐานคลินกิคณิตฯ 



 13 
                                          คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2564  

  โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์ 

๑๕. นางสาวนุชนาถ  คำบัง   ครู คศ.1  ผู้ช่วย/หัวหน้าฐานห้องสมุด 
๑๖. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์   ครู คศ.3  ผู้ช่วย/หัวหน้าฐานโครงงาน 
๑๗. นางนิรามัย  มั่นหมาย   ครู คศ.3  ผู้ช่วย/หัวหน้าฐานพระศิลามิ่งขวัญ 
๑๘. นายปวีณต์วิชา  พานิช   ครู คศ.3  ผู้ช่วย/หัวหน้าฐานอาเซียนศึกษา 
๑๙. นางชุติมา  แก้วหล้า    ครู คศ.3  ผู้ช่วย/หัวหน้าฐานภูมิปญัญา

         ท้องถ่ิน 
๒๐. นายธเนศ  มยุรา    ครู คศ.3  ผู้ช่วย/หัวหน้าฐานภาษาพาเที่ยว 
๒๑. นางทัศนีย ์ มาคุณ    ครู คศ.3  ผู้ช่วย/หัวหน้าฐานภาษาพาเที่ยว

         ภาษาต่างประเทศ 
๒๒. นางสาวภักคีณี  จีนามูล   ครู คศ.3  ผู้ช่วย/หัวหน้าฐานฐาน ท.ช.ร่วมใจ 

         อนุรักษ์พลังงาน 
๒๓. นางสาวดวงฤทัย  สาวิสา   ครู คศ.1  ผู้ช่วย/หัวหน้าฐานทักษะกีฬา 
๒๔. นายพินิจ  สุขลักษณ์    ครู คศ.3  ผู้ช่วย/หัวหน้าฐานสล่าน้อย 
๒๕. นายสุพจน์  ตาด้วง    ครู คศ.3  ผู้ช่วย/หัวหน้าฐานดินดีพันธ์ุไม้งาม 
๒๖. นางสาวดวงสมร  ศรีวิใจลำพัน  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย/หัวหน้าฐานสืบฮีตโตยฮอย 

 
    ๔.๗ งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบัน
อ่ืนท่ีจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       นายไพบูลย์  พวงเงิน            ผอ. คศ.3 ผู้อำนวยการฯ  ที่ปรึกษา 
  นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นายอมรศักดิ์  เสมสันต์      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  จ่าสบิเอกสมร  แก้วหล้า      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 

๑. นางรักเกียรติ  เกษรพรหม   ครู คศ.3    หัวหน้า 
๒. นางสาวจารุรรณ  เมฆเมืองทอง  ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๓. นางธนารัตน์  เทพวงษ์   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๔. นางมณีวรรณ  สุทธรินทร ์   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๕. นายธเนศ  มยุรา    ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๖. นายมานพ  จันตาวงศ์   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๗. นางสาวภักคีณี  จีนามูล   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๘. นางทัศนีย ์ มาคุณ    ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๙. นายปวีณต์วิชา  พานิช   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 

๑๐. นางชุติมา  แก้วหล้า    ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๑๑. นายสามารถ  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๑๒. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๑๓. นายฤทธิชัย  ล้วนงาม   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
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๑๔. นายพงศ์ณภัทร  นันศิริ   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๑๕. นายเฉลิมชัย  ไกลทกุข์   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๑๖. นายอุกฤษฏ์  สุวรรณปัญญา   ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๑๗. นายนเรศ  หนปู่า    ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๑๘. นางสาวดวงฤทัย  สาวิสา   ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๑๙. นายเอกรฐั  แสงเพ็ชร   ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๒๐. นายวัชระ  มีชัย    ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๒๑. นายสมพงษ์  อัคจร    ครู คศ.1    ผู้ช่วย 

 
    ๔.๘ งานส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 
  นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 

๑. นายสมพงษ์  อัคจร    ครู คศ.1    หัวหน้า 
๒. นางชุติมา  แก้วหลา้    ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๓. นายสามารถ  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๔. นายพินิจ  สุขลักษณ์    ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๕. นายพงศ์ณภัทร  นันศิริ   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๖. นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข ์   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๗. นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร   ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๘. นายนเรศ  หนูปา่    ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๙. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   -     ผู้ช่วย 

 
    ๔.๙ งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรยีนรู ้
  นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 

๑. นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด   ครู คศ.1    หัวหน้า 
๒. นางชุติมา  แก้วหล้า    ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๓. นางสาววฤนดา  สืบสุยะ   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๔. นายพงศ์ณภัทร  นันศิริ   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๕. นางสาวมาริสา  เหมันต์   ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๖. นางสาวนุชนาถ  คำบัง   ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๗. หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้   -     ผู้ช่วย 

 
    ๔.๑๐ งานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  นายไพบูลย์ พวงเงิน            ผอ. คศ.3 ผู้อำนวยการฯ  ที่ปรกึษา 
  นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์      รอง ผอ. คศ.2 รองฯผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
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  นายอมรศักดิ์  เสมสันต์      รอง ผอ. คศ.2 รองฯผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  จ่าสบิเอกสมร  แก้วหล้า      รอง ผอ. คศ.2 รองฯผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นายชาตรี  รูปสง่า   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นายสุเทพ  ตากัน   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นางส่องหล้า  หุ่นสุวรรณ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นางสุขสันต์  สนิทวงศ์   ครู คศ.2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นางปริศนา  เอี่ยมสะอาด   ครู คศ.3    ที่ปรกึษา 
  นางธนารัตน์  เทพวงษ์   ครู คศ.3    ที่ปรกึษา 

๑. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์   ครู คศ.2    หัวหน้า 
๒. นางมณีวรรณ  สุทธรินทร ์   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๓. นางภิรัญญา  เกื้อกูล    ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๔. นางนลิน์ภาณี  กรศรีมหาลาภ   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๕. นางกัณฑิมาพร  พานมั่ง   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๖. นางณัฐกานต์  คุรุบรรเจิดจิต   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๗. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๘. นางสาวจารุวรรณ  เมฆเมืองทอง  ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๙. นางดวงพร  มูลป้อม    ครู คศ.3    ผู้ช่วย 

๑๐. นางสาวภักคีณี  จีนามูล   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวสุดารัตน์  ธิหล้า   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๑๒. นางสาวกาญจนา  ชะเอม   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๑๓. นางสาววฤนดา  สืบสุยะ   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๑๔. นางนภาภรณ์  เจริญพรพิมลกลุ  ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๑๕. นางสาวกัลยรัตน์  แก้วแสนสาย  ครู คศ.1    ผู้ช่วย  
๑๖. นางสาวต้นแก้ว  ดามัง   ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๑๗. นางสาวกุมาลี  รวมทรพัย ์   ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
๑๘. นายวิทยา  นวลจันทร ์   ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย  
๑๙. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูทุ้กกลุ่มฯ  -     ผู้ช่วย 
๒๐. หัวหน้าระดบัช้ันทุกระดับช้ัน   -     ผู้ช่วย 

 
    ๔.๑๑ งานตดิตามการเข้าเรียนของนักเรียน 
  นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 

๑. นายสมพงษ์  อัคจร    ครู คศ.1    หัวหน้า 
๒. นางสาวอจิมา  สุริยา    ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
๓. นางสาวปทุมพร  ศรีวิชัยรำพันธ์ุ  เจ้าหน้าที่    ผู้ช่วย 
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    ๔.๑๒ งานประสานงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
 นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
๑. นางสาวพัชราภรณ์  อินต๊ิบ   ครู คศ.2    หัวหน้า 
๒. นายชัยฤทธ์ิ  พรมขำ    ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๓. นางสาวกัลยรัตน์  แก้วแสนสาย  ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๔. นายนเรศ  หนูป่า    ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๕. นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด   ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๖. นางสาวอจมิา  สุริยา    ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
๗. นายศิณาวุฒิ  นิลารัตน์   ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
๘. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้   -     ผู้ช่วย 

 
    ๔.๑๓ งานจัดนิทรรศการทางวิชาการ 
  นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา
  หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู ้  -     ที่ปรกึษา 

๑. นายนเรศ  หนูป่า    ครู คศ.1    หัวหน้า 
๒. นางสาวกาญจนา  ชาติไทย   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๓. นายพงศ์ณภัทร นันศิริ   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๔. นายวัชระ  มีชัย    ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๕. นายสมพงษ์  อัคจร    ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๖. นางสาวกุมาลี  รวมทรัพย์   ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
๗. นางสาวอจิมา  สุริยา    ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
๘. นายศิณาวุฒิ  นิลารัตน์   ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 

 
๕. งานวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
    ๕.๑ งานวัดผลและประเมินผล  
  นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 

 นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
๑. นางกัณฑิมาพร  พานมั่ง   ครู คศ.3    หัวหน้า 
๒. นายมานพ  จันตาวงศ์   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๓. นางสาวภักคีณี  จีนามูล   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๔. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๕. นางสาวกาญจนา  ชาติไทย   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๖. นางสาวกัลยรัตน์  แก้วแสนสาย  ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๗. นายนเรศ  หนูป่า    ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
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๘. นายสมพงษ์  อัคจร    ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๙. นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด   ครู คศ.1    ผู้ช่วย 

๑๐. นายศิณาวุฒิ  นิลารัตน์   ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวอจมิา  สุริยา    ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 

 
    ๕.๒ งานทะเบียนนักเรยีน 
  นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นายมานพ  จันตาวงศ์   ครู คศ.3    ที่ปรกึษา 

๑. นางสาวกัลยรัตน์  แก้วแสนสาย  ครู คศ.1    หัวหน้า 
๒. นางสาวภักคีณี  จีนามูล   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๓. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๔. นายนเรศ  หนูป่า    ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๕. นายสมพงษ์  อัคจร    ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๖. นายชัยฤทธ์ิ  พรมขำ    ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๗. นางสาววันวิสาข์  ชมกลิ่น   ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๘. นายศิณาวุฒิ  นิลารัตน์   ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
๙. นางสาวอจมิา  สุริยา    ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 

 
    ๕.๓ งานรับนักเรียน 
  นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นายพินิจ  สขุลักษณ์   ครู คศ.3    ที่ปรึกษา 

๑. นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด   ครู คศ.1    หัวหน้า 
๒. นายมานพ  จันตาวงศ์   ครู คศ.3    ผู้ช่วย   
๓. นางกัณฑิมาพร  พานมั่ง   ครู คศ.3    ผู้ช่วย   
๔. นางสาวภักคีณี  จีนามูล   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๕. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๖. นายบัญญัติ  ทองบาง   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๗. นายนเรศ  หนูป่า    ครู คศ.1    ผู้ช่วย   
๘. นางสาวกัลยรัตน์  แก้วแสนสาย  ครู คศ.1    ผู้ช่วย   
๙. นายสมพงษ์  อัคจร    ครู คศ.1    ผู้ช่วย   

๑๐. นายชัยฤทธ์ิ  พรมขำ    ครู คศ.1    ผู้ช่วย   
๑๑. นางสาวกาญจนา ชาติไทย   ครู คศ.1    ผู้ช่วย   
๑๒. นางสาววันวิสาข์ ชมกลิ่น   ครู คศ.1    ผู้ช่วย   
๑๓. นางสาวภัทรารัตน์  พิกุลแกม   ครู คศ.1    ผู้ช่วย   
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๑๔. นายศิณาวุฒิ  นิลารัตน์   ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
๑๕. นางสาวอจมิา  สุริยา    ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 

 
    ๕.๔ งานเทียบโอนผลการเรยีน  
  นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 

๑. นางกัณฑิมาพร  พานมั่ง   ครู คศ.3    หัวหน้า 
๒. นางสาวภักคณีี  จีนามูล   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๓. นายศิณาวุฒิ  นิลารัตน์   ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
๔. นางสาวอจิมา  สุริยา    ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 

 
๖. งานแนะแนวการศึกษา 
    ๖.๑ งานแนะแนว 
  นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นางบุษราภรณ์  สทิธิวงศ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 

๑. นางสาวละเอียด  อินต๊ะฮอง   ครู คศ.3    หัวหน้า 
๒. นายธเนศ  มยุรา    ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๓. นางขวัญจิต  สาระมนต์   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๔. นางสุขสันต์  สนิทวงศ์   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๕. นางสาวกุมาลี  รวมทรัพย์   ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 

 
    ๖.๒ งานบริหารกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา(กยศ.) 

 นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
 นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
๑. นางณัฐกานต์  คุรุบรรเจิดจิต   ครู คศ.3    หัวหน้า 
๒. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต   ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
๓. นายวัชระ  มีชัย    ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๔. ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย   -     ผู้ช่วย 

 
7. งานการจัดระบบประกันคณุภาพการศึกษา 
    ๗.๑ งานพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
        นายไพบูลย์ พวงเงิน   ผอ คศ.3 ผู้อำนวยการฯ  ที่ปรกึษา 
  นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์      รอง ผอ. คศ.2 รองฯผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นายอมรศักดิ์  เสมสันต์      รอง ผอ. คศ.2 รองฯผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  จ่าสบิเอกสมร  แก้วหล้า      รอง ผอ. คศ.2 รองฯผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
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  นายชาตรี  รูปสง่า   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นายสุเทพ  ตากัน   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นางส่องหล้า  หุ่นสุวรรณ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
  นางสุขสันต์  สนิทวงศ์   ครู คศ.2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่ปรกึษา 
        นางสาววฤนดา  สืบสุยะ   ครู คศ.2    ที่ปรกึษา 

๑. นางสาวกาญจนา  ชาติไทย   ครู คศ.2    หัวหน้า 
๒. นายพงศ์ณภัทร  นันศิริ   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๓. นางสาวสุดารัตน์  อินอยู ่   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๔. นางสาวกุมาลี  รวมทรัพย์   ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
๕. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม  -     ผู้ช่วย 
๖. สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม -     ผู้ช่วย 

 
๘. งานการดำเนินงานวิชาการ 
    ๘.๑ งานนิเทศและบริการทางการศึกษา  

๑. นายไพบูลย์  พวงเงิน             ผอ. คศ.3 ผู้อำนวยการฯ  หัวหน้า 
๒. นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์       รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วย 
๓. นายอมรศักดิ์  เสมสันต์      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วย 
๔. จ่าสบิเอกสมร  แก้วหล้า      รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วย 
๕. นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วย 
๖. นางสาวกาญจนา  ชาติไทย   ครู คศ.2    ผู้ช่วย  
๗. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูทุ้กกลุ่ม  -     ผู้ช่วย 

 
    ๘.๒ งานประเมินผลฝา่ยวิชาการ 

๑. นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์       รอง ผอ. คศ.2 รองผู้อำนวยการฯ หัวหน้า 
๒. นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ครู คศ.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วย 
๓. นางสาวกาญจนา  ชาติไทย   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
๔. นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด   ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
๕. หัวหน้างานทุกงานของฝ่ายวิชาการ  -     ผู้ช่วย 
๖. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   -     ผู้ช่วย 
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1. คณะกรรมการงานบริหารฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์ 
รองผู้อำนวยการโรงเรยีน ฝา่ยวิชาการ 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 1.1 เป็นประธานฝ่ายวิชาการ อำนวยความสะดวกการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้คำแนะนำ
สนับสนุนในการบริหารงาน 
 1.2 วางแผนและหลอมรวมแผนปฏิบัติการของงานต่าง ๆ ในฝ่ายวิชาการ เพื่อนำส่งแผนงานของโรงเรียน       
นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
 1.3 ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน บริการ ควบคุมคุณภาพงานและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
การนิเทศ การวัดและประเมินผล  
 1.4 ร่วมกำหนดทิศทาง แนวนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 1.5 วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียนเพื่อการพัฒนาโรงเรียน 
 1.6 ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย กลยุทธ์โรงเรียน 
 1.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
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นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ฝา่ยวิชาการ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 1.1 เป็นรองประธานฝ่ายวิชาการ 
 1.2 วางแผนการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาสง่เสรมิการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตาม 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
 1.3 บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
สำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.4 จัดทำปฏิทินงานของกลุ่มบรหิารงานวิชาการเพื่อเป็นเครื่องมอืในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัตงิาน 
ตามแผนที่วางไว้ 
 1.5 จัดทำคู่มือฝา่ยวิชาการเพื่อเป็นแนวทางในการบรหิารงานแบบยึดโรงเรียนเป็นฐาน 
 1.6 ช่วยแก้ไขปัญหา พัฒนางาน และสร้างขวัญกำลงัใจแกบุ่คลากรเพือ่ให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 1.7 ปฏิบติังานอื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายจากผูบ้ังคับบญัชา 
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2. บคุลากรท่ีปฏิบัติงานประจำห้องสำนักงานฝา่ยวิชาการ 
2.1 แผนผังบคุลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีประจำห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
      
  

นายไตรภูมิ  อ้ายวงค ์
      รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ 

 

 
 
 
 
 

 
นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์ นางสาวภักคีณี จนีามูล นางกัณฑิมาพร พานมั่ง นายมานพ จันตาวงศ์ นายวชิรภัทร ศรีอุดวงศ์ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานจัดการเรียนการสอน หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล หัวหน้างานติดตามแก้ไขผลการเรียน หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน 
 งานพัสดุฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานเทียบโอนผลการเรียน ของนักเรียน หัวหน้างานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
 
 
 
 
 
นางสาวกัลยรัตน์ แก้วแสนสาย นายชัยฤทธิ์ พรมขำ             นายนเรศ หนูป่า นางสาวพัชราภรณ์ อินต๊ิบ นางสาววันวิสาข์ ชมกลิ่น 
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน งานทะเบียนนักเรียน DMC (ICT ฝ่ายฯ)      หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้างานประสานการแข่งขนั หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ 

 
 

   หัวหน้างานจัดแสดงนิทรรศการฯ ศิลปหัตกรรม เลขานุการฝ่ายวิชาการ 
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2.1 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานประจำห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
นางสาวกาญจนา ชาติไทย นายสมพงษ์ อัคจร นางสาวอจิมา สุริยา นายศิณาวุฒิ นิลารัตน ์ นางสาวปทุมพร ศรีวิชัยลำพันธ์ 

หัวหน้างานประกนัคุณภาพการศึกษา หัวหน้างานการติดตามการเข้าเรียนฯ งานบันทึกข้อมูล งานบันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่อัดสำเนา 
หัวหน้างานสารสนเทศฝ่ายวิชาการ  งานธุรการและสารบรรณวิชาการ งานวัดและประเมินผล  

งานแผนงานฝ่ายวิชาการ     

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 2.1.1 รับผิดชอบการเบิก-จ่ายพสัดุ ตรวจสอบและรายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจำปีของสำนักงานวิชาการ 
 2.1.2 ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร หนงัสือราชการ งานสารบรรณ ดังนี ้

   ๑. จัดทำทะเบียนคุมและจัดทำแฟ้มเอกสารหนังสือรับ-ส่งของฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๒. ร่างโต้ตอบหนังสือราชการของกลุ่มบริหารวิชาการ 
   ๓. จัดเก็บเอกสารด้วยระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 2.1.3 ประสานงาน แจ้งหนังสือเวียนต่าง ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 2.1.4 จัดทำวาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุมของฝ่ายวิชาการเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบตามลำดับ 
 2.1.5 อัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนและเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นของโรงเรียน 

2.1.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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2.2 งานหัวหนา้กลุ่มสาระ จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
                                            
 
 
 
  
 
          นายมานพ  จันตาวงศ์                                     นายธเนศ  มยุรา                   
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
 
            
 
 
 
 
                  
  
          นายฤทธิชัย  ล้วนงาม                   นางทัศนีย์  มาคุณ            
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์                         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
 
 
 
 
 
 
 

     
          นายปวีณต์วิชา  พานิช                       นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข์   
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     
 
 
 
 
 

 
                             
 
          นางสาวดวงฤทัย  สาวิสา                         นายสามารถ  สิทธิวงศ์                         
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 2.2.1 จัดโครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.2.2 บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าหมายของโรงเรียนและของหลักสูตร  
 2.2.3 ควบคุม ดูแล กำกับการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเมื่อพบข้อบกพร่อง หรือจุดที่ควรพัฒนา 
 2.2.4 จัดทำเอกสารแผนงาน/โครงการตามแผนงานฝ่ายธุรการโรงเรียนกำหนดและสอดคล้องกับแผนงาน
โรงเรียนควบคุม ดูแล กำกับให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทกุคนจัดทำหลักสูตรช้ันเรียน แผนการจัดการเรียนรู้และสอนตาม
แผนการ  
 2.2.5 จัดการเรียนรู้ การตรวจเช็คคะแนน ปพ.๕ ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค การประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 2.2.6 กำกับติดตามให้ครูเข้าสอนตามตารางสอนทุกคาบ จัดสอนซ่อมเสริม สอนชดเชยและสอนแทนเมื่อครูใน
กลุ่มสาระฯ ลาหรือไปราชการ 
 2.2.7 จัดให้มีการนิเทศงานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมครูในสังกัดอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  
เพื่อปรับปรุงแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยในช้ันเรียน และการพัฒนาครูโดยการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน  
 2.2.8 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 2.2.9 ประสานงานระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการบูรณาการการเรียนการสอน
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 2.2.10 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.2.11 ประสานงานให้มีการจัดหา ผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน ปรับซ่อมสื่อการเรียนการสอน 
 2.2.12 จัดให้มีการพัฒนาครูด้านวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.2.13 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกวด แข่งขันและสาธิต 
 2.2.14 จัดรวบรวม พัฒนาระบบข้อมูล สถิติ เอกสารสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.2.15 กำกับดูแลกิจกรรมชุมนุมและโครงการพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.2.16 จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้เสนอต่อฝ่ายบริหารเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 2.2.17 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
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3. งานการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้
3.1 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์ 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 3.1.1 เป็นหัวหน้างานพฒันาหลักสตูร 
 3.1.2 ศึกษาวิเคราะหเ์อกสารหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐  
สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมลูสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสงัคม ชุมชนและ
ท้องถ่ิน 
 3.1.3 วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีส่วนร่วมของทกุฝ่ายในโรงเรียนและชุมชน 
 3.1.4 จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่กำหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
เป้าหมายและคุณลักษณะที่พงึประสงค์โดยบรูณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 3.1.5 นำหลกัสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบรหิารจัดการการใช้หลักสูตรใหเ้หมาะสม 
 3.1.6 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
 3.1.7 จัดทำหลักสูตรและแนวปฏิบัตกิารใช้หลักสูตร 
 3.1.8 ตรวจสอบเกี่ยวกับการโอน/ย้าย หลักสูตรระหว่างโรงเรียนและหลกัสูตรอื่น 
 3.1.9 สำรวจความต้องการของผู้รบับริการในการจัดการเรยีนการสอนนอกระบบโรงเรียน การเรียนแบบตาม
อัธยาศัยรวมทั้งกำหนดแนวทางการใช้หลกัสูตร เสนอแนะกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน 
 3.1.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3.2 งานจัดการเรียนการสอน 
 
 

 
 

     
 
 
 
 

นางสาวภักคีณี  จีนามลู 
หัวหน้างานจัดการเรยีนการสอน 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 3.2.1 เป็นหัวหน้าสำนักงานกลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
 3.2.2 สำรวจความรู้ ความสามารถของบุคลากรและความสอดคล้องกบัหลักสูตรของโรงเรียน ประสานกบักลุ่ม
บรหิารบุคคลเพือ่จัดสรรอัตรากำลัง 
 3.2.3 วิเคราะหโ์ครงสร้างหลักสูตร สำรวจความต้องการ ความถนัดความสนใจของนักเรียน/ผู้เรียนร่วมกับกลุ่ม
งานแนะแนวและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรเพื่อจัดรายวิชาให้นักเรียนลงทะเบียน 
 3.2.4 จัดตารางเรียนตารางสอนของนกัเรียน ครู ตารางการใช้ห้องและติดตาม ควบคุมให้การดำเนินการตาม
ตารางสอนให้ถูกต้อง ทั้งการเรียนและการสอน 
 3.2.5 กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนแทน ติดตามผลการปฏิบัต ิ
 3.2.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
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3.3 งานโครงการทวิศึกษา 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

นายสามารถ  สิทธิวงศ ์
หัวหน้างานโครงการทวิศึกษา 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 3.3.1 เป็นหัวหน้างานโครงการทวิศึกษา 
 3.3.2 จัดทำแผนงาน/โครงการในงานโครงการทวิศึกษา 
 3.3.3 ควบคุมดูแลการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามโครงการฯ 
 3.3.4 ควบคุมดูแลการจัดกจิกรรมพิเศษ เพื่อส่งเสริมนักเรยีนตามโครงการฯ 
 3.3.5 ประสานงานในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตำราเรียนและเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามโครงการ 
 3.3.6 ดำเนินงานเกี่ยวกับเอกสารและงานธุรการต่าง ๆ ตามโครงการฯ 
 3.3.7 สรปุประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการเมื่อสิ้นปกีารศึกษา 
 3.3.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
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3.4. งานจัดการศึกษาเรียนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวสุวรรณภา  อินมา 

หัวหน้างานจัดการศึกษาเรยีนร่วม 
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 3.4.1 เป็นหัวหน้างานจัดการศึกษาเรียนร่วม 
 3.4.2 วางแผนพัฒนานกัเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
 3.4.3 ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสง่เสรมิและพัฒนานักเรียนที่มีความ
ต้องการพเิศษ 
 3.4.4 ประสานความร่วมมือกบัคณะครูดำเนินการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพเิศษทุกประเภท จัดทำ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP และจัดทำแผนการจดัการเรียนรูเ้ฉพาะบุคคล IIP เป็นต้น 
 3.4.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 
 3.4.6 รายงานผลการดำเนินงานใหผู้้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 3.4.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีร่บัมอบหมาย 
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3.5 งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด 

หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 3.5.1 เป็นหัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 3.5.2 จัดทำแผนงาน/โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม (SMTE) 
 3.5.3 ควบคุมดูแลการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ตามโครงการ 
 3.5.4 ควบคุมดูแลการจัดกจิกรรมพิเศษ เพื่อส่งเสริมนักเรยีนตามโครงการ 
 3.5.5 ประสานงานในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตำราเรียน และเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามโครงการ 
 3.5.6 ดำเนินงานเกี่ยวกับเอกสารและงานธุรการต่าง ๆ ตามโครงการ 
 3.5.7 รายงานผลการดำเนินงานใหผู้้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 3.5.8 สรปุประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการเมื่อสิ้นปกีารศึกษา 
 3.5.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
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3.6. งานโครงการภาษาจีน 
 

 
 
 
 

   
 
 
 

นางนภาภรณ์  เจรญิพรพิมลกุล 
หัวหน้างานโครงการภาษาจีน 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 3.6.1 เป็นหัวหน้างานโครงการภาษาจีน 
 3.6.2 จัดทำแผนงาน/โครงการในงานโครงการภาษาจีน 
 3.6.3 ควบคุมดูแลการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ตามโครงการ 
 3.6.4 ควบคุมดูแลการจัดกจิกรรมพิเศษ เพื่อส่งเสริมนักเรยีนตามโครงการ 
 3.6.5 ประสานงานในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตำราเรียน และเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามโครงการ 
 3.6.6 ดำเนินงานเกี่ยวกับเอกสารและงานธุรการต่าง ๆ ตามโครงการ 
 3.6.7 รายงานผลการดำเนินงานใหผู้้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 3.6.8 สรปุประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการเมื่อสิ้นปกีารศึกษา 
 3.6.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
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3.7 งานห้องเรียนพันธมิตร (PIM) และห้องเรียนอาชีพ 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์ 

หัวหน้างานห้องเรียนพันธมิตร (PIM) และห้องเรียนอาชพี 
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 3.7.1 เป็นหัวหน้างานห้องเรียนพันธมิตร (PIM) และห้องเรยีนอาชีพ 
 3.7.2 จัดทำแผนงาน/โครงการห้องเรียนพันธมิตร (PIM) และหอ้งเรียนอาชีพ 
 3.7.3 ควบคุมดูแลการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามโครงการ 
 3.7.4 ควบคุมดูแลการจัดกจิกรรมพิเศษ เพื่อส่งเสริมนักเรยีนตามโครงการ 
 3.7.5 ประสานงานในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตำราเรียนและเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามโครงการ 
 3.7.6 ดำเนินงานเกี่ยวกับเอกสารและงานธุรการต่าง ๆ ตามโครงการ 
 3.7.7 รายงานผลการดำเนินงานใหผู้้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 3.7.8 สรปุประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการเมื่อสิ้นปกีารศึกษา 
 3.7.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
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๔. งานการพัฒนาและส่งเสรมิทางด้านวิชาการ 
๔.๑ งานศนูย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
  
   

 
 
 
 
 
 
 

นายนเรศ  หนปู่า 
หัวหน้างานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 4.1.1 เป็นหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 4.1.2 กำหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้เป็นไปตามหลักสูตร
สถานศึกษาและนโยบายของสถานศึกษา 
 4.1.3 จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 4.1.4 กำกับ ติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
 4.1.5 ประสานงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาทุกรูปแบบกับทุกฝ่ายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 4.1.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียน  สรุปรายงานเสนอต่อโรงเรียนและฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 
 4.1.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4.2 งานห้องสมุด 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวนุชนาถ  คำบัง 
หัวหน้างานห้องสมุด 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 4.2.1 เป็นหัวหน้างานห้องสมุด 
 4.2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการ งบประมาณ โครงการของงานห้องสมุดใหเ้ป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 
 4.2.3 จัดและพัฒนาสถานที่ห้องสมุดใหเ้หมาะสมกับเป็นแหลง่ค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอดเวลาและหลากหลาย 
 4.2.4 จัดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์และเครื่องอำนวยความสะดวกที่เพียงพอกบัจำนวนสมาชิก 
 4.2.5 ดูแล เก็บรักษา ซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพทีด่ีใช้การได้ตลอด 
 4.2.6 จัดหา ซื้อ ทำเอกสาร วารสารและสิง่พิมพ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาความรู้และความบันเทงิ
 4.2.7 จัดบรรยากาศ สถานที่และสิ่งแวดล้อม การบริการให้บุคคลภายนอกเห็นประโยชน์และเข้ามาใช้บริการ 
 4.2.8 จัดกจิกรรมส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 4.2.9 จัดทำสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมทั้งประเมินผลงานที่ปฏิบัติตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา
 4.2.10 บรกิารการใช้ห้องสมุดแก่นักเรียน ครูและบุคคลภายนอก 
 4.2.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4.3 งานบริการการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี
 
  

 
 
 
 
 
 
 

นายชานน  คุรบุรรเจิดจิต 
หัวหน้างานบริการการเรยีนการสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 4.3.1 เป็นหัวหน้างานบริการการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี
 4.3.2 จัดทำแผนงาน/โครงการในงานบริการการเรียนการสอนคอมพิวเตอร ์
 4.3.3 ควบคุมดูแลใหบ้ริการการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
 4.3.4 ควบคุมดูแลการจัดกจิกรรมพิเศษ เพื่อส่งเสริมการเรยีนการสอนคอมพิวเตอร์ 
 4.3.5 ดำเนินงานเกี่ยวกับเอกสารและงานธุรการต่าง ๆ ตามโครงการ 

4.3.6 สรปุประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการเมื่อสิ้นปกีารศึกษา 
 4.3.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
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4.4 งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

 
     

 
 
 
 
 
 

นายชยัฤทธิ์  พรมขำ 
หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 4.4.1 เป็นหัวหน้างานพฒันาสือ่นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
 4.4.2 จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตามโครงสร้างของหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนด 
 4.4.3 จัดสอนโปรแกรมเสรมิให้กบันักเรียนทีส่นใจเป็นพิเศษ รวมทั้งใหบ้ริการชุมชนเกี่ยวกบัวิชาด้านคอมพิวเตอร ์
 4.4.4 จัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้แล้วนำไปใช้ปฏิบัติงานในหน้าที ่
 4.4.5 รายงานผลการดำเนินงานใหผู้้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 4.4.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
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4.5 งานวิจัยและพัฒนาการเรยีนการสอน 
 
 

 
   

 
 
 
 
 

นางสาววันวิสาข์  ชมกลิ่น 
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 4.5.1 เป็นหัวหน้างานวิจัยและพฒันาการเรียนการสอน 
 5.5.2 งานวิจัยในช้ันเรียน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้  

   ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโรงเรียน โดยเน้นการวิจัยที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการ
และการพัฒนาองค์กรในลักษณะการวิจัยในช้ันเรียน  

   ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน  
   3. จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
 4.5.3 งานเผยแพรง่านวิจัย มีแนวปฏิบัติ ดังนี้  

  ๑. ส่งเสรมิการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการวิจัย ผลการวิจัยและพัฒนาสังคม  
  2. ประสานงานการวิจัยกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  
  3. เป็นศูนย์กลางในการทำวิจัยและประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 

   4. รวบรวมงานวิจัยในโรงเรียนใหเ้ป็นระบบ ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มสาระการเรียนรู้และระดบัโรงเรียน 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาที่ว่าด้วยเรือ่งการวิจัยในช้ันเรียน 
4.5.4 ประเมินผล สรปุผล/รายงานการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเสนอผูบ้รหิารโรงเรียน 
4.5.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 38 
                                          คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2564  

  โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์ 

๔.๖ งานพัฒนาศูนย์การเรยีนรู้ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้  
 
     

 
 
 
 
 
 
 

นางรักเกยีรติ  เกษรพรหม 
หัวหน้างานพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 4.6.1 เป็นหัวหน้าพฒันาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.6.2 สำรวจสื่อการสอนของครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระ รวบรวมเป็นระบบ เพื่อใช้สื่อการสอนร่วมกันได ้

4.6.3 สำรวจ/จัดอบรม/เผยแพร่ สือ่นวัตกรรมของครูทุกกลุ่มสาระ 
 4.6.4 สำรวจแหล่งเรียนรู้และภูมปิัญญาท้องถ่ินทัง้ในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องกับการพฒันา
คุณภาพการศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.6.5 จัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล องค์กร หน่วยงาน 
 4.6.6 จัดต้ังและพัฒนาแหลง่เรียนรู้และภูมปิัญญาท้องถ่ินรวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ 
 4.6.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 4.6.8 ร่วมกับฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระในการสร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 4.6.9 ประเมิน/สรุปผล การใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู
จากนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
 4.6.10 ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4.7 งานส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ี
จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางรักเกียรติ  เกษรพรหม 
หัวหน้างานส่งเสรมิและสนับสนนุงานวิชาการแกบ่คุคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบนั

อ่ืนท่ีจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 4.7.1 เป็นหัวหน้างานงานสง่เสรมิและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน  
สถานประกอบการและสถาบันอื่นทีจ่ัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 4.7.2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบการและสถาบันอื่นทีจ่ัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 4.7.3 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นทีจ่ัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 4.7.4 วางแผนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงาน   
สถานประกอบการและสถาบันอื่นทีจ่ัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 4.7.5 ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
 4.7.6 นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
 4.7.8 รายงานผลการดำเนินงานใหผู้้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 4.7.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
 



 40 
                                          คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2564  

  โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์ 

4.8 งานส่งเสริมความรู้แก่ชมุชน 
 

 
 

   
 
 
 
 
 

นายสมพงษ์  อัคจร 
หัวหน้างานส่งเสรมิความรู้แก่ชมุชน 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 4.8.1 เป็นหัวหน้างานส่งเสริมความรู้แก่ชุมชน 
 4.8.2 ศึกษา สำรวจความต้องการสนับสนุนงานวิชาการแกชุ่มชน 
 4.8.3 จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิดและเทคนิคทกัษะทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชน ท้องถ่ิน 
 4.8.4 ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถ่ิน เข้ามามสี่วนรว่มในการจัดกจิกรรมทางวิชาการของโรงเรียน 
 4.8.5 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนทอ้งถ่ิน 
 4.8.6 นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
 4.8.7 รายงานผลการดำเนินงานใหผู้้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 4.8.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีร่บัมอบหมาย 
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4.9 งานพัฒนาและส่งเสรมิให้มีแหล่งเรียนรู ้
 
 
 

 
 
 
 
 

   
นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด 

หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 4.9.1 เป็นหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
 4.9.2 บริหารงานแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 4.9.3 สำรวจแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน  
ในเขตพื้นที่การศึกษา และนอกเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง 
 4.9.4 จัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน  
และสถาบันอื่น ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 
 4.9.5 จัดต้ังและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา
อื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่น ที่จัดการศึกษาในการจัดต้ัง  ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้
ร่วมกัน 
 4.9.6 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรยีนรู้ โดยครอบคลุม
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 4.9.7 วางแผนพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
 4.9.8 ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มี ความ
ต้องการพิเศษ 
 4.9.9 ประสานความร่วมมือกับคณะครูดำเนินการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภท  
จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล IIP เป็นต้น 
 4.9.10 นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
 4.9.11 รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 4.9.12 ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๔.๑๐ งานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์ 

หัวหน้างานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 4.10.1 เป็นหัวหน้างานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 4.10.2 จัดทำแผนงาน/โครงการ ในงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
4.10.3 ควบคุมดูแลการจัดกจิกรรม เพื่อส่งเสริมนักเรียนตามโครงการฯ 
4.10.4 ประสานงานในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์  ตามโครงการฯ 
4.10.5 ดำเนินงานเกี่ยวกับเอกสารและงานธุรการต่าง ๆ ตามโครงการ 
4.10.6 สรปุประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
4.10.7 ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๔.๑๑ งานติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมพงษ์  อัคจร 
หัวหน้างานติดตามการเข้าเรยีนของนักเรียน 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 4.11.1 เป็นหัวหน้างานงานติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน 
 4.11.2 ดำเนินการจัดทำบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนตามแบบฟอร์มที่กำหนดเพื่อแจกให้นักเรียนแต่ละห้อง
นำไปใช้ 

4.11.3 กำกับติดตามการส่งบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนทุกสปัดาห์ตลอดปกีารศึกษา 
4.11.4 จัดทำสถิติข้อมูลการส่งบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
4.11.5 ส่งต่อข้อมูลสารสนเทศการเข้าเรียนต่อระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
4.11.6 ให้บริการยมืบันทึกการเข้าเรียนแก่ครทูี่ปรึกษา/หัวหน้าระดบั 

 4.11.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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๔.๑๒ งานประสานงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวพัชราภรณ์  อินติ๊บ 
หัวหน้างานประสานงานการแข่งขันศลิปหัตถกรรมนักเรียน 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 4.12.1 เป็นหัวหน้างานประสานงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนกัเรียน 
 4.12.2 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับข้อมูลกำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
 4.12.3 แจ้งข้อมลูกำหนดการสถานที่แข่งขันใหก้ับคณะครทูี่ส่งนกัเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 
 4.12.4 เข้าระบบเพื่อลงทะเบียนสมัคร/แก้ไข เปลี่ยนช่ือนกัเรียนและครทูี่เข้าร่วมแข่งขัน 
 4.12.5 ติดต่อประสานงานเกี่ยวกบัที่พัก/จัดรถในการไปแข่งขันระดับภาค/ระดบัชาติ 
 4.12.6 ดำเนินการเบกิจ่ายเรื่องเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน ชดเชยค่าน้ำมันก่อนและหลงัจากการแข่งขันเสร็จ
 4.12.7 สรปุผลการแข่งขัน มอบรางวัลเกียรติบัตรให้กบันักเรียนและครู 
 4.12.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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๔.๑๓ งานจัดนิทรรศการทางวิชาการ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

นายนเรศ  หนปู่า 
หัวหน้างานจัดนิทรรศการทางวิชาการ 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 4.13.1 เป็นหัวหน้างานจัดนิทรรศการทางวิชาการ 
 4.13.2 ประสานงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลและเอกสารสำหรับจัดแสดงนิทรรศการทาง
วิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

4.13.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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๕. งานวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
๕.๑ งานวัดผลและประเมินผล  
 
 

 
 
 
 

     
 
 

นางกัณฑมิาพร  พานมั่ง 
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล/หัวหน้างานเทียบโอนผลการเรียน 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ (หัวหน้างานวัดผลและประเมนิผล) 
 5.1.1 เป็นหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
 5.1.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงานวัดผลและจัดเก็บเป็นแฟ้มอย่างเป็นระบบ 
 5.1.3 ประสาน ดำเนินการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนไว้ในแต่ละภาคเรียน
ลงในโปรแกรม SGS ในระบบงานทะเบียน-วัดผล, DMC 
 5.1.4 จัดทำแบบฟอร์ม แบบคำร้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวัดผล 
 5.1.5 เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
 5.1.6 จัดทำและตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จัดทำระเบียน
แสดงผลการเรียนให้แก่นักเรียนที่จบหลักสูตรและประสงค์จะลาออก 
 5.1.7 ดำเนินการเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการเรียน การหยุดพักการเรียน การเปลี่ยนแปลงวิชาเรียน การถอน  
การขอเพิ่มวิชาเรียน 
 5.1.8 การควบคุมดูแล กำกับ ติดตาม งานด้านวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่กำหนด 
 5.1.9 ดำเนินการเกี่ยวกับหลกัฐานการเรยีนการประเมนิผลการเรียนใหถู้กต้องเป็นปจัจบุัน มีการจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ สะดวกแก่การสืบค้นและให้บริการ 
 5.1.10 ดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง ร้อยละ ๘๐ ประกาศรายช่ือผู้ที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 
๘๐ การผ่อนผันให้เข้าประเมินผลปลายภาคเรียน รวมทั้งประกาศรายช่ือผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 5.1.11 ดำเนินการจัดทำตารางสอบกลางภาค ปลายภาค ประสานงานกับงานธุรการฝ่ายวิชาการ  ในการออก
คำสั่งการสอบต่าง ๆ จัดเตรียมอุปกรณ์การสอบ 
 5.1.12 ดำเนนิการเกี่ยวกับการเปลีย่นแปลงผลการเรียนของนักเรยีนที่ไม่ผา่นรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนซ้ำ 
 5.1.13 จัดทำสารสนเทศผลการวัดและประเมินความรู้, คุณลักษณะอันพึงประสงค์, การอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน, สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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 5.1.14 แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ (หัวหน้างานเทียบโอนผลการเรียน) 
 5.1.16 เป็นหัวหน้างานเทียบโอนผลการเรียน 

 5.1.17 ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหก้ับผู้เรียน 
 5.1.18 ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอนนำเสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบและเสนอผูบ้รหิารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 
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๕.๒ งานทะเบียนนักเรียน 
 
 

 
 
 
 
 

     
 

นางสาวกัลยรัตน์  แก้วแสนสาย 
หัวหน้างานทะเบยีนนักเรียน 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 5.2.1 เป็นหัวหน้างานทะเบียนนักเรียน 
 5.2.2 จัดหาวัสดุ อปุกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงานทะเบียนและจัดเกบ็เป็นแฟ้มอย่างเป็นระบบ
 5.2.3 ดำเนินการกรอกข้อมลูนักเรียน  ลงทะเบียนข้อมลูลงในโปรแกรม SGS ในระบบงานทะเบียน 
 5.2.4 เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ี
 5.2.5 จัดทำแบบฟอร์ม แบบคำร้องตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกบังานทะเบียน 
 5.2.6 แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน  เช่น การลาออก การออกหลักฐาน ปพ.๑ 
 5.2.7 จัดทำรายงานผลการเรียนของผู้เรียนทีจ่บหลกัสูตร (ปพ.๑) ใหเ้สร็จสิ้นเรียบร้อยภายใน ๓๐ วัน นับแต่วัน
อนุมัติผลการเรียนส่งหน่วยงานตน้สังกัดให้ถูกต้องตามระเบยีบ 
 5.2.8 ดำเนินการในการออกประกาศนียบัตรแกผู่้สำเรจ็การศึกษา จัดทำทะเบียนคุมและการจ่ายประกาศนียบัตร
แก่ผู้สำเรจ็การศึกษา 
 5.2.9 ดำเนินการออกเอกสารรับรองผลการเรียน รบัรองการเป็นนักเรียน เอกสารแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ
และเอกสารรบัรองอื่น ๆ ที่นักเรียนร้องขอ 
 5.2.10 ให้ความร่วมมอืกับสถานศึกษาอื่นที่ขอตรวจคุณวุฒแิละดำเนินการรายงานผลการ ตรวจสอบคุณวุฒิของ
นักเรียน 
 5.2.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
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    ๕.๓ งานรับนักเรียน 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด 

หัวหน้างานรับนักเรยีน 
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 5.3.1 เป็นหัวหน้างานรับนักเรยีน 
 5.3.2 ประสานงานการดำเนินการแบ่งเขตพื้นที่บริการการศึกษาร่วมกัน 
 5.3.3 ศึกษานโยบายและแนวทางการรับนกัเรียนของ สพฐ. 
 5.3.4 ประกาศและเผยแพร่นโยบายการรับนักเรียนแก่ผูเ้กีย่วข้องทราบ 
 5.3.5 ดำเนินการรับนกัเรียนตามขั้นตอนกระบวนการที่ สพฐ. กำหนด 
 5.3.6 รายงานผลการรับนักเรียน 
 5.3.7 ส่งต่อข้อมูลประวัตินักเรียนตอ่งานทะเบียนประวัตินักเรียน 
 5.3.8 จัดทำสถิติการรับนักเรียนทุกปกีารศึกษา 
 5.3.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีร่บัมอบหมาย 
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6. งานแนะแนวการศึกษา 
6.1 งานแนะแนว 
 

 
 
 
 

   
 
 
 

นางสาวละเอียด  อินตะ๊ฮอง 
หัวหน้างานแนะแนว 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 6.1.1 เป็นหัวหน้างานแนะแนว 
 6.1.2 จัดระบบการบริหารงานแนะแนวให้มีผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่กำหนดในขอบข่ายของการบริการ
แนะแนว จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 6.1.3 ดำเนินการในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา รางวัลการศึกษาต่าง ๆ และดำเนินการเกี่ยวกับ
กองทุนอื่น ๆ เพื่อการศึกษา 
 6.1.4 ประสานงานให้กับวิทยากรและสถาบันการศึกษาภายนอกเข้ามาให้การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
รวมทั้งนักเรียนกลุ่มที่สนใจไปศึกษาจากสถานศึกษา สถานประกอบการหรือสถานประกอบอาชีพอิสระภายนอก 
 6.1.5 จัดแผนงาน โครงการแนะแนวและการจัดปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี 
 6.1.6 ประสานงานการจัดสอนวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการกับสถาบันการทดสอบต่าง ๆ รวมทั้ง
ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนช้ัน ม.๓ และ ม.๖ 
 6.1.7 จัดเก็บและรวมรวมสถิติข้อมูลด้านต่าง ๆ ตลอดจนปีการศึกษาและนำเสนอ เป็นเอกสารเผยแพร่เมื่อสิ้น
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 
 6.1.8 การจัดกิจกรรมแนะแนว ได้แก่ การบริการแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนว 
 6.1.9 ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
 6.1.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.2 งานบริหารกองทุนกู้ยืมเรียนเพ่ือการศึกษา 
 

 
 

   
 
 
 
 
 

นางณัฐกานต์  คุรุบรรเจิดจิต 
หัวหนา้งานบริหารกองทุนกู้ยืมเรียนเพ่ือการศึกษา 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 6.2.1 เป็นหัวหน้างานบริการกองทุนกู้ยมืเรียนเพือ่การศึกษา 
 6.2.2 สำรวจความต้องการของนักเรียนและคัดเลือกผู้เสนอกู้ยืมตามหลักเกณฑท์ี่กำหนด 
 6.2.3 ประสานการกู้ยืมเพื่อการศึกษากบัหน่วยปฏิบัตทิี่เกี่ยวข้อง 
 6.2.4 สร้างความตระหนักแกผู่้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 
 6.2.5 ติดต่อประสานกบักองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษาทางระบบ E-Student Lone และจัดทำเอกสารส่ง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
 6.2.6 ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานลการดำเนินงาน 
 6.2.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
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7. งานการจัดระบบประกันคณุภาพการศึกษา 
7.1 งานพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 

 
     

 
 
 
 
 
 

นางสาวกาญจนา  ชาติไทย 
หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 7.1.1 เป็นหัวหน้างานพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 7.1.2 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพ  
การจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
 7.1.3 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ในการดำเนินงานมาตรฐานของสถานศึกษา จัดระบบบริหาร 
และสารสนเทศ 

 7.1.4 จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินงาน 
7.1.5 ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
7.1.6 กำหนดมาตรการในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
7.1.7 กำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมและการประเมินคุณภาพภายใน 

 7.1.8 การจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษาและรายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้า
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 

7.1.9 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืน 
7.1.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๘. งานการดำเนินงานวิชาการ 
๘.๑ งานนิเทศและบริการทางการศึกษา  
 

 
นายไพบูลย์ พวงเงิน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
หัวหน้างานนิเทศและบริการทางการศึกษา 

 
   

นายไตรภูมิ  อ้ายวงค ์ นายอมรศักดิ์  เสมสันต ์ จ่าสิบเอกสมร  แก้วหล้า 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนกัเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบุคคล 

ผู้ช่วยงานนิเทศและบริการทางการศึกษา ผู้ช่วยงานนิเทศและบริการทางการศึกษา ผู้ช่วยงานนิเทศและบริการทางการศึกษา 

 
   

นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ ์ นางสาวกาญจนา  ชาติไทย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม 
ครู คศ.3 ครู คศ.2 - 

ผู้ช่วยงานนิเทศและบริการทางการศึกษา ผู้ช่วยงานนิเทศและบริการทางการศกึษา ผู้ช่วยงานนิเทศและบริการทางการศึกษา 
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๘.2 งานประเมินผลฝ่ายวิชาการ 
 
 

 

นายไตรภูมิ  อ้ายวงค ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้างานประเมินผลฝ่ายวิชาการ 

 
 

   

นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ ์ นางสาวกาญจนา  ชาติไทย นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด 
ครู คศ.3 ครู คศ.2 ครู คศ.1 

ผู้ช่วยงานประเมินผลฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยงานประเมินผลฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยงานประเมินผลฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 

หัวหน้างานทุกงานของฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- - 

ผู้ช่วยงานประเมินผลฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยงานประเมินผลฝ่ายวิชาการ 
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หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติการนิเทศภายในตามขั้นตอนต่อไปนี ้

  ข้ันที่ ๑ การวางแผนการนเิทศ 
  ข้ันที่ ๒ การให้ความรู้ก่อนดำเนินการนเิทศ 
  ข้ันที่ ๓ การดำเนินการปฏิบัติงานนเิทศ 
  ข้ันที่ ๔ การสร้างเสรมิกำลงัใจแกผู่้ปฏิบัติงานนิเทศ 
  ข้ันที่ ๕ การประเมินผลการนเิทศ 

 นิเทศงานวิชาการดา้นหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก ่
  - การปรับปรงุหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพของทอ้งถ่ิน 
  - การสร้างหลักสูตรเพื่อสนองความต้องการของผูเ้รียนทอ้งถ่ิน 
  - การจัดแผนการเรียนการสอน 
  - การจัดทำโครงการสอน 
  - การจัดตารางสอน จัดครผููส้อน 
  - การจัดช้ันเรียน (จัดนักเรียนเข้าแผนการเรียน) 
  - การจัดกิจกรรมในหลักสูตร 
  - การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอน ฯลฯ 

นิเทศงานวิชาการดา้นการเรียนการสอน ได้แก ่
  - การพฒันาเทคนิควิธีการสอน 
  - การพฒันาเทคนิคในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
  - การพฒันาเทคนิคในการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอน ฯลฯ 
นิเทศงานวิชาการดา้นการวัดและประเมินผลการเรยีนการสอน ได้แก่ 
  - การสร้างข้อทดสอบ 
  - การวัดและประเมินผล 
  - งานทะเบียนวัดผลและรายงานความก้าวหน้าของนักเรียน ฯลฯ 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนทุง่เสลี่ยมชนปูถัมภ์ 
ที่ 8๒/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งและมอบหมายใหบุ้คลากรปฏิบัติหน้าทีฝ่่ายวิชาการ 

เพื่อให้การบริหารงานฝา่ยวิชาการโรงเรียนทุ่งเสลีย่มชนูปถัมภ์เปน็ไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุจุดมุ่งหมายของ
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งและ
มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายวิชาการ คำสั่งใดที่ขัดกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนีแ้ทน ประกอบด้วย 
 

คณะกรรมการฝา่ยอำนวยการ   ประกอบด้วย 
๑. นายไพบูลย ์ พวงเงิน    ประธานกรรมการ 
๒. นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์    รองประธานกรรมการ 
๓. นายอมรศักดิ์  เสมสันต์   กรรมการ 
๔. จ่าสบิเอกสมร  แก้วหล้า   กรรมการ 
๕. นายชาตรี  รูปสง่า    กรรมการ 
๖. นายสุเทพ  ตากัน    กรรมการ 
๗. นางสุขสันต์  สนิทวงศ์   กรรมการ 
๘. นางส่องหล้า  หุ่นสุวรรณ์   กรรมการ 
๙. นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ อำนวยความสะดวกการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้คำแนะนำสนับสนุนในการบริหารงาน 
 

๑. งานวางแผนงานฝ่ายวิชาการ 
    ๑.๑ คณะกรรมการงานวางแผนงานฝ่ายวิชาการ   

๑. นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์    ประธานกรรมการ 
๒. นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   รองประธานกรรมการ 
๓. นายธเนศ  มยุรา    กรรมการ 
๔. นายฤทธิชัย  ล้วนงาม   กรรมการ 
๕. นายมานพ  จันตาวงศ์   กรรมการ 
๖. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต   กรรมการ 
๗. นายปวีณต์วิชา  พานิช   กรรมการ 
๘. นางสาวดวงฤทัย  สาวิสา   กรรมการ 
๙. นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข์   กรรมการ 
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๑๐. นายสามารถ  สิทธิวงศ์   กรรมการ 
๑๑. นางทัศนีย์  มาคุณ    กรรมการ 
๑๒. นายนเรศ  หนูป่า    กรรมการ 
๑๓. นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด   กรรมการ 
๑๔. นางสาวภักคีณี  จีนามูล   กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวกาญจนา  ชาติไทย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าท่ี  
๑. วางแผนและหลอมรวมแผนปฏิบัติการของงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อนำส่งแผนงานของโรงเรียน       
๒. นิเทศ กำกับ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน บริการ ควบคุมคุณภาพงานและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
๔. การนเิทศ การวัดและประเมินผล  
๕. ร่วมกำหนดทิศทาง แนวนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 
๖. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียนเพื่อการพัฒนาโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย กลยุทธ์โรงเรียน 
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๒. งานการบริหารงานวิชาการ 
    ๒.๑ คณะกรรมการงานบริหารฝ่ายวิชาการ 

๑. นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์   รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝา่ยวิชาการ 
๒. นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ/โครงการ      

     ห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
     สิ่งแวดล้อม(SMTE)/งานนิเทศและบรกิารทางการศึกษา 

๓. นางสาวภักคีณี  จีนามูล  หัวหน้าแผนงานฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานจัดการเรียน              
     การสอน/งานพสัด/ุงานเทียบโอนฯ/ 
     งานโรงเรียนมาตรฐานสากล                                                       

๔. นางสาวกาญจนา  ชาติไทย  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา/งานแผนงาน             
     ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานสารสนเทศฝ่ายวิชาการ/  
     ตรวจสอบวุฒิ/งานนิเทศและบริการทางการศึกษา 

๕. นางสาวกัลยรัตน์  แก้วแสนสาย หัวหนา้งานทะเบียนนักเรียน/งานวัดผลและประเมินผล/                     
     งานจัดการเรียนการสอน/งานประสานงานแข่งขัน                                       
     ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

๖. นางกัณฑิมาพร  พานมั่ง  หัวหน้างานวัดและประเมินผล/หัวหน้างานเทียบโอน/ 
     งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

๗. นายมานพ  จันตาวงศ์  หัวหน้างานติดตามแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน/              
     งานทะเบียน 
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๘. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์  หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน/หัวหน้าโครงการ  
     โรงเรียนมาตรฐานสากล/งานทวิศึกษา 

๙. นายนเรศ  หนูป่า   หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/หัวหน้าโครงการกิจกรรม 
     ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้/งานโรงเรียนมาตรฐานสากล/ 
     หัวหน้างานจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ/งานศูนย์การ 
     เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐. นายธเนศ  มยุรา   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/งานหลักสูตรและ 
     การสอน 

๑๑. นายฤทธิชัย  ล้วนงาม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๑๒. นายมานพ  จันตาวงศ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๓. นายปวีณต์วิชา  พานิช  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ  

     วัฒนธรรม 
๑๔. นางสาวดวงฤทัย  สาวิสา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/  

     หัวหน้าฐานทักษะกีฬา 
๑๕. นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑๖. นายสามารถ  สิทธิวงศ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ/หัวหน้า  

     โครงการทวิศึกษา/งานส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 
๑๗. นางทัศนีย์  มาคุณ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศงาน 
๑๘. นางสาววันวิสาข์  ชมกลิ่น  หัวหน้างานธุรการ-สารบรรณฝ่ายวิชาการ/เลขานุการ 

     คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ/งานทะเบียน/หัวหน้างานวิจัย 
     เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา   

๑๙. นายพินิจ  สุขลักษณ์   หัวหน้างานรับนักเรียน/งานสง่เสรมิความรู้วิชาการแก ่
     ชุมชน 

๒๐. นางสาวพัชราภรณ์  อินติ๊บ  หัวหน้างานประสานงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรม  
     นักเรียน/งานจัดการเรียนการสอน  

๒๑. นายชัยฤทธ์ิ  พรมขำ   หัวหน้างานพฒันาสือ่นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ 
     ศึกษา/งานรับนักเรียน/งานทะเบียน DMC 

๒๒. นายสมพงษ์  อัคจร   หัวหน้างานติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน/หัวหน้างาน 
     ส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน/งานพัฒนาผู้เรียน/              
     งานพัฒนาและสง่เสรมิให้มีแหลง่เรียนรู ้

๒๓. นางสาวนุชนาถ  คำบัง  หัวหน้างานห้องสมุด/งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
๒๔. นางรักเกียรติ  เกษรพรหม  หัวหน้างานพฒันาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ 

     เศรษฐกจิพอเพียง/งานพัฒนาและสง่เสรมิให้มีแหลง่  
     เรียนรู ้

๒๕. นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด  หัวหน้างานพฒันาและส่งเสริมให้มีแหลง่เรียนรู้/                 
     หัวหน้างานโครงการห้องเรียน พิเศษวิทยาศาสตร์   
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     คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม(SMTE)/                
     งานรับนกัเรียน/งานวัดผลและประเมินผล/งานห้องสมุด  

๒๖. นางสาวละเอียด  อินต๊ะฮอง  หัวหน้างานแนะแนว 
๒๗. นางสาวสุวรรณภา  อินมา  หัวหน้างานจัดการเรียนร่วม 
๒๘. นางนภาภรณ์  เจริญพรพิมลกลุ หัวหน้างานโครงการภาษาจีน 
๒๙. นางณัฐกานต์  คุรุบรรเจิดจิต  หัวหน้างานบรหิารกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)/            

     งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
๓๐. นางสาวมารสิา  เหมันต ์  หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
๓๑. นางขวัญจิต  สาระมนต์  หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด 
๓๒. นายพงษ์ศักดิ์  สังเกตุใจ  หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ ่
๓๓. นางสาวอจมิา  สุริยา   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมลู/งานธุรการและสารบรรณ/                

     งานวิชาการ 
๓๔. นายศิณาวุฒิ  นิลารัตน์  งานทะเบียน/งานวัดผลและประเมินผล/งานพฒันาผู้เรียน 
๓๕. นางสาวปทมุพร  ศรีวิชัยลำพันธ์ เจ้าหน้าที่อัดสำเนา/งานติดตามการเข้าเรียน 

บทบาทหน้าท่ี  
๑. วางแผนและบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ 
๒. นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน บริการ ควบคุมคุณภาพงานและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การนิเทศ  

การวัดและประเมินผล  
๔. ร่วมกำหนดทิศทาง แนวนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 
๕. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียนเพื่อการพัฒนาโรงเรียน 
๖. ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย กลยุทธ์โรงเรียน 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

    ๒.๒ งานพัสดกุารเงิน/ธุรการและสารบรรณฝา่ยวิชาการ 
๑. นางสาวภักคณีี  จีนามูล  งานพัสดกุารเงินฝา่ยวิชาการ/งานเทียบโอน/งานโรงเรียน    

     มาตรฐานสากล 
๒. นางสาววันวิสาข์  ชมกลิ่น  หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ/เลขานุการฝ่ายวิชาการ 
๓. นายสมพงษ์  อัคจร   หัวหน้างานติดตามการเข้าเรียน/เจ้าหน้าที่งานธุรการ           

     สารบรรณฝ่ายวิชาการ/งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
๔. นางสาวอจมิา  สุริยา   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมลู/งานธุรการและสารบรรณ  

     ฝ่ายวิชาการ 
บทบาทหน้าท่ี  

๑. รับผิดชอบการเบิก-จ่ายพัสดุ ตรวจสอบและรายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจำปีของสำนักงานวิชาการ 
๒. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร หนังสือราชการ งานสารบรรณ ดังนี้ 
 - จัดทำทะเบียนคุมและจัดทำแฟ้มเอกสารหนังสือรับ-ส่งของฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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 - ร่างโต้ตอบหนังสือราชการของกลุ่มบริหารวิชาการ 
 - จัดเก็บเอกสารด้วยระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
๓. ประสานงาน แจ้งหนังสือเวียนต่าง ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๔. จัดทำวาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุมของฝ่ายวิชาการเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบตามลำดับ 
๕. อัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนและเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นของโรงเรียน 
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

    ๒.๓ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานประจำห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการ 
๑. นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์   รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
๒. นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ/ 

     โครงการห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์  
     เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม(SMTE)/งานบรกิารทางการศึกษา 

๓. นางสาวภักคีณี  จีนามูล  หัวหน้างานจัดการเรียนการสอน/งานพสัด-ุการเงิน  
     วิชาการ/งานแผนฝ่ายวิชาการ/งานเทียบโอน/                     
     งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

๔. นางสาวกัลยรัตน์  แก้วแสนสาย หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน/งานวัดผลและประเมินผล  
๕. นายมานพ  จันตาวงศ์  หัวหน้างานติดตามแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน/              

     งานทะเบียนนักเรียน/งานวัดผลและประเมินผล     
๖. นายชัยฤทธ์ิ  พรมขำ   งานทะเบียนนักเรียน DMC (ICT ฝ่ายวิชาการ)    
๗. นางกัณฑิมาพร  พานมั่ง  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล/หัวหน้างานเทียบโอน 

     ผลการเรียน 
๘. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์  หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน/หัวหน้าโครงการ  

     โรงเรียนมาตรฐานสากล/งานทวิศึกษา 
๙. นายนเรศ  หนูป่า   หัวหน้ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน/หัวหน้าโครงการกจิกรรม 

              ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้/หัวหน้างานจัดแสดงนิทรรศการ 
              ทางวิชาการ/งานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ  
              เศรษฐกจิพอเพียง 

๑๐. นางสาวพัชราภรณ์  อินต๊ิบ  หัวหน้างานประสานงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรม/                        
     งานจัดการเรียนการสอน 

๑๑. นางสาววันวิสาข์  ชมกลิ่น  หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ/งานทะเบียนนักเรียน/  
     เลขานุการฝ่ายวิชาการ 

๑๒. นางสาวกาญจนา  ชาติไทย  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา/หัวหน้างาน  
     สารสนเทศฝ่ายวิชาการ/ตรวจสอบวุฒิ/งานแผนงาน              
     ฝ่ายวิชาการ 
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๑๓. นายสมพงษ์  อัคจร   หัวหน้างานติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน/หัวหน้างาน 
     ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน/งานกิจกรรมพฒันา 
     ผู้เรียน 

๑๔. นางสาวอจมิา  สุริยา   งานบันทึกข้อมูล/งานธุรการ-สารบรรณวิชาการ 
๑๕. นายศิณาวุฒิ  นิลารัตน์  งานบันทึกข้อมูล/งานวัดและประเมินผล 
๑๖. นางสาวปทมุพร  ศรีวิชัยลำพันธ์ เจ้าหน้าที่อัดสำเนา 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ตามภาระงานนั้นๆ 
๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 

    ๒.๔ งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

นายธเนศ  มยุรา   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นางสาววฤนดา  สืบสุยะ 
นายสามารถ  แจ่มเมธีกุล 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

นายฤทธิชัย  ล้วนงาม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
นางสาวสุดารัตน์  ธิหล้า 
นางอิศรารัตน์  ฉิมเฟื่อง 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

นางสาวกาญจนา  ชาติไทย                งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 

นายมานพ  จันตาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต 
นางสาวจารุวรรณ  เมฆเมืองทอง 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

นางสาวภักคีณี  จีนามูล งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาวภัทรารัตน์  พิกุลแกม งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

นายปวีณต์วิชา  พานิช  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นายบัญญัติ  ทองบาง  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นางนิรามัย  มั่นหมาย รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นางสาวน้ำค้าง  หุตะวัฒนะ 
นางชุติมา  แก้วหล้า 

งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

นางสาวดวงฤทัย  สาวิสา   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา               
นางปณตพร  ศรีวิไล รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
นางสาวสุดารัตน์  อินอยู ่ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
นางสาวสุดารัตน์  อินอยู่ งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
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นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ     
นายณัฐกิตต์  กันทะชมภู รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นายกำพล  จุ้ยเรือง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นางสาวขวัญฤทัย  เทพกจิ งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

นายสามารถ  สิทธิวงศ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
นายพงษ์ศักดิ์  สังเกตุใจ       
นายบุญเสรมิ  คุ้มสุวรรณ์                       

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

นายสมพงษ์  อัคจร งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ 
 

นางทัศนีย์  มาคุณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นางนลิน์ภาณี  กรศรีมหาลาภ 
นางนภาภรณ์  เจริญพรพิลกุล 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

นางสาววิริยาพร  ทาสุข งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
บทบาทหน้าท่ี  

๑. จัดโครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและ

เป้าหมายของโรงเรียนและของหลักสูตร  
๓. ควบคุม ดูแล กำกับการใช้หลักสูตรของกลุม่สาระการเรียนรู ้ประเมินผลการใช้หลกัสตูรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอ

ขอปรับปรุงหลักสูตรเมื่อพบข้อบกพร่อง หรือจุดที่ควรพัฒนา 
๔. จัดทำเอกสารแผนงาน/โครงการตามแผนงานฝ่ายธุรการโรงเรียนกำหนดและสอดคล้องกับแผนงานโรงเรียน 
๕. ควบคุม ดูแล กำกับให้ครูในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ทุกคนจัดทำหลักสตูรช้ันเรียน แผนการจัดการเรียนรูแ้ละสอนตาม

แผนการจัดการเรียนรู้ การตรวจเช็คคะแนน ปพ.๕ ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค การประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๖. กำกับติดตามให้ครูเข้าสอนตามตารางสอนทุกคาบ จัดสอนซ่อมเสริม สอนชดเชยและสอนแทนเมื่อครูในกลุ่มสาระ
ลาหรือไปราชการ 

๗. จัดให้มีการนิเทศงานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมครูในสังกัดอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุง
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยในช้ันเรียน และการพัฒนาครูโดยการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน  

๘. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๙. ประสานงานระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการบูรณาการการเรียนการสอนระหว่าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑๐. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑๑. ประสานงานให้มีการจัดหา ผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน ปรับซอ่มสื่อการเรียนการสอน 
๑๒. จัดให้มีการพัฒนาครูด้านวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๓. ส่งเสริมใหม้ีการจัดกจิกรรมทางวิชาการรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกวด แข่งขันและสาธิต 
๑๔. จัดรวบรวม พัฒนาระบบข้อมลู สถิติ เอกสารสารสนเทศของกลุม่สาระการเรียนรู้ 
๑๕. กำกับดูแลกิจกรรมชุมนุมและโครงการพิเศษที่อยู่ในความรบัผิดชอบของกลุ่มสาระการเรียนรู ้
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๑๖. จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้เสนอต่อฝ่ายบริหารเมื่อสิ้นภาคเรียน/ปีการศึกษา 
๑๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 

๓. งานการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้
    ๓.๑ งานหลักสูตรและการสอน 
       นายธเนศ  มยุรา    ที่ปรึกษา 

๑. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์   หัวหน้า 
๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม  ผู้ช่วย 
๓. นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด   ผู้ช่วย(ม.ต้น) กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
๔. นางสาวสุวรรณภา  อินมา   ผู้ช่วย(ม.ปลาย) กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
๕. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์   ผู้ช่วย(ม.ตน้) กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
๖. นางกัณฑิมาพร  พานมั่ง   ผู้ช่วย(ม.ปลาย) กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
๗. นายชัยฤทธ์ิ  พรมขำ    ผู้ช่วย(ม.ต้น) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต   ผู้ช่วย(ม.ต้น) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙. นางสาวนันทิกานต์  เดียวเจริญ  ผู้ช่วย(ม.ปลาย) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐. นางดวงพร  มูลป้อม    ผู้ช่วย(ม.ปลาย) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๑. นายอุกฤษฏ์  สุวรรณปัญญา   ผู้ช่วย(ม.ต้น) กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
๑๒. นางชุติมา  แก้วหล้า    ผู้ช่วย(ม.ปลาย) กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
๑๓. นางสาวสุดารัตน์  อินอยู ่            ผู้ช่วย(ม.ต้น,ม.ปลาย)กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 
๑๔. นายณัฐกิตต์  กันทะชมภู   ผู้ช่วย(ม.ต้น) กลุ่มสาระฯศิลปะ 
๑๕. นายกำพล  จุ้ยเรือง    ผู้ช่วย(ม.ปลาย) กลุ่มสาระฯศิลปะ 
๑๖. นายสามารถ  สิทธิวงศ์   ผู้ช่วย(ม.ต้น) กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
๑๗. นายพินิจ  สุขลักษณ์    ผู้ช่วย(ม.ปลาย) กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
๑๘. นางสาววันวิสาข์  ชมกลิ่น   ผู้ช่วย(ม.ต้น) กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
๑๙. นางสาววิริยาพร  ทาสุข   ผู้ช่วย(ม.ปลาย) กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
๒๐. นายศิณาวุฒิ  นิลารัตน์   ผู้ช่วย 
๒๑. นางสาวอจิมา  สุริยา    ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าท่ี  
๑. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ สาระแกนกลาง

ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถ่ิน 
๒. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ ประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อกำหนดวิสัยทัศน ์ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์โดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในโรงเรียนและชุมชน 
๓. จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ ที่กำหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน ์เป้าหมาย 

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

๔. นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบรหิารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม  
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๕. เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
๖. จัดทำหลักสูตรและแนวปฏิบัติการใช้หลกัสูตร 
๗. ตรวจสอบเกี่ยวกับการโอน/ย้าย หลักสูตรระหว่างโรงเรียนและหลักสูตรอื่น 
๘. สำรวจความต้องการของผู้รับบริการในการจัดการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียน การเรียนแบบตามอัธยาศัย

รวมทั้งกำหนดแนวทางการใช้หลักสูตร เสนอแนะกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน   
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 

    ๓.๒ งานการจัดการเรียนการสอน 
       นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์   ที่ปรกึษา 
       นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ที่ปรกึษา 

๑. นางสาวภักคีณี  จีนามูล   หัวหน้า  
๒. นางสาวกัลยรัตน์  แก้วแสนสาย  ผู้ช่วย 
๓. นางสาวพัชราภรณ์  อินต๊ิบ   ผู้ช่วย 
๔. นางพรสวรรค์  คงประจกัษ์   ผู้ช่วย 
๕. นางกัณฑิมาพร  พานมั่ง   ผู้ช่วย 
๖. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์   ผู้ช่วย 
๗. นายนเรศ  หนูป่า    ผู้ช่วย 
๘. นางสาวกาญจนา  ชาติไทย   ผู้ช่วย 
๙. นายชัยฤทธ์ิ  พรมขำ    ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาววันวิสาข์  ชมกลิ่น   ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวอจมิา  สุริยา    ผู้ช่วย 
๑๒. นายศิณาวุฒิ  นิลารัตน์   ผู้ช่วย 
๑๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูทุ้กกลุ่ม  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. สำรวจความรู้ ความสามารถของบุคลากรและความสอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียน ประสานกับกลุ่มบริหาร

บุคคลเพื่อจัดสรรอัตรากำลัง 
๒. วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร สำรวจความต้องการ ความถนัดความสนใจของนักเรียน/ผู้เรียนร่วมกับกลุ่มงานแนะ

แนวและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อจัดรายวิชาให้นักเรียนลงทะเบียน 
๓. จัดตารางเรียนตารางสอนของนักเรียน ครู ตารางการใช้ห้องและติดตาม ควบคุมให้การดำเนินการตามตารางสอน

ให้ถูกตอ้งทั้งการเรียนและการสอน 
๔. กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนแทน ติดตามผลการปฏิบัต ิ
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 
    ๓.๓ งานโครงการทวิศึกษา 
       นายไพบูลย์  พวงเงิน   ที่ปรกึษา 
       นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์    ที่ปรกึษา 
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       นายอมรศักดิ์  เสมสันต์   ที่ปรกึษา 
       จ่าสิบเอกสมร  แก้วหล้า   ที่ปรกึษา 
       นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ที่ปรกึษา 

๑. นายสามารถ  สิทธิวงศ์   หัวหน้า 
๒. นายพงษ์ศักดิ์  สังเกตุใจ   ผู้ช่วย 
๓. นายมานพ  จันตาวงศ์   ผู้ช่วย 
๔. นางกัณฑิมาพร  พานมั่ง   ผู้ช่วย 
๕. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์   ผู้ช่วย 
๖. นายพินิจ  สุขลักษณ์    ผู้ช่วย 
๗. นายบุญเสรมิ  คุ้มสุวรรณ์   ผู้ช่วย 
๘. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต   ผู้ช่วย 
๙. นายวัชระ  มีชัย    ผู้ช่วย 
๑๐. นายกล้าณรงค์  สาวงศ์ตุ้ย   ผู้ช่วย 
๑๑. คณะครูจากวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ผู้ช่วย (งานยานยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง อาหารและโภชนาการ) 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. จัดทำแผนงาน/โครงการ ในงานโครงการทวิศึกษา 
๒. ควบคุมดูแลการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามโครงการฯ 
๓. ควบคุมดูแลการจัดกจิกรรมพเิศษ เพื่อส่งเสริมนักเรียนตามโครงการฯ 
๔. ประสานงานในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์  ตำราเรียน และเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามโครงการ 
๕. ดำเนินงานเกี่ยวกบัเอกสาร และ งานธุรการ ต่าง ๆ ตามโครงการฯ 
๖. สรปุประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 
    ๓.๔ งานจัดการเรียนร่วม 
       นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์   ที่ปรกึษา 
       นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ที่ปรกึษา 

๑. นางสาวสุวรรณภา  อินมา   หัวหน้า 
๒. นายสามารถ  แจ่มเมธีกุล   ผู้ช่วย 
๓. นายธเนศ  มยุรา    ผู้ช่วย 
๔. นายบัญญติั  ทองบาง   ผู้ช่วย 
๕. นางณัฐกานต์  คุรุบรรเจิดจิต   ผู้ช่วย 
๖. นายกฤษณะ  สันทะวงศ์   ผู้ช่วย 
๗. นางสาววฤนดา  สืบสุยะ   ผู้ช่วย 
๘. นายพงศ์ณภัทร  นันศิริ   ผู้ช่วย 
๙. นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด   ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวมารสิา  เหมันต ์   ผู้ช่วย 
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๑๑. นางปารณีย์  พิธาสวัสดิ ์   ผู้ช่วย 
๑๒. นางพรสวรรค์  คงประจกัษ์   ผู้ช่วย 
๑๓. นางอิศรารัตน์  ฉิมเฟือ่ง   ผู้ช่วย 
๑๔. นายกฤษฎา  ดารินทร์   ผู้ช่วย 
๑๕. นายฤทธิชัย  ล้วนงาม   ผู้ช่วย 
๑๖. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์   ผู้ช่วย 
๑๗. นางสาวกาญจนา ชาติไทย   ผู้ช่วย 
๑๘. ครูผูส้อนนักเรียนระดับช้ัน ม.1 – ม.3  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. วางแผนพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพเิศษ 
๒. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในการสง่เสรมิและพัฒนานักเรยีนที่มีความต้องการพิเศษ 
๓. ประสานความร่วมมือกับคณะครูดำเนินการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภท จัดทำแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล IEP และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล IEP เป็นต้น 
๔. นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 
๕. รายงานผลการดำเนินงานให้ผูบ้รหิารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 

    ๓.๕ งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE) 
       นายไพบูลย์  พวงเงิน    ที่ปรกึษา 
       นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์   ที่ปรกึษา 

นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ที่ปรกึษา 
๑. นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด   หัวหน้า       
๒. นายมานพ  จันตาวงศ์   ผู้ช่วย 
๓. นายฤทธิชัย  ล้วนงาม   ผู้ช่วย 
๔. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต   ผู้ช่วย 
๕. คณะครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีผู้ช่วย 
๖. คณะครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. จัดทำแผนงาน/โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) 
๒. ควบคุมดูแลการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ตามโครงการ 
๓. ควบคุมดูแลการจัดกจิกรรมพเิศษ เพื่อส่งเสริมนักเรียนตามโครงการ 
๔. ประสานงานในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตำราเรียน และเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามโครงการ 
๕. ดำเนินงานเกี่ยวกบัเอกสารและงานธุรการต่าง ๆ ตามโครงการ 
๖. รายงานผลการดำเนินงานให้ผูบ้รหิารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๗. สรปุประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการเมื่อสิ้นปกีารศึกษา 
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
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    ๓.๖ งานโครงการภาษาจีน 
       นายไพบูลย์  พวงเงิน    ที่ปรกึษา            
       นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์    ที่ปรกึษา 
       จ่าสิบเอกสมร  แก้วหล้า   ที่ปรกึษา 
       นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ที่ปรกึษา 
       นางส่องหล้า  หุ่นสุวรรณ์   ที่ปรกึษา 
       นางปริศนา  เอี่ยมสะอาด   ที่ปรกึษา 

๑. นางนภาภรณ์  เจริญพรพิมลกลุ  หัวหน้า 
๒. นางทัศนีย์  มาคุณ    ผู้ช่วย 
๓. นางนลิน์ภาณี  กรศรีมหาลาภ   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวนิตยา  ขำคม   ผู้ช่วย 
๕. คณะครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. จัดทำแผนงาน/โครงการภาษาจีน 
๒. ควบคุมดูแลการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ตามโครงการ 
๓. ควบคุมดูแลการจัดกจิกรรมพเิศษ เพื่อส่งเสริมนักเรียนตามโครงการ 
๔. ประสานงานในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตำราเรียน และเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามโครงการ 
๕. ดำเนินงานเกี่ยวกบัเอกสารและงานธุรการต่าง ๆ ตามโครงการ 
๖. รายงานผลการดำเนินงานให้ผูบ้รหิารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๗. สรปุประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการเมื่อสิ้นปกีารศึกษา 
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 
    ๓.๗ งานห้องเรียนพันธมิตร (PIM) และห้องเรียนอาชพี 
       นายไพบูลย์  พวงเงิน   ที่ปรกึษา              
       นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์    ที่ปรกึษา 
       นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ที่ปรกึษา 

๑. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์   หัวหน้า 
๒. นายมานพ  จันตาวงศ์   ผู้ช่วย 
๓. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต   ผู้ช่วย 
๔. นางทัศนีย์  มาคุณ    ผู้ช่วย 
๕. นายสามารถ  สิทธิวงศ์   ผู้ช่วย   
๖. นายพงษ์ศักดิ์  สังเกตุใจ   ผู้ช่วย 
๗. นายธเนศ  มยุรา    ผู้ช่วย 
๘. คณะครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีผู้ช่วย 
๙. คณะครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  ผู้ช่วย 
๑๐. คณะครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ  ผู้ช่วย 
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๑๑. คณะครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย   ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าท่ี 

๑. จัดทำแผนงาน/โครงการห้องเรียนพันธมิตร(PIM)และหอ้งเรยีนอาชีพ 
๒. ควบคุมดูแลการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ตามโครงการ 
๓. ควบคุมดูแลการจัดกจิกรรมพเิศษ เพื่อส่งเสริมนักเรียนตามโครงการ 
๔. ประสานงานในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตำราเรียน และเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามโครงการ 
๕. ดำเนินงานเกี่ยวกบัเอกสาร และงานธุรการ ต่าง ๆ ตามโครงการ 
๖. รายงานผลการดำเนินงานให้ผูบ้รหิารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๗. สรปุประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการเมื่อสิ้นปกีารศึกษา 
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 

๔. งานการพัฒนาและส่งเสรมิทางด้านวิชาการ 
    ๔.๑ งานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
       นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์    ที่ปรกึษา 
       นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ที่ปรกึษา 
       นางธนารัตน์  เทพวงษ์   ที่ปรกึษา 

๑. นายนเรศ  หนูป่า    หัวหน้า 
๒. นายสมพงษ์  อัคจร    ผู้ช่วย 
๓. นายอุกฤษฏ์  สุวรรณปัญญา   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวขวัญฤทัย  เทพกจิ   ผู้ช่วย 
๕. นางสาวกุมาลี  รวมทรพัย ์   ผู้ช่วย 
๖. นางสาวละเอียด  อินต๊ะฮอง   ผู้ช่วย (แนะแนว)/(หัวหน้าระดับช้ัน ม.6) 
๗. นายพงษ์ศักดิ์  สังเกตุใจ   ผู้ช่วย (ลูกเสือ) 
๘. นางขวัญจิต  สาระมนต์   ผู้ช่วย (ยุวกาชาด) 
๙. นางสาวมารสิา  เหมันต ์   ผู้ช่วย (ผู้บำเพ็ญประโยชน์) 
๑๐. นายชาตรี  รูปสง่า    ผู้ช่วย (นักศึกษาวิชาทหาร) 
๑๑. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้   ผู้ช่วย 
๑๒. นางสาวพัชราภรณ์  อินต๊ิบ   ผู้ช่วย (หัวหน้าระดบัช้ัน ม.5) 
๑๓. นางรักเกียรติ  เกษรพรหม   ผู้ช่วย (หัวหน้าระดบัช้ัน ม.4) 
๑๔. นายบัญญัติ  ทองบาง   ผู้ช่วย (หัวหน้าระดบัช้ัน ม.3) 
๑๕. นางพรสวรรค์  คงประจกัษ์   ผู้ช่วย (หัวหน้าระดบัช้ัน ม.2) 
๑๖. นางสาวภัทรารัตน์  พิกุลแกม   ผู้ช่วย (หัวหน้าระดบัช้ัน ม.1) 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. กำหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา

และนโยบายของสถานศึกษา 
๒. จัดทำคู่มือ แนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้องกบัการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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๓. กำกับ ติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภาพ 

๔. ประสานงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาทุกรูปแบบกับทุกฝ่ายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
๕. ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียน  สรุปรายงานเสนอต่อโรงเรียนและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
๖. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

    ๔.๒ งานห้องสมุด 
       นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์    ที่ปรกึษา 
       นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ที่ปรกึษา 
       นางปริศนา  เอี่ยมสะอาด   ที่ปรึกษา 

๑. นางสาวนุชนาถ  คำบัง   หัวหน้า 
๒. นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด   ผู้ช่วย 
๓. นายวัชระ  มีชัย    ผู้ช่วย 
๔. นายพงศ์ณภัทร  นันศิริ   ผู้ช่วย 
๕. นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร   ผู้ช่วย 
๖. นางสาววันวิสาข์ ชมกลิ่น   ผู้ช่วย 
๗. นางสาววิริยาพร  ทาสุข   ผู้ช่วย 
๘. นางสาวมาริสา  เหมันต์   ผู้ช่วย 
๙. นายสมพงษ์  อัคจร    ผู้ช่วย 
๑๐. นายวิทยา  นวลจันทร์   ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. จัดทำแผนปฏิบัติการ งบประมาณ โครงการของงานห้องสมดุให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 
๒. จัดและพัฒนาสถานที่ห้องสมุดให้เหมาะสมกับเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอดเวลาและหลากหลาย 
๓. จัดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์และเครื่องอำนวยความสะดวกที่เพียงพอกับจำนวนสมาชิก 
๔. ดูแล เก็บรักษา ซ่อมบำรงุ ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้การได้ตลอด 
๕. จัดหา ซื้อ ทำเอกสาร วารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาความรู้และความบันเทิง 
๖. จัดบรรยากาศ สถานที่และสิ่งแวดล้อม การบริการใหบุ้คคลภายนอกเห็นประโยชน์และเข้ามาใช้บริการ 
๗. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นกัเรียนของโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
๘. จัดทำสถิติ ข้อมลูเกี่ยวกบัการดำเนินงาน รวมทั้งประเมินผลงานที่ปฏิบัติตลอดภาคเรียน/ปีการศึกษา 
๙. บริการการใช้ห้องสมุดแก่นักเรียน ครูและบุคคลภายนอก 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 

    ๔.๓ งานบริการการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
๑. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต   หัวหน้า 
๒. นางดวงพร  มูลป้อม    ผู้ช่วย 
๓. นางสาวกาญจนา  ชะเอม   ผู้ช่วย 
๔. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์   ผู้ช่วย 
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๕. นางสาวสุธิดา  แก้วจาเครือ   ผู้ช่วย 
๖. นางสาวภัทรารัตน์  พิกุลแกม   ผู้ช่วย 
๗. นางจีราวรรณ  ดวงเกิด   ผู้ช่วย 
๘. นางสาวกุมาลี  รวมทรพัย ์   ผู้ช่วย 
๙. นายวิทยา  นวลจันทร ์   ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวจงรัก  วงค์เขียว   ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. จัดทำแผนงาน/โครงการ ในงานบริการการเรียนการสอนคอมพิวเตอร ์
๒. ควบคุมดูแลให้บริการการเรียนการสอนคอมพิวเตอร ์
๓. ควบคุมดูแลการจัดกจิกรรมพเิศษ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
๔. ดำเนินงานเกี่ยวกบัเอกสาร และ งานธุรการ ต่าง ๆ ตามโครงการ 
๕. สรปุประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการเมื่อสิ้นปกีารศึกษา 
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 

    ๔.๔ งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
       นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์   ที่ปรึกษา 
       นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ที่ปรกึษา 

๑. นายชัยฤทธ์ิ  พรมขำ    หัวหน้า 
๒. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต   ผู้ช่วย 
๓. นางดวงพร  มูลป้อม    ผู้ช่วย 
๔. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์   ผู้ช่วย    
๕. นางสาวกาญจนา  ชะเอม   ผู้ช่วย  
๖. นางสาวสุธิดา  แก้วจาเครือ   ผู้ช่วย  
๗. นางสาวภัทรารัตน์  พิกุลแกม   ผู้ช่วย 
๘. นางจีราวรรณ  ดวงเกิด   ผู้ช่วย 
๙. นางสาวกุมาลี  รวมทรัพย์   ผู้ช่วย 
๑๐. นายวิทยา  นวลจันทร์   ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวจงรัก  วงค์เขียว   ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตามโครงสร้างของหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนด 
๒. จัดสอนโปรแกรมเสริมให้กับนักเรียนที่สนใจเป็นพิเศษ รวมทั้งให้บริการชุมชนเกี่ยวกับวิชาด้านคอมพิวเตอร์ 
๓. จัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ครู และบุคลากรในโรงเรียน ใหม้ีความรู้แล้วนำไปใช้ปฏิบัติงานในหน้าที ่
๔. รายงานผลการดำเนินงานให้ผูบ้รหิารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
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    ๔.๕ งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์    ที่ปรึกษา 
       นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ที่ปรึกษา (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

๑. นางสาววันวิสาข์  ชมกลิ่น   หัวหน้า 
๒. นางสาวนันทิกานต์  เดียวเจริญ  ผู้ช่วย  
๓. นายพงศ์ณภัทร  นันศิริ   ผู้ช่วย (ภาษาไทย) 
๔. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์   ผู้ช่วย (คณิตศาสตร์) 
๕. นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร   ผู้ช่วย (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
๖. นางสาวสุดารัตน์  อินอยู ่   ผู้ช่วย (สุขศึกษาและพลศึกษา) 
๗. นายณัฐกิตต์  กันทะชมภู   ผู้ช่วย (ศิลปะ) 
๘. นายสมพงษ์  อัคจร    ผู้ช่วย (การงานอาชีพ) 
๙. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์   ผู้ช่วย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)) 
๑๐. นางสาววิริยาพร  ทาสุข   ผู้ช่วย (ภาษาต่างประเทศ) 
๑๑. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. งานวิจัยในช้ันเรียน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้  
 ๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโรงเรียน โดยเน้นการวิจัยที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการและ 
 การพัฒนาองค์กรในลักษณะการวิจัยในช้ันเรียน  
 ๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน  
 ๑.๓ จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
๒. งานเผยแพร่งานวิจัย มีแนวปฏิบัติ ดังนี้  

 ๒.๑ ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการวิจัย ผลการวิจยัและพัฒนาสังคม  
 ๒.๒ ประสานงานการวิจัยกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน  
 ๒.๓ เป็นศูนย์กลางในการทำวิจัย และประสานงานแลกเปลีย่นเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 

 ๒.๔ รวบรวมงานวิจัยในโรงเรียนให้เป็นระบบ ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับโรงเรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่ว่าด้วยเรื่องการวิจัยในช้ันเรียน 

๓. ประเมินผล สรุปผล/รายงานการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
๔. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

    ๔.๖ งานพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้              
       นายไพบูลย์  พวงเงิน    ที่ปรึกษา 

       นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์    ที่ปรึกษา 
       นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ที่ปรึกษา   

๑. นางรักเกียรติ  เกษรพรหม   หัวหน้า  
๒. นายอุกฤษฏ์  สุวรรณปัญญา   ผู้ช่วย 
๓. นายนเรศ  หนูป่า    ผู้ช่วย 
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๔. นางสาวจารุวรรณ  เมฆเมืองทอง  ผู้ช่วย 
๕. นางมณีวรรณ  สุทธรินทร์   ผู้ช่วย 
๖. นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร   ผู้ช่วย 
๗. นายสมพงษ์  อัคจร    ผู้ช่วย 
๘. นางสาวกาญจนา  ชะเอม   ผู้ช่วย 
๙. นายมานพ  จันตาวงศ์   ผู้ช่วย/หัวหน้าศูนย์คลังสมอง 
๑๐. นางนิรามัย  มั่นหมาย   ผู้ช่วย/หัวหน้าศูนย์ส่องวัฒนธรรม 
๑๑. นายชาตรี  รูปสง่า    ผู้ช่วย/หัวหน้าศูนย์นำสิ่งแวดล้อม 
๑๒. นางสาวดวงฤทัย  สาวิสา   ผู้ช่วย/หัวหน้าศูนย์พร้อมอนามัย/หัวหน้าฐานจราจรสอนน้อย 
๑๓. นายสามารถ  สิทธิวงศ์   ผู้ช่วย/หัวหน้าศูนย์สร้างรายได้ สร้างอาชีพ 
๑๔. นายฤทธิชัย  ล้วนงาม   ผู้ช่วย/หัวหน้าฐานคลินิกคณิตศาสตร์ 
๑๕. นางสาวนุชนาถ  คำบัง   ผู้ช่วย/หัวหน้าฐานห้องสมุด 
๑๖. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์   ผู้ช่วย/หัวหน้าฐานโครงงาน 
๑๗. นางสาวดวงสมร  ศรีวิใจลำพัน  ผู้ช่วย/หัวหน้าฐานสืบฮีตโตยฮอย 
๑๘. นางนิรามัย  มั่นหมาย   ผู้ช่วย/หัวหน้าฐานพระศิลา มิ่งขวัญ 
๑๙. นายปวีณต์วิชา  พานิช   ผู้ช่วย/หัวหน้าฐานอาเซียนศึกษา 
๒๐. นางชุติมา  แก้วหล้า    ผู้ช่วย/หัวหน้าฐานภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๒๑. นายธเนศ  มยุรา    ผู้ช่วย/หัวหน้าฐานภาษาพาเที่ยว  
๒๒. นางทัศนีย์  มาคุณ    ผู้ช่วย/หัวหน้าฐานภาษาพาเที่ยวภาษาต่างประเทศ 
๒๓. นางสาวภักคีณี  จีนามูล   ผู้ช่วย/หัวหน้าฐานฐาน ท.ช.ร่วมใจ อนุรักษ์พลังงาน 
๒๔. นางสาวดวงฤทัย  สาวิสา   ผู้ช่วย/หัวหน้าฐานทักษะกีฬา 
๒๕. นายพินิจ  สขุลักษณ์    ผู้ช่วย/หัวหน้าฐานสล่าน้อย 
๒๖. นายสุพจน์  ตาด้วง    ผู้ช่วย/หัวหน้าฐานดินดี พันธ์ุไม้งาม 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. สำรวจสื่อการสอนของครทูุกคน ทุกกลุ่มสาระ รวบรวมเป็นระบบ เพื่อใช้สือ่การสอนร่วมกันได ้
๒. สำรวจ/จัดอบรม/เผยแพร่ สื่อนวัตกรรมของครทูุกกลุ่มสาระ 
๓. สำรวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. จัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ให้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล องค์กร หน่วยงาน 
๕. จัดต้ังและพัฒนาแหลง่เรียนรู้และภูมิปญัญาทอ้งถ่ินรวมทั้งพฒันาให้เกิดองค์ความรู้ 
๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 
๗. ร่วมกับฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ในการสร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
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๘. ประเมิน/สรุปผล การใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูจาก
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

    ๔.๗ งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน  
 สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       นายไพบูลย์  พวงเงิน    ที่ปรกึษา  
       นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์    ที่ปรกึษา 
       นายอมรศักดิ์  เสมสันต์   ที่ปรกึษา 
       จ่าสิบเอกสมร  แก้วหล้า   ที่ปรกึษา 
       นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ที่ปรกึษา 

๑. นางรักเกียรติ  เกษรพรหม   หัวหน้า 
๒. นายอุกฤษฏ์  สุวรรณปัญญา   ผู้ช่วย 
๓. นายนเรศ  หนูป่า    ผู้ช่วย 
๔. นางสาวจารุรรณ  เมฆเมืองทอง  ผู้ช่วย 
๕. นางธนารัตน์  เทพวงษ์   ผู้ช่วย 
๖. นางมณีวรรณ  สุทธรินทร ์   ผู้ช่วย 
๗. นายธเนศ  มยุรา    ผู้ช่วย 
๘. นายฤทธิชัย  ล้วนงาม   ผู้ช่วย 
๙. นายมานพ  จันตาวงศ์   ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวภักคีณี  จีนามูล   ผู้ช่วย 
๑๑. นางทัศนีย ์ มาคุณ    ผู้ช่วย 
๑๒. นายปวีณต์วิชา  พานิช   ผู้ช่วย 
๑๓. นางชุติมา  แก้วหล้า    ผู้ช่วย 
๑๔. นางสาวดวงฤทัย  สาวิสา   ผู้ช่วย 
๑๕. นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข์   ผู้ช่วย 
๑๖. นายสามารถ  สิทธิวงศ์   ผู้ช่วย 
๑๗. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต   ผู้ช่วย 
๑๘. นายเอกรฐั  แสงเพ็ชร   ผู้ช่วย 
๑๙. นายวัชระ  มีชัย    ผู้ช่วย 
๒๐. นายสมพงษ์  อัคจร    ผู้ช่วย 
๒๑. นายพงศ์ณภัทร  นันศิริ   ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ

และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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๒. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการดำเนินงานสง่เสรมิและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครวั องค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. วางแผนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงาน  
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
๕. นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
๖. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
    ๔.๘ งานส่งเสรมิความรู้วิชาการแก่ชุมชน 
       นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์    ที่ปรึกษา 
       นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ที่ปรกึษา 

๑. นายสมพงษ์  อัคจร    หัวหน้า 
๒. นายพงศ์ณภัทร  นันศิริ   ผู้ช่วย 
๓. นางชุติมา  แก้วหล้า    ผู้ช่วย 
๔. นายสามารถ  สิทธิวงศ์   ผู้ช่วย 
๕. นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข์   ผู้ช่วย 
๖. นายเอกรฐั  แสงเพ็ชร   ผู้ช่วย 
๗. นายนเรศ  หนูป่า    ผู้ช่วย 
๘. นายพินิจ  สุขลักษณ์    ผู้ช่วย 
๙. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้   ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. ศึกษา สำรวจความต้องการสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 
๒. จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทักษะ ทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในชุมชน ท้องถ่ิน 
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถ่ิน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียน 
๔. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนท้องถ่ิน 
๕. นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
๖. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่รับมอบหมาย 

 

    ๔.๙ งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้
       นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์    ที่ปรึกษา 
       นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ที่ปรกึษา 

๑. นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด   หัวหน้า 
๒. นางชุติมา  แก้วหล้า    ผู้ช่วย 
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๓. นางสาววฤนดา  สืบสุยะ   ผู้ช่วย 
๔. นายพงศ์ณภัทร  นันศิริ   ผู้ช่วย 
๕. นางสาวมารสิา  เหมันต ์   ผู้ช่วย 
๖. นางสาวนุชนาถ  คำบัง   ผู้ช่วย 
๗. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้   ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. บรหิารงานแหลง่เรียนรูท้ั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๒. สำรวจแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน ในเขตพื้นที่

การศึกษา และนอกเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง 
๓. จัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น  

ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 
๔. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น 

บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่น ที่จัดการศึกษาในการจัดต้ัง  ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ที่ใช้ร่วมกัน 

๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

๖. วางแผนพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพเิศษ 
๗. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในการสง่เสรมิและพัฒนานักเรยีนที่มีความต้องการพิเศษ 
๘. ประสานความร่วมมือกับคณะครูดำเนินการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภท จัดทำแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล IEP และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล IIP เป็นต้น 
๙. นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
๑๐. รายงานผลการดำเนินงานให้ผูบ้รหิารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 

    ๔.๑๐ งานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
       นายไพบูลย์ พวงเงิน    ที่ปรกึษา 
       นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์    ที่ปรกึษา 
       นายอมรศักดิ์  เสมสันต์   ที่ปรกึษา 
       จ่าสิบเอกสมร  แก้วหล้า   ที่ปรกึษา 
       นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ที่ปรกึษา 
       นายชาตรี  รูปสง่า    ที่ปรกึษา 
       นายสุเทพ  ตากัน    ที่ปรกึษา 
       นางสุขสันต์  สนิทวงศ์   ที่ปรกึษา 
       นางส่องหล้า  หุ่นสุวรรณ์   ที่ปรกึษา 
       นางปริศนา  เอี่ยมสะอาด   ที่ปรกึษา 
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       นางธนารัตน์  เทพวงษ์   ที่ปรกึษา 
๑. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์   หัวหน้า 
๒. นางมณีวรรณ  สุทธรินทร ์   ผู้ช่วย 
๓. นางภิรัญญา  เกื้อกูล    ผู้ช่วย 
๔. นางนลิน์ภาณี  กรศรีมหาลาภ   ผู้ช่วย 
๕. นางกัณฑิมาพร  พานมั่ง   ผู้ช่วย 
๖. นางณัฐกานต์  คุรุบรรเจิดจิต   ผู้ช่วย 
๗. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต   ผู้ช่วย 
๘. นางสาวจารุวรรณ  เมฆเมืองทอง  ผู้ช่วย 
๙. นางดวงพร  มูลป้อม    ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวภักคีณี  จีนามูล   ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวสุดารัตน์  ธิหล้า   ผู้ช่วย 
๑๒. นางสาวกาญจนา  ชะเอม   ผู้ช่วย 
๑๓. นางสาววฤนดา  สืบสุยะ   ผู้ช่วย 
๑๔. นางนภาภรณ์  เจริญพรพิมลกลุ  ผู้ช่วย 
๑๕. นางสาวกัลยรัตน์  แก้วแสนสาย  ผู้ช่วย  
๑๖. นางสาวต้นแก้ว  ดามัง   ผู้ช่วย 
๑๗. นางสาวกุมาลี  รวมทรพัย ์   ผู้ช่วย 
๑๘. นายวิทยา  นวลจันทร ์   ผู้ช่วย  
๑๙. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูทุ้กกลุ่มฯ  ผู้ช่วย 
๒๐. หัวหน้าระดบัช้ันทุกระดับช้ัน   ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. จัดทำแผนงาน/โครงการ ในงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
๒. ควบคุมดูแลการจัดกจิกรรม เพือ่สง่เสรมินักเรียนตามโครงการฯ 
๓. ประสานงานในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์  ตามโครงการฯ 
๔. ดำเนินงานเกี่ยวกบัเอกสาร และ งานธุรการ ต่าง ๆ ตามโครงการ 
๕. สรปุประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 

    ๔.๑๑ งานติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน 
       นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์    ที่ปรึกษา 
       นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ที่ปรึกษา 

๑. นายสมพงษ์  อัคจร    หัวหน้า 
๒. นางสาวอจิมา  สุริยา    ผู้ช่วย 
๓. นางสาวปทุมพร  ศรีวิชัยรำพันธ์ุ  ผู้ช่วย 
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บทบาทหน้าท่ี 
๑. ดำเนินการจัดทำบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนตามแบบฟอร์มที่กำหนดเพื่อแจกให้นักเรียนแต่ละห้องนำไปใช้ 
๒. กำกับติดตามการสง่บันทึกการเข้าเรียนของนกัเรียนทุกสัปดาห์ตลอดปีการศึกษา 
๓. จัดทำสถิติข้อมลูการสง่บันทึกการเข้าเรียนของนกัเรียนเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
๔. ส่งต่อข้อมลูสารสนเทศการเข้าเรียนตอ่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๕. ให้บรกิารยมืบันทกึการเข้าเรียนแก่ครูทีป่รกึษา/หัวหน้าระดบั 
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

 

๔.๑๒ งานประสานงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
       นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์    ที่ปรึกษา 
       นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ที่ปรึกษา 

๑. นางสาวพัชราภรณ์  อินต๊ิบ   หัวหน้า 
๒. นายชัยฤทธ์ิ  พรมขำ    ผู้ช่วย 
๓. นางสาวกัลยรัตน์  แก้วแสนสาย  ผู้ช่วย 
๔. นายนเรศ  หนูป่า    ผู้ช่วย 
๕. นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด   ผู้ช่วย 
๖. นางสาวอจิมา  สุริยา    ผู้ช่วย 
๗. นายศิณาวุฒิ  นิลารัตน์   ผู้ช่วย 
๘. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับข้อมูลกำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
๒. แจ้งข้อมูลกำหนดการสถานที่แข่งขันให้กับคณะครูที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 
๓. เข้าระบบเพื่อลงทะเบียนสมัคร/แก้ไข เปลี่ยนช่ือนักเรียนและครูที่เข้าร่วมแข่งขัน 
๔. ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับที่พัก/จัดรถในการไปแข่งขันระดบัภาค/ระดับชาติ 
๕. ดำเนินการเบิกจ่ายเรื่องเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน ชดเชยค่าน้ำมนัก่อนและหลังจากการแข่งขันเสร็จ 
๖. สรุปผลการแข่งขัน มอบรางวัลเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครู 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

    ๔.๑๓ งานจัดนิทรรศการทางวิชาการ 
       นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์   ที่ปรึกษา 
       นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ที่ปรึกษา 
       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   ที่ปรึกษา 

๑. นายนเรศ  หนูป่า    หัวหน้า 
๒. นายวัชระ  มีชัย    ผู้ช่วย 
๓. นายสมพงษ์  อัคจร    ผู้ช่วย 
๔. นางสาวกาญจนา  ชาติไทย   ผู้ช่วย 
๕. นางสาวกุมาลี  รวมทรัพย์   ผู้ช่วย 
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๖. นายพงศ์ณภัทร นันศิริ   ผู้ช่วย 
๗. นางสาวอจิมา  สุริยา    ผู้ช่วย 
๘. นายศิณาวุฒิ  นิลารัตน์   ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. ประสานงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลและเอกสารสำหรับจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ  

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๕. งานวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
    ๕.๑ งานวัดผลและประเมินผล  
       นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์    ที่ปรึกษา 
       นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ที่ปรกึษา 

๑. นางกัณฑิมาพร  พานมั่ง   หัวหน้า 
๒. นายมานพ  จันตาวงศ์   ผู้ช่วย 
๓. นางสาวกัลยรัตน์  แก้วแสนสาย  ผู้ช่วย 
๔. นางสาวภักคีณี  จีนามูล   ผู้ช่วย 
๕. นายนเรศ  หนูป่า    ผู้ช่วย 
๖. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์   ผู้ช่วย 
๗. นางสาวกาญจนา  ชาติไทย   ผู้ช่วย 
๘. นายสมพงษ์  อัคจร    ผู้ช่วย 
๙. นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด   ผู้ช่วย 
๑๐. นายศิณาวุฒิ  นิลารัตน์   ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวอจมิา  สุริยา    ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงานวัดผลและจัดเก็บเป็นแฟ้มอย่างเป็นระบบ 
๒. ประสาน ดำเนินการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนไว้ในแต่ละภาคเรียนลงใน

โปรแกรม SGS ในระบบงานทะเบียน-วัดผล,DMC 
๓. จัดทำแบบฟอร์ม แบบคำร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวัดผล 
๔. เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
๕. จัดทำและตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.๑) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จัดทำระเบียนแสดงผล

การเรียนให้แก่นักเรียนที่จบหลักสูตรและประสงค์จะลาออก 
๖. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการเรียน การหยุดพักการเรียน การเปลี่ยนแปลงวิชาเรียน การถอน การขอเพิ่ม

วิชาเรียน 
๗. การควบคุมดูแล กำกับ ติดตาม งานด้านวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่กำหนด 
๘. ดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการเรียนการประเมินผลการเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

สะดวกแก่การสืบค้นและให้บริการ 



 80 
                                          คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2564  

  โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์ 

๙. ดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง ร้อยละ ๘๐ ประกาศรายช่ือผู้ที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ ๘๐  
การผ่อนผันให้เข้าประเมินผลปลายภาคเรียน รวมทั้งประกาศรายช่ือผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลปลายภาค
เรียน แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

๑๐. ดำเนินการจัดทำตารางสอบกลางภาค ปลายภาค ประสานงานกับงานธุรการฝ่ายวิชาการ ในการออกคำสั่งการ
สอบต่าง ๆ จัดเตรียมอุปกรณ์การสอบ 

๑๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักเรียนที่ไม่ผ่านรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนซ้ำ 
๑๒. จัดทำสารสนเทศผลการวัดและประเมินความรู้, คุณลักษณะอันพึงประสงค์, การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑๓. แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๑๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

    ๕.๒ งานทะเบียนนักเรยีน 
       นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์    ที่ปรึกษา 
       นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ที่ปรกึษา 
       นายมานพ  จันตาวงศ์   ที่ปรกึษา 

๑. นางสาวกัลยรัตน์  แก้วแสนสาย  หัวหน้า 
๒. นางสาวภักคีณี  จีนามูล   ผู้ช่วย 
๓. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์   ผู้ช่วย 
๔. นายนเรศ  หนูป่า    ผู้ช่วย 
๕. นายสมพงษ์  อัคจร    ผู้ช่วย 
๖. นายชัยฤทธ์ิ  พรมขำ    ผู้ช่วย 
๗. นางสาววันวิสาข์  ชมกลิ่น   ผู้ช่วย 
๘. นายศิณาวุฒิ  นิลารัตน์   ผู้ช่วย 
๙. นางสาวอจมิา  สุริยา    ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงานทะเบียนและจัดเก็บเป็นแฟ้มอย่างเป็นระบบ 
๒. ดำเนนิการกรอกข้อมูลนักเรียน  ลงทะเบียนข้อมูลลงในโปรแกรม SGS ในระบบงานทะเบียน 
๓. เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
๔. จัดทำแบบฟอร์ม แบบคำร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 
๕. แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน  เช่น การลาออก การออกหลักฐาน ปพ.๑ 
๖. จัดทำรายงานผลการเรยีนของผูเ้รยีนที่จบหลกัสตูร (ปพ.๑) ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันอนุมัติผล

การเรียนส่งหน่วยงานต้นสังกัดให้ถูกต้องตามระเบียบ 
๗. ดำเนินการในการออกประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จัดทำทะเบียนคุมและการจ่ายประกาศนียบัตรแก่

ผู้สำเร็จการศึกษา 
๘. ดำเนินการออกเอกสารรับรองผลการเรียน รับรองการเป็นนักเรียน เอกสารแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษและ

เอกสารรับรองอื่น ๆ ที่นักเรียนร้องขอ 
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๙. ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นที่ขอตรวจคุณวุฒิและดำเนินการรายงานผลการ ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียน 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

    ๕.๓ งานรับนักเรียน 
       นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์   ที่ปรึกษา 
       นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ที่ปรึกษา 
       นายพินิจ  สุขลักษณ์    ที่ปรกึษา 

๑. นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด   หัวหน้า 
๒. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์   ผู้ช่วย 
๓. นายบัญญัติ  ทองบาง   ผู้ช่วย 
๔. นายมานพ  จันตาวงศ์   ผู้ช่วย   
๕. นางกัณฑิมาพร  พานมั่ง   ผู้ช่วย 
๖. นางสาวภักคีณี  จีนามูล   ผู้ช่วย 
๗. นายนเรศ  หนูป่า    ผู้ช่วย 
๘. นางสาวกัลยรัตน์  แก้วแสนสาย  ผู้ช่วย 
๙. นายสมพงษ์  อัคจร    ผู้ช่วย 
๑๐. นายชัยฤทธ์ิ  พรมขำ    ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวกาญจนา ชาติไทย   ผู้ช่วย 
๑๒. นางสาววันวิสาข์ ชมกลิ่น   ผู้ช่วย 
๑๓. นางสาวภัทรารัตน์  พิกุลแกม   ผู้ช่วย 
๑๔. นายศิณาวุฒิ  นิลารัตน์   ผู้ช่วย 
๑๕. นางสาวอจมิา  สุริยา    ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. ศึกษานโยบายและแนวทางการรับนักเรียนของ สพฐ. 
๒. ประกาศและเผยแพร่นโยบายการรับนักเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๓. ดำเนินการรับนักเรียนตามขั้นตอนกระบวนการที่ สพฐ. กำหนด 
๔. รายงานผลการรบันักเรียน 
๕. ส่งต่อข้อมลูประวัตินักเรียนต่องานทะเบียนประวัตินักเรียน 

 

    ๕.๔ งานเทียบโอนผลการเรยีน  
       นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์    ที่ปรึกษา 
       นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ที่ปรกึษา 

๑. นางกัณฑิมาพร  พานมั่ง   หัวหน้า 
๒. นางสาวภักคีณี  จีนามูล   ผู้ช่วย 
๓. นายศิณาวุฒิ  นิลารัตน์   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวอจมิา  สุริยา    ผู้ช่วย 
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บทบาทหน้าท่ี 
๑. ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กบัผู้เรียน 
๒. ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอนนำเสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา

ให้ความเห็นชอบและเสนอผูบ้รหิารสถานศึกษาอนุมัติการเทยีบโอน 
 

๖. งานแนะแนวการศึกษา 
    ๖.๑ งานแนะแนว 
       นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์    ที่ปรึกษา 
       นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ที่ปรกึษา 

๑. นางสาวละเอียด  อินต๊ะฮอง   หัวหน้า 
๒. นางสุขสันต์  สนิทวงศ์   ผู้ช่วย 
๓. นายธเนศ  มยุรา    ผู้ช่วย 
๔. นางขวัญจิต  สาระมนต์   ผู้ช่วย 
๕. นางสาวกุมาลี  รวมทรัพย์   ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. จัดระบบการบริหารงานแนะแนวให้มีผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่กำหนดในขอบข่ายของการบริการแนะแนว 

จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒. ดำเนินการในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา รางวัลการศึกษาต่าง ๆ และดำเนินการเกี่ยวกับกองทุน 

อื่น ๆ เพื่อการศึกษา 
๓. ประสานงานให้กับวิทยากรและสถาบันการศึกษาภายนอกเข้ามาให้การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ รวมทั้ง

นักเรียนกลุ่มที่สนใจไปศึกษาจากสถานศึกษา สถานประกอบการหรือสถานประกอบอาชีพอิสระภายนอก 
๔. จัดแผนงาน โครงการแนะแนวและการจัดปฏิทินปฏิบัตงิานประจำปี 
๕. ประสานงานการจัดสอนวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการกับสถาบันการทดสอบต่าง ๆ รวมทั้งดำเนินการ

เกี่ยวกับการสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนช้ัน ม.๓ และ ม.๖ 
๖. จัดเก็บและรวมรวมสถิติข้อมูลด้านต่าง  ๆ ตลอดจนปีการศึกษาและนำเสนอ เป็นเอกสารเผยแพร่ เมื่อสิ้นภาค

เรียน/ปีการศึกษา 
๗. การจัดกจิกรรมแนะแนว ไดแ้ก่ การบริการแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนว 
๘. ประสานความร่วมมอืในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 

    ๖.๒ งานบริหารกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา(กยศ.) 
       นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์    ที่ปรึกษา 
       นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ที่ปรึกษา 

๑. นางณัฐกานต์  คุรุบรรเจิดจิต   หัวหน้า 
๒. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต   ผู้ช่วย 
๓. นายวัชระ  มีชัย    ผู้ช่วย 
๔. ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย   ผู้ช่วย 
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บทบาทหน้าท่ี 
๑. สำรวจความต้องการของนักเรียนและคัดเลือกเสนอกู้ยืมตามหลกัเกณฑ์ที่กำหนด 
๒. ประสานการกู้ยืมเพื่อการศึกษากับหน่วยปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้อง 
๓. สร้างความตระหนกัแก่ผูกู้้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 
๔. ติดต่อประสานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทางระบบ E-Student Loan และจัดทำเอกสาร 

สง่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
๕. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย   

 

7. งานการจัดระบบประกันคณุภาพการศึกษา 
    ๗.๑ งานพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
       นายไพบูลย ์ พวงเงิน   ที่ปรกึษา 
       นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์    ที่ปรกึษา 
       นายอมรศักดิ์  เสมสันต์   ที่ปรกึษา 
       จ่าสิบเอกสมร  แก้วหล้า   ที่ปรกึษา 
       นายชาตรี  รูปสง่า    ที่ปรกึษา 
       นายสุเทพ  ตากัน    ที่ปรกึษา 
       นางสุขสันต์  สนิทวงศ์   ที่ปรกึษา 
       นางส่องหล้า  หุ่นสุวรรณ์   ที่ปรกึษา 
       นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ที่ปรกึษา 
       นางสาววฤนดา  สืบสุยะ   ที่ปรกึษา 

๑. นางสาวกาญจนา  ชาติไทย   หัวหน้า 
๒. นายพงศ์ณภัทร  นันศิริ   ผู้ช่วย 
๓. นางสาวสุดารัตน์  อินอยู ่   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวกุมาลี  รวมทรัพย์   ผู้ช่วย 
๕. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม  ผู้ช่วย 
๖. สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพ การจัดการ

ศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
๒. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ในการดำเนินงานมาตรฐานของสถานศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
๓. จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อขออนมุัติงบประมาณในการดำเนินงาน 
๔. ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
๕. กำหนดมาตรการในการดำเนินงานให้บรรลเุป้าหมายที่วางไว้ 
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๖. กำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมและการประเมินคุณภาพภายใน 
๗. การจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษาและรายงานผลการดำเนินงาน ต่อหัวหน้าสถานศึกษาและ

ผู้เกี่ยวข้อง 
๘. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยัง่ยืน 
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 

๘. งานการดำเนินงานวิชาการ 
    ๘.๑ งานนิเทศและบริการทางการศึกษา  

๑. นายไพบูลย์  พวงเงิน    หัวหน้า 
๒. นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์    ผู้ช่วย 
๓. นายอมรศักดิ์  เสมสันต์   ผู้ช่วย 
๔. จ่าสบิเอกสมร  แก้วหล้า   ผู้ช่วย 
๕. นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ผู้ช่วย 
๖. นางสาวกาญจนา  ชาติไทย   ผู้ช่วย  
๗. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูทุ้กกลุ่ม  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. ปฏิบัตกิารนเิทศภายในตามข้ันตอนต่อไปนี ้

ข้ันที่ ๑ การวางแผนการนเิทศ 
ข้ันที่ ๒ การให้ความรู้ก่อนดำเนินการนเิทศ 
ข้ันที่ ๓ การดำเนินการปฏิบัติงานนเิทศ 
ข้ันที่ ๔ การสร้างเสรมิกำลงัใจแกผู่้ปฏิบัติงานนิเทศ 
ข้ันที่ ๕ การประเมินผลการนเิทศ 

๒. นิเทศงานวิชาการด้านหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ 
- การปรับปรงุหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพของทอ้งถ่ิน 
- การสร้างหลักสูตรเพื่อสนองความต้องการของผูเ้รียนทอ้งถ่ิน 
- การจัดแผนการเรียนการสอน 
- การจัดทำโครงการสอน 
- การจัดตารางสอน จัดครผููส้อน 
- การจัดช้ันเรียน (จัดนักเรียนเข้าแผนการเรียน) 
- การจัดกิจกรรมในหลักสูตร 
- การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอน ฯลฯ 

๓. นิเทศงานวิชาการด้านการเรียนการสอน ได้แก ่
- การพฒันาเทคนิควิธีการสอน 
 - การพฒันาเทคนิคในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
- การพฒันาเทคนิคในการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอน ฯลฯ 

๔. นิเทศงานวิชาการด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ได้แก่ 
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- การสร้างข้อทดสอบ 
- การวัดและประเมินผล 
- งานทะเบียนวัดผลและรายงานความก้าวหน้าของนักเรียน ฯลฯ 
 

    ๘.๒ งานประเมินผลฝา่ยวิชาการ 
๑. นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์    หัวหน้า 
๒. นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ผู้ช่วย 
๓. นางสาวกาญจนา  ชาติไทย   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด   ผู้ช่วย 
๕. หัวหน้างานทกุงานของฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วย 
๖. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้   ผู้ช่วย 

 
  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการสืบไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  2  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  
 
 
 

 (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
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๑. นายไตรภูมิ อ้ายวงค์       รอง ผอ. คศ. 2 รองผู้อำนวยการฯ ประธานกรรมการ 
๒. นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์   ครู คศ.๓  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวภักคีณี  จีนามูล   ครู คศ.3   กรรมการ 
๔. นางกัณฑิมาพร  พานมั่ง   ครู คศ.3   กรรมการ 
๕. นายมานพ  จันตาวงศ์   ครู คศ.3   กรรมการ 
๖. นางสาวกาญจนา  ชาติไทย   ครู คศ.2   กรรมการ 
๗. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์   ครู คศ.2   กรรมการ 
๘. นางสาวพัชราภรณ์  อินต๊ิบ   ครู คศ.2   กรรมการ 
๙. นายนเรศ  หนูป่า    ครู คศ.1   กรรมการ 
๑๐. นางสาวกัลยรัตน์  แก้วแสนสาย  ครู คศ.1   กรรมการ 
๑๑. นายชัยฤทธ์ิ  พรมขำ    ครู คศ.1   กรรมการ 
๑๒. นายสมพงษ์  อัคจร    ครู คศ.1   กรรมการ 
๑๓. นางสาวกาญจนา  วงศ์กรด   ครู คศ.1   กรรมการ  
๑๔. นายอุกฤษฏ์ สุวรรณปัญญา   ครู คศ.1   กรรมการ 
๑๕. นางสาววันวิสาข์  ชมกลิ่น   ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นางสาวอจิมา  สุริยา    ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๗. นายศิณาวุฒิ  นิลารัตน์   ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๘. นางสาวปทุมพร  ศรีวิชัยลำพันธ์  เจ้าหน้าที่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

 

คณะผู้จัดทำ 
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