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๑. กลุมบริหารวิชาการ 
 

 คณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ประกอบดวย 
๑. นางสาวยุพิณ  ศาลางาม รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

 ๒. นายธวัชชัย  มีสะอาด  หัวหนางานวิชาการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๓. นายเรืองยศ  สารกิจ  หัวหนางานวิชาการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

๔. นายวีระวัฒน  ดวงมณี     ผูชวย 
๕. นางอรอนงค    มีสะอาด     ผูชวย 
๖. นางแคทรียาพร  มีแสวง     ผูชวย 
๗. นายพรชัย    สุขแสวง       ผูชวย 
๘. นางสาวสุธาสินี   รอดกระโทก                       ผูชวย 

  ๙. นางสาวนิชาพร  สุวรรณโชติ    ผูชวย 
 ๑๐. นายวิญู   ศุภนัส      ผูชวย 
 ๑๑. นางสาวสุมิตรา   ดีเลือก       ผูชวย 
 ๑๒. นางสาวเสาวลักษณ  ชอบทอง   ผูชวย 
 ๑๓. นายติกขเวทย  สมยิ่ง    ผูชวย 
          ๑๔. นายจักรกฤช  เกษามา     ผูชวย  
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงาน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย   โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ  

 
๑. งานวิชาการ 
 การบริหารงานวิชาการ เปนหัวใจของสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนงานท่ีจะตองพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในอนาคต การบริหาร งานวิชาการเปน
การบริหาร ท่ีใหความสําคัญกับผูเรียน และกระบวนการจัดการศึกษาอยางชัดเจน บทบาท สําคัญของ
สถานศึกษาตองยึดหลักตอบสนองตอผูเรียนโดยยึดหลักวา ผูเรียนทุกคน มีความรูความสามารถ และพัฒนา
ตนเองได ถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด การจัดการเรียนการสอน ตองจัดกิจกรรมสงเสริมใหเหมาะสม กับความ
สนใจและความถนัดของผูเรียน มุงเนนประเมินพฒันาการของผูเรียน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค การเขารวม
กิจกรรม วัดผลและประเมินผลผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับระดับและรูปแบบ การจัดการ
ศึกษา ดังนั้น การจะบริหารงานวิชาการใหประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพตองมี มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเปนกรอบในการดําเนินการ 
          ๑.๑ การวางแผนงานวิชาการ 
       ๑) การรวบรวมขอมูลและจัดทําระเบียบแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการ 

๑.๑) กลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 
     ๑. นายธวัชชัย  มีสะอาด    หัวหนา 

๒. นายวีระวัฒน  ดวงมณี    ผูชวย 
   ๓. นางอรอนงค    มีสะอาด   ผูชวย 

๔. นางแคทรียาพร  มีแสวง   ผูชวย  
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๕. นางสาวสุธาสินี   รอดกระโทก                      ผูชวย 
    ๖. นายพรชัย    สุขแสวง     ผูชวย 
   ๗. นายวิญู   ศุภนัส     ผูชวย 
   ๘. นางสาวเสาวลักษณ  ชอบทอง   ผูชวย 
   ๙. นางสาวนิชาพร  สุวรรณโชติ   ผูชวย 
   ๑๐. นางสุมิตรา  ดีเลือก    ผูชวย 
   ๑๑. นายจักรกฤช  เกษามา    ผูชวย 
        ๑.๒) กลุมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบดวย 
      ๑. นายเรืองยศ  สารกิจ     หัวหนา 
   ๒. นายกรุง   เจริญสุข     ผูชวย 

๓. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด   ผูชวย 
    ๔. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง   ผูชวย 
   ๕. นางสาวกนกศิลป  แผนทอง   ผูชวย    
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลและจัดทํา ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับ งาน
วิชาการใหเปนระบบ สะดวกในการนําไปใช และเปนปจจุบัน  มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการนําระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการไปใชอยางเปนระบบ มีการจัดทําเปนเอกสารคูมือครู / คูมือนักเรียน /  คูมือ
ผูปกครอง และมีการเผยแพรใหครู นักเรียน ผูปกครองและผูเกี่ยวของ ทราบดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
       ๒) การจัดทําแผนงานวิชาการ ประกอบดวย 

๑.๑) กลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 
๑. นายธวัชชัย  มีสะอาด    หัวหนา 

    ๒. นางอรอนงค มีสะอาด       ผูชวย 

    ๓. นายวิญู  ศุภนัส         ผูชวย 

๔. นางสาวนิชาพร  สุวรรณโชติ   ผูชวย 

    ๕. นางสาวเสาวลักษณ  ชอบทอง   ผูชวย 

   ๖. นายจักรกฤช  เกษามา    ผูชวย 

  ๑.๒) กลุมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบดวย 
      ๑. นายเรืองยศ  สารกิจ     หัวหนา 
   ๒. นายกรุง   เจริญสุข     ผูชวย 

๓. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด   ผูชวย 
    ๔. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง   ผูชวย 
   ๕. นางสาวกนกศิลป  แผนทอง   ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําและมีแผนงานวิชาการท่ีมีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียน และมี
คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบปฏิบัติตามแผนอยางครบถวน  ดําเนินการตามแผนงานวิชาการอยางเปนข้ันตอนท่ี
กําหนด มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานวิชาการเปนระยะอยางตอเนื่อง  และ
สรุปวิเคราะหการดําเนินงานเพื่อนําไปปรับปรุง พัฒนางานวิชาการ และเผยแพรแกผูเกี่ยวของ 
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       ๓) การจัดทําสารสนเทศงานวิชาการ ประกอบดวย 

๑.๑) กลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 
    ๑. นายธวัชชัย  มีสะอาด    หัวหนา 
    ๒. นายวิทยา  ศิริดํารง    ผูชวย 

๓. นายพรชัย    สุขแสวง     ผูชวย 
   ๔. นางสาวสุธาสินี  รอดกระโทก    ผูชวย 
  ๑.๒) กลุมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบดวย 
      ๑. นายกรุง   เจริญสุข     หัวหนา 
   ๒. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด   ผูชวย 
    ๓. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง   ผูชวย 
    ๔. นางสาวกนกศิลป  แผนทอง   ผูชวย 
   ๕. นายธีรศักด์ิ  ชัยสุวรรณ   ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะหขอมูลดานวิชาการอยางรอบดาน และจัดทํา
เปนขอมูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ ครอบคลุม ขอบขายของงานวิชาการ และเปนสารสนเทศท่ีถูกตอง เปนปจจุบัน 
สะดวกตอการใชงาน และนําสารสนเทศไปใชประโยชนในการบริหารงาน อยางมีประสิทธิภาพ นําเทคโนโลยี
มาใชในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่อง 
       ๔) การรับนักเรียน ประกอบดวย 
  ๑. นายวีระวัฒน  ดวงมณี      หัวหนา 
  ๒. นายวิทยา  ศิริดํารง     ผูชวย 
  ๓. นางสาวสุธาสินี   รอดกระโทก      ผูชวย 
  ๔. นางแคทรียาพร  มีแสวง    ผูชวย 
    ๕. นางสาวอรอินทร  ฝอยทอง     ผูชวย 
  ๖. นายจักรกฤช  เกษามา     ผูชวย  
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนการรับนักเรียนโดยวิเคราะหขอมูลจากบริบทของโรงเรียนและ 

นโยบายของตนสังกัดมีผูรับผิดชอบ /คณะทํางานในแตละกิจกรรม ของแผนการรับนักเรียนจัดทําประกาศแนว

ปฏิบัติและแผนการรับนักเรียน เผยแพรใหสาธารณชนทราบและมีการสรางความเขาใจให ครู นกัเรียน 

ผูปกครอง ชุมชน และผูเกี่ยวของทราบอยางชัดเจนสรุปผลการดําเนินงานเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนา 

 ๒.๒ การบริหารงานวิชาการ  
       ๑) การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ ประกอบดวย 

๑.๑) กลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 
๑. นายธวัชชัย  มีสะอาด     หัวหนา 

     ๒. นายวีระวัฒน  ดวงมณี    ผูชวย 

๓. นางอรอนงค มีสะอาด      ผูชวย 

   ๔. นางสาวนวลปรางค  พองนวล    ผูชวย 

   ๕. นายติกขเวทย  สมยิ่ง     ผูชวย 
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    ๖. นายวิญู  ศุภนัส     ผูชวย 

๑.๒) กลุมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบดวย 
      ๑. นายเรืองยศ  สารกิจ    หัวหนา 
   ๒. นายกรุง   เจริญสุข    ผูชวย    
   ๓. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง   ผูชวย 
    ๔. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด   ผูชวย  
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกําหนดโครงสรางการบริหารงาน และขอบขายงานวิชาการไวอยางชัดเจนจัดทํา
แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานวิชาการ แสดงไวใหครู ผูปกครอง นักเรียน และผูเกี่ยวของทราบอยางชัดเจน 
จัดทําพรรณนางานตามโครงสรางการบริหารงานวิชาการ  มีการมอบหมายผูรับผิดชอบงานตามโครงสรางการ
บริหารงานวิชาการอยางครบถวน ประชาสัมพันธเผยแพรใหผูเกี่ยวของทราบ 
       ๒) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
                ๒.๑) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 
   ๑. นางแคทรียาพร  มีแสวง    หัวหนา 
    ๒. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ ผูชวย  
   ๓. นายวิญู   ศุภนัส         ผูชวย 
               ๒.๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบดวย 

                     ๑. นายเรืองยศ   สารกิจ     หัวหนา 

                       ๒. นายกรุง  เจริญสุข    ผูชวย  
   ๓.  นางปานไพลิน  ขอพรกลาง     ผูชวย 
   ๔. นายวิทยา  ศิริดํารง    ผูชวย 
   ๕. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด   ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และจุดเนนของหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีสอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและบริบทของโรงเรียน  จัดทําโครงสรางหลักสูตรท่ีสอดคลองกับ
วิสัยทัศน เปาหมาย จุดเนนของหลักสูตรสถานศึกษา และเหมาะกับศักยภาพของผูเรียนนําหลักสูตร
สถานศึกษาไปใชในระดับช้ันเรียน กํากับ ติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตร อยางเปนระบบและตอเนื่อง
นําผลการประเมินการใชหลักสูตรไปวิเคราะห วางแผน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

      ๓) การพัฒนาหลักสูตรความสามารถพิเศษนักเรียน  
   ๓.๑) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 

๑.  นายธวัชชัย  มีสะอาด     หัวหนา 

     ๒.  นายวีระวัฒน  ดวงมณี   ผูชวย 
   ๓.  นายวิทยา  ศิริดํารง    ผูชวย 

๔.  นางแคทรียาพร  มีแสวง   ผูชวย 
๕.  นายวิญู  ศุภนัส     ผูชวย 
๖.  นางสาวอรอินทร  ฝอยทอง   ผูชวย 

               ๓.๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบดวย 
            ๑. นายเรืองยศ   สารกิจ     หัวหนา 
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   ๒. นายฉัตรดนัย     ลําดับจุด    ผูชวย 
   ๓. นายกรุง  เจริญสุข    ผูชวย 
   ๔. นางสาวกนกศิลป  แผนทอง   ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหจุดเดน และโอกาสของนักเรียนท่ีจะนํามาพัฒนาเปนหลักสูตร 
ความสามารถพิเศษ  จัดทําหลักสูตรเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษ ของนักเรียนท่ีเหมาะสม และ
ประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของทราบ นําหลักสูตรความสามารถพิเศษท่ีพัฒนาไปใช โดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบ
อยางชัดเจน กํากับ ติดตาม การใชหลักสูตรความสามารถพิเศษ เปนระยะอยางตอเนื่อง มีการประเมินผลการ
ใชหลักสูตรความสามารถพิเศษ และ นําไปปรับปรุง / พัฒนาอยางตอเนื่อง 
       ๔) การจัดกลุมการเรียน ประกอบดวย   
  ๑. นางสาวนวลปรางค  พองนวล     หัวหนา 
  ๒. นายพรชัย    สุขแสวง      ผูชวย 
  ๓. นางแคทรียาพร  มีแสวง    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดกลุมการเรียนอยางหลากหลาย ตอบสนองความตองการของนักเรียน และจัด
กลุมการเรียน โดยวิเคราะหตามศักยภาพผูเรียนและในแตละกลุมการเรียน  มีวิชาเพิ่มเติมตามความสนใจ ของ
นักเรียนอยางหลากหลาย มีรายวิชาเพิ่มเติมท่ีมีความทันสมัย สอดคลองกับทักษะ ของผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑
ประเมินและนําผลการประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนา 
       ๕) การจัดตารางสอน/ตารางเรียน และจัดครูเขาสอน ประกอบดวย 
   ๑. นางแคทรียาพร  มีแสวง          หัวหนา 

   ๒. นายวิญู   ศุภนัส       ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแตงต้ังคณะกรรมการ และกําหนดแนวปฏิบัติของการจัดตารางสอน / ตาราง
เรียน มีตารางสอนรายช้ันเรียน และมีตารางสอน / ตารางเรียน ท่ีคํานึงถึงประโยชนสูงสุด ของนักเรียน จัดครู
เขาสอนอยางครบถวน เหมาะสม ตามบริบท ของโรงเรียน และการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการใช
ตารางสอน / ตารางเรียน และการจัดครูเขาสอน เพื่อนํามาปรับปรุงหรือพัฒนา  
             ๖) การนิเทศภายใน ประกอบดวย 
  ๑. นางอรอนงค มีสะอาด      หัวหนา 
  ๒. นางสาวเสาวลักษณ  ชอบทอง    ผูชวย 

๓. นางสุมิตรา  ดีเลือก      ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการต้ังคณะกรรมการนิเทศภายใน วางแผน กําหนดปฏิทินการนิเทศภายใน ไว
อยางชัดเจน และมีการปฏิบัติตามแผน และปฏิทินการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามกระบวนการนิเทศภายใน
เปนระยะ อยางตอเนื่อง และมีการสรุปผลการนิเทศภายใน นํามาปรับปรุง /  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
ของครู 
       ๗) การจัดครูสอนแทน ประกอบดวย 
   ๑. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ     
  ๒. หัวหนากลุมประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
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๓. หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดครูเขาสอนแทนโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความถนัด กํากับ 
ติดตาม การจัดครูเขาสอนแทนอยางสม่ําเสมอ สรุปรายงาน ประเมินผลการจัดสอนแทนจากกลุมสาระการ
เรียนรู และนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงพัฒนาการจัดการครูเขาสอนแทน 
       ๘) การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานทางวิชาการ ประกอบดวย 
   ๑. นายวิทยา  ศิริดํารง     หัวหนา 
    ๒. นางสาวสุธาสินี    รอดกระโทก      ผูชวย 
  ๓. นายพรชัย    สุขแสวง        ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนางานในระดับกลุมบริหารงานวิชาการ 
และกลุมสาระการเรียนรู และกลุมงานวิชาการอื่น ๆ ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดําเนนิงาน ทาง
วิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพกํากับ ติดตามการใชนวัตกรรม และเทคโนโลยี ในการดําเนินงานทางวิชาการ  
พัฒนาการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช ในการดําเนินงานทางวิชาการใหมีความทันยุคสมัย                               
       ๙) การบริหารจัดการการทดสอบระดับชาติ  
      ๙.๑) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 
   ๑. นายพรชัย  สุขแสวง      หัวหนา 
   ๒. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ผูชวย 
   ๓. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ผูชวย 
   ๔. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ฯ ผูชวย 
    ๕. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ ผูชวย 

๖. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ผูชวย 
               ๙.๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบดวย 
                      ๑. นายกรุง  เจริญสุข      หัวหนา 
        ๒. นายฉัตรดนัย     ลําดับจุด    ผูชวย 
   ๓. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง   ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหมาตรฐาน ตัวช้ีวัด ผลการเรียนรู ของสาระการเรียนรูโดยเช่ือมโยงกับ
แบบทดสอบระดับชาติ วางแผนพัฒนา กําหนดเปาหมาย มอบหมายผูรับผิดชอบ ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
อยางมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย กํากับติดตาม ประเมินผลอยางตอเนื่อง  นําผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาเพื่อเพิ่มระดับของผลการทดสอบระดับชาติ 
       ๑๐) การสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาการ (PLC) ประกอบดวย 

๑๐.๑) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 
   ๑. นายธวัชชัย  มีสะอาด     หัวหนา 

     ๒. นางอรอนงค  มีสะอาด    ผูชวย    
                      ๓. นายวิญู  ศุภนัส     ผูชวย 
   ๔. นางสุมิตรา  ดีเลือก    ผูชวย 
   ๕. นางสาวเสาวลักษณ  ชอบทอง   ผูชวย 
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๑๐.๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบดวย 
                      ๑. นายเรืองยศ   สารกิจ     หัวหนา 
   ๒. นายฉัตรดนัย     ลําดับจุด    ผูชวย 
   ๓. นายกรุง  เจริญสุข    ผูชวย 
   ๔. นางปานไพลิน ขอพรกลาง   ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ และ
มีกําหนดเปาหมายรวม มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูสูการปฏิบัติ การนําผลการแลกเปล่ียนเรียนรูไปใชใน
การพัฒนา การจัดการเรียนรูของนกัเรียน  นําผลไปพัฒนาตอยอดเปนวิธกีารปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 
 ๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
       ๑) การจัดทํา และการใชแผนการจัดการเรียนรู 
                - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 
   ๑. นายธวัชชัย  มีสะอาด    หัวหนา 

   ๒. นางสาวนวลปรางค  พองนวล     ผูชวย 
   ๓. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ ผูชวย 
                - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบดวย 
                      ๑. นายเรืองยศ   สารกิจ     หัวหนา 

   ๒. นายฉัตรดนัย     ลําดับจุด    ผูชวย 
   ๓. นายกรุง  เจริญสุข    ผูชวย 
   ๔. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง   ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหครูวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา และวิเคราะหผูเรียน จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชกระบวนการท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียน  ใชแผนการจัดการ
เรียนรูและบันทึกหลังสอน ประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู และนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรู รายวิชาอยางตอเนื่อง        
       ๒) การจัดกระบวนการเรียนรู ประกอบดวย 
             - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 
   ๑. นางอรอนงค มีสะอาด     หัวหนา 
   ๒. นางสาวนวลปรางค  พองนวล   ผูชวย 
   ๓. นางแคทรียาพร  มีแสวง   ผูชวย 

๔. นายติกขเวทย  สมยิ่ง    ผูชวย 
    ๕. นางสุมิตรา   ดีเลือก        ผูชวย 

             - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบดวย 
                      ๑. นายกรุง  เจริญสุข      หัวหนา 
   ๒. นายฉัตรดนัย     ลําดับจุด    ผูชวย 
   ๓. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง   ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
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 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมใหครูมีการจัดกระบวนการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย และ
จัดกระบวนการเรียนรูท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน  ตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และผลการเรียนรู จัดกระบวนการเรียนรูท่ี
สอดคลองกับสมรรถนะหลัก ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ใชรูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ท่ีสอดคลอง กับทักษะผู เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ และมีการ
กระบวนการวิจัยมาปรับปรุง/พัฒนากระบวนการเรียนรู        
       ๓) การจัดหา จัดทํา และพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 
   ๑. นางสาวสุธาสินี   รอดกระโทก      หัวหนา 
   ๒. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ  ผูชวย 
  ๓. หัวหนากลุมประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ผูชวย  
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมีการจัดหา จัดทํา และพัฒนาส่ืออุปกรณการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ สาระ
การเรียนรู จัดทําบัญชีส่ือ และอุปกรณการจัดการเรียนรู ทุกกลุมสาระการเรียนรู และนําส่ือและอุปกรณการ
จัดการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู และบํารุงรักษา จัดเก็บส่ือและอุปกรณการ
เรียนรู ไวอยางเปนระบบ และประเมินผลกระบวนการจัดหา จัดทําและพัฒนา ส่ือการจัดการเรียนรู       
      ๔) การจัดหาแหลงเรียนรูเพื่อจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 
  ๑. นายติกขเวทย  สมยิ่ง      หัวหนา 
  ๒. นายสุทธิพงษ  ปนะถา     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสํารวจ รวบรวมขอมูลและจัดทําบัญชีแหลงเรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

และสงเสริมใหใชแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนรูในทุกกลุมสาระ จัดใหนักเรียนไปศึกษาและฝกประสบการณ 

การเรียนรู ณ แหลงเรียนรู กํากับ ติดตาม การใชแหลงเรียนรูอยางเปนระบบ และรายงานผลการใชแหลง

เรียนรู เพื่อนํามาปรับปรุง / พัฒนา 

       ๕) การจัดสอนซอมเสริม ประกอบดวย 
   ๑. นายจักกฤช  เกษามา       หัวหนา 

   ๒. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ  ผูชวย 

  ๓. หัวหนากลุมประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสํารวจขอมูลการจัดสอนซอมเสริม และมีแนวปฏิบัติการจัดสอนซอมเสริม และ
ดําเนินการสอนตามแนวปฏิบัติการสอนซอมเสริม และนําผลการสอนซอมเสริมมาวิเคราะห  รายงาน รวมท้ัง
นําผลการวิเคราะหมาใชปรับปรุงและ พัฒนากระบวนการสอนซอมเสริม       
       ๖) การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
                - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 
   ๑. นายติกขเวทย  สมยิ่ง      หัวหนา 

   ๒. นางสาวสุธาสินี    รอดกระโทก     ผูชวย 
   ๓. นางสาวอรอินทร  ฝอยทอง   ผูชวย 
                - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบดวย 



๑๐ 
 
                      ๑. นายกรุง  เจริญสุข    หัวหนา 

                     ๒. นายฉัตรดนัย     ลําดับจุด    ผูชวย 
๓. นางสาวกนกศิลป  แผนทอง    ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามโครงสรางของหลักสูตร  จัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนใหสอดคลองกับกับหลักสูตรโรงเรียน  มีการสํารวจความตองการ  ความสนใจและความถนัดของ
นักเรียน  เปดโอกาสใหนักเรียนเลือกเขากิจกรรมและมีสวนรวมในกิจกรรมนั้น มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุง
พัฒนาการจัดกิจกรรมนักเรียนใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
       ๗) การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรู๑    ประกอบดวย    
   ๑. นายติกขเวทย  สมยิ่ง        หัวหนา 

   ๒. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ  ผูชวย 

  ๓. หัวหนากลุมประกาศนียบัตรวิชาชีพ    ผูชวย 

   ๔. นางสาวอรอินทร  ฝอยทอง     ผูชวย   
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูไดตามบริบทของโรงเรียน และ
แผนการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูครอบคลุม ทุกกลุม /งาน โดยใหนักเรียนมีสวนรวมในการวางแผนและ
นักเรียนสวนใหญเขารวมจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรู และ
นําผลการประเมินไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัด กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
***หมายเหตุ กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู๑ หมายถึงกิจกรรมท่ีจัดเสริมประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการ 
ท่ีนอกเหนือจาก กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร เชน การจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรม
คาย กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ ฯลฯ 
       ๘) การจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถพิเศษ              

- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 
  ๑. นายพรชัย     สุขแสวง     หัวหนา 
  ๒. นางสาวนวลปรางค  พองนวล     ผูชวย   
  ๓. นายวิทยา  ศิริดํารง      ผูชวย 
  ๔. นางแคทรียาพร  มีแสวง      ผูชวย 
  ๕. นางสาวอรอินทร  ฝอยทอง      ผูชวย 
                - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบดวย 
                     ๑. นายเรืองยศ   สารกิจ      หัวหนา 

          ๒. นายฉัตรดนัย     ลําดับจุด     ผูชวย 
๓. นายกรุง  เจริญสุข       ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรางกระบวนการคัดเลือก จัดกลุม ความสามารถพิเศษของนักเรียนแตละ
ประเภท และกําหนดผูรับผิดชอบในแตละประเภทความสามารถ พิเศษของนักเรียน จัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียนตามความสามารถพิเศษ และจัดเวทีใหนักเรียนแสดง / แขงขัน ความสามารถ พิเศษในแตละประเภท 
ท้ังในและนอกโรงเรียน รายงานผลและเผยแพรผลงานความสามารถพิเศษ ของนักเรียน 
 ๒.๔ การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ 



๑๑ 
 
       ๑) การพัฒนาครูทางดานวิชาการ   
   - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 

๑. นางอรอนงค มีสะอาด     หัวหนา 

  ๒. นางสาวนวลปรางค  พองนวล      ผูชวย 
   ๓. นายพรชัย     สุขแสวง       ผูชวย 

   ๔. นางสาวเสาวลักษณ  ชอบทอง    ผูชวย 

                - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบดวย 
                     ๑. นายเรืองยศ   สารกิจ      หัวหนา 

          ๒. นายฉัตรดนัย     ลําดับจุด     ผูชวย 
๓. นายกรุง  เจริญสุข       ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้   
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสํารวจความตองการ จําเปนและวิเคราะหสมรรถนะครูรายบุคคล นํามา

กําหนดเปนแผนหรือโครงการในแผนปฏิบัติ การประจําป ดําเนินการตามแผนหรือโครงการท่ีกําหนดไว และ
ประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินการตามแผน หรือโครงการ นําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาครู อยางตอเนื่อง 
       ๒) การสงเสริมพัฒนาครูใหม ประกอบดวย 
  ๑. นางอรอนงค มีสะอาด      หัวหนา 
  ๒. นางสาวนวลปรางค  พองนวล     ผูชวย 
  ๓. นายพรชัย  สุขแสวง      ผูชวย 
  ๔. นางสาวเสาวลักษณ  ชอบทอง    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาครูใหม โดยจําแนกครูบรรจุ ครูยาย และครูอัตราจาง จัดครูพี่
เล้ียงใหคําแนะนํา ปรึกษา ใหมีการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) กํากับติดตาม และประเมินผลครูใหม 
จัดใหมีการแสดงผลงานแลกเปล่ียนเรียนรูของครูใหม 
***หมายเหตุ  ครูใหม๑ หมายถึง ขาราชการครูท่ีบรรจุใหม ครูยายมาปฏิบัติราชการ ครูอัตราจาง    
       ๓) การจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน๑  ประกอบดวย 
   ๑. นายพรชัย   สุขแสวง       หัวหนา 

   ๒. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ   ผูชวย 

   ๓. หัวหนากลุมประกาศนียบัตรวิชาชีพ    ผูชวย 

๕. นายวิญู  ศุภนัส     ผูชวย 

   ๕. นางสาวกนกศิลป   แผนทอง      ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสํารวจและวิเคราะหขอมูลการจัดบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน และ
กําหนดแนวทางในการพัฒนาบรรยากาศทาง วิชาการในทุกกลุม / งานท่ีเกี่ยวของ จัดบรรยากาศการเรียนรู 
ท้ังในหองเรียนและ นอกหองเรียน และกํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดบรรยากาศ ทางวิชาการ และมีการ
นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนา บรรยากาศทางวิชาการอยางตอเนื่อง 



๑๒ 
 
***หมายเหตุ การจัดบรรยากาศทางวิชาการ๒ หมายถึง การจัดบรรยากาศการเรียนรูท้ังในหองเรียน และนอก
หองเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพื่อสงเสริมการเรียนรูสนับสนุนทางวิชาการท่ีจะทําใหนักเรียนไดรับความรู
และประสบการณ 
       ๔) การสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ประกอบดวย 
   ๑. นางสาวสุธาสินี    รอดกระโทก      หัวหนา 

   ๒. นายวิทยา   ศิริดํารง     ผูชวย 

๓. นางสาวนวลปรางค   พองนวล      ผูชวย 

   ๔. นายพรชัย   สุขแสวง        ผูชวย 

  ๕. นางแคทรียาพร  มีแสวง    ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมใหครูมีความรูในเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน และ
จัดการใหครูใชกระบวนการวิจัยไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครู จัดใหครูนําผลการวิจัยไปใช
แกปญหาและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน และสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู คุณภาพผูเรียนท่ี
เปนผลจากกระบวนการวิจัย และเผยแพรผลการวิจัย ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
       ๕) การสงเสริมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ประกอบดวย 
   ๑. นางสาวสุธาสินี    รอดกระโทก      หัวหนา 
   ๒. นายวิทยา   ศิริดํารง     ผูชวย 

๓. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ  ผูชวย 
   ๔. หัวหนากลุมประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ผูชวย 

๕. นางสาวนวลปรางค   พองนวล      ผูชวย 
   ๖. นายพรชัย   สุขแสวง        ผูชวย 
   ๗. นางสาวกนกศิลป   แผนทอง      ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมใหครูใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู  จัดหาส่ือนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูไปใช  มีการประเมินผล นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูและมีการเผยแพรแกผูเกี่ยวของ 
***หมายเหตุ การจัดบรรยากาศทางวิชาการ๑ หมายถึง การจัดบรรยากาศการเรียนรูท้ังในหองเรียน และนอก
หองเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพื่อสงเสริมการเรียนรูสนับสนุนทางวิชาการท่ีจะทําใหนักเรียนไดรับความรู
และประสบการณ 
 ๒.๕ การวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
       ๑) การดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน  
                - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 

๑. นายพรชัย    สุขแสวง      หัวหนา 

   ๒. นางแคทรียาพร  มีแสวง   ผูชวย 

   ๓. นางสาวสุธาสินี    รอดกระโทก      ผูชวย 
     ๔. นางสาวนิชาพร  สุวรรณโชติ   ผูชวย 

   ๕. นายจักรกฤช  เกษามา     ผูชวย  

                - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบดวย 



๑๓ 
 
                      ๑. นายกรุง  เจริญสุข     หัวหนา 
   ๒. นายฉัตรดนัย     ลําดับจุด    ผูชวย 
   ๓. นางสาวกนกศิลป  แผนทอง   ผูชวย 
   ๔. นายธีรศักด์ิ  ชัยสุวรรณ   ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนและกําหนดแนว
ปฏิบัติและจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การวัดผลและประเมินผลการเรียน ดําเนินการตามแนวปฏิบัติและ
ปฏิทินท่ีกําหนด มีผลการปฏิบัติอยางถูกตอง ครบถวนตาม ระเบียบวาดวย การวัดผลและประเมินผลการเรียน 
นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียน 
       ๒) การสรางและปรับปรุงเคร่ืองมือการวัดผลการเรียน  
                - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 
    ๑. นางสาวนิชาพร   สุวรรณโชติ    หัวหนา 
    ๒. นายพรชัย      สุขแสวง     ผูชวย 
    ๓. นายจักรกฤช  เกษามา     ผูชวย 
                - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบดวย 
                      ๑. นายกรุง  เจริญสุข     หัวหนา 
   ๒. นายฉัตรดนัย     ลําดับจุด    ผูชวย 
   ๓. นายธีรศักด์ิ  ชัยสุวรรณ   ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรางเครื่องมือในการวัดผลท่ีเปนไปตามมาตรฐาน การเรียนรูราชวิชาครบทุก
รายวิชาท่ีเปดสอน  มีการวิเคราะหและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลครบทุกกลุมสาระการเรียนรู  จัดใหมี
คลังขอสอบทุกกลุมสาระการเรียน มีการนําผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของการวัดผล การเรียนมาใชใน
การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือทุกกลุมสาระการเรียนรู 
       ๓) การจัดใหมีเอกสารและแบบฟอรมเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียน  
                - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 
    ๑. นายพรชัย   สุขแสวง      หัวหนา 

   ๒. นายวีระวัฒน   ดวงมณี   ผูชวย   
 ๓. นางสาวนิชาพร   สุวรรณโชติ     ผูชวย                -    
      - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบดวย 

                      ๑. นายกรุง  เจริญสุข     หัวหนา 
   ๒. นายฉัตรดนัย     ลําดับจุด    ผูชวย 
   ๓. นางสาวกนกศิลป  แผนทอง   ผูชวย 

๔. นายธีรศักด์ิ  ชัยสุวรรณ   ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดใหมีผูรับผิดชอบในการจัดทําเอกสารวัดและประเมินผลการเรียนรู  มี
เอกสารและแบบฟอรมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลอยางครบถวนและเพียงพอ  มีการจัดเก็บอยางเปน
ระบบ มีการปรับปรุงใหเหมาะสมและสะดวกตอการใชงาน   มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 



๑๔ 
 
       ๔) การดําเนินการเก่ียวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน  
                - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 
    ๑. นายพรชัย     สุขแสวง       หัวหนา 

 ๒. นายวีระวัฒน  ดวงมณี     ผูชวย 

    ๓. นางสาวนิชาพร  สุวรรณโชติ   ผูชวย 

   ๔. นางสุมิตรา ดีเลือก     ผูชวย 
                - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบดวย 
                      ๑. นายกรุง  เจริญสุข     หัวหนา 
   ๒. นายฉัตรดนัย     ลําดับจุด    ผูชวย 
   ๓. นางสาวกนกศิลป  แผนทอง   ผูชวย  
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียน และหลักฐาน
การวัดผลและประเมินผลอยางถูกตองครบถวน รายงานผลการเรียนตามระเบียบวัดผลและประเมิน ผลการ
เรียนและจัดเก็บรักษาหลักฐานการวัดผลและประเมินผล การเรียนอยางเรียบรอย และปลอดภัย และนํา
เทคโนโลยีมาใชในงานอยางเหมาะสม 
       ๕) การดําเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนนักเรียน   ประกอบดวย 
    - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 
    ๑. นายวีระวัฒน   ดวงมณี   หัวหนา 

   ๒. นายวิทยา  ศิริดํารง    ผูชวย 

    ๓. นางสาวสุธาสินี    รอดกระโทก      ผูชวย 

   ๔. นางสาวกนกศิลป   แผนทอง     ผูชวย 
   - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบดวย 

                      ๑. นายกรุง  เจริญสุข     หัวหนา 

   ๒. นายฉัตรดนัย     ลําดับจุด    ผูชวย 
๓. นายธีรศักด์ิ  ชัยสุวรรณ   ผูชวย 

    

มีหนาท่ีดังตอไปนี้  
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนนักเรียนหรอืหลักฐานงานทะเบียนนักเรียนมีขอความครบถวน 
ถูกตอง ชัดเจนและเปนปจจุบัน  มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบและใหบริการไดทันตามกําหนดเวลา  มีการเก็บรักษาท่ี
ดีและปลอดภัย มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานอยางเหมาะสม 
 ๒.๖ การแนะแนวการศึกษา ประกอบดวย 
       ๑) การบริหารจัดการงานแนะแนว 
   ๑. นางสาวอรอินทร  ฝอยทอง    หัวหนา 

   ๒. นางพลอยไพลิน  เกษามา     ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําโครงสรางการบริหาร มีขอบขายงาน และมีการกําหนดผูรับผิดชอบ และ
มีคูมือการปฏิบัติงานแนะแนว มีเครือขายท่ีเกี่ยวของกับงานแนะแนวท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน และมี
การดําเนินการแนะแนวท้ังดานการศึกษาตอ การอาชีพ สังคมและสวนตัว อยางเปนระบบและมีคุณภาพ และ



๑๕ 
 
มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และมีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง  พัฒนางาน 
แนะแนวใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
       ๒) การใหบริการแนะแนว ประกอบดวย 
  ๑. นางสาวอรอินทร  ฝอยทอง    หัวหนา 

   ๒. นางพลอยไพลิน  เกษามา     ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมีการกําหนดขอบขายงานท้ัง ๕ บริการ๑ ของงานแนะแนว และกําหนด
ผูรับผิดชอบ และมีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานท่ีครอบคลุม การใหบริการของงานแนะแนว และมีคูมือ
การจัดกิจกรรมแนะแนวท่ีเนน การจัดประสบการณตรงกับนักเรียน และมีการดําเนินการตามแนวทางท่ี
กําหนดอยางเปนระบบ ครอบคลุมนักเรียนทุกกลุม ทุกระดับช้ัน มีการสํารวจความพึงพอใจ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผลของงานแนะแนว และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาการใหบริการ แนะแนว 
 ๒.๗ การประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ  
       ๑) การประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ  
                  - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 
   ๑. นางอรอนงค มีสะอาด        หัวหนา 

   ๒. นายวีระวัฒน  ดวงมณี     ผูชวย 

  ๓.  นายพรชัย   สุขแสวง     ผูชวย 

  ๔.  นายวิทยา  ศิริดํารง     ผูชวย 

๕. นางสาวสุธาสินี  รอดกระโทก    ผูชวย 
                  - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบดวย 
           ๑. นายกรุง  เจริญสุข     หัวหนา 
  ๒. นายฉัตรดนัย     ลําดับจุด    ผูชวย  

๓.  นางสาวกนกศิลป  แผนทอง    ผูชวย 
๔. นายธีรศักด์ิ  ชัยสุวรรณ    ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงานวิชาการจากหนวยงานยอยภายในโรงเรียน และมี
การประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการ ประเมินผลระดับโรงเรียน วิเคราะหผลการประเมินการ
ดําเนินงานวิชาการ และนําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงพัฒนา การดําเนินงานวิชาการ และมีการ
เผยแพรผลการดําเนินงานท้ังภายในและ ภายนอกโรงเรียน 
       ๒) การประเมินผลในดานคุณภาพนักเรียน   

-  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 
   ๑. นายวีระวัฒน  ดวงมณี     หัวหนา    
   ๒. นางสาวนวลปรางค  พองนวล      ผูชวย 
   ๓. นายพรชัย   สุขแสวง      ผูชวย 

   ๔. นางแคทรียาพร  มีแสวง     ผูชวย 

   ๕. นายวิญู    ศุภนัส      ผูชวย 

๖. นางสาวสุธาสินี  รอดกระโทก    ผูชวย 
                  - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบดวย 



๑๖ 
 
           ๑. นายเรืองยศ  สารกิจ      หัวหนา 
  ๒. นายกรุง  เจริญสุข     ผูชวย  

๓.  นายฉัตรดนัย     ลําดับจุด     ผูชวย 
๔. นางสาวกนกศิลป  แผนทอง     ผูชวย 
๕. นายธีรศักด์ิ  ชัยสุวรรณ    ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดแนวทางปฏิบัติ และมีการช้ีแจงสรางความเขาใจในการดําเนินการ ของ
การประเมินผลการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค การคิดวิเคราะห อาน เขียน และสมรรถนะสําคัญของ
ผูเรียน และจัดใหมีเครื่องมือการประเมินท่ีมีคุณภาพ และครอบคลุม ทุกรายการ และดําเนินการประเมินผล
ตามแนวทางท่ีกําหนด และกํากบั ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน  เปนระยะอยางตอเนื่อง และมีการนําผล
การประเมินไปปรับปรุง พัฒนางาน  การประเมินผลคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่อง 
๓. งานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมายกลุมบริหารวิชาการ 
  ๓.๑ งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบดวย 
   ๑. นายเรืองยศ    สารกิจ      หัวหนา 
       ๒. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด     ผูชวย 
       ๓. นายกรุง  เจริญสุข      ผูชวย 
       ๔. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง     ผูชวย 
   ๕. นางสาวกนกศิลป  แผนทอง    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ การจัดกระบวนการเรียนรู และอื่น ๆให
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตามกลุมเปาหมายพิเศษ  เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ใหความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  และ
รายงานผลใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
  ๓.๒ งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ประกอบดวย 
      ๑. นางสาวสุธาสินี    รอดกระโทก      หัวหนา 
         ๒. นายวิทยา  ศิริดํารง     ผูชวย 
   ๓. นายพรชัย    สุขแสวง       ผูชวย 

  ๔. นายกรุง  เจริญสุข     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทําแบบประเมิน/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ/ข้ันตอนเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 
  ๓.๓ งานพัฒนาการอาน คิด วิเคราะหและเขียน ประกอบดวย 
     ๑. นางอรอนงค   มีสะอาด     หัวหนา 
         ๒. นายพรชัย    สุขแสวง       ผูชวย 
   ๓. นางสาวสุธาสินี    รอดกระโทก        ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทําแบบประเมิน/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ/ข้ันตอนเกี่ยวกับการอาน คิด 
วิเคราะหและเขียน 



๑๗ 
 
    ๓.๔ งานพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน  ประกอบดวย 
   ๑. นางแคทรียาพร  มีแสวง    หัวหนา 
   ๒. นางสาวนิชาพร  สุวรรณโชติ     ผูชวย 
  ๓. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ทุกกลุมสาระ  ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน โดยบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
   ๓.๕ งานสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ  ประกอบดวย 
   ๑. นายธวัชชัย  มีสะอาด      หัวหนา 
   ๒. นายพรชัย   สุขแสวง      ผูชวย 
   ๓. นางสาวอรอินทร  ฝอยทอง    ผูชวย 
   ๔. นายจักรกฤช  เกษามา     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดกระทําขอมูลสารสนเทศของชุมชนท้ังในและนอกเขตพื้นท่ีบริการของ
โรงเรียน  จัดกระทําขอมูลสารสนเทศสถาบันการศึกษาตาง ๆ ท้ังในและนอกเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน  
ดําเนินการจัดกิจกรรม/การมีสวนรวมเพื่อสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
 ๓.๖ งานประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น  ประกอบดวย 
   ๑. นายธวัชชัย  มีสะอาด                     หัวหนา 
   ๒. นายพรชัย   สุขแสวง      ผูชวย 
    ๓. นางแคทรียาพร  มีแสวง    ผูชวย 
   ๔. นายจักรกฤช  เกษามา     ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดกระทําขอมูลสารสนเทศสถาบันการศึกษาและองคกรอื่น ท้ังในเขตพื้นท่ี
บริการและนอกเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน  ดําเนินงานประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองคกรอื่นประเมินผลและนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงพัฒนางานประสานความรวมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น  
  ๓.๗ งานสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานสถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  ประกอบดวย 
   ๑. นางสาวอรอินทร  ฝอยทอง     หัวหนา 
  ๒. นางพลอยไพลิน  เกษามา    ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสํารวจ การวิเคราะหความตองการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล 
ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  กําหนดแผนงาน/โครงการ/
งานสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบัน
อื่นท่ีจัดการศึกษา ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/งานสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก
บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
   ๓.๘ งานคัดเลือกหนังสือและแบบเรียน  ประกอบดวย 
   ๑. นายวิญู  ศุภนัส      หัวหนา          



๑๘ 
 
   ๒. นายสุทธิพงษ  ปนะถา      ผูชวย 
   ๓. หัวหนากลุมสาระทุกกลุมสาระ    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทําขอมูลสารสนเทศหนังสือและแบบเรียน  รวบรวมกฎหมาย กฎกระทรวง 
ประกาศ ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกหนังสือและแบบเรียน  จัดทํา จัดหา หนังสือเรียน 
หนังสือเสริมประสบการณ หนังสืออานประกอบ แบบฝกหัด ใบงาน ใบความรู เพื่อใชประกอบการเรียนการ
สอน 
  ๓.๙ งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบดวย 
   ๑. นางแคทรียาพร  มีแสวง    หัวหนา 
   ๒. นายวิญู  ศุภนัส       ผูชวย 
   ๓. หัวหนากลุมสาระทุกกลุมสาระ    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสรางความตระหนัก(Awareness) และมีแนวทางการปฏิบัติตน/องคกร/
โรงเรียน เพื่อการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา ใหกับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พัฒนาหลักคิดและพัฒนาวิถีชีวิตอยูอยางพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 

 


