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ค ำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 
ที่ ๐๔๙/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำน 
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 อ้ำงถึงประกำศโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก เรื่อง ประกำศโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียน 
พุทธศักรำช ๒๕๖๔ ประกำศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 

 เพ่ือให้กำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษกเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ
บรรลุจุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๔๗        
จึงแต่งตั้งและมอบหมำยให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร ค ำสั่งใดท่ีขัดกับค ำสั่งนี้ให้ใช้ค ำสั่งนี้แทน 
ประกอบด้วย 
 
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 

นำงพนอ  เกษประสิทธิ์       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน          ประธำนกรรมกำร 
นำยประสพ  แก้วบังเกิด  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวน้ ำผึ้ง  สงสัย       ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
นำงประดับพร  บุตรสุวรรณ       ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำงเกษร    ฟักรักษำ       ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำงสำวเบญจวรรณ จันทร์เมือง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำยวิเชียร  รำมจักร  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำงสำวสำยชล  สุกร ครู วิทยฐำนะ ครู คศ.๑   กรรมกำร 
นำงสำวมัสริน  ชุ่มอินจักร์      ครู วิทยฐำนะ ครู คศ.๑   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 นางสาวน้้าผึ้ง  สงสัย ผู้ช่วยผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 บทบาทหน้าที่ 

๑. บริหำรงำนวิชำกำรตำมนโยบำยของสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักเรียนผู้ปกครอง 
ชุมชนและท้องถิ่น   

๒. บริหำรและจัดกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำน สอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
๓. บริหำรหลักสูตรและจัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยค ำนึงถึงผู้เรียนเป็นส ำคัญ อย่ำงมีคุณภำพและ                      

มีประสิทธิภำพ   
๔. ประสำนกำรด ำเนินงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนในกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ  
๕. ประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ครอบครัว องค์กร  หน่วยงำน

และสถำบันต่ำงๆ และปฏิบัติงำนอื่น ๆตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมอบหมำย 
๖. ประสำนกำรด ำเนินงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนในกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ  
๗. ร่วมวำงแผน จัดท ำงำน/โครงกำร/กิจกรรมเพื่อบริหำรกลุ่มบริหำรวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพ  
๘. ประสำนกำรจัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพ  
๙. รวบรวม สรุปผล และประเมินผลกำรด ำเนินงำน/โครงกำร/กิจกรรมของกลุ่มบริหำรวิชำกำร                    

เพ่ือรำยงำนและเผยแพร่  
๑๐. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

 

๑.  กลุ่มส้านักงานบริหารงานวิชาการ 
 นำงสำวน้ ำผึ้ง  สงสัย หัวหน้ำกลุ่มส ำนักงำนบริหำรงำนวิชำกำร  
๑.๑.  กลุ่มส้านักงานบริหารงานวิชาการ 
       ๑.๑.๑  งานธุรการ สารบรรณ งานพัสดุ 

     นำงสำวมัสริน  ชุ่มอินจักร์ หัวหน้ำ 
                นำงเกษร    ฟักรักษำ       ผู้ช่วย 
                บทบาทหน้าที่ 

  ๑) จัดท ำทะเบียนคุมและจัดท ำแฟ้มเอกสำรหนังสือรับ-ส่งของกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
  ๒) ประสำนงำน แจ้งหนังสือเวียนต่ำงๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

  ๓) จัดท ำวำระกำรประชุม บันทึกและรำยงำนกำรประชุมของกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำรเสนอ
ผู้เกี่ยวข้องทรำบตำมล ำดับ 
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  ๔) รับผิดชอบกำรเบิก-จ่ำยพัสดุ ตรวจสอบและรำยงำนพัสดุครุภัณฑ์ประจ ำปีของส ำนักงำน
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
  ๕) ควบคุมกำรออกเกียรติบัตรของกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

 ๖) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 ๑.๑.๒ งานแผนงานวิชาการ 
  นำงสำวน้ ำผึ้ง  สงสัย   หัวหน้ำ 
  นำงประดับพร  บุตรสุวรรณ  ผู้ช่วย 
  นำยวิเชียร  รำมจักร   ผู้ช่วย 

             นำงเกษร    ฟักรักษำ        ผู้ช่วย 
             นำงสำวเบญจวรรณ จันทร์เมือง  ผู้ช่วย 

  นำงสำวสำยชล  สุกร   ผู้ช่วย 
นำงสำวมัสริน  ชุ่มอินจักร์   ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าที่ 

  ๑)  วิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำของกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำจำกผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก 
  ๒)  ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินงำน 

 ๒.๑  จัดท ำแผนงำน/โครงกำรเพื่อขออนุมัติงบประมำณในกำรด ำเนินงำน 
 ๒.๒  ด ำเนินงำนตำมแผน 

  ๒.๓  ก ำหนดมำตรกำรในกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
  ๒.๔  ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
  ๒.๕  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อหัวหน้ำสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง 
  ๒.๖  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๑.๑.๓ งานศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารงานวิชาการ 
  นำงสำวเบญจวรรณ จันทร์เมือง หัวหน้ำ 
  นำยวิเชียร  รำมจักร  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
๑. จัดระบบงำนศูนย์คอมพิวเตอร์ส ำนักงำนบริหำรวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพ 
๒. ท ำกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้กับครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ในส ำนักงำนบริหำรวิชำกำร 
๓. ดูแล บ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ภำยในส ำนักงำนบริหำรวิชำกำร 
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๔. ติดตั้งโปรแกรมส ำหรับใช้งำนกับระบบคอมพิวเตอร์ ส ำนักงำนบริหำรวิชำกำร 
๕. ติดตำม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
๖.ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

    ๑.๒.  กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   นำงสำวน้ ำผึ้ง  สงสัย  หัวหน้ำ    
 ๑.๒.๑  งานการจัดการเรียนการสอน 
    นำงสำวมัสริน  ชุ่มอินจักร์ หัวหน้ำ  
    นำงประดับพร  บุตรสุวรรณ ผู้ช่วย 
    นำงสำวสำยชล  สุกร  ผู้ช่วย 

    บทบาทหน้าที่ 
      ๑)  ส ำรวจควำมรู้ ควำมสำมำรถของครูและควำมสอดคล้องของครูกับหลักสูตรของโรงเรียน 
ประสำนกับกลุ่มบริหำรงำนบุคคลเพื่อจัดสรรอัตรำก ำลัง 
    ๒)  วิเครำะห์โครงสร้ำงหลักสูตร  ส ำรวจควำมต้องกำร  ควำมถนัดควำมสนใจร่วมกับ 
กลุ่มงำนแนะแนว และเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรเพ่ือจัดรำยวิชำให้นักเรียนลงทะเบียน   
    ๓)  จัดตำรำงสอนนักเรียน ครู ตำรำงกำรใช้ห้องและติดตำม ควบคุมให้กำรด ำเนินกำร                  
ตำมตำรำงสอนให้ถูกต้อง ทั้งกำรเรียนและกำรสอน 

   ๔)  ก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรจัดสอนแทน ติดตำมผลกำรปฏิบัติ 
   ๕)  ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ๑.๒.๒  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
น  นำงสุภำวดี     พุฒจำด  หวัหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

และเทคโนโลยี 
นำงสำววิวรรธณี  ยอดโปร่ง หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
นำงเกษร  ฟักรักษำ 
 
นำงสำวพธู  ทองดี 

หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ 
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

นำงพิกุล  เจ็กอยู่ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรม 

นำงถนอมศรี  จั่นแก้ว หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ
และพลศึกษำ               

นำยวรวิทย์  ไกรกิจรำษฎร์  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
นำยบุญทัน  แก้วมี   หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
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บทบาทหน้าที่ 
   ๑.๑)  จัดโครงสร้ำงกำรบริหำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
   ๑.๒)  บริหำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำมหลักสูตรของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบำย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ำหมำยของโรงเรียนและของหลักสูตร  
   ๑.๓)  ควบคุม ดูแล ก ำกับกำรใช้หลักสูตรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประเมินผลกำรใช้
หลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเมื่อพบข้อบกพร่อง หรือจุดที่ควรพัฒนำ 
  ๑.๔)  จัดท ำเอกสำรแผนงำน/โครงกำรตำมฝ่ำยธุรกำรโรงเรียนก ำหนดและสอดคล้องกับ
แผนงำนโรงเรียน 
  ๑.๕) ควบคุม ดูแล ก ำกับให้ครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกคนจัดท ำหลักสูตร ชั้นเรียน 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้และสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรตรวจสมุด ปพ.๕ ข้อสอบกลำงภำค ข้อสอบปลำย
ภำค กำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน สมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๑.๖)  ก ำกับติดตำมให้ครูเข้ำสอนตำมตำรำงสอนทุกคำบ จัดสอนเสริม สอนชดเชยและสอน
แทนเมื่อครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ขอลำกิจ/ลำป่วยหรือไปรำชกำร 
   ๑.๗)  จัดให้มีกำรนิเทศงำนวิชำกำรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประชุมครูในสังกัดอย่ำงน้อย
สัปดำห์ละ ๑ ครั้ง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยในชั้นเรียน กำรพัฒนำครูโดยกำรประชุมสัมมนำ 
ศึกษำดูงำน  
   ๑.๘)  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและร่วมกับงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จัดกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน  
   ๑.๙)  ประสำนงำนระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนในกำรบูรณำกำร
กำรเรียนกำรสอนระหว่ำงกลุ่มสำระ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
   ๑.๑๐)  จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  ๑.๑๑)  ประสำนงำนให้มีกำรจัดหำ ผลิตและใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน ปรับซ่อมสื่อกำรเรียน
กำรสอน 
  ๑.๑๒)  จัดให้มีกำรพัฒนำครูด้ำนวิชำกำรในรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือให้ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำร
สอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ๑.๑๓)  ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมทำงวิชำกำรรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรประกวด แข่งขันและ
สำธิต 
  ๑.๑๔)  จัดระบบข้อมูล สถิติ เอกสำรสำรสนเทศของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  ๑.๑๕)  ก ำกับดูแลกิจกรรมชุมชน และโครงกำรพิเศษที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ 
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  ๑.๑๖)  จัดท ำเอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เสนอต่อผู้บริหำร
โรงเรียนเมื่อสิ้นภำคเรียน/ปี 
  ๑.๑๗) ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 ๑.๒.๓ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  นำงถนอมศรี  จั่นแก้ว     หัวหน้ำงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  นำงแพรวนภำ  เมฆตำนี  หัวหน้ำกิจกรรมชุมนุม 
  นำงถนอมศรี  จั่นแก้ว    หัวหน้ำกิจกรรมลูกเสือ  
  นำงประดับพร  บุตรสุวรรณ  หัวหน้ำกิจกรรมยุวกำชำด 
  นำงศลิษำ  ช ำนำญช่ำง  หัวหน้ำกิจกรรมแนะแนว 
  นำยดนัย ปำนศรี                   หัวหน้ำกิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร 
  นำยวิเชียร  รำมจักร   หัวหน้ำกิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ 
  บทบาทหน้าที่ 
  ๑)  ก ำหนดแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้เป็นไปตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และนโยบำย
ของสถำนศึกษำ 
 ๒)  จัดท ำคู่มือ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 ๓)  ก ำกับ ติดตำม ดูแลกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของครูและนักเรียนให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
 ๔)  ประสำนงำนในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของสถำนศึกษำทุกรูปแบบกับทุกฝ่ำยให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 
 ๕)  ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของครูและนักเรียน สรุปรำยงำนเสนอต่อ
ผู้บริหำรโรงเรียนและฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 
      ๖)  ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  ๑.๒.๔  งานจัดการเรียนร่วม 

 นำงประดับพร  บุตรสุวรรณ   หัวหน้ำ 
 นำงสุชำรักษ์  เข็มแก้ว  ผู้ช่วย 
 นำงสำวพธู  ทองดี  ผู้ช่วย 
 นำงสำววิวรรธณี  ยอดโปร่ง ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
๑)  วำงแผนพัฒนำนักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ 

 ๒)  ติดต่อประสำนงำนกับผู้ปกครองและหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในกำรส่งเสริมและพัฒนำ
นักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ  
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 ๓)  ประสำนควำมร่วมมือกับคณะครูด ำเนินกำรคัดกรองนักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ 
ทุกประเภท  

๔)  จัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) และจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เฉพำะ
บุคคล IIP เป็นต้น 

 ๕)  นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 ๖)  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
 ๗)  ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑.๓.  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ 
 นางสาวน้้าผึ้ง  สงสัย    หัวหน้ากลุ่มงาน 
 ๑.๓.๑  งานหลักสูตรและการสอน   
  นำงสำวน้ ำผึ้ง  สงสัย  หัวหน้ำ 
  นำงสุภำวดี  พุฒจำด  ผู้ช่วย 
 นำงแพรวนภำ เมฆตำนี ผู้ช่วย 

 นำงพิกุล  เจ็กอยู่  ผู้ช่วย 
 นำงถนอมศรี  จั่นแก้ว  ผู้ช่วย 
 นำงสำวพธู  ทองด ี ผู้ช่วย 
 นำงเกษร  ฟักรักษำ  ผู้ช่วย 
 นำยบุญทัน  แก้วมี  ผู้ช่วย 
 นำยวรวิทย์  ไกรกิจรำษฎร์ ผู้ช่วย 

 บทบาทหน้าที่ 
 ๑) ศึกษำวิเครำะห์เอกสำรหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๕๑  สำระแกนกลำง 
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อมูลสำรสนเทศเก่ียวกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
 ๒) วิเครำะห์สภำพแวดล้อมและประเมินสถำนภำพสถำนศึกษำเพ่ือก ำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิจ 
เป้ำหมำย คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยในโรงเรียนและชุมชน 

 ๓) จัดท ำโครงสร้ำงหลักสูตรและสำระต่ำง ๆ ที่ก ำหนดให้มีในหลักสูตรสถำนศึกษำท่ี
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้ำหมำยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยพยำยำมบูรณำกำรเนื้อหำสำระท้ังในกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้เดียวกันและระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำมควำมเหมำะสม 

 ๔) น ำหลักสูตรไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและบริหำรจัดกำรกำรใช้หลักสูตรให้
เหมำะสม  

 ๕) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
 ๖) จัดท ำหลักสูตรและแนวปฏิบัติกำรใช้หลักสูตร 
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 ๗) ตรวจสอบเกี่ยวกับกำรโอน/ย้ำย หลักสูตรระหว่ำงโรงเรียนและหลักสูตรอื่น 
 ๘) ส ำรวจควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนอกระบบโรงเรียนกำร

เรียนแบบอัธยำศัย รวมทั้งก ำหนดแนวทำงกำรใช้หลักสูตร เสนอแนะกลุ่มงำน งำนที่เก่ียวข้องในกำรด ำเนินงำน
พัฒนำหลักสูตร   

 ๙) ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 ๑.๓.๒ งานนิเทศและบริการทางการศึกษา 
  นำงประดับพร  บุตรสุวรรณ หัวหน้ำ 
  นำงสุภำวดี  พุฒจำด  ผู้ช่วย 
 นำงแพรวนภำ   เมฆตำนี ผู้ช่วย 

 นำงพิกุล  เจ็กอยู่  ผู้ช่วย 
 นำงถนอมศรี  จั่นแก้ว  ผู้ช่วย 
 นำงสำวพธู  ทองด ี ผู้ช่วย 
 นำงเกษร  ฟักรักษำ  ผู้ช่วย 
 นำยบุญทัน  แก้วมี  ผู้ช่วย 
 นำยวรวิทย์  ไกรกิจรำษฎร์ ผู้ช่วย 
 บทบาทหน้าที่ 

๑)  จัดระบบกำรนิเทศงำนวิชำกำร และกำรเรียนกำรสอนภำยในโรงเรียน 
๒) ด ำเนินกำรนิเทศงำนวิชำกำร และกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบที่หลำกหลำย และ

เหมำะสมกับโรงเรียน 
๓)  ประเมินผลกำรจัดระบบและกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำในโรงเรียน 
๔) ติดตำม ประสำนงำนกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรนิเทศงำน

วิชำกำรและกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน 
๕) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบกำรณ์กำรจัดระบบนิเทศกำรศึกษำภำยในโรงเรียนกับ

สถำนศึกษำอ่ืน หรือเครือข่ำยกำรนิเทศกำรศึกษำภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๖) จัดท ำแผนผังล ำดับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลด

ขั้นตอนในกำรท ำงำนที่ไม่จ ำเป็น และมุ่งกำรบริกำรที่ดี พร้อมจัดท ำแบบประเมินกำรใช้บริกำร 
๗) สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเสนอฝ่ำยบริหำรตำมล ำดับ 
๘) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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  ๑.๓.๓  งานพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้และห้องสมุด 
     ๑)  งานพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
 นำยบุญทัน  แก้วมี  หัวหน้ำ 
 นำงศลิษำ  ช ำนำญช่ำง  ผู้ช่วย 
 นำงสำวมัสริน  ชุ่มอินจักร์ ผู้ช่วย  
 บทบาทหน้าที่ 
  ๑. ส ำรวจสื่อกำรสอนของครูทุกคน ทุกกลุ่มสำระ รวบรวมเป็นระบบ เพ่ือใช้สื่อกำรสอน
ร่วมกันได ้
  ๒. ส ำรวจ/จัดอบรม/เผยแพร่ สื่อนวัตกรรมของครูทุกกลุ่มสำระ 
  ๓. ส ำรวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นทั้งในสถำนศึกษำ ชุมชน ท้องถิ่น ที่เก่ียวข้องกับ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  ๔. จัดท ำเอกสำรเผยแพร่แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นให้แก่ครู สถำนศึกษำอื่น บุคคล  
องค์กร หน่วยงำน 
  ๕. จัดตั้งและพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนำให้เกิดองค์ควำมรู้ 
  ๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
ให้ครอบคลุมภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  ๗. ร่วมกับฝ่ำย/งำน/กลุ่มสำระ ในกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
  ๘. ประเมิน/สรุปผล กำรใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ของครูจำกนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
  ๙. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒) งานพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     นำงศลิษำ  ช ำนำญชำ่ง  หัวหน้ำ 
     นำงสำวพธู  ทองดี   ผู้ช่วย  ฐำนศำสตร์พระรำชำ/ห้องสมุด 
     นำงสำวเบญจวรรณ  จันทร์เมือง  ผู้ช่วย   ฐำนออมไว้ไม่ขัดสน 
     นำยดนัย  ปำนศรี   ผู้ช่วย      ฐำนไข่ดีศรีรัชมัง 
     นำยเคียง   ช ำนิ   ผู้ช่วย      ฐำนศิลป์เป็นหนึ่ง 
     นำงถนอมศรี  จั่นแก้ว    ผู้ช่วย  ฐำน TO BE NUMBER ONE 
     นำงแพรวนภำ  เมฆตำนี   ผู้ช่วย   ฐำนหมูกระทะโมเดล 
     นำงสุภำวดี  พุฒจำด  ผู้ช่วย  ฐำนคน ๓R 

บทบาทหน้าที่ 
๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและท ำปฏิทินปฏิบัติงำนเพ่ือพัฒนำแหล่งเรียนรู้ตำมหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้ยั่งยืน 
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๒. จัดท ำแนวปฏิบัติและเอกสำรต่ำงๆ ของงำนแหล่งเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้ยั่งยืน 

๓. ตกแต่งบ ำรุงรักษำ  ปรับปรุงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้อยู่ในสภำพที่มั่นคง ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงำม สะอำดเป็นระเบียบ เหมำะสมและพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 
และเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

๔. ควบคุมดูแลกำรใช้ บ ำรุงรักษำและกำรจัดเก็บ วัสดุอุปกรณ์ของแหล่งเรียนรู้ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้อยู่ในสภำพเรียบร้อยและพร้อมใช้งำน 

๕. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๖. ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
    ๓)  งานห้องสมุด 
 นำงสำวพธู  ทองด ี  หัวหน้ำ 
 นำงสำวสุธำ มั่นค ำ  ผู้ช่วย 
 นำงธัญณัช  สีขำว  ผู้ช่วย 

 บทบาทหน้าที่ 
  ๑. จัดท ำแผนปฏิบัติกำร งบประมำณ โครงกำรของงำนห้องสมุดให้เป็นไปตำมนโยบำย 
ของโรงเรียน 
  ๒. จัดและพัฒนำสถำนที่ห้องสมุดให้เหมำะสมกับเป็นแหล่งค้นคว้ำหำควำมรู้ได้ตลอดเวลำ 
และหลำกหลำย 
  ๓. จัดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์และเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกท่ีเพียงพอกับจ ำนวนสมำชิก 
  ๔. ดูแล เก็บรักษำ ซ่อมบ ำรุง ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภำพที่ดีใช้กำรได้ตลอด 
  ๕. จัดหำ ซื้อ ท ำเอกสำร วำรสำรและสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ 
และควำมบันเทิง 
  ๖. จัดบรรยำกำศ สถำนที่และสิ่งแวดล้อม กำรบริกำรให้ชักจูงบุคคลภำยนอกให้เห็นประโยชน์
และเข้ำมำใช้บริกำร 
  ๗. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
  ๘. จัดท ำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนรวมทั้งประเมินผลงำนที่ปฏิบัติตลอดภำคเรียน/ปี 
  ๙. ให้บริกำรใช้ห้องสมุดแก่นักเรียน ครู และบุคคลภำยนอก 
  ๑๐. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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 ๑.๓.๔  งานศูนยแ์นะแนวและงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 นำงศลิษำ  ช ำนำญช่ำง  หัวหน้ำ   
 นำงถนอมศรี  จั่นแก้ว  ผู้ช่วย 
 นำงสำววำริณี  หอมหวล ผู้ช่วย 
 คุณครูที่ปรึกษำทุกคน  ผู้ช่วย  

 บทบาทหน้าที่ 
  ๑)  จัดองค์กรบริหำรงำนแนะแนวให้มีผู้รับผิดชอบปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ ที่ก ำหนดในขอบข่ำย 
ของกำรบริกำรแนะแนว 
  ๒)  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อด ำเนินกำรในกำรคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับทุนกำรศึกษำ 
รำงวัลกำรศึกษำต่ำง ๆ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกองทุนปฏิบัติงำนอื่น ๆ เพ่ือกำรศึกษำ 
  ๓)  ประสำนงำนให้กับวิทยำกรและสถำบันกำรศึกษำภำยนอกเข้ำมำให้กำรแนะแนว
กำรศึกษำและอำชีพ รวมทั้งนักเรียนกลุ่มที่สนใจไปศึกษำจำกสถำนศึกษำ สถำนประกอบกำรหรือสถำนประกอบ
อำชีพอิสระภำยนอก 
   ๔)  จัดแผนงำน โครงกำรแนะแนวและกำรจัดปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปี 
  ๕)  ประสำนงำนกำรจัดสอนวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรกับสถำบันกำรทดสอบต่ำง ๆ 
รวมทั้งด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสอบเข้ำศึกษำต่อของนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ 
  ๖)  จัดเก็บและรวมรวมสถิติข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ ตลอดจนปีกำรศึกษำและน ำเสนอเป็นเอกสำร
เผยแพร่เมื่อสิ้นภำคเรียน/ปี 
  ๗) กำรจัดกิจกรรมแนะแนว 
    ๗.๑ กำรบริกำรแนะแนว 
         ๗.๑.๑ งำนศึกษำรวบรวมข้อมูล โดยศึกษำ รวบรวม วิเครำะห์ สรุป และน ำเสนอ
ข้อมูลของผู้เรียน 
         ๗.๑.๒ งำนสำรสนเทศ โดยจัดศูนย์สำรสนเทศทำงกำรแนะแนวในรูปของศูนย์กำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครอบคลุมด้ำนกำรศึกษำ อำชีพ ชีวิตและสังคม 
         ๗.๑.๓ งำนให้ค ำปรึกษำ อบรมทักษะกำรให้ค ำปรึกษำเบื้องต้นแก่ครูให้ค ำปรึกษำผู้เรียน
ทั้งรำยบุคคลและเป็นกลุ่ม 
        ๗.๑.๔ งำนกิจกรรมส่งเสริม พัฒนำ ช่วยเหลือผู้เรียน ศึกษำรำยกรณี (Case study) 
และจัดกลุ่มปรึกษำปัญหำ (Case conference) ส่งต่อผู้เชี่ยวชำญในกรณีที่ผู้เรียนมีปัญหำยำกแก่กำรแก้ไข จัด
กลุ่มพัฒนำผู้เรียนด้วยเทคนิคทำงจิตวิทยำ จัดบริกำร สร้ำงเสริมประสบกำรณ์ รวมทั้งให้กำรสงเครำะห์ เพ่ือ
ตอบสนองควำมถนัดควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้เรียน 
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         ๗.๑.๕ งำนติดตำมประเมินผล ประเมินผล/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแนะแนว 
   ๗.๒ กำรจัดกิจกรรมแนะแนว 
          ๗.๒.๑ กำรสอดแทรกกระบวนกำรแนะแนวในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
          ๗.๒.๒ กิจกรรมคำบแนะแนว 

   ๘)  ประชำสัมพันธ์งำนกองทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
   ๙)  เสนอค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืมโดยกำรตรวจสอบเอกสำร  

สัมภำษณ์  คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำค ำขอกู้เงินและอนุมัติสิทธิ์กำรให้กู้ยืม 
   ๑๐)  บันทึกกรอบวงเงินค่ำเล่ำเรียนและค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำในแต่ละภำค

กำรศึกษำเป็นรำยบุคคล 
   ๑๑)  ด ำเนินงำนตำมขั้นตอนกำรกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือกำรศึกษำโดยรอบคอบและเป็นธรรม

ตำมเงื่อนไขที่กองทุนฯก ำหนด 
 ๑๒) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
 ๑.๓.๕  งานส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งทางวิชาการ 
 นำงเกษร  ฟักรักษำ  หัวหน้ำ 
 นำยวิเชียร  รำมจักร  ผู้ช่วย  

 บทบาทหน้าที่ 
 ๑)  ศึกษำบริบทของชุมชน สภำพปัจจุบัน ปัญหำ ควำมต้องกำรทำงวิชำกำรของชุมชน 

 ๒)  วำงแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ือส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งทำงวิชำกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วน 

 ๓)  ด ำเนินงำนตำมแผนที่วำงไว้ 
 ๔)  นิเทศ ก ำกับ ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 ๕)  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
 ๖)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย    

๑.๓.๖  งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
 นำงสำวน้ ำผึ้ง  สงสัย  หัวหน้ำ 
  นำงสำวสำยชล  สุกร    ผู้ช่วย 
  นำงสำวมัสริน  ชุ่มอินจักร์ ผู้ช่วย 
 บทบาทหน้าที่ 

 ๑)  ศึกษำสภำพปัจจุบันและควำมต้องกำรพัฒนำวิชำกำรของโรงเรียน 
 ๒)  ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน  
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 ๓)  วำงแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ือประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำ
และองค์กรอ่ืน 

 ๔)  ด ำเนินงำนตำมแผนที่วำงไว้ 
 ๕)  นิเทศ  ก ำกับ ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 ๖)  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

 ๗)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
 ๑.๓.๗  งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 นำงสำวน้ ำผึ้ง  สงสัย  หัวหน้ำ 
 นำงประดับพร  บุตรสุวรรณ ผู้ช่วย 
  นำงสำวสำยชล  สุกร    ผู้ช่วย 
  นำงสำวมัสริน  ชุ่มอินจักร์ ผู้ช่วย 

 บทบาทหน้าที่ 
  ๑)  ศึกษำสภำพปัจจุบันและควำมต้องกำรด้ำนวิชำกำรของบุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงำน สถำนประกอบกำรและสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๒)  ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำร
แก่บุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงำน สถำนประกอบกำรและสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  ๓)  วำงแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคลครอบครัว องค์กร   
หน่วยงำน สถำนประกอบกำรและสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๔)  ด ำเนินงำนตำมแผนที่วำงไว้ 
  ๕)  นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๖)  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
  ๗)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
๑.๔.  กลุ่มงานวิจัย  ผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 นางสาวสายชล  สุกร  หัวหน้ากลุ่มงาน 
     ๑.๔.๑ งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 นำงสำวมัสริน  ชุ่มอินจักร์  หัวหน้ำ   
 นำงสำวสำยชล  สุกร   ผู้ช่วย 
 นำงสำวเบญจวรรณ  จันทร์เมือง ผู้ช่วย 
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 บทบาทหน้าที่ 
  ๑)  จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงำนงำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 
   ๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำโรงเรียน โดยเน้นกำรวิจัยที่เป็นควำมก้ำวหน้ำ
ทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำองค์กรในลักษณะกำรวิจัยในชั้นเรียน  
   ๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้  
   ๔)  จัดอบรมเก่ียวกับกำรวิจัย และกำรพัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำน  
   ๕)  กำรเผยแพร่งำนวิจัย มีแนวปฏิบัติ ดังนี้  
    ๕.๑  ส่งเสริมกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิจัย ผลกำรวิจัย และพัฒนำสังคม  
    ๕.๒  ประสำนงำนกำรวิจัยกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน  
    ๕.๓  เป็นแหล่งกลำงในกำรท ำวิจัย และประสำนงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในโรงเรียน
และภำยนอกโรงเรียน 
    ๕.๔  รวบรวมงำนวิจัยในโรงเรียนให้เป็นระบบ ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
และระดับโรงเรียน สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำท่ีว่ำด้วยเรื่องกำรวิจัยในชั้นเรียน 
   ๖)  ประเมินผล สรุปผล/รำยงำนกำรด ำเนินงำนวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในโรงเรียนเสนอ
ผู้บริหำรโรงเรียน 
   ๗)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  ๑.๔.๒  งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 นำงสำวสำยชล  สุกร       หัวหน้ำ 
 นำงสำวมัสริน  ชุ่มอินจักร์  ผู้ช่วย   
 นำงสำวเบญจวรรณ  จันทร์เมือง ผู้ช่วย 
 นำยวิเชียร  รำมจักร   ผู้ช่วย 
 บทบาทหน้าที่ 
 ๑)  จัดท ำ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงำนงำนพัฒนำสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
 ๒)  ศึกษำ วิเครำะห์ควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
 ๓)  ส่งเสริม สนับสนุนกำรผลิต พัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยกำรจัดอบรมให้แก่
ครูและบุคลำกรในโรงเรียน ให้มีควำมรู้แล้วน ำไปใช้ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
 ๔)  ประสำนกำรจัดหำสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และพัฒนำงำน
ด้ำนวิชำกำร 
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 ๕)  จัดท ำทะเบียน สื่อ นวัตกรรมของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และสถำนศึกษำให้เป็นปัจจุบัน 
 ๖)  รวบรวมข้อมูล สถิติกำรใช้สื่อ นวัตกรรมของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน 
 ๗)  ควบคุม ดูแล ให้บริกำรและจัดท ำสถิติกำรใช้ห้องวิทยบริกำร 
 ๘)  ประเมินผลกำรพัฒนำกำรใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 
 ๙)  ติดตำม ประเมินผลและสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำและแหล่งเรียนรู้ 
 ๑๐)  ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๑.๕  กลุ่มงานทะเบียน 

 นางประดับพร  บุตรสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงาน 
 ๑.๕.๑ งานรับนักเรียน 

  นำงสำวสำยชล  สุกร  หัวหน้ำ 
    นำงสำวมัสริน  ชุ่มอินจักร์ ผู้ช่วย  
    นำงสำวเบญจวรรณ  จันทร์เมือง ผู้ช่วย  

 บทบาทหน้าที่ 
 ๑)  ศึกษำนโยบำยและแนวทำงกำรรับนักเรียนของ สพฐ. 

 ๒)  ประกำศและเผยแพร่นโยบำยกำรรับนักเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
 ๓)  ด ำเนินกำรรับนักเรียนตำมข้ันตอนกระบวนกำรที่ สพฐ.ก ำหนด 

 ๔)  รำยงำนผลกำรรับนักเรียน 
 ๕)  ส่งต่อข้อมูลประวัตินักเรียนต่องำนทะเบียนประวัตินักเรียน 

  ๖)  ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
๑.๕.๒  งานทะเบียนประวัตินักเรียน 

  นำงเกษร  ฟักรักษำ  หัวหน้ำ 
  นำยวิเชียร  รำมจักร  ผู้ช่วย  
  นำงสำวสำยชล  สุกร  ผู้ช่วย 

   บทบาทหน้าที่ 
   ๑)  จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ เอกสำร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงำนทะเบียนและจัดเก็บเป็นแฟ้ม             

อย่ำงเป็นระบบ 
   ๒)  ด ำเนินกำรกรอกข้อมูลนักเรียน  ลงทะเบียนข้อมูลลงในโปรแกรมระบบงำนทะเบียน 
    ๓)  เก็บรักษำเอกสำร/หลักฐำนที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

     ๔)  จัดท ำแบบฟอร์ม แบบค ำร้องต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับงำนทะเบียน 
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    ๕)  แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับงำนทะเบียน 
      ๕.๑) กำรลำออก 
    ๕.๑.๑) ผู้ปกครองนักเรียนมำติดต่อโดยตรงที่งำนทะเบียน 
   ๕.๑.๒) ขอแบบค ำร้องใบลำออกและกรอกรำยละเอียด 
   ๕.๑.๓) ผู้ปกครองนักเรียนหรือบิดำ มำรดำ ลงชื่อรับทรำบกำรลำออก 

   ๕.๑.๔) เตรียมรูปถ่ำยขนำด ๑.๕ นิ้ว ๒ รูป เพ่ือจัดท ำเอกสำร (รูปถ่ำยเป็นรูป
ปัจจุบัน เครื่องแบบนักเรียน ไม่เป็นรูปที่อัดด้วยระบบโพลำรอยด์) 
       ๕.๒) กำรขอรับหลักฐำน รบ.๑/ปพ.๑ 
       ๕.๒.๑ รับค ำร้องที่ห้องทะเบียน 
       ๕.๒.๒ ยื่นค ำร้องขอหลักฐำน 
       ๕.๒.๓ ถ้ำเป็นกำรขอ รบ.๑-ต, รบ.๑-ป, ปพ.๑ ฉบับที่ ๒ 
              รบ.๑-ต, รบ.๑-ป (จบกำรศึกษำก่อนปี ๒๕๔๗) ใช้รูปถ่ำยขนำด ๔x๕ ซม. 
จ ำนวน ๒ รูป 
             ปพ.๑ (จบกำรศึกษำตั้งแต่ปี ๒๕๔๗) ใช้รูปถ่ำยขนำด ๓x๔ ซม. จ ำนวน ๒ 
รูป (รูปถ่ำยทั้ง ๒ ขนำด เป็นรูปหน้ำตรง สวมเสื้อเชิ้ตขำว ไม่สวมแว่นตำด ำ ไม่สวมหมวก)  
      - กำรขอแทนฉบับที่หำย ให้แจ้งควำมและน ำหลักฐำนแจ้งควำมมำแสดง  
      - นักเรียนที่ก ำลังเรียนให้ผู้ปกครองที่มีชื่อในทะเบียนบ้ำนมำยื่นค ำร้อง
ด้วยตนเอง 
      - ใช้รูปถ่ำยขนำด ๓x๔ ซม. แต่งเครื่องแบบนักเรียน จ ำนวน ๑ รูป 
     ๕.๓ ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย    

๑.๕.๓  งานวัดและประเมินผล  งานทะเบียนวัดผล  งานเทียบโอนผลการเรียน 
  นำงประดับพร  บุตรสุวรรณ หัวหน้ำ 

นำงเกษร ฟักรักษำ ผู้ช่วย 
นำงสำวสำยชล   สุกร ผู้ช่วย 
นำยวิเชียร รำมจักร ผู้ช่วย 

  บทบาทหน้าที่ 
        ๑) จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ เอกสำร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงำนวัดผลและจัดเก็บเป็นแฟ้มอย่ำงเป็น
ระบบ 
  ๒) ประสำน ด ำเนินกำรลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำต่ำง ๆ ตำมที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนไว้ในแต่
ละภำคเรียนลงในโปรแกรม ระบบงำนทะเบียน-วัดผล 
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  ๓) จัดท ำแบบฟอร์ม แบบค ำร้องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนวัดผล 
  ๔)  เก็บรักษำเอกสำร/หลักฐำนที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
  ๕) จัดท ำและตรวจสอบระเบียบแสดงผลกำรเรียน (ปพ.๑ ) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่
เสมอออกให้ระเบียนแสดงผลกำรเรียนให้แก่นักเรียนที่จบหลักสูตรและประสงค์จะลำออก 
  ๖) จัดท ำรำยงำนผลกำรเรียนของผู้เรียนที่จบหลักสูตร (ปพ.๑ ) ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภำยใน 
๓๐ วัน  นับแต่วันอนุมัติผลกำรเรียนส่งหน่วยงำนเจ้ำของสังกัด ให้ถูกต้องตำมระเบียบ 
  ๗) ด ำเนินกำรในกำรออกประกำศนียบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จัดท ำทะเบียนคุมและกำรจ่ำย
ประกำศนียบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
  ๘) ด ำเนินกำรในกำรออกเอกสำรรับรองผลกำรเรียน รับรองกำรเป็นนักเรียน เอกสำรแสดงผล
กำรเรียนภำษำอังกฤษและเอกสำรรับรองอ่ืน ๆ ที่นักเรียนร้องขอ 
  ๙) ให้ควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำอ่ืนที่ขอตรวจคุณวุฒิและด ำเนินกำรในกำรขอตรวจสอบ
คุณวุฒิของนักเรียน 
  ๑๐) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอผ่อนผันกำรเรียน กำรหยุดพักกำรเรียน กำรเปลี่ยนแปลงวิชำ
เรียน กำรถอน กำรขอเพ่ิมวิชำเรียน 
  ๑๑) กำรควบคุมดูแล ก ำกับ ติดตำม งำนด้ำนวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติและ
ปฏิทินที่ก ำหนด 
  ๑๒) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับหลักฐำนกำรเรียนกำรประเมินผลกำรเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน มี
กำรจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ สะดวกแก่กำรสืบค้นและให้บริกำร 
  ๑๓) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับนักเรียนที่มีเวลำเรียนไม่ถึง ร้อยละ ๘๐ ประกำศรำยชื่อผู้ที่มีเวลำ
เรียนไม่ครบร้อยละ ๘๐ กำรผ่อนผันให้เข้ำประเมินผลปลำยภำคเรียน รวมทั้งประกำศรำยชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ำรับกำร
ประเมินผลปลำยภำคเรียน แจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
  ๑๔) ด ำเนินกำรจัดท ำตำรำงสอบกลำงภำค ปลำยภำค ประสำนงำนกับงำนธุรกำรกลุ่ม
บริหำรงำนวิชำกำรในกำรออกค ำสั่งกำรสอบต่ำง ๆ จัดเตรียมอุปกรณ์กำรสอบ เก็บรักษำข้อสอบไว้ ๑ ภำคเรียน 
และด ำเนินกำรจ ำหน่ำยให้ถูกต้องตำมระเบียบ 
  ๑๕) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงผลกำรเรียนของนักเรียนที่ไม่ผ่ำนรำยวิชำ และ                
กำรลงทะเบียนเรียนซ้ ำ 
  ๑๖) จัดท ำสำรสนเทศผลกำรวัดและประเมินควำมรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กำรอ่ำน คิด
วิเครำะห์และเขียน สมรรถนะ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน     
  ๑๗) แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนวัดผลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
  ๑๘) ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย 
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๑.๖. กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
นางประดับพร  บุตรสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงาน 

 ๑.๖.๑  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
  นำงประดับพร  บุตรสุวรรณ  หัวหน้ำ 
  นำงเกษร  ฟักรักษำ  ผู้ช่วย 
   นำงสำวมัสริน  ชุ่มอินจักร์  ผู้ช่วย  
  นำงสำวเบญจวรรณ  จันทร์เมือง ผู้ช่วย 
  นำงสำวสำยชล  สุกร  ผู้ช่วย 

 บทบาทหน้าที่ 
  ตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ก ำหนดให้สถำนศึกษำต้องพัฒนำระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำด้วยกำรมีส่วนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และต้องมีกำรด ำเนินงำน ๘ 
ประกำร ดังนี้ 
  ๑) ก ำหนดมำตรฐำนของสถำนศึกษำ   
  ๒) จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
  ๓) จัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ            
  ๔) ด ำเนินงำนตำมแผน  
  ๕) ติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ   
  ๖) ประเมินคุณภำพภำยใน  
  ๗ ) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีเสนอบุคคลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
  ๘) มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืน  
ควำมรับผิดชอบของงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ขอบข่ำยภำระงำน 
มีดังนี้ 
  ๑. ก้าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  
   ๑.๑ จัดให้มีประกำศแต่งตั้งกรรมกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรในโรงเรียน กรรมกำรนักเรียน เครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร
ภำครัฐ 
  ๑.๒ น ำมำตรฐำนกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมำเป็นต้นแบบเพื่อ
ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนจำกผู้มีส่วนร่วมตำมประกำศข้อ ๑.๑ 
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  ๒. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  ๒.๑ ก ำหนดผู้รับผิดชอบมำตรฐำนและตัวบ่งชี้เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำสำรสนเทศ 
  ๒.๒ ร่วมมือกับงำนแผนงำน/สำรสนเทศ เพื่อวำงแผนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
  ๓. ด้าเนินการตามแผน 
      ๓.๑ ร่วมมือกับงำนแผนงำน/สำรสนเทศ เพื่อก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
กำรศึกษำ 
  ๔. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน 
      ๔.๑ ประชุมคณะทำงำนเพ่ือวำงแผนกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
      ๔.๒  แต่งตั้งกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในและด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมปฏิทินงำน 
  ๕. การจัดท้ารายงานประจ้าปีเสนอบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      ๕.๑ ประชุมสรุปรำยงำนรับรองผลกำรประเมินคุณภำพภำยในจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
      ๕.๒ จัดท ำรำยงำนเสนอต่อผู้บริหำรโรงเรียน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หน่วยงำนต้น
สังกัดและเผยแพร่ทำงเว็บไซต์โรงเรียน  
  ๖. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืน 
      ๖.๑ น ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในมำวิเครำะห์สภำพปัญหำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของ
โรงเรียน 
      ๖.๒ ทบทวนคุณภำพตำมตัวบ่งชี้และมำตรฐำนเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
      ๖.๓  จัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำตนเอง (SAR) เสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด 
   
  ให้ผู้ที่มีชื่อตำมค ำสั่งนี้ ศึกษำ วิเครำะห์ คู่มือกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร โรงเรียนไกรใน
วิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ.
๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒) ให้เข้ำใจ วำงแผนกำรปฏิบัติงำนและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บริหำร
สถำนศึกษำรับทรำบ ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ เดือน เมษำยน พุทธศักรำช  ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่  ๙  เดือน เมษำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 

 
       (นำงพนอ  เกษประสิทธิ์) 
          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 


