
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู  มือการปฏิบัติงาน กลุมบริหารวิชาการ   

บุคลากรกลุมบริหารวิชาการ   

1. นางเจียม  ระวังภัย   ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

2. นางสาวศรัณยา  กลีบธง  หัวหนากลุมงานวัดผลและประเมินผล 

  3. นางนภสร  รมณียกุล   หัวหนางกลุมงานพัฒนาและสงเสริมวิชาการ 

  4. นางสาวสุมนมานต  อมรมุนีพงศ หัวหนากลุมงานประเมินมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการศึกษา                                          

คณะเจาหนาที่กลุมบริหารวิชาการ 

1. นางเจียม  ระวังภัย   ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ   ประธาน 

 2. นางสาวศรัณยา  กลีบธง  หัวหนากลุมงานวัดผล ประเมินผล,  รองประธานกรรมการ 

      หัวหนางานวัดผล ประเมินผล 

 3. นางนภสร  รมณียกุล   หัวหนากลุมงานพัฒนาและสงเสริมวิชาการ,  กรรมการ 

      หัวหนางานบริหารสํานักงานวิชาการ, 

      หัวหนางานพัฒนากระบวนการเรียนรู 

 4. นางพวงเพชร แกวเกต   หัวหนางานแหลงเรียนรูและหองสมุด กรรมการ 

 5. นางจุฑารัตน ขอสุข   หัวหนางานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กรรมการ 

 6. นางสาวรําพ ู ชางไชย   หัวหนางานศูนยการเรียนรู  กรรมการ 

      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 7. นายฉัตรชัย ศรีสมบูรณ  หัวหนางานสงเสริมนักเรียนดานวิชาการ กรรมการ 

 8. นางกาญจนา จิตประสาร  หัวหนางานแนะแนว   กรรมการ 

 9. นายภูมิภัทร ภูมิศิริรักษ  หัวหนางานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  กรรมการ 

      และเทคโนโลยี 

 10. นางสาวนิรมล แจมรัตนโสภิณ หัวหนางานวิจัยและพัฒนาการเรียนรู กรรมการ 

 11. นางสาวสุมนมานต   อมรมุนีพงศ หัวหนากลุมงานประเมินมาตรฐานและ กรรมการและ 

      ควบคุมคุณภาพการศึกษา,            เลขานุการ 

      งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา, 

      งานทะเบียนนักเรียน 

มหีนาที่  

   1. วางแผนและบริหารงานวิชาการ 

2. กําหนดขอบขายงานวิชาการและหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรกลุมบริหารวิชาการ 

3. สงเสริม สนับสนุน และประสานงานบริการ ควบคุมคุณภาพและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน 

      การสอน การนิเทศ การวัดและประเมินผล 

   4. รวมกําหนดทิศทาง แนวนโยบายและจัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 



   5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 

   6. สรุป ประเมินผลการดําเนินงานทุกภาคเรียน 

   7. วิเคราะหประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบครบวงจร 

   8. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการโรงเรียน  

1. กลุมพัฒนาและสงเสริมวิชาการ 

งานบริหารสํานักงานวิชาการ 

1) นางนภสร  รมณียกุล  ประธานกรรมการ   

  2) นางมัณฑนา  ฟนเฝอ   รองประธานกรรมการ 

   3) นางสาววรรณรัตน หลักแหลม  กรรมการ 

  4) นางสาวเบญจวรรณ ขยา   กรรมการ 

5) นายเดชา    เทพาคํา   กรรมการ 

6) วาที่รอยตรีหญิงพิชญา  จันตะมา  กรรมการ 

7) นางศุทธวีร  เกิดผล   กรรมการและเลขานุการ 

มหีนาที่ 

1. วางแผนและบริหารสํานักงาน จัดทําแผน/โครงงาน/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงาน 

     วชิาการ 

2. ปฏิบัติหนาที่สํานักงานธุรการ สารบรรณ การเงิน พัสดุวิชาการ 

3. จัดทําสารสนเทศและเอกสารงานกลุมบริหารวิชาการ 

4. บันทึกขอมูล บริการขอมูลสารสนเทศแกนักเรียน ครูอาจารย และผูปกครอง 

5. จัดทําเอกสารติดตามและรายงานการเรียนการสอนรายคาบ 

6. จัดทําเอกสารวิชาการ จัดอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานวิชาการ 

7. บันทึกการประชุมและรายงานเสนอตอผูบังคับบัญชา 

8. บริการอัดสําเนาเอกสาร สื่อสิ่งพิมพและจัดทําขอสอบวัดผล 

9. สรุป ประเมิน รายงานโครงการวิชาการเพื่อเปนขอมูลสารสนเทศ 

10. ปฏิบัติหนาที่ตามทีผู่ชวยผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการและหัวหนากลุมงานวิชาการ     

     มอบหมาย 

 

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู 

  1) นางนภสร   รมณียกุล  ประธานกรรมการ 

  2) นายศราวุฒิ  เนียมหอม  รองประธานกรรมการ 

  3) นายประกิต  โฆสิต   กรรมการ 

  4) นายไพรัตน  พลอยเจริญ  กรรมการ 

  5) นางเฉลียว   พลอยเจริญ  กรรมการ 

  6) นายวรดิฐ   เกิดผล   กรรมการ 



  7) นางพัชรินทร  พรมสุบรรณ  กรรมการ 

  8) นางพิชชากร  มูลปานันท  กรรมการ 

  9) นายชาญวิทย  เซี่ยงจง   กรรมการ 

    10) นางสาวรําพู  ชางไชย   กรรมการและเลขานุการ 

มหีนาที่ 

1. จัดทําแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เพื่อพัฒนาและสงเสริมการเรียนการสอน 

2. สงเสริมใหครูจัดทําโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียน   

    เปนสําคัญ 

3. สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ 

    ความถนัดของผูเรียน 

4. สงเสริมใหครูพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม โดยนําผลสัมฤทธิ์ จากการประเมินผล 

  แตละครั้งมาศึกษาวิเคราะหรวมกันเพื่อพัฒนาและสงเสริม การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

5. จัดใหมีการนิเทศการสอนแกครูในกลุมสาระตางๆ โดยเนนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 

6. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 

7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการโรงเรียน 

 

 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

  1) นายภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ  ประธานกรรมการ 

  2) นางสาวนิรมล  แจมรัตนโสภิณ  รองประธานกรรมการ 

  3) นายวัฒนพงศ  เขียวเหลือง  กรรมการ 

  4) นางสาวเบญจวรรณ ขยา   กรรมการ 

  5) วาที่รอยตรีหญิงพิชญา จันตะมา  กรรมการ 

  6) นายเอกรัฐ  ตรองบุญมี  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที่  

1. จัดทําแผนงาน / โครงงาน / กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 

2. ศึกษาวิเคราะหความตองการจําเปนในการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียน การสอน และการ 

    บริหารงานวิชาการ 

3. สงเสริมสนับสนุนการผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 

4. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารวิชาการ 

5. ประสานการผลิต จัดหา พัฒนาการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการสอน 

    และการพัฒนางานวิชาการ 

6. จัดทําทะเบียนสื่อ นวัตกรรมของกลุมสาระการเรียนรูและสถานศึกษา ใหเปนปจจุบัน 

7. ติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผลการดําเนินงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  

    ทางการศึกษาและแหลงเรียนรู 



8. ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพื่อการพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีและระบบ 

    เครือขายอินเตอรเน็ตภายในองคกร 

9. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการโรงเรียน  

 

งานพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ 

  1) นางนภสร  รมณียกุล  ประธานกรรมการ 

  2) นายวรดิฐ  เกิดผล   รองประธานกรรมการ 

  3) นางสาวรําพู  ชางไชย   กรรมการ 

  4) นายศราวุฒิ  เนียมหอม  กรรมการ 

  5) นางศุทธวีร  เกิดผล   กรรมการและเลขานุการ 

  มีหนาที่ 

1. จัดทําแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมการประชุม อบรม สัมมนา กับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  

    เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ 

3. จัดใหมีการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากร 

4. จัดใหมีการศึกษาดูงาน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเสริมสรางวิสัยทัศน ใหกวางไกล  

    สามารถนํามาประยุกตใชในวิชาชีพได 

5. สงเสริมการพัฒนาตนเองของครู และความกาวหนาในวิชาชีพครู 

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการโรงเรียน 

 

งานพัฒนาแหลงเรียนรูและหองสมุด  

1) นางพวงเพชร  แกวเกต   ประธานกรรมการ 

2) นายชโลทร  จันทรน้ําทวม  รองประธานกรรมการ 

3) นางพชรภรณ  ประชัน   กรรมการ 

4) นางสาวนิธินันท เกตุแกว   กรรมการ 

 5) นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์  กรรมการ  

6) นางสาวสุลีวัลย    เกิดผล   กรรมการ 

7) นางสาววันเพ็ญ    ออนดี   กรรมการและเลขานุการ   

 มหีนาที่ 

1. จัดทําแผนงาน / โครงงาน / กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของหองสมุด 

2. ดูแลและจัดหองสมุดใหเปนไปตามมาตรฐาน 

3. จัดทําระเบียบและขอปฏิบัติในการใชหองสมุดสําหรับครูละนักเรียน 

4. จัดทําทะเบียนแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา 

5. จัดหาหนังสือเพ่ือการศึกษาคนควาของครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป 



6. ใหบริการขาวสารขอมูลและแหลงเรียนรูเพื่อการศึกษาคนควาแกนักเรียน ครู ผูปกครอง ตลอดจน 

    ชุมชนที่สนใจ 

7. จัดทําสถิติการใชบริการงานหองสมุดและแหลงเรียนรู 

8. ใหบริการสืบคนขอมูลดวยระบบเทคโนโลยี 

9. บํารุงรักษาและซอมแซมหนังสือที่ชํารุดและวัสดุอุปกรณที่รับผิดชอบ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

10. สํารวจความตองการในการใชหนังสือของครู และนักเรียนเพื่อการเรียนการสอนและการคนควา 

11. จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานและการศึกษาคนควา 

12. จัดกิจกรรมสงเสริมและเผยแพรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการในพระราชดําริ 

13. สงเสริมใหครูและนักเรียนใชหองสมุดเพื่อเปนแหลงเรียนรูและสืบคนขอมูลในการเรียนการสอน 

14. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการโรงเรียน 

 

งานแนะแนวการศึกษา  

1) นางกาญจนา  จิตประสาร  ประธานกรรมการ 

2) นางศุทธวีร   เกิดผล   รองประธานกรรมการ 

3) นางพวงเพชร    แกวเกต   กรรมการ 

4) นางสาวไฉน    อรุณเกลา  กรรมการ 

5) นางสาววันเพ็ญ  ออนดี   กรรมการ 

6) นางจุฑารัตน  ขอสุข   กรรมการ 

7) นางอรนุช   จูเปย   กรรมการ 

8) นางพัชรินทร  พรมสุบรรณ  กรรมการ 

9) นางอภิรมยฤดี  อบเชย   กรรมการ 

10) นางสาวภรณชนก  แกวภูสี   กรรมการ 

11) นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์  กรรมการ 

12) นางสาวนิตยา  นภากาศ  กรรมการ 

13) นายวีระยุทธ  ลําดับ   กรรมการ 

14) นายวัฒนพงศ  เขียวเหลือง  กรรมการ 

15) วาที่รอยตรีธวัชชัย  ผาเพียว   กรรมการ 

16) หัวหนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2563 กรรมการ 

17) นางสาวอภิชญา  ศรีชัยกูล   กรรมการและเลขานุการ  

 มหีนาที่ 

1. จัดทําแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / และปฏิทินปฏิบัติงานของงานแนะแนว 

2. จัดกิจกรรมและบริการใหครอบคลุมสาระสําคัญ 3 ดาน ไดแก การศึกษา อาชีพ สวนตัวและสังคม 

3. จัดบริการงาน 5 หลัก ไดแก รวบรวมขอมูล บริการสนเทศ ใหคําปรึกษา จัดวางตัวบุคคลและ  

    ติดตามประเมินผล 



4. จัดกิจกรรมแนะแนวใหกับนักเรียนทุกระดับชั้นจํานวน 40 ชั่วโมงตอป โดยมีครูที่ปรึกษาเปน 

    ผูรับผิดชอบและมีครูแนะแนวเปนผูประสานงานเตรียมสื่อและแผนการจัดกิจกรรม โดยเนนสาระ 

    การเรียนรูดานการศึกษา อาชีพ สวนตัวและสังคม 

5. จัดหาแหลงทุนการศึกษา พิจารณา และประสานงานการใหทุนการศึกษาภายในสถานศึกษา  

    ภายนอกสถานศึกษา ภาครัฐ เอกชน และกองทุนใหกูยืม เพื่อการศึกษาใหนักเรียนตามความ 

    เหมาะสม 

6. การชวยเหลือ การรับนักเรียนสงตอจากครูที่ปรึกษา การทํา Case Study และประสานงาน 

    ตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

7. รายงานขอมูลสารสนเทศการศึกษาพิเศษ ดูแล ชวยเหลือ สงเสริมการเรียนรูนักเรียนในการเรียน 

    รวม 

8. ติดตอประสานงานกับผูปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูประจําวิชา หัวหนาระดับชั้น และงานกิจการ 

    นักเรียน ในการดูแลแกไขพัฒนานักเรียนรวมกัน 

9. พัฒนาระบบงานแนะแนวใหเปนศูนยสงเสริมการเรียนรูดานการศึกษาตอ พัฒนาตนเองตาม 

    ศักยภาพ ใหเหมาะสมแตละบุคคลแกนักเรียนและบุคคลที่สนใจ 

10. ใหความรวมมือกับบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษาในการ 

    ดําเนินการงานแนะแนว 

11. ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการดําเนินงานของงานแนะแนว หลังเสร็จสิ้นการ 

    ดําเนินงานทุกปการศึกษา 

12. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

งานศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  1) นางสาวรําพู  ชางไชย   ประธานกรรมการ 

 2) นางศุทธวีร   เกิดผล   รองประธานกรรมการ 

 3) นางมัณฑนา  ฟนเฝอ   กรรมการ 

 4) นางจุฑารัตน  ขอสุข   กรรมการ 

 5) นางนภสร   รมณียกุล  กรรมการ 

 6) นายศราวุฒิ  เนียมหอม  กรรมการ 

 7) นางสาวลัดดาวัลย  ขวัญนาค  กรรมการ 

 8) นางสาววรวรรณ  สําอางค   กรรมการ 

 9) นางสาวมินตรา  คูนพคุณ   กรรมการ 

 10) นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์  กรรมการ 

 11) นายวัฒนพงศ  เขียวเหลือง  กรรมการ 

 12) นายเอกรัฐ  ตรองบุญมี  กรรมการ 

 13) นายฉัตรชัย  ศรีสมบูรณ  กรรมการและเลขานุการ 



มีหนาที่ 

1. สงเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเปนบุคคลที่มี 

    คุณลักษณะอยูอยางพอเพียง 

2. ดูแลศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหคงอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานอยูเสมอ 

3. พัฒนาศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหทันสมัย เหมาะสมกับการศึกษาของ 

    นักเรียนและบุคลากรภายนอก 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการโรงเรียน 

 

งานประชาสัมพันธและสารสนเทศวิชาการ 

1) นายวัฒนพงศ  เขียวเหลือง  ประธานกรรมการ 

2) นางสาวนิรมล  แจมรัตนโสภิณ  รองประธานกรรมการ 

3) นางสาวเบญจวรรณ  ขยา   กรรมการ 

4) วาที่รอยตรีหญิงพิชญา จันตะมา  กรรมการ 

5) นายเอกรัฐ   ตรองบุญมี  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ 

 1. วางแผนประชาสัมพันธ กิจกรรมขาวสารวิชาการในชองทางตางๆ 

 2. จัดทําขอมูลสารสนเทศงานวิชาการ 

3. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการโรงเรียน 

ขอใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เต็มความสามารถ เพื่อใหบังเกิดผลดีตอทางราชการ    

 

2. กลุมงานวัดผลประเมินผล 

งานวัดผลและประเมินผล   

1) นางสาวศรัณยา    กลีบธง   ประธานกรรมการ 

2) นางสาวประนอม  จะปน   รองประธานกรรมการ 

3) นางศุทธวีร   เกิดผล   กรรมการ 

4) นายภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ  กรรมการ 

5) นายเดชา     เทพาคํา   กรรมการ 

6) นางสาวเบญจวรรณ   ขยา   กรรมการ 

7) วาที่รอยตรีหญิงพิชญา   จันตะมา  กรรมการ 

8) นางสาวนิรมล  แจมรัตนโสภิณ  กรรมการและเลขานุการ 

มหีนาที่ 

1. จัดทําแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / และปฏิทินปฏิบัติงานของงานวัดผลและประเมินผล 

2. กําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 



3. ใหความรูเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนแกครู นักเรียนและผูปกครอง 

4. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน 

5. ประสานงานจัดทํา จัดเก็บขอสอบ และดําเนินงานในการจัดสอบใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการ 

    วัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 

6. ดําเนินการเกีย่วกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบวาดวยการวัดผลประเมินผล  

    การเรียน และตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา 

7. จัดทําตารางสอบระหวางภาค ปลายภาคเรียน และตารางการสอบแกตัว 

8. สํารวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไมครบเสนอตอผูบริหารสถานศึกษา และประกาศรายชื่อ 

    นักเรียนที่ไมมีสิทธิ์สอบ 

9. ดําเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่ไมมีสิทธิ์สอบ หรือมีผลการเรียนไมผานเกณฑ 

10. ตรวจสอบและรวบรวมแบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู 

11. จัดทําระบบฐานขอมูลการวัดผลประเมินผลทางการเรียน 

12. รวบรวมผลการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียน และบันทึกผลในแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพ 

    ผูเรียนเปนรายบุคคล 

13. ดําเนินการประกาศผลการสอบปลายภาคและการสอบแกตัว 

14. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการรายงานผลการเรียนใหผูปกครองนักเรียนรับทราบ 

15. จัดทําขอมูล สถิติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแยกตามระดับชั้นและกลุมสาระการ 

    เรียนรูเพื่อเปนขอมูลในการประชาสัมพันธและการพัฒนา 

16. ดูแลและประสานงานกับครูผูสอนและครูที่ปรึกษาในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง 

    ประสงค การประเมินการอาน การคิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ การประเมินกิจกรรม 

    สาธารณประโยชนของนักเรียน 

17. จัดทําหลักฐานผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น และรายงานผลการเรียน ของนักเรียนสง 

    หนวยงานที่เกี่ยวของ 

18. จัดทําและตรวจสอบคา GPA และ PR ของนักเรียน 

19. จัดเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณและผลการเรียนของนักเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน 

20. ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการดําเนินงานของงานวัดผลและประเมินผลการเรียน 

21. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการโรงเรียน 

 

งานทะเบียนนักเรียน  

1) นางสาวสุมนมานต  อมรมุนีพงศ  ประธานกรรมการ 

2) นางจุฑารัตน  ขอสุข   รองประธานกรรมการ 

3) นางสุนทรีรัตน  มหาปญญาวงศ  กรรมการ 

4) นายวัฒนพงศ  เขียวเหลือง  กรรมการ   

5) นางสาววรรณรัตน    หลักแหลม  กรรมการ 



6) นายเดชา     เทพาคํา   กรรมการ 

7) นางสาวเบญจวรรณ  ขยา   กรรมการ 

8) นางศุทธวีร   เกิดผล   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ 

1. จัดทําแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / และปฏิทินปฏิบัติงานของงานทะเบียนนักเรียน 

2. จัดเตรียมเอกสารใบมอบตัวและใบลงทะเบียน 

3. ออกเลขประจําตัวนักเรียนที่เขาใหม 

4. จัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน 

5. จัดทําและรวบรวมขอมูลประวัตินักเรียน บันทึกขอมูลประวัติลงโปรแกรม Student 

6. จัดทําสถิติจํานวนนักเรียนและการจําหนายนักเรียนใหเปนปจจุบัน 

7. จัดทําทะเบียนรายชื่อนักเรียนตามชั้นเรียน สําหรับการใชงานและบริการแกผูเกี่ยวของ 

8. จัดทําทะเบียนนักเรียนที่แขวนลอย 

9. จัดทําแบบฟอรมและใบคํารองในการดําเนินงานทุกประเภทของงานทะเบียนนักเรียน 

10. จัดรวบรวมสมุดรายงานผลการเรียน เพื่อนําเสนอผูบริหารสถานศึกษาลงนาม 

11. จัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ประกาศนียบัตรของ 

    นักเรียนที่จบการศึกษา (ปพ.2) แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) และใบรับรองผล 

    การศึกษา (ปพ.7) 

12. ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 

13. ตรวจสอบการจบหลักสูตรเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอกลุมบริหาร 

14. ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการดําเนินงานของงานทะเบียน 

15. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการโรงเรียน 

 

งานวิจัยและพัฒนาการเรียนรู  

  1) นางสาวนิรมล  แจมรัตนโสภิณ  ประธานกรรมการ 

  2) นางสาวประนอม  จะปน   รองประธานกรรมการ 

  3) นางสาวศรัณยา  กลีบธง   กรรมการ 

  4) วาที่รอยตรีหญิงพิชญา จันตะมา  กรรมการ 

  5) นางสาวสุมนมานต  อมรมุนีพงศ  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที่ 

1. จัดทําแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียน      

    การสอน 

2. ศึกษา วิเคราะห วิจัยการบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ในภาพรวมของ 

    สถานศึกษา 

3. สงเสริมใหครู วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางหลากหลาย ในทุกกลุมสาระ 



   การเรียนรู 

4. ใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวกแกครูในการทําวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยการศึกษา 

5. ประสานความรวมมือในการศึกษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจนการเผยแพรผลงานการวิจัยของครู 

6. รวบรวมผลการดําเนินงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู และจัดทําทําเนียบงานวิจัย 

    เพื่อเผยแพรผลงาน 

7. สงเสริมและสนับสนุนการนําผลการวิจัยไปใช 

8. ติดตามและประเมินผลการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

9. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการโรงเรียน 

 

3. กลุมงานประเมินมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการศึกษา 

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 1) นางสาวสุมนมานต  อมรมุนีพงศ  ประธานกรรมการ 

 2) นายวรดิฐ   เกิดผล   รองประธานกรรมการ 

 3) นายประกิต  โฆสิต   กรรมการ 

 4) นายไพรัตน  พลอยเจริญ  กรรมการ 

 5) นางเฉลียว   พลอยเจริญ  กรรมการ 

 6) นางสาวรําพู  ชางไชย   กรรมการ 

 7) นางสาวพัชรินทร  พรมสุบรรณ  กรรมการ 

 8) นางพิชชากร  มูลปานันท  กรรมการ 

 9) นายศราวุฒิ  เนียมหอม  กรรมการ 

 10) นายชาญวิทย  เซี่ยงจง   กรรมการ 

 11) นางกาญจนา  จิตประสาร  กรรมการ 

 12) นายเอกรัฐ  ตรองบุญมี  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ 

1. จัดทําแผน โครงการ กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและสงเสริมการเรียน การสอน 

2. จัดทําโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

    พุทธศักราช 2551 และวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะ อันพึงประสงคของสถานศึกษา 

3. ประสานงานและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู หลักสูตรทองถิ่น 

    รวมกับกลุมสาระการเรียนรู 

4. ประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรูในการจัดอัตรากําลังเพื่อนํามาจัดตารางสอน 

5. ประสานงานดูแลการจัดกลุมการเรียน ตารางสอน และจัดครูเขาสอนทุกภาคเรียน และรวบรวม 

    ตารางสอนครูและตารางเรียนของนักเรียนเปนรูปเลม 

6. นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

7. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 



8. ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดําเนินงานและการใชหลักสูตร 

9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1) นางจุฑารัตน  ขอสุข   ประธานกรรมการ 

2) นางสาวนิรมล  แจมรัตนโสภิณ  รองประธานกรรมการ 

3) นายศราวุฒิ  เนียมหอม  กรรมการ 

4) นางสาววรรณรัตน  หลักแหลม  กรรมการ 

5) ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2563 กรรมการ 

6) นายเอกรัฐ   ตรองบุญมี  กรรมการและเลขานุการ 

มหีนาที่ 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/และปฏิทินปฏิบัติงานของงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

2. ประสานงาน ติดตาม ดูแล ใหคําปรึกษาการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนว กิจกรรม 

    นักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 

3. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการโรงเรียน 

 

 งานสงเสริมนักเรียนดานวชิาการ 

 1) นายฉัตรชัย  ศรีสมบูรณ  ประธานกรรมการ 

 2) นางสาวรําพู  ชางไชย   รองประธานกรรมการ 

 3) นายประกิต  โฆสิต   กรรมการ 

 4) นายไพรัตน  พลอยเจริญ  กรรมการ 

 5) นางเฉลียว   พลอยเจริญ  กรรมการ 

 6) นายวรดิฐ   เกิดผล   กรรมการ 

 7) นางสาวพัชรินทร  พรมสุบรรณ  กรรมการ 

 8) นายศราวุฒิ  เนียมหอม  กรรมการ 

 9) นายชาญวิทย  เซี่ยงจง   กรรมการ 

 10) นางกาญจนา  จิตประสาร  กรรมการ 

      11) นายเอกรัฐ  ตรองบุญมี  กรรมการและเลขานุการ 

มหีนาที่ 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/และปฏิทินปฏิบัติงานของงานสงเสริมนักเรียนดานวิชาการ 

2. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

3. จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อสงเสริมสนับสนุนความรูความสามารถพิเศษของนักเรียน 

4. จัดกิจกรรมทางวิชาการอยางหลากหลายเพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ 



5. สงเสริมใหนักเรียนเขารวมการประกวดแขงขันทักษะทางวิชาการกับหนวยงานอื่นๆ 

6. ประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรูและหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของในการเขารวมการแขงขัน 

    ทางวิชาการ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ 

7. เผยแพรประชาสัมพันธผลงานของนักเรียน 

8. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


