
คู่มือการบริหารงาน

กลุ่มบริหารวิชาการ

ปีการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

ตําบลนํําชุน อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สังกัด สํานักงานเขตพํืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เพชรบูรณ์

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขํันพํืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ



คํานํา

คู่มือ การบริหารงานวิชาการ เป็นเอกสารของฝ่ายวิชาการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และสร้างความเข้าใจในการนําหลักการบริหารสู่การปฏิบัติ

ที่ให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนสู่ชุมชนและท้องถ่ิน จากการที่โรงเรียนได้รับ

การสนับสนุน จากผู้ปกครอง ชุมชนและครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ในการนําเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอนและการบูรณาการ ซ่ึงเป็นการสนองนโยบายของ

โรงเรียน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวการปฏิรูปการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ โดยเฉพาะการนําผลความสําเร็จต่างๆ ในการบริหารงานวิชาการสู่โลกกว้างทางการศึกษา ในการสร้าง

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตท้ังภายนอกและภายในโงเรียน (Internet&Intranet) และเครือข่ายบริการด้านวิชาการ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการบริหารวิชาการนี้ จะมีประโยชน์และเป็นแนวทางในการบริหารงาน

การพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ สืบไป

กลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์





โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้อํานวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

- งานธุรการฝ่ายวิชาการ

- งานจัดการเรียนการสอน

- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- งานห้องสมุด

- งานระบบดูแลช่วยเหลือ

กลุ่มงานประกัน

คุณภาพการศึกษา

- งานประกันคุณภาพ

การศึกษา

- งานนิเทศการสอน

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

- งานหลักสูตร

กลุ่มงานวิจัย ผลิตสื่อ นวัตกรรม

และเทคโนโลยี

- งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา

- งานสื่อและแหล่งเรียนรู้

- ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

กลุ่มงานทะเบียนวัดผล

- งานทะเบียน

- งานวัดผลและประเมินผล

การศึกษา

- งานข้อมูลสารสนเทศ GPA



กลุ่มบริหารวิชาการ

ความสําคัญ

งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๑ มุ่งให้กระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด

ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาดําเนินการได้โดยอิสระคล่องตัว รวดเร็วสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจน

การวัดและประเมินผล รวมท้ังการจัดปัจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมี

คุณภาพ และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้อง

๒. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้องกับระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาตนเอง และการประเมินจากหน่วยงาน

ภายนอก

๓. เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจัดปัจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาการ

เรียนรู้ท่ีสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญได้อย่างมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ

๔. เพื่อให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและของ

บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นๆ อย่างกว้างขวาง

ขอบข่ายภาระงานกลุ่มบริหารวิชาการ

๑. การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน

๒. การวางแผนงานด้านวิชาการ

๓. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

๔. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

๕. การพัฒนาการกเรียนรู้

๖. การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน

๗. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

๘. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้



๙. การนิเทศการศึกษา

๑๐. การแนะแนว

๑๑. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

๑๒. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ

๑๓. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

๑๔. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ

และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา

๑๕ .การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา

๑๖. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา

๑๗. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

๑. การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร

๑.๑ วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินที่สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดทําไว้

๑.๒ วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือกําหนดจุดเน้นหรือประเด็นท่ีสถานศึกษาให้ความสําคัญ

๑.๓ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือนํามาเป็นข้อมูลจัดทําสาระการ

เรียนรู้ท้องถ่ินของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

๑.๔ จัดทําสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินของสถานศึกษาเพื่อนําไปจัดทํารายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพ่ิมเติม

จัดทําคําอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์และจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนให้แก่ผู้เรียน ประเมินผลและปรับปรุง

๑.๕ ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ

๒. การวางแผนงานด้านวิชาการ

๒.๑ วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูล และกํากับ ดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงาน

วิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และการ

เทียบโอน ผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อและ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการ

ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ

๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน



๓. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

๓.๑ จัดทําแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

๓.๒ จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงชั้น ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญ พัฒนาคุณธรรมนําความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๓ ใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้

๓.๔ จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

๓.๕ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

๓.๖ ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเสิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพิการ ด้อยโอกาสและมีความ

สามารถพิเศษ

๔. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

๔.๑ จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง โดย

๔.๑.๑ จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ

และสังคมและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น

๔.๑.๒ จัดทําหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา

มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข

๔.๑.๓ จัดให้มีวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ

๔.๑.๔ เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซ้ึงมากข้ึนสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่

การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศ

๔.๑.๕ เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน

ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและโลก

๔.๒ สถานศึกษาสามารถจัดทําหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอนและอ่ืน ๆ ให้เหมาะสมกับ

ความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

๔.๓ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา

๔.๔ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาได้รับทราบ



๕. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

๕.๑ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน โดยคํานึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล

๕.๒ ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา

๕.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการ

อ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

๕.๔ จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝัง

คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา

๕.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอํานวยความ

สะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

เรียนรู้ ท้ังนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ

๕.๖ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดา และบุคคล

ในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

๕.๗ ศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ก้าวหน้า เพื่อเป็นผู้นําการจัด

กระบวนการเรียนรู้ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น

๖. การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน

๖.๑ กําหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้สอดคล้อง

กับนโยบายระดับประเทศ

๖.๒ จัดทําหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา

๖.๓ วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน

๖.๔ จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ัน และจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน

๖.๕ จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล

๖.๖ จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิง

ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน



๖.๗ ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมิน การเรียนด้านต่างๆ รายปี / รายภาคและตัดสินผลการ

เรียนการผ่านช่วงชั้นและจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

๖.๘ การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอํานาจของถานศึกษาที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการการดําเนินการเพื่อ

กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพร้อมท้ังให้ผู้บริหาร

สถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน

๗. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

๗.๑ กําหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการ

ทํางานของนักเรียน ครูและผู้เก่ียวข้องกับการศึกษา

๗.๒ พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับ การปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสําคัญใน

การเรียนรู้ที่ซับซ้อนข้ึนทําให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจักการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา การผสมผสาน

ความรู้แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาท่ีตนสนใจ

๗.๓ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย

๗.๔ รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมท้ังสนับสนุนให้

ครู นําผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนา การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

๘. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

๘.๑ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงเพื่อสนับสนุน

การแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้

๘.๒ จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น พัฒนาห้องสมุด

ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ จัดให้มีห้องสมุดหมวดวิชา ห้องสมุดเคลื่อนท่ี มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องพิพิธภัณฑ์

ห้องมัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทยบริการ Resource Center สวนสุขภาพ

สวนวรรณคดี สวนหนังสือ

๘.๓ จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถ่ินให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนของสถานศึกษาของ

ตนเอง เช่น จัดเส้นทาง/แผนท่ีและระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชน ห้องสมุด สถาบันการศึกษา

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ฯลฯ

๘.๔ ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ

นิเทศ กํากับติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง



๙. การนิเทศการศึกษา

๙.๑ สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการ

ทํางานร่วมกันที่ใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทํางานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ การนิเทศ

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้าและเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง

๙.๒ จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ท่ัวถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ

๙.๓ จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เช่ือมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา

๑๐. การแนะแนว

๑๐.๑ กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสําคัญ โดยให้ทุกคนใน

สถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๑๐.๒ จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจน

๑๐.๓ สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๑๐.๔ ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนเพ่ือให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และเช่ือมโยงสู่การดํารงชีวิตประจําวัน

๑๐.๕ คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ทําหน้าท่ีครูแนะแนว

ครูที่ปรึกษา ครูประจําชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว

๑๐.๖ ดูแล กํากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง

เป็นระบบ

๑๐.๗ ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชน

๑๐.๘ ประสานงานด้านการแนะแนว ระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน ชุมชน

ศาสนสถาน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว

๑๐.๙ เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๑๑. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

๑๑.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและความต้องการของชุมชน



๑๑.๒ จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนางานและการสร้าง

ระบบประกันคุณภาพภายในจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย สะดวก

รวดเร็ว ปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

๑๑.๓ จัดทําแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์)

๑๑.๔ ดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาต้องสร้างระบบ

การทํางานที่เข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วมและวงจรการพัฒนาคุณภาพของ เดมม่ิง (Deming Cycle)

๑๑.๕ ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยดําเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนให้

ครู ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

๑๑.๖ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนดเพื่อรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก

๑๑.๗ จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี (SAR) และสรุปรายงานประจําปี โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน

๑๒. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข็มแข็งทางวิชาการ

๑๒.๑ จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน

๑๒.๒ ส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน

๑๒.๓ ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและรู้จัก

เลือกสรร ภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ

๑๒.๔ พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างชุมชน

๑๓. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

๑๓.๑ ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมท้ังสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

๑๓.๒ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรท้ังภาครัฐ

และเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

๑๓.๓ ให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในท่ีอื่น ๆ



๑๓.๔ จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า การ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น

๑๔. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและ

สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

๑๔.๑ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ใน

เรื่องเก่ียวกับสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

๑๔.๒ จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพ่ิมความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร

ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน

สังคมอ่ืน ท่ีร่วมจัดการศึกษา

๑๔.๓ ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน

องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นร่วมกันจัดการศึกษาและใช้ทรัพยากร

ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

๑๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับบุคคล

ครอบครัว ชุมชุน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา

สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน

๑๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว ชุม

ชุน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา

สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน

๑๔.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน

องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ได้รับการช่วยเหลือ

ทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจําเป็น

๑๔.๖ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท้ังด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง

มีประสิทธิภาพ

๑๕. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา

๑๕.๑ ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพ่ือให้

ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติในแนวเดียวกัน



๑๕.๒ จัดทําร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องทุก

ฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติในแนวเดียวกัน

๑๕.๓ ตรวจร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและแก้ไขปรับปรุง

๑๕.๔ นําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

๑๕.๕ ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา

และนําไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป

๑๖. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา

๑๖.๑ ศึกษาวิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ

สถานศึกษาเพ่ือเป็นหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

๑๖.๒ จัดทําหนังสือเรียน หนังสือประกอบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงานใบความรู้เพื่อ

ใช้ประกอบการเรียนการสอน

๑๖.๓ ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด

ใบงาน ใบความรู้เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน

๑๗. การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

๑๗.๑ จัดให้มีการร่วมกันจัดนโยบาย วางแผนในเร่ืองการจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา ของสถานศึกษา

๑๗.๒ พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเร่ืองเก่ียวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งเครือค่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา

๑๗.๓ พัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ที่ให้ข้อมูลจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะหาแหล่งส่ือที่เสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้

มีประสิทธิภาพ

๑๗.๔ พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน

๑๗.๕ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิตใช้และพัฒนาสื่อ

และเทคโนโลยีทางการศึกษา



การจัดวางตัวบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ

ปีการศึกษา ๒๕๖๕

การบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มีการจัดวางตัว

บุคลากรและกําหนดบทบาทหน้าท่ีเพ่ือให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ ดังนีํ

กลุ่มบริหารวิชาการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนีํ

๑. วางแผน บริหารงานวิชาการ ควบคุมดําเนินการงานวิชาการของโรงเรียน กํากับ ติดตาม

ตรวจสอบกล่ันกรองทุกกลุ่มงาน เพื่อนําเสนอต่อผู้อํานวยการโรงเรียน

๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางรุ่งนภา ขวัญพรม ข้าราชการครู ตําแหน่งรองผู้อํานวยการโรงเรียน

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ คนที่ ๑

๒. วางแผน บริหารงานวิชาการ ควบคุมดําเนินการงานวิชาการของโรงเรียน กํากับ ติดตาม

ตรวจสอบกล่ันกรองทุกกลุ่มงานของงานวิชาการ เพื่อนําเสนอต่อผู้อํานวยการโรงเรียน

๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสกุลดารา กองแก้ว ข้าราชการครู ตําแหน่งครู ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. วางแผน บริหารงานวิชาการ ควบคุมดําเนินการงานวิชาการของโรงเรียน กํากับ ติดตาม

ตรวจสอบกล่ันกรองทุกกลุ่มงานของงานวิชาการ เพื่อนําเสนอต่อรองผู้อํานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ

๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการและสารสนเทศวิชาการ

๑. นางรุ่งนภา ขวัญพรม ประธานกรรมการ

๒. นางสกุลดารา กองแก้ว รองประธานกรรมการ

๓. นางจุรีพร ศรีธาดา กรรมการ



๔. นางนฤมนต์ รัตนเสถียร กรรมการ

๕. นางนาทกัญญา นงภา กรรมการ

๕. นางสาวนิตยา น้อยนันท์ กรรมการ

๖. นางสาวจง ศักดิ์เจริญชัยกุล กรรมการ

๗. นางสาวสุปราณี แก้วดู กรรมการและเลขานุการ

8. นางอรัญญา ลาดเลา ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. วางแผนการบริหารของกลุ่มบริหารวิชาการ กําหนดโครงสร้างการบริหาร และขอบข่ายงานวิชาการ

จัดทําแผนภูมิโครงสร้างการบริหาร พรรณนางานตามโครงสร้าง มอบหมายผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างการ

บริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. รวบรวมข้อมูลและจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติของทางวิชาการ ให้เป็นระบบ กําหนดผู้รับผิดชอบ

มีการเผยแพร่ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สะดวกในการนําไปใช้และเป็นปัจจุบัน

๓. จัดทําและมีแผนงานวิชาการ จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบปฏิบัติตามแผน ดําเนินงาน

อย่างเป็นข้ันตอน มีการกํากับติดตาม และประเมินผล สรุปวิเคราะห์การดําเนินงานเพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนา

งานวิชาการ

๔. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลด้านวิชาการ จัดทําสารสนเทศ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้

ในการจัดเก็บข้อมูลและนําสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. วางแผนการรับนักเรียนและการจัดแนะแนวการศึกษาต่อโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากบริบทของโรงเรียน

และนโยบายต้นสังกัด แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบจัดทําแนวประกาศแนวปฏิบัติและแผนการรับนักเรียน

เผยแพร่ให้สาธารณชน และสร้างความเข้าใจให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งสรุปผลการดําเนินงานเพ่ือนําข้อมูลมา

ปรับปรุงและพัฒนา

๖. วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน นําผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนาและเผยแพร่ท้ังในละนอกโรงเรียน

๗. กําหนดแนวทางปฏิบัติ และช้ีแจงสร้างความเข้าใจในการดําเนินงานของการประเมินผลการเรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์ อ่านเขียนและสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนจัดทําเครื่องมือแบบประเมิน

กรรมการย่อยภายในกลุ่มงานให้ครอบคลุมทุกรายการ

๘. ประเมินผลตามแนวทางท่ีกําหนด กํากับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และนําผลไปปรับปรุง

พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพในรูปแบบของคณะกรรมการ

๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานบริหารงานวิชาการ

๒.๑ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

๑. นางสาวสุปราณี แก้วดู ประธานกรรมการ



๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ กรรมการ

และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๓. นางสาวนิตยา น้อยนันท์ กรรมการ

๔. นางอรัญญา ลาดเลา กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. กําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และจุดเน้นของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐานและบริบทของโรงเรียนเพ่ือจัดทําโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

๒. วิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสของนักเรียนอย่างหลากหลาย ตอบสนองตามความต้องการนักเรียน

ท่ีจะนํามาพัฒนาเป็นหลักสูตรความสามารถพิเศษและตามศักยภาพของผู้เรียน

๓. วางแผนการดําเนินงาน กําหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและแนะแนว
การจัดส่วนสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถ่ินและนําหลักสูตรไปใช้ในชั้นเรียน

๔. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เก่ียวข้อง และนํา

ข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ มาพิจารณาเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

๕. กํากับติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา แล้วใช้ผลการประเมินวิเคราะห์วางแผน

นําไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารหลักสูตรต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึนและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย

๒.๒ งานจัดตารางสอน ตารางเรียน

๑. นางสกุลดารา กองแก้ว ประธานกรรมการ

๒. นางสาวสุปราณี แก้วดู รองประธานกรรมการ

๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระเรียนรู้ กรรมการ

และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๔. นางสาวสกุณา แก้วทะ กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. สํารวจครูผู้สอนตามกลุ่มสาระเพ่ือจัดตารางสอน
๒. สรุปรายงานจํานวนคาบสอน
๓. สรุปรายงานการกํากับติดตาม ประเมินผล การจัดตารางสอน และตารางเรียนและนําผลไปปรับปรุง
พัฒนา
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๓ งานนิเทศภายใน
๑. นางสกุลดารา กองแก้ว ประธานกรรมการ
๒. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน กรรมการ
๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระเรียนรู้ กรรมการ

และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๔. นางนฤมนต์ รัตนเสถียร กรรมการและเลขานุการ



๕. นางอรัญญา ลาดเลา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดทําปฏิทินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาเป็นรายภาคเรียน
๒. ดําเนินการวางแผนนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับ

สถานศึกษาและสรุปรายงานผล
๓. ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
๔. ติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอนของแต่ละระดับชั้น
๕. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศท่ีร่วมมือช่วยเหลือกัน

แบบกัลยาณมิตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันหรือแบบอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม
๖. ควบคุม ดูแล กํากับ ติดตามสมุดบันทึกนิเทศการเรียนการสอน
๗. สรุปรายงานประเมินผลการนิเทศภายในนําไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย

๒.๔ งานจัดครูสอนแทน

๑. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประธานกรรมการ
และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๒. นางอรัญญา ลาดเลา กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดทําแนวปฏิบัติและผู้รับผิดชอบการจัดครูเข้าสอนแทนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. มีการจัดครูเข้าสอนแทนโดยต้องคํานึงถึงความรู้ความสามารถและความถนัด
๓. กํากับติดตาม การจัดครูเข้าสอนแทนอย่างสม่ําเสมอ
๔. สรุปรายงานและประเมินผลการจัดสอนแทนและนําผลไปปรับปรุงพัฒนา

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย

๒.๕ งานนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานทางวิชาการ
๑. นายอนุสิษฐ์ จิตจํานงค์ ประธานกรรมการ
๒. นางพูลวดี ภาพสิงห์ กรรมการ
๓. นางสาวสกุณา แก้วทะ กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ศึกษาวิเคราะห์ความจําเป็นในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน
๒. จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมต่อการเรียนการสอน
๓. จัดบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (E1-E3) สําหรับการเรียนการสอน

๔. ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอน
๕. ซ่อมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ให้มีสภาพพร้อมใช้ (ตามศักยภาพ)
๖. พัฒนาเว็บไซต์ / พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน



๗. มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ดําเนินงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘. กํากับติดตามการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งสรุปรายงานผล
๙. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย

๒.๖ งานบริหารจัดการการทดสอบระดับชาติ (O-net)
๑. นางสาวนิตยา น้อยนันท์ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุปราณี แก้วดู รองประธานกรรมการ
๓. นางนฤมนต์ รัตนเสถียร กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. มีการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวช้ีวัด ผลการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงกับแบบทดสอบและผ

ลการ ทดสอบระดับชาติ

๒. วางแผนพัฒนา กําหนดเป้าหมายความสําเร็จของการพัฒนานักเรียนเพ่ือการทดสอบระดับชาติ

๓. มอบหมายผู้รับผิดชอบและดําเนินงานตามแผนพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย

๔. กํากับติดตามและประเมินผล และสรุปผล นําผลมาปรับปรุงพัฒนาเพื่อเพิ่มระดับของผลการทดสอบ

ระดับชาติ

๕. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย

๒.๗ งานจัดสอนเสริมและจัดสอนซ่อมเสริม

๑. นางนฤมนต์ รัตนเสถียร ประธานกรรมการ

๒. นางสาวนิตยา น้อยนันท์ รองประธานกรรมการ

๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระเรียนรู้ กรรมการ

และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๔. นางอรัญญา ลาดเลา กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. สํารวจผลการเรียนนักเรียน แบ่งกลุ่มผลการเรียนระดับ ๓ – ๔ กลุ่มผลการเรียนระดับ ๑.๕ - ๒.๕

และแบ่งกลุ่มผลการเรียนระดับ ๐ - ๑

๒. สํารวจ , แจ้งครูผู้สอน เพื่อเปิดสอนซ่อมเสริม จัดสอนพิเศษ

๓. จัดตารางเวลาเรียน – สอนเสริมพิเศษวันเสาร์ / สอนซ่อมเสริมวันหยุด ดําเนินการสอน

ตามแนวปฏิบัติ

๔. จัดเตรียมเอกสารลงเวลา – สรุปรายงานการจัดสอนทุกครั้งท่ีมีการเรียนการสอน

๕. นําผลการสอนวิเคราะห์รายงานเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา

๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. งานจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๓.๑ งานจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๓.๑.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย



๑. นางจุรีพร ศรีธาดา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

๒. นางสาวสุกัญญา จิตรนอก กรรมการ

3. นางสาวนิตยา น้อยนันท์ กรรมการและเลขานุการ

๓.๑.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย

๑. นายสมาน ดอนชมไพร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

๒. นางนฤมล ลู่ทอง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

๓. นางลัดดาวัลย์ ดอนชมไพร กรรมการ

๔. นางสาวสุมาลี บัวพรวน กรรมการ

๕. นายพุฒิพัฒน์ วงศ์วิริยชาติ กรรมการ

๖. นางสาวสุปราณี แก้วดู กรรมการ

๗. นางสาวจิราภรณ์ หล้าน้อย กรรมการ

๘. นายอนุสิษฐ์ จิตจํานงค์ กรรมการ

๙. นางพูลวดี ภาพสิงห์ กรรมการ

๑๐. นางนฤมนต์ รัตนเสถียร กรรมการและเลขานุการ

๑๑. นางสาวสกุณา แก้วทะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๑.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย

๑. นายธิติสรณ์ ศรีธาดา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

๒. นางมันทนา ผุยผัน รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

๓. นางรัชนี เหลืองทอง กรรมการ

๔. นางสุจีลักษณ์ จิระเดชประไพ กรรมการ

๕. นางนิตยา แก่นนาค กรรมการ

๖. นางสาวรติพร สีสายคํา กรรมการและเลขานุการ

๓.๑.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย

๑. นายวีระพันธ์ เกตุพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

๒. นายรณชัย ปราชม รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

๓. นางนาที เทียนเหลือ กรรมการ

๔. นางชุลีพร หม่องอิน กรรมการและเลขานุการ

๕. นางเตือนใจ สัจวาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๑.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย

๑. นางสาวพจนารถ แก้วยศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

๒. นางสกุลดารา กองแก้ว รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

๓. นางนารี ผิวจันทร์ กรรมการ



๔. นางสาวสุดสงวน แสงก้อน กรรมการ

๕. นายมณชัย กองเงิน กรรมการ

๖. นายประยุกต์ จิระเดชประไพ กรรมการ

๗. นางสาวจง ศักดิ์เจริญชัยกุล กรรมการและเลขานุการ

๘. นางอรัญญา ลาดเลา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๑.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วย

๑. นายประชุม เหล่าแช่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

๒. นายชัชนท รีรมย์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

๓. นางสาววิชิตา โฉมอุดม กรรมการ

๔. นายอภินันทิการ พิพิธกุล กรรมการ

๕. นายกศิชา สะดา กรรมการและเลขานุการ

๓.๑.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประกอบด้วย

๑. นางสาวตรึงใจ เกียรติกิตติกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

๒. นางวันเพ็ญ จุดาศรี รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

๓. นางนันทิยา คําสิงห์ กรรมการ

๔. นางสาวอรวราภรณ์ สุนลี กรรมการ

๕ นางสาวรัชฎาภรณ์ บุญประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ

๖. นางวงษ์รัตน์ เพชรบูรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๑.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย

๑. นางรัตมณี แสงสีดา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

๒. นายปรีชา พึ่งบัว รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

๓. นายสาธิต ศรีสด กรรมการและเลขานุการ

๓.๑.๙ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑. นางนาทกัญญา นงภา หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๒. นางวงษ์รัตน์ เพชรบูรณ์ รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๓. นายธิติสรณ์ ศรีธาดา กรรมการ

๔. นางรัชนี เหลืองทอง กรรมการ

๕. นางสาวรติพร สีสายคํา กรรมการ

๖. นางสาวสุมาลี บัวพรวน กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. วิเคราะห์หลักสูตรและวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

โดยใช้กระบวนการท่ีหลากหลาย ใช้แผนการจัดการเรียนรู้บันทึกหลังสอนและประเมินคุณภาพ แผนการจัด



การเรียนรู้ นํามาประเมินปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๒. จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย สอดแทรกมาตรฐานตัวช้ีวัด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและผลการเรียนรู้ สอดคล้องกับสมรรถนะ

หลักตามหลักสูตรแกนกลางใช้รูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑

นํากระบวนการวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

๓. จัดหา จัดทํา และพัฒนาสื่ออุปกรณ์ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ และมีการจัดเก็บอย่าง

เป็นระบบ มีการประเมินผลกระบวนการจัดหา จัดทําและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้

๔. จัดหาแหล่งการเรียนรู้ สํารวจ รวบรวมข้อมูลและจัดทําบัญชีแหล่งการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ จัดให้นักเรียนไปศึกษาและฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ ณ แหล่ง การเรียนรู้ กํากับติดตาม การใช้แหล่ง

เรียนรู้อย่างเป็นระบบ รายงานผลการใช้เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนา

๕. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามบริบท

ของโรงเรียนครอบคลุมทุกกลุ่มโดยมีนักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนและทํากิจกรรม รวมท้ังประเมินผลและนําผ

ลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๖. กําหนดแนวทางพัฒนาการจัดบรรยากาศท้ังในและนอกห้องเรียน

๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒ งานพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อสร้างนวัตกร

๓.๒.๑ ห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกร (SIT)

๑. นางจุรีพร ศรีธาดา ประธานกรรมการ

๒. นางสกุลดารา กองแก้ว รองประธานกรรมการ

๓. นายสมาน ดอนชมไพร กรรมการ

๔. นางสาวสกุณา แก้วทะ กรรมการ

๕. นายอนุสิษฐ์ จิตจํานงค์ กรรมการ

๖. นายพุฒิพัฒน์ วงศ์วิริยชาติ กรรมการ

๗. นางพูลวดี ภาพสิงห์ กรรมการ

๘. นางสาวนิตยา น้อยนันท์ กรรมการและเลขานุการ

๓.๒.๒ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ( SMTE)

๑. นางสาวสุปราณี แก้วดู ประธานกรรมการ

๒. นายพุฒิพัฒน์ วงศ์วิริยชาติ รองประธานกรรมการ

๓. นายอนุสิษฐ์ จิตจํานงค์ กรรมการ

๔. นางสาวนิตยา น้อยนันท์ กรรมการ

๕. นางจุรีพร ศรีธาดา กรรมการ

๖. นางนฤมนต์ รัตนเสถียร กรรมการและเลขานุการ

๓.๒.๓ ห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนกีฬา



๑. นายพีระวัตร จันทกูล ประธานกรรมการ

๒. นางรุ่งนภา ขวัญพรม รองประธานกรรมการ (กีฬาวอลเล่ย์บอล)

๓. นายอักษร ดีไสว รองประธานกรรมการ (กีฬาฟุตบอล)

๔. นายประชุม เหล่าแช่ม กรรมการ

๕. นายชัชนท รีรมย์ กรรมการ

๖. นายกศิชา สะดา กรรมการ

๗. นายอภินันทิการ พิพิธกุล กรรมการ

๓.๒.๔ ศูนย์สะเต็มศึกษา (Stem Education)

๑. นายพุฒิพัฒน์ วงศ์วิริยชาติ ประธานกรรมการ

๒. นายอนุสิษฐ์ จิตจํานงค์ รองประธานกรรมการ

๓. นางสาวสุมาลี บัวพรวน กรรมการ

๔. นางสาวนิตยา น้อยนันท์ กรรมการและเลขานุการ

๓.๒.๕ ห้องเรียนรู้ออนไลน์ด้วยระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและ Creative Classroom

๑. นายอนุสิษฐ์ จิตจํานงค์ ประธานกรรมการ

๒. นายพุฒิพัฒน์ วงศ์วิริยชาติ รองประธานกรรมการ

๓. นางสาวสกุณา แก้วทะ กรรมการ

๔. นางพูลวดี ภาพสิงห์ กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. จัดกระบวนการคัดเลือก จัดกลุ่ม ความสามารถของนักเรียนแต่ละประเภท จัดกิจกรรมพัฒนา

นักเรียน จัดเวทีให้แสดง เข้าร่วมการแข่งขันทั้งในและนอกโรงเรียน

๒. วางแผนดําเนินการเพื่อพัฒนาส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน จัดกิจกรรมประชุม อบรม

สัมมนาประสานงาน ร่วมกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง

๓. รวบรวมเผยแพร่เอกสารที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมความเป็นเลิศ

๔. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานส้ินภาคเรียนและปีการศึกษา

๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๓ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๓.๓.๑ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

๑. นางวงษ์รัตน์ เพชรบูรณ์ ประธานกรรมการ

๒. นายสมาน ดอนชมไพร รองประธานกรรมการ

๓. นายประชุม เหล่าแช่ม กรรมการ

๔. นายชัชนท รีรมย์ กรรมการ

๕. นางรัชนี เหลืองทอง กรรมการ



๖. นางสาวรติพร สีสายคํา กรรมการ

๗. นางวันเพ็ญ จุดาศรี กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. จัดแต่งตั้งผู้กํากับและผู้ช่วยผู้กํากับของลูกเสือและเนตรนารี

๒. กําหนดกิจกรรมของลูกเสือและเนตรนารีแต่ละระดับชั้น

๓. ควบคุมดูแลการเปิด / ปิดกองลูกเสือและเนตรนารี

๔. รายงานผลการปฏิบัติงาน

๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๓.๒ กิจกรรมชุมนุม

นางสาวสุมาลี บัวพรวน ประธานกรรมการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. จัดให้มีกิจกรรมชุมนุมโดยให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ

๒. ควบคุม ดูแลนักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม

๓. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน

๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๓.๓ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

๑. นายธิติสรณ์ ศรีธาดา ประธานกรรมการ

๒. นายรณชัย ปราชม กรรมการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังนี้

๑. เป็นผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร

๒. ควบคุมดูแลการเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

๓. นํานักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

๔. ดูแลการรับสมัคร การย้ายสถานศึกษา การไปสอบของนักศึกษาวิชาทหาร

๕. จัดทําข้อมูลการเรียน การขาดเรียน เพื่อจัดทําสถิติประเมินผลการเรียน

๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย

๓.๓.๔ กิจกรรมสาธารณประโยชน์

๑. นางสาวรติพร สีสายคํา ประธานกรรมการ

๒. นางรัชนี เหลืองทอง กรรมการ

๒. นางนิตยา แก่นนาค กรรมการกรรมการและเลขานุการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. จัดกิจกรรมจิตอาสาให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน

๒. ควบคุมดูแลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา



๓. รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมจิตอาสา

๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย

๔. งานพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ

๔.๑ งานพัฒนาครูทางด้านวิชาการ

๑. นางสกุลดารา กองแก้ว ประธานกรรมการ

๒.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กรรมการ

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๓. นางนาทกัญญา นงภา กรรมการและเลขานุการ

๓. นางอรัญญา ลาดเลา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. สํารวจความต้องการจําเป็นและวิเคราะห์สมรรถนะครูรายบุคคล กําหนดแผนหรือโครงการในแผน

ปฏิบัติการประจําปี

๒. พัฒนาครูใหม่ โดยจําแนกครูบรรจุ ครูย้าย ครูอัตราจ้าง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยจัด

พี่เล้ียงให้คําแนะนําและท่ีปรึกษา

๓. เสนอความเห็นตามลําดับข้ันตอนต่อผู้อํานวยการโรงเรียนในการจัดครูเข้ารับการอบรม/ประชุมสัมมนา
ต่างๆ

๔. เสนอรายงานผลการอบรม การไปราชการ ประชุมสัมมนาต่างๆ ของคณะครู ต่อผู้อํานวยการโรงเรียน
และเก็บรวบรวมเพื่อรองรับการตรวจสอบนิเทศและติดตาม

๕. ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชนและองค์กร
ปกครองท้องถ่ิน

๖. สํารวจการศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษารวมท้ังความต้องการในการได้รับการสนับสนุน ด้านวิชาการ
ของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา

๗. สํารวจครูเพ่ือจัดตั้งครูท่ีปรึกษาในระดับชั้นต่าง ๆ
๘. ดําเนินงานตามแผน กํากับติดตาม มีการประเมินสรุปรายงานและนําผลการประเมินใช้เป็นข้อมูลใน

การพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง
๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๒ งานส่งเสริมการวิจัย การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และโรงเรียนมาตรฐานสากล

(World – class standard school)

๑. นางนฤมนต์ รัตนเสถียร ประธานกรรมการ

๒. นางสาวนิตยา น้อยนันท์ รองประธานกรรมการ

๓. นางสาวสุปราณี แก้วดู กรรมการ



๔. นางจุรีพร ศรีธาดา กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้เร่ืองการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูใช้กระบวนการวิจัย ไปพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ นําผลไปแก้ไขปัญหา มีการสรุปผลกรพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คุณภาพผู้เรียนท่ีเป็นผล

จากกระบวนการวิจัย และเผยแพร่เอกสารทั้งในและนอกโนรงเรียน

๒. มีแผนส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ จัดทําและจัดหาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีมีการประเมินการใช้ และนําผลไปปรับปรุงพัฒนา

๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อบริหารการจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ในภาพรวมของ
สถานศึกษา

๔. ส่งเสริม ให้ครูใช้กระบวน การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research :CAR) เพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

๕. ประสานความร่วมมือในสถานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ ผลงานการวิจัยหรือพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการ กับสถานศึกษาบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น

๖. รวบรวมและจัดทําเอกสารเก่ียวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล
๗. ประสานงานกับงานหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

๘. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS1, IS2, IS3 ให้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ
๙. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนด้านโครงงานในรายวิชาต่าง ๆ และผลงานในรายวิชาการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง
๑๐. สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
๑๑. สรุปผลการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๓ งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้

๔.๓.๑ งานห้องสมุด

๑. นางวงษ์รัตน์ เพชรบูรณ์

๒. นางจุรีพร ศรีธาดา

๔.๓.๒ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

นางสาวสุกัญญา จิตรนอก

๔.๓.๓ ห้องเรียนดิจิทัล (Digital Learning)/ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ (Sever) /

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (E- learning 1-3) และ Creative Classroom

๑. นายอนุสิษฐ์ จิตจํานงค์

๒. นางสาวสกุณา แก้วทะ



๓. นางพูลวดี ภาพสิงห์

๔.๓.๔ ห้องปฏิบัติการทางเคมี

นางนฤมนต์ รัตนเสถียร

๔.๓.๕ ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา

นางสาวจิราภรณ์ หล้าน้อย

๔.๓.๖ ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์

นางสาวสุมาลี บัวพรวน

๔.๓.๗ ห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน( Basic Science Centre)

นายสมาน ดอนชมไพร

๔.๓.๘ ห้องศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (SMTE)

นางสาวสุปราณี แก้วดู

๔.๓.๙ ห้องปฏิบัติการคหกรรม

นางสาวรัชฎาภรณ์ บุญประเสริฐ

๔.๓.๑๐ ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์/ดนตรีไทย/ดนตรีสากล

นางรัตมณี แสงสีดา

๔.๓.๑๑ ห้องปฏิบัติการศิลปะ

นายสาธิต ศรีสด

๔.๓.๑๒ อาคารศูนย์กีฬา ห้องพลศึกษา

๑. นายชัชนท รีรมย์

๒. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

๔.๓.๑๓ ห้องจริยธรรม

นางเตือนใจ สัจวาท

๔.๓.๑๔ ห้องประวัติศาสตร์ /อาเซียน

นายวีระพันธ์ เกตุพันธุ์

๔.๓.๑๕ ห้องปฏิบัติการกิจกรรมแนะแนว

นางนาทกัญญา นงภา

๔.๓.๑๖ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายธิติสรณ์ ศรีธาดา

๔.๓.๑๗ ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ

นางวันเพ็ญ จุดาศรี

๔.๓.๑๘ ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ



นางสาวสุดสงวน แสงก้อน

มีหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. สํารวจแหล่งการเรียนรู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน

ท้องถิ่น และภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา

๒. จัดทําเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและแพร่หลาย

๓. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ รวมท้ังพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ และประสานความร่วมมือ

สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา ในการจัดตั้งส่งเสริม

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท่ีใช้ร่วมกัน

๔. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ท้ังภายในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวน

การเรียนการเรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถ่ิน

๕. สรุป รายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้ สํารวจความพึงพอใจของการใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ

๖. ปฏิบัติงานอื่นท่ีตามได้รับมอบหมาย

๔.๔ งานความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาภายนอก

๑. นางสกุลดารา กองแก้ว ประธานกรรมการ

๒. นางสาวสุปราณี แก้วดู รองประธานกรรมการ

๓. นางสาวนิตยา น้อยนันท์ กรรมการ

๔. นางสาวจง ศักดิ์เจริญชัยกุล กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชนและ

องค์กรปกครองท้องถิ่น ท้ังท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาท้ังบริเวณใกล้เคียงในเขตพื้นท่ี

การศึกษาต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา

๒. สํารวจการศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษารวมท้ังความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ

ของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา

๓. ประสานงานเก่ียวกับการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ

๔. ประสานทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยท้ังในประเทศ

ต่างประเทศ

๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๕. งานวัดผลประเมินผลการเรียน/งานทะเบียนนักเรียนและงานสํามะโนนักเรียน

๑. นางสาวจง ศักดิ์เจริญชัยกุล หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล/นายทะเบียน

๒. นางสาวนิตยา น้อยนันท์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลการเรียน



๓. นางสาวตรึงใจ เกียรติกิตติกุล กรรมการ/

๔. นางอรัญญา ลาดเลา กรรมการ/ตรวจสอบวุฒิ

๕. นางวันเพ็ญ จุดาศรี กรรมการ/ตรวจสอบด้านการเงิน

๖. นางวงษ์รัตน์ เพชรบูรณ์ กรรมการ/ตรวจสอบการใช้ห้องสมุด

๗. นางนฤมนต์ รัตนเสถียร ผู้ช่วยนายทะเบียนและเลขานุการ

งานวัดผลและประเมินผลการเรียน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. จัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา

๒. กําหนดสัดส่วนคะแนนกลางภาค / คะแนนกลางปี / คะแนนปลายภาคและปลายปี

๓. กําหนดปฏิทินเก่ียวกับงานวัดผล และสร้างแบบคําร้องเกี่ยวกับงานวัดผล

๔. ดําเนินงานประสานกลุ่มสาระการเรียนรู้ สร้างเคร่ืองมือและประเมินผล จัดให้มีการวิเคราะห์

ข้อสอบ ให้ได้มาตรฐาน

๕. จัดทําแบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.๕ ให้แก่ครูประจําวิชา และรวบรวมผล

การประเมิน โดยตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้อํานวยการโรงเรียน เพื่ออนุมัติ

๖. ดําเนินการสอบวัดผลกลางภาค / กลางปี / ปลายภาค / ปลายปี

๗. ดําเนินการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดทําข้อมูล สถิติ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร

วิชาการ เพื่อเสนอผู้อํานวยการและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อ่ืนทราบ

๘. ดําเนินการสอบแก้ตัว ๐ , ร , มส.

๙. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

งานทะเบียน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดทําเอกสารทะเบียน วางแผน / โครงการ ปฏิบัติ

ตรวจสอบประเมินผลและพัฒนางานทะเบียน

๒. จัดทํา GPA / ADMISSION ของสถานศึกษา

๓. ประสานงานกับงานพัสดุในเรื่องการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุสํานักงานของงานทะเบียน

แบบ ปพ. ๑, ปพ. ๒ และ ปพ.๓

๔. จัดทํา ปพ.๑ , รบ.๑ ต / ป , ปพ.๒ ,ปพ.๔ , ปพ.๖, ปพ.๗ และ ปพ. ๙ ให้แก่นักเรียนที่ลาออก

จําหน่ายออก หรือจบหลักสูตรในแต่ละช่วงชั้น และให้มีทะเบียนคุมทุกช่วงชั้น สามารถตรวจสอบได้

๕. จัดทําแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา ปพ.๓ ให้เสร็จเรียบร้อยหลังจากวันอนุมัติผลการเรียน

๖. จัดทําหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร ปพ. ๒ ของผู้ท่ีจบหลักสูตรสถานศึกษา

ทุกช่วงชั้น ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทําทะเบียนคุม

๗. ดําเนินการออกเอกสารรับรองผลการเรียน เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน และเอกสารรับรอง

อย่างอื่นท่ีนักเรียน หรือ ผู้ปกครองยื่นคําร้องขอและใบรับรองการจบหลักสูตร



๘. ดําเนินการเก่ียวกับคําร้องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่น การหยุดพักการเรียน

การเปล่ียนรายวิชา การลงทะเบียนเรียนเพ่ิม คําร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน ,ใบรับรองผลการศึกษา

เป็นต้น

๙. เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานทะเบียน เช่น ปพ. ๑ , รบ. ๑ ต/ป แบบรายงาน

ผู้สําเร็จการศึกษา ปพ.๓ เป็นต้นและให้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ มีระเบียบสามารถค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว

และไม่สูญหาย

๑๐. จัดทําการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่นตามแนว

ปฏิบัติท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด

๑๑. กําหนดและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนในการย้ายสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา

๑๒. จัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียนที่จะเข้ามารับบริการทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา

ให้เป็นปัจจุบันโดยประสานความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและจัดระบบสารสนเทศจาก

สํามะโนผู้เรียนเพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาต่อไป

๑๓.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย

๖. งานการแนะแนวการศึกษา

๑. นางนาทกัญญา นงภา ประธานกรรมการ

๒. นายธิติสรณ์ ศรีธาดา รองประธานกรรมการ

๓. นางรัตมณี แสงสีดา กรรมการ

๔. นางวงษ์รัตน์ เพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังนี้

๑. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษาโดยเช่ือมโยงกับระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน

๒. มีโครงสร้างการบริหาร ขอบข่ายงานท้ัง ๕ บริการของงานแนะแนว จัดทําคู่มือปฏิบัติงานแนะแนว

และมีเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน

๓. ดําเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา

๔. ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษา

๕. ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษา

กับสถานศึกษา หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา

๖. สํารวจประเภทกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา / จัดทําข้อมูลยอดวงเงินและหลักเกณฑ์ของแต่ละกองทุน

๗. สํารวจความต้องการของนักเรียนและคัดเลือกเสนอให้กู้ยืมตามหลักเกณฑ์ ๑๖

๘. ประสานการกู้ยืมกับหน่วยปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง



๙. สํารวจความพึงพอใจ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นําผลมาวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาและ

รายงานผลการดําเนินงาน

๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๗. งานธุรการวิชาการ พัสดุวิชาการ และพิมพ์/สําเนาเอกสารวิชาการ

นางอรัญญา ลาดเลา

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังนี้

๑. ปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณตามระเบียบของราชการ

๒. ลงทะเบียน รับ – ส่งหนังสือราชการของงานวิชาการ

๓. ลงทะเบียน รับ – จ่ายพัสดุของงานวิชาการ

๔. พิมพ์โต้ตอบหนังสือราชการของงานวิชาการ

๕. เก็บรักษาหนังสือราชการให้เรียบร้อยเป็นระเบียบ

๖. บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมให้ถูกต้องตามระเบียบ

๗. นําเสนอแฟ้มกลุ่มงาน เม่ือหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการลงนามแล้ว เสนอผู้อํานวยการโรงเรียน

๘. จัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการ (Copy print) ใบงาน ใบความรู้ เอกสารข้อสอบของคณะครู

๙. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย


