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ฉบับนี้ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

องค์กร เป็นการรวบรวมกระบวนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานในสังกัดฝ่ายบริหารงานวิชาการ กำหนด

เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ได้งานที่มีคุณภาพตามที ่กำหนด และ เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน ช่วยให้บุคลากรมีความชัดเจนในความรับผิดชอบ  ลดเวลาในการสอนงาน  เสริมสร้าง

ความมั่นใจในการทำงาน  ลดความขัดแย้งท่ีอาจจะเกิดขึ้น  บุคลากรมีความสามารถปฏิบัติงานอย่าง

มืออาชีพ   

ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่านอกจากประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานโดยตรงแล้ว ยังจะ เป็น

ประโยชน์ต่อผู้มารับบริการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการ

ต่างๆ เป็นแนวทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานยิ่ง 
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   แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 

การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจสำคัญของการบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  ถือเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งท้ัง

ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสำคัญและมีส่วน

ร่วมในการวางแผน กำหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง มุ่งกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปยังฝ่ายงานท่ีเกี่ยวข้องให้มากท่ีสุด  ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้

สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระ  คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โรงเรียน ชุมชน 

ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศึกษามีความ

เข้มแข็งในการบริหารและจัดการ  สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล 

ประเมินผล รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพ

และมีประสิทธิภาพ 

    วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใหก้ารบริหารงานด้านวิชาการมีความคล่องตัว รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการของ

นักเรียน สถานศึกษาและชุมชน  

2. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน   มีคุณภาพสอดคล้องกับระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก สามารถนำข้อแนะนำมาพัฒนา

ตนเองได้ 

3. เพื่อพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยเพื่อสนองต่อความต้องการของ

ผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

4. เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากผู้ปกครอง ชุมชน 

องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง 

    ขอบข่ายภารกิจ 

1. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้

2. การจัดทำทะเบียนและวัดผล ประเมินผล 



 
 
 

  

3. การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4. การส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 

5. การส่งเสริมพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

6. การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

7. การสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

8. การดำเนินงานโครงการพิเศษ 

   วิสัยทัศน์โรงเรียนลำปลายมาศ 

 ภายในปี 2565 โรงเรียนลำปลายมาศ จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

     พันธกิจโรงเรียนลำปลายมาศ 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. ส่งเสริมผู้เรียน พัฒนาตนเต็มศักยภาพ  

3. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA  

4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ  

5. พัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  

6. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในประเทศและต่างประเทศ 

    เป้าประสงคโ์รงเรียนลำปลายมาศ 

1. สถานศึกษามีหลักสูตรสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 

2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียน พัฒนาตนเต็มศักยภาพ เป็นคนดี สามารถศึกษาต่อหรือประกอบ

อาชีพได้ดำรงชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 

5. สถานศึกษามีส่ือ นวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

6. สถานศึกษา มีเครือข่ายการเรียนรู้ในประเทศและต่างประเทศ 

เอกลักษณ์ สะอาด ร่มรื่น อัตลักษณ ์แต่งกายดี สุภาพอ่อนน้อม ค่านิยม ศรัทธาในหน้าท่ี ชีวีมีสุข  



 
 
 

  

คำขวัญ พึ่งตนเอง เคร่งวินัย ใฝ่เรียนรู้ เป็นผู้นำ คติธรรม " ปัญญา นรานํ รตนํ " ปัญญาดุจแสงสว่างแห่งนร

ชน 

 

 

 

    งานในฝ่ายบริหารวิชาการ 

1. งานด้านบริหารวิชาการ  

2. งานธุรการฝ่ายวิชาการ/ธุรการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. งานวางแผนงานด้านวิชาการ 

4. งานหลักสูตรและการสอน 

5. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

 6. งานจัดตารางสอน/จัดครูเข้าสอน/จัดสอนแทน 

7. งานวัดผลและประเมินผล 

 8. งานทะเบียน 

9. งานระบบประมวลผลการเรียน (GPA) 

10. งานพัฒนาส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

11. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู ้

12. งานนิเทศการศึกษา 

13. งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 14. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

15. งานแนะแนว 

16. งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

17. งานพัฒนาวิชาชีพครู  

18. งานโครงการพิเศษ  



 
 
 

  

19. งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม (วทคส.) (SMTE) ใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี (SMT) ในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้น   

20. งานโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ

พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 

21. งานรับนักเรียน 

22. งานห้องสมุด 

23. งานสำนักงาน 

24. งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ 

 

      งานด้านบริหารวิชาการ 

มีผู้ช่วยวิชาการ (ตามคำส่ังแต่งต้ัง) ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการมีหน้าท่ีดูแล กำกับ 

ติดตาม กล่ันกรองอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ ปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในกลุ่ม

การบริหารวิชาการตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารวิชาการ ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบ

บริหารองค์กร การประสานงานและให้บริการสนับสนุน ส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการต่าง ๆ ในโรงเรียน

สามารถบริหารจัดการและดำเนินการตามบทบาทภารกิจ อำนาจหน้าท่ีด้วยความเรียบร้อยตลอดจน

สนับสนุนและให้บริการข้อมูล ข่าวสารเอกสาร ส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากรท่ีใช้ในการจัด

การศึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายงาน เพื่อให้ฝ่ายบริหารจัดการได้อย่างสะดวกคล่องตัว มีคุณภาพและ

เกิดประสิทธิภาพ  

     งานธุรการฝ่ายวิชาการ/ธุรการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     มีบทบาทและหน้าที่ดังนี ้

1. จัดทำทะเบียนคุมและจัดทำแฟ้มเอกสารหนังสือรับ - ส่งของฝ่ายวิชาการไปยังกลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้

 2. ประสานงาน แจ้งหนังสือเวียนต่าง ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 3. จัดทำวาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุมของฝ่ายวิชาการเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ

ตามลำดับ 



 
 
 

  

 4. รับผิดชอบการเบิก - จ่ายพัสดุ ตรวจสอบและรายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจำปีของสำนักงานฝ่าย

วิชาการ 

 5. ควบคุมการออกเกียรติบัตรของฝ่ายบริหารวิชาการ 

 

     งานวางแผนงานด้านวิชาการ 

    มีบทบาทและหน้าที่ดังนี ้

 1. วางแผนงานด้านวิชาการโดยศึกษาระเบียบวิธีปฏิบัติ หนังสือส่ังการและรวบรวมข้อมูลและกำกับ

ดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการได้แก ่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และ การเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา การพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การ

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

 2. เสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

       งานหลักสูตรและการสอน 

     มีบทบาทและหน้าที่ดังนี ้

 1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ และ

ตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพ

ปัญหา และความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ ประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 

เป้าหมาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์โดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในโรงเรียน และชุมชน 

 3. จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ท่ีกำหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระท้ังในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

 4. นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 

 5. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 6. จัดทำหลักสูตรและแนวปฏิบัติการใช้หลักสูตร 

 7. ตรวจสอบเกี่ยวกับการโอน/ย้าย หลักสูตรระหว่างโรงเรียนและหลักสูตรอื่น  



 
 
 

  

 

        งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     มีบทบาทและหน้าที่ดังนี ้

 1. จัดโครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 2. บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ 

พันธกิจและเป้าหมายของหลักสูตร  

 3. ควบคุม ดูแล กำกับการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่าง

ต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเมื่อพบข้อบกพร่อง หรือจุดท่ีควรพัฒนา 

 4. จัดทำเอกสารแผนงาน/โครงการใหส้อดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และ

ข้อเสนอของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 5. ควบคุม ดูแล การจัดการเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ครทุูกคนจัดทำหลักสูตรช้ันเรียน 

แผนการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ การตรวจสมุด ปพ.5 ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบ

ปลายภาค การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

 6. กำกับติดตามให้ครูเข้าสอนตามตารางสอนทุกช่ัวโมง จัดสอนซ่อมเสริม สอนชดเชยและสอนแทน

เมื่อครูในกลุ่มสาระลาหรือไปราชการ 

 7. จัดให้มีการนิเทศงานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมครูในสังกัดอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 

และส่งเสริมให้กลุ่มสาระทำกิจกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยในช้ันเรียน 

และการพัฒนาครูโดยการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน  

 8. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 9. ประสานงานระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการบูรณาการการเรียน

การสอนระหว่างกลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 10. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 11. ประสานงานในการจัดหา ผลิต และใช้ส่ือการเรียนการสอน และพัฒนาส่ือการเรียนรู ้

 12. จัดให้มีการพัฒนาครูด้านวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 13. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกวด แข่งขันและสาธิต ของ

ทุกกลุ่มสาระ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 



 
 
 

  

 14. จัดระบบข้อมูล สถิติ เอกสารสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 15. กำกับดูแลกิจกรรมชุมชน และโครงการพิเศษท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้

หรือฝ่ายวิชาการ 

 16. จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เสนอต่อโรงเรียนเมื่อส้ินภาค

เรียน/ปี 

     งานจัดตารางสอน/จัดครูเข้าสอน/จัดสอนแทน 

     มีบทบาทและหน้าที่ดังนี ้

 1. สำรวจความรู้ ความสามารถของครู และความสอดคล้องของครูกับหลักสูตรของโรงเรียน 

ประสานกับกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อจัดสรรอัตรากำลัง 

 2. วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร สำรวจความต้องการ ความถนัดความสนใจร่วมกับกลุ่มงานแนะแนว 

และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อจัดรายวิชาให้นักเรียนลงทะเบียน 

 3. จัดตารางสอนนักเรียน ครู ตารางการใช้ห้อง และติดตาม ควบคุมให้การดำเนินการตาม

ตารางสอนให้ถูกต้อง ท้ังการเรียนและการสอน 

 4. กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนแทน ติดตามผลการปฏิบัติ 

 

 

 

 

     งานวัดผลและประเมินผล 

     มีบทบาทและหน้าที่ดังนี ้

 1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงานวัดผลและจัดเก็บเป็นแฟ้มอย่างเป็นระบบ 

 2. ประสาน ดำเนินการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามท่ีนักเรียนลงทะเบียนเรียนไว้ในแต่ละ

ภาคเรียนลงในโปรแกรม SGS ในระบบงานทะเบียน-วัดผล 

 3. จัดทำแบบฟอร์ม แบบคำร้องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวัดผล 

 4. เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 



 
 
 

  

 5. ดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึง ร้อยละ 80 ประกาศรายช่ือผู้ท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ

ร้อยละ 80 การผ่อนผันให้เข้าประเมินผลปลายภาคเรียน รวมทั้งประกาศรายช่ือผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการ

ประเมินผลปลายภาคเรียน แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 6. ดำเนินการจัดทำตารางสอบกลางภาค ปลายภาค ประสานงานกับงานธุรการฝ่ายวิชาการในการ

ออกคำส่ังการสอบต่าง ๆ จัดเตรียมอุปกรณ์การสอบ เก็บรักษาข้อสอบไว้ 1 ภาคเรียน และดำเนินการ

จำหน่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ 

 7. ดำเนินการเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงผลการเรียนของนักเรียนท่ีไม่ผ่านรายวิชา และการ

ลงทะเบียนเรียนซ้ำ 

 8. จัดทำสารสนเทศผลการวัดและประเมินความรู้, คุณลักษณะฯ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

สมรรถนะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 9. แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

          งานทะเบียน 

     มีบทบาทและหน้าที่ดังนี้ 

 1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงานทะเบียนและจัดเก็บเป็นแฟ้มอย่างเป็น

ระบบ 

2. ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน  ลงทะเบียนข้อมูลลงในโปรแกรม SGS ในระบบงาน 

ทะเบียน 

3. เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

 4. จัดทำแบบฟอร์ม แบบคำร้องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 

 5. จัดทำและตรวจสอบระเบียบแสดงผลการเรียน ( ปพ.1 ) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ออก

ใบระเบียนแสดงผลการเรียนให้แก่นักเรียนท่ีจบหลักสูตรและประสงค์จะลาออก 

 6. จัดทำรายงานผลการเรียนของผู้เรียนท่ีจบหลักสูตร ( ปพ.1 ) ให้เสร็จส้ินเรียบร้อยภายใน 30 วัน

นับแต่วันอนุมัติผลการเรียนส่งหน่วยงานเจ้าของสังกัด ให้ถูกต้องตามระเบียบ 

 7. ดำเนินการในการออกประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จัดทำทะเบียนคุมและการจ่าย

ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

 8. ดำเนินการในการออกเอกสารรับรองผลการเรียน รับรองการเป็นนักเรียน เอกสารแสดงผลการ

เรียนภาษาอังกฤษและเอกสารรับรองอื่น ๆ ท่ีนักเรียนร้องขอ 



 
 
 

  

 9. ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นท่ีขอตรวจคุณวุฒิและดำเนินการในการขอตรวจสอบคุณวุฒิ

ของนักเรียน 

 10. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการเรียน การหยุดพักการเรียน การเปล่ียนแปลงวิชาเรียน 

การถอน การขอเพิ่มวิชาเรียน 

 11. การควบคุมดูแล กำกับ ติดตาม งานด้านวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและปฏิทินท่ี

กำหนด 

 12. ดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการเรียนการประเมินผลการเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีการ

จัดเก็บอย่างเป็นระบบ สะดวกแก่การสืบค้นและให้บริการ 

13. แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 

    งานระบบประมวลผลการเรียน (GPA)  

      มีบทบาทและหน้าที่ดังนี ้

1. ตรวจสอบรหัสวิชาท่ีเปิดเรียนในแต่ละภาคเรียน 

 2. ลงทะเบียนรายวิชานักเรียนในแต่ละห้องเรียน 

 3. ประสานงานควบคุมดูแลกำกับการจัดทำผลการเรียนรู้ของครูทุกรายวิชา 

 4. รวบรวมผลการเรียนของนักเรียนทุกช้ันเรียน 

 5. จัดส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติการของ สพม.บร และ สพฐ. 

     งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา 

      มีบทบาทและหน้าที่ดังนี ้

1. จัดให้มีการร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้  

และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

2. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อ    

การศึกษา พร้อมท้ังให้มีการจัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการ  ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ 

3. พัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา  โดยมุ่งเน้นการพฒันาส่ือและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาท่ีให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้น  โดยเฉพาะหาแหล่งส่ือท่ีเสริมการจัด การศึกษาของ

สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาหอสมุดของสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน 



 
 
 

  

5. นิเทศ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต  ใช้ส่ือและพัฒนาส่ือ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

      งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

      มีบทบาทและหน้าที่ดังนี ้

1. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้พอเพียงเพื่อ 

สนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

2. จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เช่น   

พัฒนาหอสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ มีห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ มุมหนังสือในห้องเรียน ห้อง

ดนตรี ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล ห้องศูนย์วิชาการ สวนสุขภาพ สวนหนังสือ เป็นต้น 

3. จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ของผู้เรียน ของ 

สถานศึกษาของตนเอง            

4. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ท้ังในและนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ 

เรียนรู้ และนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 

5. ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก 

       งานนิเทศการศึกษา 

      มีบทบาทและหน้าที่ดังนี ้

1. สร้างความตระหนักแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเพื่อ เป็น

การพัฒนาปรับปรุงวธิีการทำงานของแต่ละบุคคล ให้มีคุณภาพ การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหาร  เพื่อให้ทุกคนเกิดความเช่ือมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และ

ตัวครูเอง 

2. จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพท่ัวถึง ต่อเนื่องเป็นระบบและยั่งยืน 

3. จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เช่ือมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขต 

พื้นท่ีการศึกษา 

   งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กำหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอก  จะต้องดำเนินการดังนี้  



 
 
 

  

 1. กำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับ

การศึกษาปฐมวัยและหรือระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีกระทรวงประกาศใช้  และให้สถานศึกษากำหนด

เป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานของสถานศึกษาตามบริบท  ท้ังนี้ สามารถเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  นอกเหนือจากท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้  โดยให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง

ดำเนินการและรับผิดชอบร่วมกัน 

  2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและความจำเป็น

ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  โดยสะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

  3. ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ  และ

วิธีการท่ีเหมาะสม 

  5.  ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา  

และนำผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 

  6.  จัดทำรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา นำเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบ

และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นประจำทุกปี 

  7.  พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง(Self 

Assessment Report : SAR)  และตามคำแนะนำของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

      งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

       มีบทบาทและหน้าที่ดังนี ้

 1. กำหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และนโยบายของ

สถานศึกษา 

2. จัดทำคู่มือ แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3. กำกับ ติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และมีประสิทธิภาพ 



 
 
 

  

 4. ประสานงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาทุกรูปแบบกับทุกฝ่ายให้เกิด

ประสิทธิผลสูงสุด 

 5. ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียน สรุปรายงานเสนอต่อโรงเรียนและ

ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

 

         งานแนะแนว 

       มีบทบาทและหน้าที่ดังนี ้

 1. จัดองค์กรบริหารงานแนะแนวให้มีผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ท่ีกำหนดในขอบข่ายของการ

บริการแนะแนว 

 2. ดำเนินการในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา รางวัลการศึกษาต่าง ๆ และดำเนินการ

เกี่ยวกับกองทุนอื่น ๆ เพื่อการศึกษา 

 3. ประสานงานให้กับวิทยากรและสถาบันการศึกษาภายนอกเข้ามาให้การแนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ รวมทั้งนักเรียนกลุ่มท่ีสนใจไปศึกษาจากสถานศึกษา สถานประกอบการหรือสถานประกอบอาชีพ

อิสระภายนอก 

 4. จัดแผนงาน โครงการแนะแนว และการจัดปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี 

 5. ประสานงานการจัดสอนวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการกับสถาบันการทดสอบต่าง ๆ รวมทั้ง

ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 

 6. จัดเก็บและรวมรวมสถิติข้อมูลด้านต่าง ๆ ตลอดจนปีการศึกษา และนำเสนอเป็นเอกสารเผยแพร่

เมื่อส้ินภาคเรียน/ปี 

 

 7. การจัดกิจกรรมแนะแนว 

      7.1 การบริการแนะแนว 

     7.1.1 งานศึกษารวบรวมข้อมูล  โดยศึกษา รวบรวม  วิเคราะห์ สรุป และนำเสนอข้อมูลของ

ผู้เรียน 

     7.1.2 งานสารสนเทศ โดยจัดศูนย์สารสนเทศทางการแนะแนวในรูปศูนย์การเรียนรู้ด้วย

ตนเอง โดยครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพ ชีวิต และสังคม 

     7.1.3 งานให้คำปรึกษา  อบรมทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ครูให้คำปรึกษาผู้เรียนท้ัง

รายบุคคลและเป็นกลุ่ม 



 
 
 

  

     7.1.4 งานกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือผู้เรียน  ศึกษารายกรณี (Case study)  และจัด

กลุ่มปรึกษาปัญหา (Case conference) ส่งต่อผู้เช่ียวชาญ ในกรณีท่ีผู้เรียนมีปัญหายากแก่การแก้ไข จัดกลุ่ม

พัฒนาผู้เรียนด้วยเทคนิคทางจิตวิทยา จัดบริการ สร้างเสริมประสบการณ์ รวมทั้งให้การสงเคราะห์ เพื่อ

ตอบสนองความถนัดความต้องการ และความสนใจของผู้เรียน 

     7.1.5 งานติดตามประเมินผล ประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงานแนะแนว 

     7.2 การจัดกิจกรรมแนะแนว 

      7.2.1 กิจกรรมโฮมรูม 

      7.2.2 กิจกรรมคาบแนะแนว 

      7.2.3 การสอดแทรกกระบวนการแนะแนว 

   งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

มีบทบาทและหน้าที่ดังนี ้

 1. งานวิจัยในช้ันเรียน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้  

      1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโรงเรียน โดยเน้นการวิจัยท่ีเป็นความก้าวหน้าทาง

วิชาการและการพัฒนาองค์กรในลักษณะการวิจัยในช้ันเรียน  

      1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารงานท่ี

เกี่ยวข้อง  

      1.3 จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัย และการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  

 2. งานเผยแพร่งานวิจัย มีแนวปฏิบัติ ดังนี้  

     2.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ผลการวิจัย และพัฒนาสังคม  

     2.2 ประสานงานการวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังในโรงเรียน และนอกโรงเรียน  

     2.3 เป็นแหล่งกลางในการทำวิจัย และประสานงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังในโรงเรียนและภายนอก

โรงเรียน 

      2.4 รวบรวมงานวิจัยในโรงเรียนให้เป็นระบบ ท้ังในระดับบุคคล กลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับ

โรงเรียน สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาท่ีว่าด้วยเรื่องการวิจัยในช้ันเรียน 

 3. ประเมินผล สรุปผล/รายงานการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเสนอผู้บริหาร

โรงเรียน 

 4. อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



 
 
 

  

   งานพัฒนาวิชาชีพครู 

      มีบทบาทและหน้าที่ดังนี ้

1. จัดทำแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจำปี 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา จัดอบรมสัมมนา ให้แก่บุคลากรตาม

ความต้องการ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 

3. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อำนวยการ 

4. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

     งานโครงการพิเศษ  

       มีบทบาทและหน้าที่ดังนี ้

1. จัดทำแผนงานโครงการในการพัฒนางานวิชาการตามจุดเน้นของนโยบายโรงเรียน นโยบายรัฐ  

2. ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดทำโครงการในการพัฒนางานวิชาการ  

3. ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อส่งเสริมนักเรียนครูและบุคลากรให้พัฒนาตาม 

จุดเน้น  

4. สรุปประเมิน ผลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ เมื่อส้ินปีการศึกษา 

   งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (วทคส.)  

       มีบทบาทและหน้าที่ดังนี ้

1. เป็นหัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 

   2. จัดทำแผนงาน/โครงการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 

      3. ควบคุมดูแลการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ตามโครงการ 

      4. ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อส่งเสริมนักเรียนตามโครงการ 

      5. ประสานงานในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์  ตำราเรียน และเอกสารประกอบการเรียนการสอนตาม

โครงการ 

      6. ดำเนินงานเกี่ยวกับเอกสาร และ งานธุรการ ต่าง ๆ ตามโครงการ 



 
 
 

  

      7. สรุปประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการเมื่อส้ินปีการศึกษา 

งานโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่

นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 

       มีบทบาทและหน้าที่ดังนี ้

1. เข้าร่วมประชุมรับนโยบายของโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

(สอวน.) 

2. ประสานงานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  

3. ประสานงานคณะวิทยากร  

4. ดำเนินการจัดทำกิจกรรมขายโอลิมปิกวิชาการตามปฏิทินปฏิบัติการ  

5. สรุปประเมินผลการดำเนินการค่ายโอลิมปิกวิชาการเสนอฝ่ายบริหารและหน่วยงานท่ีจะทำ

โครงการ 

 

 

 

      งานรับนักเรียน 

       มีบทบาทและหน้าที่ดังนี ้

1. หัวหน้างานรับนักเรียนเป็นหลักในการบริหารจัดการการรับนักเรียน 

      2. ประสานงานการดำเนินการแบ่งเขตพื้นท่ีบริการการศึกษาร่วมกันและเสนอข้อตกลงให้เขตพื้นท่ี

การศึกษาเห็นชอบ 

     3. กำหนดแผนการรับนักเรียนโดยประสานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

      4. ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนท่ีกำหนด 

      5. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาในการ

เข้าเรียน 

      6. ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

      7. จัดทำสถิติการรับนักเรียนทุกปีการศึกษา 

      8. ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีรับมอบหมาย 



 
 
 

  

 

    งานหอสมุด 

       มีบทบาทและหน้าที่ดังนี ้

1. จัดทำแผนปฏิบัติการ งบประมาณ โครงการของงานหอสมุดให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 

  2. จัดและพัฒนาสถานท่ีหอสมุดให้เหมาะสมกับเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอดเวลาและ

หลากหลาย 

  3. จัดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องอำนวยความสะดวกท่ีเพียงพอกับจำนวนสมาชิก 

  4. ดูแล เก็บรักษา ซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพท่ีดีใช้การได้ตลอด 

  5. จัดหา ซื้อ ทำเอกสาร วารสาร และส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาความรู้และ

ความบันเทิง 

  6. จัดบรรยากาศ สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม การบริการให้ชักจูงบุคคลภายนอกให้เห็นประโยชน์  และ

เข้ามาใช้บริการ 

  7. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนมีนสัิยรักการอ่าน 

 

  8. จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมทั้งประเมินผลงานท่ีปฏิบัติตลอดภาคเรียน/ปี 

  9. ให้บริการใช้หอสมุดแก่นักเรียน ครู และบุคคลภายนอก 

   งานบริการหอสมุด คืองานท่ีหอสมุดจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในด้านการอ่าน การ

ค้นคว้าหาความรู้และส่งเสริมการอ่านให้กว้างขวางและท่ัวถึง เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศอย่างรวดเร็ว และ

ตรงตามความต้องการมากท่ีสุด รวมถึงการจัดบรรยากาศท่ีดี เป็นระเบียบ ทำให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกท่ีดีและ

ประทับใจเมื่อเข้าใช้บริการ  

  ความสำคัญของงานบริการหอสมุด  งานบริการเป็นหัวใจสำคัญของหอสมุด เป็นงานท่ีเกี่ยวข้อง

กับผู้ใช้ทุกระดับ สำหรับงานบริการของหอสมุดโรงเรียน มีส่วนสำคัญท่ีทำให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

มาใช้หอสมุดมากขึ้น งานบริการเป็นงานท่ีหอสมุดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน ให้นักเรียน

เกิดการเรียนรู้ รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ใช้ประโยชน์จากการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ตลอดจนนำความรู้

ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี  

วัตถุประสงค์ของการให้บริการหอสมุด 

 1) เพื่อส่งเสริมการอ่าน 



 
 
 

  

 2) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้หอสมุด 

 3) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ีและคุ้มค่า 

 4) เพื่อให้เกิดความรู้ ความเพลิดเพลิน พัฒนาสมองให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถนำส่ิงท่ี

ได้จากการอ่านไปปฏิบัติ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตนต้องการ  

ประเภทของงานบริการหอสมุด 

           งานบริการของหอสมุดมีหลายอย่าง ขึ้นอยู่กับนโยบายและวัตถุประสงค์ของห้องสมุด สำหรับอง

สมุดโรงเรียนโดยท่ัวไป มีดังนี ้

 1) บริการการอ่าน  เป็นบริการหลักของหอสมุดท่ีจัดหาและคัดเลือกหนังสือ ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ มา

ไว้เพื่อให้บริการ และจัดเตรียมสถานท่ีให้อำนวยความสะดวกต่อการอ่าน เพื่อตอบสนองความต้องการ และ

ความสนใจของผู้ใช้มากท่ีสุด  

 2) บริการยืม - คืน  คือบริการให้ยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ตามระเบียบ

การยืมของหอสมุดแต่ละแห่ง เพื่อให้ความสะดวกในการใช้ ในกรณีท่ียืมเกินกำหนด ผู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับ

ตามอัตราท่ีห้องสมุดกำหนด  

 3) บริการหนังสือจอง  เป็นบริการท่ีห้องสมุดจัดแยกหนังสือรายวิชาต่าง ๆ ท่ีครูผู้สอน

กำหนดให้นักเรียนอ่านประกอบ รวมทั้งเป็นบริการพิเศษท่ีจัดขึ้นในกรณีท่ีหนังสือนั้นมีจำนวนน้อย แต่มีผู้ใช้

ต้องการจำนวนมาก โดยแยกไว้ต่างหาก และมีกำหนดระยะเวลาให้ยืมส้ันกว่าหนังสือท่ัวไป 

 4) บริการแนะนำการใช้หอสมุด  เป็นบริการเพื่อแนะนำผู้ใช้ให้ทราบว่าหอสมุดจัดบริการ

อะไรบ้างให้กับผู้ใช้ เช่น การปฐมนิเทศแนะนำแก่นักเรียนท่ีเข้าเรียนในช้ันปีแรก หอสมุดส่วนใหญ่จะจัดทำ

คู่มือการใช้หอสมุด เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหอสมุด เช่น ประวัติของหอสมุด ระเบียบการยืม - คืนทรัพยากร

สารสนเทศ มารยาทในการใช้หอสมุด บริการและกิจกรรมต่าง ๆ ของหอสมุด เป็นต้น 

 5) บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า  เป็นบริการท่ีครูบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 

จะช่วยให้คำแนะนำและบริการตอบคำถามแก่นักเรียนและผู้ใช้ ท้ังคำถามท่ัวไปเกี่ยวกับการใช้หอสมุด และ

คำถามท่ีต้องค้นหาคำตอบจากทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ในหอสมุด 

 6) บริการแนะแนวการอ่าน  เป็นบริการสำคัญท่ีหอสมุดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่าน พัฒนานิสัย

รักการอ่าน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ใช้หอสมุดท่ีมีปัญหาในการอ่าน 

ผู้ท่ีไม่อยากอ่านหนังสือ หรือเลือกหนังสืออ่านไม่เหมาะสมกับความต้องการของตน 

 7) บริการสอนการใช้หอสมุด  เป็นบริการของหอสมุดในโรงเรียนท่ีจัดสอนให้แก่นักเรียนท่ีเข้า

เรียนใหม่ในช้ันปีแรก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้หอสมุด การเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท 



 
 
 

  

และบริการต่าง ๆ ของหอสมุด ให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากหอสมุดได้อย่างเต็มท่ี  

 8) บริการสืบค้นฐานข้อมูล  เป็นบริการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือของหอสมุดช่วยให้ผู้ใช้ สามารถ

ค้นหาหนังสือด้วยตนเองได้สะดวก รวดเร็วขึ้น 

 9) บริการรวบรวมบรรณานุกรม  เป็นการรวบรวมรายช่ือหนังสือ สำหรับใช้ประกอบการเรียน

การสอน ในรายวิชาต่าง ๆ รวมถึงการรวบรวมบรรณานุกรมหนังสือใหม่ประจำเดือนท่ีหอสมุดออกให้บริการ

แก่ผู้ใช้  

 10) บริการข่าวสารทันสมัย  เป็นบริการท่ีช่วยให้ผู้ใช้หอสมุดได้ทราบข้อมูลใหม่ๆ ในสาขาวิชา

ต่าง ๆ โดยการถ่ายสำเนาหน้าสารบัญวารสารฉบับล่าสุดท่ีหอสมุดได้รับรวบรวมไว้ในแฟ้ม เพื่อให้บริการแก่

ผู้ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

 11) บริการอินเทอร์เน็ต  ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตท่ีสนใจได้ท่ัวโลก ซึ่ง

ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีทันสมัยได้มากขึ้น ตรงตามความต้องการและสะดวกรวดเร็ว 

 12) บริการอื่น ๆ  ท่ีหอสมุดอาจจัดขึ้น เช่น บริการโสตทัศนวัสดุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริการ

หอสมุดเคล่ือนท่ี บริการชุมชน บริการขอใช้สถานท่ีประชุม เป็นต้น  

  12.1 บริการส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการค้นคว้าหาความรู้ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

เช่น ส่ือมัลติมีเดีย ซีดีรอม ดีวีดี วีซีดี เป็นต้น  

  12.2 บริการหอสมุดเคล่ือนท่ี เป็นบริการการอ่านท่ีหอสมุดจัดไว้ตามมุมต่าง ๆ ของ

โรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ใต้บันได ระเบียงอาคาร สวน ศาลา ฯลฯ เป็นการให้บริการอย่างไม่เป็น

ทางการ ง่ายๆ และตกแต่งด้วยธรรมชาติอย่างสวยงาม ตามสภาพของสถานท่ีนั้น ๆ  

      12.3 บริการชุมชน เป็นบริการท่ีขยายโอกาสทางการศึกษาค้นคว้าให้กว้างออกไป โดย

หอสมุดจะจัดหนังสือและส่ิงพิมพ์ ไปให้บริการแก่ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ รอบโรงเรียน เช่น ท่ีวัด ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก จุดบริการจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก และประชาชนใน

ชุมชนทุกเพศ ทุกวัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ข่าวสาร และทันต่อเหตุการณ์  

งานสำนักงาน 

       มีบทบาทและหน้าท่ีดังนี้ 

 1. ดูแลประสานงานท่ัวไปเกี่ยวกับงานในงานฝ่ายบริหารวิชาการ 

 2. จัดทำและเก็บเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในฝ่ายบริหารวิชาการ 

 3. ให้บริการและอำนวยความสะดวกกับครู นักเรียน และผู้ปกครองท่ีมาติดต่อราชการ 

 4. เก็บรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ของทางราชการ 



 
 
 

  

  งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ 

       มีบทบาทและหน้าที่ดังนี ้

 1. ออกแบบและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 2. ประสานงานครู นักเรียน ในการจัดทำข้อมูลในระบบต่าง ๆ ตามท่ี สพม.บร และ สพฐ.ต้องการ 

  

3. รวบรวม จัดเก็บ และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีรับผิดชอบ 

 4. นำเสนอข้อมูลให้ฝ่ายบริหาร และชุมชนได้รับทราบ 

 5. ให้การบริการข้อมูลนักเรียน แก่ครูและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

    งานเครือข่ายวิชาการ 

 มีบทบาทและหน้าที่ดังนี ้

 1. การสร้างพันธสัญญาร่วมกนัในการยกระดับคุณภาพของงานวิชาการ 

 2. การติดต่อประสานงาน เพื่อก่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน 

 3. วิเคราะห์ปัญหา ระบุเป้าหมายในการทำงาน 

 4. วางแผน จัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายวิชาการ 

 5. ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนด 

 6. ประเมินผล และรายงานให้สถานศึกษารับทราบ 
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                                              คำสั่งโรงเรียนลำปลายมาศ 
                                                    ท่ี   56 / ๒๕๖5 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ 
                                            ************************* 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนลำปลายมาศดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง  ทัน
เหตุการณ์ สามารถสนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาบุรีรัมย์ และนโยบายของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โรงเรียน     จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มงานต่างๆในฝ่ายบริหารวิชาการ  ดังนี ้

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย  
 ๑.๑ นายไพศาล  สังกะเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 1.2 นายสมบัติ  ศรีผดุง  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลรองประธานกรรมการ 
๑.3 นางนงนุช  สำเร็จสุข  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ กรรมการ 
 1.4 นางสาวพรทิวา  สิงห์พันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ กรรมการ 
1.5 นายยศวรรธน์  วิชิตพันธ ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป  กรรมการ 
1.6 นายมิตร  โรปริรัมย์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ กรรมการ 
1.7 นายพรพรต  เจนสุวรรณ์ ท่ีปรึกษาฝ่ายบริหารวิชาการ  กรรมการ 
1.8 นางสาวอัษฎาพร โพธิ์วิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 
1.9 นายรณกร  ศรีโสภา  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
มีหน้าที่  ให้คำแนะนำ ปรึกษา ร่วมแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น  สนับสนุน ให้การดำเนินงาน บรรลุตาม 
เป้าหมายท่ีวางไว้   
2.  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ         

        นางนงนุช   สำเร็จสุข   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
มีหน้าที่  1. ช่วยผู้อำนวยการกำหนดนโยบาย  กำหนดแผนงานและจัดระบบงาน ให้เหมาะสมต่อการ    
ดำเนินงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

   2. กำกับดูแล นิเทศติดตามงานวิชาการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร 
   3. นำนโยบายโรงเรียนสู่การปฏิบัติงานประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
3.  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  ประกอบด้วย 
 3.1 นายมิตร   โรปริรัมย์    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 

3.2 นางสาวอัษฎาพร  โพธิ์วิเศษ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
มีหน้าท่ี  ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ในการดำเนินการกำกับดูแลและประสานงานในกลุ่ม
งานวิชาการ ส่งเสริมให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและนโยบาย ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อำนวยการฝ่าย
บริหารวิชาการ กรณีรองผู้อำนวยการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี หรือได้รับมอบหมาย 

4.  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ          
       นายรณกร  ศรีโสภา    หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 



 
 
 

  

มีหน้าที่  ช่วยงานผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ในการดำเนินการกำกับดูแลและประสานงานใน
กลุ่มงานวิชาการ ส่งเสริมให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและนโยบาย ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ กรณีผู้ช่วยผู้อำนวยการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี หรือได้รับมอบหมาย 

5.  เลขานุการฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ประกอบด้วย 
 5.๑ นางสาวปรียาภรณ์  สุปัญญารัตน์  ครู   หัวหน้าคณะทำงาน 
 5.2 นางสาววิภาวี  ทะนานทอง   ครู   คณะทำงาน 

4.3 นางนิตยา  ดวงนิล        ครูอัตราจ้าง   คณะทำงาน 
4.4 นางสาวชนิดา  โคช่วย       ครูอัตราจ้าง   คณะทำงาน 
5.5 นางสาวภาลิดา  เติมพันธ์        ครูอตัราจ้าง  คณะทำงานและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  ประสานงานและดำเนินการตามท่ีได้รับมอบหมาย 
6. ฝ่ายแผนงานวิชาการ  ประกอบด้วย 

6.1 นางนงนุช   สำเร็จสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้าคณะทำงาน 
 6.2 นายมิตร   โรปริรัมย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ คณะทำงาน 

6.3 นางสาวอัษฎาพร  โพธิ์วิเศษ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ คณะทำงาน 
 6.4 นางขจิตรารัตน์  วันเปรียงเถา   ครู      คณะทำงาน 
          6.5 นางสาวดุษฎี  วัฒนะ    ครู   คณะทำงาน 
          6.6 นางสาวสุพิศ  ริสา    ครู   คณะทำงาน 
          6.7 นางสายทอง  นันทะพันธ์   ครู   คณะทำงาน 
          6.8 นางกนกกร  พวงสมบัติ   ครู   คณะทำงาน 
           6.9 นางสาวอรยา  กัลยาณกุล   ครู             คณะทำงาน 
 6.10 นางนภาพร  ติวงษา   ครู             คณะทำงาน 

6.11 นายจักรพันธุ์  สินธุรัมย ์   ครู             คณะทำงาน 
          6.12 นายโอภาส  ขำมะลัง   ครู   คณะทำงาน 

6.13 นางสาวปรียาภรณ์  สุปัญญารัตน์  ครู   คณะทำงาน 
6.14 นางสาววิภาวี  ทะนานทอง   ครู            คณะทำงาน 
6.๑5 นายรณกร  ศรีโสภา        หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ คณะทำงานและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี 1. รวบรวมข้อมูล ศึกษาระเบียบและแนวปฏบิัติของราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ 
 ๒. จัดทำเอกสารคู่มือวิชาการ เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 ๓. ติดตามประเมินผล นำเสนอผลการปฏิบัติงาน 

7. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย 
 7.๑ นางสาวสุพิศ  ริสา    ครู   หัวหน้าคณะทำงาน 

7.๒ นางสาวอัษฎาพร  โพธิ์วิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ คณะทำงาน 
7.๓ นายมิตร  โรปริรัมย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ คณะทำงาน 
7.๔ นายขวัญชัย  จิตสำรวย   ครู   คณะทำงาน 
7.๕ นายมงคล  มว่งรัตน์    ครู   คณะทำงาน 
7.๖ นางสุวันลา  ม่วงรัตน์    ครู   คณะทำงาน 
7.7 นางสาวดวงใจ  อินทร์ศรีเมือง   ครู   คณะทำงาน 



 
 
 

  

7.8 นายสมคิด  ใยไธสง    ครู   คณะทำงาน 
7.9 นายรัฐภูมิ  ภูมิทัศน์    ครู   คณะทำงาน 
7.๑0 นางสาวชุติกาญจน์  คำแก้ว   ครู   คณะทำงาน 
7.๑1 นางสาวโสภิตา  สาลี   ครู   คณะทำงาน 
7.๑2 นายชัชวาลย์  อะช่วยรัมย์   ครู   คณะทำงาน 
7.๑3 นายณัตฐพล  ปะวะเสนะ   ครู   คณะทำงาน 
7.๑4 นายอนุชา  ไชยจะแสนสุข   ครู   คณะทำงาน 
7.15 นางอัมพร  อุดหนองเลา   ครู   คณะทำงาน 
7.16 นางสุพาพร  วัฒนศร ี   ครู   คณะทำงาน 
7.17 นางสาววิลาสินี  นิธิกุล   ครู   คณะทำงาน 
7.18 นางธนูรัตน์  พิมพ์บุญญามาศ  ครู   คณะทำงาน 
7.19 นายจักรพันธุ์  สินธุรัมย ์   ครู   คณะทำงาน 
7.20 นางสาวกิตติยา  อภัยเดช   ครู   คณะทำงาน 
7.21 นายอัครพล  ปุ๊กสูงเนิน   ครู   คณะทำงาน 
7.22 นางจิราภรณ์  กุลพิมล   ครู   คณะทำงาน 
7.23 นางสาวธาริณี  จ๋าพิมาย   ครู   คณะทำงาน 
7.24 นางสาวปรียาภรณ์  สุปัญญารัตน์  ครู   คณะทำงาน 
7.25 นางสาววิภาวี   ทะนานทอง   ครู   คณะทำงาน 
7.26 นายโอภาส ขำมะลัง   ครู      คณะทำงานและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ๑. ดำเนินการ จัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและเสนอ
ขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  
 ๒. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 ๓. นิเทศภายใน กำกับ ติดตามประเมินผลหลักสูตรอยา่งต่อเนื่อง 
 ๔. นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
 

 
 
8. การพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริต ประกอบด้วย 
 8.1 นางสาววิภาวี  ทะนานทอง   ครู   หัวหน้าคณะทำงาน 
 8.2 นายกฤตติชัย  ไกรสร   ครู            คณะทำงาน 
 8.3 นางสาวกฤษณา  คล่องแคล่ว   ครู            คณะทำงาน 

8.4 นางจิราภรณ์  กุลพิมล   ครู   คณะทำงาน 
8.5 นายโอภาส ขำมะลัง    ครู            คณะทำงาน 
8.6 นางสาวปรียาภรณ์  สุปัญญารัตน์  ครู   คณะทำงาน 
8.7 นางสาวธาริณี  จ๋าพิมาย   ครู   คณะทำงาน 
8.8 นางสาวฑิตฐิตา  วัฒนะ  พนักงานราชการ   คณะทำงาน 
8.9 ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1     คณะทำงาน 



 
 
 

  

8.10 ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2    คณะทำงาน 
8.11 ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3    คณะทำงาน 
8.12 ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4    คณะทำงาน 
8.13 ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5    คณะทำงาน 
8.14 ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6    คณะทำงาน 
8.15 นางสาวสุพิศ  ริสา    ครู  คณะทำงานและเลขานุการ 

  มีหน้าที่  กำหนดขอบเขตในการเรียนวิชาโฮมรูม ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามสำนักงาน
คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
9. คณะทำงานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้  ประกอบด้วย 
 9.1 นายมิตร  โรปริรัมย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้าคณะทำงาน 
 9.2 นางสาวอัษฎาพร  โพธิ์วิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ คณะทำงาน 
 9.3 นายพรพรต  เจนสุวรรณ์       ท่ีปรึกษาฝ่ายบริหารวิชาการ  คณะทำงาน 
 9.4 นายขวัญชัย  จิตสำรวย   ครู            คณะทำงาน 

9.5 นายมงคล  ม่วงรัตน์    ครู   คณะทำงาน 
9.6 นางสุวันลา  ม่วงรัตน์    ครู   คณะทำงาน 
9.7 นางสาวดวงใจ  อินทร์ศรีเมือง   ครู   คณะทำงาน 
9.8 นายสมคิด  ใยไธสง    ครู   คณะทำงาน 
9.9 นายรัฐภูมิ  ภูมิทัศน์    ครู   คณะทำงาน 
9.10 นางสาวชติุกาญจน์  คำแก้ว   ครู   คณะทำงาน 
9.11 นางสาวโสภิตา  สาลี   ครู   คณะทำงาน 

   9.12 นายชัชวาลย์  อะช่วยรัมย์   ครู   คณะทำงาน 
9.13 นายณัตฐพล  ปะวะเสนะ   ครู   คณะทำงาน 

 9.14 นายอนุชา  ไชยจะแสนสุข   ครู   คณะทำงาน 
 9.15 นายรณกร  ศรีโสภา หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ    คณะทำงานและเลขานุการ
 9.16 นางสาวปรียาภรณ์  สุปญัญารัตน์  ครู  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ       
 มีหน้าที่ 1. นิเทศ ติดตาม และบรหิาร กลุ่มสาระการเรียนรู้  และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

ตามหลักสูตร 
  2. กำกับติดตามตรวจสอบแผนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระฯและการเข้าสอนของครู 
  3. ติดตามการส่งเอกสารงานวิชาการ เช่น ปพ.5 รายงานการปฏิบัติงาน วิจัย SGS           การ
แก ้0, ร, มส เป็นต้น 
10. งานจัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย 
 10.1 นางกนกกร  พวงสมบติั   ครู   หัวหน้าคณะทำงาน 
 10.2 นางสาวอัษฎาพร  โพธิ์วิเศษ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ คณะทำงาน 

10.3 นายมิตร  โรปริรมัย์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ คณะทำงาน 
 10.4 นายรณกร  ศรีโสภา  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ คณะทำงาน 
 10.5 นางสาวดุษณีย์  ชะลุนรัมย ์   ครู   คณะทำงาน 

10.6 นางสาวดุษฎ ี วัฒนะ   ครู   คณะทำงาน 



 
 
 

  

10.7 นางสาวดวงใจ  โพธกัง   ครู   คณะทำงาน 
   10.8 นายจักรพันธุ์  สินธุรัมย ์   ครู   คณะทำงาน 
 10.9 นางสาวธาริณี  จ๋าพิมาย   ครู   คณะทำงาน 
 10.10 นางจิราภรณ์  กุลพิมล   ครู   คณะทำงาน 
 10.11 นายโอภาส ขำมะลัง   ครู   คณะทำงาน 
 10.12 นางสาวปรียาภรณ์  สุปัญญารัตน์  ครู   คณะทำงาน 
 10.13 นางสาวสุกัญญา  พลาหาญ  ครู   คณะทำงาน 

10.14 นางสาวดิฐมน ศรีเดช   ครู   คณะทำงาน 
10.15 นางสาวเบญจมาศ  ถนอมศิลป์  ครู   คณะทำงาน 
10.16 นางนิตยา  ดวงนิล                ครูอัตราจ้าง   คณะทำงาน 
10.17 นางสาวภาลิดา  เติมพันธ์       ครูอัตราจ้าง   คณะทำงาน 

 10.18 นางสาวอรยา  กัลยาณกุล   ครู  คณะทำงานและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 1. วางแผน  จัดครูสอนตามโครงการสร้างหลักสูตรใหม้ีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจัดส่งมาจากกลุ่มสาระฯ 
11. งานวัดผลและประเมินผล ประกอบด้วย 
 11.1 นางสาวดษุฎี  วัฒนะ   ครู   หัวหน้าคณะทำงาน 
 11.2 นางสาวอัษฎาพร  โพธิ์วิเศษ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ คณะทำงาน  

11.3 นางขจิตรารัตน์  วันเปรียงเถา  ครู   คณะทำงาน  
 11.4 นางสายทอง  นันทะพนัธ ์   ครู   คณะทำงาน 
 11.5 นางสาวอรยา กัลยาณกุล   ครู   คณะทำงาน 
 11.6 นางสาวสุพิศ  ริสา             ครู   คณะทำงาน 
 11.7 นายโอภาส  ขำมะลัง   ครู   คณะทำงาน 
 11.8 นายจักรพันธุ์  สินธุรัมย ์   ครู   คณะทำงาน  
  11.9 นางสาวธาริณี  จ๋าพิมาย   ครู   คณะทำงาน 
 11.10 นางสาววิภาวี  ทะนานทอง  ครู               คณะทำงาน 
 11.11 นางนิตยา  ดวงนิล        ครูอัตราจ้าง   คณะทำงาน  
 11.12 นางสาวภาลิดา  เติมพันธ์       ครูอัตราจ้าง   คณะทำงาน 
 11.13 นางสาวดิฐมน ศรีเดช   ครู   คณะทำงานและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  1. กำหนดแนวปฏิบัติ และจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเกีย่วกับการวัดผลและประเมินผล 

การเรียน  
  2. ดำเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินท่ีกำหนด 
  3. จัดสอบกลางภาค ปลายภาค การจัดการทดสอบแห่งชาติ O-NET PISA NT 
  4. จัดทำปพ.5  
  5. จัดทำและทบทวนระเบียนการวัดและประเมินผลให้เป็นปจัจุบนั 
  6. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการเรียน 
  7. สรุปและจัดทำสารสนเทศผลการเรียน 
12. งานทะเบียน  ประกอบด้วย 



 
 
 

  

 12.1 นางสาวอัษฎาพร  โพธิ์วิเศษ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้าคณะทำงาน 
 12.2 นายรณกร ศรีโสภา       หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  คณะทำงาน 
 12.3 นางสาวดุษณีย์  ชะลุนรัมย์   ครู   คณะทำงาน 

12.4 นางสาวดวงใจ  โพธกัง   ครู   คณะทำงาน 
 12.5 นายโอภาส ขำมะลัง   ครู   คณะทำงาน 
 12.6 นายมณเฑียร  วุฑฒยากร   ครู   คณะทำงาน 
 12.7 นางสาวธาริณี  จ๋าพิมาย    ครู   คณะทำงาน 
 12.8 นางสาวปรียาภรณ์  สุปัญญารัตน์  ครู   คณะทำงาน 

12.9 นางนิตยา  ดวงนิล                 ครูอัตราจ้าง      คณะทำงาน 
12.10 นางสาวภาลิดา  เติมพันธ์       ครูอัตราจ้าง               คณะทำงาน 
12.11 นางสาววิภาวี  ทะนานทอง      ครู  คณะทำงานและเลขานุการ 
มีหน้าที่ จัดทำทะเบียนนักเรียน ใบระเบียนแสดงผลการเรียน รายงานการจบหลักสูตร  
นักเรียนย้ายเขา้ ย้ายออก เปล่ียนช่ือ – สกุล พักการเรียน จัดทำใบประกาศนียบัตร และตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา 

13. งานระบบประมวลผลการเรียน (SGS) ประกอบด้วย 
 13.1 นางสาวอัษฎาพร  โพธิ์วิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้าคณะทำงาน 
 13.2 นายรณกร ศรีโสภา        หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  คณะทำงาน 
  13.3 นายโอภาส  ขำมะลัง   ครู            คณะทำงาน 
 13.4 นายมณเฑียร  วุฑฒยากร   ครู   คณะทำงาน 
 13.5 นางสาวธาริณี  จ๋าพิมาย       ครู   คณะทำงาน 

13.6 นายจักรพันธุ์  สินธุรัมย ์   ครู   คณะทำงาน 
13.7 นางนิตยา  ดวงนิล        ครูอัตราจ้าง   คณะทำงาน 

 13.8 นางสาวภาลิดา  เติมพันธ์             ครูอัตราจ้าง   คณะทำงาน 
13.9 นางสาววิภาวี  ทะนานทอง         ครู  คณะทำงานและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี  1. ตรวจสอบผลการเรียน 
  2. กำหนดระยะเวลาในการเปิด – ปิดระบบ การลงทะเบียนในระบบ SGS ให้ครู 
  3. จัดทำเอกสารทางการศึกษา 

14. งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี  สารสนเทศ  ประกอบด้วย 
 14.1 นายสุรเดช  ปุยะติ    ครู   หัวหน้าคณะทำงาน 
 14.2 นายมิตร  โรปริรัมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ คณะทำงาน  

14.3 นางสาวปานรวี  สุริเทศ   ครู   คณะทำงาน 
 14.4 นางสาวจุฑามาศ  กาวไธสง   ครู   คณะทำงาน 
 14.5 นางสาวพิชญา  รอดไธสง        ครูผู้ช่วย   คณะทำงาน 
 14.6 นายศตวรรษ  เติมทรัพย์     พนักงานราชการ  คณะทำงาน 
 14.7 นางสาวโสภิตา  สาลี   ครู     คณะทำงานและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  พัฒนาและใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยี แก่นักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษา 
15. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ประกอบด้วย 



 
 
 

  

 15.1 นายปัญญา  ติวงษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป  หัวหน้าคณะทำงาน 
   15.2 นายมิตร  โรปริรมัย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ คณะทำงาน 

15.3 นายสุรเดช  ปุยะติ         ครู   คณะทำงาน 
 15.4 นายขวัญชัย  จิตสำรวย             ครู    คณะทำงาน 
 15.5 นางมานิตรา อยู่พงษ์ทอง       ครู   คณะทำงาน 
 15.6 นางวงศ์จันทร์  อนุรักษากรกุล           ครู   คณะทำงาน 

15.7 นายรัฐภูมิ  ภูมิทัศน์   ครู   คณะทำงาน  
15.8 นางสาวโสภิตา  สาลี       ครู   คณะทำงาน 
15.9 นางสาวกาญจนา  ไร่ขาม   ครู  คณะทำงานและเลขานุการ 
มีหน้าที่ จัดทำทำเนียบแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน พฒันาแหล่งเรียนรู ้
ภายในสถานศึกษาและประสานสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา   

16. งานนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย 
          16.1 นายมิตร  โรปรริัมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้าคณะนิเทศ 
 16.2 นายอนุชา  ไชยจะแสนสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ครูผู้นิเทศ 
 16.3 นายวรรณะ  สุขจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ครูผู้นิเทศ 
 16.4 นางสาวพัชรา  ทองศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ครูผู้นิเทศ 
 16.5 นางสาวดวงใจ  อินทร์ศรีเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครผูู้นิเทศ 
 16.6 นางอัมพร  อุดหนองเลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครผูู้นิเทศ 
  16.7 นางกัลยา  พวงยอด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครผูู้นิเทศ 
 16.8 นางสาวฉวีวรรณ  นิพิฐกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูผู้นิเทศ 
 16.9 นางศุภวรรณ  วงษ์ถม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครผูู้นิเทศ 
 16.10 นางนภาพร  ติวงษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครผูู้นิเทศ 
 16.11 นายชัชวาลย์  อะช่วยรัมย ์ กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ครูผู้นิเทศ 
 16.12 นางสาวสรินทร์ยา  พิมพ์วัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูผู้นิเทศ 
 16.13 นางนภัสรพี  เสนาะกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูผู้นิเทศ 
 16.14 นางสาวดุษฎี  วัฒนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูผู้นิเทศ 
 16.15 นางศันสนีย์  สำรวมรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูผู้นิเทศ 
 16.16 นางสาวชุติกาญจน์  คำแกว้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ครผูู้นิเทศ 
 16.17 นางขนิษฐา  สกุลไพศาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ครูผู้นิเทศ 
 16.18 นางสาวอัษฎาพร  โพธิ์วิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ครูผู้นิเทศ 
 16.19 นายพนม  วงษ์ถม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ครูผู้นิเทศ 
 16.20 นางสาธิยา  แสงดี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ครูผู้นิเทศ 
 16.21 นางสาวหทัยชนก  เหล็กดี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ครูผู้นิเทศ 
 16.22 นางสาวโสภิตา  สาลี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ครูผู้นิเทศ 
 16.23 นายณัตฐพล  ปะวะเสนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ครูผู้นิเทศ 
 16.24 นางสาวลัคณา  ทองศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ครูผู้นิเทศ 
 16.25 นายยรรยงค์  กะซิรัมย ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ครูผู้นิเทศ 



 
 
 

  

 16.26 นายรัฐภูมิ  ภูมิทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาฯ ครูผู้นิเทศ 
 16.27 นายประภาส  พงษ์นาคินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาฯ ครูผู้นิเทศ 
 16.28 นางสาวปาณิสรา  บัวชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาฯ ครูผู้นิเทศ 
 16.29 นายอัครพล  ปุ๊กสูงเนิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาฯ ครูผู้นิเทศ 
 16.30 นายมงคล   ม่วงรัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครูผู้นิเทศ 
 16.31 นางพิมพกานต์  กิตตินพเกล้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครูผู้นิเทศ 
 16.32 นางสาวสุทธิกานต์  พันชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครูผู้นิเทศ 
 16.33 นายสมคิด  ใยไธสง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  ครูผู้นิเทศ 
 16.34 นายปัญญา  ติวงษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  ครูผู้นิเทศ 
 16.35 นายสหภพ  ศรีบุญลือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  ครูผู้นิเทศ 
 16.36 นางสาวอัษฎาพร  โพธิ์วิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ครูผู้นิเทศ 
 16.37 นายพรพรต  เจนสุวรรณ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ครูผู้นิเทศ 
 16.38 นางกนกกร  พวงสมบัติ     ครู  ครูผู้นิเทศและเลขานุการ 

มีหน้าที่  นิเทศติดตาม กำกับดูแลการบริหารงานวิชาการ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ตรวจสอบ
กล่ันกรองแผนการจัดการเรียนรู้ เยี่ยมช้ันเรียนให้คำแนะนำในการพัฒนางานการเรียนการสอนและการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

17.งานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
 17.1 นางนภาพร ติวงษา    ครู   หัวหน้าคณะทำงาน 
 17.2 นายมิตร  โรปริรัมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ คณะทำงาน 

17.3 นางขจิตรารัตน์  วันเปรียงเถา  ครู    คณะทำงาน 
 17.4 นางสาวสุพิศ  ริสา    ครู   คณะทำงาน 
 17.5 นางสายทอง  นันทะพันธ ์   ครู   คณะทำงาน 
 17.6 นางกนกกร  พวงสมบัติ   ครู   คณะทำงาน 

17.7 นางปราณี ศรีเพชร    ครู   คณะทำงาน 
 17.8 นางสาวกนกวรรณ ศริญญาวัจน ์  ครู   คณะทำงาน 
 17.9 นางสาวอรยา  กัลยาณกุล   ครู   คณะทำงาน 

17.10 นายอนุชา  ไชยจะแสนสุข   ครู   คณะทำงาน 
17.11 นางสาวกุลรัตน์ ชัยเฉลียว   ครู   คณะทำงาน 
17.12 นายณัฐกุล  ชอบใจ   ครู   คณะทำงาน 
17.13 นายโอภาส  ขำมะลัง   ครู   คณะทำงาน 
17.14 นางสาวคัทรียา  พีระเช้ือ   ครู   คณะทำงาน  
17.15 นายจักรพันธุ์  สินธุรัมย ์   ครู   คณะทำงาน 
17.16 นางศิริณัฐ  ปญัญารัมย์   ครู   คณะทำงาน 
17.17  นายอัครพล  ปุ๊กสูงเนิน   ครู   คณะทำงาน 
17.18  นางสาวอภิญญา พิมพ์วงษ ์  ครู   คณะทำงาน 
17.19 นางสาวจันทร์จิรา  เพ็ญกลาง  ครู   คณะทำงาน 
17.20 นายสิทธิชัย  แสนรัง   ครู   คณะทำงาน 



 
 
 

  

17.21  นางสาวสุกัญญา  พลาหาญ  ครู  คณะทำงานและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบงานประกัน 
คุณภาพและ กำกับดูแลติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา  

18. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 
 18.1 นายสมคิด  ใยไธสง    ครู   หัวหน้าคณะทำงาน 
 18.2 นางสาวอัษฎาพร โพธิ์วิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ คณะทำงาน 
 18.3 นายวรรณะ สุขจร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ คณะทำงาน 
 18.4 นายปัญญา  ติวงษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป  คณะทำงาน 
 18.5 นายสิน  ตาน้อย    ครู   คณะทำงาน 
 18.6 นางสาวพัชรา  ทองศรี   ครู   คณะทำงาน 
 18.7 นายรัฐภูมิ  ภูมิทัศน์   ครู   คณะทำงาน 
  18.8 นางสาวดวงใจ  อินทร์ศรีเมือง  ครู   คณะทำงาน 
 18.9 นายรณกร ศรีโสภา    ครู   คณะทำงาน 
 18.10 นายเจษฎา  อยากดี   ครู   คณะทำงาน 

18.๑1 นางปราณี  ศรีเพชร   ครู   คณะทำงาน 
18.12 นางสาวกาญจนา  ไร่ขาม   ครู   คณะทำงาน 
18.13 นางสาวกนกวรรณ  ศริญญาวัจน ์  ครู   คณะทำงาน 

 18.14 นางสาวโสภิตา  สาลี   ครู   คณะทำงาน 
 18.15 นางสาวอรยา  กัลยาณกุล   ครู   คณะทำงาน 
 18.16 นางสาวดิฐมน  ศรีเดช    ครู   คณะทำงาน 
 18.17  นายสิทธิชัย  แสนรัง   ครู   คณะทำงาน 

18.18  นายณัฐกุล ชอบใจ   ครู  คณะทำงานและเลขานุการ18.19 
นางธนูรัตน์  พิมพ์บุญญามาศ  ครู  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร และจัดเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระเบียบระบบ 
สรุปรายงานโรงเรียนเมื่อส้ินภาคเรียน 

19. งานแนะแนว  ประกอบด้วย 
 19.1 นางสุวันลา  ม่วงรัตน์      ครู   หัวหน้าคณะทำงาน 
 19.2 นางสาวอัษฎาพร  โพธิ์วิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ คณะทำงาน 
 19.3 นายวรรณะ  สุขจร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ คณะทำงาน 

19.4 นายมงคล  ม่วงรัตน์   ครู   คณะทำงาน 
 19.5 นางสุพาพร  วัฒนะศรี    ครู    คณะทำงาน  

19.6 นางอุมาพร  จำปาแดง     ครู   คณะทำงาน 
19.7 นางสาวกุลรัตน์  ชัยเฉลียว   ครู   คณะทำงาน 

 19.8 นางสาวโสภิตา  สาลี   ครู   คณะทำงาน 
 19.9 นางสาวรัตนลักษณ์ เจริญวนวจิิตร  ครู   คณะทำงาน 
 19.10 นายอนุชา  ไชยจะแสนสุข   ครู   คณะทำงาน 
 19.11 นายสมเกียรติ  ตีบจันทร์   ครู   คณะทำงาน 



 
 
 

  

19.12 นางยุพิน  กะซิรัมย ์       ครูอัตราจ้าง  คณะทำงานและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี  วางแผนให้บริการแนะแนว และจัดกิจกรรมแนะแนวให้นักเรยีนตลอดจนดำเนินงาน กองทุนให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือภาระหน้าท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

20. งานวิจัยและพัฒนา  ประกอบด้วย         
 20.1 นางสาวอรยา  กัลยาณกุล    ครู   หัวหน้าคณะทำงาน
 20.2 นายมิตร  โรปริรัมย ์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ คณะทำงาน 
 20.3 นางสาวอัษฎาพร  โพธิ์วิเศษ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ คณะทำงาน 
 20.4 นางสาวโสภิตา  สาลี   ครู   คณะทำงาน 
 20.5 นางสาวสุพิชชา  มากะเต   ครู   คณะทำงาน 
 20.6 นางสาวเบญจมาศ  ถนอมศิลป์  ครู  คณะทำงานและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  ให้ความรู้ นิเทศติดตามใหค้ำแนะนำแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการทำ 
วิจัย สรุปรายงานผลการดำเนินงานเมือ่ส้ินภาคเรียน 

21. งานพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วย 
 21.1 นางสาวอัษฎาพร โพธิ์วิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้าคณะทำงาน 
  21.2 นายมิตร  โรปริรมัย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ คณะทำงาน 
 21.3 นายรณกร  ศรีโสภา      หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  คณะทำงาน 
  21.4 นางกนกกร  พวงสมบัติ   ครู    คณะทำงาน 
 21.5 นางสาวสุพิศ  ริสา    ครู    คณะทำงาน 
 21.6 นางสายทอง  นันทะพันธ ์   ครู  คณะทำงานและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ สนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ูได้รับการพัฒนาอยา่ง 

ต่อเนื่อง ตลอดท้ังนิเทศ แนะนำ แนวทางในการจัดการศึกษา 
22. งานโครงการพิเศษ ประกอบด้วย 
 22.1 นางนงนุช   สำเร็จสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้าคณะทำงาน 

22.2 นายสมบติั  ศรีผดุง  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล  คณะทำงาน 
22.3 นางสาวพรทิวา  สิงห์พันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ คณะทำงาน 
22.4 นายยศวรรธน์   วิชิตพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป  คณะทำงาน 
22.5 นายมิตร  โรปริรัมย์       ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ คณะทำงาน 
22.6 นายรณกร  ศรีโสภา      หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ       คณะทำงาน  

 22.7 นายพรพรต  เจนสุวรรณ์      ท่ีปรึกษาฝ่ายบริหารวิชาการ      คณะทำงาน 
22.8 นางนภาพร  ติวงษา   ครู      คณะทำงาน 

 22.9 นายณัตฐพล  ปะวะเสนะ   ครู   คณะทำงาน 
 22.10 นายอนุชา  ไชยจะแสนสุข   ครู   คณะทำงาน 
 22.11 นางกนกกร  พวงสมบัติ   ครู        คณะทำงาน 

22.12 นางสาวกนกวรรณ  ศริญญาวัจน ์  ครู        คณะทำงาน 
22.13 นางปราณี  ศรีเพชร   ครู   คณะทำงาน 

 22.14 นายมณเฑยีร  วุฑฒยากร    ครู   คณะทำงาน  
 22.15 นางสาววิภาวี  ทะนานทอง  ครู   คณะทำงาน 



 
 
 

  

 22.16  นางสาวอัษฎาพร  โพธิ์วิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบรหิารวิชาการ คณะทำงานและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ จัดทำโครงการพัฒนางานวิชาการตามจุดเน้น นโยบายของโรงเรียน นโยบายของรัฐ  

และประเมนิผลโครงการรายงานใหโ้รงเรียนทราบ 
 
23. งานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม (วคทส.) ประกอบด้วย  
 1. นายรณกร ศรีโสภา    หัวหน้าฝ่ายบรหิารวิชาการ  ผู้ประสานงาน 
 ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น 
 1. นายมณเฑียร  วุฑฒยากร   ครู   หัวหน้า 

2. นางสาวอภิญญา  พิมพ์วงษ ์   ครู   คณะทำงาน 
3. นายจักรพันธุ์  สินธุรัมย ์   ครู   คณะทำงาน 
4. นางสาวสุภาภรณ์  เกิดสันเทียะ   ครู   คณะทำงาน 
5. นางสาวยุภาพร  นะวงรัมย ์            ครู   คณะทำงาน 
6. นางสาวธันยาภัทร์  พิรุณ   ครู  คณะทำงานและเลขานุการ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 1. นางสาวอัษฎาพร  โพธิ์วิเศษ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้า 
 2. นางสาวดุษฎี  วัฒนะ    ครู   คณะทำงาน 
 3. นางสาวจุฑาทิพย์ เต็มวิบูลย์โชค  ครู   คณะทำงาน 
 4 .นางสาวปนรรฐพร  ชวนรัมย์   ครู   คณะทำงาน 

5. นางจิราภรณ์  กุลพิมล    ครู  คณะทำงานและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ประสานงานจัดทำฐานข้อมลูและวางแผนการดำเนินงานโครงการห้องเรยีนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

24. งานโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระ
เจ้าพี่นางเธอเจ้าฟา้กัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)ประกอบด้วย  
 24.1 นายรณกร ศรีโสภา  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  หัวหน้าคณะทำงา 

24.2 นางสาวอัษฎาพร โพธิ์วิเศษผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ คณะทำงาน 
24.3 นางสาวหทัยชนก  เหล็กดี   ครู   คณะทำงาน 
24.4 นางสาวพัชราภรณ์  คะเรรัมย์  ครู   คณะทำงาน 

 24.5 นางสาวสุภาภรณ์  เกดิสันเทียะ  ครู   คณะทำงาน 
 24.6 นางสาวปรียาภรณ์  สุปัญญารัตน์  ครู   คณะทำงาน 
 24. นางสาววิภาวี  ทะนานทอง   ครู   คณะทำงาน 
 24.8 นางจิราภรณ์  กุลพิมล   ครู  คณะทำงานและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ประสานงาน ดำเนินการจัดกิจกรรม ค่ายโอลิมปิกวิชาการ  
25. งานรับนักเรียนใหม่ ประกอบด้วย 
 25.1 นางสายทอง นันทะพันธ ์   ครู   หัวหน้าคณะทำงาน 
 25.2 นายมิตร  โรปริรัมย ์     ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ คณะทำงาน 
 25.3 นางสาวอัษฎาพร  โพธิ์วิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ คณะทำงาน 
 25.4 นายพรพรต  เจนสุวรรณ์      ท่ีปรึกษาฝ่ายบริหารวิชาการ  คณะทำงาน 



 
 
 

  

 25.5 นายรณกร ศรีโสภา       หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  คณะทำงาน 
25.6 นางขจิตรารัตน์  วันเปรียงเถา  ครู     คณะทำงาน 

 25.7 นายสุรเดช  ปุยะติ    ครู      คณะทำงาน 
 25.8 นางสาวดุษฎี  วัฒนะ   ครู      คณะทำงาน 
 25.9 นางสาวสุพิศ  ริสา    ครู     คณะทำงาน 
 25.10 นางกนกกร  พวงสมบัติ     ครู     คณะทำงาน 

25.11 นางสาวดวงใจ  โพธกัง   ครู     คณะทำงาน 
 25.12 นางสาวอรยา กัลยาณกุล   ครู     คณะทำงาน 
 25.13 นางนภาพร  ติวงษา   ครู     คณะทำงาน 
 25.14 นายโอภาส  ขำมะลัง   ครู     คณะทำงาน 
 25.15 นายมณเฑียร  วุฑฒยากร   ครู     คณะทำงาน 

25.16 นางสาวสุกัญญา  พลาหาญ  ครู     คณะทำงาน 
25.17 นายจักรพันธุ์  สินธุรัมย ์   ครู     คณะทำงาน 

 25.18 นางสาวปรียาภรณ์  สุปัญญารัตน์  ครู   คณะทำงาน 
 25.19 นางสาวดิฐมน  ศรีเดช   ครู   คณะทำงาน 
 25.20 นางสาววิภาวี  ทะนานทอง  ครู   คณะทำงาน 
 25.21 นางนิตยา  ดวงนิล       ครูอัตราจ้าง   คณะทำงาน 
 25.22 นางสาวภาลิดา  เติมพันธ์       ครูอัตราจ้าง   คณะทำงาน 
 25.23 นางสาวธาริณี  จ๋าพิมาย   ครู      คณะทำงานและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ศึกษาระเบียบวิธีการรับนักเรียนใหม่ วางแผนการรับนักเรียนใหม่และดำเนินการตาม 

ระเบียบ วิธีการท่ีกำหนด 
26. งานห้องสมุด ประกอบด้วย 
 26.1 นางสาวกาญจนา  ไร่ขาม   ครู   หัวหน้าคณะทำงาน 

26.2 นางวงศ์จันทร์  อนุรักษากรกุล  ครู   คณะทำงาน  
 26.3 นางนฤมล  เหล็กดี    ครู   คณะทำงาน  

26.4 นางสาวกุลรัตน์  ชัยเฉลียว   ครู   คณะทำงาน 
  26.5 นางปราณี  ศรีเพชร   ครู   คณะทำงาน 
 26.6 นางสาวนันทัชพร  จงปล้ืมปิติ  ครู      คณะทำงานและเลขานุการ 
 มีหน้าท่ี  วางแผนพัฒนางานห้องสมดุและใหบ้ริการห้องสมุด แก่นักเรียนและบคุลากรทางการศึกษา 
27. งานสำนักงาน ประกอบด้วย 
 27.1 นายรณกร  ศรีโสภา       หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  หัวหน้าคณะทำงาน 
 27.2 นายมิตร  โรปริรัมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ คณะทำงาน 

27.3 นางสาวอัษฎาพร  โพธิ์วิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ คณะทำงาน 
 27.4 นางขจิตรารัตน์  วันเปรียงเถา  ครู   คณะทำงาน 
 27.5 นางสาวดุษฎี  วัฒนะ   ครู   คณะทำงาน 
 27.6 นางสาวสุพิศ  ริสา    ครู   คณะทำงาน 
 27.7 นางสายทอง นันทะพันธ ์   ครู   คณะทำงาน  



 
 
 

  

 27.8 นางสาวอรยา กัลยาณกุล   ครู   คณะทำงาน 
 27.9 นางกนกกร  พวงสมบัติ   ครู   คณะทำงาน 

27.10 นางนภาพร  ติวงษา   ครู   คณะทำงาน 
27.11 นางสาวธาริณี จ๋าพิมาย   ครู   คณะทำงาน 

 27.12 นายจักรพันธุ์ สินธุรัมย์       ครู   คณะทำงาน 
 27.13 นายโอภาส  ขำมะลัง   ครู   คณะทำงาน 

27.14 นางสาวดิฐมน ศรีเดช   ครู   คณะทำงาน 
27.15 นางสาวปรียาภรณ์ สุปัญญารัตน์  ครู   คณะทำงาน 

 27.16 นางสาวสุกัญญา  พลาหาญ  ครู   คณะทำงาน 
           27.17 นางสาววิภาวี  ทะนานทอง  ครู   คณะทำงาน 
           27.18 นางนิตยา  ดวงนิล                 ครูอัตราจ้าง   คณะทำงาน 
 27.19 นางสาวชนิดา  โคช่วย        ครูอัตราจ้าง   คณะทำงาน 
        27.20 นางสาวภาลิดา  เติมพันธ์                ครูอตัราจ้าง  คณะทำงานและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนผู้ปกครองและครูท่ีมาติดต่อราชการ 
28. งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ  ประกอบด้วย 
 28.1 นายสุรเดช ปุยะติ       ครู     หัวหน้าคณะทำงาน 
 28.2 นายมิตร  โรปริรัมย์       ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ คณะทำงาน 

28.3 นางสาวอัษฎาพร  โพธิ์วิเศษ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ คณะทำงาน 
28.4 นายรณกร  ศรีโสภา  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ คณะทำงาน 
28.5 นางนภาพร  ติวงษา    ครู   คณะทำงาน 

 28.6 นางสาวโสภิตา  สาลี   ครู   คณะทำงาน 
28.7 นายอนุชา ไชยจะแสนสุข   ครู     คณะทำงาน 

 28.8 นางกนกกร  พวงสมบัติ   ครู     คณะทำงาน 
 28.10 นายณัฐกุล ชอบใจ   ครู   คณะทำงาน 
 28.11 นางสาวจุฑามาศ  กาวไธสง  ครู   คณะทำงาน 
 28.12 นางสาวปานรวี  สุริเทศ   ครู   คณะทำงาน 
 28.13 นางสาววิภาวี  ทะนานทอง  ครู   คณะทำงาน 

28.14  นายโอภาส  ขำมะลัง   ครู  คณะทำงานและเลขานุการ 
 มีหน้าท่ี  ออกแบบและจัดเกบ็ข้อมูลสารสนเทศ  ข้อมูลนักเรียน  ครู แหล่งเรียนรู้และขอ้มูล 
อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนรู้ พร้อมนำเสนอให้บุคลากรท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนได้รับทราบ 
 
 
29. งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ประกอบด้วย 
 29.1 นางสาวปานรวี  สุริเทศ   ครู     หัวหน้าคณะทำงาน
 29.2 นางสาวอัษฎาพร  โพธิ์วิเศษ    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ คณะทำงาน  

29.3 นางสาววิลาสินี  นิธิกุล   ครู   คณะทำงาน  
29.4 นางสาวตรีรัตน์  เรืองปรชัญากุล  ครู   คณะทำงาน  



 
 
 

  

29.5 นางสาวพิชญา  รอดไธสง        ครูผู้ช่วย   คณะทำงาน  
29.6 นางสาวสุพรรษา  เติมพันธ์        ครูอัตราจ้าง   คณะทำงาน 

 29.7 ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1    คณะทำงาน 
 29.8 ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4    คณะทำงาน 
 29.9 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     คณะทำงาน  

29.10 นางสาวภาลิดา  เติมพันธ์         ครูอัตราจ้าง คณะทำงานและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี 1. รวบรวมข้อมูล บันทึก แก้ไขข้อมูลลงระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล           

(Data Management Center : DMC) 
 ๒. ตรวจสอบความครบถ้วน และปรับปรุงข้อมูล ตามช่วงระยะเวลาท่ีกำหนด ช่วงท่ี 1 ณ วันท่ี 

10 มิถุนายน ช่วงท่ี 2 วันท่ี 10 พฤศจิกายน ในระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management 
Center : DMC) ให้เป็นปัจจุบัน 

 ๓. กำกับ ติดตาม พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management 
Center :DMC) 

 4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ให้ผู้ได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะ อุตสาหะ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุ 
เป้าหมายตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการสืบไป 

 

           ส่ัง ณ วันท่ี  9 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

          ลงช่ือ   

        (นายไพศาล  สังกะเพศ) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ 
             

 

                 

 

 
                                             
 

                 
 
 


