
โครงสร้างการบริหารฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8. งานประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถาบันอ่ืนเพ่ือ
การมีงานทาํและเพ่ิมเวลารู ้
1. นางสาวธีราพร  คําโสภา 
2. นายปรัชญากร  อินทร์วัน 
3. นายนนทวัฒน์  ชนะบุตร 
4. นางปวีณา  สุวรรณศรี 
5. นางสาวชนนิกานต์  เช้ือทอง 

 
 

7. งานนิเทศภายใน 
1. นางสาวชนนิกานต์  เช้ือทอง 
2. นางสาวธีราพร  คําโสภา 
3. นางสมพร  กสิพันธ ์
4. นางกฤษณา  คุณมาศ 
5. นางสุภาวดี  วุฒิยาสาร 
6. นายสมศรี  ปราศจาก 
7. นายวัฒนา  ศรีจกัร 
8. นายอภิชาติ เนตรจันทร์ 
9. นายปรัชญากรณ์  อินทร์วัน 
10. นางณัฎฐ์ฑิกานต์  เศรษฐสิริโชติ 
11. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล 
12. นายสุริยศักด์ิ  ขันนาเลา 

 

9. งานพัฒนาเด็กพิเศษเรียนร่วม 
1. นางสมพร  นวลรักษา 
2. นางสมพร  กสิพันธ ์
3. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล 

 

10. งานประสานความร่วมมือทาง
การศึกษา การศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย 
1. นางสมพร  นวลรักษา 
2. นางสาวชนนิกานต์  เช้ือทอง 
3. นางสาวธีราพร  คําโสภา 

 
 

6. งานทะเบียน 
1. นางสาวจตุรพร  พันธ์งาม 
2. นางสมพร  กสิพันธ ์
3. นายไพบูลย ์ สนเท่ห ์
4. นางสาวศิริรัตน์  กาลพฤกษ ์
5. นางปณิตา  นาจําปา 
6. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล 

 
 

4. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาและ PLC การ
เรียนรู้ 
1. นางปณิตา  นาจําปา 
2. นางสมพร  กสิพันธ ์
3. นางกฤษณา  คุณมาศ 
4. นางสุภาวดี  วุฒิยาสาร 
5. นายสมศรี  ปราศจาก 
6. นายวัฒนา  ศรีจกัร์ 
7. นายอภิชาติ เนตรจันทร์ 
8. นายปรัชญากร  อินทร์วัน 
9. นางณัฎฐ์ฑิกานต์  เศรษฐสิริโชติ 
10. นางปวีณา  สุวรรณศรี 

 
 

5. งานวัดผลและประเมินผล 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  ใจเต็ม 
2. นางสาวธีราพร  คําโสภา 
4. นางสาวชนนิกานต์  เช้ือทอง 
5. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล 
6. นางสาวศิริรัตน์  กาลพฤกษ ์
7. นางสมพร  กสิพันธ ์
8. นางกฤษณา  คุณมาศ 
9. นางสุภาวดี  วุฒิยาสาร 
10. นายสมศรี  ปราศจาก 
11. นายวัฒนา  ศรีจักร์ 
12. นายอภิชาติ เนตรจันทร์ 
13. นายปรัชญากร  อินทร์วัน 
14. นางณัฎฐ์ฑิกานต์  เศรษฐสิริโชติ 

 
 

3. งานพัฒนาคุณภาพและกระบวน
จัดการเรยีนรู้ 
    1. นางสุดารัตน์  พิมณุวงศ์ 

2. นางกฤษณา  คุณมาศ 
3. นางสมพร  กสิพันธ ์
4. นางสุภาวดี  วุฒิยาสาร 
5. นายสมศรี  ปราศจาก 
6. นายวัฒนา  ศรีจกัร 
7. นายอภิชาติ เนตรจันทร์ 
8. นายปรัชญากรณ์  อินทร์วัน 
9. นางณัฎฐ์ฑิกานต์  เศรษฐสิริโชติ 
10. นายสุริยศักด์ิ  ขันนาเลา 
11. นางสมพร  นวลรักษา 
12. นางสาวธีราพร  คําโสภา 
13. นางสาวชนนิกานต์  เช้ือทอง 

 
 

14.5 ศูนย์อีลิค(ERIC) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

15. งานสารบรรณและเลขานุการฝ่าย 
1. นางสมพร  นวลรกัษา 
2. นางสาวศิริรัตน์  กาลพฤกษ์ 
3. นางสาวพัชรินทร ์ มากมูล 
 

ผู้อํานวยการโรงเรยีน (นายวิเชียร  บุญมาก) 

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ (นายทศวัฒน์  โพธ์ิชัย) 

ผู้ช่วย ฯ ฝ่ายวิชาการ (นางสุดารตัน์  พิมณุวงศ์) 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวรุ่งรตัน์ ใจเต็ม) 

1. งานหลักสูตรสถานศึกษาและเทียบ
โอน 
1. นางสุดารัตน์  พิมณุวงศ์ 
2. นางสมพร  กสิพันธ ์
3. นางกฤษณา  คุณมาศ 
4. นางสุภาวดี  วุฒิยาสาร 
5. นายสมศรี  ปราศจาก 
6. นายวัฒนา  ศรีจกัร 
7. นายอภิชาติ เนตรจันทร์ 
8. นายปรัชญากรณ์  อินทร์วัน 
9. นางณัฎฐ์ฑิกานต์  เศรษฐสิริโชติ 
10. นายสุริยศักด์ิ  ขันนาเลา 
11. นางยุพิน  ศรีภกัด์ิ 
12. นางสมพร  นวลรักษา 
13. นางสาวธีราพร  คําโสภา 
14. นางสาวชนนิกานต์  เช้ือทอง 
15. นางสาวจตุรพร  พันธ์งาม 

 
 

2. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

1. นางสาวศิริรัตน์  กาลพฤกษ ์
2. นางสาวจตุรพร  พันธ์งาม 
3. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล 
4. นายกาลอธบิ  จิตต์ตานุภาพ 
5. นางปวีณา  สุวรรณศรี 
6. นายสิทธิชยั  สีราช 
7. นางสมพร  กสิพันธ ์
8. นางกฤษณา  คุณมาศ 
9. นางสุภาวดี  วุฒิยาสาร 
10. นายสมศรี  ปราศจาก 
11. นายวัฒนา  ศรีจกัร 
12. นายอภิชาติ เนตรจันทร์ 
13. นายปรัชญากร  อินทร์วัน 
14. นางณัฎฐ์ฑิกานต์  เศรษฐสิริโชติ 

 
 

11. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. นายสุริยศักด์ิ  ขันนาเลา 
2. นางสาวสมหมาย  ศรีสมพร 
3. นายบัญชา  พิมพ์สังกุล 
4. นางสมพร  นวลรกัษา 
5. นายสุรเดช  สิงห์โท 
6. นางยุพิน  ศรีภักด์ิ 
7. นางสาวนลินี  พานระรมย์ 

 
 

12. งานแนะแนว 
1. นางยุพิน  ศรีภักด์ิ 
2. นางสมพร  นวลรักษา 
3. นางดวงเพ็ญ  มีบุญ 
4. นางนีรนุช  บริสัย 
5. นางปวีณา  สุวรรณศรี 
6. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน 
7. นางสาวฑิฆัมพร  อํานวยสวัสด์ิ 

13. งานห้องสมุด 
1. นางสาวดานุวัลย์  ชุณหวงศ์สนทิ 
2. นางสาวสุวรรณี  แก้วบัวเคน 
3. นางสาวมณีนุช  ทองสุทธิ ์

 

14. โครงการพิเศษของกลุ่มสาระฯ 

14.1 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร ์
 

14.2 ศาสตร์พระราชา 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

14.3 ศูนย์สังคมศึกษา, โรงเรียนคุณธรรม
,  โรงเรียนศีลห้า , โรงเรียนวิถีพุทธ, 
ชมรมคนรักในหลวง 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
 

14.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์
 



คําสั่งปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนกําแพง  ประจําปีการศึกษา 2563 
 

ฝ่ายวิชาการ 
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ   

นายทศวัฒน์  โพธิ์ชัย      ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการวิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ 
หน้าท่ี  
 1. วางแผน กําหนดนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน และเป้าหมายของฝ่ายวิชาการ 
 2. รวบรวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของฝ่ายวิชาการ     

3. กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและมอบหมายงานของบุคลากรในฝ่ายวิชาการ 
4. จัดทําแผนภูมิการบริหารงานของฝ่ายวิชาการ 
5. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ 
6. จัดทําพรรณนางานของฝ่ายวิชาการ 
7. จัดทําคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 
8.  ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
9.  ควบคุม กํากับ ติดตาม และนิเทศงานในฝ่ายวิชาการ  ให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง  
    ตามระเบียบของทางราชการ เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ 
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายวิชาการ เพ่ือพิจารณาความดีความชอบ 
11. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานของฝ่ายวิชาการในรอบปี 
12. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ  

1.  นางสุดารัตน์  พิมณุวงศ์      ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
หน้าท่ี 

1.  วางแผน กําหนดนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน   และเป้าหมายของฝ่ายวิชาการ 
2.  รวบรวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของฝ่ายวิชาการ 
3.  กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและมอบหมายงานของบุคลากรในฝ่ายวิชาการ 

          4.  จัดทําแผนภูมิการบริหารงานของฝ่ายวิชาการ 
5.  จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ 
6. จัดทําพรรณนางานฝ่ายวิชาการ 
7. จัดทําคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 
8. ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
9. ควบคุม กํากับ ติดตาม และนิเทศงานในฝ่ายวิชาการ ให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย   
     ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ 
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายวิชาการ  เพ่ือพิจารณาความดีความชอบ 
11. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานของฝ่ายวิชาการในรอบปี  
12. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 



คําสั่งปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนกําแพง  ประจําปีการศึกษา 2563 
 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  
1.  นางสาวรุ่งรัตน์  ใจเต็ม  ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

หน้าท่ี 
1.  วางแผน กําหนดนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน และเป้าหมายของฝ่ายวิชาการ 
2.  รวบรวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของฝ่ายวิชาการ 
3.  กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและมอบหมายงานของบุคลากรในฝ่ายวิชาการ 

          4.  จัดทําแผนภูมิการบริหารงานของฝ่ายวิชาการ 
5.  จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ 
6. จัดทําพรรณนางานฝ่ายวิชาการ 
7. จัดทําคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 
8. ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
9. ควบคุม กํากับ ติดตาม และนิเทศงานในฝ่ายวิชาการ ให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย   
     ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ 
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายวิชาการ เพ่ือพิจารณาความดีความชอบ 
11. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานของฝ่ายวิชาการในรอบปี  
12. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
1. งานหลักสูตรสถานศึกษาและเทียบโอน  

1. นางสุดารัตน์  พิมณุวงศ์   ครู                      ประธานกรรมการ 
2. นางกฤษณา  คุณมาศ    ครู                  รองประธานกรรมการ 
3. นางสมพร  กสิพันธ์    ครู    กรรมการ 
4. นางสุภาวดี  วุฒิยาสาร    ครู    กรรมการ 
5. นายสมศรี  ปราศจาก    ครู    กรรมการ 
6. นายวัฒนา   ศรีจักร์    ครู    กรรมการ 
7. นายอภิชาติ   เนตรจันทร์   ครู    กรรมการ 
8. นายปรัชญากร  อินทร์วัน   ครู    กรรมการ 
9. นางณัฎฐ์ฑิกานต์ เศรษฐสิริโชติ  ครู    กรรมการ 
10. นายสุริยศักด์ิ  ขันนาเลา   ครู    กรรมการ 
11. นางยุพิน  ศรีภักด์ิ    ครู    กรรมการ 
12. นางสาวจตุรพร  พันธ์งาม   ครู    กรรมการ 
13. นางสมพร  นวลรักษา   ครู     กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวชนนิกานต์  เชื้อทอง   ครู         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   15. นางสาวธีราพร  คําโสภา   ครู                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี 

1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ .ศ. 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 
สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อมูลสาระสนเทศเก่ียวกับสภาพปัญหา  และความต้องการ
ของสังคม  ชุมชน  และท้องถ่ิน 

2.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  สถานภาพสถานศึกษา  เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์  หลักการ จุดหมาย สมรรถนะ  
     สําคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  รวมท้ังคณะกรรมการ   
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     สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3.  จัดทําโครงสร้างหลักสูตร  และสาระต่างๆท่ีกําหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษา  ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  

เป้าหมาย  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระท้ังในและระหว่างกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  ตามความเหมาะสม 

4.  นําหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการ การใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 
 5.  จัดหลักสูตรสถานศึกษาทีเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
 6.  จัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS 1) การสื่อสารและการ       

นําเสนอ (IS 2)  และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (IS 3) 
 7. ใช้ระบบการวัดและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล  โดยประเมินจากการสอบข้อเขียน  สอบปากเปล่า  

สอบสัมภาษณ์  การลงมือปฏิบัติ  และสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับสถานศึกษาระดับต่าง ๆ  ท้ังใน
และต่างประเทศ 

     8. นิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร  ปรับปรุง และพัฒนาตามความเหมาะสม 
9. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2. งานพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
     1. นางสาวศิริรัตน์  กาลพฤกษ์   ครู          ประธานกรรมการ 
     2. นางสาวจตุรพร  พันธ์งาม   ครู        รองประธานกรรมการ 

3. นางสมพร  กสิพันธ์   ครู      กรรมการ 
4. นางกฤษณา  คุณมาศ   ครู      กรรมการ 
5. นางสุภาวดี  วุฒิยาสาร   ครู      กรรมการ 
6. นายสมศรี  ปราศจาก   ครู      กรรมการ 
7. นายวัฒนา  ศรีจักร์   ครู      กรรมการ 
8. นายอภิชาติ เนตรจันทร์   ครู      กรรมการ 
9. นางณัฎฐ์ฑิกานต์  เศรษฐสิริโชติ  ครู      กรรมการ 
10. นายปรัชญากร  อินทร์วัน   ครู      กรรมการ 
11. นางปวีณา  สุวรรณศรี   ครู    กรรมการ 
12. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล     พนักงานราชการ  กรรมการ 
13. นายสิทธิชัย  สีราช   ครู     กรรมการและเลขานุการ 

     14. นายกาลอธิบ  จิตต์ตานุภาพ  พนักงานราชการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี 

1. ศึกษา วิเคราะห์ ความจําเป็นในการใช้สื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสอน  
2. ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน จัดทําบทเรียนออนไลน์ ใช้และผลิตสื่อ 

DLIT ,DLTV , ห้องเรียนออนไลน์ google class room 
3. จัดหาสื่อ  และเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานด้านวิชาการ 
4. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี   
     เพ่ือการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร     

หน่วยงานและสถาบันอ่ืน 
5. เป็นพ่ีเลี้ยงให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมในการใช้สื่อ DLTV 
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6. ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
7. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
3. งานพัฒนาคุณภาพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 1. นางสุดารัตน์  พิมณุวงศ์   ครู         ประธานกรรมการ 
  2. นางกฤษณา  คุณมาศ   ครู       รองประธานกรรมการ 
 3. นางสมพร  กสิพันธ์    ครู      กรรมการ 
 4. นางสุภาวดี  วุฒิยาสาร   ครู      กรรมการ 
 5. นายสมศรี  ปราศจาก   ครู      กรรมการ 
 6. นายวัฒนา   ศรีจักร์    ครู      กรรมการ 
 7. นายอภิชาติ   เนตรจันทร์   ครู      กรรมการ 
 8. นายปรัชญากร  อินทร์วัน    ครู      กรรมการ 
 9. นางณัฎฐ์ฑิกานต์ เศรษฐสิริโชติ    ครู      กรรมการ 

 10. นายสุริยศักด์ิ ขันนาเลา   ครู      กรรมการ 
     11. นางสมพร  นวลรักษา   ครู     กรรมการและเลขานุการ 
     12. นางสาวธีราพร  คําโสภา     ครู         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     13. นางสาวชนนิกานต์ เชื้อทอง   ครู          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี  
         1.   ศึกษา  วิเคราะห์  ความจําเป็นในการใช้สื่อ  และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสอน  การบริหารวิชาการ 

2. ส่งเสริมให้ครูผลิต  พัฒนาสื่อ  และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
3. จัดหาสื่อ  และเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนางานด้านวิชาการ 
4. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี   
    เพ่ือการเรียนการสอน  และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร  
    หน่วยงาน และสถาบันอ่ืน 

5. ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
6. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
4. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และ PLC การเรียนรู้ 
   1. นางปณิตา  นาจําปา   ครู           ประธานกรรมการ 
   2. นางสมพร  กสิพันธ์    ครู     รองประธานกรรมการ 
   3. นางกฤษณา  คุณมาศ   ครู      กรรมการ 
   4. นางสุภาวดี  วุฒิยาสาร   ครู      กรรมการ 
   5. นายสมศรี  ปราศจาก   ครู      กรรมการ 
   6. นายวัฒนา  ศรีจักร ์   ครู      กรรมการ 
   7. นายอภิชาติ เนตรจันทร์   ครู      กรรมการ 
   8. นายปรัชญากร  อินทร์วัน   ครู      กรรมการ 
   9. นางณัฎฐ์ฑิกานต์  เศรษฐสิริโชติ    ครู      กรรมการ 
   10. นางปวีณา  สุวรรณศรี   ครู     กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าท่ี 
1. ศึกษา วิเคราะห์ งานวิจัย การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ 
   สถานศึกษา 
2. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือพัฒนา   
4. คุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ    
   สถาบันอ่ืนๆ 
5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5. งานวัดผลและประเมินผล 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  ใจเต็ม   ครู         ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธีราพร  คําโสภา   ครู      รองประธานกรรมการ 

  3. นางสมพร  กสิพันธ์    ครู      รองประธานกรรมการ 
  4. นางกฤษณา  คุณมาศ   ครู      กรรมการ 
 5. นางสุภาวดี  วุฒิยาสาร   ครู      กรรมการ 
 6. นายสมศรี  ปราศจาก   ครู      กรรมการ 
 7. นายวัฒนา   ศรีจักร์    ครู      กรรมการ 
 8. นายอภิชาติ   เนตรจันทร์   ครู      กรรมการ 
 9. นายปรัชญากร  อินทร์วัน   ครู        กรรมการ 
 10. นางณัฎฐ์ฑิกานต์  เศรษฐสิริโชติ  ครู      กรรมการ 

 11. นายสุริยศักด์ิ  ขันนาเลา   ครู      กรรมการ 
12. นางสาวศิริรัตน์  กาลพฤกษ์     ครู     กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวชนนิกานต์  เชื้อทอง    ครู            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล   พนักงานราชการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี 
1. กําหนดระเบียบ  แนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผล  และประเมินผลของสถานศึกษา 
2. ส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการวัดผล  และประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
   สาระการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนการเรียนรู้  และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมให้ครูดําเนินการวัดผล  และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง           
   จากกระบวนการปฏิบัติ  และผลงาน 
4. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน สถาน 
   ประกอบการ  และอ่ืนๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษากําหนด 

 5. พัฒนาเครื่องมือวัด  และประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
6. ดําเนินการเก่ียวกับการทํา  และตรวจสมุด ปพ. 5 โดยประสานงานกับกลุ่มสาระต่าง ๆ 

 7. ดําเนินการเก่ียวกับการสอบแก้ตัว และการเรียนซํ้าให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผล 
 8. ดําเนินการสอบเก่ียวกับการสอบระหว่างภาคและการสอบปลายภาคเรียน 

9. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพ่ือขอความร่วมมือในการกํากับติดตามนักเรียนท่ีมีปัญหา 
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   ด้านผลการเรียน 
 10. จัดให้มีเอกสาร  และแบบฟอร์มเก่ียวกับการวัดผลประเมินผลการเรียน 

11. สํารวจทําสถิติการส่งงาน การวัดผล และประเมินผลของครูผู้สอน และเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
     ทุกคราวท่ีมีการวัดผล และประเมินผล และรายงานประจําเดือน 
13. จัดทําสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกภาคเรียน และเสนอหนังสือแจ้งผลการเรียนของนักเรียน 
     เรียนดี และแจ้งผู้ปกครองทราบ 
14. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
6. งานทะเบียน 

1. นางสาวจตุรพร  พันธ์งาม   ครู         ประธานกรรมการ 
2. นางสมพร  กสิพันธ์    ครู       รองประธานกรรมการ 
3. นายไพบูลย์  สนเท่ห์    ครู      กรรมการ 
4. นางปณิตา  นาจําปา    ครู      กรรมการ 
5. นางสาวศิริริตน์  กาลพฤกษ์   ครู     กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล   พนักงานราชการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี 
1. จัดทําทะเบียนนักเรียน  ทะเบียนวัดผลให้เป็นปัจจุบัน 
2. จัดทําแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ  ท่ีใช้ในงานทะเบียนวัดผล 
3. ดําเนินการร่วมมือกับงานวัดผล  ในการลงทะเบียนเรียน  และจัดพิมพ์รายชื่อนักเรียนในแต่ละชั้น 
4. สํารวจรายชื่อนักเรียนท่ีไม่ผ่านการประเมินในแต่ละภาคเรียน  นักเรียนท่ีไม่จบหลักสูตรเพ่ือเสนอ 
     ให้งานวัดผลติดตามผล 
5. จัดทํา  ปพ.1, ปพ.2, ปพ.3, ปพ.7 และเอกสารรับรองอ่ืนๆจัดทําแบบฟอร์มและเอกสารเก่ียวกับ ปพ.5 

ให้ครูประจําชั้นดําเนินการ 
6. จัดทํา ปพ.1, ใบประกาศนียบัตรมอบแก่ผู้ท่ีจบหลักสูตร และรายงานการจบหลักสูตร 
7. จัดทําระบบการเก็บรักษาเอกสารงานทะเบียนวัดผล  ให้สะดวกในการค้นหาและปลอดภัย 
8. จัดทําบัญชีควบคุมการรับ – จ่าย  เอกสารงานทะเบียนวัดผล 
9.  ดําเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนใหม่ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
10. ดําเนินการรับนักเรียนเข้าใหม่ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย  
11.  จัดทําสถิตินักเรียน  การจําหน่ายนักเรียน  ติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียนนาน  เก็บหลักฐานการติดตามให้

เป็นไปตามระเบียบ 
12. ให้ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืนๆ  ในการตรวจสอบวุฒิของนักเรียน 
13. เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับระเบียบ  ข้อปฏิบัติของงานทะเบียนวัดผล 
14. จัดทําลงทะเบียนเรียนของนักเรียนด้วยโปรแกรมSGS และให้ครูประจําวิชาจัดทํา ปพ.5 ลงคะแนนตัดสิน

ผลการเรียน ด้วยโปรแกรม SGS 
15. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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7. งานนิเทศภายใน 
     1. นางสาวชนนิกานต์ เชื้อทอง   ครู        ประธานกรรมการ 

 2. นางสมพร  กสิพันธ์    ครู     รองประธานกรรมการ 
 3. นางกฤษณา  คุณมาศ   ครู      กรรมการ 
 4. นางสุภาวดี  วุฒิยาสาร   ครู      กรรมการ 
 5. นายสมศรี  ปราศจาก   ครู      กรรมการ 
 6. นายวัฒนา   ศรีจักร์    ครู      กรรมการ 
 7. นายอภิชาติ   เนตรจันทร์   ครู      กรรมการ 
 8. นายปรัชญากร  อินทร์วัน   ครู      กรรมการ 
 9. นางณัฎฐ์ฑิกานต์ เศรษฐสิริโชติ  ครู      กรรมการ 

 10. นายสุริยศักด์ิ  ขันนาเลา   ครู      กรรมการ 
     11. นางสาวธีราพร  คําโสภา     ครู     กรรมการและเลขานุการ 
     12. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล   พนักงานราชการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี 

1. จัดระเบียบการนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
2. ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย  และเหมาะสมกับ 
   สถานศึกษา  
3. ประเมินผลการจัดระบบ  และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
4. ติดตาม  ประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและ  การ

เรียนการสอนของสถานศึกษา 
5. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และประสบการณ์การจัดการระบบการศึกษาภายในสถานศึกษากับ 
   สถานศึกษาอ่ืน  หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
6. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  
8. งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาบันอ่ืนเพ่ือการมีงานทําและเพ่ิมเวลารู้ 

1. นางสาวธีราพร  คําโสภา      ครู          ประธานกรรมการ 
 2. นายปรัชญากรณ์  อินทร์วัน   ครู       รองประธานกรรมการ 
 3. นายนนทวัฒน์  ชนะบุตร   ครู      กรรมการ 
 4. นางปวีณา  สุวรรณศรี     ครู      กรรมการ 
 5. นางสาวชนนิกานต์  เชื้อทอง        ครู     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี   

1. ประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชนและองค์กรการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ท้ังท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา ท้ังบริเวณใกล้เคียงภายในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและต่างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

 



คําสั่งปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนกําแพง  ประจําปีการศึกษา 2563 
 

9. งานพัฒนาเด็กพิเศษเรียนรวม 
 1. นางสมพร  นวลรักษา   ครู      หัวหน้า 
 2. นางสมพร  กสิพันธ์   ครู       ผู้ช่วย 
 3. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล  พนักราชการ   ผู้ช่วย 
หน้าท่ี 

1. สํารวจนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติสัมพันธ์กับเด็กพิเศษเรียนร่วมในชุมชนท่ีมาเรียนในสถานศึกษา 
2. จัดทําทะเบียนนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติสัมพันธ์กับเด็กพิเศษเรียนร่วม  

        3. หาแนวทางนํานักเรียนท่ีมีคุณสมบัติสัมพันธ์กับเด็กพิเศษเรียนร่วม 
        4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กพิเศษเรียนร่วม 
        5. ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนร่วมตามความถนัดและความสนใจ 
        6. จัดหาบุคลากรจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษเรียนร่วม 
        7. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  
10. งานประสานความร่วมมือทางการศึกษาการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 

1. นางสมพร  นวลรักษา   ครู      หัวหน้า 
2. นางสาวชนนิกานต์  เชื้อทอง  ครู       ผู้ช่วย 
3. นางสาวธีราพร คําโสภา  ครู       ผู้ช่วย 

หน้าท่ี 
 1. สํารวจความต้องการในการเข้ารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบท้ังในระบบและตามอัธยาศัย 
         2. กําหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท้ังการศึกษาใน 
ระบบการศึกษา นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  ตามความต้องการของผู้เรียน  และท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
         3.ดําเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใด รูปแบบหนึ่งหรือท้ัง 3 รูปแบบตามความเหมาะสมตามศักยภาพ
สถานศึกษา 
   4. ประสานเพ่ือเชื่อมโยงประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
 5. ติดตามประเมินผลการส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 6. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
11. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นายสุริยศักด์ิ  ขันนาเลา   ครู        ประธานกรรมการ 
 2. นายบัญชา  พิมพ์สังกุล   ครู      รองประธานกรรมการ 
 3. นายสมพร  นวลรักษา   ครู      กรรมการ 
 4. นายสุรเดช สิงห์โท    ครู      กรรมการ 
 5. นางยุพิน  ศรีภักด์ิ      ครู      กรรมการ 
 6. นางสาวสมหมาย  ศรีสมพร         ครู     กรรมการและเลขานุการ 
 7. นางสาวนลินี   พานะรมย์     ครู         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าท่ี   
1. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ของงานส่งเสริมกิจกรรมการเรียน 
     การสอนวิชากิจกรรม  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 
2. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนและคู่มือการจัดกิจกรรมนักเรียนและสอดคล้องกับแนวการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียน 
3. จัดประชุมครูท่ีปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและให้คําปรึกษาแก่ครูท่ีปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ

ผู้เรียน 
4. นิเทศ  ติดตาม  ส่งเสริมสนับสนุน  และประสานงานการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5. รวบรวมผลการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและรายงานผลการประเมินพัฒนาผู้เรียน 
6. เสนอแต่งต้ังผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7. จัดทําแบบบันทึก  และแบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  พร้อมท้ังตรวจสมุดประเมินกิจกรรมอย่าง

น้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
8. จัดทําคู่มือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
9. รวบรวมหลักฐาน  เอกสาร  งานลูกเสือ  เนตรนารี ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นระบบ 
10. ดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของลูกเสือแห่งชาติ 
11.  จัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในสัปดาห์แรกของ

เดือนถัดไป  เป็นประจําทุกเดือน 
12. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
12. แนะแนว 

1. นางยุพิน  ศรีภักด์ิ    ครู        ประธานกรรมการ 
2. นางสมพร   นวลรักษา   ครู     รองประธานกรรมการ 
3. นางดวงเพ็ญ  มีบุญ   ครู      กรรมการ 
4. นางนีรนุช    บริสัย   ครู      กรรมการ 
5. นางปวีณา  สุวรรณศรี   ครู        กรรมการ 
6. ครูท่ีปรึกษาทุกท่าน        กรรมการ 
7. นางสาวฑิฆัมพร  อํานวยสวัสด์ิ  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 
1. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ  และวิชาชีพภายในโรงเรียน  โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล 
     ช่วยเหลือนักเรียน  และกระบวนการเรียนการสอน 
2. ดําเนินการแนะแนวการศึกษา  โดยความร่วมมือของครูทุกคนในโรงเรียน 
3. ติดตาม  และประเมินผลการจัดระบบ  และกระบวนการแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน 
4. ประสานความร่วมมือ  และเปลี่ยนการเรียนรู้  และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับ 
     สถานศึกษาอ่ืน  หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
5. จัดปรับปรุงห้องแนะแนว  สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ให้บริการแนะแนวให้ครบถ้วน   
7. บริการของงานแนะแนว 
8. การให้บริการทุนการศึกษา  และจัดทําสถิติต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับนักเรียน 
9. จัดทําระเบียนสะสม  และจัดทําสถิติต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับนักเรียน 
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10. เสนอขอจัดซ้ือพัสดุงานแนะแนวต่อพัสดุกลาง  จัดทําบัญชี และเก็บรักษาพัสดุ 
11. จัดแนะแนวการศึกษาต่อ  และแนะแนวอาชีพแก่นักเรียนท่ัวไป 
12. ให้คําแนะนําปรึกษาแก่นักเรียนเป็นรายบุคคล  และเยี่ยมบ้านนักเรียนท่ีมีปัญหาต่างๆ 
13. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
14. ประเมินผลการปฏิบัติงานของงานแนะแนวทุกภาคเรียน 
15. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
13. งานห้องสมุด 
         1. นางสาวดานุวัลย์  ชุณหวงศ์สนิท   ครู        หัวหน้า 
         2. นางสาวสุวรรณี  แก้วบัวเคน  ครู         ผู้ช่วย 
     3. นางสาวมณีนุช  ทองสุด   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
          
หน้าท่ี 

1.  จัดเก็บ และรวบรวม จัดหมู่ จุลสาร และกฤตภาค 
2. ซ่อมแซมหนังสือท่ีชํารุดให้เป็นปัจจุบัน 
3. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
4. จัดหา และคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
5. กําหนดระเบียบการต่างๆ  เก่ียวกับห้องสมุด  และรายงานเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
6. จัดทําข้อมูลสถิติการให้บริการของห้องสมุด  และรายงานเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
7. จัดทําบัญชี  พัสดุ  หนังสือต่างๆ  และเสนอขอซ้ือผ่านพัสดุกลาง 
8. สํารวจแหล่งการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในและนอกสถานศึกษา 
9. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน 
10. จัดทําเอกสารเผลแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู  นักเรียน  ผู้ท่ีเก่ียวข้องและสถานศึกษาอ่ืน 
11. ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย

ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 12.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
14. โครงการพิเศษของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 14.1 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
หน้าท่ี 

1.  วางแผนดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้สอดคล้องกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
     อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. ประสานงานกับคณะกรรมการแต่ละคณะตามประกาศแต่งต้ังของโรงเรียน  เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุ

เป้าหมาย 
3.  กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานขององค์ประกอบท้ัง 5 องค์ประกอบ และ 3 สาระ  

แสดงผลงาน ความก้าวหน้าในการดําเนินงาน ตามโอกาสอันควร หรือได้รับมอบหมายจากโรงเรียน  
4. รายงานผลการดําเนินงานเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน /ปีการศึกษา 
5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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14.2  ศาสตร์พระราชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
หน้าท่ี 

1.  ประสานงานกับทุกฝ่าย/ งาน / กลุ่มสาระ เพ่ือให้นําศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
     พอเพียงฯ  มาใช้ในการดําเนินงาน/ โครงการ/ กิจกรรม 
2.  ประสานงานกับทุกฝ่าย/ งาน / กลุ่มสาระ เพ่ือขอข้อมูลการดําเนินงานตามศาสตร์พระราชา หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.   รวบรวมผลงานเข้าแฟ้มตามองค์ประกอบ และตัวชี้วัด 
4.   เผยแพร่ความรู้ตามศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู นักเรียน และชุมชน 
5.   แสดงผลงานการดําเนินงานตามศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 
บุคลากร และนักเรียน 
6.   ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

14.3 ศูนย์สังคมศึกษา, โรงเรียนคุณธรรม,  โรงเรียนศีลห้า , โรงเรียนวิถีพุทธ, ชมรมคนรักในหลวง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

หน้าท่ี 
 1. ประสานการดําเนินการขับเคลื่อนโครงการศูนย์สังคมศึกษา, โรงเรียนคุณธรรม,โรงเรียนศีลห้า , โรงเรียน 
              วิถีพุทธ, ชมรมคนรักในหลวง และโครงการอ่ืนๆท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
 2. ดําเนินงานตามข้อตกลงศูนย์สังคมศึกษา, โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนศีลห้า, โรงเรียนวิถีพุทธ, ชมรมคนรัก    
              ในหลวง 
 3. บูรณาการเพ่ือให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมข้ึนกับครู นักเรียน และบุคลากรทุกคน 
              ในโรงเรียน 

4.  แสดงออกซ่ึงจิตสาธารณะต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม ตามโอกาสอันควร 
5.  จัด/ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  
     และพระบรมวงศานุวงศ์ ตามโอกาสอันควร 
6.  เผยแพร่ และแสดงผลงานท่ีดําเนินการในรอบปีแก่สาธารณะ 
7.  รายงานผลการดําเนินงานเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน/ ปีการศึกษา 
8.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

14.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
หน้าท่ี 
 1. ดําเนินงานตามเป้าหมาย ข้อตกลงห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์   
 2. บูรณาการเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  
 3. เผยแพร่ และแสดงผลงานท่ีดําเนินการในรอบปีแก่สาธารณะ 
 4. รายงานผลการดําเนินงานเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน / ปีการศึกษา 

 5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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14.5 ศูนย์อีลิค(ERIC) 

           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
หน้าท่ี 
 1. ดําเนินงานตามเป้าหมายศูนย์อีลิค(ERIC)  
 2. บูรณาการเพ่ือส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาของนักเรียน  
 3. เผยแพร่ และแสดงผลงานท่ีดําเนินการในรอบปีแก่สาธารณะ 

4. รายงานผลการดําเนินงานเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน / ปีการศึกษา 
5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

15. งานสารบรรณและเลขานุการฝ่าย 
1. นางสมพร  นวลรักษา   ครู      หัวหน้า 
2. นางสาวศิริรัตน์  กาลพฤกษ์  ครู       ผู้ช่วย  
3. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล  พนักงานราชการ   ผู้ช่วย  

หน้าท่ี 
 1. ลงทะเบียน  รับ – ส่ง  หนังสือราชการของฝ่ายวิชาการ 

2. เก็บรักษาหนังสือราชการ/คําสั่งและระเบียบต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับงานฝ่ายวิชาการอย่างเป็นระบบ 
3. จัดพิมพ์หนังสือราชการ/บันทึกข้อความ/คําสั่ง/รายงานข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับงานฝ่ายวิชาการ 

 4. นําหนังสือเสนอผู้อํานวยการลงนาม 
 5. ประสานและติดตามงานภายในฝ่ายวิชาการและฝ่ายอ่ืนๆ ภายในโรงเรียน 
 6.  ควบคุม  เก็บรักษาทะเบียนหนังสือ  รับ – ส่ง  ท้ังหนังสือภายนอกและภายใน 
 7.  รับ – ส่ง  โต้ตอบหนังสือราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
 8.  จัดแยกงานมอบให้งานท่ีเก่ียวข้องได้ทันตามเวลาโดยมีหลักฐานการรับหนังสือทุกครั้ง 
 9.  จัดทําระเบียบคุมการส่งและการติดตามงาน 
 10. ประสาน  ติดตาม  ทวงถาม  ตรวจสอบการส่งงานให้ทันตามกําหนดเวลา 
          11. เตรียมวาระการประชุมกลุ่มแผนงานการจัดการศึกษาประสานงานการประชุมกับผู้เก่ียวข้อง 
 12. บันทึกรายงานการประชุมของฝ่ายวิชาการ 
 13. จัดหาจัดชื้อ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พอเพียงในการใช้งานในฝ่ายวิชาการ 

14. จัดทําสารสนเทศ  ประชาสัมพันธ์  ผลการดําเนินการของฝ่ายวิชาการให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ 
 15. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 


