พรรณนางาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
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คำนำ
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 108 ม. 10 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัด
สระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2559 บริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงาน 4 กลุ่มงาน คือกลุ่มบริหาร
วิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานทั่วไป สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎหมายเกี่ยวข้อง
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ จึงได้จัดทำโครงสร้างการบริหารงานและการพรรณนางานตาม
กลุ่มบริหารกลุ่มงานต่างๆ เพื่อให้การบิหารการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พรรณนางานของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์สำหรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปเป็นแนวทางใน
การทำงานตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียนและการบริหารงานต่อไป
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แผนภูมมิกิการบริ
ารบริหหารโรงเรี
ารโรงเรียยนอนุ
นอนุบบาลวั
าลวังสมบู
งสมบูรณ์
รณ์
แผนภู
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสุเทพ ไผ่ล้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาโรงเรียน

นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
- การวัดและประเมินผล
-

และการเทียบโอนผลการเรียนรู้
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
การนิเทศการศึกษา
การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่
ชุมชนและหน่วยงานอื่น
ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
การประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา

ชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า โรงเรียน
อนุบาลวังสมบูรณ์

กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ

กลุ่มงานบริหาร
งานบุคคล
- การวางแผนอัตรากำลังและ
-

กำหนดตำแหน่ง
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ
วินัยและการรักษาวินัย
การออกจากราชการ
งานแฟ้มประวัติและสถิติการลา
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

- การจัดทำและเสนอขอ

-

งบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ
การตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล
การใช้เงินและผลการ
ดำเนินการ
การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา
การบริหารบัญชี
การบริหารการเงิน
การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป
- งานธุรการ
- งานเลขานุการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- งานพัฒนาระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ

- การจัดระบบบริหารและพัฒนา
องค์กร

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม

- การจัดทำสำมะโมผู้เรียน
- การรับนักเรียน
- ส่งเสริมและประสานงานการศึกษา
ในระบบ ภายนอกระบบ และตาม
อัธยาศัย

- งานประสานราชการกับเขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

- การจัดระบบการควบคุมใน
หน่วยงาน

- การบริการสาธารณะ
- การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
- งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
- งานส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
- การแนะแนวการศึกษาภายใน
สถานศึกษา
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แผนภูมิการบริ หารงานวิชาการ

นายสุ เทพ ไผ่ลอ้ ม
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาลวังสมบูรณ์
นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาลวังสมบูรณ์

หัวหน้าวิชาการฝ่ ายอนุบาล
นางสาวศิริวรรณ พงษ์สุวรรณ

หัวหน้าวิชาการฝ่ ายประถมศึกษา
นางกาญจนา พงษ์รักษ์

หัวหน้าวิชาการฝ่ ายมัธยมศึกษา
นางละออ คงกระพันธุ์
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กลุ่มบริหารวิชาการ
บทบาทและหน้ าที่ของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา
มีหน้ าที่รับผิดชอบในขอบข่าย ดังนี้
1. เป็ นที่ปรึ กษาของผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเกี่ยวกับงานกลุ่มบริ หารวิชาการ
2. รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการโรงเรี ยน เมื่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนไม่อยูห่ รื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้
3. การจัดการทานโยบายและแผน
3.1 การรวบรวมข้อมูลและการจัดทามาตรฐานการปฏิบตั ิงานวิชาการและของโรงเรี ยน
3.2 การจัดทาแผนกลยุทธ์ของโรงเรี ยน แผนปฏิบตั ิการประจาปี แผนงานวิชาการและปฏิทินการ
ปฏิบตั ิงาน
3.3 การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรี ยน
4. กากับ นิเทศ ติดตามการปฏิบตั ิงานของครู ในกลุ่มบริ หารวิชาการ
บทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ
1. นางสาวศิริวรรณ พงษ์สุวรรณ หัวหน้างานวิชาการระดับอนุบาล
2. นางกาญจนา พงษ์รักษ์
หัวหน้างานวิชาการระดับประถมศึกษา
3. นางละออ คงกระพันธุ์
หัวหน้างานวิชาการระดับมัธยมศึกษา
มีหน้ าที่รับผิดชอบในขอบข่าย ดังนี้
1. เป็ นที่ปรึ กษาของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในการกาหนดทิศทาง และแนวนโยบายในการดาเนินงานของ
กลุ่มบริ หารวิชาการ
2. วางแผนนาแนวนโยบายของโรงเรี ยนในด้านการบริ หารงานกลุ่มบริ หารวิชาการไปสู่การปฏิบตั ิ
3. ร่ วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนวปฏิบตั ิต่างๆ ให้ทนั เหตุการณ์ รวมทั้งให้คาปรึ กษาหารื อในการ
พัฒนางานตามความเหมาะสม
4. เป็ นกรรมการที่ปรึ กษา ให้คาแนะนางานทัว่ ไปของกลุ่มบริ หารวิชาการด้านต่างๆ
4.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
4.2 การพัฒนาและการจัดการเรี ยนการสอน
4.3 การจัดบรรยากาศส่งเสริ มการเรี ยนการสอน
4.4 การวัดและการประเมินผลการเรี ยน
4.5 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
4.6 อื่นๆตามความเหมาะสม
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5. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงานในการจัดการเรี ยนการสอนตามแผนปฏิบตั ิการชองโรงเรี ยน
เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามหลักการ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
6. เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่ วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการดาเนินงานของฝ่ ายตลอดจน
เสริ มสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ ายภายในโรงเรี ยนและบุคลากรภายนอกโรงเรี ยน เพื่อให้การ
ดาเนินงานของกลุ่มบริ หารวิชาการดาเนินการไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ
7. ร่ วมจัดทาแผนการเรี ยนของโรงเรี ยน ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
การพัฒนาหรื อการดาเนินการเกีย่ วกับการให้ ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสู ตรท้ องถิ่น
ประกอบด้วย
1. นางสาวภาณิตา ศรี ชาหลวง
หัวหน้าการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น
2. นายพรรณนริ นทร์ ศรี เพ็ชร์
ผูช้ ่วยหัวหน้าการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น
3. นางสุพินดา แดงภักดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
4. นางสาวศรนุช สุวรรณกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์
5. นางกัณยารัศมี ศิริธีระพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
6. ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
7. นายอนุรักษ์ พร้อมบัวป่ า
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
8. นางกาญจนา พงษ์รักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
9. นางสายสมร นาลาภ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
10. นางสาวจิรภรณ์ เนาแสง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
และเลขานุการ
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. สารวจปัญหาและศึกษาสภาพความเป็ นอยูข่ องชุมชนและผูเ้ รี ยน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ตรงกับการ
พัฒนาหลักสูตรอย่างแท้จริ ง
2. วิเคราะห์สภาพปัญหาและกาหนดความต้องการ
3. จัดทาหลักสู ตรท้องถิ่น
4. ดาเนินการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้
5. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
6. ประเมินผล
การวางแผนงานด้านวิชาการ ประกอบด้วย
1. นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา
หัวหน้าการวางแผนงานด้านวิชาการ
2. นางสาวศิริวรรณ พงษ์สุวรรณ กรรมการ
3. นางกาญจนา พงษ์รักษ์
กรรมการ
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4. นางละออ คงกระพันธุ์
กรรมการ
5. นางสุพินดา แดงภักดี
กรรมการ
6. นางสาวจิรภรณ์ เนาแสง
กรรมการ
7. นางสาวปัทมาพร หนูทอง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. วางแผนงานบริ หารงานและแผนงานวิชาการ จัดทาแผนงาน/โครงการ/ปฏิทินปฏิบตั ิงานวิชาการ
2. ติดตามและประเมินผลงานวิชการ
3. ปฏิบตั ิหน้าที่สานักงาน ธุรการ สารบรรณ การเงิน พัสดุวิชการ
4. จัดทาสารสนเทศและเอกสารงานทพเบียน งานวัดผล และงานตารางสอน
5. บริ หารงานคอมพิวเตอร์งานทะเบียน งานวัดผล และงานตารางสอน
6. บริ การข้อมูล สารสนเทศแก่นกั เรี ยน ครู อาจารย์และผูป้ กครอง
7. พัฒนาบุคลากร ส่งเสริ มการวิจยั และการทาผลงานทางวิชาการ
8. ดาเนินการตามโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
9. จัดทาเอกสารการติดตามและรายงานการเรี ยนการสอนรายคาบ
การจัดการเรียนการสอนนสถานศึกษา ประกอบด้วย
1. นางละออ คงกระพันธุ์
หัวหน้าการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา
2. นางกาญจนา พงษ์รักษ์
ผูช้ ่วยหัวหน้าการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา
3. นางสาวศิริวรรณ พงษ์สุวรรณ ผูช้ ่วยหัวหน้าการจัดการเรี ยนการสอนในสภานศึกษา
4. นางสมเกียรติ ดัดตนรัมย์
กรรมการ
5. นางยุพิน เรื องสุขสุด
กรรมการ
6. นางดวงใจ แจ่มเพ็ง
กรรมการ
7. นางฉอเลาะโคสาสุ
กรรมการ
8. นางจุฬารัฐ วงษ์คานา
กรรมการ
9. นางสุพินดา แดงภักดี
กรรมการ
10. นางสาวสมร นาลาภ
กรรมการ
11. นางสาวปัทมาพร หนูทอง
กรรมการ
12. นางกัณยารัศมี ศิริธีรพัฒน์
กรรมการ
13. นางสาวพนิดา คาคม
กรรมการ
14. นายอลงกรณ์ จงรักษ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.

วางแผนการจัดการเรี ยนการสอนให้สนองต่อจุดหมาย หลักการ โครงสร้างหลักสูตร
จัดครู เข้าสอนให้ตรงตามความรู ้ความสามารถและความเหมาะสม
ดาเนินการในการจัดทาตารางสอนแต่ละภาคเรี ยน
กากับดูแลการจัดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามตารางสอนที่กาหนด
กากับดูแลให้มีการวิเคราะห์หลักสูตร การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้และติดตามให้มีการนา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้จริ ง
6. สนับสนุนให้นกั เรี ยนร่ วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและประสานงาน
ในการส่งนักเรี ยนไปร่ วมกิจการรทางวิชาการ
7. ประเมินผลการเรี ยนการสอนในแต่ละภาคเรี ยน และมีการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรและงานวิชาการเพื่อเป็ นข้อมูลในการปรับปรงแก้ไข
การพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษา ประกอบด้ วย
1. นางกาญจนา พงษ์รักษ์
หัวหน้าการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
2. นางสาวศิริวรรณ พงษ์สุวรรณ กรรมการ
3. นางลออ คงกระพันธุ์
กรรมการ
4. นางอารี ฟา เอียดฤทธ์
กรรมการ
5. นางสุพินดา แดงภักดี
กรรมการ
6. นางดวงใจ แจ่มเพ็ง
กรรมการ
7. นางสาวปัทมาพร หนูทอง
กรรมการ
8. นางสาวสุรีรัตน์ ศุภนาม
กรรมการ
9. นางสาวจิรภรณ์ เนาแสง
กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวนันท์ธิดา แจ่มเพ็ง
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. วางแผนและบริ หารงานพัฒนาหลักสูตรและการเรี ยนการสอนจัดทาแผนงาน/โครงการ/งานของ
กลุ่มงาน
2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิผลการปฏิบตั ิงานพัฒนาหลักสูตร และการเรี ยนการสอน
3. ส่งเสริ มให้มีการพัฒนาหลักสูตร และการเรี ยนการสอน และนิเทศการสอน
4. จัดโครงสร้างหลักสูตรและการเลือกเรี ยนวิชาเพิ่มเติม
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ประกอบด้วย
1. นางสาวศิริวรรณ พงษ์สุวรรณ

หัวหน้าการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ระดับปฐมวัย
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นางกาญจนา พงษ์รักษ์
นางละออ คงกระพันธุ์
นางสุพินดา แดงภักดี
นางสาวศรนุช สุวรรณกูล
นางกัณยารัศมี ศิริธีระพัฒน์
ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี
นายอนุรักษ์ พร้อมบัวป่ า
นางกาญจนา พงษ์รักษ์
นางสายสมร นาลาภ
นางสาวจิรภรณ์ เนาแสง

หัวหน้าการพัฒนาการะบวนการเรี ยนรู ้ระดับประถมศึกษา
หัวหน้าการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ระดับมัธยมศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
และเลขานุการ

มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ตรวจสอบข้อมูลการจัดตารางสอนให้สอดคล้องกับหลักสู ตรสถานศึกษา
2. พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดหนังสื อเรี ยนร่ วมกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
3. ส่งเสริ ม สนับสนับการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
4. ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาสถิติขอ้ มูลการเรี ยนการสอนและติดตามการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
ตารางสอน
5. ส่งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตามสาระและหน่วยการเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
6. จัดทาข้อมูลแหล่งเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้เป็ นปัจจุบนั ใช้เป็ นหลักฐานอ้างอิง
7. ส่งเสริ มให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ตามความเหมาะสม
8. เสนอแนวทางในการพัฒนาการเรี ยนการสอน การแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรื อข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอน
9. เสนองาน/โครงการในความรับผิดชอบเพื่อบรรจุลงในแผนปฏิบตั ิการ
การวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
ประกอบด้วย
1. นางกาญจนา พงษ์รักษ์
หัวหน้า
2. นางละออ คงกระพันธุ์
กรรมการ
3. นางสมสนิท สารรัมย์
กรรมการ
4. นางสุพินดา แดงภักดี
กรรมการ
5. นางสาวนันท์ธิดา แจ่มเพ็ง
กรรมการ
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6. นางสาวจิรภรณ์ เนาแสง
กรรมการ
7. นางสาววราลักษณ์ สิ ทธิพล
กรรมการ
8. นางสาวสุริษา สุขจันทร์
กรรมการ
9. นางสาวสุรีรัตน์ ศุภนาม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. กาหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
2. การดาเนินการวัดผลและประเมินผลการเรี ยน
3. จัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
4. การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์ม เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรี ยน
5. การสร้าง/ปรับปรุ ง/พัฒนา/รวบรวม เครื่ องมือการวัดผลการเรี ยน
6. ดาเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนพร้อมทั้งจัดเก็บให้เป็ นระบบ
7. ดาเนินการจัดทาข้อสอบกลางภาคและปลายภาคเรี ยน
8. ติดตามและดาเนินการแก้ไขนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยน “ผส” / “0” / “ร” / “มผ”
9. จัดทาสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน o-net las nt เสนอหัวหน้าฝ่ ายวิชาการ เพื่อเป็ นข้อมูลในการ
ปรับปรุ ง พัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมการเรี ยนการสอน
10. วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ เทียบโอนผลการเรี ยนและอนุมตั ิผลการเรี ยน
11. มีการเทียบโอนผลการเรี ยนโดยคณะกรรมการ
12. จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรี ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิง
ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ประกอบด้วย
1. นางสุพินดา แดงภักดี
หัวหน้า
2. นางกาญจนา พงษ์รักษ์
กรรมการ
3. นางละออ คงกระพันธุ์
กรรมการ
4. นางสมสนิท สารรัมย์
กรรมการ
5. นางสาวปัทมาพร หมูทอง
กรรมการ
6. นางสาวจิรภรณ์ เนาแสง
กรรมการ
7. นางสาวนวลนภา พันธุ๋มิตร
กรรมการ
8. นางสาวนันท์ธิดา แจ่มเพ็ง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
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1. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ครู ทาวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน หลักสูตร กระบวน การเรี ยนรู ้ การใช้สื่ อและ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอน
2. รวบรวม และเผยแพร่ ผลการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมมั้งสนับสนุนให้ครู นาผลการวจัย
มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ติดตามและประเมินผลงาน กลุ่มงานวิจยั
4. จัดทพสาระสนเทศ และเอกสารงานบริ หารงานกลุ่มงานวิจยั
5. พัฒนาบุคลากร ส่งเสริ มการวิจยั และการทาผลงานทางวิชาการ
6. ส่ งเสริ มและพัฒนาการวิจยั ในชั้นเรี ยน และทางการศึกษา
การพัฒนาและส่ งเสริมให้ มีแหล่ งเรียนรู้
ประกอบด้วย
1. นายศราวุธ พงษ์รักษ์
หัวหน้า
2. นายพรรณนริ นทร์ ศรี เพ็ชร์
กรรมการ
3. นายวัชรเมศฆ์ ตั้งเทียมพงศ์
กรรมการ
4. นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์
กรรมการ
5. นายอนุรักษ์ พร้อมบัวป่ า
กรรมการ
6. นางสาวภาณิตา ศรี ชาหลวง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงสอดคล้องกับการตัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้
2. ส่ งเสริ มให้ครู และผูเ้ รี ยนได้ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
3. วางแผน ดาเนินการ และพัฒนงานห้องพิเศษและแหล่งเรี ยนรู ้ให้พร้อมสาหรับนักเรี ยน
4. จัดทาแบบรายงานการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
5. เผยแพร่ ผลงานของโรงเรี ยนในด้านการจัดการเรี ยนรู ้จากการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอก
สถานศึกษา
การนิเทศการศึกษา
ประกอบด้วย
1. นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา
2. นางกาญจนา พงษ์รักษ์
3. นางละออ คงกระพันธุ์

หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ
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4. นางสาวศิริวรรณ พงษ์สุวรรณ กรรมการ
5. นางยุพิน เรื องสุขสุด
กรรมการ
6. นางสมเกียรติ ดัดตนรัมย์
กรรมการ
7. นางดวงใจ แจ่มเพ็ง
กรรมการ
8. นางฉอเลาะโคสาสุ
กรรมการ
9. นางจุฬารัฐ วงษ์คานา
กรรมการ
10. นางสาวสมร นาลาภ
กรรมการ
11. นางสาวปัทมาพร หนูทอง
กรรมการ
12. นางกัณยารัศมี ศิริธีรพัฒน์
กรรมการ
13. นางสาวพนิดา คาคม
กรรมการ
14. นางสุพินดา แดงภักดี
กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวนันท์ธิดา แจ่มเพ็ง
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์ขอบข่ายงานการนิเทศการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
2. วางแผนการนิเทศการศึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตามความ
ต้องการของครู ในสถานศึกษา
3. ดาเนินงานให้การนิเทศอบรม สัมมนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้สู่นกั เรี ยน
4. ส่งเสริ มและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของครู ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรี ยนผูร้ ่ วมกับกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้
5. พัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สู่ผเู ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
6. ประสานงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
7. ประสานงานการพัฒนา การแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์การจัดระบบงานนิเทศการศึกษาและ
พัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษา
การแนะแนว
ประกอบด้วย
1. นางละออ คงกระพันธุ์
2. ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี
3. นายพรรณนริ นทร์ ศรี เพ็ชร์
4. นางสาวจิรภรณ์ เนาแสง
5. นางสาวนันท์ธิดา แจ่มเพ็ง

หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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6. นางสิ ริมา พ่วงศรี
กรรมการ
7. นางสาวสุรีรัตน์ ศุภนาม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. สารวจพัฒนาระบบงานแนะแนวทางวิชาการ โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนพัฒนา
กระบวนการเรี ยนการสอนง
2. จัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา โดยประสานความร่ วมมือกับครู ที่ปรึ กษา/ครู ประจาชั้น
3. ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา
4. พัฒนาดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับระบบงานแนะแนวและการให้คาปรึ กษา
5. การติดตามผลนักเรี ยนที่จบการศึกษา
6. การติดตามผลนักเรี ยนที่รับคาปรึ กษา
7. การติดตามผลนักเรี ยนที่ได้รับทุนการศึกษา
8. การแนะแนวการศึกษาต่อ แนะแนวอาชีพ
9. สารวจข้อมูลนักเรี ยนที่จะเข้าเรี ยนและจักทาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนาไปใช้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
ประกอบด้วย
1. นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา
หัวหน้า
2. นางสาวศิริวรรณ พงษ์สุวรรณ กรรมการ
3. นางกาญจนา พงษ์รักษ์
กรรมการ
4. นางละออ คงกระพันธุ์
กรรมการ
5. นางยุพิน เรื องสุขสุด
กรรมการ
6. นางสมเกียรติ ดัดตนรัมย์
กรรมการ
7. นางดวงใจ แจ่มเพ็ง
กรรมการ
8. นางฉอเลาะโคสาสุ
กรรมการ
9. นางจุฬารัฐ วงษ์คานา
กรรมการ
10. นางสุพินดา แดงภักดี
กรรมการ
11. นางสาวสมร นาลาภ
กรรมการ
12. นางสาวปัทมาพร หนูทอง
กรรมการ
13. นางกัณยารัศมี ศิริธีรพัฒน์
กรรมการ
14. นายอลงกรณ์ จงรักษ์
กรรมการ
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15. นางสาวพนิดา คาคม
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษา
2. สนับสนุน ส่งเสริ มให้มีระบบการประกันคุณภาพในระดับหน่วยงานภายในสถานศึกษา
3. กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4. ปรับปรุ งและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
การส่ งเสริมชุมชนให้ มีความเข้ มแข็งทางวิชาการ
ประกอบด้วย
1. นางละออ คงกระพันธุ์
หัวหน้า
2. นางสมเกียรติ ดัดตนรัมย์
กรรมการ
3. นางดวงใจ แจ่มเพ็ง
กรรมการ
4. นางสมสนิท สารรัมย์
กรรมการ
5. นางสาวนันท์ธิดา แจ่มเพ็ง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ศึกษา สารวจความต้องการสนับสนุนทางวิชาการแก่ชุมชน
2. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเลือกภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ โดยร่ วมมือ บุคคลชุมชน องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันทางสังคมอื่นๆ
3. ส่ งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น
4. จัดให้ความรู ้ เสริ มสร้างความคิดและเทคนิค ทักษะทางวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
5. ส่ งเสริ มให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา
6. จัดทาทะเบียนภูมิปัญญา
การประสานความร่ วมมือในการการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
ประกอบด้วย
1. นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา
หัวหน้าการวงแผนงานด้านวิชาการ
2. นางสาวศิริวรรณ พงษ์สุวรรณ กรรมการ
3. นางกาญจนา พงษ์รักษ์
กรรมการ
4. นางละออ คงกระพันธุ์
กรรมการ
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5. นางสาวพนิดา คาคม
กรรมการ
6. นางสุพินดา แดงภักดี
กรรมการ
7. นางสาวนันท์ธิดา แจ่มเพ็ง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ดาเนินการเสริ มความรู ้และประสบการณ์ให้กบั ชุมชนโดยร่ วมมือกับบุคคลชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอื่น
2. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ โดยร่ วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันทางสังคมอื่น
3. สนับสนุนและช่วยเหลือให้มีการแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ระหว่างชุมชน โดยร่ วมมือกับ
บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอื่น
การส่ งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์ กร หน่ วยงานสถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ประกอบด้วย
1. นางดวงใจ แจ่มเพ็ง
หัวหน้า
2. นางสาวนันท์ธิดา แจ่มเพ็ง
กรรมการ
3. นางสาวภาณิตา ศรี ชาหลวง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อื่น ในเรื่ องที่เกี่ยวกับสิ ทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. จัดให้มีการสร้างความรู ้ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อมให้กบั บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่นที่ร่วมจัดการศึกษา
3. ส่งเสริ มสนับสนุน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นร่ วมกันจัด
การศึกษาและใช้ทรัพยากรร่ วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผเู ้ รี ยน
4. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถานบันอื่นที่จดั การศึกษา
5. รับนักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิการสอนจากสถานบันต่างๆ
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6. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถานบันสังคมอื่น ได้รับความช่วยเหลือ
ทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจาเป็ น
7. ส่ งเสริ มและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ทั้งด้านสุ ขภาพ และปริ มาณเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกีย่ วกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
ประกอบด้วย
1. นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา
หัวหน้าการวางแผนงนด้านวิชาการ
2. นางสาวศิริวรรณ พงษ์สุวรรณ กรรมการ
3. นางกาญจนา พงษ์รักษ์
กรรมการ
4. นางละออ คงกระพันธุ์
กรรมการ
5. นางสุพินดา แดงภักดี
กรรมการ
6. นางสาวปัทมาพร หนูทอง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฺบตั ิเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ ายรับรู ้และถือปฏิบตั ิเป็ นแนวเดียวกัน
2. จัดทาร่ างและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายรับรู ้
และถือปฏิบตั ิเป็ นแนวเดียวกัน
3. ตรวจสอบร่ างระเบียบและแนวปฏิบิติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและแก้ไขปรับปรุ ง
4. ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
และนาไปแก้ไขปรับปรุ งให้เหมาะสมต่อไป
การคัดเลือกหนังสื อ แบบเรียนเพื่อใช้ ในสถานศึกษา
ประกอบด้วย
1. นากาญจนา พงษ์รักษ์
หัวหน้า
2. นางสมเกียรติ ดัดตนรัมย์
กรรมการ
3. นางยุพิน เรื องสุขสุด
กรรมการ
4. นางดวงใจ แจ่มเพ็ง
กรรมการ
5. นางฉอเลาะ โคสาสุ
กรรมการ
6. นางจุฬารัฐ วงษ์คานา
กรรมการ
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7. นางสุพินดา แดงภักดี
กรรมการ
8. นางสายสมร นาลาภ
กรรมการ
9. นางสาวปัทมาพร หนูทอง
กรรมการ
10. นางสาวพนิดา คาคม
กรรมการ
11. นายอลงกรณ์ จงรักษ์
กรรมการ
12. นางกัณยารัศมี ศิริธีรพัฒน์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสื อเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อเป็ นหนังสื อแบบเรี ยนเพื่อใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
การพัฒนาและใช้ สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ประกอบด้วย
1. นางสาวศิริวรรณ พงษ์สุวรรณ หัวหน้า
2. นางกาญจนา พงษ์รักษ์
กรรมการ
3. นางละออ คงกระพันธุ์
กรรมการ
4. นางสาวจิราพร มณีจอม
กรรมการ
5. นายณัฐวัฒน์ ชัยอ่อน
กรรมการ
6. นางสาวปัทมาพร หนูทอง
กรรมการ
7. นางสาวภีมพีรยา สว่างสาลี
กรรมการ
8. นางสาวชญาดา อ่อนหวาน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ศึกษา สารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา การจัดการ การเลือก การใช้และการประเมินคุณภาพสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใช้จดั การเรี ยนการสอน
2. จัดหาสื่ อและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยอย่างหลากหลายเพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนและการพัฒนางาน
ด้านวิชาการ
3. ส่งเสริ ม สนับสนุนให้พฒั นาครู เพื่อผลิต พัฒนาสื่ อ นวัตกรรมการเรี ยนการสอน รวมมั้งประเมิน
คุณภาพสื่ อฯ เพื่อเลือกใช้ประกอบการเรี ยนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
4. จัดให้มีศูนย์สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา
5. ประสานความร่ วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและแลกเปลี่ยนการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาที่ทนั สมัย สาหรับใช้จดั การเรี ยนการสอนและการพัฒนางานด้านวิชาการ
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6. กากับติดตาม ประเมินผล การผลิต จัดหา พัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาอย่าง่
ต่อเนื่อง
7. เผยแพร่ สื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ครู ผลิตและพัฒนาให้สถาบันการศึกษา ทั้ง
ภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาได้ใช้ประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนและการพัฒนาวิชาชีพ
ครู
งานทะเบียนนักเรียน
ประกอบด้วย
1. นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา
นายทะเบียน
2. นายศราวุธ พงษ์รักษ์
ผูช้ ่วยนายทะเบียน
3. นางสาวจิรภรณ์ เนาแสง
ผูช้ ่วยนายทะเบียน
4. นางสมสนิท สารรัมย์
บันทึกทะเบียนนักเรี ยนให้เลขประจาตัวนักเรี ยน่
5. นางสาวสุริษา สุขจันทร์
บันทึกทะเบียนนักเรี ยน
6. นางสาววราลักษณ์ สิ ทธิพล
จัดทาเอกสารการย้ายระดับประถมศึกษา
7. นางสาวภาณิตา ศรี ชาหลวง
บันทึกผลการเรี ยนนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 1
8. นางสาวสุรีรัตน์ ศุภนาม
บันทึกผลการเรี ยนนักเรี ยนมัธยม
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทาแผนปฏิบตั ิการโรงเรี ยน ปฏิทินของงานทะเบียน
2. ทาทะเบียนนักเรี ยน ทะเบียนแสดงผลการเรี ยน กรอกและตรวจทานผลการเรี ยนให้ถูกต้องและเป็ น
ปัจจุบนั
3. จัดทาแบบพิมพ์ต่างๆที่ใช้ในงานทะเบียน
4. ให้เลขประจาตัวนักเรี ยน และจัดทารายชื่อนักเรี ยนทุกชั้นเรี ยน ทาสถิติจานวนนักเรี ยน
5. รับคาร้องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล การแก้ไขประวัติอื่นๆของนักเรี ยน
6. รับคาร้องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล การแก้ไขประวิติอื่นๆของนักเรี ยน
7. ออกหลักฐานแสดงผลการเรี ยน และประกาศนียบัตรแก่นกั เรี ยนที่จบหลักสู ตร
8. จัดทาทะเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.1) สาหรับผูข้ อรับเอกสารเป็ นฉบับที่ 2 ทั้งเป็ นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
9. จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆของงานทะเบียนให้เป็ นระบบสะดวกในการตรวจสอบและใช้งาน
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