
 
 

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 พรรณนางานของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ฉบับนี้ จะเป็น

ประโยชน์สำหรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปเป็นแนวทางใน

การทำงานตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ผู้เรียนและการบริหารงานต่อไป 
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แผนภูมิการบริหารโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 
 

คณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

 

- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

- การวัดและประเมินผล 
และการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

- การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

- การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

- การนิเทศการศึกษา 

- การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ 

- การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 

- ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่
ชุมชนและหน่วยงานอื่น 

- ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 

- การประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 

      

 
 

 
 

- การวางแผนอัตรากำลังและ
กำหนดตำแหน่ง 

- การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

- การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

- วินัยและการรักษาวินัย 

- การออกจากราชการ 

- งานแฟ้มประวัติและสถิติการลา 

- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 

 
 

 
- การจัดทำและเสนอขอ

งบประมาณ 
จัดสรรงบประมาณ 

- การตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล 

- การใช้เงินและผลการ
ดำเนินการ 

- การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 

- การบริหารบัญชี 

- การบริหารการเงิน 

- การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

กลุ่มงานบริหาร 
งานบุคคล 

นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

นายสุเทพ ไผ่ล้อม 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

ชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า โรงเรียน
อนุบาลวังสมบูรณ์ 

นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
 
 

- งานธุรการ 
- งานเลขานุการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- งานพัฒนาระบบและเครือขา่ย

ข้อมูลสารสนเทศ 
- การจัดระบบบรหิารและพัฒนา

องค์กร 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การดูแลอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อม 
- การจัดทำสำมะโมผู้เรียน 
- การรับนักเรียน 
- ส่งเสริมและประสานงานการศึกษา

ในระบบ ภายนอกระบบ และตาม
อัธยาศัย 

- งานประสานราชการกับเขตพื้นที่
การศึกษาและหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

- การจัดระบบการควบคุมใน
หน่วยงาน 

- การบริการสาธารณะ 
- การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
- งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
- งานส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 
- การแนะแนวการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 
 

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

แผนภูมิการบริหารโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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แผนภูมิการบริหารงานวิชาการ 

นายสุเทพ ไผล่อ้ม 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลวงัสมบูรณ์ 

นางสาวพชัราภรณ์ เดชสุภา 
รองผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลวงัสมบูรณ์ 

หวัหนา้วิชาการฝ่ายอนุบาล 
นางสาวศิริวรรณ พงษสุ์วรรณ 

หวัหนา้วิชาการฝ่ายประถมศึกษา 
นางกาญจนา พงษรั์กษ ์

หวัหนา้วิชาการฝ่ายมธัยมศึกษา 
นางละออ คงกระพนัธ์ุ 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 
บทบาทและหน้าท่ีของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
นางสาวพชัราภรณ์ เดชสุภา 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่าย ดังนี้ 

1. เป็นท่ีปรึกษาของผูอ้  านวยการโรงเรียนเก่ียวกบังานกลุ่มบริหารวิชาการ 
2. รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียน เม่ือผูอ้  านวยการโรงเรียนไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติั

หนา้ท่ีได ้
3. การจดัการท านโยบายและแผน 

 3.1 การรวบรวมขอ้มูลและการจดัท ามาตรฐานการปฏิบติังานวิชาการและของโรงเรียน 
 3.2 การจดัท าแผนกลยทุธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบติัการประจ าปี แผนงานวิชาการและปฏิทินการ
ปฏิบติังาน 
 3.3 การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวิชาการของโรงเรียน 

4. ก ากบั นิเทศ ติดตามการปฏิบติังานของครูในกลุ่มบริหารวิชาการ 
บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ 

1. นางสาวศิริวรรณ พงษสุ์วรรณ หวัหนา้งานวิชาการระดบัอนุบาล 
2. นางกาญจนา พงษรั์กษ ์  หวัหนา้งานวิชาการระดบัประถมศึกษา 
3. นางละออ คงกระพนัธุ์  หวัหนา้งานวิชาการระดบัมธัยมศึกษา 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่าย ดังนี้ 
1. เป็นท่ีปรึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนในการก าหนดทิศทาง และแนวนโยบายในการด าเนินงานของ

กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. วางแผนน าแนวนโยบายของโรงเรียนในดา้นการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการไปสู่การปฏิบติั 
3. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบขอ้มูลแนวปฏิบติัต่างๆ ใหท้นัเหตุการณ์ รวมทั้งให้ค  าปรึกษาหารือในการ

พฒันางานตามความเหมาะสม 
4. เป็นกรรมการท่ีปรึกษา ใหค้  าแนะน างานทัว่ไปของกลุ่มบริหารวิชาการดา้นต่างๆ 

4.1 การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
4.2 การพฒันาและการจดัการเรียนการสอน 
4.3 การจดับรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 
4.4 การวดัและการประเมินผลการเรียน 
4.5 การประเมินผลการปฏิบติังาน 
4.6 อ่ืนๆตามความเหมาะสม 
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5. ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินงานในการจดัการเรียนการสอนตามแผนปฏิบติัการชองโรงเรียน 
เพื่อใหส้ัมฤทธ์ิผลตามหลกัการ และจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

6. เสนอแนะความคิดเห็นและใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือ สนบัสนุนในการด าเนินงานของฝ่ายตลอดจน
เสริมสร้างความเขา้ใจกบับุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการด าเนินการไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

7. ร่วมจดัท าแผนการเรียนของโรงเรียน ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
การพฒันาหรือการด าเนินการเกีย่วกบัการให้ความเห็นการพฒันาสาระหลกัสูตรท้องถิ่น 
ประกอบดว้ย 

1. นางสาวภาณิตา ศรีชาหลวง หวัหนา้การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
2. นายพรรณนรินทร์ ศรีเพช็ร์ ผูช่้วยหวัหนา้การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
3. นางสุพินดา แดงภกัดี  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
4. นางสาวศรนุช สุวรรณกูล  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
5. นางกณัยารัศมี ศิริธีระพฒัน์ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
6. ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7. นายอนุรักษ ์พร้อมบวัป่า  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
8. นางกาญจนา พงษรั์กษ ์  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
9. นางสายสมร น าลาภ  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
10. นางสาวจิรภรณ์ เนาแสง  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม

    และเลขานุการ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ส ารวจปัญหาและศึกษาสภาพความเป็นอยูข่องชุมชนและผูเ้รียน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตรงกบัการ
พฒันาหลกัสูตรอยา่งแทจ้ริง 

2. วิเคราะห์สภาพปัญหาและก าหนดความตอ้งการ 
3. จดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
4. ด าเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
5. จดักิจกรรมการเรียนการสอน 
6. ประเมินผล 

การวางแผนงานด้านวิชาการ ประกอบด้วย 
1. นางสาวพชัราภรณ์ เดชสุภา หวัหนา้การวางแผนงานดา้นวิชาการ 
2. นางสาวศิริวรรณ พงษสุ์วรรณ กรรมการ 
3. นางกาญจนา พงษรั์กษ ์  กรรมการ 
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4. นางละออ คงกระพนัธุ์  กรรมการ 
5. นางสุพินดา แดงภกัดี  กรรมการ 
6. นางสาวจิรภรณ์ เนาแสง  กรรมการ 
7. นางสาวปัทมาพร หนูทอง กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. วางแผนงานบริหารงานและแผนงานวิชาการ จดัท าแผนงาน/โครงการ/ปฏิทินปฏิบติังานวิชาการ 
2. ติดตามและประเมินผลงานวิชการ 
3. ปฏิบติัหนา้ท่ีส านกังาน ธุรการ สารบรรณ การเงิน พสัดุวิชการ 
4. จดัท าสารสนเทศและเอกสารงานทพเบียน งานวดัผล และงานตารางสอน 
5. บริหารงานคอมพิวเตอร์งานทะเบียน งานวดัผล และงานตารางสอน 
6. บริการขอ้มูล สารสนเทศแก่นกัเรียน ครูอาจารยแ์ละผูป้กครอง 
7. พฒันาบุคลากร ส่งเสริมการวิจยัและการท าผลงานทางวิชาการ 
8. ด าเนินการตามโครงการพิเศษท่ีไดรั้บมอบหมาย 
9. จดัท าเอกสารการติดตามและรายงานการเรียนการสอนรายคาบ 

 
การจัดการเรียนการสอนนสถานศึกษา ประกอบด้วย 

1. นางละออ คงกระพนัธุ์  หวัหนา้การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
2. นางกาญจนา พงษรั์กษ ์  ผูช่้วยหวัหนา้การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3. นางสาวศิริวรรณ พงษสุ์วรรณ ผูช่้วยหวัหนา้การจดัการเรียนการสอนในสภานศึกษา 
4. นางสมเกียรติ ดดัตนรัมย ์  กรรมการ 
5. นางยพุิน เรืองสุขสุด  กรรมการ 
6. นางดวงใจ แจ่มเพง็  กรรมการ 
7. นางฉอเลาะโคสาสุ  กรรมการ 
8. นางจุฬารัฐ วงษค์  านา  กรรมการ 
9. นางสุพินดา แดงภกัดี  กรรมการ 
10. นางสาวสมร น าลาภ  กรรมการ 
11. นางสาวปัทมาพร หนูทอง กรรมการ 
12. นางกณัยารัศมี ศิริธีรพฒัน์ กรรมการ 
13. นางสาวพนิดา ค าคม  กรรมการ 
14. นายอลงกรณ์ จงรักษ ์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
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1. วางแผนการจดัการเรียนการสอนใหส้นองต่อจุดหมาย หลกัการ โครงสร้างหลกัสูตร 
2. จดัครูเขา้สอนให้ตรงตามความรู้ความสามารถและความเหมาะสม 
3. ด าเนินการในการจดัท าตารางสอนแต่ละภาคเรียน 
4. ก ากบัดูแลการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามตารางสอนท่ีก าหนด 
5. ก ากบัดูแลใหมี้การวิเคราะห์หลกัสูตร การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และติดตามใหมี้การน า

แผนการจดัการเรียนรู้ไปใชจ้ริง 
6. สนบัสนุนใหน้กัเรียนร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและประสานงาน

ในการส่งนกัเรียนไปร่วมกิจการรทางวิชาการ 
7. ประเมินผลการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน และมีการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรและงานวิชาการเพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรงแกไ้ข 
การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา ประกอบด้วย 

1. นางกาญจนา พงษรั์กษ ์  หวัหนา้การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
2. นางสาวศิริวรรณ พงษสุ์วรรณ กรรมการ 
3. นางลออ คงกระพนัธุ์  กรรมการ 
4. นางอารีฟา เอียดฤทธ์  กรรมการ 
5. นางสุพินดา แดงภกัดี  กรรมการ 
6. นางดวงใจ แจ่มเพง็  กรรมการ 
7. นางสาวปัทมาพร หนูทอง กรรมการ 
8. นางสาวสุรีรัตน์ ศุภนาม  กรรมการ 
9. นางสาวจิรภรณ์ เนาแสง  กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวนนัทธิ์ดา แจ่มเพง็ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. วางแผนและบริหารงานพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนจดัท าแผนงาน/โครงการ/งานของ

กลุ่มงาน 
2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัผลการปฏิบติังานพฒันาหลกัสูตร และการเรียนการสอน 
3. ส่งเสริมใหมี้การพฒันาหลกัสูตร และการเรียนการสอน และนิเทศการสอน 
4. จดัโครงสร้างหลกัสูตรและการเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม 

 
การพฒันากระบวนการเรียนรู้  
ประกอบดว้ย 

1. นางสาวศิริวรรณ พงษสุ์วรรณ หวัหนา้การพฒันากระบวนการเรียนรู้ระดบัปฐมวยั 
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2. นางกาญจนา พงษรั์กษ ์  หวัหนา้การพฒันาการะบวนการเรียนรู้ระดบัประถมศึกษา 
3. นางละออ  คงกระพนัธุ์  หวัหนา้การพฒันากระบวนการเรียนรู้ระดบัมธัยมศึกษา 
4. นางสุพินดา แดงภกัดี  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
5. นางสาวศรนุช สุวรรณกูล  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
6. นางกณัยารัศมี ศิริธีระพฒัน์ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
7. ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
8. นายอนุรักษ ์พร้อมบวัป่า  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
9. นางกาญจนา พงษรั์กษ ์  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
10. นางสายสมร น าลาภ  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
11. นางสาวจิรภรณ์ เนาแสง  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม

    และเลขานุการ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบขอ้มูลการจดัตารางสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา 
2. พิจารณาด าเนินการเก่ียวกบัการก าหนดหนงัสือเรียนร่วมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริม สนบัสนบัการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัท าสถิติขอ้มูลการเรียนการสอนและติดตามการจดัการเรียนรู้ตาม

ตารางสอน 
5. ส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
6. จดัท าขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ใหเ้ป็นปัจจุบนัใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิง 
7. ส่งเสริมใหมี้การพฒันาครู เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
8. เสนอแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอน การแกไ้ขปัญหา อุปสรรค หรือขอ้เสนอแนะในการ

ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
9. เสนองาน/โครงการในความรับผิดชอบเพื่อบรรจุลงในแผนปฏิบติัการ 

 
การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
ประกอบดว้ย 

1. นางกาญจนา พงษรั์กษ ์  หวัหนา้ 
2. นางละออ คงกระพนัธุ์  กรรมการ 
3. นางสมสนิท สารรัมย ์  กรรมการ 
4. นางสุพินดา แดงภกัดี  กรรมการ 
5. นางสาวนนัทธิ์ดา แจ่มเพง็ กรรมการ 
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6. นางสาวจิรภรณ์ เนาแสง  กรรมการ 
7. นางสาววราลกัษณ์ สิทธิพล กรรมการ 
8. นางสาวสุริษา สุขจนัทร์  กรรมการ 
9. นางสาวสุรีรัตน์ ศุภนาม  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ก าหนดระเบียบการวดัและประเมินผลของสถานศึกษา 
2. การด าเนินการวดัผลและประเมินผลการเรียน 
3. จดัท าเอกสารหลกัฐานการศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบการวดัและประเมินผลของสถานศึกษา 
4. การจดัใหมี้เอกสารและแบบฟอร์ม เก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลการเรียน 
5. การสร้าง/ปรับปรุง/พฒันา/รวบรวม เคร่ืองมือการวดัผลการเรียน 
6. ด าเนินการเก่ียวกบัหลกัฐานการวดัผลและประเมินผลการเรียนพร้อมทั้งจดัเก็บใหเ้ป็นระบบ 
7. ด าเนินการจดัท าขอ้สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
8. ติดตามและด าเนินการแกไ้ขนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน “ผส” / “0” / “ร” / “มผ” 
9. จดัท าสถิติผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน o-net las nt เสนอหัวหนา้ฝ่ายวิชาการ เพื่อเป็นขอ้มูลในการ

ปรับปรุง พฒันาหลกัสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอน 
10. วดัผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ เทียบโอนผลการเรียนและอนุมติัผลการเรียน 
11. มีการเทียบโอนผลการเรียนโดยคณะกรรมการ 
12. จดัระบบสารสนเทศดา้นการวดัผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใชใ้นการอา้งอิง

ตรวจสอบและใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอน 
 
การวิจัยเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
ประกอบดว้ย 

1. นางสุพินดา แดงภกัดี  หวัหนา้ 
2. นางกาญจนา พงษรั์กษ ์  กรรมการ 
3. นางละออ  คงกระพนัธุ์  กรรมการ 
4. นางสมสนิท สารรัมย ์  กรรมการ 
5. นางสาวปัทมาพร หมูทอง กรรมการ 
6. นางสาวจิรภรณ์ เนาแสง  กรรมการ 
7. นางสาวนวลนภา พนัธุ๋มิตร กรรมการ 
8. นางสาวนนัทธิ์ดา แจ่มเพง็ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
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1. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูท าวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน หลกัสูตร กระบวน การเรียนรู้ การใชส่ื้อและ
อุปกรณ์การเรียนการสอน 

2. รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา รวมมั้งสนบัสนุนใหค้รูน าผลการวจยั
มาใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

3. ติดตามและประเมินผลงาน กลุ่มงานวิจยั 
4. จดัทพสาระสนเทศ และเอกสารงานบริหารงานกลุ่มงานวิจยั 
5. พฒันาบุคลากร ส่งเสริมการวิจยั และการท าผลงานทางวิชาการ 
6. ส่งเสริมและพฒันาการวิจยัในชั้นเรียน และทางการศึกษา 

 
การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย 

1. นายศราวุธ พงษรั์กษ ์  หวัหนา้ 
2. นายพรรณนรินทร์ ศรีเพช็ร์ กรรมการ 
3. นายวชัรเมศฆ ์ตั้งเทียมพงศ ์ กรรมการ 
4. นายไพโรจน์ ภาคโพธ์ิ  กรรมการ 
5. นายอนุรักษ ์พร้อมบวัป่า  กรรมการ 
6. นางสาวภาณิตา ศรีชาหลวง กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. จดัใหมี้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหพ้อเพียงสอดคลอ้งกบัการตดักระบวนการ

เรียนรู้ 
2. ส่งเสริมใหค้รู และผูเ้รียนไดใ้ชแ้หล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
3. วางแผน ด าเนินการ และพฒันงานหอ้งพิเศษและแหล่งเรียนรู้ใหพ้ร้อมส าหรับนกัเรียน 
4. จดัท าแบบรายงานการใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
5. เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนในดา้นการจดัการเรียนรู้จากการใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
 
การนิเทศการศึกษา 
ประกอบดว้ย 

1. นางสาวพชัราภรณ์ เดชสุภา หวัหนา้ 
2. นางกาญจนา พงษรั์กษ ์  กรรมการ 
3. นางละออ คงกระพนัธุ์  กรรมการ 
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4. นางสาวศิริวรรณ พงษสุ์วรรณ กรรมการ 
5. นางยพุิน เรืองสุขสุด  กรรมการ 
6. นางสมเกียรติ ดดัตนรัมย ์  กรรมการ 
7. นางดวงใจ แจ่มเพง็  กรรมการ 
8. นางฉอเลาะโคสาสุ  กรรมการ 
9. นางจุฬารัฐ วงษค์  านา  กรรมการ 
10. นางสาวสมร น าลาภ  กรรมการ 
11. นางสาวปัทมาพร หนูทอง กรรมการ 
12. นางกณัยารัศมี ศิริธีรพฒัน์ กรรมการ 
13. นางสาวพนิดา ค าคม  กรรมการ 
14. นางสุพินดา แดงภกัดี  กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวนนัทธิ์ดา แจ่มเพง็ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ศึกษาวิเคราะห์ขอบข่ายงานการนิเทศการศึกษาและพฒันาบุคลากร 
2. วางแผนการนิเทศการศึกษาและพฒันาบุคลากรดา้นวิชาการ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตามความ

ตอ้งการของครูในสถานศึกษา 
3. ด าเนินงานใหก้ารนิเทศอบรม สัมมนาครู เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้สู่นกัเรียน 
4. ส่งเสริมและสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาของครูท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนผูร่้วมกบักลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 
5. พฒันาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้สู่ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
6. ประสานงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
7. ประสานงานการพฒันา การแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์การจดัระบบงานนิเทศการศึกษาและ

พฒันาบุคลากรภายในสถานศึกษา 
 
การแนะแนว 
ประกอบดว้ย 

1. นางละออ คงกระพนัธุ์  หวัหนา้ 
2. ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี  กรรมการ 
3. นายพรรณนรินทร์ ศรีเพช็ร์ กรรมการ 
4. นางสาวจิรภรณ์ เนาแสง  กรรมการ 
5. นางสาวนนัทธิ์ดา แจ่มเพง็ กรรมการ 
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6. นางสิริมา พ่วงศรี  กรรมการ 
7. นางสาวสุรีรัตน์ ศุภนาม  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ส ารวจพฒันาระบบงานแนะแนวทางวิชาการ โดยเช่ือมโยงกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนพฒันา

กระบวนการเรียนการสอนง 
2. จดักิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา โดยประสานความร่วมมือกบัครูท่ีปรึกษา/ครูประจ าชั้น 
3. ติดตามและประเมินผลการจดัการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา 
4. พฒันาด าเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวกบัระบบงานแนะแนวและการใหค้  าปรึกษา 
5. การติดตามผลนกัเรียนท่ีจบการศึกษา 
6. การติดตามผลนกัเรียนท่ีรับค าปรึกษา 
7. การติดตามผลนกัเรียนท่ีไดรั้บทุนการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษาต่อ แนะแนวอาชีพ 
9. ส ารวจขอ้มูลนกัเรียนท่ีจะเขา้เรียนและจกัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
 
การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ย 

1. นางสาวพชัราภรณ์ เดชสุภา หวัหนา้ 
2. นางสาวศิริวรรณ พงษสุ์วรรณ กรรมการ 
3. นางกาญจนา พงษรั์กษ ์  กรรมการ 
4. นางละออ คงกระพนัธุ์  กรรมการ 
5. นางยพุิน เรืองสุขสุด  กรรมการ 
6. นางสมเกียรติ ดดัตนรัมย ์  กรรมการ 
7. นางดวงใจ แจ่มเพง็  กรรมการ 
8. นางฉอเลาะโคสาสุ  กรรมการ 
9. นางจุฬารัฐ วงษค์  านา  กรรมการ 
10. นางสุพินดา แดงภกัดี  กรรมการ 
11. นางสาวสมร น าลาภ  กรรมการ 
12. นางสาวปัทมาพร หนูทอง กรรมการ 
13. นางกณัยารัศมี ศิริธีรพฒัน์ กรรมการ 
14. นายอลงกรณ์ จงรักษ ์  กรรมการ 
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15. นางสาวพนิดา ค าคม  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. จดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัการศึกษา 
2. สนบัสนุน ส่งเสริมใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพในระดบัหน่วยงานภายในสถานศึกษา 
3. ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
4. ปรับปรุงและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 
การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
ประกอบดว้ย 

1. นางละออ คงกระพนัธุ์  หวัหนา้ 
2. นางสมเกียรติ ดดัตนรัมย ์  กรรมการ 
3. นางดวงใจ แจ่มเพง็  กรรมการ 
4. นางสมสนิท สารรัมย ์  กรรมการ 
5. นางสาวนนัทธิ์ดา แจ่มเพง็ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ศึกษา ส ารวจความตอ้งการสนบัสนุนทางวิชาการแก่ชุมชน  
2. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชนสามารถเลือกภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพื่อพฒันาชุมชนให้

สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ โดยร่วมมือ บุคคลชุมชน องคก์ร หน่วยงานและ
สถาบนัทางสังคมอ่ืนๆ 

3. ส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหวา่งบุคคล ครอบครัว ชุมชน ทอ้งถ่ิน 
4. จดัใหค้วามรู้ เสริมสร้างความคิดและเทคนิค ทกัษะทางวิชาการ เพื่อพฒันาทกัษะวิชาชีพและ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน 
5. ส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชน ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา 
6. จดัท าทะเบียนภูมิปัญญา 

 
การประสานความร่วมมือในการการพัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
ประกอบดว้ย 

1. นางสาวพชัราภรณ์ เดชสุภา หวัหนา้การวงแผนงานดา้นวิชาการ 
2. นางสาวศิริวรรณ พงษสุ์วรรณ กรรมการ 
3. นางกาญจนา พงษรั์กษ ์  กรรมการ 
4. นางละออ คงกระพนัธุ์  กรรมการ 
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5. นางสาวพนิดา ค าคม  กรรมการ 
6. นางสุพินดา แดงภกัดี  กรรมการ 
7. นางสาวนนัทธิ์ดา แจ่มเพง็ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ด าเนินการเสริมความรู้และประสบการณ์ใหก้บัชุมชนโดยร่วมมือกบับุคคลชุมชน องคก์ร 

หน่วยงานและสถาบนัทางสังคมอ่ืน 
2. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชนสามารถเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ เพื่อพฒันาชุมชนให้

สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ โดยร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องคก์ร หน่วยงานและ
สถาบนัทางสังคมอ่ืน 

3. สนบัสนุนและช่วยเหลือใหมี้การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหวา่งชุมชน โดยร่วมมือกบั
บุคคล ชุมชน องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัทางสังคมอ่ืน 

 
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และ
สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา ประกอบดว้ย 

1. นางดวงใจ แจ่มเพง็  หวัหนา้ 
2. นางสาวนนัทธิ์ดา แจ่มเพง็ กรรมการ 
3. นางสาวภาณิตา ศรีชาหลวง กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ประชาสัมพนัธ์สร้างความเขา้ใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคม
อ่ืน ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสิทธิในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. จดัใหมี้การสร้างความรู้ความเขา้ใจ การเพิ่มความพร้อมให้กบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์ร
ชุมชน องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีร่วมจดัการศึกษา 

3. ส่งเสริมสนบัสนุน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน 
องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืนร่วมกนัจดั
การศึกษาและใชท้รัพยากรร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 

4. จดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคก์รหน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถานบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

5. รับนกัศึกษาฝึกปฏิบติัการสอนจากสถานบนัต่างๆ 
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6. ส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน
องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถานบนัสังคมอ่ืน ไดรั้บความช่วยเหลือ
ทางดา้นวิชาการตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

7. ส่งเสริมและพฒันาแหล่งเรียนรู้ ทั้งดา้นสุขภาพ และปริมาณเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 
การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกีย่วกบังานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
ประกอบดว้ย 

1. นางสาวพชัราภรณ์ เดชสุภา หวัหนา้การวางแผนงนดา้นวิชาการ 
2. นางสาวศิริวรรณ พงษสุ์วรรณ กรรมการ 
3. นางกาญจนา พงษรั์กษ ์  กรรมการ 
4. นางละออ คงกระพนัธุ์  กรรมการ 
5. นางสุพินดา แดงภกัดี  กรรมการ 
6. นางสาวปัทมาพร หนูทอง กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฺบติัเก่ียวกบังานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง

ทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบติัเป็นแนวเดียวกนั 
2. จดัท าร่างและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษา เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายรับรู้

และถือปฏิบติัเป็นแนวเดียวกนั 
3. ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบิติเก่ียวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษาและแกไ้ขปรับปรุง 
4. ตรวจสอบและประเมินผลการใชร้ะเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษา

และน าไปแกไ้ขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 
 
การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
ประกอบดว้ย 

1. นากาญจนา พงษรั์กษ ์  หวัหนา้ 
2. นางสมเกียรติ ดดัตนรัมย ์  กรรมการ 
3. นางยพุิน เรืองสุขสุด  กรรมการ 
4. นางดวงใจ แจ่มเพง็  กรรมการ 
5. นางฉอเลาะ โคสาสุ  กรรมการ 
6. นางจุฬารัฐ วงษค์  านา  กรรมการ 
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7. นางสุพินดา แดงภกัดี  กรรมการ 
8. นางสายสมร น าลาภ  กรรมการ 
9. นางสาวปัทมาพร หนูทอง กรรมการ 
10. นางสาวพนิดา ค าคม  กรรมการ 
11. นายอลงกรณ์ จงรักษ ์  กรรมการ 
12. นางกณัยารัศมี ศิริธีรพฒัน์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ศึกษา วิเคราะห์ คดัเลือกหนงัสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีคุณภาพสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
สถานศึกษาเพื่อเป็นหนงัสือแบบเรียนเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
 
การพฒันาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ประกอบดว้ย 

1. นางสาวศิริวรรณ พงษสุ์วรรณ หวัหนา้ 
2. นางกาญจนา พงษรั์กษ ์  กรรมการ 
3. นางละออ คงกระพนัธุ์  กรรมการ 
4. นางสาวจิราพร มณีจอม  กรรมการ 
5. นายณฐัวฒัน์ ชยัอ่อน  กรรมการ 
6. นางสาวปัทมาพร หนูทอง กรรมการ 
7. นางสาวภีมพีรยา สวา่งสาลี  กรรมการ 
8. นางสาวชญาดา อ่อนหวาน กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา การจดัการ การเลือก การใชแ้ละการประเมินคุณภาพส่ือ

นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา เพื่อใชจ้ดัการเรียนการสอน 
2. จดัหาส่ือและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัอยา่งหลากหลายเพื่อใชใ้นการเรียนการสอนและการพฒันางาน

ดา้นวิชาการ 
3. ส่งเสริม สนบัสนุนใหพ้ฒันาครูเพื่อผลิต พฒันาส่ือ นวตักรรมการเรียนการสอน รวมมั้งประเมิน

คุณภาพส่ือฯ เพื่อเลือกใชป้ระกอบการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. จดัใหมี้ศูนยส่ื์อ นวตักรรม เทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในสถานศึกษา 
5. ประสานความร่วมมือในการผลิต จดัหา พฒันาและแลกเปล่ียนการใชส่ื้อ นวตักรรมและเทคโนโลยี

การศึกษาท่ีทนัสมยั ส าหรับใชจ้ดัการเรียนการสอนและการพฒันางานดา้นวิชาการ 
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6. ก ากบัติดตาม ประเมินผล การผลิต จดัหา พฒันาและใชส่ื้อนวตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษาอยา่ง่
ต่อเน่ือง 

7. เผยแพร่ ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาท่ีครูผลิตและพฒันาใหส้ถาบนัการศึกษา ทั้ง
ภายในและภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษาไดใ้ชป้ระโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการพฒันาวิชาชีพ
ครู 

 
งานทะเบียนนักเรียน 
ประกอบดว้ย 

1. นางสาวพชัราภรณ์ เดชสุภา นายทะเบียน 
2. นายศราวุธ พงษรั์กษ ์  ผูช่้วยนายทะเบียน 
3. นางสาวจิรภรณ์ เนาแสง  ผูช่้วยนายทะเบียน 
4. นางสมสนิท สารรัมย ์  บนัทึกทะเบียนนกัเรียนใหเ้ลขประจ าตวันกัเรียน่ 
5. นางสาวสุริษา สุขจนัทร์  บนัทึกทะเบียนนกัเรียน 
6. นางสาววราลกัษณ์ สิทธิพล จดัท าเอกสารการยา้ยระดบัประถมศึกษา 
7. นางสาวภาณิตา ศรีชาหลวง บนัทึกผลการเรียนนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 1  
8. นางสาวสุรีรัตน์ ศุภนาม  บนัทึกผลการเรียนนกัเรียนมธัยม 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. จดัท าแผนปฏิบติัการโรงเรียน ปฏิทินของงานทะเบียน 
2. ท าทะเบียนนกัเรียน ทะเบียนแสดงผลการเรียน กรอกและตรวจทานผลการเรียนใหถู้กตอ้งและเป็น

ปัจจุบนั 
3. จดัท าแบบพิมพต์่างๆท่ีใชใ้นงานทะเบียน 
4. ใหเ้ลขประจ าตวันกัเรียน และจดัท ารายช่ือนกัเรียนทุกชั้นเรียน ท าสถิติจ านวนนกัเรียน 
5. รับค าร้องการขอเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล การแกไ้ขประวติัอ่ืนๆของนกัเรียน 
6. รับค าร้องการขอเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล การแกไ้ขประวิติอ่ืนๆของนกัเรียน 
7. ออกหลกัฐานแสดงผลการเรียน และประกาศนียบตัรแก่นกัเรียนท่ีจบหลกัสูตร 
8. จดัท าทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ส าหรับผูข้อรับเอกสารเป็นฉบบัท่ี 2 ทั้งเป็นภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 
9. จดัเก็บเอกสารหลกัฐานต่างๆของงานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการตรวจสอบและใชง้าน 
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