
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

คูมือการบริหารงานกลุมบริหารวิชาการ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสรางความ

เขาใจแกครูและบุคลากรในโรงเรียนในการปฏิบัติหนาที่การใหบริการและการจัดการศึกษาแกนักเรียน และ

ผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยจัดทำใหสอดคลองกับโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนตามแนวทางการกระจายอำนาจสู

สถานศึกษาของ สพฐ. กลุมบริหารวิชาการไดจัดกรอบงานใหครอบคลุมกับภาระงานที่ฝายปฏิบัติอยูเดิมและ

เพ่ิมเติมใหสอดคลองกับสภาพของโรงเรียนในการจัดการศึกษาและใหบริการทางการศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุงหวังวาภาระงานที่ปฏิบัติจะบรรลุ

ตามวัตถุประสงค เปาหมายและวิสัยทัศนที่กำหนดไวทุกประการ ตลอดจนผูเกี่ยวของทุกฝายมีความพึงพอใจตอ

การปฏิบัติงานของกลุมบริหารวิชาการ  

คูมือฉบับนี้ไดบรรจุเนื้อหาสาระเพียงขอบขายงาน (พรรณนางาน : Job descriptions) ตามกรอบงานท่ี

บรรจุไวในโครงสรางการบริหารงาน วิธีปฏิบัติงาน เปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคณะทำงานยินดีนอมรับ

ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนแกสวนรวมและโรงเรียนทุกประการ 

ขอขอบคุณผูมีสวนรวมในการจัดทำ ใหคำแนะนา ขอเสนอแนะ และขอบคุณคณะทำงานใน กลุมบริหาร

วิชาการทุกทานท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีรวมกันอยางมุงม่ัน อุทิศ ทุมเทอยางดียิ่ง 

 

 

คณะผูจัดทำ 

        กลุมบริหารวิชาการ 

    โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตราสัญลักษณประจำโรงเรียน 

 

 

 

 

เปนกงลอธรรมจักรมีแปดซ่ีวางอยูบนดอกบัวแปดกลีบ ดานบนของกงลอพระธรรมจักรทำบดวยคบเพลิง 

ดานปรากฏมีปรัชญาและคติพจน “นตฺถิ ปฺญา สมาอาภา” ดานลางกำกับวา “โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา” 

คำขวัญ    เรียนดี  มีวินัย  ใฝคุณธรรม 

 

ปรัชญา    “นตถิ ปญญา สมาอาภา” “ไมมีแสงสวางใดเสมอดวยแสงสวางแหงปญญา” 

 

สีประจำโรงเรียน 

แสด – ขาว  สีแสด เปนสีแหงความสมบูรณ สีแหงดวงปญญา สีแหงความรุงเรือง สีขาวมีขอบ เปนสีแหง

ธรรมะ ความดีงาม 

 

อักษรยอโรงเรยีน 

ก.ล. 

 

ตนไมและดอกไมประจำโรงเรียน 

ปาริชาติ (ทองหลางลาย) 

 

เพลงประจำโรงเรียน 

ไกรลาศรวมใจ 

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 

พระอุดมทรัพยมุณีศรีสุโขทัย 

 

 



วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน 

ภายในป ๒๕๖๕ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเปนโรงเรียนคุณภาพสูมาตรฐานสากล เปยมลนคุณธรรม 

นอมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต เปนสำคัญ รวมกันอนุรักษวัฒ

ธรรมทองถ่ินและสิ่งแวดลอม 

 

พันธกิจ 

๑. นอมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและสงเสริมใหผู เรียนมีสุขภาวะที่ดี มี

คุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธเนนจิตรอาสา 

๒. สงเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒฯกระบวนการคิด การสื่อสาร และสรางความตระหนักของความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม 

๓. สงเสริมใหผูเรียนสามารถสื่อสารภาษาหลักของอาเซียนได 

๔. สงเสริมบุคลากรทางการศึกษา รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู นากระบวนการวจิัยมาพัฒนาการจัดการศึกษา

อยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาสูครูมืออาชีพ 

๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ดานผูเรียน ดานการจัดการศึกษา สรางสังคมแหงการเรียนรูบนอัต

ลักษณของสถานศึกษา 

๖. พัฒนาระบบบริการการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล กระจายอำนาจแบบมีสวนรวม 

 

เปาหมาย 

๑. ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธเนนจิตอาสาโดยหลักปรัชญาของเศรฐกิจ

พอเพียง 

๒. ผูเรียนมีความสามารถในการคิด พัฒนาตนเอง ใหมีความรูและทักษะท่ีจำเปนตามหลักสูตร

สถานศึกษา และสื่อสารภาษาของอาเซียนได 

๓. บุคลากรพัฒนาตนเองเปนครูมืออาชีพ 

๔. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีไดมาตรฐานและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 

เอกลักษณ/อัตลักษณ 

เอกลักษณของโรงเรียน ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 



อัตลักษณของโรงเรียน ผูเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีจิตสำนึกในความพอเพียง มีความสุภาพ 

ออนโยนเอ้ือเฟอเผื่อแผ และมีวินัย



 

กลุมบริหารงานวิชาการ 

ความสำคัญของการบริหารงานวิชาการ 

การบริหารงานวิชาการถือวาเปนหัวใจของการบริหารการศึกษา เปนภารกิจที่สำคัญของการบริหาร

โรงเรียนตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ถือเปน

งานที่มีความสำคัญที่สุด เพราะจุดมุงหมายของสถานศึกษาคือ การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ซึ่งขึ้นอยูกับงาน

วิชาการทั้งสิ้น งานวิชาการเปนกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานดานหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช งานการเรียน

การสอน งานสื ่อการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานหองสมุด งานวิจัยเพื ่อพัฒนา งานนิเทศ

การศึกษา งานวางแผนการศึกษา และงานประชุมอบรมทางวิชาการตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนบรรลุจุดหมาย

ของการศึกษาท่ีกำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหการดำเนินงานบริหาร จัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเปนไป

ดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ มีผูรับผิดชอบงานแตละกลุม/กลุมสาระการเรียนรู/งานอยางชัดเจน สามารถ

ปฏิบัติงานไดสอดคลองกับแผนพัฒนาโรงเรียน และแผนปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน สอดคลอง

กับความตองการของชุมชน และเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธกิาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน บังเกิดผลดี ตอนักเรียนและทางราชการ และสงเสริมใหผูเรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาท่ีกำหนดไว

อยางมีประสิทธิภาพ 

ขอบขายของการบริหารงานวิชาการ 

งานวิชาการมีขอบขายครอบคลุมเกี่ยวกับงานดานหลักสูตร และการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน

เกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดดำเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดบริการการสอนตลอดจนการวัดและ

ประเมินผล รวมทั้งติดตามผล และสื่อการสอน รวมไปถึงการวิจัยเพื่อพัฒนา การนิเทศ การพัฒนาผูสอนตลอดจน

การดำเนินกิจการของโรงเรียนจะตองเปนไปตามหลักสูตร และระเบียบพิธีการของการเรียนการสอนจำเปนท่ี

จะตองเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคม ดวยการจัดเนื้อหาวิชาใหทันสมัย ผลที่เกิด

ข้ึนกับนักเรียนอยางแทจริงนั้น เกิดจากการเรียนการสอน ดังนั้น การใชหลักสูตรในโรงเรียนจะมีสวนเก่ียวโยงไปถึง

การจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน วิธีสอน แบบเรียน การใชอุปกรณการสอน การประเมินผล การจัดครูเขาสอน 

การปรับปรุงการเรียนการสอน การฝกอบรมครู การนิเทศการศึกษา การเผยแพรงานวิชาการ การวัดผลการศึกษา 

การวิจัยเพื่อพัฒนา การประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ใหเกิดประสิทธิภาพสถานศึกษา และ

เกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน



 

 

 

 

 

 

 



 
 

กลุมบริหารวิชาการ 

๑. นางจิตจุฑา สุขสมจิตร ตำแหนง รองผูอำนวยการโรงเรียน 

๒. นายสุติ คงเผื่อน ตำแหนง ครู ปฏิบัติหนาท่ีผูชวยผูอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ  

๓. นางสาวชลกาล แกวทุง ตำแหนง ครู ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

มีหนาท่ี 

๑. บริหารงานดานวิชาการใหเปนไปตามจุดมุ งหมายของหลักสูตร วิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ 

เปาหมายสถานศึกษา และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

๒. นิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของฝายบริหารวิชาการ การจัดการเรียนรูและการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

๓. วางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติงานของกลุมบริหารวิชาการ 

๔. สนับสนุน สงเสริม พัฒนาการจัดการเรียนรูและการปฏิบัติงานดานวิชาการของบุคลากรใน

สถานศึกษา 

๕. ติดตาม แกไขปญหาการจัดการเรียนรูของครู และแกไขปญหาดานการเรียนรูของผูเรียน 

๖. วางแผนรวมกับหัวหนากลุมสาระการเรียนรูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน จัดครูสอนให

ตรงกับวิชาเอก ความถนัดและความเหมาะสม 

๗. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๑. งานสารบรรณกลุมบริหารวิชาการ  

๑.๑ นายธรรมกีรติ บวบมี ตำแหนง ครู หัวหนา  

๑.๒ นายกิจจา สมากร ตำแหนง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ผูชวย  

มีหนาท่ี  

๑. ลงทะเบียนรับ สงหนังสือและเอกสารทางราชการของกลุมงาน  

๒. เสนอหนังสือราชการตอรองผูอำนวยการ หรือผูชวยผูอำนวยการ หรือหัวหนากลุมงาน เพ่ือ

พิจารณา กลั่นกรอง กอนมอบใหผูรับผิดชอบไปดำเนินการ  

๓. จัดสงหนังสือราชการ บันทึก ประกาศ คำสั่ง หรือเอกสารใหกับบุคลากรในกลุมงานได รับทราบ

และนำไปดำเนินการ  

๔. ติดตามทวงถามหนังสือราชการ และประสานแจงผูที่เกี่ยวของภายในกลุมงาน และระหวางกลุม

งาน  

๕. รางหนังสือราชการเพ่ือโตตอบกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

๖. รางคำสั่งการปฏิบัติงานในกิจกรรม โครงการท่ีเก่ียวของกับกลุมงาน  



 
 

๗. จัดทำระเบียบวาระการประชุม บันทึก และรายงานการประชุมของกลุมงาน 

๘. เก็บรักษา และทำลายหนังสือราชการของกลุมงาน  

๙. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๒. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

๒.๑ นายธรรมกีรติ บวบมี   ตำแหนง ครู หัวหนา 

๒.๒ นางสาวอภิวรรณ แกวภูสี  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๒.๓ นางสาวหทัยชนก สิงหคำ   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๒.๔ นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล  ตำแหนง ครู ผูชวย 

มีหนาท่ี 

๑. เปนคณะกรรมการ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของ

ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนและสังคมตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๒. รวบรวมนำหลักสูตรสถานศึกษาเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใหความ

เห็นชอบ 

๓. นิเทศ และติดตาม ประเมินผลการใชหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผล

ใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับทราบ 

๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู ประกอบดวย 

๒.๑.๑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ประกอบดวย 

๑. นางบุญเกิด บุญติด    ตำแหนง ครู หัวหนา 

๒. นางวริศรา เรยีงเรียบ   ตำแหนง ครู รองหัวหนา 

๓. นายจีระศักดิ์ พวงขจร   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๔. วาท่ีรอยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษทอง  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๕. นายธรรมกีรติ บวบมี   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๖. นายจตุพล เปงทำ    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๗. นางสาวสุภัทรพร ปานสุข   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๘. นางสาวสิริวิมล รัดดาดวง   ตำแหนง ครูอัตราจาง 

๙. นายกิจจา สมากร    ตำแหนง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

๒.๑.๒ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ประกอบดวย 

๑. นางสุชาดา อ่ิมประสิทธิชัย   ตำแหนง ครู หัวหนา 



 
 

๒. นางศรีวรรณ หงษทอง   ตำแหนง ครู รองหัวหนา 

๓. นางบุญสม อินทรสอน   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๔. นางมะลิวัลย ทองอิน   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๕. นางศิรดา เนียมหอม    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๖. นางสาวรัตติญากรณ อัมพวัน   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๗. นางปราณี ม่ันประสงค   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๒.๑.๓ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย 

๑. นางนวนิตย เดนสมบูรณ  ตำแหนง ครู หัวหนา 

๒. นายสุติ คงเผื่อน   ตำแหนง ครู รองหัวหนา 

๓. นางสาวชลกาล แกวทุง  ตำแหนง ครู ผูชวย  

๔. นายนรินทร มนตรี   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๕. นางนิภาวรรณ เกตุสาคร  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๖. นางสาวสายทิพย ออดพันธ  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๗. นางสาวอภิวรรณ แกวภูสี  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๘. นายจารึก ใบกุ   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๙. นางอรสา ศรีสันต   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๐. นางสิราวรรณ ศรีมวง  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๑. นางสาวศศินา เมฆพัฒน  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๒. นางสาวมินทรา แกวแดง  ตำแหนง ครูอัตราจาง ผูชวย 

๒.๑.๔ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบดวย 

๑. นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล  ตำแหนง ครู หัวหนา 

๒. นางสมพร สินสมุทร    ตำแหนง ครู รองหัวหนา 

๓. นางพิสมร คงสุวรรณ   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๔. นางเพชรรัตน ทับจาก   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๕. นายชลอ ทิพวัน    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๖. นางอาภรณ มนตรี    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๗. นายติณณภัทร นาคม ตำแหนง  พนักงานราชการ ผูชวย 

๒.๑.๕ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา ประกอบดวย 

๑. นางจริญ สระชุม   ตำแหนง ครู หัวหนา 

๒. นางสาวศศิพร จันทรศรี  ตำแหนง ครู รองหัวหนา 



 
 

๓. นางสายลม วังแผน   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๔. นายสุพจน เนียมพา   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๒.๑.๖ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ประกอบดวย  

๑. นางสาวจิรสุดา พยอม  ตำแหนง ครู หัวหนา 

๒. นายศศิน คมขำ   ตำแหนง ครู รองหัวหนา 

๓. นายยชอนันต อุนสกล  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๔. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๕. นายพงคสันต พันธชัย  ตำแหนง ครูอัตราจาง ผูชวย 

๒.๑.๗ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ประกอบดวย 

๑. นางน้ำเงิน  สำอางคยอด ตำแหนง ครู หัวหนา 

๒. นางสาวหทัยชนก สิงหคำ ตำแหนง ครู รองหัวหนา 

๓. นายเฉลิมพงศ ศรีมวง  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๒.๑.๘ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ประกอบดวย 

๑. นางสาวศิริภรณ แกวพันสี   ตำแหนง ครู หัวหนา 

๒. นางวราภรณ พันธุพืช   ตำแหนง ครู รองหัวหนา  

๓. นางสายทอง หลากจิตร   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๔. นางสุภาวดี นวลจีน    ตำแหนง ครู ผูชวย  

๕. นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๖. นางสาวอมรรัตน ขัดสาย   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๗. นางอภิรัตน เตชะ    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๘. Mrs. Imelda Del Rio Doysabas  ตำแหนง ครูอัตราจางผูชวย 

๙. Miss. Meshel Gardose Balopenos ตำแหนง ครูอัตราจางผูชวย 

๑๐. Miss Josephine De La Pena  ตำแหนง ครูอัตราจาง ผูชวย 

มีหนาท่ี 

๑. วิเคราะหหลักสูตร ศึกษา วิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดและหรือผลการ

เรียนรูและนำไปจัดทำรายวิชาและหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ.๒๕๕๑ เพ่ือนำมาจัดทำเปนหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู และรายงานผลการวิเคราะหหลักสูตร 

๒. จัดทำหลักสูตร โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ท้ัง

รางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรูคู คุณธรรม สามารถอยูรวมกับผูอื ่นไดอยางมีความสุข โดยพัฒนาปรับ



 
 

ประยุกตรายวิชาและหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ผูเรียน ทองถ่ินและสามารถนำไป

ปฏิบัติไดจริง 

๓. ประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาอยางเปนระบบ เสนอตอคณะกรรมการบริหารวิชาการ 

และนำผลการประเมินการใชหลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 

๔. ปรับปรุง ทบทวน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วางแผน และดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา วัดและประเมินผลใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑) จัดพิมพและจัดทำรูปเลม รายงานผลการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตอคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผูมีสวนเก่ียวของ 

๕. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๒.๒ การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสงเสริมความสามารถพิเศษนักเรียน ประกอบดวย  

๒.๒.๑ นางสาวอภิวรรณ แกวภูสี  ตำแหนง ครู หัวหนา  

๒.๒.๒ นางอภิรัตน เตชะ   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๒.๒.๓ นางสาวจิรสุดา พยอม  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๒.๒.๔ นายยชอนันต อุนสกล  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๒.๒.๕ นางสายลม วังแผน   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๒.๒.๖ นายธรรมกีรติ บวบมี  ตำแหนง ครู ผูชวย  

มีหนาท่ี  

๑. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร/ครูผูสอนจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ

สนใจและความถนัดของผูเรียน เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  

๒. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร/ครูผูสอนฝกทักษะ กระบวนการคิด การบริหารจัดการ การ

เผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา 

๓. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร/ครูผูสอนจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 

ฝกการปฏิบัติใหทำได คิดเปน ทำเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

๔. จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมท้ัง

ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชานำผลการจัดการเรียนการสอนมา

ปรับปรุงในการสอนซอมเสริมแกไขและพัฒนาผูเรียน 

๕. จัดกระบวนการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน/รับผิดชอบโครงการ TFE 

๖. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร/ครูผู สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อ/แหลงการ

เรียนรูและอำนวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปน



 
 

สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ท้ังนี้ ครูผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนรู และแหลง

วิทยาการประเภทตาง ๆ ท้ังในและนอกโรงเรียน 

๗. จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดาและ

บุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

๘. จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรู เชน การคนควาหาความรูเพ่ิมเติม การใหนักเรียนชวยเหลือซ่ึง

กันและกัน การประกวด การแขงขัน การจัดนิทรรศการ การฝกประสบการณ การศึกษานอกสถานท่ี การให

นักเรียนผลิตผลงาน การแสดงหรือจำหนายผลผลิตของนักเรียน การจัดกิจกรรมสหกรณ/รานคาสวัสดิการ 

การหารายไดของนักเรียนระหวางเรียน กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสงเสริมการเรียนรู ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 

๙. เขียนโครงการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงข้ึน 

๑๐. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๒.๓ การจัดกลุมการเรียน ประกอบดวย  

๒.๓.๑ นางศิรดา เนียมหอม  ตำแหนง ครู หัวหนา  

๒.๓.๒ นายศศิน คมขา   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๒.๓.๓ นางสายทอง หลากจิตร  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๒.๓.๔ นางสุภาวดี นวลจีน   ตำแหนง ครู ผูชวย 

มีหนาท่ี  

๑. จัดทำทะเบียนผูเรียนและการจำหนายผูเรียนใหเปนปจจุบัน 

๒. กำหนดเลขประจำตัวนักเรียนใหกับนักเรียนที่ยายเขา และนักเรียนใหมชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ จัดผูเรียนเขาชั้นเรียน และจัดทำรายชื่อผูเรียนรายหองเรียน 

๓. จัดหองเรียนสำหรับนักเรียนท่ีมีการเลื่อนชั้นเม่ือสิ้นปการศึกษา โดยนำผลการเรียนภาคเรียนท่ี ๑ 

และภาคเรียนที่ ๒ ของชั้นปที่นักเรียนเรียนอยูในปจจุบันหาผลการเรียนเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปหานอย 

และจัดหองเรียนตามลำดับผลการเรียนเฉลี่ย และจัดทำรายชื่อผูเรียนรายหองเรียน  

๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๒.๔ การจัดตารางสอน/ตารางเรียน และการจัดครูเขาสอน ประกอบดวย  

๒.๔.๑ นายสุติ คงเผื่อน    ตำแหนง ครู หัวหนา  

๒.๔.๒ นางวริศรา เรียงเรียบ   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๒.๔.๓ นางปราณี ม่ันประสงค   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๒.๔.๔ นางสุภาวดี นวลจีน    ตำแหนง ครู ผูชวย  

๒.๔.๕ นางสาวศศิพร จันทรศรี   ตำแหนง ครู ผูชวย  



 
 

๒.๔.๖ นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล  ตำแหนง ครู ผูชวย  

๒.๔.๗ นางสายลม วังแผน    ตำแหนง ครู ผูชวย  

๒.๔.๘ นางสาวอภิวรรณ แกวภูสี   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๒.๔.๙ นางอรสา ศรีสันต    ตำแหนง ครู ผูชวย  

๒.๔.๑๐ นางนวนิตย เดนสมบูรณ   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๒.๔.๑๑ นางบุญเกิด บุญติด   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๒.๔.๑๒ นางสาวชลกาล แกวทุง   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๒.๔.๑๓ นายธรรมกีรติ บวบมี   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๒.๔.๑ งานจัดตารางสอน/ ตารางเรียน และการจัดครูเขาสอน กลุ มสาระการเรียนรู 

ประกอบดวย  

๒.๔.๑.๑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ประกอบดวย  

๑. นางบุญเกิด บุญติด   ตำแหนง ครู หัวหนา  

๒. นางวริศรา เรยีงเรียบ   ตำแหนง ครู รองหัวหนา  

๓. นายจีระศักดิ์ พวงขจร   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๔. วาท่ีรอยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษทอง  ตำแหนง ครู ผูชวย  

๕. นายธรรมกีรติ บวบมี   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๖. นายจตุพล เปงทา   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๗. นางสาวสุภัทรพร ปานสุข   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๘. นางสาวสิริวิมล รัดดาดวง   ตำแหนง ครูอัตราจาง ผูชวย 

๙. นายกิจจา สมากร   ตำแหนง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ผูชวย 

๒.๔.๑.๒ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ประกอบดวย 

๑. นางสุชาดา อ่ิมประสิทธิชัย  ตำแหนง ครู หัวหนา 

๒. นางศรีวรรณ หงษทอง   ตำแหนง ครู รองหัวหนา 

๓. นางบุญสม อินทรสอน   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๔. นางมะลิวัลย ทองอิน   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๕. นางศิรดา เนียมหอม   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๖. นางสาวรัตติญากรณ อัมพวัน  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๗. นางปราณี ม่ันประสงค   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๒.๔.๑.๓ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย 

๑. นางนวนิตย เดนสมบูรณ   ตำแหนง ครู หัวหนา 



 
 

๒. นายสุติ คงเผื่อน    ตำแหนง ครู รองหัวหนา 

๓. นางสาวชลกาล แกวทุง   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๔. นายนรินทร มนตรี   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๕. นางนิภาวรรณ เกตุสาคร   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๖. นางสาวสายทิพย ออดพันธ ตำแหนง ครู ผูชวย 

๗. นางสาวอภิวรรณ แกวภูสี   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๘. นายจารึก ใบกุ    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๙. นางอรสา ศรีสันต   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๐. นางสิราวรรณ ศรีมวง   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๑. นางสาวศศินา เมฆพัฒน   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๒. นางสาวมินทรา แกวแดง  ตำแหนง ครูอัตราจาง ผูชวย 

๒.๔.๑.๔ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบดวย 

๑. นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล   ตำแหนง ครู หัวหนา 

๒. นางสมพร สินสมุทร    ตำแหนง ครู รองหัวหนา 

๓. นางพิสมร คงสุวรรณ    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๔. นางเพชรรัตน ทับจาก    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๕. นายชลอ ทิพวัน     ตำแหนง ครู ผูชวย 

๖. นางอาภรณ มนตรี    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๗. นายติณณภัทร นาคม    ตำแหนง พนักงานราชการ ผูชวย 

๒.๔.๑.๕ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา ประกอบดวย 

๑. นางจริญ สระชุม    ตำแหนง ครู หัวหนา 

๒. นางสาวศศิพร จันทรศรี   ตำแหนง ครู รองหัวหนา 

๓. นางสายลม วังแผน   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๔. นายสุพจน เนียมพา   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๒.๔.๑.๖ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ประกอบดวย  

๑. นางสาวจิรสุดา พยอม   ตำแหนง ครู หัวหนา 

๒. นายศศิน คมขา    ตำแหนง ครู รองหัวหนา 

๓. นายยชอนันต อุนสกล   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๔. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๕. นายพงคสันต พันธชัย   ตำแหนง ครูอัตราจาง ผูชวย 



 
 

๒.๔.๑.๗ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ประกอบดวย 

๑. นางน้ำเงิน สำอางคยอด   ตำแหนง ครู หัวหนา 

๒. นางสาวหทัยชนก สิงหคำ  ตำแหนง ครู รองหัวหนา 

๓. นายเฉลิมพงศ ศรีมวง   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๒.๔.๑.๘ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ประกอบดวย 

๑. นางสาวศิริภรณ แกวพันสี    ตำแหนง ครู หัวหนา 

๒. นางวราภรณ พันธุพืช    ตำแหนง ครู รองหัวหนา 

๓. นางสายทอง หลากจิตร    ตำแหนง ครู ผูชวย  

๔. นางสุภาวดี นวลจีน    ตำแหนง ครู ผูชวย  

๕. นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๖. นางสาวอมรรัตน ขัดสาย    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๗. นางอภิรัตน เตชะ    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๘. Mrs. Imelda Del Rio Doysabas   ตำแหนง ครูอัตราจางผูชวย 

๙. Miss. Meshel Gardose Balopenos  ตำแหนง ครูอัตราจางผูชวย 

๑๐. Miss Josephine De La Pena   ตำแหนง ครูอัตราจาง ผูชวย 

มีหนาท่ี 

๑. จัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู ทุกชวงชั้น ตามมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานสากล 

พัฒนานักเรียนสูศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒. เปนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ มสาระการเรียนรู  ว ิเคราะหหลักสูตร 

ประเมินผลการใชหลักสูตร นำผลการประเมินหลักสูตรมาใชปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

๓. จัดการเรียนรูบูรณการกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เพื่อคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน พัฒนา

คุณธรรมนำความรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมการเรียนรูศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือ

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

๔. การจัดตารางสอนและจัดครูเขาสอน 

๔.๑ สำรวจความรู ความสามารถของครู และความสอดคลองของครูกับหลักสูตรของโรงเรยีน 

ประสานงานกับกลุมบริหารงานบุคคลเพื่อจัดสรรอัตรากำลัง จัดครูเขาสอนโดยคำนึงถึงความรูความสามารถ

และความถนัด หรือการใชสื่ออุปกรณ 

๔.๒ วิเคราะหโครงสรางหลักสูตร สำรวจความตองการ ความถนัด ความสนใจรวมกับงานแนะ

แนว และเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือจัดรายวิชาใหนักเรียนลงสูหองเรียน  



 
 

๔.๓ จัดทำตารางสอนรวม ตารางสอนรายบุคคล และตารางการใชหอง 

๔.๔ จัดทำบันทึกการเขาสอน ติดตามการใชตารางสอน ควบคุมใหดำเนินการตามตารางสอน

ใหถูกตอง ท้ังการเรียน การสอนการนาผลการติดตามมาปรับปรุงและพัฒนาการใชตารางสอน 

๕. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ

สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา ใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด ตามความสนใจ 

๖. จัดใหมีสื่อการเรียนการสอนและแหลงการเรียนรูอยางหลากหลาย 

๗. จัดกิจกรรมหองสมุด แหลงเรียนรู หองปฏิบัติการตาง ๆ ใหเอ้ือตอการเรียนรู 

๘. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู  

๙. สงเสริมการพัฒนาความเปนเลิศของผูเรียน และชวยเหลือผูเรียนที่พิการดอยโอกาส และมี

ความสามารถพิเศษ 

๑๐. จัดการเรียนการสอนสงเสริม พัฒนา ปองกัน และแกไขปญหาเพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็ง มีสุขภาพ สุขอนามัยที่ดี มีมาตรการดูแล

ปองกันในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙(COVID-๑๙) มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะ

การดำรงชีวิต และรอดพนจากวิกฤติท้ังปวง 

๑๑. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

๒.๕ การจัดครูสอนแทน ประกอบดวย  

๒.๕.๑ นางปราณี ม่ันประสงค   ตำแหนง ครู หัวหนา  

๒.๕.๒ นางบุญเกิด บุญติด    ตำแหนง ครู ผูชวย  

๒.๕.๓ นางสุชาดา อ่ิมประสิทธิชัย   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๒.๕.๔ นางนวนิตย เดนสมบูรณ   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๒.๕.๕ นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล  ตำแหนง ครู ผูชวย  

๒.๕.๖ นางจริญ สระชุม    ตำแหนง ครู ผูชวย  

๒.๕.๗ นางสาวจิรสุดา พยอม   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๒.๕.๘ นางน้ำเงิน สำอางคยอด   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๒.๕.๙ นางสาวศิริภรณ แกวพันสี   ตำแหนง ครู ผูชวย 

มีหนาท่ี  

๑. กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดครูเขาสอนแทน 

๒. จัดทำบันทึกเปนรูปเลม จัดครูเขาสอนแทน โดยคำนึงถึงความรูความสามารถและความถนัดหรือ

การใชสื่ออุปกรณ  

๓. สรุปผลการจัดครูสอนแทน นำสงหัวหนางานวิชาการ เพ่ือเสนอฝายบริหาร  



 
 

๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

๒.๖ การบริหารจัดการการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ประกอบดวย  

๒.๖.๑ นางสาวอภิวรรณ แกวภูสี  ตำแหนง ครู หัวหนา  

๒.๖.๒ นางสาวชลกาล แกวทุง  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๒.๖.๓ นางศิรดา เนียมหอม  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๒.๖.๔ นางสิราวรรณ ศรีมวง  ตำแหนง ครู ผูชวย 

มีหนาท่ี 

๑. เขารวมการวัดผลประเมินผลระดับชาติ 

๒. ออกแบบการประเมินการเรียนรู ระหวางเรียน กลางภาคและปลายภาคเรียนเพ่ือประเมินความรู 

ตามมาตรฐานวิชาแตละชวงชั้น ใหสอดคลองกับการประมวลผลกลางของระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

๓. สงเสริมและพัฒนานักเรียนเพ่ือสอบประมวลผลกลางในระดับชาติ 

๔. วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ เพ่ือนาผลการวิเคราะหมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 

๕. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๒.๗ งานการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาการ  ประกอบดวย  

๒.๗.๑ นางบุญเกิด บุญติด   ตำแหนง ครู หัวหนา  

๒.๗.๒ นางอรสา ศรีสันต   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๒.๗.๓ นางสาวรัตติญากรณ อัมพวัน ตำแหนง ครู ผูชวย 

มีหนาท่ี 

๑. จัดกระบวนการเรียนรูรวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืน 

๒. สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 

๓. สงเสริมใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสารและรูจักเลือกสรร 

ภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ  

๔. พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการ

แลกเปลีย่นประสบการณระหวางชุมชน  

๕. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๓. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู ประกอบดวย  

๓.๑ นางสาวชลกาล แกวทุง   ตำแหนง ครู หัวหนา  

๓.๒ นางนวนิตย เดนสมบูรณ   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๓.๓ นางบุญเกิด บุญติด   ตำแหนง ครู ผูชวย  



 
 

๓.๔ นางสุชาดา อ่ิมประสิทธิชัย   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๓.๕ นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล  ตำแหนง ครู ผูชวย  

๓.๖ นางน้ำเงิน สำอางคยอด   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๓.๗ นางสาวจิรสุดา พยอม   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๓.๘ นางจริญ สระชุม    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๓.๙ นางสาวศิริภรณ แกวพันสี   ตำแหนง ครู ผูชวย 

มีหนาท่ี 

๑. จัดตารางการเรียนรูใหกับครูและนักเรียน 

๒. สงเสริมและกำกับติดตามใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูตามสาระและหนวยการเรียนรูโดย

เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

๓. สงเสริมใหครูผูสอน จัดกระบวนการเรียนรู บรรยากาศการเรียนรู ใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอก

โรงเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน และนำภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรู 

๔. ดูแลและจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียน 

๕. นิเทศ ติดตาม และสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอนแตละกลุมสาระการ

เรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

๖. นำผลการประเมินมาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

๗. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

๓.๑ การจัดทำและการใชแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย  

๓.๑.๑ นางสาวชลกาล แกวทุง   ตำแหนง ครู หัวหนา  

๓.๑.๒ นางนวนิตย เดนสมบูรณ   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๓.๑.๓ นางบุญเกิด บุญติด    ตำแหนง ครู ผูชวย  

๓.๑.๔ นางสุชาดา อ่ิมประสิทธิชัย   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๓.๑.๕ นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล  ตำแหนง ครู ผูชวย  

๓.๑.๖ นางน้ำเงิน สำอางคยอด  ตำแหนง ครู ผูชวย  

๓.๑.๗ นางสาวจิรสุดา พยอม   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๓.๑.๘ นางจริญ สระชุม    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๓.๑.๙ นางสาวศิริภรณ แกวพันสี   ตำแหนง ครู ผูชวย 

มีหนาท่ี  

๑. จัดใหมีการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา และวิเคราะหผูเรียน  



 
 

๒. สงเสริมใหจัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชกระบวนการที่หลากหลาย

และเหมาะสมกับผูเรียน  

๓. ครูมีการใชแผนการจัดการเรียนรูและบันทึกหลังสอน  

๔. มีการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู  

๕. สนับสนุนการนาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาอยางตอเนื่อง  

๖. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๓.๒ การจัดกระบวนการเรียนรู ประกอบดวย  

๓.๒.๑ นางสิราวรรณ ศรีมวง   ตำแหนง ครู หัวหนา  

๓.๒.๒ นางนวนิตย เดนสมบูรณ   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๓.๒.๓ นางบุญเกิด บุญติด    ตำแหนง ครู ผูชวย  

๓.๒.๔ นางสุชาดา อ่ิมประสิทธิชัย   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๓.๒.๕ นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล  ตำแหนง ครู ผูชวย  

๓.๒.๖ นางน้ำเงิน สำอางคยอด   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๓.๒.๗ นางสาวจิรสุดา พยอม   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๓.๒.๘ นางจริญ สระชุม    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๓.๒.๙ นางสาวศิริภรณ แกวพันสี   ตำแหนง ครู ผูชวย 

มีหนาท่ี  

๑. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร/ครูผูสอนจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ

สนใจและความถนัดของผูเรียน เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและมีการจัด

กระบวนการ เรียนรูที ่สอดคลองกับมาตรฐานตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผลการเรียนรู 

๒. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร/ครูผูสอนฝกทักษะ กระบวนการคิด การบริหารจัดการ การ

เผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา 

๓. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร/ครูผูสอนจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 

ฝกการปฏิบัติใหทำได คิดเปน ทำเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องและมีการใชรูปแบบนวัตกรรม

การจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑  

๔. จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมท้ัง

ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชานำผลการจัดการเรียนการสอนมา

ปรับปรุงในการสอนซอมเสริมแกไขและพัฒนาผู เรียนและมีการกระบวนการวิจัยมาปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการเรียนรู 



 
 

๕. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๓.๓ การจัดหา จัดทำ และพัฒนาส่ือการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 

๓.๓.๑ นางวริศรา เรียงเรียบ   ตำแหนง ครู หัวหนา  

๓.๓.๒ นางนวนิตย เดนสมบูรณ   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๓.๓.๓ นางบุญเกิด บุญติด    ตำแหนง ครู ผูชวย  

๓.๓.๔ นางสุชาดา อ่ิมประสิทธิชัย   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๓.๓.๕ นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล  ตำแหนง ครู ผูชวย  

๓.๓.๖ นางน้ำเงิน สำอางคยอด   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๓.๓.๗ นางสาวจิรสุดา พยอม   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๓.๓.๘ นางจริญ สระชุม    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๓.๓.๙ นางสาวศิริภรณ แกวพันสี   ตำแหนง ครู ผูชวย 

มีหนาท่ี 

๑. จัดใหมีการจัดหา จัดทำ และพัฒนาสื่ออุปกรณการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับสาระการเรียนรู 

๒. ใหมีการจัดทำบัญชีสื่อ และอุปกรณการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู 

๓. มีการนำสื่อและอุปกรณการจัดการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู 

๔. สนับสนุนใหมีการบำรุงรักษา จัดเก็บสื่อและอุปกรณการเรียนรูไวอยางเปนระบบ  

๕. มีการประเมินผลกระบวนการจัดหา จัดทำและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู  

๖. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๓.๔ งานการจัดสอนซอมเสริม ประกอบดวย 

๓.๔.๑ นางพิสมร คงสุวรรณ   ตำแหนง ครู หัวหนา  

๓.๔.๒ นางนวนิตย เดนสมบูรณ   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๓.๔.๓ นางบุญเกิด บุญติด    ตำแหนง ครู ผูชวย  

๓.๔.๔ นางสุชาดา อ่ิมประสิทธิชัย   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๓.๔.๕ นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๓.๔.๖ นางน้ำเงิน สำอางคยอด   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๓.๔.๗ นางสาวจิรสุดา พยอม   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๓.๔.๘ นางจริญ สระชุม    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๓.๓.๙ นางสาวศิริภรณ แกวพันสี   ตำแหนง ครู ผูชวย 

มีหนาท่ี 

๑. จัดใหมีการสำรวจขอมูลการจัดสอนซอมเสริม 



 
 

๒. กำหนดแนวปฏิบัติการจัดสอนซอมเสริม 

๓. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการสอนตามแนวปฏิบัติการสอนซอมเสริม 

๔. สนับสนุนใหมีการนาผลการสอนซอมเสริมมาวิเคราะหและรายงาน 

๕. การนาผลการวิเคราะหมาใชปรับปรุงและพัฒนากระบวนการสอนซอมเสริม 

๖. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๓.๕ การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรู ประกอบดวย  

๓.๕.๑ นางสาวรัตติญากรณ อัมพวัน  ตำแหนง ครู หัวหนา  

๓.๕.๒ นางบุญเกิด บุญติด    ตำแหนง ครู ผูชวย 

มีหนาท่ี  

๑. จัดใหมีมีการวางแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูไดตามบริบทของโรงเรียน 

๒. กำหนดแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูครอบคลุมทุกกลุม/งาน โดยใหนักเรียนมีสวนรวม

ในการวางแผน  

๓. สนับสนุนใหนักเรียนเขารวมจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 

๔. กำหนดใหมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรู 

๕. นำผลการประเมินเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เพื ่อนาไปใชปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

๖. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๓.๖ การสงเสริมความเปนเลิศดานทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรม ประกอบดวย  

๓.๖.๑ นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล  ตำแหนง ครู หัวหนา 

๓.๖.๒ นางสาวชลกาล แกวทุง   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๓.๖.๓ นางสาวอภิวรรณ แกวภูสี   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๓.๖.๔ นางอภิรัตน เตชะ    ตำแหนง ครู ผูชวย  

๓.๖.๕ นางสาวอมรรัตน ขัดสาย   ตำแหนง ครู ผูชวย 

มีหนาท่ี  

๑. สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนมีความเปนเลิศ ดานทักษะวิชาการ และศิลปหัตถกรรม อยาง

หลากหลาย และตอเนื่อง  

๒. จัดใหมีกระบวนการคัดเลือก จัดกลุม ความสามารถพิเศษของนักเรียนที่มีความเปนเลิศดาน

ทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรม  

๓. สงเสริมสนับสนุนดานทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรม ไดแสดงศักยภาพอยางเต็มความรู

ความสามารถท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 



 
 

๔. ยกยองเชิดชูเกียรตินักเรียนท่ีเขารวมการแขงขัน 

๕. จัดทำเอกสารขอมูลและประสานผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือดำเนินการแขงขันใหสำเร็จลุลวง  

๖. จัดทำขอมูลสถิติสารสนเทศ  

๗. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๓.๗ การจัดการศึกษาพิเศษนักเรยีนเรียนรวม ประกอบดวย  

๓.๗.๑ นางวริศรา เรยีงเรียบ  ตำแหนง ครู หัวหนา 

๓.๗.๒ นางบุญเกิด บุญติด   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๓.๗.๓ นางปราณี ม่ันประสงค  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๓.๗.๔ นางสาวชลกาล แกวทุง  ตำแหนง ครู ผูชวย  

๓.๗.๕ นางสาวสิริวิมล รัดดาดวง  ตำแหนง ครูอัตราจาง ผูชวย 

๓.๗.๖ นายกิจจา สมากร   ตำแหนง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ผูชวย 

มีหนาท่ี 

๑. ดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีบกพรองทางการเรยีนรู 

๒. คัดกรองนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู 

๓. สนับสนุน จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกใหกับนักเรียนท่ีบกพรองทางการเรยีนรู 

๔. ติดตอประสานงานกับผูปกครองนักเรียนท่ีบกพรองทางการเรียนรู 

๕. จัดกิจกรรมสอนเสริมใหกับนักเรียนท่ีบกพรองทางการเรียนรู 

๖. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุง พัฒนางานใหดีข้ึน 

๔. งานทะเบียนนักเรียน ประกอบดวย  

๔.๑ นางศิรดา เนียมหอม  ตำแหนง ครู หัวหนา  

๔.๒ นางสิราวรรณ ศรีมวง  ตำแหนง ครู ผูชวย  

๔.๓ นางวริศรา เรียงเรียบ  ตำแหนง ครู ผูชวย  

๔.๔ นางปราณี ม่ันประสงค  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๔.๕ นางสุชาดา อ่ิมประสิทธิชัย  ตำแหนง ครู ผูชวย 

มีหนาท่ี  

๑. หัวหนางานปฏิบัติหนาท่ีเปนนายทะเบียนของโรงเรยีนกงไกรลาศวิทยา 

๒. จัดทำระเบียนตาง ๆ รวมกับงานวัดและประเมินผล ใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 

ไดแก 

- ระเบยีนแสดงผลการเรียน : ปพ ๑ 

- หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา : ปพ.๒ (ใบประกาศนียบัตร) 



 
 

- แบบรายงานผูสำเร็จการศึกษา : ปพ.๓ 

- แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค : ปพ.๔ 

- แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน : ปพ.๕ 

- แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล : ปพ.๖ 

- ใบรับรองผลการศึกษา : ปพ.๗ 

- ระเบียนสะสม : ปพ.๘ 

- สมุดบันทึกผลการเรียนรู : ปพ.๙ 

๓. จัดเก็บเอกสาร ปพ. แบบตาง ๆ ระเบียนคะแนนสะสมใหเปนระเบียบ สะดวกตอการคนหา 

๔. ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผูเรียน 

๕. จัดทำทะเบียนผูเรียนและการจำหนายผูเรียนใหเปนปจจุบัน 

๖. กำหนดเลขประจำตัวนักเรียนใหกับนักเรียนที่ยายเขา และนักเรียนใหมชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ จัดผูเรียนเขาชั้นเรียน และจัดทำรายชื่อผูเรียนรายหองเรียน 

๗. ออกหลักฐานทางการศึกษา  

๘. ดำเนินการเกี่ยวกับการยายเขาหรือยายออกของนักเรียน การพักการเรียน การลาออก และการ

เขารวมกิจกรรมของผูเรียน 

๙. รายงานขอมูลผูเรียนท่ีคำดวาจะไมจบหลักสูตรตามกำหนดใหผูอำนวยการโรงเรียนทราบเพ่ือ

ติดตามชวยเหลือ 

๑๐. รายงานขอมูลผูเรียนที่จบหลักสูตรและไมจบหลักสูตรใหผูอำนวยการโรงเรียนทราบเมื่อสิ้นป

การศึกษา 

๑๑. จัดทำสำมะโนนักเรียน 

๑๒. จัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 

๑๓. คัดกรองนักเรียนยากจนเพ่ือรับปจจัยพ้ืนฐาน 

๑๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๕. งานวัดผลและประเมินผล ประกอบดวย 

๕.๑ นางสาวอภิวรรณ แกวภูสี   ตำแหนง ครู หัวหนา  

๕.๒ นางบุญเกิด บุญติด   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๕.๓ นางสุชาดา อ่ิมประสิทธิชัย   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๕.๔ นางนวนิตย เดนสมบูรณ   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๕.๕ นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล  ตำแหนง ครู ผูชวย  

๕.๖ นางจริญ สระชุม    ตำแหนง ครู ผูชวย  



 
 

๕.๗ นางสาวจิรสุดา พยอม   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๕.๘ นางน้ำเงิน สำอางคยอด  ตำแหนง ครู ผูชวย  

๕.๙ นางสาวศิริภรณ แกวพันสี   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๕.๑๐ นายศศิน คมขำ    ตำแหนง ครู ผูชวย  

๕.๑๑ นางสุภาวดี นวลจีน   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๕.๑๒ นายจีระศักดิ์ พวงขจร   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๕.๑๓ นางสายทอง หลากจิตร   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๕.๑๔ นางมะลิวัลย ทองอิน   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๕.๑๖ นางสาวชลกาล แกวทุง   ตำแหนง ครู ผูชวย 

มีหนาท่ี 

๑. กำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยให

สอดคลองกับนโยบายระดับประเทศ  

๒. จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา  

๓. วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน  

๔. จัดใหมีการประเมินผลการเรียนทุกระดับชั้น  

๕. จัดใหมีการติดตามซอมเสริม กรณีมีผูเรียนไมผานเกณฑการประเมิน 

๖. จัดใหมีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 

๗. วิเคราะห และปรับปรุงเครื่องมือในการวัดและประเมินผลแตละกลุมสาระการเรียนรู  

๘. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของการวัดและประเมินผลการเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรู  

๙. นำผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของการวัดและประเมินผลการเรียนมาใชในการปรับปรุง

พัฒนาเครื่องมือแตละกลุมสาระการเรียนรู 

๑๐. จัดระบบสาระสนเทศดานการวัดและผลประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใชในการ

อางอิง ตรวจสอบและใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน  

๑๑. จัดเก็บรักษาหลักฐานการวัดและประเมินผลการเรียนอยางเรียบรอย และปลอดภัย  

๑๒. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๖. งานสงเสริมวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 

๖.๑ นางสาวสายทิพย ออดพันธ   ตำแหนง ครู หัวหนา  

๖.๒ นางสาวชลกาล แกวทุง   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๖.๓ นางมะลิวัลย ทองอิน   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๖.๔ นางสายทอง หลากจิตร   ตำแหนง ครู ผูชวย  



 
 

๖.๕ นายจีระศักดิ์ พวงขจร   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๖.๖ นางสุภาวดี นวลจีน   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๖.๗ นายศศิน คมขำ    ตำแหนง ครู ผูชวย  

มีหนาท่ี  

๑. สำรวจความตองการจาเปนและวิเคราะหสมรรถนะครูรายบุคคล  

๒. นำขอมูลความตองการจาเปน วิเคราะหสมรรถนะครูรายบุคคล มากำหนดเปนแผน/โครงการใน

แผนปฏิบัติการประจาป  

๓. กำหนดการดำเนินงานตามแผนหรือโครงการท่ีกำหนดไว  

๔. ประเมินผล สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนหรือโครงการเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน  

๕. รวบรวมผลการประเมิน นาผลการประเมินไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง  

๖. จัดทำ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏทิินปฏิบัติงาน  

๗. ศึกษา วิเคราะห วิจัย บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา  

๘. สงเสริมใหครูศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางหลากหลายในทุก กลุม

สาระการเรียนรู  

๙. จัดหาเอกสารงานวิจัย เพ่ือสงเสริมการทำผลงานทางวิชาการของครู  

๑๐. ใหคำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแกครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยการศึกษา  

๑๑. ประสานความรวมมือในการศึกษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจนการเผยแพรผลงานวิจัยของครู  

๑๒. รวบรวมผลการดำเนินงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู และจัดทำทำเนียบงาน 

วิจัย เพ่ือเผยแพรผลงาน 

๑๓. ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานวิจัยทางการศึกษาเพ่ือปรับปรุงพัฒนาให

ดียิ่งข้ึน  

๑๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๖.๑ การพัฒนาครทูางดานวิชาการ ประกอบดวย 

๖.๑.๑ นางสิราวรรณ ศรีมวง  ตำแหนง ครู หัวหนา  

๖.๑.๒ นางศรีวรรณ หงษทอง  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๖.๑.๓ นางอรสา ศรีสันต   ตำแหนง ครู ผูชวย  

มีหนาท่ี  

๑. มีการสำรวจความตองการจำเปนและวิเคราะหสมรรถนะครูรายบุคคล  

๒. กำหนดเปนแผนหรือโครงการในแผนปฏิบัติการประจำป  



 
 

๓. ดำเนินการตามแผนหรือโครงการท่ีกำหนดไว 

๔. ประเมินผล สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนหรือโครงการ  

๕. นำผลการประเมินไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง  

๖. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๖.๒ การสงเสริมพัฒนาครูใหม ประกอบดวย  

๖.๒.๑ นางศรีวรรณ หงษทอง   ตำแหนง ครู หัวหนา  

๖.๒.๒ วาท่ีรอยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษทอง  ตำแหนง ครู ผูชวย 

มีหนาท่ี  

๑. จัดใหมีแผนพัฒนาครูใหม โดยจำแนกครูบรรจุ ครูยาย ครูอัตราจาง  

๒. กำหนดการนิเทศ แนะนำ ดูแล ใหคำปรึกษา ครูพ่ีเลี้ยง บุคลากรทางการศึกษาใหม 

๓. สนับสนุนใหมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) และพัฒนาตนเอง 

๔. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาครูใหม  

๕. จัดการแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรูของครูใหม 

๖. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๖.๓ การจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน ประกอบดวย 

๖.๓.๑ นางสาวศศินา เมฆพัฒน  ตำแหนง ครู หัวหนา 

๖.๓.๒ นางสาวศศิพร จันทรศรี  ตำแหนง ครู ผูชวย 

มีหนาท่ี  

๑. สนับสนุนใหมีการสำรวจและวิเคราะหขอมูลการจัดบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 

๒. กำหนดแนวทางในการพัฒนาบรรยากาศทางวิชาการในทุกกลุม / งานท่ีเก่ียวของ  

๓. สงเสริมใหมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน 

๔. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดบรรยากาศทางวิชาการ 

๕. นำผลการประเมินเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือนำไปใชในการปรับปรุงพัฒนา

บรรยากาศทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

๖. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๖.๔ การสงเสริมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู ประกอบดวย 

๖.๔.๑ นางอรสา ศรีสันต   ตำแหนง ครู หัวหนา 

๖.๔.๒ นางสิราวรรณ ศรีมวง  ตำแหนง ครู ผูชวย 

มีหนาท่ี  

๑. จัดทำแผนสงเสริมใหครูใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 



 
 

๒. จัดทำทะเบียนคุมสื่อ มีการจัดทำ จัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูไดอยาง

เหมาะสม 

๓. สนับสนุนใหครูนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูไปใชพัฒนาการจัดการเรียนรู 

๔. มีการประเมินผลการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู 

๕. สรุปผลการใชนวัตกรรมนาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำผลการประเมินไป

ใชในการปรับปรุงและพัฒนาการใชนวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู และมีการเผยแพรแกผูเก่ียวของ  

๖. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๗. งานรับนักเรียน ประกอบดวย 

๗.๑ นางสุภาวดี นวลจีน  ตำแหนง ครู หัวหนา 

๗.๒ นางสมพร สินสมุทร ตำแหนง ครู ผูชวย 

๗.๓ นางสิราวรรณ ศรีมวง  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๗.๔ นางอรสา ศรีสันต   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๗.๕ นางศิรดา เนียมหอม  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๗.๖ นางวริศรา เรยีงเรียบ  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๗.๗ นางปราณี ม่ันประสงค  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๗.๘ นางสาวจิรสุดา พยอม  ตำแหนง ครู ผูชวย 

มีหนาท่ี 

๑. ใหสถานศึกษาประสานงานการดำเนินการแบงเขตพื ้นที่บริการการศึกษารวมกันและเสนอ

ขอตกลง ใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเห็นชอบ 

๒. กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๓. จัดทำเอกสารการรับสมัคร รายงานตัว มอบตัว ขอสอบวัดความรูพื้นฐานระดับชั้น ม.๑ และ ม. 

๔ ประกาศการรับสมัคร และประชาสัมพันธการรับสมัครนักเรียนตามประกาศของสำนักงานการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

๔. ดำเนินการรับนักเรียน สอบวัดความรูพ้ืนฐาน รายงานตัว มอบตัว ประกาศผลตามท่ีแผนกำหนด 

๕. รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน ในการติดตามชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาในการ

เขาเรียน 

๖. ประเมินผลและรายงานผลรับนักเรียนเขาเรียนใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ 

๗. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบ 

๘. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประกอบดวย 

๘.๑ นางสาวชลกาล แกวทุง   ตำแหนง ครู หัวหนา 



 
 

๘.๒ นางอาภรณ มนตรี    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๘.๓ นางเพชรรัตน ทับจาก   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๘.๔ นางสาวสุภัทรพร ปานสุข   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๘.๕ นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๘.๖ นางสาวอภิวรรณ แกวภูสี   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๘.๗ นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๘.๘ นางสาวสายทิพย ออดพันธ   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๘.๙ นายธรรมกีรติ บวบมี   ตำแหนง ครู ผูชวย 

มีหนาท่ี 

๑. กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเปนองคประกอบสำคัญ โดยใหครูทุกคนใน

สถานศึกษาตระหนักถึงการมีสวนรวมในกระบวนการแนะแนว 

๒. จัดระบบงานแนะแนวในหลักสูตร งานแนะแนวการศึกษา งานครูนักจิตวิทยา และงานระบบดูแล

ชวยเหลือผูเรียน 

๓. กำหนดใหมีการพัฒนาครูท่ีปรึกษา เพ่ือเปนนักจิตวิทยาประจาสถานศึกษา มีสมรรถนะในการนา

หลักจิตวิทยาไปใชในการดูแลชวยเหลือ นักเรียน พรอมใหบริการปรับทุกข สรางสุข แกไขปญหา เปน

ศูนยกลางในการใหคำปรึกษา ฝกทักษะ การแกไขปญหาและพัฒนาอารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก

นักเรียน และสามารถใหการคุมครองชวยเหลือนักเรียนในภาวะวิกฤติรุนแรงได สรางความตระหนักใหครูทุก

คนเห็นคุณคาของการแนะแนวและการดูแลชวยเหลือผูเรียน  

๔. กำหนดลักษณะงาน ปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการชวยเหลือและใหคำปรึกษานักเรียนใหประสบ

ความสำเร็จในดานการศึกษา สังคม และ อารมณ เมื่ออยูรวมกับผูอื่น โดยทางานรวมกับครู ผูปกครองและ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อเสริมสราง สภาพแวดลอมที่ ปลอดภัย และสงเสริมใหเกิดคุณประโยชนในการ

เรียนรู รวมท้ังความสัมพันธระหวางบานและโรงเรียนท่ีแข็งแกรงยิ่งข้ึน 

๔.๑ ดานการปฏิบัติการ  

๑. ดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีไดรบการสงตอจากระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  

๒. วิเคราะหและวินิจฉัยปญหานักเรียนเปนรายบุคคลท่ีมีปญหาซับซอนหรือจากการสงตอ ดวย

วิธีการที่หลากหลาย ไดแก แบบทดสอบทางจิตวิทยาดานสติปญญา อารมณ สังคม และวางแผนการแกไข

ปญหา 

๓. ประเมินสำรวจวิเคราะห สภาวะสุขภาพจิตดวยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน เพื่อคนหา 

อธิบาย วิเคราะหแนวโนมพฤติกรรมอารมณ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัดบุคลิกภาพ 

สาเหตุของปญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องตน  



 
 

๔. ใหคำปรึกษาแกนักเรียนและผูเกี่ยวของเปนรายบุคคล รายกลุม เพ่ือการบำบัดและแกไข

ปญหาเฉพาะเรื่องหรือปญหาท่ีมีความซับซอน เชน พฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศ ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท/การ

ใชความรุนแรง ฯลฯ 

๕. ปรับพฤติกรรม ฟนฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ สงเสริมพัฒนาการในระดับเบื้องตน 

เพ่ือใหนักเรียนเขาใจ ยอมรับปญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือวิธี

แกปญหาใหเหมาะสม 

๖. ใหการดูแลชวยเหลือกลุมเด็กพิเศษ เชน เด็กบกพรองทางการเรยีนรู (LD) เด็กสมาธิสั้น เด็ก

ออทิสติก เด็กท่ีมีสติปญญาบกพรอง เปนตน  

๗. สงเสริม ปองกัน เฝาระวัง แกไขปญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนดวยเครื่องมือ และ

กระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องตน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการดำเนินชีวิตไดเหมาะสมยิ่งข้ึน 

๘. รวบรวม ศึกษาขอมูลวิจัยดานจิตวิทยาที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาองคความรู นวัตกรรม ดาน

จิตวิทยา สุขภาพจิต 

๙. สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผูบังคับบัญชา เพื่อประกอบการ

วางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน 

๔.๒ ดานการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ รวมดำเนินการวางแผนการทำงานของ

หนวยงาน หรือโครงการ เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนด  

๔.๓ ดานการประสานงาน  

๑. ประสานการทางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือ 

และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 

๒. ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือ

สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดำเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  

๓. ประสานการสงตอไปยังหนวยงานภายนอก กรณีที่นักเรียนตองการความชวยเหลือ เฉพาะ

ดานและการรับสงกลับเขาสูระบบโรงเรียน 

๔.๔ ดานบริการ  

๑. เผยแพร ประชาสัมพันธความรูวิชาการจิตวิทยา วิชาการท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหกลุมเปาหมายมี 

ความรูความเขาใจ ปรับใชในการดำเนินชีวิตประจาวัน  

๒. ถายทอด ฝกอบรม องคความรู เทคโนโลยีดานจิตวิทยา จัดทำแผนการฝกอบรม เพ่ือพัฒนา

ความรูความสามารถ  

๓. ดูแล กำกับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานแนะแนวและดูแลชวยเหลือนักเรียน

อยางเปนระบบ  



 
 

๔. สงเสริมความรวมมือและความเขาใจอันดีระหวางครู ผูปกครอง และชุมชนจัดกิจกรรมแนะ

แนวอาชีพ แนะแนวการศึกษาตอ และกิจกรรมปจฉิมนิเทศ  

๕. เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

๖. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๙. งานทุนการศึกษา  

๙.๑ กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ประกอบดวย  

๙.๑.๑ นางสาวศิริภรณ แกวพันสี   ตำแหนง ครู หัวหนา 

๙.๑.๒ นายธรรมกีรติ บวบมี   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๙.๑.๓ นางศรีวรรณ หงษทอง   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๙.๑.๔ นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร  ตำแหนง ครู ผูชวย 

มีหนาท่ี 

๑. สำรวจตรวจสอบนักเรียนท่ีประสงคจะกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

๒. คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ หลักฐานการขอกู ยืม และประกาศรายชื ่อผูมีสิทธิกู ยืม

เงินกองทุนฯ ผานระบบ (Digital Student Loan Fund System : DSL) เว็บไซต www.studentloan.or.th 

และจัดทำหนังสือ อนุญาตเปดบัญชีธนาคำรกรุงไทยฯ ในโครงการ กยศ. 

๓. ประชุมนักเรียน (ผูกู) ใหจัดพิมพสัญญากูยืม พรอมสงเอกสารสัญญาและเอกสารประกอบตาง ๆ 

๔. ประชุมผูปกครอง และนักเรียน (ผูกู) จัดทำสัญญากูยืมเงินและแจงรายละเอียดการเปนนักเรียน

โครงการ กยศ. เชน การกูยืม การชำระเงินคืน 

๕. โรงเรียนยืนยันขอมูลลงทะเบียนผานระบบ e Studentloan และสงเอกสารไปยังธนาคาร

สำนักงานใหญ 

๖. จัดทำและเก็บเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของในโครงการ กยศ. เพื่อประโยชนในการควบคุมและ

ติดตามผลการกูยืมเงินอยางมีระบบ  

๗. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๙.๒. ทุนการศึกษา, ทุนครอบครัวอุปถัมภ และทุนการศึกษากองทุนหลวงปูเกตุ ประกอบดวย 

๙.๒.๑ นางสุภาวดี นวลจีน   ตำแหนง ครู หัวหนา 

๙.๒.๒ นางบุญเกิด บุญติด   ตำแหนง คร ู

๙.๒.๓ นางสาวรัตติญากรณ อัมพวัน ตำแหนง คร ู

มีหนาท่ี 

๑. สำรวจขอมูลความจาเปนของนักเรียนที่ผูปกครองมีฐานะยากจน สมควรไดรับการชวยเหลือจาก

โรงเรียนเปนกรณีพิเศษ 



 
 

๒. ประชาสัมพันธเชิญชวนครอบครัวท่ีมีจิตศรัทธาจะบริจาคเงินชวยเหลือนักเรียนเปนกรณีพิเศษใน

รูปแบบครอบครัวอุปถัมภ 

๓. เสนอขอมูลใหกับทางผูบริหารเพ่ือขออนุมัติทุนชวยเหลือจากเงินทุนครอบครัวอุปถัมภ  

๔. ทำพิธีมอบเงินทุนชวยเหลือนักเรียน 

๕. จัดกิจกรรมใหครอบครัวอุปถัมภ ไดมีโอกาสไดพบกับนักเรียนท่ีไดรับทุนการศึกษา 

๖. ประเมินผลการดำเนินงานเปนระยะ ๆ แลวรายงานใหผูบริหารทราบ 

๗. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๙.๓ ทุนอ่ืน ๆ 

๙.๓.๑ นางสาวศศินา เมฆพัฒน  ตำแหนง ครู รับผิดชอบทุนปจจัยพ้ืนฐาน 

๙.๓.๒ นางสิราวรรณ ศรีมวง  ตำแหนง ครู รับผิดชอบกองทุนเสมอภาค (ยากจนพิเศษ) 

มีหนาท่ี 

๑. กำหนดโครงสรางการบริหาร การใหบริการ มีขอบขายงานบริการของงาน และมีการกำหนด

ผูรับผิดชอบ 

๒. มีคูมือการปฏิบัติงานแนะแนว และมีเครือขายท่ีเก่ียวของกับงานแนะแนวท้ังภายในและภายนอก

โรงเรียน 

๓. กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเปนองคประกอบสำคัญ โดยใหครูทุกคนใน

สถานศึกษาตระหนักถึงการมีสวนรวมในกระบวนการแนะแนว และจัดระบบงานการใหบริการตามหลักธรร

มาภิบาล 

๔. ศึกษาหลักเกณฑการคัดกรองและแนวปฏิบัติในการคัดกรองของสถานศึกษา ผูคัดกรองนักเรียน

เพ่ือเขารับทุนการศึกษา 

๕. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีใชประกอบการพิจารณาทุนการศึกษา 

๖. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 

๗. มีระดับคุณภาพ นาผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนางาน แนะแนวใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน 

๘. สำรวจความพึงพอใจ กำกับ ติดตาม และประเมินผลไปปรบัปรุง พัฒนาการใหบริการ 

๙. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๑๐. งานนิเทศการศึกษา ประกอบดวย  

๑๐.๑ นางสิราวรรณ ศรีมวง    ตำแหนง ครู หัวหนา  

๑๐.๒ นางนวนิตย เดนสมบูรณ    ตำแหนง ครู รองหัวหนา  

๑๐.๓ นางบุญเกิด บุญติด    ตำแหนง ครู ผูชวย  



 
 

๑๐.๔ นางสุชาดา อ่ิมประสิทธิชัย   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๐.๕ นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๑๐.๖ นางน้ำเงิน สำอางคยอด    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๐.๗ นางสาวจิรสุดา พยอม    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๐.๘ นางจริญ สระชุม     ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๐.๙ นางสาวศิริภรณ แกวพันสี    ตำแหนง ครู ผูชวย 

มีหนาท่ี 

๑. สรางความตระหนักใหแกครูและผูเก่ียวของใหเขาใจกระบวนการนิเทศภายในวาเปนกระบวนการ

ทำงานรวมกันที่ใชเหตุผลการนิเทศเปนการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทางานของแตละบุคคลใหมีคุณภาพ การ

นิเทศเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหทุกคนเกิดความเชื่อม่ันวา ไดปฏิบัติถูกตองกาวหนา และเกิด

ประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและตัวครูผูสอนเอง 

๒. จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพท่ัวถึงและตอเนื่องเปนระบบและกระบวนการ 

๓. จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาใหเชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๑๑. งานกลุมสาระการเรียนรู ประกอบดวย  

๑๑.๑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ประกอบดวย  

๑. นางบุญเกิด บุญติด    ตำแหนง ครู หัวหนา  

๒. นางวริศรา เรยีงเรียบ    ตำแหนง ครู รองหัวหนา 

๓. นายจีระศักดิ์ พวงขจร    ตำแหนง ครู ผูชวย  

๔. วาท่ีรอยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษทอง  ตำแหนง ครู ผูชวย  

๕. นายธรรมกีรติ บวบมี    ตำแหนง ครู ผูชวย  

๖. นายจตุพล เปงทา    ตำแหนง ครู ผูชวย  

๗. นางสาวสุภัทรพร ปานสุข   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๘. นางสาวสิริวิมล รัดดาดวง   ตำแหนง ครูอัตราจาง ผูชวย 

๙. นายกิจจา สมากร    ตำแหนง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ผูชวย 

๑๑.๒ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ประกอบดวย 

๑. นางสุชาดา อ่ิมประสิทธิชัย   ตำแหนง ครู หัวหนา 

๒. นางศรีวรรณ หงษทอง   ตำแหนง ครู รองหัวหนา 

๓. นางบุญสม อินทรสอน   ตำแหนง ครู ผูชวย 



 
 

๔. นางมะลิวัลย ทองอิน   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๕. นางศิรดา เนียมหอม   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๖. นางสาวรัตติญากรณ อัมพวัน  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๗. นางปราณี ม่ันประสงค   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๑.๓ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย 

๑. นางนวนิตย เดนสมบูรณ  ตำแหนง ครู หัวหนา 

๒. นายสุติ คงเผื่อน   ตำแหนง ครู รองหัวหนา 

๓. นางสาวชลกาล แกวทุง   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๔. นายนรินทร มนตรี   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๕. นางนิภาวรรณ เกตุสาคร  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๖. นางสาวสายทิพย ออดพันธ  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๗. นางสาวอภิวรรณ แกวภูสี  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๘. นายจารึก ใบกุ    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๙. นางอรสา ศรีสันต   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๐. นางสิราวรรณ ศรีมวง   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๑. นางสาวศศินา เมฆพัฒน  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๒. นางสาวมินทรา แกวทุง  ตำแหนง ครูอัตราจาง ผูชวย 

๑๑.๔ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบดวย 

๑. นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล  ตำแหนง ครู หัวหนา 

๒. นางสมพร สินสมุทร    ตำแหนง ครู รองหัวหนา 

๓. นางพิสมร คงสุวรรณ    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๔. นางเพชรรัตน ทับจาก    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๕. นายชลอ ทิพวัน    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๖. นางอาภรณ มนตรี    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๗. นายติณณภัทร นาคม    ตำแหนง พนักงานราชการ ผูชวย 

๑๑.๕ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา ประกอบดวย 

๑. นางจริญ สระชุม   ตำแหนง ครู หัวหนา 

๒. นางสาวศศิพร จันทรศรี  ตำแหนง ครู รองหัวหนา 

๓. นางสายลม วังแผน   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๔. นายสุพจน เนียมพา   ตำแหนง ครู ผูชวย 



 
 

๑๑.๖ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ประกอบดวย  

๑. นางสาวจิรสุดา พยอม   ตำแหนง ครู หัวหนา 

๒. นายศศิน คมขำ   ตำแหนง ครู รองหัวหนา 

๓. นายยชอนันต อุนสกล   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๔. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๔. นายพงคสันต พันธชัย   ตำแหนง ครูอัตราจาง ผูชวย 

๑๑.๗ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ประกอบดวย 

๑. นางน้ำเงิน สำอางคยอด   ตำแหนง ครู หัวหนา 

๒. นางสาวหทัยชนก สิงหคำ ตำแหนง ครู รองหัวหนา 

๓. นายเฉลิมพงศ ศรีมวง   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๑.๘ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ประกอบดวย 

๑. นางสาวศิริภรณ แกวพันสี   ตำแหนง ครู หัวหนา 

๒. นางวราภรณ พันธุพืช    ตำแหนง ครู รองหัวหนา 

๓. นางสายทอง หลากจิตร    ตำแหนง ครู ผูชวย  

๔. นางสุภาวดี นวลจีน    ตำแหนง ครู ผูชวย  

๕. นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๖. นางสาวอมรรัตน ขัดสาย   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๗. นางอภิรัตน เตชะ    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๘. Mrs. Imelda Del Rio Doysabas  ตำแหนง ครูอัตราจาง  ผูชวย 

๙. Miss. Meshel Gardose Balopenos  ตำแหนง ครูอัตราจาง  ผูชวย 

๑๐. Miss Josephine De La Pena  ตำแหนง ครูอัตราจาง  ผูชวย 

มีหนาท่ี 

๑. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร/ครูผูสอนจัดทำแผนการเรียนรูทุกรายวิชา และทุกกลุมสาระการ

เรียนรู 

๒. จัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู ทุกชวงชั้น ตามมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานสากล 

พัฒนานักเรียนสูศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓. เปนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ มสาระการเรียนรู  ว ิเคราะหหลักสูตร 

ประเมินผลการใชหลักสูตร นำผลการประเมินหลักสูตรมาใชปรับปรุงเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา

และรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



 
 

๔. จัดการเรียนรูบูรณการกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ เพื่อคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน พัฒนา

คุณธรรมนารูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมการเรียนรูศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 

๕. จัดกิจกรรมการเรียนรูสงเสริมคุณธรรมคานิยม ๑๒ ประการ 

๖. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ

สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา ใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด ตามความสนใจ 

๗. จัดใหมีสื่อการเรียนการสอนและแหลงการเรียนรูอยางหลากหลาย 

๘. จัดกิจกรรมหองสมุด แหลงเรียนรู หองปฏิบัติการตาง ๆ ใหเอ้ือตอการเรียนรู 

๙. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู  

๑๐. สงเสริมการพัฒนาความเปนเลิศของผูเรียน และชวยเหลือผูเรียนที่พิการดอยโอกาส และมี

ความสามารถพิเศษ 

๑๑. จัดการเรียนการสอนสงเสริม พัฒนา ปองกัน และแกไขปญหาเพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็ง มีสุขภาพ สุขอนามัยที่ดี มีมาตรการดูแล

ปองกันในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (COVID-๑๙) มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะ

การดำรงชีวิต และรอดพนจากวิกฤติท้ังปวง 

๑๒. ทำหนาที่เปนครูพี ่เลี ้ยง จัดกระบวนการใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ไดเรียนรู

พัฒนาการเรียนการสอน ปฏิบัติงานในหนาที่ครูอยางเขมขนและเปนรูปธรรม นาความรูและทฤษฎี ไป

ประยุกตใช และสรางองคความรูทางการศึกษา เปนที่ปรึกษาใหคำแนะนำ และความชวยเหลือนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพครู 

๑๓. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๑๒. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบดวย  

๑๒.๑ นางสาวศศิพร จันทรศรี   ตำแหนง ครู หัวหนา  

๑๒.๒ นายจีระศักดิ์ พวงขจร   ตำแหนง ครู ผูชวย (นักศึกษาวิชาทหาร) 

๑๒.๓ นายจตุพล เปงทา   ตำแหนง ครู ผูชวย (ลูกเสือ) 

๑๒.๔ นางสาวสุภัทรพร ปานสุข   ตำแหนง ครู ผูชวย (ยุวกาชาด) 

๑๒.๕ นางสาวจิรสุดา พยอม   ตำแหนง ครู ผูชวย (ชุมนุม) 

๑๒.๖ นางสาวชลกาล แกวทุง   ตำแหนง ครู ผูชวย 

มีหนาท่ี 



 
 

๑. กำหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และนโยบายของ

สถานศึกษา ไดแก กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมสังคมและ

สาธารณประโยชน 

๒.ประสานงานและสำรวจขอมูลความพรอม ความตองการ ความสนใจและความถนัดของผูเรียน

เปดโอกาสใหนักเรียนเลือกเขากิจกรรมและมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นตามความสมัครใจ 

๓.จัดทำคูมือ แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน แบบฟอรมการบันทึกเวลาเรียน 

การวัดและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมสังคมและ

สาธารณประโยชน 

๔. จัดทำแผนงาน โครงการ และปฏิทินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

๕. ประสานงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษาทุกรูปแบบทุกฝายใหเกิดประสิทธิผล

สูงสุด 

๖. ติดตามนักเรียน ในการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหดำเนินงานเปนไปตามระเบียบวาดวย

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหเปนปจจุบัน 

๗. กำกับ ติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและนักเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย

และมีประสิทธิภาพ 

๘. สรุปการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของนักเรียนแตละระดับชั้นและระดับชวงชั้นเสนอ

รายงานผลประเมินผล เพ่ือขออนุมัติจากผูอำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๙. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๑๓. งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบดวย 

๑๓.๑ วาท่ีรอยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษทอง   ตำแหนง ครู หัวหนา 

๑๓.๒ นางพิสมร คงสุวรรณ    ตำแหนง ครู รองหัวหนา 

๑๓.๓ นายศศิน คมขา     ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๓.๔ นางสุภาวดี นวลจีน    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๓.๕ นายจีระศักดิ์ พวงขจร    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๓.๖ นางสายทอง หลากจิตร    ตำแหนง ครู ผูชวย  

๑๓.๗ นางมะลิวัลย ทองอิน    ตำแหนง ครู ผูชวย  

๑๓.๘ นางสาวชลกาล แกวทุง    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๓.๙ นางสมพร สินสมุทร    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๓.๑๐ นายชลอ ทิพวัน    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๓.๑๑ นางเพชรรัตน ทับจาก    ตำแหนง ครู ผูชวย 



 
 

๑๓.๑๒ นางอาภรณ มนตรี    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๓.๑๓ นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๓.๑๔ นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๓.๑๕ นายติณณภัทร นาคม    ตำแหนง พนักงานราชการ ผูชวย 

๑๓.๑๖ ครูท่ีปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ผูชวย 

มีหนาท่ี 

๑. จัดแบงนักเรียน ครูไปรวมพิธีหรือกิจกรรมกับทางราชการ ท้ังรัฐพิธีและราชพิธี 

๒. ใหความรวมมือในกิจกรรม/การพัฒนา ของชุมชน เชน วันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญของ

ชาติ 

๓. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศตอนรับนักเรียนใหม เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนใหม 

๔. จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศเพื่อแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหวางครูและนักเรียน และเปน

การสรางขวัญกำลังใจใหนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา 

๕. ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

- ปรับสภาพนักเรียน สูรั้วแสด ขาว ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

- วันสถาปนาโรงเรียน 

- พิธีไหวครู 

- วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐ 

- ถวายเทียนจำนำพรรษา 

- วันแมแหงชาติ 

- วันคลายวันสวรรคต ร.๙ 

- วันปยมหาราช 

- งานประเพณีออกพรรษา 

- งานประเพณีเผาเทียนเลนไฟลอยกระทง 

- วันพอแหงชาติ 

- วันสงทายปเกาตอนรับปใหม 

- เดินพาเหรดพิธีเปดกีฬานักเรียนจังหวัดสุโขทัย 

- ปจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

- โครงงานคุณธรรมรายหอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๖ 

- สมุดสื่อใยรัก 

๖. ติดตามประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 



 
 

๗. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๑๔. งานทัศนศึกษา ประกอบดวย 

๑๔.๑ นางสาวรัตติญากรณ อัมพวัน  ตำแหนง ครู หัวหนา 

๑๔.๒ นางนิภาวรรณ เกตุสาคร   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๔.๓ นางสาวสายทิพย ออดพันธ  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๔.๔ นางบุญเกิด บุญติด   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๔.๕ นางนวนิตย เดนสมบูรณ   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๔.๖ นายศศิน คมขา    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๔.๗ นางสุภาวดี นวลจีน   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๔.๘ นายจีระศักดิ์ พวงขจร   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๔.๙ นางสายทอง หลากจิตร   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๔.๑๐ นางมะลิวัลย ทองอิน   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๔.๑๑ นางสาวชลกาล แกวทุง   ตำแหนง ครู ผูชวย 

มีหนาท่ี 

๑. เขียนโครงการทัศนศึกษา จัดทำคำสั่งและวางแผนการจัดทัศนศึกษาใหกับนักเรียน 

๒. จัดทัศนศึกษาใหกับนักเรียนในทุกระดับชั้น 

๓. ประเมินผลการดำเนินงานโครงการทัศนศึกษาเสนอผูบริหาร  

๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๑๕. งานหองเรียนพิเศษ ประกอบดวย  

๑๕.๑ นางสุภาวดี นวลจีน   ตำแหนง ครู หัวหนา 

๑๕.๒ นางอภิรัตน เตชะ   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๑๕.๓ นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล  ตำแหนง ครู ผูชวย  

๑๕.๔ นางสาวรัตติญากรณ อัมพวัน  ตำแหนง ครู ผูชวย  

๑๕.๕ นางบุญเกิด บุญติด   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๕.๖ นางพิสมร คงสุวรรณ   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๕.๗ นางสาวจิรสุดา พยอม   ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๕.๘ นางสาวศศินา เมฆพัฒน   ตำแหนง ครู ผูชวย  

๑๕.๙ นายธรรมกีรติ บวบมี   ตำแหนง ครู ผูชวย 

มีหนาท่ี  



 
 

๑. จัดใหมีกระบวนการคัดเลือก จัดกลุม ความสามารถพิเศษของนักเรียนแตละประเภทจัดหองเรียน

พิเศษ 

๒. กำหนดผูรับผิดชอบในแตละประเภทความสามารถพิเศษของนักเรียน  

๓. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามความสามารถพิเศษ  

๔. จัดใหมีการจัดเวทีใหนักเรียนแสดง / แขงขัน ความสามารถพิเศษในแตละประเภท ทั้งในและ

นอกโรงเรียน  

๕. สรุปรายงานผลและเผยแพรผลงานความสามารถพิเศษของนักเรียนเสนอคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือทราบและขอคำชีแ้นะเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ 

๖. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๑๖. งานแหลงเรียนรูและหองสมุด ประกอบดวย  

๑๖.๑ นางอาภรณ มนตรี  ตำแหนง ครู หัวหนา 

๑๖.๒ นายนรินทร มนตรี  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๖.๓ นายจตุพล เปงทา  ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๖.๔ นางสาวหทัยชนก สิงหคำ ตำแหนง ครู ผูชวย 

มีหนาท่ี  

๑. รับผิดชอบหนาท่ีบรรณารักษ จัดทำระเบียบการใชหองสมุด 

๒. จัดทำหมวดหมูหนังสือ บัตรรายการ โดยใชเทคโนโลยี 

๓. จัดชั่วโมงปฏิบัติการ ยืม– คืนหนังสือ วารสารและสิ่งพิมพ 

๔. แนะนาหนังสือใหม ซอมแซมหนังสือท่ีชารุดและวัสดุอุปกรณท่ีรับผิดชอบใหอยูในสภาพพรอมใช

งาน  

๕. จัดทำปายนิเทศและนาความรูใหนักเรียน 

๖. เก็บรวบรวมและจัดทำสถิติการใชบริการหองสมุด 

๗. ใหบริการขาวสาร ขอมูลและแหลงเรียนรูเพ่ือการศึกษาคนควาแกผูเรียน ครู ผูปกครอง ตลอดจน

ชุมชนท่ีสนใจ 

๘. บริการสืบคนขอมูลดวยระบบเทคโนโลยี 

๙. สำรวจความตองการในการใชหนังสือของครูและนักเรียนเพ่ือการเรียนรูและการคนควา 

๑๐. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีนิสัยรักการอานและการศึกษาคนควา 

๑๑. ใหความรู/คำแนะนาเก่ียวกับการบริการ และการใชหองสมุดแกครูและผูเรียนตลอดจนผูสนใจ  

๑๒. ติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานแหลงเรียนรูและหองสมุด  

๑๓. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 



 
 

๑๗. งานศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา ประกอบดวย  

๑๗.๑ นางสาวสายทิพย ออดพันธ   ตำแหนง ครู หัวหนา 

๑๗.๒ นางมะลิวัลย ทองอิน    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๗.๓ นางอภิรัตน เตชะ    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๗.๔ นางสาวอภิวรรณ แกวภูสี    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๗.๕ นายศศิน คมขา     ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๗.๖ นางสุภาวดี นวลจีน    ตำแหนง ครู ผูชวย  

๑๗.๗ นายจีระศักดิ์ พวงขจร    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๗.๘ นางสายทอง หลากจิตร    ตำแหนง ครู ผูชวย 

๑๗.๙ นางสาวชลกาล แกวทุง    ตำแหนง ครู ผูชวย  

มีหนาท่ี  

๑. ทำหนาท่ีเปนกรรมการงานศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา  

๒. จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ควบคูคุณธรรม นอมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ

สงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะอยูอยางพอเพียง  

๔. พัฒนาแหลงเรียนรู ฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเรียน เพื่อเปนแหลงเรียนรูดาน 

เศรษฐกิจพอเพียง และฝกถอดรหัสหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๕. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการท่ีสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๖. เปนวิทยากร เปนแกนนำในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับนักเรียน ครู

บุคลากรทางการศึกษา และหนวยงานภายนอก 

๗. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๑๘. งานสารสนเทศกลุมบริหารวิชาการ ประกอบดวย  

๑๘.๑ นางสาวอภิวรรณ แกวภูสี  ตำแหนง ครู หัวหนา 

๑๘.๒ นางสาวชลกาล แกวทุง  ตำแหนง ครู ผูชวย 

มีหนาท่ี 

๑. จัดทำสารสนเทศงานดานวิชาการ โดยการรวบรวมขอมูล จัดทำแผนการรวบรวมสารสนเทศงาน

วิชาการ ไดแกการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผลการวิจัยใน

ชัน้เรียน การเทียบโอนผลการเรียน 

๒. รายงานสารสนเทศงานดานวิชาการในรปูแบบเทคโนโลยีสานสนเทศ เสนอผูบริหาร สถานศึกษา

อนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 



 
 

1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หรือคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร เพ่ือดำเนินการพัฒนา

หลักสูตร 

2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทำการปรับปรุงใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให

ความเห็นชอบ 

3. ปรับปรุงหลักสูตรทองถิ ่น หรือจัดทำหลักสูตรทองถิ ่นเพิ ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรใหความเห็นชอบ 

4. ปรับปรุงแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหความเห็นชอบ 

5. ปรับปรุงคูมือการประเมินผลการเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรท่ีปรับปรุงแลว 

6. ปรับปรุงแบบรายงานผลการศึกษาในสวนที่สถานศึกษาเปนผูกำหนดรูปแบบ คือแบบ ปพ. 4 ถึง 

แบบ ปพ.9 ใหสอดคลองกับคูมือการประเมินผลการเรียน 

7. นำสิ ่งที ่ปรับปรุงแลวทั้งหมดเสนอผู บริหารสถานศึกษา เพื ่อพิจารณา และนำเขาที ่ประชุม 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา เพ่ือใหความเห็นชอบ 

8. จัดทำเปนรูปเลม เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแลว 

9. ครูผู สอนแตละคนที่รับผิดชอบการสอนในกลุมสาระ นั ้น ๆ จัดทำแผนการเรียนรู ในสวนท่ี

รับผิดชอบ 

10. ครูผู สอนรายงานผลการใชหลักสูตร รวมทั ้งคู ม ือการประเมินผลการเรียน ตอผู บริหาร

สถานศึกษา ผานกลุมบริหารวิชาการ 

11. ดำเนินการประเมิน เปนการประเมินผลการใชหลักสูตร ดำเนินการเก็บขอมูลดวยเครื่องมือ และ

วิธีการท่ีกำหนดไว รายงานผลตอผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือทราบ หรือพิจารณาดำเนินการตอไป 

 

2. งานจัดทำแผนจัดการเรียนรู 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 

1. จัดทำโครงสรางการจัดการเรียนรู เปนรายปการศึกษา และรายภาคเรียนในทุกชั้นเรียน ทุกกลุม

สาระการเรยีนรู 

2. ครูผูสอนจัดทาแผนการเรียนรูเฉพาะ กลุมสาระการเรียนรูที่สอน หรือชั้นเรียนที่สอน โดยยึด

กำหนดการเรียนรูเปนหลัก สำหรับรูปแบบของแผนจัดการเรียนรูจะตองเหมือนกันท้ังโรงเรียน 

3. ผูสอนเสนอแผนจัดการเรียนรู ตอผูบริหารสถานศึกษา ผานกลุมบริหารวิชาการ เพื่อทราบ และ

เห็นชอบใหดำเนินการ หรือทักทวง หรือขอปรับปรุงแกไข 



 
 

4. กลุมบริหารวิชาการ โดยหัวหนากลุมบริหารวิชาการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายลงนาม และแสดง

ความเห็นของแผนจัดการเรียนรูท่ีผูสอนเสนอผานมา และใหความชวยเหลือตามท่ีผูสอนขอความชวยเหลือ 

5. จัดกิจกรรมการเรียนรู  ผู สอนตองจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามที่กำหนดในแผนการเรียนรู ท่ี

ผูบริหารใหความเห็นชอบแลว หากจำเปนตองมีการปรบัปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู ก็สามรถกระทำไดตาม

หลักเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด หรือบันทึกหลังสอน แลวแตกรณี 

6. การบันทึกหลังสอน เปนการบันทึกเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูแลว ซึ่งบันทึกเกี่ยวกับปญหาที่เกิด

จากการจัดกิจกรรม ปญหาของผูเรียน การประเมินผล การปรับปรุงแกไข ตลอดถึงผูเรียนท่ีจะตองทาการสอน

ซอมเสริม 

 

3. งานนิเทศการสอน 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 

1. วางแผนการนิเทศ โดยกำหนดเรื่องที่จะนิเทศ ผูนิเทศ หรือคณะผูนิเทศ และเวลาที่ทำการนิเทศ 

ซึ่งโดยปกติผูบริหาร หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูนิเทศ การกำหนดผูทาการนิเทศจึงขึ้นอยูกับนโยบายของ

สถานศึกษา 

2. จัดเตรียมเครื่องมือในการนิเทศ เอกสารประกอบการนิเทศ รวมท้ังวัสดุอุปกรณในใชประกอบการ

นิเทศ หรือเครื่องอำนวยความสะดวกในการนิเทศ 

3. ทำการนิเทศตามแผนท่ีกาหนดไว 

4. บันทึกผลการนิเทศ รวมทั้งปญหาและอุปสรรค เพ่ือใชเปนแนวทางปรับปรุงการนิเทศในครั้ง

ตอไป 

5. รายงานผลการนิเทศ ใหผู รับการนิเทศทราบ และรายงานผูบริหารสถานศึกษาทราบผลการ

ดำเนินงาน 

 

4. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 

1. ใหความรูเรื่องการวิจัย กลุมบริหารวิชาการเปนผูดำเนินการ หรือเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให

ความรู โดยการจัดทำโครงการการวิจัยชั้นเรียน เสนอผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

2. ดำเนินการ ใหความรู แกบุคลากรของสถานศึกษา รายงานผลการดำเนินการตอผู บร ิหาร

สถานศึกษา 

3. เก็บรวบรวมผลงานวิจัย โดยกลุมบริหารวิชาการ ทำการเก็บรวบรวมงานวิจัยชั้นเรียนของผูสอน

ไวเพ่ือเปนประโยชนในการศึกษาคนควา 



 
 

4. รายงานผลการดำเนินงานใหผูบริหารสถานศึกษาทราบ 

 

5. งานขอมูลและสารสนเทศวิชาการ 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 

1. วิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ ตั้งคณะกรรมการของสถานศึกษา เพื่อกำหนดขอมูลที่จำเปนใน

การบริหารจัดการ 

2. กำหนดขอมูลที่ตองการ และวิธีการไดมา และทำการจัดเก็บขอมูล รวมทั้งกลุม หรืองานท่ี

รับผิดชอบในการจัดเก็บและปรับปรุงขอมูล 

3. ดำเนินการจัดทำใหเปนสารสนเทศ เพ่ือสะดวกในการบริหารงานของสถานศึกษา โดยทุกกลุมงาน

ใชขอมูลและสารสนเทศเดียวกัน 

4. งานจัดเก็บรักษา ขอมูลและสารสนเทศ โดยมีการกำหนดการจัดเก็บรักษาขอมูลสารสนเทศใหอยู

ในสภาพพรอมท่ีจะใชงาน และเปนปจจุบันอยูเสมอ 

 

6. งานรับนักเรียน 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 

1. สำรวจเด็กท่ีจะเขาเรียนในแตละปจากทะเบียนราษฎร ลวงหนา 1 ป ในแตละระดับ คือ 

1.1 นักเรียนเขาเรียนระดับกอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับสถานศึกษาที่เปดสอนในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.2 นักเรียนเขาเรียนในชวงชั้นท่ี 3 

1.3 นักเรียนเขาเรียนในชวงชั้นท่ี 4 สำหรับสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในชวงชั้นท่ี 4 

1.4 นักเรียนเขาเรียนในชวงชั้นท่ี เปนสิทธิของผูเรียน สถานศึกษาท่ีทำการสอน 

2. วางแผนการรับนักเรียนในระดับชั้นที่เปดสอนตามจำนวนนักเรียนที่ไดจากการแจงตอเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

3. รับนักเรียน แตงตั้งกรรมการรับนักเรียนในแตละระดับชั้นตามที่เปดสอน รายงานผลการรับ

นักเรียนตอผูบริหารสถานศึกษา และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

7. งานกลุมสาระการเรียนรู 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 

1. ควบคุม ดูแล กำกับการใชหลักสูรของกลุมสาระการเรียนรู ประเมินผลการใชหลักสูตรอยาง

ตอเนื่อง รวมท้ังเสนอของปรับปรุงหลักสูตรเม่ือพบขอบกพรอง หรือจุดท่ีควรพัฒนา 



 
 

2. จัดทำเอกสารแผนงาน/โครงการตามกลุมบริหารวิชาการโรงเรียนกำหนดและสอดคลองกับ

แผนงานโรงเรียน 

3. ควบคุม ดูแล กำกับใหครูในกลุมสาระการเรียนรูทุกคนจัดทำหลักสูตรชั้นเรียนแผนการจัดการ

เรียนรูและสอนตามแผนการจัดการเรียนรู การตรวจสมุด ปพ.5 ขอสอบกลางภาค ขอสอบปลายภาค การ

ประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน สมรรถนะของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

4. กำกับติดตามใหครูเขาสอนตามตารางสอนทกคาบ จัดสอนซอมเสริม สอนชดเชย และสอนแทน

เม่ือครูในกลุมสาระลาหรือไปราชการ 

 

8. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 

1 จัดทำคูมือ แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

2. กำกับ ติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและนักเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย

และมีประสิทธิภาพ 

3. ประสานงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู เรียนของสถานศึกษาทุกรูปแบบกับทุกฝายใหเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด 

4. ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและนักเรียน สรุปรายงานเสนอตอโรงเรียนและ

ฝายท่ีเก่ียวของ 

 

9. นักศึกษาวิชาทหาร 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 

1. หัวหนางานรับสมัครเขารับการฝกวิชาทหารตามระเบียบหนวยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนดไว 

2. นักศึกษาชายและหญิงที่สมัครจะตองผานการทดสอบสมรรถภาพรางกายตามระเบียบหนวย

บัญชาการรักษาดินแดนกาหนดไว 

3. ตองชำระเงินบำรุงเพ่ือสงเสริมการฝกวิชาทหาร 

4. การไวทรงผมนักศึกษาวิชาทหารและตองแตงการตามระเบียบท่ีไดกำหนด 

5. เขารายงานตัวเพ่ือรับการฝกนักศึกษาวิชาทหารตามวันและเวลาท่ีกำหนด 

 

10. งานพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี และพัฒนาแหลงการเรียนรู 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 

งานส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 



 
 

1. กลุมบริหารวิชาการสำรวจความตองการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มาพิจารณาเพื่อจัดหา

ตามระเบียบงานพัสดุ 

2. แยกประเภทสื่อ เทคโนโลยีท่ีตองจัดซ้ือ และตองจัดทำ 

3. เสนอใหฝายงบประมาณ จัดซื้อ – จัดจาง ทั้งในสวนที่ตองซื้อ หรือจางทำ และสวนที่ซื้อวัสดุ 

อุปกรณ มาจัดทำเอง 

4. จัดทาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีตามท่ีกำหนดไว 

5. ทดลองการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี และปรับปรุงแกไข 

6. จัดทำทะเบียนสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี โดยเจาหนาท่ีงานพัสดุ 

7. เก็บรักษาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี และบำรุงรักษา เพ่ือใหสามารถใชงานไดดีตลอดไป 

8. จำหนายสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ไมสามารถใชงานไดอีกตอไป โดยกลุมบริหารวิชาการ

เสนอใหเจาหนาท่ีพัสดุดำเนินการตามระเบียบวาดวยการพัสดุ 

งานแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

1. ศึกษา และสำรวจแหลงเรียนรู และภูมิปญญาในทองถิ่นที่เห็นวาสามารถนำไปใชเพื่อการจัดการ

เรียนรูได 

2. จัดทำทะเบียนเหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน ทำรายละเอียดของแหลงเรียนรู และภูมิปญญา

ทองถ่ิน ประชาสัมพันธใหบุคลากรในสถานศึกษาทราบ 

3. ติดตามการใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินของครูผู สอน เพื่อใหความชวยเหลือ และ

รายงานผลใหผูบริหารสถานศึกษาทราบ 

 

11. งานหองสมุด 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 

1. สำรวจความตองการใชหองสมุด โดยการสรางแบบสำรวจ ทำการสำรวจความตองการใช เวลาท่ี

จะใช และความตองการสิ่งอำนวยความสะดวกจากหองสมุด จากครูทุกคนในโรงเรียน 

2. พิจารณาความตองการของครูจากที่ไดสำรวจ โดยแยกเปนความตองการสิ่งอำนวยความสะดวก 

และเวลาท่ีตองการใชหองสมุด 

3. กำหนดวิธีการปรับปรุง พัฒนา และระยะเวลาในการปรับปรุง เสนอผูบริหารสถานศึกษาพิจารณา 

4. จัดทำกำหนดการใชหองสมุด เกี่ยวกับขอปฏิบัติในการใช และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลรักษา

หองสมุด 

5. สรุปผลการใชหองสมุด รายงานผูบริหารสถานศึกษา 

 



 
 

12. งานทะเบียน วัดผลและประเมินผล 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 

งานทะเบียน/GPA และการเทียบโอนผลการเรียน 

1. ลงทะเบียนรับนักเรียนท่ีเขาเรียนในชวงชั้นท่ี 1 และชวงชั้นท่ี 3 (ข้ึนอยูกับระดับท่ีเปดสอนของแต

ละสถานศึกษา) 

2. ขอจำหนายเด็กที่มีอายุครบ 15 ปบริบูรณ ออกจากทะเบียน จำหนายเด็กออกจากทะเบียน ท้ัง

เด็กท่ีอายุครบเกณฑ และเรียนจบการศึกษาภาคบังคับตอผูบริหารสถานศึกษา 

3. แกไขวัน เดือน ปเกิด และอื่น ๆ ที่ผิดพลาด โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดง เพื่อเปนหลักฐานใน

การดำเนินการ 

งานเทียบโอนผลการเรียน 

1. ทำการเทียบกลุมสาระการเรียนรู (กรณียายระหวางป) และน้ำหนักการเรียน (หนวยกิต) ของป

การศึกษาท่ียายมา 

2. ทำการสอบเทียบกลุมสาระ กรณีท่ีเนื้อหาสาระแตกตางกันมาก 

3. เทียบชั้นเรียน (กรณีที่ตางหลักสูตรกัน) โดยการเทียบโครงสรางหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรู 

เนื้อหาสาระการเรียนรู และกำหนดเวลาเรียน 

4. รับผูเรียนเขาชั้นเรียน โดยเจาหนาท่ีฝายงานทะเบียนของโรงเรียน 

งานดำเนินการวัดผล 

1. กำหนดแนวทางหรือวิธีการวัดผลและประเมินผล กลุมบริหารวิชาการจะตองกำหนด เกณฑการ

ประเมิน และวิธีการประเมิน วิธีการวัดผล และชนิดของเครื่องมือที่จะใชวัด ทั้งนี้ตองเปนไปตามคูมือการ

ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

2. สรางเครื่องมือวัด เปนการสรางเครื่องมือที่จะนำมาใชวัด ความรูความสามารถของผูเรียน ตาม

แนวทางหรือวิธีการที่กำหนดไวแลว โดยการกำหนดเรื่องที่จะทำการวัด สัดสวนคะแนนหรอืน้ำหนักของแตละ 

เรื่อง และสรางเครื่องมือตามชนิดนั้น ๆ ท่ีกำหนดไว 

3. ดำเนินการวัดผลประเมินผล เปนการนำเครื่องมือวัดมาทำการวัด และนำผลการวัดมาทำการ

ประเมินตามเกณฑท่ีกาหนด 

งานจัดทำระเบียนการประเมินผล 

1. แตงตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรายงานทางการศึกษา โดยกลุมบริหารวิชาการเสนอผูบริหาร

สถานศึกษาแตงตั้ง 

2. กำหนดแบบระเบียน ทำการศึกษา หลักสูตร คูมือการประเมินผลการเรียน ระเบียบตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ และกำหนดแบบ ปพ. ตาง ๆ ในสวนท่ีโรงเรียนเปนผูกำหนด 



 
 

3. จัดทำแบบระเบียน เปนการจัดทำระเบียนตาง ๆ ใหแกผูเรียน ไดแก 

3.1 ฝายงานทะเบียนเปนผูจัดทำหลักฐาน แบบ ปพ.1, แบบ ปพ.2, แบบ ปพ.3, ใบรับรองผล

การเรียน 

3.2 ครูท่ีปรึกษาเปนผูจัดทำแบบ ปพ.4 ถึง แบบ ปพ.9 

4. ปรับปรุงแกไข สถานศึกษาตองทำการปรับปรุงแกไขระเบียนตาง ๆ ที่สถานศึกษาเปนผูกำหนด

แบบเอง เพ่ือใหเหมาะสม และทันสมัยอยูเสมอ โดยมีแนวดำเนินการ ดังนี้ 

4.1 ศึกษาขอบกพรอง ความไมสมบูรณของแบบท่ีกำหนด โดยการหาขอมูลจากครูผูสอน หรือ

ครูท่ีปรึกษา 

4.2 แตงตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน พิจารณาปรับปรุงแบบใหเหมาะสมตอไป 

 

13. งานดำเนินการปรับปรุงคุณภาพภายใน 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 

1. ศึกษาทำความเขาใจมาตรฐานคุณภาพ ครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ ศึกษาและทำความเขาใจตัว

บงชี้ในแตละตัวบงชี้ ทุกมาตรฐาน และระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา ทั้งกระบวนการ และขั้นตอนใน

การปฏิบัติ 

2. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุตัวบงชี้และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ในการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

3. รายงานผลการดำเนินงานใหผูบริหารสถานศึกษาทราบ 

4. สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากการตรวจสอบของคณะกรรมการ เสนอผูบริหาร

สถานศึกษาเพ่ือพิจารณา หรือปรับปรุง แกไข 

 

14. งานแนะแนว 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 

1. ศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล ฝายงานแนะแนวและครูท่ีปรึกษา หรือครูประจำชั้น ศึกษานักเรียน

เปนรายบุคคล บันทึกขอมูลตามแบบท่ีกาหนด 

2. ติดตอประสานงานกับ หนวยงาน องคกรตาง ๆ เพ่ือขอทุนการศึกษา หรือจัดตั้งกองทุนการศึกษา 

3. รับทราบ และใหคำปรึกษาแกนักเรียนท่ีมีปญหาเปนรายบุคคล 

4. คัดเลือกนักเรียน แตงตั้งกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือใหทุน หรือขอรับทุนการศึกษา 

5. จัดทำบัญชีนักเรียนท่ีจะขอรับทุน จัดลำดับกอนหลัง เพ่ือเสนอขอรับทุน 

6. แนะนำการศึกษาแกนักเรียน เพ่ือใหศึกษาในระดับสูงข้ึน 



 
 

 

15. งานนักเรียนเรียนรวม 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 

1. ศึกษาระบบการชวยเหลือนักเรียน แตงตั้งคณะกรรมการศึกษาระบบการชวยเหลือนักเรียน จาก

เอกสาร หนวยงานอ่ืนเพ่ือจัดตั้งระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และปรับปรุงระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมี

อยูแลวใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. วิเคราะหขั้นตอน และวิธีการการชวยเหลือนักเรียนของบุคลากรในสถานศึกษา และผูรับผิดชอบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

3. กำหนด ข้ันตอน วิธีการ และกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือภายในสถานศึกษา 

เสนอขออนุมัติผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือดำเนินการ ปรับปรุงแกไข และพัฒนาระบบ 

4. รายงานผลการดำเนินการ พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหผูบริหารสถานศึกษาทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ภาคผนวก  

แบบฟอรมตาง ๆ  

 

 

 

 

 



 
 

 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย             

ท่ี        ..................../..........................              วันท่ี  .............  เดือน ...............  พ.ศ. .................                  

เร่ือง    รายงานการประเมินหนวยการเรียนรู รายวิชา .................. รหัสวิชา ............. 
 

เรียน ผูอำนวยการโรงเรยีนกงไกรลาศวิทยา 

 ดวยขาพเจา (นาย/นางสาว/นาง)..................................................  ตำแหนง ครู  ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรู..............  รายวิชา ............ รหัสวิชา ................ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ........ 

ภาคเรียนที่ ......  ปการศึกษา .......  ซึ่งผูศึกษาเปนผูสอนที่ออกแบบหนวยการเรียนรูเองจึงไมทราบวาหนวยการเรียนรูของ

รายวิชา............ รหัสวิชา.............. มีมาตรฐานหรือไม จึงไดใหผูประเมิน จำนวน 3 ทานซึ่งเปนครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรู

................ ประเมินหนวยการเรียนรู จำนวน ........... หนวย  ดังรายละเอียดตามเอกสารท่ีสงมาดวยน้ี  

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

                                            ลงช่ือ 

                                                                                            (.................................................) 

                                                                                            ตำแหนง  คร ู

ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูฯ ความเห็นของหัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

.......................................................................................... ........................................................................  

ลงช่ือ  ลงช่ือ  

       (............................................................) (นางสาวชลกาล  แกวทุง) 

       หัวหนากลุมสาระการเรียนรู..................... หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 

                                                     

 

 

 

                        ทราบ      

อนุญาต 

                                                        ลงช่ือ 

                                                                    (นายสุทน  ทับจาก) 

                                                  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

ความเห็นของรองผูอำนวยการโรงเรียน 

........................................................................  

 

       ลงช่ือ  

(นางจิตจุฑา  สุขสมจิตร) 

รองผูอำนวยการโรงเรยีนกงไกรลาศวิทยา  



 
 

บันทึกขอความ 
 

 
 

สวนราชการ    โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   อำเภอกงไกรลาศ   จังหวัดสุโขทัย                                          . 
ท่ี      ……….. /........................     วันท่ี  …………………………………………………………………….       

เร่ือง  รายงานการวิเคราะหขอสอบ ภาคเรยีนท่ี .............. ปการศึกษา ...................                                                                                     
 

 

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   
 

 ตามท่ีขาพเจา (นาย/นางสาว/นาง)......................................... ตำแหนง .............. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ไดรับมอบหมาย

ใหปฏิบัติตามคำสั่งโรงเรยีนกงไกรลาศวิทยา ท่ี ......./.........  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินความรู................เรียน

ท่ี ...... ปการศึกษา ............... น้ัน ไดรับมอบหมายใหดำเนินการออกขอสอบในรายวิชา........................  รหัสวิชา ............... ภาคเรียนท่ี 

....... ปการศึกษา .................... บัดน้ีไดดำเนินการวิเคราะหขอสอบหาคาทางสถิติท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดขอสอบกลางภาคเรยีน/ปลาย

ภาคเรยีนท่ีมีคณุภาพสำหรับนำไปจัดทำเปนคลังขอสอบ  และนำผลการวิเคราะหขอสอบไปปรับปรุงแกไขขอสอบเดมิ  และปรับปรุง

การออกขอสอบในครั้งตอไปใหไดมาตรฐานมากข้ึน  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ       

 

                                                                                      ลงช่ือ             
 

                           (..............................................)      

                      ตำแหนง .................. 

ความเห็นหัวหนากลุมสาระการเรยีนรู   ความเห็นหัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

………………………………………………………………  ……………………………………………………………… 

ลงช่ือ       ลงช่ือ 

             (.........................................)                    (นางสาวชลกาล  แกวทุง) 

    หัวหนากลุมสาระการเรียนรู......................                                          หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 
 

ความเห็นรองผูอำนวยการโรงเรยีน 

……………………………………………………………… 

ลงช่ือ 

(นางจิตจุฑา  สุขสมจิตร) 

รองผูอำนวยการโรงเรยีนกงไกรลาศวิทยา 

    ทราบ     อนุญาต 
 

ลงช่ือ 

                                                                                   (นายสุทน  ทับจาก) 

                                   ผูอำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา



 
 

 
 

 

บันทึกขอความ 
 

 
 

 

สวนราชการ    โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   อำเภอกงไกรลาศ   จังหวัดสุโขทัย                                          . 
ท่ี      ............./..........                     วันท่ี  ................................................................................               

เร่ือง  รายงานการจัดทำวิเคราะหตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู รายวิชา .................... รหสัวิชา ......... ภาคเรยีนท่ี  .....  ปการศึกษา.............    
 

 

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   
 

 ตามท่ีขาพเจา (นาย/นางสาว/นาง)......................................  ตำแหนง..............  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ไดรับมอบหมาย

ใหปฏิบัติหนาท่ีสอนรายวิชา......................  รหัสวิชา..............  ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ....... กลุมสาระการเรียนรู...............  และได

จัดทำวิเคราะหตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู  รายวิชา.....................  รหัสวิชา....................  ซึ่งภายในประกอบดวย ผลการเรียนรู ตาราง

วิเคราะหตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ตารางตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ภาคเรยีนท่ี ........ คำอธิบายรายวิชาภาคเรียนท่ี ....... โครงสรางรายวิชา

และหนวยการเรียนรู ภาคเรยีนท่ี ..........  ในการน้ีขาพเจาจึงไดนำเสนอการจัดทำวิเคราะหผลการเรยีนรูในรายวิชาดังกลาว  เพ่ือขอ

อนุญาตใชในการจัดการเรยีนรู  ดงัเอกสารท่ีแนบมาพรอมน้ี 
      

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
 

                                                                                      ลงช่ือ            
 

                           (...................................................)      

                       ตำแหนง  ........................ 

ความเห็นหัวหนากลุมสาระการเรยีนรูฯ   ความเห็นหัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

………………………………………………………………  ……………………………………………………………… 

ลงช่ือ       ลงช่ือ 

          (........................................................)                    (นางสาวชลกาล  แกวทุง)                                     

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู............................                                        หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 
 

 

ความเห็นรองผูอำนวยการโรงเรยีน 

……………………………………………………………… 

ลงช่ือ 

         (นางจิตจุฑา  สุขสมจิตร) 

รองผูอำนวยการโรงเรยีนกงไกรลาศวิทยา 

    ทราบ     อนุญาต 
 

ลงช่ือ 

                                                                                   (นายสุทน  ทับจาก) 

                                   ผูอำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 



 
 

 
 

บันทึกขอความ 
 

 
 

 

สวนราชการ    โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   อำเภอกงไกรลาศ   จังหวัดสุโขทัย                                          . 

ท่ี      ............/................                     วันท่ี  ......................................................................................               

เร่ือง  ขออนุญาตใชโครงสรางรายวิชา และกำหนดการจัดการเรยีนรู  รายวิชา......................  รหัสวิชา................. ภาคเรียนท่ี.........  ป

การศึกษา...........................................                                                                        

 

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   

 ตามท่ีขาพเจา (นาย/นางสาว/นาง)..........................................  ตำแหนง....................  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ไดรับ

มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีสอนรายวิชา............................  รหสัวิชา......................  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี.......... กลุมสาระการเรยีนรู

...........................  และไดจดัทำโครงสรางรายวิชา/หนวยการเรียนรูและกำหนดการจดัการเรียนรูรายช่ัวโมง รายวิชา............................  

รหัสวิชา......................  ภาคเรียนท่ี ..........  ปการศึกษา..................... ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ............. ซึ่งภายในโครงสรางรายวิชา  

ประกอบดวยคำอธิบายรายวิชา  โครงสรางรายวิชา  หนวยการเรียนรู  และกำหนดการจดัการเรียนรูรายช่ัวโมง  ในการน้ีขาพเจาจึงได

นำเสนอโครงสรางรายวิชาในรายวิชาดังกลาว เพ่ือขออนุญาตใชในการจัดการเรยีนรู ดังเอกสารท่ีแนบมาพรอมน้ี 

      

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 

                                                                                      ลงช่ือ             

                           (...................................................)      

                        ตำแหนง................... 

ความเห็นหัวหนากลุมสาระการเรยีนรูฯ   ความเห็นหัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

………………………………………………………………  ……………………………………………………………… 

ลงช่ือ       ลงช่ือ 

          (...................................................)                      (นางสาวชลกาล แกวทุง)                                     

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู............................                                              หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 

 

ความเห็นรองผูอำนวยการโรงเรยีน 

……………………………………………………………… 

ลงช่ือ 

            (นางจิตจุฑา  สุขสมจติร) 

รองผูอำนวยการโรงเรยีนกงไกรลาศวิทยา 

    ทราบ     อนุญาต 

 

ลงช่ือ 

                                                                                     (นายสุทน  ทับจาก) 

                                   ผูอำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 



 
 

 
 

บันทึกขอความ 
 

 
 

 

สวนราชการ    โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   อำเภอกงไกรลาศ   จังหวัดสุโขทัย                                          . 

ท่ี      ................./.............................                     วันท่ี  ..................................................................................................               

เร่ือง  ขออนุญาตใชแผนการจัดการเรยีนรู รายวิชา............................รหัสวิชา................. ภาคเรียนท่ี ............  ปการศึกษา...............                                                                                    

 

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   

 ตามท่ีขาพเจา (นาย/นางสาว/นาง)..........................................  ตำแหนง....................  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ไดรับ

มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีสอนรายวิชา............................  รหสัวิชา......................  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี.......... กลุมสาระการเรยีนรู

...........................  และไดจดัทำแผนการจดัการเรียนรูรายวิชา............................  รหสัวิชา...................... ภาคเรียนท่ี ..............  ป

การศึกษา .......................... ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ............ จำนวน .............. หนวยการเรียนรู รวม ............... แผนการจดัการเรียนรู  

ซึ่งภายในแผนการจัดการเรยีนรูประกอบดวยผลการเรียนรู  สาระสำคัญ  จุดประสงค  สมรรถนะสำคญัของผูเรียน  คณุลักษณะท่ีพ่ึง

ประสงค  สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู  สื่อและแหลงการเรยีนรู  และการวัดประเมินผล ในการน้ีขาพเจาจึงไดนำเสนอแผนการ

จัดการเรียนรูในรายวิชาดังกลาว  เพ่ือขออนุญาตใชในการจัดการเรยีนรู  ดังเอกสารท่ีแนบมาพรอมน้ี 
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 

 

                                                                                      ลงช่ือ                                      

                           (.............................................)      

                         ตำแหนง  ................ 

ความเห็นหัวหนากลุมสาระการเรยีนรูฯ   ความเห็นหัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

………………………………………………………………  ……………………………………………………………… 

ลงช่ือ       ลงช่ือ 

          (.....................................................)                 (นางสาวชลกาล  แกวทุง)                             

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู.........................                                      หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 

ความเห็นรองผูอำนวยการโรงเรยีน 

……………………………………………………………… 

ลงช่ือ 

           (นางจิตจุฑา  สุขสมจิตร) 

รองผูอำนวยการโรงเรยีนกงไกรลาศวิทยา 

    ทราบ     อนุญาต 

 

ลงช่ือ 

                                                                                    (นายสุทน  ทับจาก) 

                                    ผูอำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
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