
๑ 
 

 
คำสั่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 

ที่   ๒๐๑ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ ๑  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

-------------------------------------------------------- 
          เพ่ือให้การดำเนินงานของกลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา  ภาคเรียนที่ ๑   ประจำปี
การศึกษา  ๒๕๖๓  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จึงแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติ
หน้าที่กลุ่มงานบริหารวิชาการ  ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดังนี้ 

๑.คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 

   ๑.๑ นายสาส์นลิขิตชัย  พลไธสง     ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
   ๑.๒ นายวิเชียร    ทุยเวียง      รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
   ๑.๓ นายวัฒนชัย  ภูมิผักแว่น      รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  รองประธานกรรมการ 
   ๑.๔ นายประวัติวิทย์  ศรีเชียงสา     รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป  รองประธานกรรมการ 
   ๑.๔ นายราเชนทร์  พุ่มแจ้      รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
   ๑.๕ นางพิมลรัตน์  สุวรรณ        คร ู                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๑.๖ นางสภุาพร   สิงห์นลนิธร        คร ู                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวก เสนอแนะ กำกับติดตามการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วง 
 

๒.คณะกรรมการดำเนินงาน 
   ๒.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  ประกอบด้วย 
 ๒.๑.๑ นายราเชนทร์  พุ่มแจ้          รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ         ประธานกรรมการ 
 ๒.๑.๒ นางพิมลรัตน์  สุวรรณ         ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ        รองประธานกรรมการ 
                          กลุ่มงานบริหารวิชาการ   
 ๒.๑.๓ นางเพ็ญศรี  ทองทวี           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 

๒.๑.๔ นายธีระพงษ์  พลสูงเนิน   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
๒.๑.๕ ว่าที่ ร.ต.ดัสกร  ชุมปัญญา   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
๒.๑.๖ นายสรุวัตร คำพรมมาภิรักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

                                                      ศาสนา และวัฒนธรรม    กรรมการ 
๒.๑.๗ นางสุดา  พงษ์สิทธิศักดิ์  หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๒.๑.๘ นายสถาปัตย์  สมสุข   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 

......./๒.๑.๙ นายณัฐวิทย์ 



๒ 
 

๒.๑.๙ นายณัฐวิทย์  ไขว้วงศ ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
๒.๑.๑๐ นางอำไพ  โคตรแสนลี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  กรรมการ 
๒.๑.๑๑ นายจักรพงษ์  มาลาศิลป์  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
๒.๑.๑๒ นางอุทุมพร  พวกขุนทด  หัวหน้างานแนะแนว     กรรมการ 
๒.๑.๑๓ น.ส.อรวรรณ โอนากุล      หวัหน้างานวัดผลและประเมินผล   กรรมการ 
๒.๑.๑๔ นางอัญชลี  พันธ์สุวรรณ  หัวหน้างานทะเบียนวัดผล   กรรมการ 
๒.๑.๑๕ นางสุภาพร  สิงห์นลนิธร  หัวหน้างานวิชาการ                กรรมการและเลขานุการ                                                                                        
๒.๑.๑๖ นางสิริภัคร โคตรเพชร     งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                                                                       
๒.๑.๑๗ น.ส.สิริพร  โสมา   งานโรงเรียนมาตรฐานสากล               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่  
๑. จัดทำแผนงาน โครงการกิจกรรม และ ปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน  
๒. ศึกษา วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 

๒๕๖๒)  และข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น  
๓.  ประสานงานและจัดทำโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒)  และ วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของสถานศึกษา  

๔. ประสานงานและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๕. ประสานงานในการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามตารางสอน จัดทำแบบบันทึกการ

เรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรอย่างเหมาะสม  
๖. นิเทศการใช้หลักสูตรและให้คำแนะนำ ช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนแก่ครู  
๗. ประสานงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์เพ่ือการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
๘. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร  
๙. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม  
๑๐. จัดกิจกรรมเรียนเสริม ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา  
๑๑. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอน  
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 

๒.๒ งานสำนักงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ งานตารางสอน และงานรับนักเรียน    ประกอบด้วย 
 ๒.๒.๑ นางพิมลรัตน์  สุวรรณ      ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ       หัวหน้าคณะทำงาน 
                       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 ๒.๒.๒ นางสาวสกุลรัตน์  อยู่ยง  คร ู    กรรมการ 
 ๒.๒.๓ นายเอกวัส  เพ็งคำ           คร ู              กรรมการ 
 ๒.๒.๔ นายเพรียว  พลอาสา         คร ู              กรรมการ 
 ๒.๒.๕ นางสาวณราภรณ์  บญุซ้อน  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
 ๒.๒.๖ นางสาวพัชรินทร์  นิยมศิลป์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

๒.๒.๖ นางสภุาพร  สิงห์นลินธร    คร ู              กรรมการและเลขานุการ 
......./หน้าที่  



๓ 
 

หน้าที ่งานสำนักงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
๑. รวบรวมข้อมูลและจัดทำระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ  โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน 
๒. ดูแล รับผิดชอบงานสารบรรณ  ของกลุ่มบริหารวิชาการ โดยจัดทำทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร  หนังสือ

ราชการ  บันทึกข้อความตามระบบ จ่ายเอกสารตามหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ติดตามเก็บเรื่องเข้าแฟ้มต่างๆของกลุ่ม
บริหารงาน  และจัดพิมพ์คำสั่งของ กลุ่มงาน  

๓. จัดเตรียมเอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม  บันทึกการประชุม และ
เสนอรายงาน  

๔. จัดพิมพ์เอกสาร แบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้อง ของกลุ่มบริหารวิชาการ  และ รับ – ส่งหนังสือราชการ  
๕. ให้บริการข่าวสารด้านวิชาการแก่ครู นักเรียนและบุคคลทั่วไป  
๖. ประสานงานการจัดสอบประเมินผลความรู้ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) 
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

หน้าที่ งานตารางสอน 
๑. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดอัตรากำลังเพ่ือนำมาจัดตารางสอน 
๒. ประสานงาน ดูแลการจัดตารางสอนทุกภาคเรียน และรวบรวมตารางสอนครู ตารางการใช้ห้องเรียนและ

ตารางเรียนของนักเรียนจัดเป็นรูปเล่ม  
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

 

หน้าที่ งานรับนักเรียน  
๑. ประสานการดำเนินงานแบ่งเขตพ้ืนที่บริการร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๒. ประสานงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเพ่ือทราบข้อมูล และรายละเอียดการรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ของปีการศึกษานั้นๆ  
๔. กำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการรับ

นักเรียน จากหน่วยงานต้นสังกัด  
๕. จัดทำประกาศการรับนักเรียนพร้อมใบสมัครเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ  
๖. จัดเตรียมเอกสารใบมอบตัว 
๗. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน  
๘. ร่วมเป็นคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  
๙.  ประสานงานกับฝ่ายบริหาร จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการรับนักเรียนในหน้าที่ต่างๆตามที่กำหนด  
๑๐.จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามศักยภาพของนักเรียนและตามความเหมาะสม  
๑๑.รายงานผลการรับนักเรียนเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาที่กำหนด  
๑๒.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 

๒.๓  งานแผนงาน โครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  ประกอบด้วย 
 ๒.๓.๑ นายเอกวัส  เพ็งคำ    คร ู   หัวหน้าคณะทำงาน 
 ๒.๓.๒ นางสภุาพร  สิงห์นลินธร  คร ู   กรรมการ 

……../๒.๓.๓ นางอัญชล ี



๔ 
 

 ๒.๓.๓ นางอัญชลี    พันธุ์สุวรรณ  คร ู   กรรมการ 
 ๒.๓.๔ นางสาวอรวรรณ  โอนากุล  คร ู   กรรมการ 
 ๒.๓.๕ นางสุดารัตน์  อยู่แพ  คร ู   กรรมการ 
 ๒.๓.๖ นายเพรียว   พลอาสา  คร ู   กรรมการ 
 ๒.๓.๗ นางสาวณราภรณ์  บญุซ้อน  ครผูู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๓.๘ นางสาวพัชรินทร์  นิยมศิลป์ ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่

๑. ประสานงานกับบุคลากรในกลุ่มบริหารวิชาการในการจัดหา จัดซื้อ ลงทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์ให้ เป็น
ปัจจุบัน  

๒. จัดทำแผน โครงการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๓. รวบรวมและสรุปรายงานโครงการของงานในกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 

๒.๔ งานทะเบียนนักเรียนและงานเทียบโอนผลการเรียน  ประกอบด้วย 
 ๒.๔.๑ นางอัญชลี    พันธ์สุวรรณ  คร ู  หัวหน้าคณะทำงาน 
           ๒.๔.๒ นางสาวสุรภา  สโุพธิ์แสน    ครู   กรรมการ 

๒.๔.๓ นางสาวสิริพร  โสมา   คร ู  กรรมการ 
๒.๔.๔ นางอนุสรา  วันธงไชย    คร ู  กรรมการ 
๒.๔.๕ นางสิรภิัคร   โคตรเพชร    คร ู  กรรมการ 
๒.๔.๖ นางสาวรัศมี  พรมแสนปัง  คร ู  กรรมการ 

       ๒.๔.๗ นางสาวสินาภรณ์  นันทกุล  คร ู  กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที ่

๑. งานทะเบียนประวัติของนักเรียน / ออกเลขประจำตัวนักเรียนที่เข้าใหม่  
๒. งานสถิติข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนและจำนวนนักเรียน 
๓. จัดทำและรวบรวมข้อมูลประวัตินักเรียน บันทึกข้อมูลประวัติลงโปรแกรม Data Management Center  

(DMC) 
๔. จัดทำและรวบรวมข้อมูลประวัตินักเรียน  ผลการเรียน ในระบบ SGS 
๕. งานจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน จัดทำหลักฐาน รายงานข้อมูลนักเรียน ย้ายเข้า ย้ายออก 

นักเรยีนออกกลางคัน  
๖. จัดทำใบรายชื่อนักเรียนตามชั้นเรียน สำหรับการใช้งานและบริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
๗. งานออกเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนที่จบการศึกษาแล้วและท่ีกำลังศึกษา  
๘. งานเก็บเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมด  
๙. งานตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่หน่วยงานอ่ืนประสานมา 
๑๐. จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และลำดับผลการเรียน (Pr) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
๑๑. จัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา  

……../๑๒. ตรวจสอบ 



๕ 
 

 
๑๒. ตรวจสอบแผนการเรียน และเทียบโอนผลการเรียน ของนักเรียนที่ย้ายเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา  
๑๓. จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
๑๔. ให้บริการเกี่ยวกับการออกเอกสารหลักฐานทางการเรียน  เช่น การออกระเบียบแสดงผลการเรียน     

ใบรับรองผลการเรียน  
๑๕. ปฏิบัติงานร่วมกับครูวัดผลในการรวบรวม ตรวจสอบ และบันทึกผลการประมวลข้อมูลผลการเรียน ของผู้เรียนแต่

ละคน 
๑๖. จัดเตรียมข้อมูลนักเรียน ม.๖ ประสานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือเตรียมสอบเข้าเรียนต่อ 
๑๗. จัดเตรียมข้อมูลนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ ประสานกับ สทศ. เพ่ือเตรียมสอบ O-NET 
๑๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 

๒.๕ งานวัดผลและประเมินการเรียน   ประกอบด้วย 
๒.๕.๑ นางสาวอรวรรณ  โอนากุล  คร ู           หัวหน้าคณะทำงาน 

  ๒.๕.๒ นางสุดารัตน์  อยู่แพ  คร ู  กรรมการ     
๒.๕.๓ นายธีรพงษ์  ศรีนังคะมาลี  คร ู  กรรมการ  
๒.๕.๔ นายนวพล  เพ็งลี   คร ู  กรรมการ  
๒.๕.๕ นางสาวชลลดา  สมคะเณย์  คร ู  กรรมการ     
๒.๕.๖ นางสาวจุฬาวัลย์  อินเอี่ยม  คร ู  กรรมการ  
๒.๕.๗ นางพัชรินทร์  ดอนสมพงษ์  คร ู  กรรมการและเลขานุการ    

หน้าที ่
๑. ควบคุมดูแลการวัดและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษาด้วยการประเมินผลการ

เรียนตามหลักสูตร 
๒. ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานของงานวิชาการ 
๓. ให้คำแนะนำบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตลอดจนทำเอกสารเผยแพร่ ความรู้

เกี่ยวกับ การวัดและประเมินผลการเรียน 
๔. รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนไว้ค้นคว้าและอ้างอิง 
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการในการพัฒนาปรับปรุงการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตาม

ระเบียบการประเมินผลการเรียน 
๖. รวบรวม ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
๗. จัดทำแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานวัดและประเมินผลการเรียน 

  ๘. รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ๘๐ และประกาศให้นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ 
  ๙. รวบรวม ปพ.๕ เสนอผู้อำนวยการเพ่ืออนุมัติผลการเรียน 

๑๐. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการดำเนินการเรื่องการสอบแก้ตัว    
๑๑. รวบรวมสถิติการสอบผ่าน การติด ๐ , ร , มส , มผ 
๑๒. กำหนดเวลาสอบแก้ตัว จัดทำตารางเรียนเสริม ตารางสอบแก้ตัวและประกาศผลการสอบแก้ตัว 
๑๓. ประสานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในการจัดทำข้อสอบ กำหนดตารางสอบ กรรมการคุมสอบ และ

ดำเนินการสอบ 
๑๔. กำกับ ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน ๐, ร, มส 

……./๑๕. ดำเนินการ 
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๑๕. ดำเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหาตกค้าง โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๑๖. ประสานกับงานรับนักเรียนในการจัดทำข้อสอบ กำหนดตารางสอบ กรรมการคุมสอบ และดำเนินการ
สอบเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ 

๑๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒.๖ งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 
 ๒.๖.๑ นางสาวณราภรณ์  บญุซ้อน   ครูผู้ช่วย  หัวหน้าคณะทำงาน 
 ๒.๖.๒ นางเพ็ญศรี  ทองทวี   ครู  กรรมการ 
 ๒.๖.๓ นายธีระพงษ์  พลสูงเนิน   ครู  กรรมการ 
 ๒.๖.๔ ว่าที่ ร.ต.ดัสกร ชุมปัญญา   ครู  กรรมการ 
 ๒.๖.๕ นางสุดา  พงษ์สิทธิศักดิ์   ครู  กรรมการ 
 ๒.๖.๖ นายสรุวัตร  คำพรมมาภิรักษ์  ครู  กรรมการ 
 ๒.๖.๗ นายณัฐวิทย์  ไขว้วงศ ์   ครู  กรรมการ 
 ๒.๖.๘ นางอำไพ  โคตรแสนลี   ครู  กรรมการ 
 ๒.๖.๙ นายสถาปัตย์ สมสุข   ครู  กรรมการ 
 ๒.๖.๑๐ นางสาวพัชรินทร์  นิยมศิลป์  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่

๑. จัดทำ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน  
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา  
๓. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างหลากหลายในทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้  
๔. จัดหาเอกสารงานวิจัย เพื่อส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของครู  
๕. ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่ครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยการศึกษา  
๖. ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์   วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู  
๗. รวบรวมผลการดำเนินงานวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู และจัดทำทำเนียบงานวิจัยเพื่อ

เผยแพร่ผลงาน  
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

     

๒.๗ งานแนะแนว  ประกอบด้วย 
๒.๗.๑ นางอุทุมพร  พวกขุนทด   ครู  หัวหน้างานแนะแนว  
๒.๗.๒ นางภัทราภรณ์  บวัคอม   ครู  กรรมการ 
๒.๗.๓ นางรงกช  บุพศิริ    ครู  กรรมการ 
๒.๗.๔ นางพิสมัย   นาคบุตรศรี   ครู  กรรมการ 
๒.๗.๔ นางสาวณภัทร  รัศมีธรรม   ครู  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่
๑. จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานแนะแนว 

......./๒. จัดทะเบียน 
 



๗ 
 

๒. จัดทะเบียนสะสมของนักเรียนทุกระดับชั้น  
๓. จัดบริการแนะแนวแก่นักเรียน ๕ บริการ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การให้คำปรึกษาเรื่องต่าง ๆ การ

บริการสนเทศ  การจัดวางตัวบุคคล  และการติดตามผลแก่บุคลากรของโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน  
๔. จัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนทุกระดับชั้น  
๕. จัดกิจกรรม ดูแลส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเรียนร่วม  
๖. ติดต่อประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือความ

ร่วมมือในการดำเนินงานแนะแนว  
๗. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง  ครูที่ปรึกษา  ครูประจำวิชา หัวหน้าระดับ  และงานปกครองในการ

ดูแลแก้ไขพัฒนานักเรียน  
๘. จัดทำระเบียนพฤติกรรมของนักเรียน และบันทึกข้อมูลเก็บไว้อย่างเป็นระบบ  
๙. จัดทำและรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับประวัติของผู้ปกครองนักเรียนเพื่อการดูแลนักเรียน  
๑๐. ประสานงานกับกลุ่มบริหารวิชาการในการจัดให้นักเรียนเลือกวิชาเรียนและเลือกแนวทางการศึกษาต่อ  
๑๑. จัดรวบรวมข้อมูล สถิติ  ผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษา  
๑๒. แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามโรงเรียนต่าง ๆ 

เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ตามโครงการแนะแนวสัญจร  
๑๓. พัฒนาศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้ของงานแนะแนว  
๑๔. พิจารณานักเรียนในการให้ทุนการศึกษาและกองทุนกู้ยืมเรียน  
๑๕. จัดหาทุนการศึกษา และประสานการดำเนินงานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนตามความเหมาะสม 

และจัดหารายได้ในช่วงปิดภาคให้แก่นักเรียนที่ขัดสน  
๑๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
 ๒.๘ งานห้องสมุด  ประกอบด้วย 
  ๒.๘.๑ นางปาริชาติ  พิพัฒนสุข  คร ู   หัวหน้าคณะทำงาน 
 ๒.๘.๒ นางสาวเพ็ญศรี  รักเกียรติวินัย คร ู   กรรมการ 
 ๒.๘.๓ นางสาวสุภาวดี  คงสมิา  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
 ๒.๘.๔ นางนัยนา   หลวงเมือง  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่

๑. จัดทำแผนงาน  โครงการ   กิจกรรม  และปฏิทินการปฏิบัติงาน ของงานห้องสมุด  
๒. ดูแลและจัดห้องสมุดให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
๓. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
๔. จัดหาหนังสือเพ่ือการศึกษาค้นคว้าของครู  นักเรียน  และบุคคลทั่วไป  
๕. จัดทำระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุดสำหรับครูและนักเรียน  
๖. ให้บริการข่าวสาร ข้อมูล และแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาค้นคว้าแก่นักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง

ตลอดจนชุมชนที่สนใจ  
๗. จัดทำสถิติการให้บริการงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  
๘. ให้การบริการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี  
๙. บำรุงรักษาและซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุดและวัสดุอุปกรณ์ที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

......../๑๐. สำรวจ 
 



๘ 
 

๑๐. สำรวจความต้องการในการใช้หนังสือของครู  และนักเรียนเพ่ือการเรียนการสอนและ การค้นคว้า  
๑๑  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า  
๑๒. จัดหมวดหมู่หนังสือและดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบงานห้องสมุด  
๑๓. ให้ความรู้ / คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการ และ การใช้ห้องสมุดแก่ครูและนักเรียน  
๑๔. ติดตามประเมินผล  และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของงานห้องสมุด  
๑๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 
๒.๙ งานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
 ๒.๙.๑ นางสภุาพร     สิงห์นลินธร   ครู  หัวหน้าคณะทำงาน 
 ๒.๙.๒ นางสิรภิัคร     โคตรเพชร   ครู  กรรมการ 
 ๒.๙.๓ นางสาวอรวรรณ   โอนากุล   ครู  กรรมการ 
 ๒.๙.๔ นายเอกวัส  เพ็งคำ   ครู  กรรมการ 
 ๒.๙.๕ นางสาวสินาภรณ์  นันทกุล   ครู  กรรมการ 
 ๒.๙.๖ นางสาวสิริพร   โสมา   ครู  กรรมการ 

๒.๙.๗ นางสาวณราภรณ์  บญุซ้อน   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๒.๙.๘ นางสาวพัชรินทร์  นิยมศิลป์  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่
  ๑. จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงาน  
  ๒. นิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  
  ๓. ประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรในสถานศึกษาในการดำเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  

๔. นิเทศ กำกับ ติดตาม  ประเมินผล การดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
๕. สรุป รวบรวม รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประเมินตนเอง 

ประเมินภายในและรับการประเมินภายนอก  
๖. ประสานงาน  รวบรวมแฟ้มข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน  
๗. ประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรในการดำเนินงานจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประจำปี  
๘. จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง 

และเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
๒.๑๐  งานคอมพิวเตอร์  ประกอบด้วย 

๒.๑๐.๑ นายสุขุม  ธีระสาร   ครู  หัวหน้าคณะทำงาน 
 ๒.๑๐.๒ นางบุญญาพร  สาฆ้อง   ครู  กรรมการ 
 ๒.๑๐.๓ นายวิทยา  วงศ์กลาง   ครู  กรรมการ 
 ๒.๑๐.๔ นางสาวจามจุรี  ไชยกิจ   ครู  กรรมการ 
 ๒.๑๐.๕ นางสาวจารุวรรณ   อินทรประเสริฐ   ครู  กรรมการ 

……./๒.๑๐.๖ นายวุฒชิัย 
 



๙ 
 

๒.๑๐.๖ นายวุฒิชัย  สิงห์สมบัติ  ครู  กรรมการ 
 ๒.๑๐.๗ นางสาวกาญจนา  แก้วชิน พนักงานราชการ  กรรมการ 
 ๒.๑๐.๘ นางสาวสุภาวดี  คงสิมา  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
 ๒.๑๐.๙ นางสาวสุรภา  สุโพธิแ์สน   ครู  กรรมการและเลขานุการ 

๒.๑๐.๑๐ นายเพียว  พลอาสา   ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่ 
  ๑. จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานงานคอมพิวเตอร์  

๒. งานคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน  
       ๒.๑ จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์  และแผนการจัดการเรียนรู้  
        ๒.๒ ควบคุมดูแลและประสานงานการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามหลักสูตร  
        ๒.๓ ดำเนินการสอนคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น  
      ๒.๔ จัดและให้บริการครู  และนักเรียนในด้านการสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน  
        ๒.๕ ดำเนินจัดทำการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย การ
วัดผล ประเมินผลการศึกษาของโรงเรียน และนำส่งงานวัดผล  
       ๒.๖ สรุปและวิเคราะห์ผลการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการรายงานและการพัฒนา  

๓. งานคอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหารงาน  
       ๓.๑ จัดทำระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมเพ่ือใช้ในการบริหารงานและการดำเนินงาน  

๓.๒ ให้คำปรึกษาหารือในการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหารงาน  
๓.๓ ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์ในการจัดทำเว็บไซต์ของสถานศึกษาเพ่ือเผยแพร่  

๔.  งานคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอนและการสืบค้นข้อมูล  
๔.๑  จัดหาจัดทำ เอกสาร  คู่มือ  โปรแกรมต่างๆ สำหรับการศึกษาค้นคว้าด้านการผลิตสื่อ การ

เรียนการสอน  
๔.๒ ให้คำปรึกษาและจัดบริการการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นข้อมูลแก่ครู และนักเรียน  

๕. งานซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์  
๕.๑ ให้ความรู้แก่ครู ในการดูแลและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์  
๕.๒ ให้บริการ  ดูแล  บำรุงรักษา  ซ่อมแซม คอมพิวเตอร์ของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้งาน

เพ่ือการใช้งาน  อย่างมีประสิทธิภาพ  
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย         

     
๒.๑๑ งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้  ประกอบด้วย 

๒.๑๑.๑ นางเพ็ญศรี  ทองทวี    คร ู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๒.๑๑.๒ นางอรนุช  ศรีหริ่ง  คร ู รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๒.๑๑.๓ นางจันทร์เพ็ญ  นามอาษา  คร ู รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๒.๑๑.๔ นายธีระพงษ์  พลสูงเนิน   คร ู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๒.๑๑.๕ นางสิริภัคร  โคตรเพชร   คร ู รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๒.๑๑.๖ นางวราภรณ์ เบ้าหลอ่เพชร    คร ู รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๒.๑๑.๗ ว่าที่ ร.ต.ดัสกร  ชุมปัญญา คร ู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

……../๒.๑๑.๘ นายภาณุพงษ์ 
 



๑๐ 
 

๒.๑๑.๘ นายภาณุพงษ์  ศรีพันธบุตร คร ู รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๒.๑๑.๙ นายภัทราวุธ  เพ็งสา   คร ู รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๒.๑๑.๑๐ นายสุรวัตร คำพรมมาภิรักษ์    คร ู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
๒.๑๑.๑๑ นางศิริวรรณ  ประวันทา คร ู รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

                                                                         และวัฒนธรรม 
 ๒.๑๑.๑๒ นายสุริยน สำมะโย  คร ู รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
                                                                         และวัฒนธรรม 

๒.๑๑.๑๓ นางสุดา  พงษ์สิทธิศักดิ์  คร ู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๒.๑๑.๑๔ นางสาวชลดา  ประเสริฐ คร ู รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๒.๑๑.๑๕ นายสถาปัตย์  สมสุข   คร ู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๒.๑๑.๑๖ นายธงชัย  บุญพิทักษ์  คร ู รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๒.๑๑.๑๗ นายณัฐวิทย์  ไขว้วงศ์              คร ู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๒.๑๑.๑๘ นางกนกพร  เอมอ่อน              คร ู รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๒.๑๑.๑๙ นางอำไพ  โคตรแสนลี  คร ู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๒.๑๑.๒๐ นางสาวอุบล  พรหมพลจร คร ู รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๒.๑๑.๒๑ นายชาญชัย  เวียนเตียง  คร ู หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

หน้าที ่

๑. จัดทำแผนงาน   โครงการ  กิจกรรม  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน  
๒. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้และดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน  
๓. ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำหลักสูตรสาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 

รับผิดชอบ  
๔. จัดอัตรากำลังของของครูปฏิบัติงานสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๕. ประสานงานกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดทำโครงสร้างรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ 

ในรายวิชาที่สอน  
๖. ดูแลและประสานงานจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 

รับผิดชอบให้เป็นไปตามหลักการของหลักสูตรและนโยบายของสถานศึกษา  
๗. ประสานงานจัดทำและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน  

ดูแลและดำเนินการการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผล
ทางการศึกษา  

๘. ประสานงานการจัดทำข้อสอบ จัดเก็บข้อสอบ และดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบ 
ว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการศึกษา  

๙. ดูแลและดำเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ 
วัดผลและประเมินผลทางการศึกษา  

 ๑๐. ติดตามดูแลและดำเนินการการสอบแก้ตัวและจัดสอนซ่อมเสริมเพ่ือสอบแก้ตัวเมื่อ 
นักเรียนติด  ๐  ร  มส.  มผ.  ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษาและแนวปฏิบัติ
ของโรงเรียน 

 ......../๑๑. ประสานงาน 



๑๑ 
 

๑๑. ประสานงานด้านการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรและเสริมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

๑๒. จัดครูเข้าสอนแทนเมื่อครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ลาหรือไปราชการ  
๑๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๑๔. พัฒนาศูนย์สื่อ  ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้  และบริการแก่

นักเรียน  
๑๕. จัดกิจกรรมวิชาการท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  
๑๖. จัดทำสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานให้มี

ประสิทธิภาพ  
๑๗. ประเมินผลงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  
๑๘. ติดตามประเมินผล  และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๑๙. เผยแพร่ผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้แก่หน่วยงานต่างๆ  
๒๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๒.๑๒ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 
 ๒.๑๒.๑ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

๑) นายชาญชัย  เวียนเตียง คร ู  หัวหน้าคณะทำงาน 
๒) นายวุฒิชัย  สิงห์สมบัติ  คร ู  กรรมการปี ๑ 

   ๓) นายวิทยา  วงศ์กลาง  คร ู  กรรมการปี ๑ 
  ๔) นายวัชรวิชญ์  บุญตาระวะ คร ู  กรรมการปี ๒ 
  ๕) นายพลากร  กลัดสอาด คร ู  กรรมการปี ๒ 
  ๖) นายณัฐวิทย์  ไขว้วงศ์  คร ู  กรรมการปี ๓ 
  ๗) นายธนสาส์น  วรรณสวาท พนักงานราชการ กรรมการปี ๓ 
  ๘) นายดนุเดช  ราชคำ  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  ๙) นางละอองดาว  มานะจักร์ คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

๒.๑๒.๒ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
๑) นายวัชรวิชญ์  บุตรตาระวะ     ครู              หัวหน้าคณะทำงาน 

     ๒) นายชาญชัย  เวียนเตียง คร ู  กรรมการ 
๓) นายบุญมาก  โพธิ์ชัยแก้ว คร ู  กรรมการ 

 ๔) นายณัฐวิทย์  ไขว้วงศ์  คร ู  กรรมการ 
 ๕) นายมนูศักดิ์  จอมพล  คร ู  กรรมการ 
 ๖) นายเอกวัส  เพ็งคำ  คร ู  กรรมการ 
 ๗) นายพลากร  กลัดสอาด คร ู  กรรมการ 
 ๘) นายธนสาส์น  วรรณสวาท พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๙) นายธนดล  แสงเมือง  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๑๐) นายดนุเดช  ราชคำ  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

........./๒.๑๒.๓ กิจกรรมชุมนุม 
 
 



๑๒ 
 

 ๒.๑๒.๓  กิจกรรมชุมนุม 
๑) นายจักรพงษ์  มาลาศิลป์ คร ู  หัวหน้าคณะทำงาน 
๒) นางรุ่งอำไพ  อุทัยเลี้ยง คร ู  กรรมการ 
๓) นายวิทยา  วงศ์กลาง  คร ู  กรรมการ 
๔) นางสาวสินาภรณ์ นันทกุล คร ู  กรรมการ 
๕) นางสิริภัคร โคตรเพชร  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
๖) นางสาวสิริพร  โสมา  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่
๑. จัดทำแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  และปฏิทินปฏิบัติงานของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๒. ดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรและนโยบายของสถานศึกษา  
๓. ประสานงานในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และดูแลการดำเนินการจัด

กิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา  
๔. ประสานงานกับ หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมนักศึกษาวิชา

ทหารในการดำเนินกิจกรรมและดูแลนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๕. ให้คำปรึกษาและร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาตามท่ีได้รับ

มอบหมาย  
๖. ดูแลและประสานงานในการวัดผลประเมินผลและรายงานผลการเรียน  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตามหลักสูตร  
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

                
๒.๑๓   งานโครงการพิเศษงานทุนการศึกษา โครงการ “เพชร อ.พ.ร.” ประกอบด้วย 

๒.๑๓.๑ นางสุดารัตน์  อยู่แพ  คร ู   หัวหน้าคณะทำงาน 
๒.๑๓.๒ นางสาวอรวรรณ  โอนากุล คร ู   รองหัวหน้าคณะทำงาน 
๒.๑๓.๓ นายธีรพงษ์  ศรีนังคะมาลี  คร ู   กรรมการ 
๒.๑๓.๔ นางสาวชลลดา  ประเสริฐ คร ู   กรรมการ 
๒.๑๓.๕ นางสาวจุฬาวัลย์  อินเอี่ยม พนักงานราชการ  กรรมการ 
๒.๑๓.๖ นางพัชรินทร์  ดอนสมพงษ์ คร ู   กรรมการและเลขานุการ   

หน้าที ่
๑.กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน 
๒.ประชาสัมพันธ์เรื่อง ทุนการศึกษา โครงการ “เพชร อ.พ.ร.” 
๓.พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติรับทุนการศึกษา  
๔.จัดหาเงินทุนการศึกษา 
๕.อบรมปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
๖.ประสานงานกับบุคลากรทั้งในโรงเรียน นอกโรงเรียน ส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ในการให้ 

ความช่วยเหลือนักเรียน 
๗.สรุปผลและประเมินผลการดำเนินงาน 

 
......../๒.๑๔ งานกิจกรรม 

 



๑๓ 
 

๒.๑๔ งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย 
๒.๑๔.๑ นางสุดารัตน์  อยู่แพ   ครู   หัวหน้าคณะทำงาน 
๒.๑๔.๒ นายธีรพงษ์  ศรีนังคะมาลี   ครู   รองหัวหน้าคณะทำงาน 
๒.๑๔.๓ นางสาวอรวรรณ  โอนากุล  ครู   กรรมการ 
๒.๑๔.๔ นางสาวชลลดา  ประเสริฐ  ครู   กรรมการ 
๒.๑๔.๕ นางสาวจุฬาวัลย์  อินเอี่ยม  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๒.๑๔.๖ นางพัชรินทร์  ดอนสมพงษ์  ครู   กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที ่
๑.กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน 
๒.ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้ครูที่ปรึกษาและนักเรียนให้เข้าใจหลักการ ขอบข่าย แนวการจัดเงื่อนไข และการ

ประเมินผลกิจกรรม 
๓.จัดกิจกรรมในลักษณะกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมอาสาพัฒนา หรือกิจกรรม 
๔.สร้างสรรค์สังคมโดยนักเรียนดำเนินกิจกรรมด้วยตนเองในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความ

รับผิดชอบความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม และมีจิตสาธารณะ 
๕.สรุปผลและประเมินผลการดำเนินงาน 

 
๒.๑๕ งาน  อัตลักษณ์ “ยิ้มพร้อมน้อมไหว้” ประกอบด้วย 

๒.๑๕.๑ นางสุดารัตน์  อยู่แพ   ครู   หัวหน้าคณะทำงาน 
๒.๑๕.๒ นางสาวอรวรรณ  โอนากุล  ครู   รองหัวหน้าคณะทำงาน 
๒.๑๕.๓ นางเพ็ญศรี  ทองทวี   ครู   กรรมการ 
๒.๑๕.๔ นายสุรวัตร     คำพรมมาภิรักษ์  ครู   กรรมการ 
๒.๑๕.๕ นางพัชรินทร์  ดอนสมพงษ์  ครู   กรรมการ 
๒.๑๕.๖ นายธีรพงษ์  ศรีนังคะมาลี   ครู   กรรมการ 
๒.๑๕.๗ นางสาวชลลดา  ประเสริฐ   ครู   กรรมการ 
๒.๑๕.๘ นางสาวจุฬาวัลย์  อินเอี่ยม  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๒.๑๕.๙ นางมะยุรี  บุญเรือง   ครู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่
๑. กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน 
๒. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ อัตลักษณ์ “ยิ้มพร้อมน้อมไหว้” ต่อบุคลากร นักเรียนและชุมชน 
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ “ยิ้มพร้อมน้อมไหว้” 
๔. สรุปผลและประเมินผลการดำเนินงาน 

 
๒.๑๖  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ 
         ๒.๑๖.๑ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
           ๑) นายธีระพงษ์  พลสูงเนิน  ครู  หัวหน้าคณะทำงาน 
  ๒) ว่าที่ ร.ต.ดัสกร  ชุมปัญญา  ครู  รองหัวหน้าคณะทำงาน 
  ๓) นางบุญญาพร  สาฆ้อง   ครู  รองหัวหน้าคณะทำงาน 

……../๔) นายอำพันธ์ 
  ๔) นายอำพันธ์  วันธงไชย   ครู  กรรมการ 



๑๔ 
 

  ๕) นายวิทยา  วงศ์กลาง   ครู  กรรมการ 
  ๖) นางสุภาพร  สิงห์นลินธร  ครู  กรรมการ 

๗) นางสาวณัฐฎ์นันท์  นามศรีฐาน  ครู  กรรมการ 
๘) นางสาวสิริพร  โสมา       ครู  กรรมการ 
๙) นางสาวสินาภรณ์  นันทกุล  ครู  กรรมการ 
๑๐) นางสาวพรสุดา  วิบูลย์กุล  ครู  กรรมการ 
๑๑) นายวรเดช  ระดากรณ์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๑๒) นางสิริภัคร  โคตรเพชร  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
๑๓) นางสาวสุวรักษ์  สุวรรณไตร  ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่
๑. ศึกษานโยบาย  ทิศทางของ สพฐ.และโรงเรียนในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษทั้ง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๒. วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับ

นโยบายการจัดการศึกษา 
๓. ร่วมวางแผน จัดทำโครงการ แผนงานประจำปี ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
๒.๑๖.๒ โครงการห้องเรียน PRE  CADET ประกอบด้วย 

๑) นายบุญมาก  โพธิ์ชัยแก้ว คร ู  หัวหน้าคณะทำงาน 
๒) นายธีระพงษ์  พลสูงเนิน คร ู  รองหัวหน้าคณะทำงาน 
๓) นายวิทยา  วงศ์กลาง  คร ู  กรรมการ 
๔) นายณัฐวิทย์  ไขว้วงศ์  คร ู  กรรมการ 
๕) นางนวลใย  สุกัลป์  คร ู  กรรมการ 
๖) นายธนสาส์น  วรรณสวาท พนักงานราชการ กรรมการ 
๗) นายมนูศักดิ์  จอมพล   คร ู  กรรมการ 
๘) นางสาวสินาภรณ์  นันทกุล คร ู  กรรมการ 
๙) นางสาวสิริพร  โสมา  คร ู  กรรมการ 
๑๐) นายวรเดช  ระดากรณ์ คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่
๑. วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับ

นโยบายการจัดการศึกษา 
 ๒. ร่วมวางแผน จัดทำโครงการ แผนงานประจำปี ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 

๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

......../๒.๑๖.๓ งานโรงเรียน 
 
 
 



๑๕ 
 

 ๒.๑๖.๓ งานโรงเรียนมาตรฐานสากล   ประกอบด้วย 
  ๑) นางพิมลรัตน์  สุวรรณ   ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าคณะทำงาน 
                           กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
  ๒) นางสุภาพร สิงห์นลินธร คร ู   กรรมการ 
  ๓) นายเอกวัส   เพ็งคำ  คร ู   กรรมการ 
  ๔) นางสาวพัชรินทร์  นิยมศิลป์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๕) นางสาวณราภรณ์  บุญซ้อน ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๖) นางสาวสิริพร   โสมา  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
  ๗) นางสาวสินาภรณ์  นันทกุล คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่
 ๑. ศึกษาหลักการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล และเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 
 ๒. ประสานงานกับหัวหน้าหมวดต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูล/หลักฐาน เอกสาร ร่องรอย การปฏิบัติงาน
และกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ 
 ๓. เป็นเลขานุการงานการประเมินรางวัลคุณภาพ OBECQA   
 

 
    ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับมอบหมายตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ 

โดยเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อทางราชการ 
     

    ทั้งนี้  ตั้งแต่ วันที่  ๒๔ เดอืน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่  ๒๔ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
         ( นายสาส์นลิขิตชัย  พลไธสง ) 

          ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 


