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1.  กลุมบรหิารวชิาการ 
 

 

นายสมหมาย  โอภาษ ี  รองผูอํานวยการโรงเรียน  ชํานาญการพิเศษ 

    ปฏบิัตหินาที่ รองผูอํานวยการกลุมบริหารวชิาการ   

นายอาดุน  ชางแกวมณี  ครู คศ. 3   

    ปฏบิัตหินาที่ ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวชิาการ  

นางสาวไพเราะ  คณะพูล  ครู คศ. 3  

 ปฏบิัติหนาที่ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวชิาการ  

วาที่ ร.ต.หญงิจดิาภา เมธากุล  ครู คศ. 3  

 ปฏบิัตหินาที่ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวชิาการ  

 

มหีนาที่รับผดิชอบ  

1.    ปฏบิัติงานในฐานะรองผูอํานวยการกลุมบริหารวชิาการ  

2.    เปนที่ปรึกษาผูอํานวยการเกี่ยวกับงานวชิาการในโรงเรียน ติดตามดูแลบริหารงาน 

       วชิาการ 

3.    ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสาระทองถิ่น  

4.    ควบคุม ติดตามดูแล นิเทศการเรียนการสอน การปฏบิัติงานวชิาการของครูผูสอน 

       และปฏบิัติหนาที่ในกลุมบริหารวชิาการทุกคน  

5.  ดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

6.  วนิิจฉัยส่ังการที่จําเปนกรณเีกดิปญหาเฉพาะหนาในการจัดการเรียนการสอน 

7.  ปฏบิัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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1.1  งานสํานักงาน  

วาที่ ร.ต.หญงิจดิาภา เมธากุล   ครู คศ. 3  หัวหนา 

นางสาวไพเราะ  คณะพูล   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางกรวกิรานต  เจริญพวก   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางรัศม ี เนตรสมานนท    ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางดวงพร  วรรณพยัญ    ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวกวติา เจริญเมอืง   ครู คศ. 1  ผูชวย 

นายพิสุทธ  เฮมสกุล    ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาวศศิธร  เพชรนิล    ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสมหญิง  สิทธบิุศย               พนักงานธุรการ ระดับ 4 ผูชวย 

นางวัลภา  มติรสมพร    ลูกจางช่ัวคราว  ผูชวย 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. ใหบริการขาวสารดานวชิาการแก ครู - อาจารย นักเรียน และบุคคลทั่วไป 

2. ประสานงานกับบุคลากรฝายตาง ๆ ตามระบบการบริหารของสถานศึกษา 

3. จัดทําทะเบยีนรับสงเอกสารและหนังสือราชการ  

4. ดําเนินการสํารวจและจัดซื้อจัดจางวัสดุอุปกรณสํานักวชิาการ 

5. จัดเก็บและทําลายเอกสารทางราชการตามระเบยีบจัดซื้อ /จัดจาง ซอม และควบคุมการ

เบกิจาย ดูแลการใชวัสดุ ครุภัณฑ ภายในกลุมบริหารวชิาการ 

6. ปรับปรุง ดูแล จัดสํานักงานใหเปนระเบยีบเรียบรอยอยูเสมอ 

7. สํารวจรายการหนังสือแบบเรียน ประชุมกรรมการภาค ี4 ฝาย จัดซื้อ-จัดจาง และแจก

หนังสือแบบเรียน 

8. ประสาน สงเสริมความเปนเลิศนักเรียนในการแขงขันทักษะทางวชิาการดานตางๆของ

โรงเรียน 

9. ติดตามและประเมนิผลการปฏบิัติงานของกลุม 

10. ปฏบิัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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1.2  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและกระบวนการเรยีนรู  

1.2.1  กลุมคณะกรรมการบรหิารงาน 

นายสมหมาย  โอภาษ ี   รองผูอํานวยการ ที่ปรึกษา 

นางจรีรัตน  เจริญสรรพพืช   ครู คศ. 3  หัวหนา 

นางสาวอุษา  ภบิาลวงษ    ครู คศ. 3  รองหัวหนา 

นางนฤมล  ปกการะโถ    ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสุนันท  ชวาลารัตน    ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสาวไพเราะ  คณะพูล   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางรัศม ี เนตรสมานนท    ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางอัจจมิา  อนิธรปภัสร   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางกฤษณา  วงษสําราญ   ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวคมขํา ชมภูคํา    ครู คศ. 2  ผูชวย 

1.2.2 กลุมสาระการเรยีนรู 

(1)  กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 

นางกชกร  มิ่มกระโทก   ครู คศ. 3  ประธานกลุมสาระฯ 

นางสาวศิริลักษณ  ญานสังวรชัย   ครู คศ. 3  รองประธาน 

นางสาวพิชญสินี  นิจสุข    ครู คศ. 2  รองประธาน 

นายสุเทพ  เอกปจชา    ครู คศ. 3  กรรมการ 

นางเบญจมาส  เข็มพงษ    ครู คศ. 3  กรรมการ 

นางสาวปานวาด แมนมาศวหิค   ครู คศ. 2  กรรมการ 

นางสาวสุภาภรณ  รุงโรจน    ครู คศ. 2  กรรมการ 

นางสาวเพชรประภาร  ชุมสาย   ครู คศ. 2  กรรมการ 

นางสาวรัชนี  แสนสุข    ครู คศ. 2  กรรมการ 

นางสาววันทนี  กุลสวัสด์ิ   ครู คศ. 1  กรรมการ 

นางสาวสุภาวดี  หนูชู    ครู คศ. 1  กรรมการ 

นายณรงคชัย  ละออภักตร   ครู คศ. 1  กรรมการ 

นายอลงกต  หร่ีจนิดา    ครูผูชวย  กรรมการ 

นายฉัตรชัย  สิงหคราญ    ครูผูชวย  กรรมการ 

 

(2) กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร 

นายยอดรัก  เชยีงใหม    ครู คศ. 2  ประธานกลุมสาระฯ 

นางกรวกิรานต  เจริญพวก   ครู คศ. 3  รองประธาน 

นายทรงศักด์ิ  คําพะแย    ครู คศ. 2  รองประธาน 

นางอภญิญา  จันขยาย    ครู คศ. 2  รองประธาน 
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นางวชุิดา  ชางแกวมณี    ครู คศ. 3  กรรมการ 

นางวรรณา  เพ่ิมผล    ครู คศ. 3  กรรมการ 

นายอาดุน  ชางแกวมณ ี   ครู คศ. 3  กรรมการ 

นางสุนันท  ชวาลารัตน    ครู คศ. 3  กรรมการ 

นางรัศม ี เนตรสมานนท    ครู คศ. 3  กรรมการ 

นางสาวสุกัญญา  หอมเจริญ   ครู คศ. 3  กรรมการ 

นางวรรลา  ศรีศรทอง    ครู คศ. 2  กรรมการ 

นางวลิาวัลย  ศุภพร    ครู คศ. 2  กรรมการ 

นางสาวอัมรา  แดงตนุ    ครู คศ. 2  กรรมการ 

นางสาวทพิวัลย  วัชรกุลศิริศักด์ิ   ครู คศ. 2  กรรมการ 

นางสาววรรณา  สิทธเิดช   ครู คศ. 2  กรรมการ 

นางสาวพัชรี  แถวเนิน    ครู คศ. 2  กรรมการ 

นางสาวมนัทยา  สายบัว    ครู คศ. 2  กรรมการ 

นายวัฒนา  หงษาพล    ครู คศ. 2  กรรมการ 

นางสาวสุภาภรณ  กุฎพัีนธ   ครู คศ. 2  กรรมการ 

นายอนิรุทธ  จันทร    ครู คศ. 1  กรรมการ 

นายตรรก  จันทวสูิตร    ครู คศ. 1  กรรมการ 

นางสาวเกศินี  ริมราง    ครู คศ. 1  กรรมการ 

นางสาวดวงกมล  เอี่ยมสกุล   ครู คศ. 2  เหรัญญิก 

นายพุทธชาติ  บัวจันทร    ครู คศ. 1  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

นางวาสนา  จั่นทรัพย    ครู คศ. 1  กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

 

 

(3)  กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

นางจรีรัตน  เจริญสรรพพืช     ครู คศ. 3  ประธานกลุมสาระฯ 

นายศรีศักด์ิ  พูลสมบัติ    ครู คศ. 3  รองประธาน 

นางวาสนา  โอชนานนท    ครู คศ. 3  รองประธาน 

นายชาญ  เถาวันนี             ครู คศ. 3  รองประธาน 

นายจักรกฤษณ  วรรณพยัญ   ครู คศ. 2  รองประธาน 

นางสาวอุษา  ภบิาลวงษ    ครู คศ. 3  กรรมการ 

นางสาวบษุยา  บําเพ็ญทาน   ครู คศ. 3  กรรมการ 

นางใกลรุง  เจมิสุวรรณ    ครู คศ. 3  กรรมการ 

นางสาววาสนา  พันธษา    ครู คศ. 3  กรรมการ 

นายภัทรพงษ  โรจนสวัสด์ิสุข   ครู คศ. 3  กรรมการ 

นางนิตยา  สุวจติตานนท   ครู คศ. 3  กรรมการ 
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นางนฤมล  ปกการะโถ    ครู คศ. 3  กรรมการ 

นายสุรศักด์ิ  ปกการะโถ    ครู คศ. 3  กรรมการ 

นางสาวปรียานุช  นิยมชาติ   ครู คศ. 3  กรรมการ 

นายจักรินทร  บานเนิน    ครู คศ. 2  กรรมการ 

นางดวงพร  วรรณพยัญ    ครู คศ. 2  กรรมการ 

นางสาวอุบลวรรณ  สัจจาสัย   ครู คศ. 2  กรรมการ 

นางสาวจารุวรรณ  สิทธโิชค   ครู คศ. 2  กรรมการ 

นางสาวปาจรีย  แกวเจริญ   ครู คศ. 2  กรรมการ 

นายจุมพล  คํารอต    ครู คศ. 2  กรรมการ 

นางสาวเรณุกา  ประสงคดี   ครู คศ. 2  กรรมการ 

นายสุริยัน  นุกูลกจิ    ครู คศ. 2  กรรมการ 

นางสาวจติิภัสร  โชตินิธธิานันทร   ครู คศ. 2  กรรมการ 

นางสาวขวัญเรือน  ปร่ิมกมล   ครู คศ. 2  กรรมการ 

นางสาวคมขํา  ชมภูคํา    ครู คศ. 2  กรรมการ 

นายเอกสิทธิ์  วงษษา    ครู คศ. 2  กรรมการ 

นางสาวภาริณ ี จันทรแสง   ครู คศ. 1  กรรมการ 

นางสาวจารุวรรณ  ณรีะจันทร   ครู คศ. 1  กรรมการ 

นางสาวกวติา  เจริญเมอืง   ครู คศ. 1  กรรมการ 

นายประสพ  สุขสบาย    ครู คศ. 1  กรรมการ 

นายวรัลลวร  พิสิฐกุลธรกจิ   ครู คศ. 1  กรรมการ 

นายพงษพิพัฒน  นิลผาย   ครู คศ. 1   กรรมการ 

นายวัชระพงษ  ธนวนกุล   ครู คศ. 1  กรรมการ 

นายวันรบ  บุญนํา    ครู คศ. 1   กรรมการ 

นางสาวกิตติมา  ใจปล้ืม    ครู คศ. 1  กรรมการ 

นางสาววรัทยา  มณรัีตน   ครู คศ. 1  กรรมการ 

นายธนูนอย  วสุิทธิ ์    ครูผูทรงคุณคา  กรรมการ 

นายวรายุทธ  บุญโยประการ   ครูผูชวย  กรรมการ 

นางสาววไลพร  สุขใส    ครูอัตราจาง   กรรมการ 

นายธติิคุณ  พระกลาง    ผูชวยวศิวกร  กรรมการ 

นางสาวดาราวรรณ  โพธมิากุล   เจาหนาที่ประจําหอง 

ปฏบิัติการวทิยาศาสตร กรรมการ 
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(4)  กลุมสาระการเรยีนรูสังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 

นายประสทิธ์ิ  สุนา    ครู คศ. 3  ประธานกลุมสาระฯ 

นางสุทธลัิกษณ  ฉัตรเงนิ   ครู คศ. 3  รองประธาน 

นางทองใบ  สารจันทร    ครู คศ. 2  รองประธาน 

นายพรศักด์ิ  สิทธฤิทธิ ์    ครู คศ. 3  กรรมการ 

นางสาวปยะชนก  นามทอน   ครู คศ. 3  กรรมการ 

นางสุจติรา  เมฆเวยีน    ครู คศ. 3  กรรมการ 

นายเชิดชาย  สารจันทร    ครู คศ. 3  กรรมการ 

นางสาวไพเราะ  คณะพูล   ครู คศ. 3  กรรมการ 

วาที่ ร.ต.หญิงจดิาภา  เมธากุล   ครู คศ. 3  กรรมการ 

นายสมพร  พอเพียโคตร   ครู คศ. 2  กรรมการ 

นางสาวอําพร  ศรีครินทร   ครู คศ. 2  กรรมการ 

นางสาวมานิดา  พูลวงษ    ครู คศ. 2  กรรมการ 

นางสาวรุจลัิกษณ  ปทมนาวนิ   ครู คศ. 2  กรรมการ 

นางสาวบุศรินทร  สุขพัฒน   ครู คศ. 2  กรรมการ 

นางสาวจริพรรณ  จันทร   ครู คศ. 2  กรรมการ 

นายธรียุทธ  นิจสุข    ครู คศ. 1  กรรมการ 

นางสาวธันยภรณ  วงษษา   ครู คศ. 1  กรรมการ 

นายพิสุทธิ์  เฮมสกุล    ครู คศ. 1  กรรมการ 

 

(5)   กลุมสาระการเรยีนรูสุขศกึษาและพลศกึษา 

นางสาวสมปรารถนา  ทองนาค  ครู คศ. 3  ประธานกลุมสาระฯ 

นางสาวทวิาร  ศรนรินทร   ครู คศ. 2  รองประธาน 

นางธนิษฐนันท  ภัทรพงศ   ครู คศ. 3  กรรมการ 

นายสมัย  เพ่ิมผล    ครู คศ. 3  กรรมการ   

นายวุฒินันท  สัจจวาท ี    ครู คศ. 3  กรรมการ 

นายณรงคชัย  รอดอยู    ครู คศ. 1  กรรมการ 

นายศิริมงคล  สิทธกิาล    ครูผูชวย  กรรมการ 

นายอดิศักด์ิ  มุงคุณแสน     ครูผูชวย  กรรมการ 

นางสาวพักตรศรี  เขตตสาคร   ครูอัตราจาง  กรรมการ 
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(6)   กลุมสาระการเรยีนรูศลิปะ 

นายพันธศักดิ์  โพธิเกษม    ครู คศ. 3  ประธานกลุมสาระฯ 

นายธนาชัย  บุญนาศักด์ิ    ครู คศ. 3  รองประธาน 

นางสาวสุนันทา  โภชเจริญ    ครู คศ. 3  กรรมการ 

นางสาวชลธชิา  เฉลิมบญุ    ครู คศ. 3  กรรมการ 

นายโชคพิสิฐ  สุดแท     ครู คศ. 2  กรรมการ 

นางจรัิชช  แสงสวาง     ครู คศ. 2  กรรมการ 

นายชัยพฤกษ  ชํานาญเท    ครู คศ. 2  กรรมการ 

นางสาวปารภา  ยุระพันธ   ครูผูชวย  กรรมการ 

 

(7)   กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพ 

นางศวิพร  สุขวังไทร    ครู คศ. 1  ประธานกลุมสาระฯ 

นางสาวชอผกา  บุญม ี    ครู คศ. 1  รองประธาน 

นางอรอนงค  มกระธัช    ครู คศ. 3  กรรมการ 

นางรัตนาวดี  ฉายวเิศษพล   ครู คศ. 3  กรรมการ 

นายสุทรรศน  เมฆเวยีน    ครู คศ. 3  กรรมการ 

นางสินีพรรณ  วานิชเจริญธรรม    ครู คศ. 3  กรรมการ 

นางมณ ี พูลทรัพย    ครู คศ. 3  กรรมการ 

 

(8)   กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ 

นางสาวอรัญญา  ผลจติต   ครู คศ. 3  ประธานกลุมสาระฯ 

นายอภเิดช  แสงหงษ    ครู คศ. 1  รองประธาน 

นางสาวยุวดี  แกวสอน    ครู คศ. 2  รองประธาน 

นางสาวณชิาภา  ชนะชัยรุงกมล   ครู คศ. 2  รองประธาน 

นางสาวสายชล  พิพัฒนกุลกจิ   ครู คศ. 3  กรรมการ 

นางสาวณชิชากร  สรอยระยา   ครู คศ. 3  กรรมการ 

นางอัจจมิา  อนิธรปภัสร     ครู คศ. 3  กรรมการ 

นางสาวบุษยา  จันทรขจร   ครู คศ. 3  กรรมการ 

นางณัฐฐนัินท  สังวาลย    ครู คศ. 2  กรรมการ 

นางกฤษณา  วงษสําราญ   ครู คศ. 2  กรรมการ 

นายสุรเชษฐ  ประมงศิลปเจริญ   ครู คศ. 2  กรรมการ 

นางสาวสุฆลธา  อนิทเจริญ   ครู คศ. 1  กรรมการ 

นางสาวสุทญา  อรามรัตน   ครู คศ. 1  กรรมการ 
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นางสาวศิริกาญจน  เรืองเดช   ครู คศ. 1  กรรมการ 

นางสาวธนาวรรณ  เอี่ยมสอาด   ครู คศ. 1  กรรมการ 

นางสาวจุฑารัตน  ไกรยราช   ครู คศ. 1  กรรมการ 

นางสาวศศิธร  เพชรนิล    ครู คศ. 1  กรรมการ 

นางสาววราภรณ  ศรีสมพงษ   ครู คศ. 1  กรรมการ 

นางสาวจริาพรรณ  แกวตาด   ครูผูชวย  กรรมการ 

นางสาวสุภรา ล้ีศิริวัฒนกุล   ครูอัตราจาง  กรรมการ 

นางสาวสุพัตรา  คงคาสุริยฉาย   ครูพ่ีเล้ียง   กรรมการ 

นางสาวอารียา  มโนวงค   เจาหนาที่ประสานงาน 

ครูชาวตางชาติ   กรรมการ 

นางสาวกาญติมา  ตันไชย   เจาหนาที่ประสานงาน 

ครูชาวตางชาติ   กรรมการ 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. วางแผนการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทําหลักสูตรที่มุงเนนพัฒนาผูเรียน

ใหเปนมนุษยที่สมบูรณใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกจิสังคมภูมปิญญา

ทองถิ่นสูอาชีพ 

2. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู การสอนและอื่นๆ ใหเหมาะสมกับ

ความสามารถของผูเรียนตามกลุมเปาหมายพิเศษ 

3. จัดใหมวีชิาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานและเพ่ิมเติมเน้ือหา

สาระของรายวชิาใหสูงขึ้นและลึกซึ้งมากขึ้นสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 

4. ติดตามประเมนิผลการใชหลักสูตรเพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

5. ปฏบิัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

6.การปฏบิัตหินาที่ตามภาระงานของกลุมสาระการเรียนรู 

6.1   ปฏบิัติงานสนองนโยบายของโรงเรียน สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานใน กลุมสาระ 

6.2  ประสานงานในกลุมสาระหรือกลุมสาระฯ อื่น  ภายในโรงเรียนและรวมมอืกันดําเนินงานของ

โรงเรียน 

6.3   เผยแพรช่ือเสียงเกยีรติคุณโรงเรียน 

6.4  รับผดิชอบงานในกลุมสาระฯ ตามที่ไดรับมอบหมาย สงเสริมใหกําลังใจและพัฒนาบุคลากรใน

กลุมสาระฯ 

6.5 จัดทําหลักสูตรกลุมสาระฯ โดยวเิคราะหหลักสูตร จัดทาํคําอธบิายรายวชิา โครงสรางรายวชิา

ของกลุมสาระฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6.6  นิเทศภายใน ติดตาม ประเมนิและพัฒนางานกลุมสาระอยางตอเน่ือง 

6.7  ดําเนินการประกันคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 

6.8  มสีวนรวมพัฒนาโครงการพิเศษของกลุมสาระ 
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6.9  มสีวนรวมงบประมาณ แผนงานโครงการของกลุมใหดําเนินการไปตามระเบยีบ 

6.10  ปฏบิติังานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

          7.  การจัดการเรียนการสอน 

7.1  วเิคราะหมาตรฐานตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ออกแบบหนวยการเรียนรูและบูรณาการกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

7.2  จัดทําแผนการจัดการเรียนรูการผลิตส่ือการเรียนการสอน เคร่ืองมอืวัดประเมนิผลเนน

ผูเรียนสําคัญตามกลุมสาระการเรียนรูที่สังกัด 

7.3  จัดกจิกรรม การจัดการเรียนรู วัดผลและประเมนิผลนําผลที่ไปใชเปนแนวทางพัฒนา

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู 

7.4   ใชส่ือการเรียนการสอนและแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย 

7.5  จัดบรรยากาศของหองปฏบิัติการตางๆใหเอื้อตอการเรียนรู 

7.6  จัดทําวจิัยรวบรวมเพ่ือการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

7.7  สงเสริม พัฒนาความเปนเลิศของผูเรียน ชวยเหลือผูเรียนพิการ ดอยโอกาสและผูเรียนมี

ความสามารถพิเศษ 

          8. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

8.1  จัดเน้ือหาสาระและกจิกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถงึ

ความแตกตางระหวางบุคคล 

8.2  พัฒนาทักษะกระบวนการคดิ การจัดการประเมนิสถานการณและประยุกตความรูมาใชเพ่ือ

ปองกันและแกปญหา 

8.3  จัดกจิกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง การลงมือปฏิบัติใหทําได คิดวเิคราะห 

สังเคราะห แยกแยะ รักการอานและเกดิการใฝรูอยางตอเน่ือง 

8.4  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้ง

ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวชิา 

8.5  จัดบรรยากาศสภาพแวดลอม ส่ือการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียน

เกดิการเรียนรูและมคีวามรู ใชการวจิัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู 

8.6  ดําเนินการประเมนิการใชหลักสูตรนําผลที่ไดมาใชในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุกป

การศึกษา 

8.7  ศึกษาคนควา พัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรูที่กาวหนา เปนผูนํา

กระบวนการเรียนรู เพ่ือเปนตนแบบใหกับสถานศึกษาอื่น 
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(9)    งานกจิกรรมพัฒนาผูเรยีน  

นายอาดนุ  ชางแกวมณ ี   ครู คศ. 3  ที่ปรึกษา 

นางวชิุดา  ชางแกวมณี   ครู คศ. 3  หัวหนางานกิจกรรม 

นายภัทรพงษ  โรจนสวัสด์ิสุข   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสาวจติิภัสร โชตินิธธิานันทร   ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวสุภาภรณ  รุงโรจน   ครู คศ. 2  ผูชวย 

นายชัยพฤกษ  ชํานาญเท   ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวพัชรี  แถวเนิน    ครู คศ. 2  ผูชวย 

นายจักรกฤษณ  วรรณพยัญ   ครู คศ. 2  หัวหนากิจกรรมเนตรนารี 

นายเชิดชาย  สารจันทร      ครู คศ. 3  รองหัวหนา 

นายยอดรัก  เชียงใหม         ครู คศ. 2  รองหัวหนา 

นางวรรณา  เพ่ิมผล    ครู คศ. 3  หัวหนากิจกรรมยุวกาชาด 

นางสาวณชิาภา  ชนะชัยรุงกมล   ครู คศ. 2  เลขานุการ 

นายทรงศักดิ์  คําพระแย   ครู คศ. 2  หัวหนากิจกรรมรักษาดนิแดน 

วาที่ รต.หญิงจดิาภา เมธากุล   ครู คศ. 3  รองหัวหนา 

นายธรียุทธ  นิจสุข    ครู คศ. 1  รองหัวหนา 

มหีนาที่รับผดิชอบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1.   สํารวจขอมูลความพรอม ความตองการและสภาพปญหาของสถานศึกษา ผูเรียน 

2.   ประชุมครูที่ปรึกษากจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือรวมกําหนดแนวทางจดักจิกรรม 

3.   จัดทําแผนงานโครงการและปฏทินิงานกจิกรรมพัฒนาผูเรียนใหเกื้อกูล สงเสริม 

     การเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 

4.  จัดกจิกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ ความสามารถ ความตองการ 

     ของผูเรียน 

5.  จัดกจิกรรมเพ่ือปลูกฝงและสรางจติสํานึกในการทําประโยชนตอสังคม  เชน  ยุวกาชาด 

เนตรนารี  นิเทศติดตาม และประสานงานการดําเนินการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

           6. รวบรวมผลการประเมนิการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน นําเสนอแนวทางในการ 

พัฒนาการจัดกจิกรรมตอผูบริหารสถานศึกษา 

6. ปฏบิัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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(10)   กจิกรรมลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู 

นายสมหมาย  โอภาษ ี   รองผูอํานวยการโรงเรียน  ที่ปรึกษา 

นายพิสุทธ์ิ  เฮมสกุล    ครู คศ. 1  หัวหนา 

นางกชกร  มิ่มกระโทก    ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางจรีรัตน  เจริญสรรพพืช     ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายประสิทธิ ์ สุนา             ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสาวสมปรารถนา  ทองนาค   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายพันธศักด์ิ  โพธเิกษม   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสาวอรัญญา  ผลจติต        ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางพเยีย  โพธเิกษม    ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายยอดรัก  เชียงใหม         ครู คศ. 2  ผูชวย 

นายอนิรุทธ  จันทร    ครู คศ. 1  ผูชวย 

นายตรรก  จันทวสูิตร    ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางวาสนา  จั่นทรัพย    ครู คศ. 1  ผูชวย 

นายวัชระพงษ  ธนวนกุล   ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาวกิตติมา  ใจปล้ืม    ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาววรัทยา  มณรัีตน   ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางศิวพร  สุขวังไทร    ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาววราภรณ  ศรีสมพงษ   ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาวธนาวรรณ  เอีย่มสะอาด   ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาวสุภาพร  เพ่ิมพูล   ครู คศ. 1  ผูชวย 

นายฉัตรชัย  สิงหคราญ    ครูผูชวย  ผูชวย 

นายอลงกต  หร่ีจนิดา    ครูผูชวย  ผูชวย 

นายศิริมงคล  สิทธกิาล    ครูผูชวย  ผูชวย 

นายอดิศักด์ิ  มุงคุณแสน   ครูผูชวย  ผูชวย 

นางสาวจริาพรรณ  แกวตาด   ครูผูชวย  ผูชวย 

นางสาวจุฑารัตน  ไกรยราช   ครู คศ. 1  เลขานุการ   

นางสาวปวณีา  อยูสวัสด์ิ   ครูผูชวย  ผูชวยเลขานุการ 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. สงเสริม สนับสนุน สรางความเขาใจในการนํานโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู” สูการปฏิบัติ 

แกครูและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 

2. ปรับโครงสรางเวลาเรียนของสถานศึกษาและจัดทําตารางเรียนใหเหมาะสมกับการจัดกจิกรรม 

“ลดเวลาเรียน เพ่ิมความรู” แตละชวงช้ัน 
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3. เลือกกําหนดกจิกรรมใหตอบสนองตอความสนใจ ความถนัดและความตองการของผูเรียนอยาง

หลากหลาย สอดคลองกับชวงวัย และวุฒิภาวะของผูเรียน 

4. จัดระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกจิกรรม แหลงเรียนรู ภูมปิญญาทองถิ่นตามบริบทของ

สถานศึกษาและชุมชน 

5. สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณ ส่ือการเรียนรูและส่ิงอํานวยความสะดวกใหเอื้อตอการจัด

กจิกรรมอยางมปีระสิทธภิาพ 

6. กํากับ ติดตามการจัดกจิกรรมอยางเปนระบบ 

7. ใชการนิเทศภายใน การเสวนาสะทอนผลหลักการปฏบิัติ (After Action Review : AAR) เปน

เคร่ืองมอืในการศึกษาและพัฒนาประสิทธภิาพกระบวนการ เปนเคร่ืองมอืการพัฒนาบุคลากร

อยางสม่ําเสมอ ตอเน่ือง 

8. ศึกษา วจิัยและพัฒนา “กระบวนการบริหารจัดการเวลาเรียน” อยางเปนระบบ 

1.3.2 คณะสี  

 นางสาวสมปรารถนา  ทองนาค      ครู คศ. 3  หัวหนา 

หัวหนาคณะส ี

คณะสฟีา นางสาวปานวาด  แมนมาศวหิค   ครู คศ. 2  ผูชวย   

คณะสเีหลอืง นายอภิเดช  แสงหงษ       ครู คศ. 1   ผูชวย     

คณะสมีวง นางสาวขวัญเรือน  ปร่ิมกมล     ครู คศ. 2  ผูชวย     

คณะสชีมพู นายวัชระพงษ  ธนวนกุล     ครู คศ. 1  ผูชวย     

คณะสเีขยีว นายธีรยุทธ  นิจสุข      ครู คศ. 1  ผูชวย     

คณะสแีดง นางสาวดวงกมล  เอ่ียมสกุล     ครู คศ. 2  ผูชวย     

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. จัดนักเรียนเขารวมกจิกรรมกฬีาสีภายในโรงเรียน 

2. จัดและควบคุมดูแลนักเรียนออกกําลังกายตามวัน เวลาที่กําหนด 

3. จัดและควบคุมดูแลนักเรียนทําความสะอาด เขตพ้ืนที่รับผดิชอบของคณะสี (Cleaning Day) 

4. สรุปประเมนิผลและรายงานผลเมื่อส้ินปการศึกษา 

5. ปฏบิัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

1.3.3 โครงการโรงเรยีนสีเขียวและโรงเรยีนคารบอนต่ํา 

นางนิตยา  สุวจิตตานนท   ครู คศ. 3  หัวหนา 

นายชาญ  เถาวันนี    ครู คศ. 3  รองหัวหนา 

นายศรีศักด์ิ  พูลสมบัติ    ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสุทธลัิกษณ  ฉัตรเงนิ   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางวาสนา  โอชนานนท    ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสุนันท  ชวาลารัตน    ครู คศ. 3  ผูชวย 
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นางสาวปรียานุช  นิยมชาติ   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายสุริยัน  นุกูลกจิ    ครู คศ. 2  ผูชวย 

นายเอกสิทธิ์  วงษษา    ครู คศ. 2  ผูชวย 

นายจักรินทร  บานเนิน    ครู คศ. 2  ผูชวย 

นายชัยพฤกษ  ชํานาญเท   ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวเรณุกา  ประสงคดี   ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวอุบลวรรณ  สัจจาสัย   ครู คศ. 2  ผูชวย 

นายประสพ  สุขสบาย    ครู คศ. 1  ผูชวย 

นายวัชระพงษ  ธนวนกุล   ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาวจุฑารัตน  ไกรยราช   ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาวจารุวรรณ  ณรีะจันทร   ครู คศ. 2  เลขานุการ 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. พัฒนาแหลงเรียนรูหองเรียนสีเขยีว อนุรักษไฟฟานําไปสูสังคมคารบอนตํ่า 

2. เศรษฐกจิพอเพียงกับการบริหารจัดการพลังงานและส่ิงแวดลอม 

3. รณรงคใหความรูสรางจติสํานึกในการอนุรักษพลังงาน พิทักษส่ิงแวดลอมและขยะในรูปแบบตางๆ  

4. ศูนยการเรียนรู การบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะ 

5. จัดกจิกรรมสนองนโยบายของโรงเรียนและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

1.3.4 โครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล  

นายสําเริง  ศรีสทิธิชัยสกุล   ผูอํานวยการ  ที่ปรึกษา 

นายสมหมาย  โอภาษ ี   รองผูอํานวยการ หัวหนา 

นางปยะวดี  ใจคง    รองผูอํานวยการ รองหัวหนา 

นายธติิ  สวนแกว    รองผูอํานวยการ รองหัวหนา 

นางสาวสุรภา  เอื้อนไธสง   รองผูอํานวยการ รองหัวหนา 

นายอาดุน  ชางแกวมณ ี   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางวชุิดา  ชางแกวมณี    ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางรัตนาวดี  ฉายวเิศษพล   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสินีพรรณ วานิชเจริญธรรม   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางกรวกิรานต  เจริญพวก   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางธนิษฐนันท  ภัทรพงศ   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางกชกร  มิ่มกระโทก    ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายประสิทธิ ์ สุนา          ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายพันธศักด์ิ  โพธเิกษม   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายศรีศักด์ิ  พูลสมบัติ    ครู คศ. 3  ผูชวย 
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นางพเยีย โพธเิกษม    ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสุทธลัิกษณ  ฉัตรเงนิ   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสาวอรัญญา  ผลจติต       ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสาวไพเราะ  คณะพูล   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายสุริยัน  นุกูลกจิ    ครู คศ. 2  ผูชวย 

นายสุรศักด์ิ  ปกการะโถ    ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางจรีรัตน  เจริญสรรพพืช   ครู คศ. 3  เลขานุการ 

นางสาวสุกัญญา  หอมเจริญ   ครู คศ. 2  ผูชวยเลขานุการ 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เทยีบเคยีงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 

2. จัดทําหลักสูตรที่สงเสริมความเปนเลิศตอบสนองความถนัดและศักยภาพตามความตองการ

ของผูเรียน 

3. สงเสริมใหนักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานการประเมนิระดับชาติอยูในระดับดี 

4. มกีารพัฒนาระบบบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ (OBECQA)  

5. สงเสริมและพัฒนาครูใหมคีวามรูความสามารถทางวชิาการ สามารถสื่อสารโดยใช

ภาษาตางประเทศได 

6. สงเสริมใหครูใชส่ืออเิล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมนิผล

และการเผยแพรผลงาน ระบบออนไลน 

1.3.5 โครงการหองเรยีนพิเศษ 

(1)   โครงการหองเรยีนสองภาษา  

(English Program/Mini English Program : EP/MEP) 

นายสมหมาย  โอภาษ ี   รองผูอํานวยการ ที่ปรึกษา 

นางสาวอรัญญา  ผลจติต   ครู คศ.3  ที่ปรึกษา 

นางสาววราภรณ  ศรีสมพงษ   ครู คศ. 1  หัวหนา 

นางสาวณชิาภา  ชนะชัยรุงกมล    ครู คศ. 2  รองหัวหนา 

นางสาวสุทญา  อรามรัตน   ครู คศ. 1  รองหัวหนา 

นางสาวบุษยา  จันทรขจร   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางกฤษณา  วงษสําราญ   ครู คศ. 2  ผูชวย 

นายสุรเชษฐ  ประมงศิลปเจริญ   ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวยุวดี  แกวสอน    ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวธนาวรรณ  เอี่ยมสอาด    ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาวจุฑารัตน  ไกรยราช   ครู คศ. 1  ผูชวย  

นางสาวสุพัตรา  คงคาสุริยฉาย     ครูพ่ีเล้ียง   ผูชวย 
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นางสาวอารียา  มโนวงค   เจาหนาที่ประสานงาน 

ครูชาวตางชาติ   ผูชวย 

นางสาวกาญติมา  ตันไชย   เจาหนาที่ประสานงาน 

ครูชาวตางชาติ   ผูชวย  

ประธานกลุมสาระทุกกลุมสาระ     ผูชวย 

 (2) โครงการหองเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอม 

นายสมหมาย  โอภาษ ี   รองผูอํานวยการ ที่ปรึกษา 

นางจรีรัตน  เจริญสรรพืช   ครู คศ.3  หัวหนา 

นางสาวอุษา ภบิาลวงษ   ครู คศ. 3            รองหัวหนา 

นางสาวบุษยา บําเพ็ญทาน   ครู คศ. 3            รองหัวหนา 

นายศรีศักด์ิ พูลสมบัติ   ครู คศ. 3            รองหัวหนา 

นายยอดรัก เชียงใหม   ครู คศ. 3            รองหัวหนา 

นางวาสนา โอชนานนท   ครู คศ. 3            ผูชวย 

นางนฤมล ปกการะโถ   ครู คศ. 3            ผูชวย 

นายชาญ เถาวันนี    ครู คศ. 3            ผูชวย 

นางใกลรุง เจมิสุวรรณ   ครู คศ. 3            ผูชวย 

นางกรวกิรานต  เจริญพวก   ครู คศ. 3            ผูชวย 

นางรัศมี เนตรสมานนท   ครู คศ. 3            ผูชวย 

นายสุรศักด์ิ ปกการะโถ   ครู คศ. 2                ผูชวย 

นางสาวอุบลวรรณ  สัจจาสัย   ครู คศ. 2                ผูชวย 

นางสาวมนัทยา สายบัว    ครู คศ. 2                ผูชวย 

นางสาวคมขํา ชมภูคํา    ครู คศ. 2                ผูชวย 

นางสาวกวติา เจริญเมอืง   ครู คศ. 1                เลขานุการ 

นางสาวกิตติมา  ใจปล้ืม    ครู คศ. 1                ผูชวยเลขานุการ 

นางสาววรัทยา  มณรัีตน   ครู คศ. 1  ผูชวยเลขานุการ 

2.2) โครงการหองเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร ม.ตน 

นางสาวบษุยา  บําเพ็ญทาน   ครู คศ. 3  หัวหนา 

นางใกลรุง  เจมิสุวรรณ    ครู คศ. 3  รองหัวหนา 

นางวาสนา  โอชนานนท    ครู คศ. 3            ผูชวย 

นางสาวปรียานุช  นิยมชาติ   ครู คศ. 3                ผูชวย 

นางสาวเรณุกา  ประสงคดี   ครู คศ. 2                ผูชวย 

นางสาวมนัทยา  สายบัว    ครู คศ. 2                ผูชวย 

นายทรงศักด์ิ  คําพะแย    ครู คศ. 2                ผูชวย 
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นางสาวภาริณ ี จันทรแสง   ครู คศ. 1                เลขานุการ 

นางสาวจารุวรรณ  ณรีะจันทร   ครู คศ. 1                ผูชวยเลขานุการ 

นางสาววรัทยา  มณรัีตน   ครู คศ. 1  ผูชวยเลขานุการ 

2.3) โครงการหองเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร ม.ปลาย 

นางสาวอุษา  ภบิาลวงษ    ครู คศ. 3  หัวหนา 

นายชาญ  เถาวันนี    ครู คศ. 3  รองหัวหนา 

นางนฤมล  ปกการะโถ    ครู คศ. 3            ผูชวย 

นายสุริยัน  นุกูลกจิ    ครู คศ. 2            ผูชวย 

นายจักรกฤษณ  วรรณพยัญ   ครู คศ. 2            ผูชวย 

นายจักรินทร  บานเนิน    ครู คศ. 2            ผูชวย 

นางสาวจารุวรรณ  สิทธโิชค   ครู คศ. 2            ผูชวย 

นางดวงพร  วรรณพยัญ    ครู คศ. 2            ผูชวย 

นางสาวปาจรีย  แกวเจริญ   ครู คศ. 2            ผูชวย 

นางสาวอุบลวรรณ  สัจจาสัย   ครู คศ. 2            ผูชวย 

นางสาวคมขํา  ชมภูคํา    ครู คศ. 2            ผูชวย 

นายประสพ  สุขสบาย    ครู คศ. 1           ผูชวย 

นายวรัลลวร  พิสิฐกุลธรกจิ   ครู คศ. 1            ผูชวย 

นายวัชระพงษ  ธนวนกุล   ครู คศ. 1            ผูชวย 

นายวรายุทธ  บุญโยประการ   ครูผูชวย  ผูชวย 

นางสาวกวติา  เจริญเมอืง   ครู คศ. 1            เลขานุการ 

นางสาวกติติมา   ใจปล้ืม   ครู คศ. 1  ผูชวยเลขานุการ 

(3) โครงการหองเรยีนพิเศษ MSEP 

นายสมหมาย  โอภาษ ี   รองผูอํานวยการ ที่ปรึกษา 

นางสุนันท ชวาลารัตน    ครู คศ. 3  หัวหนา 

นางสาวสุกัญญา  หอมเจริญ   ครู คศ. 3  รองหัวหนา 

นางสาวปยะชนก  นามทอน   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางกรวกิรานต  เจริญพวก   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายจักรกฤษณ  วรรณพยัญ   ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางวลิาวัลย  ศุภพร    ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวพัชรี  แถวเนิน    ครู คศ. 2  ผูชวย 

นายทรงศักด์ิ  คําพะแย    ครู คศ. 2  ผูชวย 

นายพุทธชาติ  บัวจันทร    ครู คศ. 1  ผูชวย 

นายอนิรุทธ  จันทร    ครู คศ. 1  ผูชวย 



   กลุมบรหิารวิชาการ    หนา  16 

นางสาววรรณา  สิทธเิดช   ครู คศ. 2  เลขานุการ 

 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. จัดทําแผนการปฏบิัติงานประจําปของโครงการหองเรียนพิเศษตาง ๆ 

2. ติดตาม  กํากับ  ดูแล  การปฏบิัติงานตามแผนปฏบิัติการของโครงการ 

3. ปรับและจัดทําหลักสูตรเฉพาะของโครงการหองเรียนพิเศษตาง ๆ 

4. จัดหาส่ืออุปกรณที่ทันสมยั มปีระสิทธภิาพ มกีารใชอนิเทอรเน็ตและเทคโนโลยีชวยในการ

จัดการเรียนการสอน 

5. ประสานงานระดับมหาวทิยาลัยตาง ๆ รวมถงึเครือขายทางวชิาการ 

6. ประสานงาน  แกไขปญหาที่เกดิขึ้นกับการดําเนินงานของโครงการ 

7. ประชาสัมพันธเผยแพรผลการดําเนินงานของโครงการ 

8. สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 

9. ปฏบิัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

(4) ศูนยพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ : ERIC   

      (English Resources and Instruction Centre) 

นางสาวอรัญญา  ผลจติต   ครู คศ. 3  ที่ปรึกษา 

นางกฤษณา  วงษสําราญ   ครู คศ. 2  ที่ปรึกษา 

นางสาวยุวด ี แกวสอน   ครู คศ. 2  หัวหนา 

นางสาวสายชล  พิพัฒนกุลกจิ   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสาวณชิชากร  สรอยระยา   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางอัจจมิา  อนิธรปภัสร   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสาวบุษยา  จันทรขจร   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางณัฐฐนัินท  สังวาลย    ครู คศ. 2  ผูชวย 

นายสุรเชษฐ ประมงศิลปเจริญ   ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวสุทญา  อรามรัตน                            ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาวจุฑารัตน  ไกรยราช                          ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาวธนาวรรณ  เอี่ยมสอาด ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาวณชิาภา  ชนะชัยรุงกมล   ครู คศ. 2  เลขานุการ   

นางสาววราภรณ  ศรีสมพงษ      ครู คศ. 1  ผูชวยเลขานุการ 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. ดําเนินการเพ่ือใหเปนสถานที่ฝกงาน และแลกเปล่ียนประสบการณดานการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ สําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษทกุคนในเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยประสานงานกับ
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บุคลกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจัดอบรมหรือพัฒนาครูภาษาอังกฤษอยางนอยปละ 1 

คร้ัง 

2. จัดศูนยวชิาการใหบริการดานหนังสือ เอกสาร ส่ือมัลติมเิดียและอุปกรณการสอนภาษา 

อังกฤษแกครูในกลุมโรงเรียนเดียวกัน รวมทัง้ใหคําแนะนําในการติดตอแหลงวทิยากรอื่น ๆ  

3. ดําเนินการเพ่ือเปนสถานที่จัดประชุมสัมมนา แสดงเอกสาร และจัดกจิกรรมดานการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษตามควรแกโอกาส 

1.3.6 ศูนยการเรยีนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

นางสุทธิลักษณ  ฉัตรเงิน   ครู คศ. 3  หัวหนา 

นางกชกร  มิ่มกระโทก    ครู คศ. 3  รองหัวหนา 

นายศรีศักด์ิ  พูลสมบัติ    ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางจรีรัตน  เจริญสรรพพืช   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายพันธศักด์ิ  โพธเิกษม   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสาวอรัญญา  ผลจติต       ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางวชุิดา  ชางแกวมณี    ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายประสิทธิ์  สุนา    ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายเชิดชาย  สารจันทร    ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายยอดรัก  เชียงใหม    ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวเพชรประภาร  ชุมสาย   ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวมานิดา  พูลวงษ    ครู คศ. 2  เลขานุการ 

นางสาวสุภาภรณ  รุงโรจน   ครู คศ. 2  ผูชวยเลขานุการ 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. กําหนดวสัิยทัศน พันธกจิ ภารกจิ แผนปฏบิัติราชการของโรงเรียนใหมกีารนําหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพียงไปใชในโรงเรียน 

2. จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน จัดทําหนวย แผนการเรียนรู หรือส่ือการเรียนที่บูรณาการ

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงกับสาระการเรียนรูของกลุมตางๆ 

3. พัฒนาแหลงเรียนรูที่สงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในโรงเรียน 

4. สงเสริมหรือพัฒนากจิกรรมพัฒนาผูเรียนที่สอดคลองกับภูมสัิงคม บริบท การเรียนรูและ

คุณธรรม 

5. สงเสริมการเรียนรูและปลูกฝงเสริมสรางใหผูเรียนมคีุณลักษณะอันพึงประสงคในการ

ดํารงชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

6. สงเสริมใหบุคลากรในการมคีวามรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงและการจัด

การศึกษาตามแนวหลักของปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงรวมกจิการดําเนินชีวติ 

7. จัดระบบการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ

กระบวนการเรียนการสอนใหเอื้อตอการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
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8. จัดระบบการเขาศึกษาดูงานของโรงเรียนและหนวยงานตางๆ 

9. ใหผูปกครองและชุมชนเขามามสีวนรวมในการจัดการศึกษาในขั้นตอนที่สําคัญทุกขัน้ตอน 

1.4  งานสงเสรมิศักยภาพนักเรยีน  

นางวชิุดา  ชางแกวมณี   ครู คศ.3  ที่ปรึกษา 

นายอาดุน  ชางแกวมณี   ครู คศ.3  ที่ปรึกษา 

นางสาวเพชรประภาร   ชมุสาย  ครู คศ.2  หัวหนา 

นายสุเทพ  เอกปจชา    ครู คศ.3  ผูชวย 

นางสาวสมปรารถนา  ทองนาค   ครู คศ.3  ผูชวย 

นางสาวพิชญสินี   นิจสุข   ครู คศ.2  ผูชวย 

นางสาวอําพร  ศรีครินทร   ครู คศ.2  ผูชวย 

นางสาวคมขํา  ชมภูคํา    ครู คศ.2  ผูชวย 

นายโชคพิสิฐ  สุดแท    ครู คศ.2  ผูชวย 

นายสุรเชษฐ  ประมงศิลปเจริญ   ครู คศ.2  ผูชวย 

นางสาวสุภาภรณ  กุฎพัีนธ   ครู คศ.2  ผูชวย 

นางสาวพัชรี  แถวเนิน    ครู คศ.2  ผูชวย 

นายพงษพิพัฒน  นิลผาย   ครู คศ.1  ผูชวย 

นางสาววันทนี  กุลสวัสด์ิ   ครู คศ.1  ผูชวย 

นางสาวสุภาภรณ  รุงโรจน   ครู คศ.2  เลขานุการ 

มหีนาที่รับผดิชอบ  

1. พิจารณานักเรียนที่จะสงเสริมเปนนักเรียนพระราชทาน และเตรียมความพรอมในการรับการ

ประเมนิ 

2. พิจารณานักเรียนที่จะสงเสริมเปนนักเรียนดีเดนดานอื่น ๆ ตามที่ไดรับแจงจากหนวยงาน

สําคัญ ๆ และที่จะเขารับการประเมนิตามโครงการตาง ๆ 

3. ดําเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมใหแกนักเรียนในการสงเสริมปตอไป 

1.5  งานวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรยีน  

1.5.1 งานวัดผล ประเมินผล  

นายอาดุน  ชางแกวมณี   ครู คศ. 3  ที่ปรึกษา 

นางสาวพัชรี  แถวเนิน    ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางอภญิญา  จันขยาย    ครู คศ. 2  ผูชวย 

นายพุทธชาติ  บวัจันทร     ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาวกวติา  เจริญเมอืง   ครู คศ. 1  ผูชวย 

กรรมการวัดผลประจํากลุมและจัดตารางสอน    ผูชวย 
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มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. กําหนดระเบยีบแนวปฏบิติัเกี่ยวกับการวัดผลและประเมนิผลการเรียนรูของสถานศึกษา 

2. สงเสริมใหครูทําแผนการวัดและประเมนิผลการเรียนรูรายวชิาใหสอดคลองกับมาตรฐานการ

เรียนรู ตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู 8 กลุมสาระ การอานคดิวเิคราะหและเขยีน คุณลักษณะอัน

พึงประสงค กจิกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

3. สงเสริมใหครูดําเนินการวดัผลและประเมนิผลการเรียนรู โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง

จากกระบวนการ การปฏบิติังานและผลงาน เพ่ือผลการเรียนรูและแกไขผลการเรียนรู 

4. พัฒนาเคร่ืองมอืวัดและประเมนิผลใหไดมาตรฐาน 

5. ดําเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่ไมมสิีทธิ์สอบ หรือผลการเรียนตกคาง 

6. ดําเนินการวางแนวทางและจัดทําตารางเรียนของโรงเรียน 

7. ปฏบิัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

1.5.2 งานทะเบยีน 

นางรัศม ี เนตรสมานนท    ครู คศ. 3  หัวหนา 

นางสาวไพเราะ  คณะพูล   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสมหญิง สิทธบิุศย    พนักงานธุรการระดับ 4 ผูชวย 

นายพิสุทธิ์  เฮมสกุล    ครู คศ. 1           เลขานุการ 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. จัดใหมกีารเทยีบโอนความรู ทักษะ ประสบการณและผลการเรียนจากสถานศึกษาอืน่ สถาน

ประกอบการตามแนวทางทีก่ระทรวงศึกษาธกิารกําหนด 

2. ดําเนินการเร่ืองการเปล่ียนช่ือ - นามสกุล วันเดือนปเกดิที่อยูของนักเรียน 

3. จัดทํารายช่ือและตรวจสอบนักเรียนเปนระยะ  

4. ดําเนินการจัดทํา ตรวจสอบคา  GPA และ  PR  ของโรงเรียน 

5. จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 (ปรับปรุง 2561) 

6. ปฏบิัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

7.  ควบคุมดูแลระบบการลงทะเบยีนออนไลนในวชิาเลือกเสรี 

8. จัดทําขอมูลการลงทะเบยีนใหงานทะเบยีน 

9.  ปฏบิัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

1.6  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

1.6.1 งานวิจัยเพ่ือพัฒนาสถานศกึษา 

นายสมหมาย  โอภาษ ี   รองผูอํานวยการ ที่ปรึกษา 

นางกชกร  มิ่มกระโทก   ครู คศ. 3  ที่ปรึกษา 

นายชาญ  เถาวันนี    ครู คศ. 3  หัวหนา 
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นายวรัลลวร  พิสิฐกุลธรกจิ   ครู คศ. 1  รองหัวหนา 

นางสาวปรียานุช  นิยมชาติ   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายพุทธชาติ  บัวจันทร    ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาวภาริณ ี จันทรแสง   ครู คศ. 1  ผูชวย 

นายวัชระพงษ  ธนวนกุล   ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาวคมขํา  ชมภูคํา    ครู คศ. 2            เลขานุการ 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. สงเสริมการวจิัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรูและกระบวนการทํางานของครู 

และนักเรียน 

2. พัฒนาครูและผูเรียนใหมคีวามรูเกี่ยวกับการปฏบิัติการเรียนรูโดยใชกระบวนการวจิัย 

เปนสําคัญ 

3. รวบรวมและเผยแพรผลการวิจัยเพ่ือการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

4. ปฏบิัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

1.6.2 งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรยีน  

นางวชิุดา   ชางแกวมณ ี   ครู คศ. 3  หัวหนา 

นางสาวจติิภัสร  โชตินิธธิานันทร    ครู คศ. 2  รองหัวหนา 

นางสาวมานิดา  พูลวงษ          ครู คศ. 2  รองหัวหนา 

นางกชกร  มิ่มกระโทก    ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางกรวกิรานต  เจริญพวก   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางจรีรัตน  เจริญสรรพพืช     ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางวาสนา  โอชนานนท    ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายประสิทธิ ์ สุนา          ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายพันธศักด์ิ  โพธเิกษม   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายธนาชัย  บุญนาศักด์ิ    ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายศรีศักด์ิ  พูลสมบัติ    ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางมณ ี พูลทรัพย    ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางอัจจมิา  อนิธรปภัสร   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายยอดรัก  เชียงใหม    ครู คศ. 2  ผูชวย 

นายจักรกฤษณ  วรรณพยัญ   ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางทองใบ  สารจันทร    ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวณชิาภา  ชนะชัยรุงกมล   ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวพิชญสินี  นิจสุข    ครู คศ. 2  ผูชวย 

นายทรงศักด์ิ  คําพะแย    ครู คศ. 2     ผูชวย 
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มหีนาที่รับผดิชอบ 

1.    ใหความรูคําแนะนํา เกี่ยวกับการทํางานวจิัยในช้ันเรียน 

2.    สงเสริมใหครูศึกษา วเิคราะห วจิัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในกลุมสาระฯ    

3.    รวบรวมงานวจิัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเพ่ือเผยแพรแกครู 

4.    นําเสนอผลงานวจิยัที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนของโรงเรียน 

     5.    ปฏบิัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

1.7  งานนเิทศการศึกษา 

นางสาววาสนา  พันธษา ครู คศ. 3  หัวหนา  

นางสาวมานิดา  พูลวงษ ครู คศ. 2  รองหัวหนา 

นางกชกร  มิ่มกระโทก      ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางจรีรัตน  เจริญสรรพพืช       ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายประสิทธิ์  สุนา ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายพันธศักด์ิ  โพธเิกษม ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสาวสมปรารถนา  ทองนาค ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางพเยีย  โพธเิกษม ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายศรีศักด์ิ  พูลสมบัติ ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางอรัญญา  ผลจติต ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายยอดรัก  เชียงใหม ครู คศ. 2  ผูชวย 

นายธรียุทธ  นิจสุข ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางศิวพร  สุขวังไทร ครู คศ. 1  ผูชวย 

นายวัฒนา  หงษาพล      ครู คศ. 2  เลขานุการ 
 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. จัดระบบการนิเทศงานวชิาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 

2. ดําเนินการนิเทศงานวชิาการและการเรียนการสอนในรูป-แบบที่หลากหลาย และเหมาะสม 

3. ประเมนิผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศ 

4. ดําเนินการตามกระบวนการจัดการเรียนรู เพ่ือกระตุน สงเสริม สนับสนุนนักเรียนไดแสดง

ศักยภาพตามความสามารถแตละดาน 

5. ติดตาม ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบกระบวนการนิเทศงานวชิาการ

และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

6. แลกเปล่ียนเรียนรู และประสบการณการจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ

สถานศึกษาอื่นหรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7. ปฏบิัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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1.8  งานแนะแนว 

นางพเยีย  โพธิเกษม    ครู คศ. 3  หัวหนา 

นางสาวรุงระว ี อังคะนาวนิ   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสาวนาถยา  คงขาว    ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวสุภาพร  เพ่ิมพูล   ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาวปวณีา  อยูสวัสด์ิ   ครูผูชวย  ผูชวย 

ครูที่ปรึกษาทุกทาน       ผูชวย 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. กําหนดแนวทางจัดกจิกรรมแนะแนว 

2. จัดทําแผนงานโครงการและปฏทินิงานกจิกรรมแนะแนวผูเรียนใหเกื้อกูล  

สงเสริมการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู  

3. ใหบริการแหลงความรูขอมูล ดานการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ กับบุคลิกภาพสวนตัว 

สังคมกับนักเรียน 

4. ใหคําปรึกษากับนักเรียนในเร่ืองการศึกษา อาชีพ และบุคลิกภาพ การปรับตัวใหเขากับสังคม 

เพ่ือใหดํารงชีวติในสังคมไดอยางเปนสุข และมคีุณภาพ 

5. ดูแล ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการเย่ียมบาน เพ่ือจัดหาทุนการศึกษาใหกับนักเรียนที่

ขาดแคลนทุนทรัพย  

6. สงเสริม สนับสนุน ใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองตามความสามรถ ความถนัดและความเขาใจ

ของตนเองไดเติมศักยภาพ 

7. ใหคําปรึกษา ดูแล ชวยเหลือ นักเรียนทีม่ผีลการเรียน ตองปรับปรุงแกไข  

8. จัดทําสารสนเทศที่เกี่ยวของ ติดตามนิเทศงาน ใหเปนไปตามแผนงานโครงการที่กําหนด 

9. ปฏบิัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

1.9  งานพัฒนาและสงเสรมิแหลงเรยีนรู 

1.9.1  งานหองสมุด 

นางสาวศริิลักษณ  ญานสังวรชัย   ครู คศ.3  ที่ปรึกษา 

นางสาวสภุาวด ี หนูช ู    ครู คศ. 1  หัวหนา 

นางสาวสุภาภรณ  รุงโรจน   ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวมณฑิยา  ปาณศรี   ลูกจางช่ัวคราว  ผูชวย 
 

1.9.2  งานหอง Resource Center  

นางสาวจิตภัิสร  โชตนิิธิธานันทร    ครู คศ. 2  หัวหนา 

นางสาวขวัญเรือน  ปร่ิมกมล   ครู คศ. 2  ผูชวย 

นายพงษพิพัฒน  นิลผาย   ครู คศ. 1  ผูชวย 
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มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. ศึกษา วเิคราะหความจาํเปนในการใชส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

2. จัดหาส่ือ  เทคโนโลยี พรอมใหบริการการใชส่ือ สงเสริมสนับสนุนการใช 

แหลงการเรียนรูแกครู นักเรียน 

3. จัดกจิกรรมเพ่ือปลูกฝงนิสัยรักการอาน การรูจักใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการคนหา 

ขอมูลสารสนเทศเพ่ือใหเกดิประโยชนตอการเรียน 

4. จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรูแกครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร  

หนวยงาน และสถาบันอืน่ ที่จัดการศึกษาบริเวณใกลเคยีง 

5. ดูแล และชวยพัฒนาแหลงการเรียนรู ศูนยการเรียนรูของกลุมสาระพรอมทั้งมุมเรียนรูตาง ๆ  

ภายในโรงเรียน   

6. ประเมนิผลการพัฒนาการใชส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

7. ปฏบิัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

1.10  งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

นายสมหมาย  โอภาษ ี   รองผูอํานวยการ ที่ปรึกษา  

นายสุริยัน  นุกูลกิจ            ครู คศ. 2  หัวหนา 

นายศรีศักด์ิ  พูลสมบัติ    ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายสุรศักด์ิ  ปกการะโถ    ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวขวัญเรือน  ปร่ิมกมล   ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวจติิภัสร  โชตินิธานันทร   ครู คศ. 2  ผูชวย 

นายพงษพิพัฒน  นิลผาย   ครู คศ. 1  ผูชวย 

นายวันรบ  บุญนํา    ครู คศ. 1  ผูชวย 

นายธนกร  ทองใบ    ลูกจางช่ัวคราว  ผูชวย 

นายวรัลลวร  พิสิฐกุลธรกจิ   ครู คศ. 1  เลขานุการ 

นางสาววไลพร  สุขใส    ครูอัตราจาง  ผูชวยเลขานุการ 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. ศึกษา วเิคราะห ความจาํเปนในการใชส่ือเทคโนโลยีระบบเครือขายดิจทิัลเพ่ือการจัดการ

เรียนการสอน และการบริหารงานวชิาการ 

2. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเร่ืองเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการเรียนรูและเทคโนโลยี เพ่ือ

การศึกษา 

3. จัดหาส่ือเทคโนโลยีแลพัฒนาเครือขายเพ่ือใชในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนพัฒนางานดานวิชาการ

และการบริหาร 
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4. ประสานความรวมมอืในการผลิต จัดหา พัฒนาและใชส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการ

จัดการเรียนการสอนและพัฒนางานวชิาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร 

หนวยงานและสถานบันอื่น 

5. นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการปฏบิัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิตใชและพัฒนาส่ือ

และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

6. บริหารจัดการและพัฒนาระบบเครือขายและอนิเทอรเน็ตของโรงเรียน 

7. ดูแลและบริหารจัดการขอมลูครูและนักเรียนระบบ Digital Education Excellence Platform 

(DEEP) ของโรงเรียน 

8. ปฏบิัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

1.11  งานรับนักเรยีน 

นายสมหมาย  โอภาษ ี   รองผูอํานวยการ ที่ปรึกษา 

วาที่ ร.ต.หญงิจดิาภา เมธากุล   ครู คศ. 3  หัวหนา 

นางกรวกิรานต  เจริญพวก   ครู คศ. 3  รองหัวหนา 

นางสาวไพเราะ  คณะพูล   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางดวงพร   วรรณพยัญ   ครู คศ. 2  ผูชวย 

นายพิสุทธิ์  เฮมสกุล    ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาวกวติา  เจริญเมอืง   ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาวศศิธร  เพชรนิล    ครู คศ. 1  ผูชวย 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. จัดทําแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนใหสอดคลองกับนโยบายการรับนักเรียน  ของ สพฐ. 

2. จัดเตรียมขอมูล  เอกสารการรับสมัครนักเรียนแตละปการศึกษา 

3. เตรียมการรับสมัคร ประกาศผล  การมอบตัว 

4. รายงานผลการปฏบิัติงานตอผูบริหารและหนวยงานตนสังกัด 

5. พิจารณารับนักเรียนระหวางปการศึกษา 

1.12  งานสงเสรมิสนับสนุนประสานความรวมมือพัฒนาวิชาการ 

นายสมหมาย  โอภาษ ี   รองผูอํานวยการ ที่ปรึกษา 

นางสาวกวติา  เจริญเมอืง   ครู คศ. 1  หัวหนา 

นางกชกร  มิ่มกระโทก    ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางใกลรุง  เจมิสุวรรณ    ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายธนาชัย  บุญนาศักด์ิ    ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายจักรกฤษณ  วรรณพยัญ   ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางทองใบ  สารจันทร    ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวพิชญสินี  นิจสุข    ครู คศ. 2  ผูชวย 
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นายทรงศักด์ิ  คําพะแย    ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวทวิาร  ศรนรินทร   ครู คศ. 2  ผูชวย 

นายอภเิดช  แสงหงษ    ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาวชอผกา  บุญม ี    ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาวศศิธร  เพชรนิล    ครู คศ. 1  เลขานุการ 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. ประชาสัมพันธสรางความเขาใจตอบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เอกชน องคกรวชิาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 

ในเร่ืองเกี่ยวกับสิทธใินการจัดการศึกษา 

2. สงเสริมความรูดานวชิาการแกชุมชน และการประสานความรวมมอืในการพัฒนาวชิาการกับ

สถานศึกษาอื่น 

3. สงเสริม สนับสนุนใหมกีารจัดกจิกรรมการเรียนรูรวมกันระหวางสถานศึกษากับบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกร

วชิาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 

4. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู ทัง้ดานคุณภาพและปริมาณเพ่ือการเรียนรู ตลอดชีวติอยาง

มปีระสิทธภิาพ 

1.13  งานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

นายวฒิุนันท  สัจจวาท ี   ครู คศ. 3  ที่ปรึกษา 

นางสุนันท  ชวาลารัตน   ครู คศ. 3  หัวหนา 

นางวลิาวัลย  ศุภพร    ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาววรรณา  สิทธเิดช   ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวพัชรี  แถวเนิน    ครู คศ. 2  ผูชวย 

นายอนิรุทธ  จันทร    ครู คศ. 1  ผูชวย 

นายพุทธชาติ   บัวจันทร   ครู คศ. 1  เลขานุการ 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. ดําเนินงานอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมภายในและภายนอกโรงเรียน  

2. ดําเนินการรวมกับชุมชนในการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. ประเมนิผลการดําเนินงานเมื่อส้ินปการศึกษาเพ่ือปรับปรุง พัฒนา 

1.14  งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

นางกชกร  มิ่มกระโทก   ครู คศ. 3  หัวหนา 

นางสาวณชิชากร  สรอยระยา   ครู คศ. 3  รองหัวหนา 

นายโชคพิสิฐ  สุดแท      ครู คศ. 2  รองหัวหนา 

นายวรัลลวร  พิสิฐกุลธรกจิ   ครู คศ. 1  รองหัวหนา 
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นายพันธศักด์ิ  โพธเิกษม   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางวชุิดา ชางแกวมณี   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสาวสมปรารถนา  ทองนาค   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางจรีรัตน เจริญสรรพพืช   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายประสิทธิ์  สุนา       ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายอาดุน ชางแกวมณี   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสาวอรัญญา  ผลจติต   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสุนันท ชวาลารัตน    ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายชาญ เถาวันนี      ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายศรีศักด์ิ พูลสมบัติ     ครู คศ. 3  ผูชวย 

วาที่รอยตรีหญิง จดิาดภา  เมธากุล  ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางพเยีย โพธเิกษม     ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางนิตยา สุวจติตานนท   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางวรรณา เพ่ิมผล      ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางกรวกิรานต  เจริญพวก   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสาววาสนา  พันธษา    ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสินีพรรณ  วานิชเจริญธรรม   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสุทธลัิกษณ  ฉัตรเงนิ   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสาวศิริลักษณ  ญานสังวรชัย  ครู คศ. 3  ผูชวย  

นางเบญจมาส  เข็มพงษ    ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสาวขวัญเรือน  ปร่ิมกมล   ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวปานวาด  แมนมาศวหิค ครู คศ. 2 ผูชวย  

นางสาวนาถยา  คงขาว ครู คศ. 2 ผูชวย 

นายยอดรัก เชียงใหม ครู คศ. 2 ผูชวย 

นางสาวพิชญสินี  นิจสุข ครู คศ. 2 ผูชวย 

นางทองใบ สารจันทร ครู คศ. 2 ผูชวย 

นายสุริยัน  นุกูลกจิ ครู คศ. 2 ผูชวย 

นาวสาวจริพรรณ  จันทร   ครู คศ. 2 ผูชวย 

นางสาวทวิาร  ศรนรินทร ครู คศ. 2 ผูชวย  

นางศิวพร สุขวังไทร ครู คศ. 1 ผูชวย 

นางสาวสุภาวดี  หนูชู ครู คศ. 1 ผูชวย 

นางสาวธันยภรณ  วงษษา ครู คศ. 1 ผูชวย 

นางสาวสุฆลธา  อนิทเจริญ ครู คศ. 1 ผูชวย 

นางสาวสุภาพร  เพ่ิมพูล ครู คศ. 1 ผูชวย 
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นายพงษพิพัฒน  นิลผาย ครู คศ. 1 ผูชวย 

นายพิสุทธิ์ เฮมสกุล ครู คศ. 1 ผูชวย 

นางสาวสุกัญญา  หอมเจริญ         ครู คศ. 3 เลขานุการ 

นางสาวพัชรี  แถวเนิน ครู คศ. 2 ผูชวยเลขานุการ 

นางวาสนา  จั่นทรัพย ครู คศ. 1 ผูชวยเลขานุการ 

นางสาวกิตติมา  ใจปล้ืม ครู คศ. 1 ผูชวยเลขานุการ 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. นําเสนอรางการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา เสนอตอคณะกรรมการฝายตางๆตามสําคัญ 

2. กําหนดขอบขายภารกจิของงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการศึกษา 

3. รวบรวมขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4. วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับแผนปฏบิัติการประจําป 

5. จัดทําปฏทินิการปฏบิัติงานของงานพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในการศึกษา 

6. ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามปฏิทินการปฏิบัติงานของระบบประกันคุณภาพภายใน

การศึกษา 

7. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามเกณฑพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา 

 (องคการมหาชน : สมศ.) 

8. เขยีนรายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษาประจําป (SAR)  

9. ตรวจ ประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอกสถานศึกษา 

10.เสนอผลการประเมนิตนของสถานศึกษาประจําป (SAR) ตอคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

ของโรงเรียน 

11.รายงานผลการประเมนิตนของสถานศึกษาประจําป (SAR) ตอหนวยงานตนสังกัด  

และตอสาธารณชน 

1.15  โครงการโรงเรยีนคุณภาพคณติศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

ตามมาตรฐาน สสวท. (โรงเรยีนคุณภาพ SMT สสวท.) 

นายสมหมาย   โอภาษ ี   รองผูอํานวยการ ทีป่รึกษา 

นางจรีรัตน เจริญสรรพพืช   ครู คศ. 3  หัวหนา 

นายยอดรัก เชียงใหม   ครู คศ. 3  รองหัวหนา 

นางสาวอุษา ภบิาลวงษ   ครู คศ. 3  รองหัวหนา 

นายศรีศักด์ิ พูลสมบัติ   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสุนันท ชวาลารัตน   ครู คศ. 3  ผูชวย 

นางสาวกรวกิรานต  เจริญพวก   ครู คศ. 3  ผูชวย 
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นายทรงศักด์ิ คําพะแย   ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางอภญิญา จันขยาย   ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวปาจรีย แกวเจริญ   ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวคมขํา ชมภูคํา    ครู คศ. 2  ผูชวย 

นางสาวภาริณี จันทรแสง   ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาวจารุวรรณ  ณรีะจันทร   ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาวกวติา เจริญเมอืง   ครู คศ. 1  ผูชวย 

นายวรัลลวร พิสิฐกุลธรกจิ   ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาวกติติมา  ใจปล้ืม    ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาววรัทยา   มณรัีตน   ครู คศ. 1  ผูชวย 

นายวรายุทธ บุญโยประการ   ครูผูชวย  ผูชวย 

นางสาววไลพร สุขใส    ครูอัตราจาง  ผูชวย 

นางสาวปรียานุช  นิยมชาติ   ครู คศ. 3           เลขานุการ 

นางสาวดาราวรรณ  โพธมิากุล   เจาหนาที่ประจําหอง 

ปฏบิัติการวทิยาศาสตร ผูชวยเลขานุการ 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. สงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสและไดรับการสนับสนุนการเรียนรูวิทยาศาสตร คณติศาสตรและ

เทคโนโลยีอยางเทาเทียม ที่มุงเนนการฝกทักษะการปฏิบัติการ ทั้งในหองปฏิบัติการ          

และแหลงเรียนรูในทองถิ่น 

2. เสนอแนวทางใหครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพดานการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตรและเทคโนโลยี            

ตามแนวทาง สสวท. 

3. กํากับดูแลใหครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการเรียนรู

วทิยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. 

4. นิเทศติดตามใหครูผูสอนไดใชหลักสูตร ส่ือ อุปกรณตางๆ ที่ สสวท.พัฒนา ในการจัด

กจิกรรมการเรียรู 

5. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี              

ตามมาตรฐาน สสวท. เปนระยะเวลา 3 ปการศึกษา และรายงานผลการดําเนินงานตามแผน

ทุกส้ินปการศึกษา เพ่ือรับการสนับสนุนจาก สสวท. 

6. สงรายงานประจําป โรงเรียนที่เขารวมโครงการจะตองรายงายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วทิยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนทุกระดับช้ัน เพ่ือดูความกาวหนาของ

การเรียนการสอนและรายงานผลการดําเนินงานประจําป เพ่ือประเมินคุณภาพโรงเรียนใน

ระดับตางๆ และรักษาสภาพคุณภาพของโรงเรียน 

7. ปฏบิัติหนาที่อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 
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1.16   โครงการโรงประลองตนแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) 

นายสมหมาย   โอภาษ ี   รองผูอํานวยการ ทีป่รึกษา 

นางจรีรัตน เจริญสรรพพืช   ครู คศ. 3  หัวหนา 

นายวรัลลวร พิสิฐกุลธรกจิ   ครู คศ. 1          รองหัวหนา 

นายชาญ เถาวันนี    ครู คศ. 3  ผูชวย 

นายวันรบ บุญนํา    ครู คศ. 1            ผูชวย 

นางสาวจารุวรรณ  ณรีะจันทร   ครู คศ. 1            ผูชวย  

นายวัชระพงษ ธนวนกุล   ครู คศ. 1            ผูชวย 

นางสาววรัทยา มณรัีตน   ครู คศ. 1  ผูชวย 

นางสาววไลพร  สุขใส    ครูอัตราจาง  ผูชวย 

นายวรายุทธ บุญโยประการ   ครูผูชวย  ผูชวย 

นางสาวกติติมา  ใจปล้ืม    ครู คศ. 1  เลขานุการ 

นายธติิคุณ พระกลาง   ผูชวยวศิวกร  ผูชวยเลขานุการ 

มหีนาที่รับผดิชอบ 

1. สงสเริมและพัฒนากจิกรรมใหนักเรียนเกดิทักษะดานวศิวกรรม มคีวามคดิสรางสรรค 

2. สงเสริมใหนักเรียนการออกแบบและสรางช้ินงานโดยการใชเคร่ืองมอืทางวศิวกรรม และ

เคร่ืองมอืวัดทางวทิยาศาสตร 

3. สงนักเรียนเขารวมประกวดทักษะการพัฒนาตนแบบวศิวกรรมระดับประเทศ 

4. ปฏบิัติหนาที่อื่นๆในโรงเรียนตามคําส่ัง 
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