
๒๔ 
 

๔.  กลุมบริหารงานวิชาการ 
งานบริหารกลุมบริหารงานวิชาการ 
๑. รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 

ให  นางนริศรารัตน  ชัยภูริโภคหิรญั  ตําแหนง  รองผูอํานวยสถานศึกษา 
 
มีหนาที่และความรบัผิดชอบดังน้ี 

๑) รับนโยบายและชวยผูอํานวยการบริหารงานดานกลุมบรหิารงานวิชาการ 
๒) เปนประธานคณะกรรมการกลุมบรหิารงานวิชาการโดยตําแหนง 
๓) เปนทีป่รกึษานิเทศงานแกครูใหม  และนักเรียนใหมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติดานวิชาการ 
๔) ควบคุมสั่งการและจําแนกหนาที่งานแกบุคลากรในกลุมงาน / กลุมสาระฯ / งาน ในสายงานกลุม

บริหารงานวิชาการ 
๕) ประเมินผลงานการปฏิบัติหนาที่ครเูพื่อเสนอเลื่อนวิทยฐานะหรือความชอบอื่นๆ 
๖) ประสานงานกบับุคลากรอื่นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อพัฒนางานดานวิชาการ 
๗) ตรวจติดตามและนิเทศงานสอน  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ 
๘) แกไขปญหาดานวิชาการเกี่ยวกบัอตัรากําลังคร,ูการจัดช้ันเรียน วัสดุ อปุกรณ หลักสูตรแบบเรยีนฯ ลฯ 
๙) ประมาณการ คาวัสดุ อุปกรณ  เพื่อใชในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน 
๑๐) สงครเูขารบัการประชุม อบรม สัมมนาวิชาการโดยประสานกับกลุมสาระการเรียนรู 
๑๑) พิจารณาและเสนอผลการเรียน คํารองขอสิทธิตาง ๆ เสนอผูบรหิารพิจารณา 
๑๒) รายงานผล ขอมลู สถิติ ดานวิชาการโดยประสานผูรบัผิดชอบในสายงาน 
๑๓) จัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกรกลุมงานวิชาการ และเสนอรางคําสั่งโรงเรียน เพื่อผูบริหาร

พิจารณาสั่งการในดานที่เกี่ยวของกับสายงานดานวิชาการ 
๑๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผู่บรหิารสั่งการหรือมอบหมาย 
 

๒. หัวหนากลุมงานวิชาการ 
    ให   นางสาวอุทัยวรรณ  วิเศษพงษ ปฏิบัติหนาทีห่ัวหนากลุมบรหิารงานวิชาการ 
มีหนาที่และความรบัผิดชอบดังน้ี 

๑) เปนกรรมการกลุมบริหารงานวิชาการโดยตําแหนง 
๒) ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบรหิารงานวิชาการในกรณีที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการไม

สามารถอยูปฏิบัติหนาที่ไดตามปกติ 
๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับนักเรียนใหม , การจัดหองเรียน , การจัดแผนการเรียน การยายเขา – ยายออก

ของนักเรียน 
๔) เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแผนการเรียน , หลักสูตร , คูมือครู ปฏิทินปฏิบัติงานและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานกลุมบริหารงานวิชาการดานตาง ๆ ใหเปนระเบียบแบบแผน 
๕) จัดตารางเรียนตารางสอนครูนักเรียนรวมกับกลุมสาระการเรียนรู 
๖) ช้ีแจง  บรรยายคุณภาพกลุมบริหารงานวิชาการเมื่อมีการหาขอมูลหรือการประเมินคุณภาพงานทางดาน

วิชาการ 
๗) เสนอผูบริหารพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของบุคลากรในสายงานหรือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
๘) ใหคําปรึกษาหรือรวมแกไขปญหาดานวิชาการแกนักเรียน  ครู  ผูปกครอง 



๒๕ 
 

๙) จัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกรกลุมบริหารงานวิชาการ และเสนอรางคําสั่งตาง ๆ เกี่ยวกับงาน
วิชาการผานรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 

๑๐) เสนองาน / โครงการตาง ๆ เขาสูการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ , การจัดทําแผนปฏิบัติงาน ประจําป   

จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน  ประสานงานกลุมงาน  กลุมสาระการเรียนรู งานตาง ๆ ใหมีการปฏิบัติตาม
ปฏิทินและแผนงานวิชาการ 

๑๑) พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อถอดถอนหรือแตงต้ังใหเปนเจาหนาที่กลุมบรหิารงานวิชาการ 
๑๒) ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยสวัสดิการการตกแตงสถานที่หองปฏิบัติงานดานวิชาการทั่วไป 
๑๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามนโยบายทีผู่บริหารสัง่การหรอืมอบหมาย 
 

๓. คณะกรรมการกลุมงานวิชาการ 
    ให  ๑)  นางนริศรารัตน ชัยภูริโภหริัญ   ประธานกรรมการ 

๒)  นางสาวอุทัยวรรณ  วิเศษพงษ   รองประธานกรรมการ 
๓)  นางสาวรจเรศ  สิทธิไชยากุล   กรรมการ 
๔)  นางปนัดดา  หลาคํา    กรรมการ 
๕)  นางอําพร  สะดวก    กรรมการ 
๖)  นางอรชร  โคตพันธ    กรรมการ 
๗)  นายฐิติวิวัฒน  เดชกุญชร   กรรมการ 
๘)  นางญาณิศา  คูณวงษ    กรรมการ 
๙)  นางสาวพัชรินทร  ใจเที่ยง   กรรมการ 
๑๐) นางณิชาภัทร  พิมสอน   กรรมการ 
๑๑) นายเรวัต  เอียดแกว    กรรมการ 
๑๒) นางจุฑารัตน  ทองตีฆา   กรรมการ 
๑๓) นางสาวสุพรรณี  สมเสนา   กรรมการ  
๑๔) นางสาววริยา   พันวิสู   กรรมการ 
๑๕) นายเอกอรุณ  ประอาง   กรรมการ 
๑๖) นางสจุิภา  วงศวรรณา   กรรมการ 
๑๗) นายเฉลิมศักด์ิ  มะลิงาม   กรรมการ 
๑๘) นางสาวสุนทรียลักษณ สมรักษ  กรรมการ 
๑๙) นางชลธิดา  สุไชยชิต    กรรมการและเลขานุการ 
๒๐) นายถนอม  ทิพมาตร    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ความรบัผิดชอบดังน้ี 
              ๑) เปนกรรมการทีป่รึกษา ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะแกโรงเรียนในงานดานวิชาการ 
              ๒) เปนกรรมการพิจารณา การวางแผน กําหนดโครงสรางของงาน หนาที่ความรับผิดชอบการควบคุมการ
ทํางาน ตรวจสอบผลการดําเนินงาน ตามเปาประสงคที่ต้ังไว และปรับปรุงแกไข   
              ๓) เปนกรรมการวางแผนกลุมงานวิชาการของโรงเรียน แผนการปฏิบัติการของกลุมงานวิชาการกําหนด
ปฏิทินการปฏิบัติกลุมงานวิชาการ   
              ๔) ใหคําปรึกษาในการวิเคราะหปญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน หาทางแกไขปรบัปรุงพฒันางานวิชาการ 

 



๒๖ 
 

๔. งานสาํนักงานบริหารวิชาการ 

๔.๑ งานธุรการงานสาํนักงานวิชาการ 
       ให    ๑) นางสาวรจเรศ  สิทธิไชยากุล  
มีหนาที่ความรบัผิดชอบดังน้ี 

๑) รับและลงทะเบียน  รับสงหนังสือราชการ  เสนอหนังสือราชการที่เกี่ยวของกับกลุมบริหารงานวิชาการ
เพื่อสั่งการ 
 ๒) ราง พิมพ  เสนอ โตตอบหนังสือราชการ คําสั่ง ฯลฯ รวมทั้งเวียนหนังสือราชการทีส่ั่งการแลว 
 ๓) เกษียนหนังสือ  หรือใหความเห็นในหนังสือราชการกลุมงานวิชาการ  เสนอรองผูอํานวยการกลุม
บริหารงานวิชาการ 
 ๔) ติดตอประสานงานธุรการกับกลุมบริหารงานอํานวยการ  บุคคลหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
 ๕) บริการจัดพิมพเอกสาร  ขอมูลตามที่บุคลากรหรือรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ หรือ ผูบริหาร
สั่งการ มอบหมายเพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธ 

๖)จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน  ประสานงานกลุมงาน  กลุมสาระการเรียนรู งานตาง ๆ ใหมีการ
ปฏิบัติตามปฏิทินและแผนงานวิชาการ 
 ๗) ใหบริการแกผูมาติดตองานกับกลุมบริหารงานวิชาการ 
 ๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

๔.๒ งานวัสดุ-ครุภัณฑและโรเนียววิชาการ 
ให   ๑) นายถนอม  ทิพมาตร    ประธานกรรมการ 

๒) นายเอกอรุณ  ประอาง    กรรมการ 
๓) นางสาวสทุรียลักษณ สมรักษ   เลขานุการ 

มีหนาที่และความรบัผิดชอบดังน้ี 
๑) ดําเนินการเพื่อวางแผนในการจัดสรรงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อพัสดุ –ครุภัณฑการพัฒนาการเรียนรู 
๒) ในกลุมบริหารงานวิชาการ โดยจัดเสนอในรูปงาน / โครงการ เพื่อผูบริหารอนุมัติ  กอนการจัดทํา 

แผนปฏิบัติการประจําป 
๓) ประสานงานกับเจาหนาที่พัสดุโรงเรียน เพื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ 
๔) เบิก รับ พัสดุ ครุภัณฑจากเจาหนาที่พัสดุโรงเรียน ดูแล เก็บรักษาหรือเบิกใช ยืมใชโดยมีทะเบียน 

พัสดุกลุมงาน เปนบัญชีควบคุม 
๕) สํารวจเตรียมหลักฐานบัญชีขอมูล  พัสดุ ครุภัณฑที่รับผิดชอบ เพื่อเสนอรายงานคณะกรรมการ  

ตรวจสอบพัสดุประจําป      
๖) รับผิดชอบ  ดูแลรักษาพัสดุ ครุภัณฑ ในการครอบครองใหอยูในสภาพดีใชการไดปกติ และ 

ดําเนินการขอซอมแซมเมื่อชํารุด  และรายงานพัสดุ  ครุภัณฑที่สูญหาย 

๔.๓ งานคอมพิวเตอรศึกษา 
ให ๑) นางพรรณนา  ใสกระจาง  ประธานกรรมการ 

๒) นางสาวพัชรินทร ใจเที่ยง  กรรมการ 
๓) นางสาวจันจิรา   จงรักษ   กรรมการ 
๔) นายถนอม  ทิพมาตร   เลขานุการ 
 



๒๗ 
 

มีหนาที่และความรบัผิดชอบดังน้ี 
๑)  สํารวจขอมลูดานคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
๒)  วางแผน กําหนดนโยบายและแนวทางการนํานวัตกรรมและคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษามาใช 

ในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
๓) ระดมจัดหาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาใหงานดานตางๆ  ของสถานศึกษา 
๔)  สนับสนุนใหบุคลากรนํานวัตกรรมและคอมพิวเตอรเพือ่การศึกษามาใชในการบรหิาร และพัฒนา 

การศึกษา 
๔) สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและทักษะในการผลิตรวมทัง้การใช 

คอมพิวเตอรที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสทิธิภาพ 
     ๖)  สงเสรมิใหมกีารวิจัยและพฒันาการผลิตการพฒันาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 
     ๗)  ติดตามประเมินผลการใชคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาเพื่อใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสม 
 

๕. งานพัฒนาหลักสูตรและสงเสริมวิชาการ 

๕.๑ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ให       ๑) นายเฉลิมศักด์ิ  มะลิงาม      ประธานกรรมการ 

๒) นางสาวเพญ็พิชญา ศรีนาค  หัวหนากลุมสาระฯภาษาไทย   กรรมการ 
๓) นางสาวสุพรรณี สมเสนา  หัวหนากลุมสาระฯคณิตศาสตร   กรรมการ 
๔) นายสุรสิทธ์ิ  สัญญารัตน  หัวหนากลุมสาระฯวิทยาศษสตรฯ   กรรมการ 
๕) นายศุภชัย  บุญทาทอง  หัวหนากลุมสาระฯ ศิลปะ   กรรมการ 
๖) นายกฤตชัย  แปนโสม   หัวหนากลุมสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
๗) นางสาวทัศนีพร  แสนสุข  หัวหนากลุมสาระฯสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
๘) นางปทมนันท  โททสัสะ  หัวหนากลุมสาระฯภาษาตางประเทศ  กรรมการ 
๙) นางสาวจินตนา คงเสนะ  หัวหนากลุมสาระฯการงานอาชีพ   กรรมการ 
๑๐) นายเรวัต   เอียดแกว หัวหนากลุมกจิกรรมพัฒนาผูเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่และความรบัผิดชอบ ดังน้ี 
๑) ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑  สาระแกนกลางของ

กระทรวงศึกษาธิการ  ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกบัสภาพปญหา  และความตองการของสังคม  ชุมชน  และทองถ่ิน 
๒) วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินสถานภาพสถานศึกษา  เพื่อกําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมาย  

คุณลักษณะที่พึงประสงค  โดยการมีสวนรวมของทกุฝายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
๓) จัดทําโครงสรางหลกัสูตรและสาระตาง ๆ ที่กําหนดใหมีในหลักสูตรสถานศึกษาทีส่อดคลองกบัวิสัยทัศน  

เปาหมายและคุณลักษณะที่พงึประสงค  โดยพยายามบูรณาการเน้ือหาสาระทั้งในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันและ
ระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม 

๔) นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน  และบริหารจัดการใชหลกัสูตรใหเหมาะสม 
๕) นิเทศการใชหลักสูตร 
๖) ติดตามและประเมินผลการใชหลกัสูตร 
๗) ปรับปรุง  และพฒันาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
 
 
 



๒๘ 
 

๕.๒  งานจัดตารางสอน /จัดครูเขาสอน/จัดสอนแทน 
ให       ๑) นายเฉลิมศักด์ิ   มะลิงาม   ประธานกรรมการ 

                     ๒) นายเรวัต  เอียดแกว    กรรมการ 
๓) หัวหนากลุมสาระการเรียนรู    กรรมการ 

                     ๔) นางสาวรจเรศ   สิทธิไชยากลุ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที่และความรบัผิดชอบดังน้ี 

๑) สํารวจความรูความสามารถของครูและความสอดคลองของครูกับหลักสูตรของโรงเรียน ประสาน 
กับกลุมสาระการเรียนรูเพื่อกําหนดรายวิชาสอน 

๒) จัดตารางสอนครู ตารางสอนนักเรียน ตารางการใชหองเรียนและติดตาม ควบคุมใหการ 
ดําเนินการตามตารางสอนใหถูกตอง ทั้งการเรียนและการสอน 

๓)  กําหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนแทน ติดตามผลการปฏิบัติ 

๕.๓  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู 
ให       ๑) นางสาวรจเรศ  สิทธิไชยากุล   ประธานกรรมการ 

โดยหัวหนากลุมสาระการเรียนรู มีรายละเอียดดังน้ี 
  ๑) นายเรวัต   เอียดแกว  ปฏิบัติหนาทีห่ัวหนากลุมกิจกรรมพฒันาผูเรียน  
        ๒) นายกฤตชัย แปนโสม   ปฏิบัติหนาทีห่ัวหนากลุมสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา  
        ๓) นางสาวสุพรรณี สมเสนา ปฏิบัติหนาทีห่ัวหนากลุมสาระฯคณิตศาสตร 
       ๔) นายศุภชัย  บุญทาทอง ปฏิบัติหนาทีห่ัวหนากลุมสาระฯศิลปะ 
       ๕) นางสาวจินตนา คงเสนะ  ปฏิบัติหนาทีห่ัวหนากลุมสาระฯการงานอาชีพ  
       ๖) นางปทมนนันท โททสัสะ ปฏิบัติหนาทีห่ัวหนากลุมสาระฯภาษาตางประเทศ  

๗) นางสาวเพญ็พิชญา ศรีนาค ปฏิบัติหนาทีห่ัวหนากลุมสาระฯภาษาไทย 
       ๘) นายสุรสิทธ์ิ สัญญารัตน ปฏิบัติหนาทีห่ัวหนากลุมสาระฯวิทยาศาสตร 
       ๙) นางสาวทัศนีพร แสนสุข ปฏิบัติหนาทีห่ัวหนากลุมสาระฯสงัคมศึกษา ฯ 
มีหนาที่และความรบัผิดชอบดังน้ี 

๑) สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
๒) สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู  โดยเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด

ของผูเรียน  ฝกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ การประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและ
แกไขปญหา  การเรียนรูจากประสบการณจริง  และการปฏิบัติจริง  การสงเสริมใหรักการอาน  และใฝรูอยางตอเน่ือง 
การผสมผสานความรูตาง ๆ   ใหสมดุลกัน ปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะที่พึงประสงคทีส่อดคลอง
กับเน้ือหาสาระกิจกรรม  ทั้งน้ีโดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรู
และการนําภูมิปญญาทองถ่ินหรือเครือขาย  ผูปกครอง  ชุมชน  ทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสม 

๓) จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตาง ๆ  โดยเนนการนิเทศที่รวมมือชวยเหลือกันแบบ
กัลยาณมิตร  เชน นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมกันหรือแบบอื่น ๆ   ตามความเหมาะสม 

๔) สงเสริมใหมีการพัฒนาครู  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 
 
 
 
 



๒๙ 
 

๕.๔. งานพัฒนาและสงเสริมศักยภาพทางวิชาการ 
ให       ๑)  นางอําพร  สะดวก       ประธานกรรมการ 

๒) นางธัญญาพร ทองมนต  หัวหนากลุมสาระฯภาษาไทย  กรรมการ 
๓) นางสาวสุพรรณี สมเสนา  หัวหนากลุมสาระฯคณิตศาสตร  กรรมการ 
๔) นายสุรสิทธ์ิ  สัญญารัตน  หัวหนากลุมสาระฯวิทยาศษสตรฯ  กรรมการ 
๕) นายศุภชัย  บุญทาทอง หัวหนากลุมสาระฯ ศิลปะ   กรรมการ 
๖) นายกฤตชัย  แปนโสม   หัวหนากลุมสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
๗) นางสาวทัศนีพร  แสนสุข  หัวหนากลุมสาระฯสังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
๘) นางปทมนันท  โททสัสะ  หัวหนากลุมสาระฯภาษาตางประเทศ กรรมการ 
๙) นางสาวจินตนา คงเสนะ  หัวหนากลุมสาระฯการงานอาชีพ  กรรมการ 
๑๐) นายเรวัต   เอียดแกว หัวหนากลุมกจิกรรมพัฒนาผูเรียน  กรรมการ 
๑๑) นางสาววริยา  พันวิสู       เลขานุการ 

มีหนาที่และความรบัผิดชอบดังน้ี 
๑) ศึกษา  สํารวจความตองการ  สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน 
๒) จัดใหความรู  เสริมสรางความคิด  และเทคนิค  ทักษะทางวิชาการ  เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  

และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  ทองถ่ิน 
๓) สงเสริมใหประชาชนในชุมชน  ทองถ่ิน  เขามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา  

และที่จัดโดยบุคคล  ครอบครัว  องคกร   หนวยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
๔) สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ประสบการณระหวางบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  ทองถ่ิน 

          ๕) ประสานความรวมมือ  ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐเอกชน  และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ทั้งที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา  ทั้งบริเวณใกลเคียงภายใน องคการบริหารสวน
จังหวัดศรีสะเกษ   องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น หรือเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง 
           ๖) สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตาง ๆ  ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
           ๗) สํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษา  รวมทั้งความตองการในการไดรับการสนับสนุนดานวิชาการของ
บุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
           ๘) สงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล  
ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

๕.๕ งานประสานงานและพัฒนาเครือขายทางวิชาการ 
ให ๑) นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ   ประธานกรรมการ 

๒) นายฐิติวิวัฒน  เดชกุญชร   รองประธานกรรมการ 
๓) นางอําพร  สะดวก    กรรมการ 
๓) นางอรชร  โคตพันธ    กรรมการ 
๔) นางปนัดดา  หลาคํา    กรรมการ 
๕) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ กรรมการ 
๖) ครูวิชาการระดับช้ัน    กรรมการ 
๗) นางจุฑารัตน ทองตีฆา    เลขานุการและเลขานุการ 
๘) นางณิชาภัทร  พิมสอน   เลขานุการและผูชวยเลขานุการ 
 
 



๓๐ 
 

มีหนาที่และความรบัผิดชอบดังน้ี 
๑) จัดใหมรีะบบการประสานงานและเครือขายการศึกษา 
๒) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการพฒันาเครือขายการศึกษา 
๓) ประสานงานกบัเครือขายการศึกษาเพื่อแสวงหาความรวมมือความชวยเหลือ เพื่อสงเสริม  สนับสนุนงาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
๔) เผยแพรขอมลูเครอืขายการศึกษาใหบุคลากรในสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ 
๕) กําหนดแผนโครงการหรือกจิกรรมเพือ่การแลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางเครือขายการศึกษาที่เกี่ยวของกับ

สถานศึกษา 
๖) ใหความรวมมือและสนับสนุนทางวิชาการแกเครือขายการศึกษาของสถานศึกษาและหนวยงานทางการ

ศึกษาที่เกี่ยวของอยางตอเน่ือง 
๕.๖ งานพัฒนาหองศูนยการเรียนรูหองสมุด 
ให ๑) นางจุฑารัตน  ทองตีฆา  ประธานกรรมการ 
         ๒) นางณิชาภัทร   พิมสอน  กรรมการ 
         ๓) นางสาววริยา  พันวิสู   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที่และความรบัผิดชอบดังน้ี 

๑) จัดสถานทีห่องสมุดเปนแหลงเรียนรูทีร่วบรวมเอกสาร  สิ่งพมิพ หนังสือ  ที่เปน 
สาระและประโยชนทางวิชาการและใหความบันเทิง 

๒) จัดหาหนังสือและสิ่งพิมพอื่น ๆที่เปนประโยชนตอการคนควาศึกษาหาความรู 
๓) จัดใหมีวัสดุ-ครุภัณฑและเครื่องมืออํานวยความสะดวกทีจ่ําเปนและเพียงพอ 
๔) จัดระบบการเก็บรักษา  และการใชใหเหมาะสมแกสภาพ  ทั้งการกําหนดตัวบุคคลเครือ่งมอื  วิธีการโดย

ยึดหลักวิชาการและการใหความสะดวกแกผูใชเปนหลัก 
๕) ใหบรกิารยืมหนังสือในหองสมุดแกนักเรียน  ครู  ในโรงเรียน 
๖) จัดบรรยากาศของสถานที่  สภาพแวดลอมและการบริการ  ใหสามารถชักจูงนักเรียน  ครู  บุคลากร 

ในโรงเรียนเขามาใชประโยชนของหองสมุดใหมากที่สุด 
๗) จัดทําสถิติขอมลูการใชบรกิารหองสมุด 
๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรบัมอบหมาย 

๕.๗ งานแนะแนว 
ให นายฐิติวิวัฒน  เดชกุญชร  ปฏิบัติหนาทีห่ัวหนางานแนะแนว 

๕.๗.๑  งานหลักสูตรและแนะแนว 
ให  ๑) นายฐิติวิวัฒน  เดชกุญชร   

๒) นางสุจิภา  วงศวรรณา    
มีหนาที่และความรบัผิดชอบดังน้ี 

๑) จัดทําโครงสรางหลกัสูตรกิจกรรมแนะแนว ที่กําหนดใหมใีนหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับวิสัยทัศน  
เปาหมายและคุณลักษณะที่พงึประสงค  โดยพยายามบูรณาการเน้ือหาสาระกจิกรรมแนะแนวและระหวางกลุมสาระ
การเรียนรูตามความเหมาะสม 

๒) ดําเนินกิจกรรมแนะแนวในคาบเรียนแนะแนว 
๓) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใชหลกัสูตรและการจดักิจกรรมแนะแนว 
๔) ปรับปรุง  และพฒันาหลักสูตรและการจัดกจิกรรมแนะแนวตามความเหมาะสม 
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๕) ประสานงานกบัครทูี่ปรึกษาในการจัดทําระเบียนสะสมของนักเรียนทกุคนทุกระดับช้ันใหถูกตองครบถวน 
สมบรูณและเปนปจจุบัน 

๖) สํารวจปญหาและความตองการของนักเรียนทัง้ดานปญหาสวนตัว  ครอบครัว และการเรียน 
๗) ใหคําปรึกษาแกนักเรียนทางดานการเรียน  ปญหาครอบครัว  การศึกษาตอ  การประกอบอาชีพ        

และ ปญหาตาง ๆ  
๘) รวบรวมเอกสารและเผยแพรสิง่ที่เปนประโยชนแกนักเรยีน  ในดานการเรียน  การศึกษาตอและการ

ประกอบอาชีพ 
๙) จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา  โดยเช่ือมโยงกับระบบดูแลชวยเหลอื

นักเรียน  และกระบวนการเรียนการสอน 
 ๑๐) ดําเนินการแนะแนวการศึกษา  โดยความรวมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 
 ๑๑) ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา 
 ๑๒) ประสานความรวมมือ  และแลกเปลี่ยนเรียนรู  และประสบการณดานการแนะแนวการศึกษา หรือ
เครือขายการแนะแนวภายในสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ และประสานความรวมมือกับเขต
พื้นที่การศึกษาใกลเคียง 

๑๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ  และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
๕.๗.๒  งานทุนการศึกษาและกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
  ให ๑) นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ   ประธานกรรมการ 

๒) นายฐิติวิวัฒน  เดชกุญชร    กรรมการ 
๓) ครูใหญระดับช้ัน     กรรมการ 
๔) นางสุจิภา  วงศวรรณา    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่และความรบัผิดชอบดังน้ี 
๑) สํารวจประเภทกองทุน  และจัดทําขอมลูยอดวงเงินและหลกัเกณฑของแตละกองทุน 

เพื่อใหทุนการศึกษาแกนักเรียน 
๒) สํารวจความตองการของนักเรียนและคัดเลือกเสนอใหทุนการศึกษา และทุนกูยืม       

เพื่อการศึกษาหลักเกณฑที่กําหนด 
๓) ประสานกบัหนวยงานภายนอกเพื่อหาทนุการศึกษา ประสานการกูยืมกับหนวยงาน 

ปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
๔) สรางความตระหนักแกนักเรียนที่ไดรับทุน และนักเรียนที่ไดเงินกูยืมเพื่อการศึกษาเกี่ยวกบั 

การใชจายเงินใหเปนประโยชน 
๕) ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และรายงานผลการดําเนินงาน 

๕.๗.๓ งานวิชาการระดับชั้นเรียน 
  ๑) นายฐิติวิวัฒน  เดชกุญชร   ประธานกรรมการ 
  ๒) นักเรียนวิชาการระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน กรรมการ 
  ๓) นักเรียนวิชาการระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย กรรมการ 
  ๔) นายถนอม  ทิพมาตร    กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที่และความรบัผิดชอบดังน้ี 
 ๑) จัดทําแบบบันทกึขอมลูการจัดการเรียนรูประจําช้ัน เพื่อบันทึกขอมลูการเขาสอนของครู ขอมูลการขาด 
ลา หลบเรียนของนักเรียน 
 ๒) กํากับติดตามการดําเนินบันทึก สรุปขอมูลนักเรยีนวิชาการหองเรียน รวมทัง้จัดกจิกรรมเสริมสรางความ
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เขาใจ ความรัก ความสามัคคีของนักเรียนวิชาการหองเรียน 
 ๓) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบขอมูลการมาเรียนของนักเรียน เพื่อเฝาระวังนักเรียนไมใหมีผลการเรียน ๐ ร 
และ มส. 
 ๔) หากนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะติด ๐ ร และ มส. ใหแจงผูปกครองทราบ หากยังไมไดรับการปรับปรุง
แกไข ใหออกเย่ียมบานนักเรียน  เพื่อพบผูปกครองหรือเชิญผูปกครองนักเรียนรับทราบขอมูล ปญหา และรวมกัน
แกไขปญหารวมกับโรงเรียน 
 ๕) เพื่อสงเสริมการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนตามศักยภาพ และความแตกตางของบุคคลของนักเรียน 

๖) ดูแลชวยเหลอืนักเรียนทีม่ีปญหาดานการเรียน และปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า 
๗) บันทึกขอมลูสถิติการมาเรียนของนักเรียน 
๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

๖.งานวิจัย ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

๖.๑ งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ให  ๑) นางสาวอุทัยวรรณ  วิเศษพงษ    ประธานกรรมการ 

๒) นายสมภพ     โคตพันธ    รองประธานกรรมการ 
๔) นางญาณิศา  คูณวงษ     กรรมการ 
๕) นายเรวัต   เอียดแกว     กรรมการ 
๖) นายบรรจบ   ลําดวน     กรรมการ 
๗) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุม   กรรมการ 
๘) นางสาวนัชนาภรณ  ชูใจ    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่และความรบัผิดชอบดังน้ี 
๑) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  การบริหารการจัดการและการพฒันาคุณภาพกลุมงานวิชาการในภาพรวม 

ของสถานศึกษา 
๒) สงเสริมใหครูศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการเรียนรู 
๓) ประสานความรวมมอืในการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ตลอดจนการเผยแพรผลงานการวิจัยหรือพฒันา

คุณภาพการเรียนการสอน  และกลุมงานวิชาการกบัสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น 

๖.๒ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ให  ๑) นางสาวจันจิรา  จงรักษ  ประธานกรรมการ 

๒) นายถนอม  ทิพมาตร   กรรมการ 
๓) นางพรรณนา ใสกระจาง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่และความรบัผิดชอบดังน้ี 
๑) ศึกษา  วิเคราะห  ความจําเปนในการใชสือ่และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรยีนการสอน   

และการบรหิารกลุมงานวิชาการ 
๒) สงเสริมใหครูผลิต  พัฒนาสือ่  และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
๓) จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนางานดานวิชาการ 
๔) ประสานความรวมมอืในการผลิต  จัดหา  พัฒนาและการใชสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการ

จัดการเรียนการสอน  และพัฒนากลุมงานวิชาการกบัสถานศึกษา บุคคลครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น  
๕) การประเมินผลการพัฒนาการใชสือ่  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 
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๖.๓ งานพัฒนาระบบเครือขาย 

ให ๑) นางสาวพัชรินทร   ใจเที่ยง   
มีหนาที่และความรบัผิดชอบดังน้ี 

๑)  สํารวจระบบเครอืขายขอมูลสารสนเทศ 
๒)  จัดทําทะเบียนเครือขายขอมลูสารสนเทศ 
๓)  จัดระบบฐานขอมลูของสถานศึกษาเพื่อใชในการบรหิารจัดการภายในสถานศึกษาใหสอดคลองกบัระบบ

ฐานขอมูลขององคการบริหารสวนจงัหวัดศรสีะเกษ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 ๔)  พัฒนาบุคลากรผูรบัผิดชอบระบบเครือขายขอมลูสารสนเทศใหมีความรู ความสามารถ และทักษะใน 
การปฏิบัติภารกิจ 
 ๕)  จัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกบัสถานศึกษาอื่น องคการบรหิารสวนจังหวัด ศรีสะเกษ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หนวยงานที่เกี่ยวของ และสวนกลาง 

๖)  นําเสนอและเผยแพรขอมูลสารสนเทศเพื่อการบรหิาร การบรกิารและการประชาสัมพันธ 
๗)  ประเมินและประสานงานระบบเครือขายขอมลูสารสนเทศ และปรบัปรุงพัฒนาเปนระยะๆ 

๖.๔ งานพัฒนาแหลงเรียนรู 
 ๖.๔.๑ งานพัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและซอมบํารุง 
 ให    นางสาวอุทัยวรรณ  วิเศษพงษ     ประธานกรรมการ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ๑ นายถนอม  ทิพมาตร  กรรมการ 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ๒      นางสาวจันจิรา  จงรักษ  กรรมการ 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ๓      นางสาวพัชรินทร  ใจเที่ยง  กรรมการ    
หองปฏิบัติการ ICT                  นางสาวจันจิรา จงรักษ  กรรมการ   
หองปฏิบัติการเพาะพันธุปญญา นายวิเชียร  ไชยโชติ  กรรมการ 

๖.๔.๒ งานพัฒนาหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและศูนยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
ให  ๑) นายสุรสิทธ์ิ  สัญญารัตน     ประธานกรรมการ  
       ๒) คณะครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   กรรมการ  

 ๖.๔.๓ งานหองปฏิบัติการทางภาษา(จีน ญ่ีปุน และภาษาอังกฤษ) 
 ให ๑) นางปทมนันท  โททสัสะ     ประธานกรรมการ  
  ๒) คณะครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   กรรมการ  

๖.๔.๔ งานพัฒนาหองศูนยการเรียนกลุมสาระการเรียนรู 
 ๑. หองภาษาไทย 
  ๑) นางสาวเพญ็พิชญา ศรีนาค    ประธานกรรมการ 

๒) คณะครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   กรรมการ  
 ๒. หองคณิตศาสตร 
  ๑) นางสาวสุพรรณี   สมเสนา    ประธานกรรมการ 

๒) คณะครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   กรรมการ 
 ๓. หองจริยธรรมและสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๑) นางสาวทัศนีพร  แสนสุข    ประธานกรรมการ 

๒) คณะครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ  กรรมการ  
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 ๔. หองศิลปะ 
  นายสมโภช  พิมสอน (หองศิลปะอาคาร1)   ประธานกรรมการ 

นายรณชัย    ชัยสทิธ์ิ       กรรมการ 
 ๕. หองนาฏศิลป 
  นางอุทัย  จินดาชาติ     ประธานกรรมการ 

นายศุภชัย  บุญทาทอง     กรรมการ 
๖. หองดนตร ี

  นางสาวธันยพร  สังขแกว     กรรมการ 
 ๗. แหลงเรียนรูเกษตรผสมผสาน 
  นายวัฒนะ  สะดวก     ประธานกรรมการ 

   นางอําพร  สะดวก     กรรมการ  
  ๘. หองการงานอาชีพ 

  นางเสาวภา  พรหมทา     ประธานกรรมการ 
   นางสาวจินตนา  คงเสนะ     กรรมการ 

๖.๔.๕ งานพัฒนาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน 
  ๑) นางสาวอุทัยวรรณ    วิเศษพงษ   ประธานกรรมการ 
  ๒) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุม    กรรมการ 
 

๗.  งานทะเบียน 
๗.๑  หัวหนางานทะเบียนและวัดผล 
ให  นางอรชร  โคตพันธ ปฏิบัติหนาทีห่ัวหนางานทะเบียน 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดังน้ี 
๑) ควบคุมดูแล ชวยเหลือ แกไขปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทะเบียน 
๒) จัดซื้อจัดหาเอกสาร วัสดุอปุกรณเพื่อใชในกิจการงานทะเบียน 
๓) สํารวจจํานวนและจัดทําบญัชีรายช่ือนักเรียนใหเปนปจจบุัน และรวมพิจารณาจัดนักเรียน  เขาช้ันเรียน/

แผนการเรยีน โดยประสานงานกบัหัวหนากลุมงานวิชาการและผูเกี่ยวของอื่นๆ 
๔) เปนกรรมการกลุมงานวิชาการโดยตําแหนง 
๕) เสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาแตงต้ังหรอืถอดถอนจากเจาหนาที่ทะเบียน 
๖) ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นๆ ตามที่ไดรบัมอบหมาย 
๗.๒ งานทะเบียน 
      ๗.๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  
ให  ๑) นางสาวสุพรรณี  สมเสนา    หัวหนา /นายทะเบียน /งานทะเบียน ม.ตน 
       ๒) นางสาวสุนทรียลักษณ สมรักษ    งานทะเบียน ม.ตน  
      ๗.๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ให  ๑) นายเอกอรุณ  ประอาง      หัวหนา /นายทะเบียน /งานทะเบียน ม.ปลาย 
       ๒) นายถนอม  ทิพมาตร      งานทะเบยีน ม.ปลาย 
 
 
 



๓๕ 
 

มีหนาที่และความรบัผิดชอบดังน้ี 
๑) กรอกขอมูลทะเบียนนักเรียนและออกหมายเลขประจําตัว  จัดทําบญัชีรายช่ือนักเรียนในระดับช้ันที ่

รับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
๒) เก็บขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับสถิติ   จํานวนนักเรียนแตละปการศึกษาทั้งเขาใหมและลาออก 

หรือจบหลกัสูตร 
๓) แจงรายช่ือใหครผููสอนทราบกรณีมีนักเรียนเขาใหมเพิ่มเติมหรอืลาออก 
๔) ออกหลักฐาน ปพ.๑ แกนักเรียนทีจ่บหลกัสูตรหรือขอลาออก 
๕) ดําเนินการเพื่อออกหลักฐานใบประกาศนียบัตร , รายงาน  ปพ.๒ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๖) ดําเนินการแกไขหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – สกุล  หรอืหลกัฐานอื่น ๆ ของนักเรียนใหเปนปจจุบัน 

 ๗) รับหลักฐานการประเมินผลการเรียนจากงานวัดผลเพื่อกรอกขอมลูในปพ.๑ และเก็บรักษา หลักฐานทกุ
ประเภทใหเปนระบบระเบียบและปลอดภัย 

๘) จัดทําผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) และลําดับที่ผลการเรียนเฉลี่ย(PR) ใหถูกตองและเปนปจจุบัน 
๙) รวมมือประสานงานกบังานวัดผล  ในการทํางานที่ตองรบัผิดชอบรวมกัน 

 ๑๐) รวมช้ีแจง หรือบรรยายคุณภาพงานเมื่อมีการประเมินมาตรฐานดานวิชาการของโรงเรียน 
 ๑๑) เปนคณะกรรมการกลุมงานวิชาการโดยตําแหนง 

๑๒) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรบัมอบหมายจากผูบรหิารหรือหัวหนางาน 
๗.๓ งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
ให ๑) นางอรชร  โคตพันธ   ประธานกรรมการ 

  ๒) นายเฉลิมศักด์ิ มะลิงาม  กรรมการ 
  ๓) นางสาวสุพรรณี  สมเสนา  กรรมการ 
  ๔) นายเอกอรุณ  ประอาง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่และความรบัผิดชอบดังน้ี 
๑) กําหนดระเบียบ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
๒) สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดและประเมินผลผลแตละรายวิชา  ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา  

สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
๓) สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล  และประเมินผลการเรียนการสอน  โดยเนนการประเมิน 

ตามสภาพจริง  จากกระบวนการ  การปฏิบัติ  และผลงาน 
๔) จัดใหมกีารเทียบโอนความรู  ทักษะ  ประสบการณ  และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถาน

ประกอบการ  และอื่นๆ  ตามแนวทางทีก่ระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
๕) พัฒนาเครื่องมอืวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน 
๖) สํารวจ วิจัย  อบรมนิเทศ ใหความรูดานการวัดผลประเมนิผลแกครูผูปฏิบัติงานและนักเรียน 
๗) รณรงคใหมีการจัดทําขอสอบที่ไดมาตรฐานการวิเคราะหขอสอบแกครูผูสอน 
๘) ดําเนินการสอบประเมินมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ปที่๖ 
๙) สรปุผลการสอบประเมินผลรายวิชา กลุมวิชาและจัดทําขอมูลสถิติใหเปนหลักฐานชัดเจน 
๑๐) รวมช้ีแจง หรือบรรยายคุณภาพงานเมื่อมีการประเมินมาตรฐานดานวิชาการของโรงเรียน 
๑๑) เปนคณะกรรมการกลุมงานวิชาการโดยตําแหนง   
๑๒) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรบัมอบหมายจากผูบรหิารหรือหัวหนางาน 
 
 



๓๖ 
 

๗.๔ งานกํากับ ติดตามเฝาระวัง   ๐ ร  และ มส. 
ให  ๑) นางอรชร  โคตพันธ    ประธานกรรมการ 

๒) นางสาวสุพรรณี  สมเสนา   กรรมการ 
  ๓) ครูวิชาการระดับช้ันเรียน   กรรมการ 
  ๔) ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน    กรรมการ 
  ๕) นายเอกอรุณ  ประอาง    กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที่และความรบัผิดชอบดังน้ี 
 ๑) จัดทําแบบบันทกึขอมลูการจัดการเรียนรูประจําช้ัน เพื่อบันทึกขอมลูการเขาสอนของครู ขอมูลการขาด 
ลา หลบเรียนของนักเรียน 
 ๒) กํากับ  ติดตามการดําเนินงาน  บันทึก สรุปขอมูลนักเรียนวิชาการหองเรียน รวมทั้ง 
จัดกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจ ความรัก ความสามัคคีของนักเรียนวิชาการหองเรียน 
 ๓) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบขอมูลการมาเรียนของนักเรียน เพื่อเฝาระวังนักเรียนไมใหม ี
ผลการเรียน ๐ ร และ มส. 
 ๔) หากนักเรียนมพีฤติกรรมเสี่ยงที่จะติด ๐ ร และ มส. ใหแจงผูปกครองทราบ หากยังไมไดรับการปรับปรงุ
แกไข ใหเชิญผูปกครองนักเรียนรบัทราบขอมลู ปญหา และรวมกันแกไขปญหารวมกับโรงเรียน 
 ๕) เพื่อสงเสริมการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนตามศักยภาพ และความแตกตางของบุคคล 
ของนักเรียน 

๖) ดูแลชวยเหลอืนักเรียนทีม่ีปญหาดานการเรียน และปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า 
๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

๘. การรับนักเรียน 
ให  ๑) นางปนัดดา  หลาคํา    ประธานกรรมการ 

๒) นางสาวสุพรรณี  สมเสนา   กรรมการ 
  ๓) นายเอกอรุณ  ประอาง    กรรมการ 

๔) นางญาณิศา  คูณวงศ    กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที่และความรบัผิดชอบดังน้ี 

๑) ใหสถานศึกษาประสานงานการดําเนินการแบงเขตพื้นทีบ่ริการการศึกษารวมกัน  และเสนอขอตกลงให
องคการบรหิารสวนจังหวัดศรีสะเกษเห็นชอบ 

๒) กําหนดแผนการรบันักเรียนของสถานศึกษาโดยประสานงานกับองคการบรหิารสวนจังหวัด 
ศรีสะเกษ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวของ 

๓) ดําเนินการรับนักเรียนตามแผนทีก่ําหนดตามนโยบาย 
๔) รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน ในการติดตามชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาในการเขาเรียน 
๕) ประเมินผลและรายงานผลการรบัเด็กเขาเรียนใหสํานักงานองคการบรหิารสวนจังหวัดศรีสะเกษทราบ 
 

๙. กลุมงานสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

    ๙.๑ งานกลุมสาระการเรียนรู 
    ให   ๑.คณะครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
     ๑) นางสาวเพญ็พิชญา  ศรีนาค หัวหนากลุม  ๒) นางอาลิตตา เหมเกียรติกลุ  
     ๓) นางสถาพร  ทําทอง     ๔) นางสาวแสงเดือน ธรรมวิเศษ  



๓๗ 
 

     ๕) นางธัญญพร  ทองมนต      ๖) นางสาววริยา  พันวิสู  
     ๗) นางจุทารัตน  ทองตีฆา       ๘) นายประสบพร  ชูช่ืน 

๒.คณะครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
   ๑) นางสาวสุพรรณี สมเสนา หัวหนากลุม  ๒) นางอรชร  โคตพันธ  
   ๓) นางสาวรจเรศ  สิทธิไชยากุล      ๔) นางญาณิศา  คูณวงษ  
   ๕) นางอาริยา สํานักนิตย     ๖) นางสาวจันทมิา  คําวิเศษ 

๗) นางสาวศศิธร  สายแกว    ๘) นางสาวสทุธิลักษณ  สมรกัษ   
๓.คณะครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

      ๑) นายสุรสิทธ์ิ  สัญญารัตน หัวหนากลุม  ๒) นางปนัดดา  หลาคํา 
   ๓) นายปรีดา  คูณวงษ          ๔) นางสาวนัชนาภรณ ชูใจ   
      ๕) นายสมัย  บัวหยาด       ๖) นางสาวชลธิดา  เช้ือพรมธรรม 

๗) นางสุทิศา  ไชยโชติ     ๘) นายวิเชียร   ไชยโชติ   
 ๙) นายศรัณยกร พิศร     ๑๐) นายเฉลิมศักด์ิ มะลิงาม  
 ๑๑) นางสจุิภา  วงศวรรณา    ๑๒) นางสาวจันจิรา  จงรักษ 

๑๓) นางสาวพัชรินทร  ใจเที่ยง    ๑๔) นางพรรณา  ใสกระจาง 
๑๕) นายถนอม  ทิพมาตร 
๔.คณะครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

      ๑) นางสาวทัศนีพร  แสนสุข หัวหนากลุม  ๒) นางวรารัตน สุคันธชาติ   
      ๓) นายโชคชัย  สามส ี     ๔) นายสาริศฐ  คําทาส ี  
 ๕) นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ         ๖)  นายเรวัต  เอียดแกว 

๗)  นางณิชาภัทร  พิมสอน    ๘) นางธนิกานต  ไขแสง    
 ๙) นายเอกอรุณ  ประอาง     ๑๐) นายธีรพล  โททสัสะ   
 ๑๑) นางลลัลนา  บัวศร ี

๕.คณะครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
      ๑) นายศุภชัย  บุญทาทอง  หัวหนากลุม           ๒) นายสมโภช  พิมสอน 

๓) นางอุทัย  จินดาชาติ        ๔) นายรณชัย    ชัยสิทธ์ิ   
๕) นายดุริยศิลป  วรรณา     ๖) นางสาวธันยพร  สังขแกว 
๖.คณะครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

      ๑) นายวุฒิเกรียงไกร ใจแจง หัวหนากลุม  ๒) นายกฤตชัย แปนโสม  
      ๓) นายสมภพ  โคตพันธ     ๔) นายบรรจบ  ลําดวน  

๗.คณะครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
      ๑) นางสาวจินตนา  คงเสนะ หัวหนากลุม  ๒) นางเสาวภา  พรหมทา   

๓) นายวัฒนะ   สะดวก          ๔) นางอําพร  สะดวก    
๘.คณะครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

      ๑) นางปทมนันท  โททสัสะ หัวหนากลุม  ๒) นางชิดชนก  คําทาสี  
      ๓) นายฐิติวิวัฒน เดชกุญชร      ๔) นางสาวสุวรรณดี  ลาคํา 

๕) นายธานินทร  บัวเข็ม     ๖) นางสาววรางคณา พุฒพันธ   
๗) นางปราณี  พอกพูน       ๘) นางกฤตยา  เลิศศรี   
๙) นางสาวสรณีย  แสงสวาง   



๓๘ 
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
๑) ดําเนินการจัดทําสาระการเรียนรูหลักสูตรสอดคลองหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช

๒๕๕๑  เพื่อใชเปนหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม และใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน
ตอไป 

๒) ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูโดยยึดหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเปนแกน 
๓) ดําเนินการจัดทําสมุดบันทึกผลการพฒันาผูเรียน (ปถ.๕) ของครูในกลุมสาระการเรียนรู 
๔) ดําเนินการการวัดและประเมินผลโดยยึดหลักสูตรสถานศึกษาเปนแกนสําคัญ 
๕) ดําเนินการการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค การประเมินการอานคิดวิเคราะหเขียนของ

และสมรรถนะสําคัญของผูเรียน โดยยึดหลกัสูตรสถานศึกษาเปนแกนสําคัญ 
๖) ดําเนินการจัดแผนการจัดการเรียนรู โดยยึดหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเปนแกนและสอดคลอง 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑    
๗) ดําเนินการตามนโยบายของสถานศึกษา 
๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามนโยบายทีผู่บริหารสัง่การหรอืมอบหมาย 
 

  ๙.๒ งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ให  นายเรวัต    เอียดแกว    หัวหนางานกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

๙.๒.๑  กิจกรรมแนะแนว 
ให ๑) นายฐิติวัฒน เดชกุญชร  หัวหนางานแนะแนว 
 ๔) นางสุจิภา     วงศวรรณา  กรรมการ 

 ๖.๒.๒  กิจกรรมชมุนุม 
ให ๑) นางสาวสุพรรณี   สมเสนา  หัวหนางานกจิกรรมชุมนุม 
 ๒) นายเอกอรุณ    ประอาง  กรรมการ 
 ๓) ครูที่ปรึกษาชุมนุม   กรรมการ 
 ๔) นายถนอม   ทิพมาตร   กรรมการและเลขานุการ 
๙.๒.๓  กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
ให   นายเรืองยศ  สุภาว   ท่ีปรึกษา 

๑) นายกฤตชัย  แปนโสม    ปฏิบัติหนาทีท่ี่ปรึกษากจิกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี 
๒) นายโชคชัย  สามส ี     ปฏิบัติหนาทีท่ี่ปรึกษากจิกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี

 ๓) นายสุรสิทธ์ิ สัญญารัตน  หัวหนากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
 ๔) นายสาริศฐ  คําทาส ี   รองหัวหนากจิกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี

๕) นายวุฒิเกรียงไกร  ใจแจง  ผูกํากบัลูกเสือ-เนตรนาร ี
๖) นายศรัณยกร  พิศร   ผูกํากบัลูกเสือ-เนตรนาร ี
๗) นางธัญญพร  ทองมนต  ผูกํากบัลูกเสือ-เนตรนาร ี
๘) นางสาวเพญ็พิชญา  ศรีนาค  ผูกํากบัลูกเสือ-เนตรนาร ี
๙) นางอุทัย  จินดาชาติ   ผูกํากบัลูกเสือ-เนตรนาร ี
๑๐) นายประสบพร  ชูช่ืน   ผูกํากบัลูกเสือ–เนตรนาร ี
๑๑) นายเรวัต  เอียดแกว   ผูกํากบัลูกเสือ–เนตรนาร ี
๑๒) นางธัญญาพร  ทองมนต  ผูกํากบัลูกเสือ-เนตรนาร ี
๑๓) นางสาววริยา  พันวิสู   ผูกํากบัลูกเสือ-เนตรนาร ี



๓๙ 
 

๑๔) นายศุภชัย   บุญทาทอง  ผูกํากบัลูกเสือ-เนตรนาร ี
๑๕) นายธีรพล  โททสัสะ   ผูกํากบัลูกเสือ-เนตรนาร ี
๑๖) นางสาววรางคณา พุฒพันธ  ผูกํากบัลูกเสือ-เนตรนาร ี
๑๗) นางอาริยา  สํานักนิตย  ผูกํากบัลูกเสือ-เนตรนาร ี
๑๘) นางสปุราณี  พอกพูน  ผูกํากบัลูกเสือ-เนตรนาร ี
๑๙) นางสาวลลัลนา  บัวศร ี  ผูกํากบัลูกเสือ-เนตรนาร ี
๒๐) นางสาวศศิธร  สายแกว  ผูกํากบัลูกเสือ-เนตรนาร ี
๒๑) นางชลธิดา  สุไชยชิต   ผูกํากบัลูกเสือ-เนตรนารี/เลขานุการ 
 

๙.๒.๔  กิจกรรมยุวกาชาด 
 นางวรารัตน    สุคันธชาติ   ท่ีปรึกษา 
 ให   ๑) นางชิดชนก  คําทาสี   หัวหนากิจกรรมยุวกาชาด 

๒) นางสาวจินตนา  คงเสนะ  รองหัวหนากจิกรรมยุวกาชาด 
๓) นางสาวอุทัยวรรณ  วิเศษพงษ  ครูผูนํายุวกาชาด 
๔) นางสถาพร  ทําทอง   ครูผูนํายุวกาชาด 
๕) นางอําพร   สะดวก   ครผููนํายุวกาชาด 
๖) นางสาวจันจิรา  จงรักษ  ครูผูนํายุวกาชาด 
๗) นางสาวสทุธิลักษณ สมรักษ  ครูผูนํายุวกาชาด 
๘) นางธนิกานต ไขแสง   ครูผูนํายุวกาชาดและเลขานุการ 
๙) นางสาวทัศนีพร  แสนสุข  ครูผูนํายุวกาชาด/ผูชวยเลขานุการ 

๙.๒.๕  กิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน 
ให นางอาลติตา  เหมเกียติกุล  ท่ีปรึกษา /ผูตรวจการ 
 ๑) นางเสาวภา  พรหมทา   ผูชวยผูตรวจการผูบําเพ็ญประโยชน 

๒) นายสมโภช  พิมสอน   หัวหนากิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน 
๓) นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุล  หัวหนาหมวด 
๔) นางสาวนัชนาภรณ   ชูใจ  หัวหนาหมวด 
๕) นางสาวแสงเดือน  ธรรมวิเศษ  หัวหนาหมวด 
๖) นางสาวสุวรรณดี  ลาคํา  หัวหนาหมวด 
๗) นางปทมนันท  โททสัสะ  หัวหนาหมวด 
๘) นายเฉลิมศักด์ิ  มะลิงาม  หัวหนาหมวด 
๙) นายบรรจบ  ลําดวน   หัวหนาหมวด 
๑๐) นางณิชาภัทร  พิมสอน  หัวหนาหมวด 
๑๑) นายธานินทร  บัวเข็ม  หัวหนาหมวด 
๑๒) นางสุทิศา  ไชยโชติ   หัวหนาหมวดและเลขานุการ 
๑๓) นางสจุิภา   วงศวรรณา  หัวหนาหมวดและผูชวยเลขานุการ 
 
 
 
 



๔๐ 
 

๙.๒.๖  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
ให   นายเรืองยศ   สุภาว   ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายปรีดา  คูณวงษ   หัวหนากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

๒) นายสมัย  บัวหยาด   ผูกํากบันักศึกษาวิชาทหาร 
๓) นางสาวพัชรินทร  ใจเที่ยง  ผูกํากบันักศึกษาวิชาทหารและเลขานุการ 

๙.๒.๗  กิจกรรมทักษะชีวิต 
ให  นางนริศรารัตน  ชัยภูริโภคหิรัญ  ท่ีปรึกษา 

๑) นางอรชร  โคตพันธ   หัวหนากิจกรรมทักษะชีวิต 
๒) นายวัฒนะ  สะดวก   รองหัวหนากจิกรรมทักษะชีวิต 
๔) นางปนัดดา  หลาคํา   ครูที่ปรึกษากจิกรรม 
๕) นายสมภพ   โคตพันธ   ครูที่ปรึกษากจิกรรม 
๖) นายฐิติวิวัฒน  เดชกุญชร  ครูที่ปรึกษากจิกรรม 
๗) นางญาณิศา  คูณวงษ   ครูที่ปรึกษากจิกรรม 
๘) นายวิเชียร  ไชยโชติ   ครูที่ปรึกษากจิกรรม 
๙) นายถนอม  ทิพมาตร   ครูที่ปรึกษากจิกรรม 
๑๐) นายรณชัย   ชัยสิทธ์ิ   ครูที่ปรึกษากจิกรรมและเลขานุการ 

๙.๒.๘  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
ให  นายวัฒนะ    สะดวก   ท่ีปรึกษา 

๑) นายฐิติวิวัฒน  เดชกุญชร  ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ  กรรมการ 
๓) หัวหนากจิกรรมทุกกจิกรรม  กรรมการ 
๔) ครูที่ปรึกษาทุกระดับช้ัน  กรรมการ 
๕) นางสาววริยา   พันวิสู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่และความรบัผิดชอบดังน้ี 
๑) ดําเนินการจัดทําสาระหลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเรียน เพือ่ใชเปนหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนไพรบึง

วิทยาคม และใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนตอไป 
๒) ดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมทักษะ

ชีวิต กิจกรรมบําเพญ็ประโยชน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยยึดหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเปนแกน 
๓) จัดทําเอกสาร แบบบันทึกกิจกรรมพฒันาผูเรียนทีร่ับผิดชอบ รวมทั้งกํากับติดตามการจัดกิจกรรมอยาง 

ตอเน่ือง 
 

๑๐. งานนิเทศการศึกษา 
ให ๑) นายศึก  ลูกอินทร    ประธานกรรมการ 

๒) นายเรืองยศ     สภุาว    กรรมการ 
๓) นางนริศรารัตน ชัยภูริโภคหิรัญ   กรรมการ 
๔) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ กรรมการ 
๕) นางสาวอุทัยวรรณ  วิเศษพงษ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่และความรบัผิดชอบดังน้ี 
๑) จัดระบบการนิเทศกลุมงานวิชาการ  และการเรยีนการสอนภายในสถานศึกษา 



๔๑ 
 

๒) ดําเนินการนิเทศกลุมงานวิชาการ  และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย  และเหมาะสมกับ
สถานศึกษา 

๓) ประเมินผลการจัดระบบ  และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
๔) ติดตาม  ประสานงานกับองคการบรหิารสวนจงัหวัดศรสีะเกษ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

เพื่อพฒันาระบบและกระบวนการนิเทศกลุมงานวิชาการ  และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
๕) การแลกเปลี่ยนเรียนรู  และประสบการณการจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากบัสถานศึกษา

อื่น  หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในองคการบรหิารสวนจงัหวัดศรสีะเกษ  

๑๑. งานติดตามและประเมินผลงานวิชาการ 
ให ๑) นางนริศรารัตน  ชัยภูริโภคหิรัญ  ประธานกรรมการ 

๒) นางสาวรจเรศ  สิทธิไชยากุล   กรรมการ 
๓) นางอรชร   โคตพันธ    กรรมการ 
๔) นางญาณิศา    คูณวงษ   กรรมการ 
๕) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ กรรมการ 
๖) นางสาวอุทัยวรรณ  วิเศษพงษ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่และความรบัผิดชอบดังน้ี 
๑) จัดระบบทําปฏิทินการติดตามและประเมินผลงานวิชาการ ภายในบริหารกลุมงานวิชาการ 
๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลงานวิชาการใหเหมาะสมกบัสถานศึกษา 
๓) ประเมินผลการจัดระบบ  และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
๔) ติดตาม  ประสานงานกับองคการบรหิารสวนจงัหวัดศรสีะเกษ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

เพื่อพฒันาระบบและกระบวนการประเมินผลงานวิชาการ   
๕) การแลกเปลี่ยนเรียนรู  และประสบการณการติดตามและประเมินผลภายในสถานศึกษากับสถานศึกษา

อื่น  หรือเครือขายการการติดตามและประเมินผลภายในองคการบริหารสวนจงัหวัดศรสีะเกษ  

๑๒. งานขอมูลสารสนเทศโรงเรียน 
ให ๑) นางนริศรารัตน  ชัยภูริโภคหิรัญ  ที่ปรกึษา 

๒) นางชลธิดา  สุไชยชิต    ประธานกรรมการ 
๓) นางสาวสุพรรณี   สมเสนา   กรรมการ 
๔) นายเอกอรุณ  ประอาง    กรรมการ 
๘) นายถนอม  ทิพมาตร     กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่และความรบัผิดชอบดังน้ี 
๑) จัดทําระบบขอมูลระบบสารสนเทศของโรงเรียนผานระบบอิเล็คทรอนิกสของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ใหทันตามกําหนด  
๒) สํารวจและรวบรวมขอมูลนักเรียน  บุคลากรทางการศึกษาและวัสดุ ครุภัณฑของโรงเรียนรายงานตอกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ินดวยระบบระบบอเิล็คทรอนิกส 
๓) ติดตาม  ประสานงานกับองคการบรหิารสวนจงัหวัดศรสีะเกษ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

เพื่อจัดสงขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน   
๔) จัดทําขอมลูนักเรียน ตรวจสอบนักเรียนเขา ออก โดยการปรับปรุงขอมูลอยูเปนประจําโดยประสานงาน

กับงานรับนักเรียน  งานแผนงาน  งานพัสดุและงานอื่นๆทีเ่กี่ยวของ 
๕) ดําเนินการตามนโยบายของสถานศึกษา 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามนโยบายทีผู่บริหารสัง่การหรอืมอบหมาย 
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