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1. กลุมบริหารวิชาการ 
รองผูอํานวยการ นายสมศักด์ิ  สงกา 

ผูชวยรองผูอํานวยการ 1. นางสาวสวางจิต  ธรรมสถิตยพร  

                         2. นางสาวจุฑารัตน  สายอรุณ 

                                 3. นายฉัตรชัย  คะชา 

1.1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
       ผูรับผิดชอบ 

  1) นายสมศักด์ิ  สงกา    ประธานกรรมการ 

2) นายฉัตรชัย  คะชา    รองประธานกรรมการ 

  2) นางสาวสวางจิต   ธรรมสถิตยพร   กรรมการ 

  3) นายมนตรี   สมไรขิง    กรรมการ 

  4) นายวิศิษฐ  มีศรี    กรรมการ 

  5) นายสิปปแสง  สุขผล    กรรมการ 

  6) นางสาวฐิติรัตน   จันทรอําพร   กรรมการ 

  7) นายเอกราช  อยูฤกษ    กรรมการ 

  8) นางจิรฐา  ธรรมรักษ   กรรมการ 

  9) นายมนัส  พังจนุันท   กรรมการ 

                       10) นางสาวจุฑารัตน สายอรุณ   กรรมการและเลขานุการ 

            11) นางณัฏฐพร  กลัดเข็ม    กรรมการและผช.เลขานุการ 

ขอบขายหนาที ่

 1) วิเคราะหปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา 

 2) กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจเปาหมายและภาพความสําเร็จของการจัดการศึกษา 

 3) กําหนดสาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวังในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 

4) วางแผนการจัดการเรียนรู กระบวนการเรียนรู เพื่อพัฒนาความรูความสามารถและคุณลักษณะอัน

พึงประสงคตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

5) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

6) กําหนดเกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 

7) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาทีค่รอบคลุมสาระการเรียนรู 

กระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นและสถานศึกษา 
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ระเบียบที่เกีย่วของ 

 1) หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ป 2551 

 2) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ 

 3) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 28 

1.2 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู 
      ผูรับผิดชอบ 

  1) นางสาวสวางจิต ธรรมสถิตยพร   ประธานกรรมการ 

  2) นายวิศิษฐ  มีศรี    กรรมการ 

  3) นายสิปปแสง  สุขผล    กรรมการ 

  4) นางสาวฐิติรัตน จันทรอําพร   กรรมการ 

  5) นายเอกราช  อยูฤกษ    กรรมการ 

  6) นางจิรฐา  ธรรมรักษ   กรรมการ 

  7) นางสาวจุฑารัตน  สายอรุณ   รรมการ 

  8) นางสุนทรี  พุมมณี    กรรมการ 

  9) นายมนัส  พังจนุันท   กรรมการ 

                       10) นายมนตรี  สมไรขิง    กรรมการ 

            11) นางณัฏฐพร  กลัดเข็ม    กรรมการ 

                       12) นางสาวสุพัฒนา ดีเทียนอินทร   กรรมการ 

                      13) นายฉัตรชัย  คะชา        กรรมการและเลขานุการ 

ขอบขายหนาที ่

1) ตรวจสอบการจัดทาํแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความสามารถของนักเรียน 

2) จัดกิจกรรมตามความสนใจ และความสามารถของผูเรียนโดยใชเทคนิคการสอนที่

หลากหลาย    ใหผูเรียนมีสวนรวมในการจดัประสบการณการเรียนรู 

3) ใชขอมูลสารสนเทศพฒันาผูเรียนอยางเหมาะสมและทันเหตุการณ 

4) จัดอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรในเร่ืองการปฏิรูปการเรียนรู 

     ระเบียบที่เกี่ยวของ 

1) หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ป 2551 

2) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ 

3) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 หมวด 4 
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1.3 งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
 ผูรับผิดชอบ 
 1) นายฉัตรชัย คะชา ประธานกรรมการ 

 2) นายวีระพงษ วิชัย กรรมการ 

 3) นางสุรัสวดี เภารัศมี กรรมการ  

 4) นางสาวสุพฒันา ดีเทียนอินทร กรรมการ  

 5) นางสาวนฤมล ศิริธานนัท กรรมการ 

 6) นายคมกฤช นอนจนิดา กรรมการ 

 7) นายสมพร เล็กจินดา กรรมการ                                      

8) นางสาวเพญ็ศรี สรรพคง กรรมการและเลขานุการ                      

      ขอบขายหนาที ่
1) สรุปผลการเรียนรูในทุกรายวิชาทุกระดับชัน้ 
2) จัดทํา GPA  และ PR ของโรงเรียน 
3) จัดทําสถิติผลการเรียนรูในภาพรวมของโรงเรียน 
4) จัดทําหลักฐานเอกสารเก่ียวกับงานทะเบียนนกัเรียน 
5) ประสานงานในการจัดสอบระหวางป ปลายภาค และปลายป 
6) จัดทําหลักฐานการเขาเรียนและการลาออกของนกัเรียนทุกคน 
7) ดําเนนิการจัดการเทยีบโอนผลการเรียนของนักเรียน 

 ระเบียบที่เกีย่วของ 
     1) หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ป 2551 

 2) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรัตนโกสินทสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ 

 3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของผูกํากับการสอบ พ.ศ.2548 

 4) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของผูสอบ พ.ศ.2548 

 5) เอกสารแนวดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การศกึษาข้ันพืน้ฐาน และการศึกษาระดับ  

              อุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา สํานักทดสอบการศึกษา สพฐ.  พ.ศ.2546 

 6) แนวทางการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ.2545   สํานัก        

              นโยบายและ แผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน สพฐ.  พ.ศ.2547 
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1.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ 

1) นางสาวจุฑารัตน สายอรุณ   ประธานกรรมการ 

2) นายสิทธเิทพ  เล้ียงรักษา   กรรมการ 

3) นางสาวรัตนาภรณ มีรักษา    กรรมการ 

4) นางสาวสายทอง อุนตะ    กรรมการ 

5) นายดวงอนุชา บัวงาม    กรรมการ 

6) นางสาวอัญชลี ลอทนงศักด์ิ    กรรมการ 

7) นางสาวพทุธชาติ สุขาบูรณ   กรรมการและเลขานุการ 

ขอบขายหนาที ่

1) วิเคราะหสรุปปญหาในเร่ืองการเรียนการสอน 

2) กําหนดแนวทางพฒันาการเรียนการสอน 

3) จัดทําวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียน 

4) นําผลการวจิัยมาพัฒนาหรือแกปญหาการเรียนการสอน 

ระเบียบที่เกีย่วของ 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 มาตรา 30 

1.5 งานพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ 

1) นางสาวจุฑารัตน สายอรุณ   ประธานกรรมการ 

2) นางสาวดวงใจ ไชยคุณ    กรรมการ 

3) นายดวงอนุชา บัวงาม    กรรมการ 

4) นายสิทธเิทพ  เล้ียงรักษา   กรรมการ 

5) นายสิปปแสง  สุขผล    กรรมการ 

6) นายรพีพทัร  แผวผา    กรรมการ 

7) นางสาวสายทอง อุนตะ    กรรมการ 

8) นางสาวสุนษิา อาจออนศรี   กรรมการ 

9) นางสาวเอ้ืองฟา เรืองผ้ึง    กรรมการ  

10) นายวีระพงษ วิชัย    กรรมการ 
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11) นายคมกริช  นอยจนิดา   กรรมการ 

12) นางปทิตตา  อากาศฤกษ   กรรมการและเลขานุการ 

ขอบขายหนาที ่

1) ผลิตส่ือและนวัตกรรมเพือ่ใชในการเรียนการสอน 

2) พัฒนาส่ือการสอนโดยใชเทคโนโลย ี

3) พัฒนาครูในการผลิตส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ระเบียบที่เกีย่วของ 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 หมวด 9 

1.6 งานพัฒนาและสงเสริมแหลงเรียนรู 
  ผูรับผิดชอบ 

1) นางสาวสวางจิต ธรรมสถิตยพร ประธานกรรมการ 

2) นายไทยรัฐ โพธิพ์ันธ รองประธานกรรมการ 

3) นายสิปปแสง สุขผล กรรมการ 

4)  นางสาวฐิติรัตน จันทรอําพร กรรมการ 

5) นางสาวดวงใจ ไชยคุณ กรรมการ 

6) นายระพพีัทร แผวผา กรรมการ 

7)  นายสิทธิเทพ เล้ียงรักษา กรรมการ 

8)  นางสาวรัตนาภรณ มีรักษา กรรมการ 

9)  นางกิตติกาญจน อินทเกตุ กรรมการ 

10)นางผองพรรณ สังขพญา กรรมการและเลขานุการ 

  ขอบขายหนาที ่

  1)  พัฒนาแหลงเรียนรูในทกุกลุมสาระการเรียนรู 
 2)  จัดบรรยากาศและส่ิงแวดลอมภายในกลุมสาระการเรียนรูและในหองเรียน 

  3)  พัฒนางานหองสมุดใหมีขอมูลที่คนควาไดหลากหลายและบรรยากาศท่ีจงูใจนักเรียน 
  4)  พัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยีใหมีความพรอมในการเรียนการสอนและคนควาหาความรู 
       ระเบียบที่เกี่ยวของ 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2551 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 
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1.7 งานนิเทศการศึกษา 
       ผูรับผิดชอบ 

  1) นายสมศักด์ิ  สงกา     ประธานกรรมการ 

2) นายถวัลย  พึ่งเงิน     กรรมการ 

  3) นายมนตรี  สมไรขิง     กรรมการ 

  4) นางสาวฐิติรัตน จันทรอําพร    กรรมการ 

  5) นายสิปปแสง  สุขผล     กรรมการ 

  6) นางสาวจุฑารัตน สายอรุณ    กรรมการ 

  7) นางจิรฐา  ธรรมรักษ    กรรมการ 

  8) นายเอกราช  อยูฤกษ     กรรมการ 

  9) นายวิศิษฐ   มีศรี     กรรมการ 

10)นางณัฏฐพร  กลัดเข็ม     กรรมการ 

  11) นายฉัตรชยั  คะชา     กรรมการ 

             12) นางสาวสวางจิต ธรรมสถิตยพร    กรรมการและเลขานุการ 

  ขอบขายหนาที ่

1)  วางแผนจัดการนิเทศงานวชิาการใหแกบุคลากรภายในโรงเรียน 
2)  กําหนดแนวทางในการควบคุมและติดตามกระบวนการเรียนการสอนและจัดการศึกษา 
3)  จัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการเรียนการสอน 
4)  กํากับติดตามประเมินผลการทํางานของกลุมสาระ 

  ระเบียบที่เกีย่วของ 

1) กฎกระทรวงวาดวยการกาํหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและ 
   การจัดการศึกษา พ.ศ.2550 

1.8 งานพัฒนาและดําเนินงานสาระหลักสูตรทองถิ่น 
         ผูรับผิดชอบ 

  1) นางศิริรัตน  สมไรขิง     ประธานกรรมการ 

  2) นายฉัตรชัย  คะชา     กรรมการ 

  3) นางสาวจุฑารัตน สายอรุณ    กรรมการ 

  4) นายคมกริช  นอยจนิดา    กรรมการ 

  5) นายมนัส  พังจนุันท    กรรมการและเลขานุการ 
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ขอบขายหนาที ่

  1) วิเคราะหสํารวจจสภาพของทองถิน่เพื่อจัดทําหลักสูตรทองถิน่ 

  2) นําภูมิปญญาชาวบาน อาชีพในทองถิน่ กาํหนดในหลักสูตรทองถิน่ 

  3) จัดทําหลักสูตรทองถิน่ใหสอดคลองกัลสภาพสังคมในทองถิน่ 

  4) นําหลักสูตรทองถิน่ไปใชในการสอน 

  5) ประเมินผลหลักสูตรทองถิ่นเพื่อปรับปรุงแกไขและพัฒนา 

ระเบียบที่เกีย่วของ 

  1) หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2542 

  2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 

1.9 งานวางแผนงานและสารสนเทศดานวิชาการ 
  ผูรับผิดชอบ 

                      1)  นายสมศักด์ิ สงกา ประธานกรรมการ 

 2) นางสาวจุฑารัตน สายอรุณ กรรมการ 

 3) นางสาวนฤมล ศิริธานนัท กรรมการ 

 4)  นางปทิตตา อากาศฤกษ กรรมการ 

 5)  นางสาวสวางจิต ธรรมสถิตพร กรรมการ 

 6)  นางสุรัสวดี เภารัศมี กรรมการ 

 7)  นายสมพร เล็กจินดา  กรรมการ 

 8)  นางสาวเพ็ญศรี สรรพคง  กรรมการ 

 10)นายคมกริช นอยจนิดา  กรรมการ 

 11)นางสาวสุพัฒนา  ดีเทียนอินทร กรรมการและเลขานุการ 

               ขอบขายหนาที ่

                      1) วางแผนการดําเนนิงานโดยจัดทําโครงการ  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 2)  ดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและโครงการ 

 3)  สรุปผล  ประเมินโครงการที่เกี่ยวของกบังานวิชาการ 

    ระเบียบที่เกี่ยวของ 

1) กฎกระทรวงวาดวยการกาํหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและ 
   การจัดการศึกษา พ.ศ.2550 
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1.10 งานจัดการเรียนการสอน 
       ผูรับผิดชอบ 

   1) นางสาวสวางจิต ธรรมสถิตยพร   ประธานกรรมการ 

  2) นายมนตรี  สมไรขิง    กรรมการ 

  3) นายวิศิษฐ  มีศรี    กรรมการ 

  4) นายสิปปแสง  สุขผล    กรรมการ 

  5) นางสาวฐิติรัตน จันทรอําพร   กรรมการ 

  6) นายเอกราช  อยูฤกษ    กรรมการ 

  7) นางจิรฐา  ธรรมรักษ   กรรมการ 

  8) นางสาวจุฑารัตน  สายอรุณ   กรรมการ 

  9) นายมนัส  พังจนุันท   กรรมการ 

                         10) นางณัฏฐพร  กลัดเข็ม    กรรมการ 

                         11) นายฉัตรชัย  คะชา        กรรมการ 

              12) นายไทยรัฐ  โพธิพ์ันธุ   กรรมการและเลขานุการ 

ขอบขายหนาที ่

  1) จัดอบรมพัฒนาบุคคลากร 

  2) วางแผนจัดตารางสอน 

  3) ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

  4) นิเทศติดตามประเมนิผลการจัดการเรียนการสอน 

ระเบียบที่เกีย่วของ 

1) กฎกระทรวงวาดวยการกาํหนดหลักเกณฑและวิธกีารกระจายอํานาจการบริหารและการ

จัดการศึกษา พ.ศ. 2550 

2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนว

การ  จัดการศึกษา 

1.11 งานจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติงานดานวิชาการของสถานศึกษา 

       ผูรับผิดชอบ 

                      1)  นายฉัตรชยั คะชา ประธานกรรมการ   

 2)  นางณัฏฐพร กลัดเข็ม       (นายทะเบียน) กรรมการ  

 3)  นางสาวเพ็ญศรี สรรพคง      (งานวัดผล) กรรมการ 
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 4)  นางสาวนฤมล ศิริธานนัท กรรมการ 

 5)  นายสมพร เล็กจินดา กรรมการ 

 6)  นางสุรัสวดี เภารัศมี กรรมการ 

 7)  นายวีระพงษ วิชัย  กรรมการและเลขานุการ 

             ขอบขายหนาที ่

                      1)  จัดทาํระเบียบและแนวปฏิบัติการติดตอขอเอกสารหลักฐานดานวิชาการ 

 2)  จัดทาํระเบียบวัดผลประเมินผลใหสอดคลองกับระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 

 3)  ออกเอกสารเก่ียวกับงานทะเบียนวิชาการ 

 4)  ดําเนินการทํา GPA.,PR. ของโรงเรียน 

 5)  ดําเนินการตรวจสอบวุฒ ิ

  ระเบียบที่เกีย่วของ 

                      1)  แนวการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  สํานัก 

      วิชาการและมาตรฐานการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

1.12 งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 
          ผูรับผิดชอบ 

1) นายสมศักด์ิ  สงกา    ประธานกรรมการ 

2) นางณัฏฐพร  กลัดเข็ม    กรรมการ    

3) นางสาวจุฑารัตน สายอรุณ   กรรมการ 

4) นายวิศิษฐ  มีศรี    กรรมการ 

5) นางสาวฐิติรัตน จันทรอําพร   กรรมการ 

6) นายสิปปแสง  สุขผล    กรรมการ 

7) นายมนตรี  สมไรขิง    กรรมการ 

8) นายเอกราช  อยูฤกษ    กรรมการ 

9) นางจิรฐา  ธรรมรักษ   กรรมการ 

10) นายสหพล  ส่ีสมประสงค   กรรมการและเลขานุการ 

ขอบขายหนาที ่

1) คัดเลือกหนังสือแบบเรียนใหเหมาะสมกับวิชา 

2) ประเมินผลการใชแบบเรียนทุกป 

3) ประสานงานสํานักพิมพในการจัดซื้อหนังสือ 
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ระเบียบที่เกีย่งของ 

1) กฎกระทรวงวาดวยการกาํหนดหลักเกณฑและวิธกีารกระจายอํานาจการบริหารและการ

จัดการศึกษา พ.ศ.2550 

1.13 งานแนะแนว 

      ผูรับผิดชอบ 

             1)  นางสุนทรี พุมมณี ประธานกรรมการ 

                      2)  นางทรัพย ถวิล กรรมการ 

  3)  นายบุญชม เดชชาวนา กรรมการ 

                      4)  นางสาวบุญนะ บุญเอ่ียมยิง่ กรรมการและเลขานุการ 

      ขอบขายหนาที ่

1) แนะแนวการศึกษาตอ 
2) เปนทีป่รึกษาใหกับนักเรียน 
3) ชวยระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน 

   ระเบียบที่เกีย่วของ 

 1)  กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑและวธิีการกระจายอํานาจการบริหารและ 

     การจัดการศึกษา พ.ศ.2550 

1.14 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
          ผูรับผิดชอบ 

   1) นายถวัลย  พึ่งเงิน    ประธาน   

2) นางสาวสวางจิต ธรรมสถิตยพร   กรรมการ 

  3) นางสาวจุฑารัตน สายอรุณ   กรรมการ 

  4) นายสิปปแสง  สุขผล    กรรมการ 

  5) นายมนตรี  สมไรขิง    กรรมการ 

  6) นายวิศิษฐ  มีศรี    กรรมการ 

  7) นางสาวฐิติรัตน จันทรอําพร   กรรมการ 

  8) นายมนัส  พังจนุันท   กรรมการ 

  9) นางจิรฐา  ธรรมรักษ   กรรมการ 

                       10) นายเอกราช  อยูฤกษ    กรรมการ 

  11)นางณัฏฐพร  กลัดเข็ม    กรรมการ  
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 12)นางสาวสุพัฒนา ดีเทียนอินทร กรรมการ 

 13)นางสาวเอ้ืองฟา    เรืองผ้ึง         กรรมการ 

  14)นางสาวพัสตราภรณ บัญชรมาศพรรณ   กรรมการ 

15)นางสาวสุนิษา   อาจออนศรี    กรรมการ 

16)นางปทิตตา     อากาศฤกษ    กรรมการและเลขานุการ 

      ขอบขายหนาที ่

 1)  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุกงาน/กลุมสาระ 

  2)  จัดทาํการประเมินตนเองปละ 1 คร้ัง 
 3)  กําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 4)  ดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแตละมาตรฐาน 

 5)  จัดทาํรายงานประจําปของโรงเรียน 

 6)  เตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

  ระเบียบทีเ่กีย่วของ 
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 หมวด 6 

1.15 งานสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ 

             1)  นายฉัตรชยั คะชา ประธานกรรมการ 

                       2)  นายสิทธิเทพ เล้ียงรักษา กรรมการ 

                       3)  นายพิชิต สํ่าประเสริฐ กรรมการ 

 4)  นายสุรมิตร ศรีเสนพิลา กรรมการ 

 5)  นายระพีพทัร แผวผา กรรมการ 

 6)  นางจรีรวรรณ วรยศ กรรมการ 

 7)  นางสาวพทุธชาติ สุขาบูรณ กรรมการและเลขานุการ 

  ขอบขายหนาที ่

1) สํารวจความตองการดานวชิาการและวิชาชพีของชุมชน 
2) จัดกิจกรรมสงเสริมความรูดานวิชาการและวิชาชีพแกชมุชน 
3) สรุปผลการดําเนินงานการใหความรูแกชมุชน 

    ระเบียบที่เกีย่วของ 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 
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1.16 งานประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 
         ผูรับผิดชอบ 

1) นางสาวจุฑารัตน สายอรุณ    ประธานกรรมการ 

2) นางสิริพร  วงศโกมลเชษฐ   กรรมการ 

3) นางมณัธฎา  ยุตตานนท   กรรมการ 

4) นางปทิตตา  อากาศฤกษ   กรรมการ 

5) นางสาวสุนษิา อาจออนศรี   กรรมการและเลขานุการ 

ขอบขายหนาที ่

1) สํารวจความตองการจาํเปนในการรวมมือดานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนๆ 

2) จัดกิจกรรมสงเสริมดานวชิาการรวมกนัสถานศึกษาอ่ืนๆ 

3) สรุปผลการดําเนนิงานพฒันางานวิชาการรวมกับสถานศึกษาอ่ืนๆ 

ระเบียบที่เกีย่วของ 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545  
 

1.17 งานสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน  
       สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
  ผูรับผิดชอบ 

 1)  นายฉัตรชยั  คะชา    ประธานกรรมการ 

 2)  นายระพีพทัร  แผวผา    กรรมการ 

 3)  นายสุรมิตร  ศรีเสนพิลา     กรรมการ 

 4)  นางสาวบุญนะ บุญเอ่ียมยิง่            กรรมการ 

 5)  นางสาวพทุธชาติ สุขาบูรณ    กรรมการและเลขานุการ 

  ขอบขายหนาที ่

 1)  ใหความรวมมือดานวิชาการกับบุคคลครอบครัวและองคกรภายนอก 

 2)  สงเสริมสนับสนนุงานดานวิชาการแกบุคคลครอบครัวและองคกรภายนอก 

 3)  รวมวางแผนการจัดการศึกษาแกบุคคลครอบครัวและองคกรภายนอก 

 4)  สรุปผลการดําเนินงานดานวิชาการรวมกับบุคคลครอบครัวและองคกรภายนอก 

  ระเบียบที่เกีย่วของ 
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545  
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1.18 งานสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 
          ผูรับผิดชอบ 

1) นายถวัลย  พึ่งเงิน    ประธานกรรมการ 

2) นางสาวจุฑารัตน สายอรุณ   รองประธานกรรมการ 

3) นายสิปปแสง  สุขผล    กรรมการ 

4) นางสาวเอ้ืองฟา เรืองผ้ึง    กรรมการ 

5) นางสาวสุนษิา อาจออนศรี   กรรมการ 

6) นางสาวจิราพร นิลาพันธ   กรรมการ 

7) นางสาวพัสตราภรณ บัญชรมาศพรรณ  กรรมการและเลขานุการ 

ขอบขายหนาที ่ 

1) ประสาน สํารวจครู นกัเรียนที่มีความเปนเลิศในดานวิชาการแตละกลุมสาระ 

2) จัดกิจกรรมพัฒนาครู นักเรียน มุงสูความเปนเลิศสากล 

3) สรุปผลการดําเนนิงาน 

1.19 งานสํานักงานวิชาการและพัสดุ 
ผูรับผิดชอบ 

1) นางสาวสวางจิต ธรรมสถิตยพร   ประธานกรรมการ 

2) นางสาวเพญ็ศรี  สรรพคง    รองประธานกรรมการ 

2) นางสาวภัสสร ไขลือนาม   กรรมการ 

3) นางสาวยวุดี  สมเช้ือเวียง   กรรมการ 

4) นางสาวนฤมล ศิริธานนัท   กรรมการและเลขานุการ 

ขอบขายหนาที ่

 1) ดูแลตรวจสอบและเสนอซ้ือพัสดุของฝายวิชาการ 

 2) ควบคุมการใชกระดาษและหมกึ เคร่ืองถายเอกสารและเคร่ืองโรเนยีว 

 


