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หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 
รองผู้อำนวยการกลุม่บริหารวิชาการ 

       รองผู้อำนวยการกลุม่บริหารงานวิชาการมหีน้าที่ควบคุมดูแล และรบัผิดชอบการปฏิบัติงานกลุม่บริหาร
วิชาการให้ดำเนินไปด้วยความถูกต้อง  ตรงเวลา  มีประสิทธิภาพ  ในเรื่องต่อไปนี้ 
 ๑.1 เป็นประธานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๑.๒ วางแผนการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาสง่เสรมิการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
 ๑.๓ บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑.๔ จัดทำปฏิทินงานของกลุ่มบรหิารงานวิชาการเพื่อเป็นเครื่องมอืในการติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 
 ๑.5 จัดทำคู่มือการบริหารงานวิชาการเพื่อเป็นแนวทางในการบรหิารงานโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน 
 ๑.๖ ช่วยแก้ปัญหา พัฒนางาน และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรเพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 ๑.๗ ปฏิบัตหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบญัชา 

 
กลุ่มบรหิารวิชาการแบ่งงานบรหิารภายในดังนี ้

 
๑. งานสำนักงาน 

หัวหน้างานสำนักงาน 
 

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบรหิารวิชาการมีหน้าที่ควบคุมดูแล และรบัผิดชอบการปฏิบัติงานกลุม่
บรหิารงานวิชาการให้ดำเนินไปด้วยความถูกต้อง  ตรงเวลา  มีประสิทธิภาพ  ในเรื่องต่อไปนี้ 
 ๑.1 ร่วมวางแผนงานบรหิารงานและแผนงานวิชาการ จัดทำแผนงาน/โครงการ/งาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน
กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
 ๑.2 ร่วมกำหนดทิศทางจัดทำนโยบาย และจัดทำแผนปฏิบตัิงานของโรงเรียน 
 ๑.3 สำรวจความต้องการจำเป็นของกลุ่มงานวิชาการ 
 ๑.4 จัดระบบส่งเสริม สนบัสนุนและอำนวยความสะดวก ในการบริหารด้านวิชาการ 
 ๑.5 จัดหาสื่อวัสดุอปุกรณ์ เทคโนโลยทีี่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน   ทุกด้าน 
 ๑.6 ติดตาม ประเมินผล สนบัสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัตงิานของบุคลากรในด้านต่าง ๆ 
 ๑.7 นำผลการประเมินมาปรบัปรุงแก้ไข เพื่อให้การสนับสนนุ และอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ให้มี
ความยืดหยุ่นคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 ๑.8 รบั – ส่งหนังสือและเสนอเรื่องให้หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
 ๑.9 ลงทะเบียนและทำทะเบียนคุมหนังสือรบั-ส่ง หนังสือราชการกลุม่งานวิชาการ 
 ๑.10 จัดทำเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 ๑.11 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมของกลุ่มบรหิารวิชาการ 
 ๑.12 สรปุรายงานการดำเนินงานของงานเมือ่สิ้นปีการศึกษา 



 
 

 ๑.13 จัดตารางสอบ จัดกรรมการคุมสอบ และระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการสอบ รวมทัง้รักษาความ
ปลอดภัยของข้อสอบ / แบบทดสอบ ทุกรายวิชา ทุกระดบัช้ัน 
 ๑.14 ดูแลรับผิดชอบในการจัดทำข้อสอบ และการเก็บรักษาให้ปลอดภัย 
 ๑.15 สรปุผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สรปุผลคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ สรปุผลการอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียน สรุปผลสมรรถนะทีส่ำคัญของผู้เรียน 
 ๑.16 จัดหา/จัดซื้อ วัสดุอปุกรณ์ ครุภัณฑ์ ของกลุ่มบรหิารวิชาการโดยประสานกบังานพสัดุโรงเรียน 
 ๑.17 อำนวยความสะดวกและใหบ้รกิารวัสดอุุปกรณ์สำนักงานแก่ครูทีม่าใช้บริการงานวิชาการ 
 ๑.18 ปฏิบัตหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บงัคับบัญชา 
 
2. งานกลุ่มสาระการเรยีนรู้   

หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้มหีน้าที่ควบคุมดูแล และรบัผิดชอบการปฏิบัตงิานกลุม่บริหารงาน
วิชาการให้ดำเนินไปด้วยความถูกต้อง  ตรงเวลา  มีประสิทธิภาพ  ในเรื่องต่อไปนี้ 
 2.1 เป็นคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 
 2.2 กำหนดโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.3 กำหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้ การจัดกจิกรรม พร้อมแนวทางการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ของแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้ 
 2.4 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลและตัดสินผลการเรียนตามแนวทางที่
กำหนด  

2.5 พจิารณาจัดครูเข้าสอนในรายวิชาต่างๆและเป็นคณะกรรมการจัดทำตารางสอน ตารางเรียนราย
ภาค/รายปี 
 2.6 นิเทศ กำกับ ติดตาม ดูแลการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรและระเบียบของสถานศึกษาว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
 2.7 สนับสนุนให้ครผููส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลิตสื่อ /จัดหา และเลอืกใช้สื่อทีเ่หมาะสมทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพประกอบการจัดการเรียนรู้ 
 2.8 จัดให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สอนซ่อมเสริม ให้แก่นกัเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินหรือ
ต้องการไดร้ับการพัฒนาการเรียนรู้เป็นกรณีพเิศษ 
 2.9 ร่วมกับกลุ่มบรหิาร พฒันาบุคลากรโดยการจัดสง่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้ากบัการอบรม 
ประชุม สมัมนา หรือศึกษาดูงาน เพือ่เพิม่พูนประสบการณ์การเรียนรู ้
 2.10 สนับสนุนสง่เสรมิให้ครูในกลุม่สาระการเรียนรู้ พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครูตามศักยภาพ
โดยการจัดทำผลงานทางวิชาการ หรือศึกษาต่อในระดบัทีสู่งข้ึน 
 
๓. งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   

งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมหีน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
กลุ่มบรหิารงานวิชาการให้ดำเนินไปด้วยความถูกต้อง  ตรงเวลา  มีประสิทธิภาพ  ในเรื่องต่อไปนี้ 
 3.1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศเกี่ยวกบัสภาพ
ปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถ่ิน 
 3.2 จัดทำโครงสร้างหลกัสูตรและสนับสนุนให้ครูทุกกลุม่สาระการเรียนรูจ้ัดทำหลักสูตรของทุกกลุม่
สาระ โดยใหส้อดคล้องกบัวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 
 

 3.3ให้คำปรึกษาเกี่ยวกบัการพัฒนาหลกัสูตร การนำหลักสตูรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล ตลอดจนแนะแนวให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3.4 รวบรวมหลกัสูตรของโรงเรียนและกลุ่มสาระต่าง ๆ เพือ่ใช้ในการประเมินและปรบัปรุง 
 3.5 ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกจิกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ   
ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
ป้องกันและไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จรงิ และการปฏิบัตจิรงิ ค่านิยมที่ดีงามและคุณลกัษณะที่พึง
ประสงค์ทีส่อดคล้องกบัเนือ้หาสาระกิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหลง่เรียนรู้ให้เอื้อต่อ
การจัดกระบวนการเรียนรู ้
 3.6 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร และสง่เสรมิให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปรับปรงุและพัฒนาหลกัสูตรตามความเหมาะสม 
 3.7 ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.8 ส่งเสริมให้ครูจัดทำผลงานวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 3.9 จัดให้มีการนิเทศและตรวจสอบแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ของครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระ 
 3.10 จัดให้มกีารนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นการนเิทศทีร่่วมมือ 
ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร 
 3.11 ประสานงานความร่วมมือกบักลุ่มสาระในวงการแผน มอบหมายและกำหนดครูผูส้อนในรายวิชา
ต่างๆ ตรงตามวุฒิการศึกษาและความรู้ความสามารถ 
 3.12 จัดทำเอกสาร ตารางสอนครู ตารางเรียนของนักเรียน ตารางสอนประจำช้ัน และตารางสอนซ่อม
เสริมของนกัเรียนทุกช้ัน 
 3.13 ติดตาม ดูแลการสอน การสอนซ่อมเสริมทั้งตามตารางและนอกตารางสอน 
 3.14 ประสานงานการจัดรายวิชาเพิ่มเติมและวางแผนจดัระบบการเลือกวิชาเพิ่มเติมของนักเรียนช่วงช้ัน3 
 3.15 จัดให้ครูเข้าสอนตรงและเต็มเวลา 
 3.16 ประสานความร่วมมือกับกลุ่มสาระการเรียนรูต้่าง ๆ  ในการส่งเสริมและสนับสนุนครู/นักเรียนเข้า
ร่วมการประกวดแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก 
 3.17 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม เช่น ส่งครูเข้าร่วม
การอบรม/ประชุมสัมมนาต่าง ๆ 
 3.18 ปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
๔. งานทะเบยีนวัดผล 

งานทะเบียนวัดผลมหีน้าที่ควบคุมดูแล และรบัผิดชอบการปฏิบัติงานกลุม่บริหารงานวิชาการให้ดำเนิน
ไปด้วยความถูกต้อง  ตรงเวลา  มีประสทิธิภาพ  ในเรื่องต่อไปนี้ 
 4.1 ส่งเสริมพฒันาระบบและเทคนิควิธีการวัดและและเมินผลการเรียนด้านต่าง ๆ แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เช่น พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ไดม้าตรฐาน 
 4.2 ร่วมกับนายทะเบียนรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผลการประเมินผลการเรียนรู้แตล่ะคน ในแต่
ละภาคเรียน/แตล่ะปกีารศึกษา 
 4.3 ตรวจสอบสรปุข้อมูลผลการเรียนของผูเ้รียนแตล่ะคนเมือ่จบช่วงช้ัน เพื่อเสนอรายช่ือผูม้ีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเสนอให้ผูบ้รหิารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัตกิารจบช่วงช้ัน 



 
 

 4.4 ให้คำปรึกษา ติดตาม กำกับการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักวิชาและ
แนวทางที่สถานศึกษากำหนดไว้ 
 4.5 จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาต่าง ๆ 
 4.6 ควบคุมการจัดทำทะเบียนของนกัเรียน ดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน มรีะบบการเก็บรักษาที่ดีและ
ปลอดภัย มีระบบการให้บริการที่ด ี
 4.7 จัดพิมพ์ใบรบัรอง พิมพ์ประกาศนียบัตร แบบพิมพอ์ื่นที่ใช้ในงานทะเบียน 
 4.8 จัดทำสถิตินักเรียนเข้า-ออกระหว่างปี สถิติการรับและการจำหน่ายนักเรียนใหเ้ป็นปัจจุบัน 
 4.9 จัดทำแบบฟอรม์ แบบคำรอ้งต่างๆที่ใช้ในงานทะเบียนอย่างครบถ้วน และเพียงพอ เช่น แบบคำ
ร้องขอเปลี่ยนช่ือ แบบคำร้องขอ ปพ. แบบคำร้องขอลาออกและอื่นๆ 
 4.10 ดำเนินการเกี่ยวกับรับคำร้อง ขอแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน เช่น แก้ช่ือ วันเดือนปีเกิด ช่ือ
บิดามารดา การผ่อนผันการเรียน หยุดพักการเรียน การเปลีย่นแปลงรายวิชาเรียน การขอถอนวิชาเรียนและการ
ขอเพิ่มรายวิชาเรียน 
 4.11 ตรวจสอบคุณวุฒิทางการของนักเรียนทีจ่บหลกัสูตร ไปแล้วตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ขอความ
ร่วมมือ 
 4.12 จัดทำสถิติและรายงานข้อมลูนักเรียนที่จบหลกัสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
 4.13 จัดทำระเบียบแนวปฏิบัติ กำหนดหลกัเกณฑ์การดำเนินการวัดผลและประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 4.14 จัดทำผลการเรียนรายภาค/รายปี และจัดทำผลการเรยีนเฉลี่ยรวม(GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย
รายสาระ (GPA) 
 4.15 จัดทำเอกสารรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยรายสาระ (GPA) แจ้งให้
นักเรียนผู้ปกครองทราบ 
 4.16 ประสานงานกบัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการนำส่งข้อมลู GPAX, GPA  
 4.17 ประสานความร่วมมอืกับครูประจำช้ันในการจัดทำข้อมูลประวัติ ความประพฤติ ผลการเรียนและ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูในแบบ ปพ.7 ใหผู้้ปกครองนักเรียนในแต่ละภาคเรียน 
 4.18 ประสานงานความร่วมมือกบัครูแนะแนว / ครูปกครอง / ครูประจำช้ัน ติดตามแก้ไขนักเรียนที่มี
ปัญหา ผลการเรียนไมผ่่านเกณฑก์ารประเมินหรือมีปญัหา จะไม่จบหลกัสูตรในแต่ละช่วงช้ัน 
 4.19 การดำเนินการจัดเกบ็ หลกัฐานการวัดและประเมินผลการเรียนแบบทดสอบ หลกัฐานการเกบ็
คะแนน แบบอนุมัติผล หลักฐานการวัดผลต่างๆ อย่างเป็นระบบเป็นระเบียบเรียบร้อยค้นหาได้ง่ายเป็นปจัจบุัน
และทันต่อการใช้งาน 
 4.20 จัดทำเครื่องมือและวิธีการเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชาและกลุม่สาระการเรียนรู้ต่างๆ 
 4.21 ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนทีร่้องขอ ประมวลผลการตัดสินผลการเทียบโอน 
 4.22 ปฏิบัตหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บงัคับบัญชา 
 
5.งานรับนักเรยีน   

งานรับนกัเรียนมหีน้าที่ควบคุมดูแล และรบัผิดชอบการปฏิบตัิงานกลุ่มบริหารงานวิชาการให้ดำเนินไป
ด้วยความถูกต้อง  ตรงเวลา  มีประสิทธิภาพ  ในเรื่องต่อไปนี้ 
 5.1 กำหนดแผนการรบันักเรียนโดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๕.๒ ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนทีก่ำหนด 



 
 

๕.๓ จัดทำฐานข้อมลูและเครื่องมือ จัดเตรียมเอกสาร ใบสมคัรนักเรียน และอำนวยความสะดวกในการ
รับสมัครนกัเรียนใหม ่
 5.๔ จัดทำเอกสารรบัรองผลการเรียน หลักฐานการมอบตัวนักเรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 5.๕ กำหนดใหเ้ลขประจำตัวนักเรียน พิมพ์รายช่ือนักเรียนใหม่พร้อมทัง้แยกห้องเรียนอย่างเหมาะสม
และเป็นปจัจบุัน 
 ๕.๖ ร่วมมือกบัองค์กรการปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนทีม่ีปญัหาในการ
เข้าเรียน 
 ๕.๗ ประเมินผลและรายงานผลการรบันักเรียนเข้าเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 ๕.๘ จัดทำสถิติการรบันักเรียนทกุปีการศึกษา  

5.๙ ปฏิบัตหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบญัชา 
 
 
6. งานผลิตสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการเรยีนการสอน  

งานผลิตสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอนมหีน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานกลุ่มบรหิารงานวิชาการให้ดำเนินไปด้วยความถูกต้อง  ตรงเวลา  มีประสิทธิภาพ  ในเรื่องต่อไปนี้ 
 6.1 ศึกษาวิเคราะห์ ความจำเป็นในการใช้สือ่ และนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน 
 6.2 จัดอบรมส่งเสริม และสนับสนุน ให้ครผูลิต พฒันาสือ่และนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6.3 จัดหาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 6.4 ประสานความร่วมมอืในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรมเพือ่กี่จัดการเรียนการสอน
และพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล องค์กร หน่วยงานและสถาบันต่างๆ 
 6.5 ควบคุมดูแลการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ e – learning ในการจัดการเรียนการสอน 
 6.6 พฒันาระบบสารสนเทศและจัดทำเอกสารสารสนเทศทกุปีการศึกษา 
 6.7 การประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 6.8 การสรุป รายงานผล และการนำผลไปวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป  
 6.9 ปฏิบัตหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบญัชา 
 
7. งานนิเทศภายใน  

งานนิเทศภายในมีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานกลุ่มบรหิารงานวิชาการให้ดำเนินไป
ด้วยความถูกต้อง  ตรงเวลา  มีประสิทธิภาพ  ในเรื่องต่อไปนี้ 
 7.1 จัดระบบการนิเทศวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
 7.2 ดำเนินการนเิทศวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกบั
สถานศึกษา 
 7.3 ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนเิทศการศึกษาในสถานศึกษา 
 7.4 ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพือ่พัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศวิชาการและ
การเรียนการสอนของสถานศึกษา 



 
 

 7.5 การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากบั
สถานศึกษา หรือ เครอืข่ายการนเิทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
 7.6 จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช้ีแจงเรือ่งใหม่ๆ รวมทั้งเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ใหม่ๆ ที่ครู
ต้องการพฒันาด้านการจัดการเรียนการสอน  
 7.7 จัดให้มีการสังเกตการสอนในห้องเรียน (การวางแผนการสอนที่พบว่ามปีัญหาแล้วทดลองสอนตาม
แผน และสงัเกตการสอนร่วมกัน) 
 7.8 จัดให้มีการเยี่ยมช้ันเรียน เยี่ยมกลุ่มสาระฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในองค์กร 
 7.9 ปฏิบัตหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบญัชา 
 
8. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคณุภาพการศึกษา   

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามหีน้าที่ควบคุมดูแล และรบัผิดชอบการปฏิบัติงานกลุม่บริหารงาน
วิชาการให้ดำเนินไปด้วยความถูกต้อง  ตรงเวลา  มีประสิทธิภาพ  ในเรื่องต่อไปนี้ 
 8.1 ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และสามารถนำกระบวนการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อพฒันา 
คุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และพัฒนางานที่ได้รับผิดชอบ 
 8.2 จัดอบรม เชิญวิทยากรมาเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้แก่คณะครเูพื่อใหส้ามารถทำวิจัยในช้ัน 
เรียนได ้
 8.3 ให้บรกิารเอกสาร สือ่ ตำราที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
 8.4 ให้คำปรึกษา แนะแนว หรือแนะนำครูใหส้ามารถแกป้ญัหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ 
ต่อเนื่องด้วยกระบวนการวิจัย 
 8.5 รวบรวม เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ข้อมลูข่าวสารงานวิจยัของครู ให้นักเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 8.6 สนับสนุนให้ครทูี่ทำงานวิจัยได้นำผลงานเข้าสู่วิชาการและพฒันาเป็นผลงานวิชาการต่อไปได้ 
 8.7 ปฏิบัตหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบญัชา 
 

9. งานห้องสมุดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้   
งานห้องสมุดและพฒันาแหล่งเรียนรู้มหีน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัตงิานกลุ่มบรหิารงาน

วิชาการให้ดำเนินไปด้วยความถูกต้อง  ตรงเวลา  มีประสิทธิภาพ  ในเรื่องต่อไปนี้ 
 9.1 วางแผนทำโครงการพัฒนาห้องสมุดและทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 9.2 จัดระบบงานห้องสมุดให้มีความคลอ่งตัวและมีประสทิธิภาพในการให้บริการ 
 9.3 จัดทำสถิตผิู้เข้าใช้บรกิารและการให้บริการ 
 9.4 ประสานงานกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในการจัดเตรียมสือ่ วัสดุ ตำรา หนังสือ เพื่อประกอบ
การศึกษาค้นคว้า 
 9.5 มีส่วนร่วมในการจัดหาหนงัสือ เอกสาร วิทยาการวัสดอุุปกรณ์ สำหรับใหบ้รกิารแก่นกัเรียน 
บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนอย่างเพียงพอและทันสมัย 
 9.6 ศึกษาการจัดระบบการเกบ็ข้อมลู ทะเบียนหนงัสือ เอกสารประเภทต่างๆ ใหบ้รกิารยมื – คืน
หนังสือ ซ่อมบำรงุเอกสารและสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมปีระสิทธิภาพ 
 9.7 มีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องสมุด ทั้งการบริการบุคลากรในโรงเรียนและการใหบ้รกิารชุมชน 



 
 

 9.8 มีส่วนร่วมในการปรับปรงุ พัฒนาหอ้งสมุดใหเ้ป็นสถานที่ที่สามารถสร้างองค์ความรู้และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 9.9 มีส่วนร่วมกจิกรรมต่างๆ เพื่อสง่เสรมิ สนับสนุนให้ครู นักเรียน และบุคคลในชุมชนรกัการอ่านและ
การเรียนรู้ เช่น สปัดาหห์้องสมุด กจิกรรมรักการอ่าน เป็นต้น 
 9.10 สรปุรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผูบ้รหิารทุกภาคเรียน 
 9.11 สำรวจแหลง่การเรียนรู้ทีเ่กี่ยวข้องกบัการพัฒนาคุณภาพทั้งในและนอกสถานศึกษาทั้งในและนอก
เขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสงักัด 
 9.12 จัดทำเอกสารรวบรวมเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู บุคลากร องค์กรหน่วยงาน สถานศึกษาอื่นๆ ที่
จัดการศึกษาบรเิวณใกล้เคียง 
 9.13 มีส่วนร่วมในการจัดต้ังและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน รวมทั้งพฒันาใหเ้กิดองค์ความรู้ 
 9.14 ประสานความร่วมมอื วางแผนกับสถานศึกษาอื่น บุคคล องค์กร หน่วยงานที่จัดการศึกษา โดย
ส่งเสริมการใช้แหลง่เรียนรูท้ี่แต่ละแหลง่มี เพื่อใช้ประโยชน์ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
 9.15 มีส่วนร่วมในการสง่เสรมิ สนับสนุนใหเ้พื่อนครูได้ใช้แหลง่เรียนรูเ้ชิงอนุรกัษ์ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา โรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมถงึภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 9.16 ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 
10. งานแนะแนวการศึกษา   

งานแนะแนวการศึกษามีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัตงิานกลุ่มบริหารงานวิชาการให้
ดำเนินไปด้วยความถูกต้อง  ตรงเวลา  มีประสิทธิภาพ  ในเรื่องต่อไปนี้ 
 10.1 วางแผนการทำกิจกรรมแนะแนวตามแนวทาง ที่กำหนดสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 10.2 ประสานงานกบัครทูี่ปรึกษาในการแนะแนวนักเรียนให้เป็นไปตามหลักวิชาการแนะแนว 
 10.3 จัดบริการแนะแนวนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและของสงัคม มีความ
สนใจในการเล่าเรียน มีสตปิัญญาดีและสามารถเลือกศึกษาตอ่ด้านวิชาการ และวิชาชีพและความสนใจได้อย่าง
เหมาะสม  
 10.4 จัดบริการแนะแนวโดยการแนะนำนักเรียนใหรู้จ้ักตนเองและเข้าใจผู้อื่นสามารถแก้ปญัหาและ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างด ี
 10.5 ร่วมมือกบังานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ในการใหค้ำปรึกษาและแก้ไขปัญหานักเรียน 
 10.6 เชิญวิทยากร ผู้มีความรู้และเช่ียวชาญ มีความสามารถและมีประสบการณ์มาบรรยายแนะ
แนวทางการศึกษาให้นักเรียน 
 10.7 วางแผนการดำเนินงาน และประสานงาน โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นทีบ่รกิารของโรงเรียน
ในการออกแนะแนวการศึกษาต่อระดบัมัธยมศึกษา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
 10.8 ประสานงานและร่วมมือกบัสถานศึกษาต่างๆเพื่อจัดแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 10.9 จัดนิทรรศการ จัดบอร์ด ให้การประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพ 
 10.10 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ชุมชนและท้องถิ่น จัดหาทุนการศึกษาสนับสนุนและส่งเสริม
ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรยีนในระดับดี ความประพฤติเรียบร้อยแต่ยากจนและช่วยทำกิจกรรมของโรงเรียนเป็น
อย่างด ี



 
 

 10.11 จัดต้ังคณะกรรมการพจิารณาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักเรียน 
 10.12 ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยมืเงนิ เพื่อการศึกษาของนกัเรียนและเกบ็
หลักฐานและข้อมูลของนักเรียนใหเ้ป็นปัจจุบัน 
 10.13. จัดงานปัจฉิมนเิทศ ให้กบันักเรียนทีจ่บการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 10.14 ปฏิบัตหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบัญชา 
 
11. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ  

งานโครงการพเิศษมีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานกลุ่มบรหิารงานวิชาการให้ดำเนิน
ไปด้วยความถูกต้อง  ตรงเวลา  มีประสทิธิภาพ  ในเรื่องต่อไปนี้ 
 11.1 จัดทำแผนงาน โครงการ ของหอ้งเรียนพเิศษ  
 11.2 ควบคุม ดูแลการจัดหลกัสูตรการเรียนการสอนตามโครงการ 
 11.3 ควบคุม ดูแล จัดหา จัดจ้าง วิทยากรและครูชาวต่างประเทศ 
 11.4 ประสานงานในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตำราเรียน และเอกสารประกอบการเรียนการสอนตาม
โครงการ 
 11.5 ดำเนินงานเกี่ยวกบัเอกสาร และงานธุระการต่าง ๆ ตามโครงการ 
 11.6 ประเมินผลและสรปุการดำเนินงานตามโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

1๑.๗ ปฏิบัตหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บงัคับบัญชา 
 
1๒. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมหีน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานกลุ่มบรหิารงานวิชาการให้
ดำเนินไปด้วยความถูกต้อง  ตรงเวลา  มีประสิทธิภาพ  ในเรื่องต่อไปนี้ 
 1๒.1 รวบรวมระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
 1๒.2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปฏิทินปฏิบัตงิาน สรปุ และรายงานผลการปฏิบัติงานของกิจกรรม
ชุมนุม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพญ็ประโยชน์ และกิจกรรมบังคับม.ปลาย 
 1๒.3 กำหนดกลุ่มผู้เรียน ครูที่ปรึกษา และระบบบริหารจัดการกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 1๒.4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัตงิานการจัดกิจกรรมชุมนุม ลูกเสอื เนตรนารี ยุวกาชาด    
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมบงัคับม.ปลาย 
 1๒.5 จัดกิจกรรมแนะแนวตามโครงสร้างของหลักสูตร ทัง้การจัดการเรียนรู้และการจัดบริการต่างๆ 
อย่างครบถ้วน 
 1๒.6 ปฏิบัตหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บงัคับบัญชา 
 

 

 

 


