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โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ 

นายจ าเนียร  พวงแก้ว 
(ผู้อ านวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา) 

นางสาวเมธาพร  แม่นปืน 
(ครู ปฏิบตัิหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน) 

นางสาวเมธาพร  แม่นปืน 
(หัวหน้างานวิชาการ) 

นางสาวสงกรานต์  ด ารงค์ไทย 
(รองหัวหน้างานวิชาการ) 

- นางจุร ี จรรตัน์   หัวหน้า 
- นางสาวณชากานต์  แสงงาม 
 (คู่มือการปฏิบัติงานแนะแนว, เครือข่ายงานแนะแนวทั้งภายในและนอกโรงเรียน, 
การแนะแนวด้านการศึกษาต่อ การอาชีพ สังคมและส่วนตัว,ขอบข่ายทั้ง 5 บริการ
ของงานแนะแนว,สารสนเทศงานแนะแนว) 

5. งานแนะแนวการศึกษา 

- นายกติิคุณ  รสแก่น   หัวหน้า 
- นางสาวมนัญญา  สุขวิพัฒน์ (สารบรรณวิชาการ) 
- นายวีระชยั เส็งค าปาน (ส าเนาเอกสาร) 
 (ประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ, ประเมินผลด้านคุณภาพนักเรียนด้านผล
การเรียน, คุณลักษณะอันพึงประสงค์, การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และ
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน, สารบรรณวิชาการ, ) 

6. การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการและสารบรรณวิชาการ 

8.คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรและวชิาการ 

- นางสาวกิติยา  แสนสุข (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 
- นายกิติคุณ  รสแก่น (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) 
- นางศรัณย์รัชต์  ลือพืช (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ) 
- นางสาวสุกัญญา  เวฬวุัน (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ) 
- นายเวชยันต ์ ศรีเพ็ง (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา) 
- นางจุรี  จรรัตน์ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) 
- นางทรงสุดา  พวงแกว้ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) 
- นายสวัสดิ์  กันพุฒ ิ(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) 
- นางเสาวณีย ์ วรเศรษฐสุขศิริ (หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 

4.การวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 

- นางสาวท านอง  พิระชัย หัวหน้า 
- นางสาวสกุัญญา  ขันตวิงศ ์
- นางสาวรุ่งนภา  รับศริิเจริญ 
- นายภัทรกฤต  อาจจ านงค ์
- นางสาวสงกรานต์ ด ารงค์ไทย (นายทะเบียน) 
- นางนลิาวัลย์  ฝากกลาง (Bookmark) 
- นางสาวสุภาพร  เพ็งภูงา (SGS) 
- นางสาวมนญัญา  สุขวิพัฒน,์ นางสาวสนิรีัตน์  ถาวรชน (จัดท าเอกสาร) 
(ระเบียบการวัดและประเมินผล,ปฏิทินงานวัดผล,สร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดผล,คลัง
ข้อสอบ,เอกสารวัดผลประเมินผล (ปพ.1-ปพ.9),ทะเบียนนกัเรียน,หลกัฐานงานทะเบียนนกัเรียน,บัตร
ประจ าตัวนักเรียน) 

- นางนิลาวัลย์  ราชเจริญ   หวัหนา้ 
- นายกิติคณุ  รสแก่น 
- นางสาวรจนา  พลธรรม 
- นายอลงกรณ์  ชมภแูดง 
(บรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน,วิจัย,กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้, 
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ,การแข่งขันทักษะทั้งในและนอกโรงเรียน
,หนังสือเรียนฟรี) 

3.การพัฒนาและส่งเสรมิทางด้านวชิาการ 

- นางสาวรุ่งนภา  รบัศิริเจรญิ   หัวหน้างาน 
- นางอ าไพ  ทกัษ์คีรี  
( บริหารงานห้องสมุด และจัดกจิกรรมสง่เสริมการอ่าน  
การเรียนรู้ ) 
 

7. งานห้องสมดุ 

- นางสาวสงกรานต์  ด ารงค์ไทย   หัวหน้า 
- นางวล ี เหรียญอารีย์ 
- นางสาวกรรณกิา  ศรีแก้ว 
- นางสาวสกุัญญา  ขันตวิงศ ์
(ระเบียบวิชาการ, ปฏิทิน,คู่มือครู/คู่มือนักเรียน/คู่มือผู้ปกครอง,แผนงาน/
โครงการวิชาการ,สารสนเทศงานวิชาการ,การรับสมัครนักเรียน,โครงสร้างการ
บริหารงานและขอบข่ายงานวิชาการ,การสอบO-NET, PLC,หลักสูตร
สถานศึกษา,การจัดกลุ่มการเรียน,ตารางเรียน-ตารางสอน,การนิเทศภายใน, 
การจัดครูสอนแทน,การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีใช้ในการด าเนินงานวิชาการ 
) 

1.งานวางแผนและบริหารงานวชิาการ 

2.งานการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 

- นางลดัดา  ขันต่อ   หัวหน้า 
- นางวัชรี  ฤทธิตา (แหล่งเรียนรู้ภายนอก,ยุวมัคคุเทศก์) 
- นายภัทรกฤติ  อาจจ านงค์ (แหล่งเรียนรู้ภายใน) 
- นางเสาวณีย์  วรเศรษฐสุขศริิ (กจิกรรมพฒันาผู้เรียน) 
- นายธวัชชัย  สายอาจ (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี) 
- นางสาวรุ่งอรุณ  วิหคเหิร (กิจกรรมชุมนมุ) 
- นางจุรี  จรรัตน์ (กิจกรรมแนะแนว) 
- นายอลงกรณ์  ชมพแูดง (กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์) 
-  นายเจษฎา  บุณโยประการ (กิจกรรมรักษาดินแดน) 
 (แผนการจัดการเรียนรู้,การจัดกระบวนการเรียนรู้, สื่อและแหล่งเรียนรู้, 
สอนซ่อมเสริม, การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร) 



ค าน า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนดไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕มาตรา ๑๐ เช่นเดียวกัน และในหมวด ๔

แนวทางการจัดการศึกษาระบุไว้ในมาตรา๒๒ถึงมาตรา๓๐ที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียนและกระบวนการจัดการศึกษาอย่าง

ชัดเจนสรุปได้ว่าบทบาทส าคัญของสถานศึกษาต้องยึดหลักตอบสนองต่อผู้เรียน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความรู้

ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด การจัดการเรียนการสอน ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เหมาะสม

กับความสนใจความถนัดของผู้เรียน มุ่งเน้นประเมินพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติและพฤติกรรมการเรียนการ

เข้าร่วมกิจกรรมวัดผลและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับระดับและรูปแบบการจัดการศึกษา 
หากเปรียบงานแผนงานเป็นสมองเป็นแผนที่ เป็นเข็มทิศของชีวิต งานวิชาการก็คือหัวใจของสถานศึกษา ที่มี

ความสัมพันธ์กับงานแผนอย่างแยกกันไม่ได้การจะบริหารงานวิชาการให้ประสบผลสัมฤทธิ์ต้องตระหนักว่าหัวใจของการ
จัดการศึกษาคือผู้เรียน หากจะดูว่างานวิชาการโรงเรียนใดเป็นอย่างไรดูได้จากนักเรียนในโรงเรียนนั้นๆ 

ดังนั้นกลุ่มบริหารงานวิชาการจึงได้จัดท าขอบข่ายหน้าที่งานวิชาการข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ของบุคลากรกลุ่มบริหารงานวิชาการได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานวิชาการ และให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ศึกษา ทาง
ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์แก่บุคลกรกลุ่มบริหารงานวิชาการและผู้ที่สนใจ ถ้าหากเกิด
ข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดท าต้องขอโทษเป็นอย่างยิ่ง 

   
       
       ผู้จัดท า 
           งานบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑. หัวหน้างานวิชาการ 
ประกอบด้วย 

นางสาวเมธาพร  แม่นปืน   

หน้าที ่

๑. รับมอบหมายภาระงานด้านวิชาการจากรองผู้อ านวยการโรงเรียน ตามโครงสร้างการบริหารงานของ

โรงเรียน 

๒. ศึกษาขอบข่ายงานวิชาการตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 

๓. ก ากับติดตามงานในกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จทันตามก าหนดการที่ก าหนด มีประสิทธิภาพ มีการ

สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการทุกๆ เดือน 

๔. ปรับปรุงและพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ภายในกลุ่มงาน 

๕. อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

๖. จัดประชุมภายในกลุ่มงาน เพื่อรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน แก้ปัญหาและปรับปรุงพัฒนา

งานด้านต่างๆ ภายในกลุ่มงานอย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอโดยมีการจัดท าบันทึกการประชุมและรายงาน

ผลการประชุมให้ท่านผู้อ านวยการทราบเป็นระยะ 

๗. ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าช่วยแก้ปัญหา หมั่นดูแลเอาใจใส่ผู้ปฏิบัติงาน ให้เกิดขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่มงาน สร้างความรักความสามัคคีให้เป็นทีมงานที่เข้มแข็ง เพ่ือส่งเสริมให้

บุคลากรภายในกลุ่มงานท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีคุณภาพและมีความสุข 

๘. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานและติดตามการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับท่ีก าหนดในปฏิทิน 

๙. วางแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบขอบข่ายงานอย่างชัดเจน โดยแต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงานตามงานต่างๆ และเมื่อมีการปฏิบัติงานให้จัดท าค าสั่งปฏิบัติงานให้มีความ

เหมาะสม กับงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

๑๐. จัดท าโครงการและแผนพัฒนางานประจ าปีงบประมาณ มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานให้

สอดคล้องเป็นระบบ ตรวจสอบได้ง่าย 

๑๑. จัด ควบคุม ดูแลการจัดส านักงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเป็นระบบตามนโยบาย ๕ ส 

๑๒.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



๒. รองหัวหน้างานวิชาการ 
ประกอบด้วย 

นางสาวสงกรานต์  ด ารงค์ไทย   

หน้าที ่

๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้างานวิชาการ เมื่อหัวหน้างานวิชาการไปราชการหรือไม่อยู่ 

๒. รับมอบหมายภาระงานด้านวิชาการจากหัวหน้างานวิชาการ ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 

๓. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 

๔. จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 

๕. บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 

๖. จัดเก็บและรักษาเอกสารการด าเนินงานวิชาการให้เป็นระบบ ค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการ 

๗. ดูแล ต้อนรับผู้มาติดต่องานวิชาการ 

๘. ดูแลการจัดส านักงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเป็นระบบตามนโยบาย ๕ ส 

๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๓. การวางแผนงานและบรหิารวิชาการ 
 ประกอบด้วย 

  ๑. นางสาวสงกรานต์  ด ารงค์ไทย     ประธานกรรมการ 

  ๒. นางวลี  เหรียญอารีย์       กรรมการ 

  ๓. นางสาวกรรณิกา  ศรีแก้ว      กรรมการ 

  ๔. นางสาวสุกัญญา  ขันติวงศ์      กรรมการ 

 หน้าที ่
๑. จัดท า รวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการให้เป็นระบบสะดวก 
    ในการน าไปใช้และเป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบ 
๒. จัดท าคู่มือครู คู่มือนักเรียน และ คู่มือผู้ปกครอง และเผยแพร่ให้ครู นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบ 
๓. จัดท าแผนงานวิชาการและแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการรับผิดชอบปฏิบัติตามแผน 
๔. ตรวจสอบ และติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ 
๕. ติดตามการจัดท ารายงานและสรุปผลการจัดท างานตามแผนปฏิบัติการ แล้วน าผลการประเมิน 
    ไปปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการ 
๖. รวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลด้านวิชาการอย่างรอบด้าน และจัดท าสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย 
    เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการใช้งานครอบคลุมขอบข่ายของงานวิชาการ 
 



๗. น าสารสนเทศด้านวิชาการไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและน าเทคโนโลยีมาใช้ 
    ในการจัดท าคลังข้อมูลสารสนเทศ 
๘. วางแผนและก าหนดผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากบริบทของโรงเรียน และนโยบาย 
   ของต้นสังกัด  
๙. จัดท าแนวปฏิบัติ ประกาศ และเผยแพร่การรับสมัครนักเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างชัดเจน 
๑๐. ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน ขอบข่ายงานวิชาการ พรรณนางานวิชาการ และท าแผนภูมิ 
     การบริหารงานวิชาการ 
๑๑. จัดท าค าสั่งการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
๑๒. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ และเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ  
๑๓. ก ากับติดตามการด าเนินงานให้ทันตามก าหนดการของปฏิทิน 
๑๔. ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย จุดเน้นของหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
๑๕. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย จุดเน้นของหลักสูตรสถานศึกษา  
      และเหมาะกับศักยภาพของผู้เรียน 
๑๖. จัดท ารูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๑๗. วิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสของนักเรียนที่จะน ามาพัฒนาเป็นหลักสูตรความสามารถพิเศษ 
๑๘. จัดท าคู่มือประกอบหลักสูตรสถานศึกษา(แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร , แนวทางการจัดการเรียนรู้,  
      ระเบียบการวัดผลประเมินผล, คู่มือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ,คู่มือการประเมินสมรรถนะผู้เรียน  
      ,คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน, หลักสูตรกลุ่มสาระ 
      การเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ, หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) 
๑๙. จัดท าโครงสร้างอัตราก าลัง เพ่ือน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในระดับชั้นเรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกับ 
      ความถนัดบุคลากรและธรรมชาติวิชา 
๒๐. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรในแต่ละปีการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๒๑. น าผลการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาไปวิเคราะห์วางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มี 
      คุณภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
๒๒. วิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสของนักเรียนที่จะน ามาพัฒนาเป็นหลักสูตรความสามารถพิเศษ 
๒๓. จัดท าหลักสูตรเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษของนักเรียนที่เหมาะสม และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อง 
      ได้รับทราบ 
๒๔. น าหลักสูตรความสามารถพิเศษท่ีพัฒนาขึ้นสู่การน าไปใช้โดยก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
๒๕. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้ และปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรความสามารถพิเศษเป็นระยะๆ  
      อย่างต่อเนื่อง  
๒๖. จัดกลุ่มการเรียน ตามโครงสร้างของหลักสูตร โดยค านึงถึงความพร้อมด้านอาคารสถานที่  
      บุคลากร และวัสดุครุภัณฑ์ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนตามความต้องการ 
      ความถนัดและความสนใจเพื่อการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ 
๒๗. ประเมินผลการจัดกลุ่มการเรียน เพ่ือน าผลมาพัฒนาปรับปรุงกลุ่มการเรียนเพ่ือให้มีความเหมาะสมต่อไป 



๒๘. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าตารางเรียนตารางสอน และจัดพิมพ์ตารางสอนรายบุคคลให้ครูเผยแพร่ให้ผู้ที่ 
      เกี่ยวข้องรับทราบ 
๒๙. จัดท าสารสนเทศตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน 
๓๐. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อตารางเรียนและการจัดครูเข้าสอน และน าผลการประเมิน 
      มาปรับปรุง/พัฒนา 
๓๑. จัดท าแนวปฏิบัติการนิเทศภายใน และแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในจ าแนกตามกลุ่มงาน  
๓๒. จ าท าปฏิทินการนิเทศภายใน ก ากับติดตามกระบวนการนิเทศภายใน สรุปผลการนิเทศภายในและน าผล 
      การนิเทศภายในมาปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู 
๓๓. จัดท าแนวปฏิบัติการจัดครูเข้าสอนแทน สรุปและติดตามการจัดครูเข้าสอนแทน กรณีท่ีครูขาด ลา  

หรือไปราชการ 
๓๔. จัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยียุคใหมม่าใช้ในการด าเนินงานทั้งระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 
      กลุ่มงานวิชาการ 
๓๕. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้ และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการด าเนินงานทางวิชาการ 
      ให้มีความทันยุคสมัย 
๓๖. บริหารจัดการการทดสอบระดับชาติ (O-NET) แต่งตั้งคณะกรรมการ ในการวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ 
      ผลการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับแบบทดสอบระดับชาติ 
๓๗. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินการยกระดับการทดสอบระดับชาติ(O-NET) 
๓๘. สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากร เกี่ยวกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ (PLC)  
๓๙. จัดท าแนวทางการน ากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ก ากับติดตามการน าผลการพัฒนา 
       ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน  
๔๐. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการเป็นวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

๔๑  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 ประกอบด้วย 

  ๑. นางลัดดา  ขันต่อ     ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาววัชรี  ฤทธิตา     กรรมการ 

  ๓. นางนัยน์ภัค  สุวรรณพัฒน์    กรรมการ 

  ๔. นางเสาวณีย์  วรเศรษฐสุขศิริ    หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  ๕. นางจุรี  จรรัตน ์     กิจกรรมแนะแนว 

  ๖. นายธวชัชัย  สายอาจ     กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

  ๗. นายวิทยา  โพทร     กิจกรรมรักษาดินแดน 

  ๘. นายอลงกรณ์  ชมพูแดง    กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 



  ๙. นางสาวรุ่งอรุณ  วิหคเหิร    กิจกรรมชุมนุม 
หน้าที ่
๑. ส่งเสริมและติดตามครูในการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อการจัดท าหน่วย 
    การเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒. ตรวจสอบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. ติดตามการใช้หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
๔. ส่งเสริมและติดตามครูในการประเมินคุณภาพของผู้เรียนเพ่ือปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
๕. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการสื่อสาร  
    ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
๖ . ส่งเสริมให้ครูจัดหาหรือจัดท า สื่อ อุปกรณ์ หรือ นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระ 
     การเรียนรู ้
๗. จัดท าบัญชีสื่อ และอุปกรณ์การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๘. ติดตามและประเมินผลการใช้สื่อและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ของครู 
๙.  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อ 
     การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๑๐. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดท าบัญชีแหล่งเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียน และ 
     ภายนอกโรงเรียน 
๑๑. ก ากับติดตาม และสรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ในแต่ละภาคเรียน 
๑๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
      ในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
๑๓. จัดท าแนวปฏิบัติในการสอนซ่อมเสริม จัดเตรียมเอกสารในการบันทึกการสอนซ่อมเสริม 
๑๔. ติดตามและประเมินผลการสอนซ่อมเสริมของครูในแต่ละวิชา 
๑๕. วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา 
๑๖. จัดกลุ่มกิจกรรมนักเรียนตามความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของนักเรียน 
๑๗. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเน้นการปฏิบัติที่แสดงออกซ่ึงศักยภาพของนักเรียน 
๑๘. วางแผนและจัดให้มีการแสดงผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑๙. จัดบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดให้เกิดความสะอาด ความร่มรื่น ความสวยงาม 
     ความปลอดภัยและความสะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ มีการตกแต่งที่สวยงามและมีบรรยากาศท่ี 
     เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีเครื่องอ านวยความสะดวกเช่นพัดลม หรือเครื่องปรับอากาศคอมพิวเตอร์ฯลฯ  
     มีอากาศถ่ายเทสะดวกไม่แออัด  มีป้ายบอกวิธีท างานแนะน าเทคนิควิธีการใช้เครื่องมือ  มีป้าย 
     เตือนเรื่องความปลอดภัย   มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และมีป้ายแนะน าการบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
๒๐. จัดท าแผนตารางและระเบียบการใช้ห้องสมุด  
๒๑. ดูแลรักษาห้อง และอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดี  
 



๒๒. จัดท าโครงการพัฒนาห้องสมุด ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประเมินและรายงานผลการด าเนินการ 
      ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
๒๓. จัดระบบการบริการยืมคืนหนังสือให้เหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 
๒๔. จัดท าบันทึกสถิติการใช้ห้องสมุดทั้งครู นักเรียน และชุมชน 
๒๕. ติดตามประเมินผลการใช้ห้องสมุดอย่างเป็นระบบ 
๒๖. เก็บรวบรวมผลงานเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
๒๗. จัดหา จัดซื้อหนังสือให้มีความพร้อม เพียงพอ และเหมาะสมกับนักเรียน 
๒๘. จัดกิจกรรมหรือการแข่งขันต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการรักการอ่านของผู้เรียน 
๒๙. ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซมหนังสือให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓๐. จัดประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการให้บริการยืม คืน หนังสือห้องสมุดต่อชุมชน  
๓๑. ประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการห้องสมุด 
๓๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๖. การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 

 ประกอบด้วย 

  ๑. นางนิลาวัลย์  ฝากกลาง     ประธานกรรมการ 

  ๒. นายกิติคุณ  รสแก่น       กรรมการ 

  ๓. นางสาวรจนา  พลธรรม      กรรมการ 

  ๔. นายอลงกรณ์  ชมภูแดง      กรรมการ 
หน้าที ่
๑. ส ารวจความต้องการจ าเป็นและวิเคราะห์สมรรถนะครูรายบุคคล 
๒. จัดท าแผนหรือโครงการในการพัฒนาครู 
๓. ด าเนินการพัฒนาครูตามแผน ก ากับติดตาม สรุปและน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 
๔. ก าหนดแนวทางในการจัดบรรยากาศทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งภายในและนอกห้องเรียน 
๕. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจดับรรยากาศทางวิชาการ และน าผลการประเมินมาปรับปรุง/พฒันาบรรยากาศ 

ทางวชิาการอย่างต่อเนื่อง 
๖. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในเร่ืองการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๗. ส่งเสริมและติดตามให้ครูใช้กระบวนการวิจัยไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู และพฒันาการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน 
๘. สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียนที่เปน็ผลจากกระบวนการวิจัย และมีการเผยแพร่ 

ผลการวิจัยทัง้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
๙. จัดท าแผนในการสง่เสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
๑๐. จัดท า จัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

 



๑๑. ส่งเสริม ติดตาม ประเมินผลการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนรู้ของครู และน าผลการประเมินมา 
ปรับปรุงและพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

๑๒. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้เหมาะสมตามบรบิทของโรงเรียน 
๑๓. ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนปฏิบตัิกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และนักเรียนสว่นใหญ่เข้าร่วม 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
๑๔. ประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และน าผลการประเมินมาปรบัปรุง/พัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริม 

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
๑๕. วางแผนการคัดเลือก จัดกลุ่มความสามารถพิเศษของนักเรียนแต่ละประเภท  
๑๖. จัดท าค าสั่งแต่งตัง้ผู้รับผิดชอบในการส่งเสริม พัฒนานักเรียนตามความสามารถพิเศษ  
๑๗. จัดเวทีให้นักเรียนได้แสดง/แข่งขันความสามารถพิเศษในแต่ละประเภททั้งในและนอกโรงเรียน 
๑๘. สรุปผลการพัฒนา/แข่งขัน และเผยแพร่ผลงานความสามารถพิเศษของนักเรียน 
๑๙. บริหารจัดการการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ 

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และด าเนนิการจัดกจิกรรมพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของโครงการ 

๒๐. ประเมิน สรุปผล และรายงานผลการด าเนนิการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑. ศึกษาเกณฑ์การจัดเลือกซื้อหนังสือตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ 
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเลือกซื้อหนังสือ 
และด าเนินการจัดระบบการแจกและเก็บหนังสือตามโครงการ 

๒๒. ประเมิน สรุปผล และรายงานผลการด าเนินการเลือกซ้ือ จัดหาหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๗. งานวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
 ประกอบด้วย 

  ๑. นางสาวท านอง  พิระชัย     ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวสงกรานต์  ด ารงค์ไทย      กรรมการ 

  ๓. นางนิลาวัลย์  ฝากกลาง      กรรมการ 

  ๔. นางสาวรุ่งนภา  รับศิริเจรญิ      กรรมการ 

  ๕. นางสาวสุกัญญา  ขันติวงศ์      กรรมการ 

  ๖. นางสาวสุภาพร  เพ็งภูงา      กรรมการ 

  ๗. นางสาวมนัญญา  สุขวิพัฒน์      กรรมการ 

   



  ๘. นายภัทรกฤต  อาจจ านง      กรรมการ 

  ๙. นางสาวสินีรัตน์  ถาวรชน      กรรมการ 
หน้าที ่
๑. รวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
๒. ก าหนดแนวปฏิบัติและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

เป็นลายลักษณ์อักษร 
๓. ติดตามการด าเนินการให้ตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่ก าหนด และผลการปฏิบัติต้องถูกต้อง  

ครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
๔. ติดตามครูให้มีการวัดและประเมินผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 
๕. ด าเนินการจัดเตรียมการวัดผลประเมินผลทั้งในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่และระดับชาติ 
๖. สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูมีการสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

รายวิชาครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน 
๗. ติดตามการวิเคราะห์ข้อสอบ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผล 

ของแต่ละรายวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๘. จัดท าคลังข้อสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๙. จัดท าหรือจัดหาเอกสารวัดผลและประเมินผลการเรียนให้ครบถ้วนเพียงพอ ถูกต้องตาม 

ระเบียบการจัดท าเอกสาร 
๑๐. จัดเก็บเอกสารวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบ ระเบียบและสะดวกในการใช้ 
๑๑. พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสะดวก รวมเร็วในการให้บริการในการ 

จัดท าเอกสาร 
๑๒. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 
๑๓. จัดท าระบบการรายงานผลการเรียนและการแก้ระดับผลการเรียน 
๑๔. ท ารายงานผลการเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบการวัดผลประเมินผล และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
๑๕. รายงานผลการแก้ผลการเรียนเป็นรายภาคเรียน 
๑๖. ด าเนินการติดตาม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการมีเวลาเรียนไม่พอของนักเรียนในแต่ละรายวิชา 
๑๗. ติดตามการด าเนินการจัดท าหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนของครูผู้สอน 

ทุกรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบการวัดผลประเมินผล 
๑๘. จัดเก็บรักษาหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนอย่างเรียบร้อยและปลอดภัย 
๑๙. จัดท าทะเบียนนักเรียน และหลักฐานงานทะเบียนนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ 
๒๐. จัดท าค าสั่งผู้รับผิดชอบในการจัดท าเอกสารหลักฐานงานทะเบียนนักเรียน  
๒๑. ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล ข้อความครบถ้วนถูกต้องชัดเจนทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
๒๒. จัดระบบการออกเอกสารงานทะเบียน และการให้บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว 
๒๓. จัดระบบการจัดเก็บรักษาเอกสารที่ดีและปลอดภัย 



๒๔. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานทะเบียนอย่างเหมาะสม สะดวก และรวดเร็ว 
๒๕. จัดท าระบบการรายงานผลการเรียนระดับชาติ GPA ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๒๖. จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน 
๒๗. ติดตามการรายงานข้อมูลผู้เรียนกับฐานข้อมูลระดับชาติ และรายงานข้อมูลให้ทันตามก าหนดการ 
๒๘. ด าเนินการจัดท าระบบและท าทะเบียนการรับ การลาออก และการย้ายของนักเรียนให้เป็นระบบ เป็น

ปัจจุบัน และรายงานผลให้ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
๒๙. ตรวจสอบและสรุปข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนเมื่อจบแต่ละระดับชั้น  เพื่อเสนอรายชื่อ 

มีคุณสมบัติครบถ้วน ให้คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ    
และเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการจบการศึกษาในแต่ละระดับชั้น 

๓๐. จัดท าเอกสาร ตรวจสอบข้อมูล และจัดเก็บการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน  
๓๑. ประเมินผลการด าเนินงานและน าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานทะเบียนอย่างต่อเนื่อง 
๓๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๘. การแนะแนวการศกึษา 
 ประกอบด้วย 
  ๑. นางจุรี  จรรัตน์   ครู คศ.๓  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวณชากานต์  แสงงาม  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

หน้าที ่
๑. จัดท าโครงสร้างการบริหารงาน แผนภูมิ ขอบข่ายงาน และจัดท าค าสั่งผู้รับผิดชอบการแนะแนวการศึกษา

ตามโครงสร้างการบริหารงาน 
๒. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานแนะแนวที่มีคุณภาพ 
๓. ประสานงานความร่วมมือในการจัดท าเครือข่ายงานแนะแนวทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
๔. ด าเนินการแนะแนวทั้งด้านการศึกษาต่อ การอาชีพ สังคมและส่วนตัว อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 
๕. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและน าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนางานแนะแนวให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๖. ก าหนดขอบข่ายงานทั้ง ๕ บริการของงานแนะแนว ก าหนดผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร และวาง

แนวทางในการด าเนินงานทั้ง ๕ บริการของงานแนะแนว 
๗. จัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการจัดประสบการณ์ตรงกับนักเรียน 
๘. ด าเนินการทั้ง ๕ บริการของงานแนะแนวตามแนวทางที่ก าหนดอย่างเป็นระบบและครอบคลุมนักเรียนทุก

กลุ่ม ทุกระดับชั้น 
๙. ส ารวจความพึงพอใจ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลของการด าเนินการทั้ง ๕ บริการของงานแนะแนว และน า

ผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการแนะแนวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๑๐. ติดตามการสมัครสอบ GAT, PAT  ,การรับโควตาการเข้ามหาวิทยาลัย หรือการสอบเข้าศึกษาต่อ 

ในระดับท่ีสูงขึ้น 



๑๑. จัดท าสารสนเทศงานแนะแนวให้ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน และรายงานข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๙. งานห้องสมุด 
 ประกอบด้วย 

  ๑. นางสาวรุ่งนภา  รับศิริเจริญ  ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 

  ๒. นางอ าไพ  ทักษ์คีรี   เจ้าหน้าที่ห้องสมุด  กรรมการ 
หน้าที ่
๑. จัดบรรยากาศท้ังภายในและภายนอกห้องสมุดให้เกิดความสะอาด ความร่มรื่น ความสวยงาม 
     ความปลอดภัยและความสะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ มีการตกแต่งที่สวยงามและมีบรรยากาศท่ี 
     เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีเครื่องอ านวยความสะดวกเช่นพัดลม หรือเครื่องปรับอากาศคอมพิวเตอร์ฯลฯ  
     มีอากาศถ่ายเทสะดวกไม่แออัด  มีป้ายบอกวิธีท างานแนะน าเทคนิควิธีการใช้เครื่องมือ  มีป้าย 
     เตือนเรื่องความปลอดภัย   มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และมีป้ายแนะน า 
     การบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
๒. จัดท าแผนตารางและระเบียบการใช้ห้องสมุด  
๓. ดูแลรักษาห้อง และอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดี  
๔. จัดท าโครงการพัฒนาห้องสมุด ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประเมินและรายงานผลการด าเนินการ 
      ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
๕. จัดระบบการบริการยืมคืนหนังสือให้เหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 
๖. จัดท าบันทึกสถิติการใช้ห้องสมุดทั้งครู นักเรียน และชุมชน 
๗. ติดตามประเมินผลการใช้ห้องสมุดอย่างเป็นระบบ 
๘. เก็บรวบรวมผลงานเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
๙. จัดหา จัดซื้อหนังสือให้มีความพร้อม เพียงพอ และเหมาะสมกับนักเรียน 
๑๐. จัดกิจกรรมหรือการแข่งขันต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการรักการอ่านของผู้เรียน 
๑๑. ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซมหนังสือให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๒. จัดประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการให้บริการยืม คืน หนังสือห้องสมุดต่อชุมชน  
๑๓. ประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการห้องสมุด 
๑๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๑๐. การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการและสารบรรณวิชาการ 

 ประกอบด้วย 

  ๑. นางสาวกรรณิกา  ศรีแก้ว     ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวมนัญญา  สุขวิพัฒน์      กรรมการ 

  ๓. นายวีระชัย  เส็งค าปาน      กรรมการ 
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๑. ประเมินผลการด าเนินงานวิชาการให้ครอบคลุมทุกภาระงาน จากทุกผู้เกี่ยวข้อง 
๒. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพ่ือน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง

งานวิชาการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓. ก าหนดแนวทางในการประเมินคุณภาพผู้เรียน และชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ในด้านการประเมินผล

การเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๔. จัดท าเครื่องมือในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ให้ครอบคลุมทุกรายการ 
๕. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนางานการประเมินผลคุณภาพผู้เรียน

อย่างต่อเนื่อง 
๖. จัดท าสารบัญหนังสือเข้าของกลุ่มบริหารวิชาการ  
๗. จัดท าส าเนาและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบให้สามารถด าเนินการทันตามก าหนดการ 
๘. ติดตาม และรายงานผลการด าเนินการตามหนังสือเข้า 
๙. จัดระบบการจัดเก็บเอกสารให้สะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการสืบค้น 
๑๐. จัดท าประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เข้า

มารับบริการ 
๑๑. ด าเนินการจัดท าส าเนาเอกสารต่างๆ ภายในโรงเรียน 
๑๒. ดูแลเครื่องส าเนาเอกสารให้พร้อมในการใช้งาน 
๑๓. สรุปและรายงานผลการด าเนินการส าเนาเอกสาร 
๑๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๑๐. งานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 ประกอบด้วย 

๑. นางสาวกิติยา  แสนสุข  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๒. นายกิติคุณ  รสแก่น  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๓. นางศรัณยร์ัชต์  ลือพืช  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๔. นายวิทยา  โพทร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 

๕. นายเวชยันต์  ศรีเพ็ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๖. นางจุรี  จรรัตน ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๗. นางทรงสุดา  พวงแก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

๙. นายสวัสดิ์  กันพุฒ ิ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๑๐. นางเสาวณีย์  วรเศรษฐสขุศิริ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 



 
หน้าที ่

  ๑. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๒. บริหารหลักสูตรสถานศึกษาในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียนทุกคน โดยด าเนินการดังนี้ 

(๑) วิเคราะห์เอกสารหลักสูตการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑   ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา  และความต้องการของผู้เรียน โรงเรียน สังคม   ชุมชนและท้องถิ่น 

(๒) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  และประเมินสถานภาพการศึกษา  เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ   
เป้าหมาย  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ระบุจุดเด่น-จุดควรพัฒนา จัดล าดับความส าคัญของภาระงานได้ครอบคลุม
เหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(๓) จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง  ๆ  ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่น
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมายและมี
การจัดวิชาเรียนหรือกิจกรรมที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน 

(๔) จัดท าเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคู่มือการ
ใช้หลักสูตรกลุ่มสาระให้มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน สมบูรณ์  อีกทั้งด าเนินการให้มีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาตาม
แนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด  

(๕) สนับสนุน ส่งเสริมให้กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด าเนินการจัดท า ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(๖) น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการการเรียนการสอน  และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 
(๗) ด าเนินการให้มีคณะท างานรับผิดชอบการก ากับติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตร  มีแผนการ

ด าเนินงานต่อเนื่อง สาระส าคัญของการก ากับติดตามชัดเจน ด าเนินการได้ตามแผน รวมทั้งมีการสรุปผลการติดตามและ
ประเมินอย่างครบถ้วน 

(๘) ด าเนินการให้มีการก ากับ ติดตาม และประเมินคุณภาพของสถานศึกษาให้มีการส ารวจความคิดเห็น/
ความพึงพอใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และให้มีหลักฐานว่าได้น าผลเหล่านั้นมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
  ๔. จัดและมอบหมายครูผู้สอนรับผิดชอบงานตามโครงสร้างของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         ๕. ร่วมกับฝ่ายบริหารวิชาการในการจัดครูเข้าสอน จัดตารางสอน นิเทศ ก ากับติดตามการปฏิบัติงานของครูใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สรุปผลและรายงานผลเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
          ๖. สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการผลิต การใช้ การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ จัดหา   
จัดเก็บ  ทะเบียน  ข้อแนะน าการใช้  บ ารุงรักษาซ่อมแซมสื่อการเรียนการสอน  เครื่องมือเครื่องใช้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สมบูรณ์  สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) มีส่วนร่วมในการวางแผน  จัดหาและผลิตสื่อที่ต้องการใช้ โดยชักชวนผู้รู้ในท้องถิ่นหรือผู้ปกครอง 
ร่วมคิดและจัดท าตามความเหมาะสม ได้สื่อหลากหลาย สื่อทุกชิ้นช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็ว 

(๒) ใช้สื่อที่ผลิตขึ้นอย่างคุ้มค่า และมีการพัฒนา (ศึกษาวิจัย) สื่อให้มี 
ประสิทธิภาพเหมาะกับกลุ่มนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  
(๓) มีการวางแผนการใช้และการซ่อมบ ารุงสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดบริการอย่างเป็นระบบ สะดวกที่

จะน าไปใช้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับรู้และพึงพอใจการให้บริการ 



(๔) มีการขยายผลการใช้สื่อที่มีคุณภาพและเผยแพร่แก่ผู้สนใจ สื่อที่ผลิตเองหลายชิ้นได้รับการยอมรับ
และน าไปใช้ทั้งระดับสถานศึกษา ระดับเครือข่ายโรงเรียน ระดับจังหวัด หรือในวงกว้าง(ต่างเครือข่ายโรงเรียน ต่างเขต
พ้ืนที่การศึกษา ต่างสังกัด/ระดับประเทศ) 
  ๗. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูผู้สอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
   (๑) มีการส ารวจความสนใจ ความถนัด ความต้องการของผู้เรียน จัดชุมนุมทางวิชาการได้หลากหลาย 
สอดคล้องกับผลการส ารวจ กิจกรรมแต่ละชุมนุมน่าสนใจ มีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ นักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความ
สนุกสนาน มีผลงานปรากฏชัด 

(๒) มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ชัดเจน 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จัดกิจกรรมน่าสนใจ หลากหลายวิธี มีข้อก าหนดในการประเมินชัดเจน นักเรียนร่วมกิจกรรมด้วย
ความเต็มใจ การด าเนินกิจกรรมบรรลุตามเป้าหมาย 
   (๓) มีคณะท างานรับผิดชอบและจัดท าแผนงานแนะแนว ให้บริการด้านการให้ค าปรึกษา  การแนะแนว
เพ่ือการศึกษาต่อ และเพ่ือการประกอบอาชีพ จัดกิจกรรมแนะแนวได้น่าสนใจให้ประโยชน์นักเรียนครอบคลุมและทั่วถึง 
มีสารสนเทศเพ่ือการแนะแนวเพียงพอ นักเรียนส่วนใหญ่พึงพอใจการให้บริการ 
  (๔) มีข้อมูลของนักเรียน จ าแนกรายกลุ่ม รายบุคคล รู้สภาพปัญหาของนักเรียนตามความเป็นจริง  
  ๘. ควบคุม  ตรวจสอบ  ดูแล นิเทศ  การสอนของครูให้เป็นตามปกติ  ถูกต้องเรียบร้อย เสนอแนะการพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เสนอวิธีการสอนของครูที่สามารถเป็น
ต้นแบบที่ดีแก่ฝ่ายบริหารวิชาการ เพื่อรายงานผู้บริหารและด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติต่อไป ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมการ
ปฏิบัติการสอนทั้งในวิชาเรียนปกติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๙. สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผู้สอนด าเนินการวัดและประเมินผลนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ต่อเนื่อง 
และครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน โดยให้มีการด าเนินการดังนี้ 

(๑) มีเครื่องมือวัดและประเมินที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย 
เน้นค าถามเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า และวัดครอบคลุมพฤติกรรมนักเรียนทุกด้านในสัดส่วนที่เหมาะสม   

(๒) มีการระบุที่มาของเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรายปี/รายภาค มีการปรับเกณฑ์ให้สูงขึ้นเพื่อท้า
ทายความสามารถของนักเรียน และมีรายวิชา/สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมที่ให้นักเรียนได้ทดสอบความสามารถระดับสูง 
(Honor Course) 

(๓) มีการรายงานความก้าวหน้าของนักเรียนรายบุคคลทุกระดับชั้น/ห้องเรียน แผนการสอนมีการ
ปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนเป็นองค์ประกอบหนึ่ง และข้อมูลผลการเรียนในภาพรวมถูกน าไปใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑๐. สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาตนเอง และพัฒนากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ให้มีความพร้อมเพ่ือรับการประเมินให้มีวิทยฐานะหรือเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะแล้วแต่กรณี อีกท้ังให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือผ่านการประเมินในระดับต่าง ๆ ทั้งจากองค์กรภายในและภายนอกโรงเรียน 
  ๑๑. ร่วมกับงานหลักสูตรสถานศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ และฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาคุณภาพครูผู้สอน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเพ่ิมความสามารถปฏิบัติการสอน หรือปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  ๑๒. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๑๓. ด าเนินการให้มีการจัดท า  จัดหา  จัดเก็บ  รวบรวม  สถิติ ข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอน  ให้ได้ข้อมูลสารสนเทศตามที่โรงเรียนก าหนด 



  ๑๔. จัดครูเข้าสอนแทนเมื่อมีครูไม่มาปฏิบัติราชการหรือจัดผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรท้องถิ่น เข้าสอนหรือบรรยาย
ให้ความรู้แก่นักเรียน  
  ๑๕. ด าเนินการให้ครูผู้สอนทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดสภาพแวดล้อมในศูนย์การเรียนของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ในห้องเรียน บริเวณอาคารเรียน และบริเวณท่ัวไปในโรงเรียน  ให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีบริเวณสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มีบริเวณให้นักเรียนพักผ่อนเพียงพอ 
  ๑๖. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางท่ีโรงเรียนก าหนด ตลอดจนจัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีละ ๑ ครั้ง  
  ๑๗. ร่วมกับงานหลักสูตรสถานศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ และฝ่ายบริหารงานบุคคล พัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน เพื่อเพ่ิมความสามารถในการปฏิบัติการสอน หรือปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑๘. ด าเนินการให้ครูผู้สอนทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีก าหนดในเอกสารนี้ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 
  ๑๙. ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน รักการเรียนรู้ ให้มีการจัดมุม/แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ภายใน
และหรือภายนอกห้องเรียน หลากหลายรูปแบบและวิธีการ ใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง มีแหล่งให้นักเรียน
เผยแพร่ความรู้หรือน าความรู้ที่น่าสนใจและทันเหตุการณ์มาน าเสนอ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดและด าเนินการ 
      ๒๐. ด าเนินการให้มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกครบถ้วนเพียงพอ มีการวางแผนที่ดีและ
ใช้ประโยชน์คุ้มค่า 
  ๒๑. มีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างกัลยาณมิตรและต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา 
  ๒๒. ด าเนินการให้มีการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนทุกคน เสนอไปตามล าดับขั้น 
การบังคับบัญชา 

๒๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๑๑. โครงการพิเศษ 
 ประกอบด้วย 
 ๑). โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  นางศรัณย์รัชต์ลือพืช 
 ๒) โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล IS, ObecQA นายอชิรวิทย จันทร์แก้ว, นางสาววิยดา  ลายคราม 
 ๓) โครงการทักษะอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑  นางทรงสุดา  พวงแก้ว, นางวิกาลดา  เหลืองทอง 
 ๔) โครงการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียน  นางสาวกิติยา  แสนสุข, ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ๕) โครงการโรงเรียนสุจริต/หลักสูตรต้านทุจริต สิบเอกจักรพันธ์  พิมพา, นายอดิศักดิ์  โพธิ์พันธ์ 
 ๖) โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาที่สาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ๗) โครงการห้องเรียน EIS, IEP, MEP, EP  นายสวัสดิ์  กันพุฒิ, นางนพัตพร  เลือดทหาร 
 ๘) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางสาวเมธาพร  แม่นปืน, หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๙) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล   นางสาวเมธาพร  แม่นปืน, นางสาวท านอง  พิระชัย 
 ๑๐) โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 ๑๑) โครงการโรงเรียนสีขาว/ทูบีนัมเบอร์วัน  นายมงคล  วันภักดี, นายจีรวัตร  บุญตั้ว 



 ๑๒) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ   นายธวัชชัย  สายอาจ, นายสวัดิ์  กันพุฒ 
 ๑๓) โครงการโรงเรียน/นักเรียน พระราชทาน นายกิติคุณ  รสแก่น, นางสาวสุภาพร  เพ็งภูงา 
 ๑๔) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   นายอดิศักดิ์  โพธิ์พัน, สิบเอกจักรพันธ์ พิมพา 
 ๑๕) ศูนย์การสอนอาเซียนศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๑๖) โครงการพิเศษอ่ืนๆ    นางสาวเมธาพร  แม่นปืน ,คณะท างานวิชาการ  

หน้าที ่
๑. จัดท าแผน/โครงการ  
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินโครงการ 
๓. ก ากับ ติดตาม ดูแล ประสานงาน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
๔. ประเมินผลการด าเนินโครงการ และสรุปผลโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


