
 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                    คำนำ 
 

           คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการจัดทำขึ้นเพ่ือประกอบการปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามขอบข่ายของกลุ่มงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานขอบข่ายของงานวิชาการ ประกอบด้วย
1) งานบริหารสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 2) งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้3) งานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 4) งานทะเบียน 5) งานวัดผลและประเมินผล 6) งานวิจัยและคุณภาพการศึกษา7) งานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8) งานประกันคุณภาพการศึกษา 9) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10) งานแนะแนว11) งานห้องสมุด 12) งาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 13) งานโรงเรียนธนาคาร 14) งานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
15) งานโครงการโรงเรียนสุจริต 16) งานโครงการห้องเรียนพิเศษ17) งานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
18) งานนิเทศการศึกษา 19) งานลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้20) งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 21) งาน PLC และ 22) 
งานรับนักเรียนเอกสารเล่มนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับคณะครูและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารบริหาร
วิชาการต่อไป 
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       การปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 
  งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้
สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่น 
และ การมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัดปัจจัยเกื้อหนุนการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 

หลักการบริหารงานวิชาการ 

  การบริหารงานวิชาการจะต้องมีหลักการและวิธีการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร ดังนั้น
ในหลักการเบื้องต้นของการบริหารจึงต้องมีข้อความชัดเจนในเรื่องต่างๆดังนี้ 
  1.ยึดหลักให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงโดยมีครู ผู้บริหาร 
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม 
  2.มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด 
  3.มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้รวมทั้งเป็น 
เครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้ 
  4.มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดยจัดให้มีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัดหลักสูตรและ 
กระบวนการเรียนรู้ และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทุกช่วงชั้นทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 
  5.มุ่งส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่ายเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการมีอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการของ 
นักเรียนสถานศึกษาชุมชนท้องถิ่น 
          2. เพ่ือให้การบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคล้องกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และ จากการประเมินหน่วยงานภายนอก 
  3. เพ่ือให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ที่สนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ 
   4. เพ่ือให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของบุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ สถาบันอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง 
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ขอบข่ายภารกิจ 
  1.การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
  2.การจัดทำทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล 
  3.การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  4.การส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
  5.การส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  6.การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
   7.การสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

งานในกลุ่มบริหารวิชาการ 
  1.งานบริหารสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
  2.งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 
  3.งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  4.งานทะเบียน 
  5.งานวัดผลและประเมินผล 
  6.งานวิจัยและคุณภาพการศึกษา 
  7.งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  8.งานประกันคุณภาพการศึกษา 
  9.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  10.งานแนะแนว 
  11.งานห้องสมุด 
  12.งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  13.งานโรงเรียนธนาคาร 
  14.งานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  15.งานโครงการโรงเรียนสุจริต 
  16.งานโครงการห้องเรียนพิเศษ 
  17.งานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  18.งานนิเทศการศึกษา 
  19.งานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
  20.งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  21.งานPLC 
  22.งานรับนักเรียน 
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กลุ่มบริหารวิชาการประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ 
   1.นางนฤมล จันเต็ม  ตำแหน่ง ครู รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ 
   2. นายภูริวัฒน์  จันปุ่ม           ตำแหน่ง ครู ประธาน 
   3. นางจิราพรรณ   โล่ห์คำ ตำแหน่ง พนักงานราชการ รองประธาน 
   4. นางสาวสริตา  ดาวเศรษฐ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
   5. นางสาวกรนภา  พิมพ์พรรค์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
   6. นายอนุชิต   พันธ์กง    ตำแหน่ง ครู   กรรมการและเลขานุการ 
    7. นางสาวสุชาวดี  พิกุลศรี ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

1.บทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
  นางนฤมล จันเต็ม ตำแหน่ง ครู รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ 
ขอบข่ายหน้าที 
  1.เป็นผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ 
  2.ปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ ในกรณีที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
วิชาการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  3.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
2.หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการวางแผนงานด้านวิชาการ 
  นายภูริวัฒน์  จันปุ่ม           ตำแหน่ง ครู หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  1.ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
  2.เป็นคณะกรรมการวิชาการ 
  3.เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้บริหารโรงเรียน 
  4.บริหารงานและรักษาการในตำแหน่งแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
  5.วางแผนและบริหารงานการรับนักเรียนประจำปี 
  6.พิจารณาการจัดแผนการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  7.ดำเนินการการจัดนักเรียนเข้าเรียนตามแผนการเรียนของนักเรียน 
  8.ร่วมกับฝ่ายแผนงานดำเนินการจัดทำรายงานข้อมูลสถิติส่งจังหวัดเขตการศึกษาและกรมเจ้าสังกัด 
  9.ประสานงานกับฝ่ายกลุ่มสาระวิชาและงานต่างๆ 
  10.ควบคุมดูแลติดตามผลการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 
  11.บริหารงานเกี่ยวกับงานอัดสำเนาต่างๆให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  12.ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร 
  13.ควบคุมดูแลติดตามการดำเนินการจัดทำGPAและPR 



4 
 

 
 

  14.เสนอชื่อบุคลากรต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการในการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรในสายงานวิชาการ
และครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอน 
  15.วินิจฉัยและสั่งการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
  16.ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3.  หัวหน้าสำนักงานวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ 
  นางจิราพรรณ   โล่ห์คำ   ตำแหน่ง พนักงานราชการ      หัวหน้าสำนักงานวิชาการ 
ขอบข่ายหน้าที่ 
  1. จัดทำทะเบียนคุมและจัดทำแฟ้มเอกสารหนังสือรับ-ส่งของกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  2. ประสานงาน แจ้งหนังสือเวียนต่าง ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  3. จัดทำวาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุมของกลุ่มบริหารวิชาการเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ 
ตามลำดับ 
  4. รับผิดชอบการเบิก-จ่ายพัสดุ ตรวจสอบและรายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจำปีของสำนักงานกลุ่มบริหาร 
วิชาการ 
  5. ควบคุมการออกเกียรติบัตรของกลุ่มบริหารวิชาการ 
  6. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.  งานทะเบียน / จบหลักสูตร / GPA / เทียบโอน/งานรับนักเรียน   
  1. นายภูริวัฒน์  จันปุ่ม  ตำแหน่ง ครู   นายทะเบียน 
  2. นางจิราพรรณ   โล่ห์คำ ตำแหน่ง พนักงานราชการ หัวหน้างานรับนักเรียน 
 3. นางสาวกรนภา  พิมพ์พรรค์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  หัวหน้างาน GPA 
  4. นางนฤมล   จันเต็ม  ตำแหน่ง ครู   กรรมการ 
  5. นายอนุชิติ   พันธ์กง  ตำแหน่ง ครู   กรรมการ 
 6. นางสาวสริตา  ดาวเศรษฐ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  7. นางสาวสุชาวดี  พิกุลศรี ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบงานทะเบียน 
  1. จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานทะเบียนนักเรียน  
  2. กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการให้เป็นปัจจุบัน  
  3. ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนใหม่และออกเลขประจำตัวนักเรียนใหม่  
  4. ควบคุมการจัดทำทะเบียนนักเรียน จัดเตรียมและออกแบบเอกสารที่ใช้ในงานทะเบียนวัดผล  
  5. จัดทำและรวบรวมข้อมูลประวัตินักเรียน  
  6. ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา  
  7. จัดทำสถิติจำนวนนักเรียนและการจำหน่ายนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน  
  8. จัดทำทะเบียนรายชื่อนักเรียนตามชั้นเรียน สำหรับการใช้งานและบริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง  
  9. จัดทำทะเบียนนักเรียนที่แขวนลอย  
  10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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บทบาทหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 
  1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
  2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ ประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในโรงเรียน และชุมชน 
  3. จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่กำหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและ 
  ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
  4. นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 
  5. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  6. จัดทำหลักสูตรและแนวปฏิบัติการใช้หลักสูตร 
  7. ตรวจสอบเกี่ยวกับการโอน/ย้าย หลักสูตรระหว่างโรงเรียนและหลักสูตรอื่น 

  8. สำรวจความต้องการของผู้รับบริการในการจัดการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียน การเรียนแบบอัธยาศัย 
รวมทั้งกำหนดแนวทางการใช้หลักสูตร เสนอแนะกลุ่มงาน งาน ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน 
  9. จัดตารางสอนนักเรียน ครู ตารางการใช้ห้อง และติดตาม ควบคุมให้การดำเนินการตามตารางสอนให้ 
ถูกต้อง ทั้งการเรียนและการสอน 
  10. กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนแทน ติดตามผลการปฏิบัติ 
5.  งานวัดผลและประเมินผล 
  1. นางสาวกรนภา  พิมพ์พรรค์    ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย   หัวหน้างานวัดผลและประเมิลผล  
  2. นายอนุชิต  พันธ์กง  ตำแหน่ง ครู   กรรมการ 
  3. นางสาวสริตา  ดาวเศรษฐ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  4. นางสาวสุชาวดี  พิกุลศรี ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
   1. จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานทะเบียน-วัดผล  
   2. กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา  
   3. ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนแก่ครูนักเรียน และผู้ปกครอง  
   4. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 5. ประสานงานจัดทำจัดเก็บข้อสอบ และดำเนินการใน
การจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่า ด้วยการ วัดผลและประเมินผลทางการศึกษา  
   6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผล การเรียน
และตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา  
   7. จัดทำตารางสอบระหว่างภาค ปลายภาคเรียนและตารางการสอบแก้ตัว  
   8. สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา และประกาศรายชื่อ นักเรียนที่
ไม่มีสิทธิสอบ  



6 
 

 
 

   9. ดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ หรือมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์  
   10. ตรวจสอบและรวบรวมแบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนของบุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่การ
สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  11. จัดทำระบบฐานข้อมูลการวัดผลประเมินผลทางการเรียน  

  12. รวบรวมผลการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียน และบันทึกผลในแบบรายงานกาพัฒนา คุณภาพ ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล (ปพ.6)  
  13. ดำเนินการประกาศผลการสอบปลายภาคและการสอบแก้ตัว  
  14. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ  
  15. จัดทำข้อมูล สถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแยกตามระดับชั้นและกลุ่มสาระการ เรียนรู้เพื่อ
เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และการพัฒนา  
  16. ดูแลและประสานงานกับครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะ อันพึง ประสงค์
การประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ การประเมิน กิจกรรม สาธารณประโยชน์ของนักเรียน  
  17. จัดทำหลักฐานผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นและรายงานผลการเรียนของนักเรียน ส่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
  18. จัดทำและตรวจสอบค่า GPA และ PR ของนักเรียน  
  19. จัดเทียบโอนความรู้ทักษะ ประสบการณ์และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน ตามแนวทาง ที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดกำหนด  
  20. ออกเลขประจำตัวนักเรียนที่เข้าใหม่  
  21. จัดทำและรวบรวมข้อมูลประวัตินักเรียน บันทึกข้อมูลประวัติลงโปรแกรม SGS 22. ตรวจสอบคุณวุฒิ
การศึกษา  
  23. จัดทำสถิติจำนวนนักเรียนและการจำหน่ายนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน  
   24. จัดทำทะเบียนรายชื่อนักเรียนตามชั้นเรียน สำหรับการใช้งานและบริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง  
  25. จัดทำทะเบียนนักเรียนที่แขวนลอย  
  26. จัดทำแบบฟอร์มและใบคำร้องในการดำเนินงานทุกประเภทของงานทะเบียนนักเรียน  
  27. จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา เช่น  
   1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
   2. ประกาศนียบัตรของนักเรียนที่จบการศึกษา (ปพ. 2)  
   3. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)  
   4. และใบรับรองผล การศึกษา (ปพ.7)  
  28. ตรวจสอบการจบหลักสูตรเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อกลุ่มบริหาร  
  29. ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานวัดผลและประเมินผลการเรียน เพ่ือ
ปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น  
  30. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



7 
 

 
 

6.  งานนิเทศ และบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้   
  1. นายภูริวัฒน์  จันปุ่ม  ตำแหน่ง ครู  หัวหน้างานนิเทศและบริหารกลุ่มสาระฯ 
  2. นางนฤมล  จันเต็ม  ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 
  3. นางสาวสริตา  ดาวเศรษฐ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรรมการ 
  4. นางสาวสุชาวดี  พิกุลศรี ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
  5. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

บทบาทหน้าที่งานนิเทศ และบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้   
  1. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน  
  2. ส่งเสริมการจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  3. จัดประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการที่จำเป็น เพ่ือจัด โครงการนิเทศ 
ภายในโรงเรียน และภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  4. ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการวางแผนจัดกิจกรรมการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประชุม 15  
  5. ปรึกษาหารือ อบรมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ ประชุมอภิปราย จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้  
  6. ให้คำแนะนำและปรึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน  
  7. ส่งเสริมและแนะนำให้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกการสอน การจัดทำผลงานทางวิชาการ เพ่ือ 
ความก้าวหน้าของครู นิเทศการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้และบันทึกการสอน  
  8. นิเทศและส่งเสริมให้ครู ผลิตสื่อการเรียนการสอนและจัดทำผลงานทางวิชาการ  
  9. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือ ช่วยเหลือกันแบบ 
กัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมกัน หรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม   
  10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมา 
 
7.  งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  1. นายภูริวัฒน์  จันปุ่ม  ตำแหน่ง ครู หัวหน้างานพัฒนาการเรียนการสอน 
  2. นางนฤมล  จันเต็ม  ตำแหน่ง ครู หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย   
  3. นางสาวเบญจรัตน์  ห้วยทราย ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
  4. นายวัชรินทร์   พรมพฤกษ์ ตำแหน่ง ครู หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  5. นางสาวกชมน   ถานัน  ตำแหน่ง ครู หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
  6. นางสาวอาริด  สระบุรี  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ 
  7. นายอัครพงศ์   สุจริต   ตำแหน่ง ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  8. นางอนงค์ภัทร์   โรจน์ธนกุลชัย ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 9. นางสาวภาวิณี  พลอยพันธ์ ตำแหน่ง ครู หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
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บทบาทหน้างานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      1. จัดโครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้  
    2. บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธะกิจ 
และเป้าหมายของโรงเรียน และของหลักสูตร  
    3. ควบคุม ดูแล กำกับการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเมื่อพบข้อบกพร่อง หรือจุดที่ควรพัฒนา  
    4. จัดทำเอกสารแผนงาน/โครงการตามฝ่ายธุรการโรงเรียนกำหนดและสอดคล้องกับแผนงานโรงเรียน  
    5. ควบคุม ดูแล กำกับให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดทำหลักสูตรชั้นเรียน แผนการจัดการเรียนรู้และ 
สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้การตรวจสมุด ปพ.5 ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค การประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียน สมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
    6. กำกับติดตามให้ครูเข้าสอนตามตารางสอนทุกคาบ จัดสอนซ่อมเสริม สอนชดเชยและสอนแทนเมื่อครูใน
กลุ่ม สาระลาหรือไปราชการ  
    7. จัดให้มีการนิเทศงานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ประชุมครูในสังกัดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ 
ปรับปรุงแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน และการพัฒนาครูโดยการประชุมสัมมนา ศึกษาดู
งาน  
    8. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
    9. ประสานงานระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการบูรณาการการเรียนการสอน 
ระหว่างกลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
    10. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระ  
    11. ประสานงานให้มีการจัดหา ผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอน ปรับซ่อมสื่อการเรียนการสอน  
    12. จัดให้มีการพัฒนาครูด้านวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  
    13. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกวด แข่งขันและสาธิต  
      14. จัดระบบข้อมูล สถิติเอกสารสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
    15. กำกับดูแลกิจกรรมชุมชน และโครงการพิเศษท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
    16. จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้เสนอต่อโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน/ปี 
8.  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   1. นางนฤมล  จันเต็ม ตำแหน่ง ครู  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   2. นายวัชรินทร์  พรมพฤกษ์ ตำแหน่ง ครู  หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
   3. นางอนงค์ภัทร์  โรจน์ธนกุลชัย ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ 
    4. นางสาวเบญจรัตน์  ห้วยทราย ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด   
    5. นางสาวจิราพรรณ  ก้อนวัน ตำแหน่ง ครู   หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน ์
    6. นางสาวสริตา  ดาวเศรษฐ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม 
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บทบาทหน้าที่งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  1. จัดทำแผนงาน/โครงการ พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  
  2. กำหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการวัดประเมินผล กิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียนของโรงเรียน  
  3. นิเทศครู เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลในกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน และจัด 
ให้ครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  4. ควบคุม ดูแล ติดตามการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ  
  5. วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินงานกิจกรรม เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหา  
  6. นิเทศการปฏิบัติงาน การใช้วัสดุอุปกรณ์ของแต่ละกิจกรรม  
  7. จัดหา ควบคุมและติดตามการใช้วัสดุ – อุปกรณ์ของหมวดกิจกรรม  
  8. ประเมินผลการดำเนินงาน / โครงการ และสรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการ โรงเรียน  
  9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
  งานกิจกรรมชุมนุม  
   1. กำหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาและนโยบาย  
   2. ประสานงานการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุมและกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือให้เกิด 
ประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนสูงสุด  
   3. กำกับติดตามดูแลการจัดกิจกรรมชุมนุมให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้  
   4. สรุปรายงานผลการดำเนินการของงานกิจกรรมชุมนุม  
   5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
  งานกิจกรรมรักษาดินแดน  
   1. ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดวางแผนการจัดกิจกรรมชุมนุมรักษาดินแดนให้
เป็นไปตาม ระเบียบของกิจกรรมรักษาดินแดนและนโยบายของโรงเรียน 
   2. ร่วมกับกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พิจารณาโครงการและระเบียบข้อบังคับของกิจกรรมรักษา 
ดินแดน  
   3. วางแผนจัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ  
   4. นิเทศติดตามและควบคุมการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลกิจกรรมรักษาดินแดน  
   5. จัดทำทะเบียนข้อมูลเอกสารของกิจกรรมรักษาดินแดน  
   6. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของกิจกรรมนั้น ๆ ในปีการศึกษาต่อไป  
   7. ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน / โครงการเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน  

 งานกิจกรรมยุวกาชาด  
    1. จัดทำแผน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมยุวกาชาด  
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน  
   3. จัดกิจกรรมที่สำคัญตามนโยบายของงานกิจกรรมยุวกาชาด  
   4. จัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาดให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 10  
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   5. สรุปผลโครงการรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา  
    6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
  งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  
   1. ส่งเสริมให้นักเรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และ 
ประเทศชาติ  
   2. ส่งเสริมให้นักเรียนออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตาม 
ความ ถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  
   3. ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  
   4. ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรมจริยธรรมตาม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้นักเรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
  งานกิจกรรมลูกเสือ 
    1. วางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
นโยบาย และ ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
    2. จัดทำแผนงาน / โครงสร้างการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
เสนอ ผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ  
     3. ควบคุม ดูแลการจัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีกำหนด  
     4. ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์กับบุคคล หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก 
โรงเรียนใน การจัดกิจกรรม  
   5. จัดให้ครูในโรงเรียนได้เข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ตาม
ความ เหมาะสม  
   6. จัดทำระเบียบเอกสารการเงินของกิจกรรมอย่างมีระบบและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ    
   7. สรุปและวิเคราะห์ปัญหาของกิจกรรมเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป  
   8. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมผู้
บำเพ็ญ ประโยชน์ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
9.  งานส่งเสริมวิชาการ 
      9.1 งานห้องสมุด 
   1. นางสาวภวรรณตรี  พิกุลศรี ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง หวัหน้างานห้องสมุด 
           2. นางสาวเทพศิรินทร์  ราชชิต ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 
      9.2 งานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   นางสาวสริตา  ดาวเศรษฐ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย หัวหน้างานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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บทบาทหน้าที่งานส่งเสริมวิชาการ 
  1. จัดทำแผนงานหรือโครงการสำหรับงานห้องสมุด  
  2. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของงานห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  
  3. วางแผนจัดทำงบประมาณประจำปี ปรับปรุงห้องสมุดให้มีความทันสมัย สะอาด สวยงามจัดบรรยากาศ ใน
ห้องสมุดให้เหมาะสม  
  4. จัดทำบัญชีทะเบียนหนังสือ ควบคุมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้มีการลงทะเบียนวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ 
งานห้องสมุดอย่างเป็นระบบ  
  5. ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ เรื่องการใช้ห้องสมุด แนะนำหนังสือใหม่ในห้องสมุด  
  6. จัดซื้อหนังสือใหม่ให้สอดคล้องกับหลักสูตร และความสนใจ  
  7. จัดหมวดหมู่หนังสือ ทำบัตรรายการและจัดทำดรรชนีวารสาร  
  8. บริการให้ยืม-คืนหนังสือ และบริการตอบคำถามเกี่ยวกับข่าวสาร  
  9. ร่วมมือกับครูประจำวิชาในการนำนักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นกลุ่มหรือเป็นชั้นเรียน  
  10. รวบรวมสิ่งพิมพ์รัฐบาล เพ่ือให้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  11. ควบคุมดูแลการใช้วัสดุอุปกรณ์ในห้องสมุด และการมาใช้บริการของนักเรียน  
  12. จัดให้บริการด้านสารนิเทศ สื่อ เทคโนโลยี การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  
  13. ซ่อมแซม บำรุงรักษา หนังสือท่ีชำรุด 14. จัดทำสถิติข้อมูล เกี่ยวกับการใช้บริการห้องสมุด  
  15. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุป และประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี  
  16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

10.  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    1. นายอนุชิต  พันธ์กง   ตำแหน่ง ครู     หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     2. นางสาวกรนภา  พิมพ์พรรค์  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
    3. นางสาวสริตา  ดาวเศรษฐ์  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
บทบาทหน้าที่งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  1. จัดทำ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน  
  2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการและการบริหารงานในภาพรวม 
ของสถานศึกษา  
  3. จัดระบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน / กิจกรรม ต่าง ๆ ในสถานศึกษา 
          4. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างหลากหลายในทุกกลุ่มสาระ การ
เรียนรู้  
          5. จัดหาเอกสารงานวิจัย เพ่ือส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของครู  
    6. ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่ครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยการศึกษา  
  7. ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงาน วิจัยของครู  
  8. รวบรวมผลการดำเนินงานวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู และจัดทำ ทำเนียบ งานวิจัย เพ่ือ
เผยแพร่ผลงาน  
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  9. ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานวิจัยทางการศึกษาเพ่ือปรับปรุง พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น   
  10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

11.  งานประกันคุณภาพการศึกษา   
  1. นายภูริวัฒน์  จันปุ่ม ตำแหน่ง ครู หัวหน้างานระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  2. นางนฤมล   จันเต็ม ตำแหน่ง ครู กรรมการ  
  3. นางสาวกรนภา  พิมพ์พรรค์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
  4. นางสาวสริตา   ดาวเศรษฐ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรรมการ   
  5. นางจิราพรรณ   โล่ห์คำ ตำแหน่ง พนักงานราชการกรรมการ  
  6. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กรรมการ 
  7. นายอนุชิต  พันธ์กง  ตำแหน่ง ครู      กรรมการและเลขานุการ 
  8. นางสาวสุชาวดี  พิกุลศรี ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
บทบาทหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา   
  1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและความต้องการของชุมนุม 
       1.1 จัดให้มีประกาศแต่งตั้งกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ 
สถานศึกษา ครูและบุคลากรในโรงเรียน กรรมการนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ  
    1.2 นำมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาเป็นต้นแบบ เพ่ือกำหนด 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจากผู้มีส่วนร่วมตามประกาศข้อ  
          1.1 2. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการพัฒนางานและการสร้าง 
ระบบ ประกันคุณภาพภายในจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย สะดวกรวดเร็ว 
ปรับปรุง ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
    2.1 กำหนดผู้รับผิดชอบมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพ่ือดำเนินการจัดทำสารสนเทศ  
     2.2 ร่วมมือกับงานแผนงาน/สารสนเทศ เพ่ือวางแผนจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 
การศึกษา  
         3. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา  
       3.1 ร่วมมือกับงานแผนงาน/สารสนเทศ เพ่ือกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
การศึกษา  
         4. กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ผลการปฏิบัติงานแต่ละด้านของสถานศึกษา  
        5. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยการดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนให้ครูผู้ปกครอง 
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  
       5.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน  
       5.2 แต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามปฏิทินงาน  
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        6. จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) สรุปรายงานประจำปีโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาให้ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ  
  7. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานแลการรายงานผลการพัฒนา การศึกษาของ 
สถานศึกษา  
  8. ปรับปรุงพัฒนาทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของ สถานศึกษา  
  9. ปรับปรุงพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลการพัฒนาการศึกษา  
  10. จัดทำหนังสือราชการ คำสั่ง และแบบบันทึกท่ีใช้งานในงานประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน การศึกษา  
  11. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
  12. เสนองาน/โครงการ งบประมาณประจำปีของงานประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
  13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

12.  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  1. นายภูริวัฒน์  จันปุ่ม  ตำแหน่ง ครู หัวหน้ากิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET) 

     2. นางสาวเบญจรัตน์  หว้ยทราย ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์/
สวนสมุนไพรโรงเรียน/โรงเรียนน่ามอง (แต่งตั้งคณะกรรมการ) 

          3. นายอุทิศ  พันนุมา  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง หัวหน้าโครงการสถานศึกษาพอเพียง(แต่งตัง้ 
      คณะกรรมการ) 
          4. นางจิราพรรณ  โลห่์คำ  ตำแหน่ง พนักงานราชการ หัวหน้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (แต่งตัง้ 
      คณะกรรมการ) 

5. นายอนุชิต  พันธ์กง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย หัวหน้าโครงการห้องเรียนวิทย์-คณิตและความเป็นเลิศ 
ของนักเรียน /STEM ศึกษา/โครงการบัณณาสสมโภช/ถนนสีขาว  (แต่งตั้ง  
คณะกรรมการ) 

  6. นางสาวภาวิณี  พลอยพันธ์ ตำแหน่ง ครู หัวหน้าโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (แต่งตั้ง 
      คณะกรรมการ)   
          7. นางสาวภวรรณตร ี พิกุลศรี ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง หัวหน้าโครงการ ห้องสมุดมีชีวิต (แต่งตั้ง 
      คณะกรรมการ) 
บทบาทหน้าที่งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
          1. วางแผนและจัดทำเอกสาร หลักฐาน ในการจัดการเรียนการสอนของครูเช่น แผนการจัด การเรียนรู้บันทึก
หลังสอน นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้  
  2. กำกับและติดตามให้ครูเข้าสอนตามตารางสอน ตลอดจนติดตามให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดำเนินการจัด
สอนแทนเมื่อมีครูลา หรือไปราชการ  
   3. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  
  4. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน  
  5. ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
  6. ให้คำแนะนำในการทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนของครูเช่น แผนการจัดการ เรียนรู้บันทึกหลังสอน 
นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้  
  7. สรุป รวบรวมผลงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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  8. สรุป รวบรวมการจัดสอนแทนของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  9. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ ผลงานทางวิชาการเพ่ือให้ครูได้ศึกษาค้นคว้า  
  10. ให้การส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น กิจกรรม ค่ายวิชาการ การ
สอนเสริมนักเรียน ม. 3 , ม.6 เพ่ือเตรียมพร้อมในการสอบ O - NET  
  11. ประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 12. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  
12.  งานแนะแนว/งานทุนการศึกษา / งานกยศ. /งานสำมะโนประชากร 
     1. นายอนุชิต  พันธ์กง  ตำแหน่ง ครู  หัวหน้างานแนะแนว 
     2. นางนฤมล  จันเต็ม   ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 
     3. นางสาวกรนภา  พิมพ์พรรค์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
     4. นางสาวสริตา  ดาวเศรษฐ์  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรรมการ 
     5. นางจิราพรรณ  โล่ห์คำ ตำแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ 
บทบาทหน้าที่งานแนะแนว/งานทุนการศึกษา / งานกยศ. /งานสำมะโนประชากร 
  1. บริการรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ดำเนินการจัดบริการรวบรวมข้อมูล และศึกษา และศึกษานักเรียน 
รายบุคคลเป็นบริการจำเป็นพ้ืนฐาน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง โดยดำเนินการจัดทำระเบียนสะสมของ 
นักเรียนรายบุคคล  
  2. บริการสนเทศ ดำเนินการจัดห้องแนะแนวที่เหมาะสมเป็นสัดส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับการ เป็นสถานที่ให้ 
คำปรึกษาแนะแนวแก่นักเรียน จัดบริการให้ความรู้แก่นักเรียนในหลายรูปแบบ เพ่ือช่วยให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับ 
สถานการณ์ต่างๆ ได้ รู้จักตัดสินใจและวางแผนอนาคต อย่างชาญฉลาด ได้แก่ การปฐมนิเทศ การเชิญวิทยากร การจัด 
ป้ายนิเทศ การจัดสื่อการเรียนรู้ การจัดหาเอกสารไว้บริการในห้องแนะแนว และงานแนะแนวสัญจรส่งเสริมการศึกษา 
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  3. บริการให้คำปรึกษานักเรียนทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม ดำเนินการช่วยแนะนำนักเรียนที่มีปัญหาครอบคลุม 
ด้านการศึกษา อาชีพ และสังคม ศึกษาและหาแนวทางช่วยเหลือให้นักเรียน แก้ปัญหาของตนเองได้อย่างถูกต้องและ 
เหมาะสม  
  4. บริการจัดวางตัวบุคคล บริการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานกองทุนเงินให้ 
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา งานทุนการศึกษา การวางแผนเลือกวิชาที่เรียน การจัดสรร โควตานักเรียนระบบโควตาพิเศษ/การ 
รับตรง จากสถาบันการศึกษาต่างๆ และส่งเสริม ศักยภาพในด้านต่างๆ ให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคน  
  5. บริการติดตามผล ปฏิบัติหน้าที่ติดตามผลนักเรียนที่มาใช้บริการ ติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษา และ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแนะแนว  
  6. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมแนะแนวตาม หลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุงบ พ.ศ. 2560) โดยมีขอบข่ายการจัดกิจกรรม 3 ด้าน คือ การ
แนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และการแนะแนวส่วนตัวและสังคม  
  7. งานประสานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ประสาน ช่วยเหลือ การรู้จักนักเรียน เป็นรายบุคคล 
การคัดกรองและจัดกลุ่มนักเรียน การส่งเสริม/พัฒนานักเรียน และแก้ไข นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา รับการส่งต่อ  
  8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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