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ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

คณะกรรมการบรหิารงานวิชาการ 

หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาวิชาการ หัวหน้างานจัดการเรียนการสอน 

 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้                                                               
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                       
- งานคอมพิวเตอร์                                                                    
- งานโครงการพิเศษ                                                                  
- งานแนะแนวการศึกษา                                                            
- งานห้องสมุด                                                                              
- งานทะเบียนนักเรียน                                                             
- งานวัดผลประเมินผล                                                            
และเทียบโอนผลการเรียน                                                    
- งานตารางสอน                                                                        
- งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา                                          
- งานโรงเรียนมาตรฐานสากล                                                  
- งานรับนักเรียน                                                                            
- งานจัดการสอบต่างๆ                                                               
- งานประสานความร่วมมือพัฒนา

ทางวิชาการ กับสถานศึกษาอื่น                                                                                                                                                                                  
  
 

 

- งานแผนงานด้านวิชาการ                                       
- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
-    งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อนวัตกรรม                                                                                                                             

และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
- งานนิเทศการศึกษา   
- งานประกันคุณภาพ    
- งานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
- งานส่งเสริมความรู้ทางวิชาการกับชุมชน 
- งานสารสนเทศ 
- งานสารบรรณ   
- งานพัสดุวิชาการ 
- งานส านักงานวิชาการ  
 

 
 



ฝ่ายวิชาการ   ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  
หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ  
2. เป็นที่ปรึกษาผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานวิชาการของโรงเรียน ในการก าหนดนโยบาย วางแผน

ประสานงาน ติดตามผลงาน และการแก้ปัญหาต่าง ๆ  
3. ควบคุม ติดตาม ดูแลการเรียนการสอน การปฏิบัติงานวิชาการของครูผู้สอน  
4. เป็นประธานคณะกรรมการวิชาการ และปฏิบัติงานของฝ่ายอื่น ๆ ที่อยู่ในสายงานวิชาการ  
5. วางแผนงานวิชาการพิจารณาแผนการเรียน การจัดอัตราก าลังครู ครูเข้าสอน รวบรวมหนังสือเอกสาร

ต่าง ๆ     ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนไว้ให้บริการแก่ครู  
6. ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้อ านวยการโรงเรียนในการแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา รองหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา  

และ  หัวหน้างานที่อยู่ในสายงานวิชาการ  
7. ควบคุมดูแล เกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลการเรียน ให้ถูกต้องตามระเบียบการประเมินผล  
8. นิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาการ ประสานงานระหว่างกลุ่มสาระวิชาต่างๆ เพ่ือให้งาน 

วิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
9. พัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่ครู กลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ ให้ด าเนินการตามปฏิทิน การปฏิบัติงานวิชาการ - 

และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
10. ติดตามดูแลและด าเนินการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ นิสิต นักศึกษาที่มาฝึกสอนเกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ 

ของโรงเรียน  
11. เสนอชื่อและร่วมพิจารณาความดีความชอบบุคลากรในสายงานและครูทุกคนในโรงเรียน  
12. วินิจฉัยและสั่งการตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ต าแหน่ง   หัวหน้าบริหารงานวิชาการ  
1. ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระวิชา ที่ได้รับมอบหมาย  
2. เป็นคณะกรรมการวิชาการ  
3. เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้บริหารโรงเรียน  
4. บริหารงานและรักษาการในต าแหน่ง แทนรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
5. วางแผนและบริหารงาน การรับนักเรียนประจ าปี  
6. พิจารณาการจัดแผนการเรียน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และหลักสูตรมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย  
7. ด าเนินการการจัดนักเรียนเข้าเรียนตามแผนการเรียนของนักเรียน  
8. ร่วมกับฝ่ายแผนงานด าเนินการจัดท ารายงาน ขอมูล สถิติ ส่งจังหวัด เขตการศึกษาและกรม 

เจ้าสังกัด  
9. ประสานงานกับ ฝ่าย กลุ่มสาระวิชา และงานต่าง ๆ  
10. ควบคุมดูแล ติดตามผล การปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  
11. บริหารงานเกี่ยวกับงานอัดส าเนาต่าง ๆ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง  
12. ประสานงาน และด าเนินการ เกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร  
13. ควบคุม ดูแล ติดตาม การด าเนินการ จัดท า GPA และ PR  
14. เสนอชื่อบุคลากรต่อ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ในการพิจารณา ความดี ความชอบ 

บุคลากร ในสายงานวิชาการ และครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอน  
15. วินิจฉัย และสั่งการ ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  



16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ต าแหน่งงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้รับมอบอ านาจหน้าที่  
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี น  
9. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติการสอนและบริหารงานในกลุ่มสาระวิชาที่รับผิดชอบให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ  
2. เป็นคณะกรรมการวิชาการ  
3. เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้บริหารโรงเรียน  
4. จัดอัตราก าลังและก าหนดผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ประจ ากลุ่มสาระวิชาที่รับผิดชอบ  
5. ด าเนินการให้ครูในกลุ่มสาระวิชาทุกคนมีแผนการสอนรายวิชา และจัดท าบันทึกการสอน 

รายวิชา และจัดท าบันทึกการสอนรายวิชา รายคาบ ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาค 
เรียนนั้น ๆ  

6. ร่วมวางแผนงานวิชาการและจัดท าแผนงาน โครงการแผนปฏิบัติการประจ าหมวดวิชา  
7. ศึกษาวิเคราะห์แผนการเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนตามแผนการเรียน  
8. วิเคราะห์จุดหมาย หลักการ หลักสูตร และวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ในหมวดวิชาที่ 

รับผิดชอบ  
9. นิเทศ ควบคุม ติดตาม ดูแล การเรียนการสอน การจัดครูเข้าสอนแทน ครูสอนซ่อมเสริมใน 

กลุ่มสาระวิชาของตน  
10. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการในกลุ่มสาระวิชา  
11. จัดให้มีการนิเทศ ประชุมครูในกลุ่มสาระวิชา อย่างน้อย 2 ครั้ง สัปดาห์ ต่อครั้ง  
12. รับผิดชอบด าเนินการ การจัดซื้อ จัดจ้าง การสร้าง การซ่อม การผลิต หรือจัดหาวัสดุ 

อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ของกลุ่มสาระวิชา  
13. จัดท าบัญชีสื่อการเรียนการสอน และจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นปัจจุบันพร้อมใช้  
14. ด าเนินการติดตามดูแลให้ครูปฏิบัติงานด้านการวัดผล ประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามท่ี 

กระทรวงศึกษาธิการก าหนด เช่น ก าหนดจุดประสงค์ในการสอนต่าง ๆ ตรวจการประเมิน พฤติกรรมด้านจิต พิสัย 
การซ่อมเสริม การสอบแก้ตัว การวิเคราะห์ข้อสอบ การสอบประจ า ภาคเรียน ฯลฯ เป็นต้น 

15. ควบคุม ดูแล ติดตาม จัดให้มีการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุมในกลุ่มสาระวิชาตนเอง  
16. รับผิดชอบควบคุม ดูแล ห้องพักครูประจ ากลุ่มสาระวิชา ห้องปฏิบัติการของตนและห้องอ่ืน ๆ 

ตามที่ได้รับมอบหมายตลอดจนจัดที่นั่งให้แก่บุคลากรของตนตามความเหมาะสม เพ่ือสะดวก 
ต่อการบริหารงานกลุ่มสาระวิชา  

17. จัดระบบข้อมูล สถิติ สารสนเทศ ด้านต่าง ๆ ประจ ากลุ่มสาระวิชา  
18. ติดตามดูแลการประเมินผลการโครงการของกลุ่มสาระวิชา  
19. ควบคุม ติดตาม ดูแลประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระวิชาให้เกิดความเรียบร้อย  



20. เสนอชื่อบุคลากรภายในกลุ่มสาระวิชา เพ่ือพิจารณาความดีความชอบต่อผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
โรงเรียนฝ่ายวิชาการ  

21. วินิจฉัยสั่งการตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
22. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย  
 

ส าหรับหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีอ านาจหน้าที่ที่แตกต่างไปจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ : ดังต่อไปนี้ 
(เฉพาะงานที่ข้ึนตรงต่อฝ่ายวิชาการ) 

1. ปฏิบัติการสอนประจ ากลุ่มสาระวิชาที่ได้รับมอบหมาย  
2. บริหารงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด) 

กิจกรรมเลือก (ชุมนุม) และกิจกรรมอิสระ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
3. เป็นคณะกรรมการวิชาการ 4. เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้บริหารโรงเรียน  
5. ก าหนดผู้สอนในรายวิชากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย ตามสัดส่วนที่ก าหนดระหว่างครูและนักเรียน  
6. ด าเนินการจัดท าหลักสูตรวิชากิจกรรมต่าง ๆ ให้ครบทุกระดับชั้น  
7. จัดให้มีแผนการสอนบันทึกการสอนในรายวิชากิจกรรมต่าง ๆ ทุกระดับ  
8. ควบคุม ดูแล ติดตาม การเปิดสอนกิจกรรมเลือกประจ ากลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ ทั้งในระดับ 

มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
9. ร่วมวางแผนงานวิชาการ และจัดท าแผนงานโครงการปฏิทินงาน แผนปฏิบัติการประจ ากลุ่ม 

สาระวิชากิจกรรมที่ขึ้นกับสายงานฝ่ายวิชาการ  
10. วิเคราะห์จุดหมาย หลักการ หลักสูตร และวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ รายวิชาที่กิจกรรม 

ต่าง ๆ เปิดสอน  
11. นิเทศ ควบคุม ติดตาม ดูแล การเรียนการสอนในรายวิชากิจกรรมต่าง ๆ ที่เปิดสอน  
12. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากร ด้านวิชาการโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรกิจกรรมบังคับต่าง ๆ  
13. จัดให้มีการนิเทศ ประชุม บุคลากร ผู้สอน ด้านกิจกรรมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
14. รับผิดชอบการด าเนินการ การจัดซื้อ จัดจ้าง การสร้าง การซ่อม การผลิต หรือจัดหาวัสดุ 

อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ของกลุ่มสาระวิชากิจกรรม  
15. จัดท าบัญชีสื่อการเรียนการสอน ประจ ากลุ่มสาระวิชากิจกรรม 
16. ด าเนินการติดตาม ดูแล ให้ครูปฏิบัติงาน ด้านการประเมินผล วิชากิจกรรมให้เป็นไปตามท่ี 

กระทรวงศึกษาธิการก าหนด เช่น การส ารวจเวลาเข้าร่วมกิจกรรม การให้ผลการเรียนวิชา 
กิจกรรม เป็นต้น  

17. ควบคุม ดูแล ติดตาม จัดให้มีการเรียนการสอน วิชากิจกรรมต่าง ๆ และรายงานโรงเรียนให้ 
ทราบ เป็นระยะ  

18. จัดระบบข้อมูล สถิติ สารสนเทศด้านต่าง ๆ ของกลุ่มสาระวิชากิจกรรม  
19. ติดตาม ดูแล การประเมินผล งาน โครงการ ของกลุ่มสาระวิชากิจกรรมเพื่อรายงาน 

โรงเรียน  
20. ประสานงานกับฝ่ายงานกลุ่มสาระวิชาอ่ืน ๆ เพื่อให้การบริหารงานกิจกรรมนักเรียน บรรลุ 

วัตถุประสงค์  
21. เสนอชื่อ พิจารณาความดีความชอบ แก่ครูทุกคน ที่เก่ียวข้องกับงานกลุ่มสาระวิชากิจกรรม 

ต่อโรงเรียน  
22. วินิจฉัย สั่งการตามอ านาจ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
23. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



 
ต าแหน่งงาน    หัวหน้างานวัดประเมินผล  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติหน้าที่การสอนในกลุ่มสาระวิชาที่ได้รับมอบหมาย  
2. เป็นคณะกรรมการวิชาการ  
3. เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้บริหารโรงเรียน  
4. ปฏิบัติงาน และจัดระบบวัด และการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 

และกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีประสิทธิภาพ  
5. ส่งเสริมให้ครู มีความรู้เข้าใจเก่ียวกับวัด และการประเมินผลการเรียน  
6. ควบคุม ดูแล และให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างข้อสอบ อย่างถูกต้องและมี 

ประสิทธิภาพ  
7. จัดท าสถิติ เกี่ยวกับการวัด และประเมินผลการเรียน  
8. จัดด าเนินการเรื่องต่อไปนี้ 

8.1 การลงทะเบียนวิชาเรียน ร่วมกับฝ่ายธุรการ 
8.2 การส ารวจเวลาเรียน  
8.3 จัดและด าเนินการวัดผลกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน  
8.4 การประกาศผลสอบ  
8.5 ด าเนินการสอบแก้ตัว และเรียนซ้ํา  
8.6 จัดตารางสอนซ่อมเสริม 
8.7 การโอนผลการเรียน  

9. นิเทศประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา และวัดผลหมวด เรื่องการวัดและประเมินผล 
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากโรงเรียน  

10. วางแผนการจัดท าแผนงาน โครงการ ปฏิทินแผนปฏิบัติการประจ าปีของงานวัดผล (1) ประป,63  
11. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานวัดผล  
12. จัดให้มีการสร้าง และปรับปรุง เครื่องมือในการวัดผล เพ่ือจัดท าคลังข้อสอบ  
13. ด าเนินการติดตาม ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 

ร้อยละ 80 
14. ประเมินผลการปฏิบัติงานวัดผล ทุกภาคเรียน  
15. เสนอความเห็นต่อผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ในการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรใน 

สายงานวัดผลและครูปฏิบัติการสอน  
16. วินิจฉัยสั่งการตามที่ได้รับมอบหมาย  
17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ต าแหน่ง   หัวหน้างานทะเบียน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. เป็นคณะกรรมการวิชาการ  
2. เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้บริหารโรงเรียน  
3. งานทะเบียนนักเรียน 

3.1 ออกเลขประจ าตัวนักเรียนเข้าใหม่  
3.2 ลงประวัตินักเรียน ในสมุดทะเบียนนักเรียน  
3.3 จ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน 



3.4 จัดพิมพ์รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น  
4. งานเอกสาร 

4.1 จัดท าและออกเอกสาร รบ 1 ต.ป.  
4.2 จัดท าและออกเอกสาร รบ 5 ตุ, ป.  
4.3 ออกเอกสารใบรับรองผลการเรียน  
4.4 ออกเอกสาร TRANSCRIPT  
4.5 จัดท าใบประกาศนียบัตร ใบแทนใบประกาศนียบัตร  
4.6 ออกใบแทนใบสุทธิ  
4.7 จัดท าเอกสาร การออกใบประกาศนียบัตร ส่ง สศจ.  
4.8 จัดท าเอกสาร การรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ 
4.9 จัดท าเอกสาร การมอบตัวนักเรียนใหม่  

5. งานแก้ไขหลักฐาน 
5.1 ด าเนินการ แก้ไข ชื่อ-สกุล นักเรียน  
5.2 ด าเนินการ แก้ไข วัน-เดือน-ปี-เกิด  
5.3 ด าเนินการ แก้ไข ที่อยู่ ให้เป็นปัจจุบัน 
5.4 ด าเนินการ แก้ไข ชื่อ-สกุล , ยศ - ต าแหน่ง , บิดา มารดา  

6. งานตรวจสอบคุณวุฒิ 
6.1 ตรวจสอบคุณวุฒิ นักเรียนเข้าใหม่ ร่วมกันกับฝ่ายธุรการ 
6.2 ตรวจสอบคุณวุฒิ นักเรียนที่จบการศึกษาแล้ว  

7. งานจัดท าผลการเรียนเฉลี่ย (GPA และ PR) ของนักเรียนชั้น ม. 6  
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานทะเบียน  
9. รายงานการจบหลักสูตร ต่อโรงเรียนและหน่วยเหนือต่อไป 
10. เสนอความเห็นต่อผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ในการพิจาณาความดีความชอบ ของ 
บุคลากรในสายงานทะเบียน และครูปฏิบัติการสอน  
11. วินิจฉัยสั่งการตามที่ได้รับมอบหมาย  
12. ปฏิบัติการงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ต าแหน่งงาน - หัวหน้างานศูนย์พัฒนาผลงานทางวิชาการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระวิชาตามท่ีได้รับมอบหมาย  
2. เป็นคณะกรรมการวิชาการ 
3. เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้บริหารโรงเรียน  
4. เป็นเลขานุการ ร่วมจัดท าแผนงานประสารงาน ประชาสัมพันธ์ แนวทางการด าเนินงาน 

ประกันคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  
5. จัดหาเอกสาร หลักสูตร คู่มือ และเอกสารทางวิชาการอ่ืน ๆ บริการ แก่ครู  
6. จัดให้มีการนิเทศทางวิชาการ ภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถการจัดการเรียน 

การสอน  
7. ร่วมจัดท าแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปีของวิชาการ  
8. ส่งเสริมความรู้แก่ครู โดยจัดให้มีการประชุม สัมมนา การฝึกอบรมเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

และการจัดท าผลงานทางวิชาการทุกระดับ  
9. รับผิดชอบในการส่งเสริม การพัฒนาทางวิชาชีพแก่ครูทุกระดับ  



10. ให้ความช่วยเหลือ แนะน า จัดท า รวบรวมข้อมูลเอกสารแก่ครู ในการท าผลงานทางวิชาการ ทุกระดับ เช่น 
- ผู้อ านวยการระดับ 9 - รองผู้อ านวยการระดับ 8 - ครู 3 ระดับ 8 - 9 - ผู้เข้าสอบต าแหน่งสายการบริหารงาน 
(ต าแหน่งผู้อ านวยการ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน)  
11. ให้ความช่วยเหลือ แนะน า ในการท าวิจัยในชั้นเรียน และวิจัยทั่วไปแก่ครูในโรงเรียน  
12. เสนอความเห็น ในการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรในสายงานต่อผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
โรงเรียนฝ่ายวิชาการ  
13. วินิจฉัยสั่งการตามที่ได้รับมอบหมาย  
14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ต าแหน่งงาน  - หัวหน้างานส านักงานฝ่ายวิชาการ  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระวิชาที่ได้รับมอบหมาย  
2. เป็นเลขาคณะกรรมการวิชาการ  
3. รับหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก ที่เก่ียวข้องงานวิชาการจากฝ่ายอ านวยการน าไป 

ลงทะเบียนรับของฝ่ายวิชาการ  
4. เสนอหนังสือราชการทั้งภายใน และภายนอก ให้รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการพิจารณาลง 

ความเห็น แล้วจึงแจ้งเรื่องต่อไป ยังผู้ที่เกี่ยวข้อง  
5. โต้ตอบหนังสือราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับงานวิชาการ  
6. จัดเก็บเอกสารหนังสือราชการ ค าสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานวิชาการให้เป็นระบบมีทะเบียนคุม  
7. แจ้งค าสั่งฝ่ายวิชาการให้ครู ทราบโดยการลงนามรับเอกสารเพ่ือเป็นระบบถูกต้อง และ 

ตรวจสอบได้  
8. จัดท าเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการ  
9. บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และหรือ การประชุม หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา  
10. ประสานงานกับกลุ่มสาระวิชา งาน ฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงานจากภายนอกสถานศึกษา 

เพ่ือการด าเนินงานวิชาการเป็นไปอย่างราบรื่นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
11. จัดซื้อ จัดหา และควบคุมการลงทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ ตลอดจนดูแลบ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ 

ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ เป็นปัจจุบันในส านักงานวิชาการ  
12. ตรวจสอบพัสดุที่ช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญหาย เพ่ือแจ้งพัสดุ โรงเรียนด าเนินการจ าหน่าย  
13. รวบรวมรายงาน เอกสาร จากหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา และหรือ งานที่เก่ียวข้องเสนอ 

ผู้อ านวยการ ลงนาม  
14. จัดท าบอร์ด ประชาสัมพันธ์ งานของฝ่ายวิชาการ  
15. ควบคุม ติดตาม ดูแล สมุดบันทึกการเรียนการสอนประจ าวันของนักเรียนทุกห้อง  
16. จัดท าและเก็บเอกสาร แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิชาการให้สะดวก เป็นปัจจุบันพร้อมใช้  
17. ดูแลส านักงานวิชาการให้เกิดความเรียบร้อย สะอาด สะดวก รวดเร็วพร้อมกับการบริการแก่ 

ครู นักเรียนในโรงเรียน ตลอดจนถึงผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกที่มาติดต่องานวิชาการ  
18. เสนอความเห็นต่อรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ในการพิจารณาความดีความชอบ ของหัวหน้า 

กลุ่มสาระวิชา หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง 
19. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



ต าแหน่ง  -   งานบริการอัดส าเนาเอกสาร  
หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติหน้าที่การสอน ในกลุ่มสาระวิชาที่ได้รับมอบหมาย  
2. รับต้นฉบับจากครู ทุกหมวด งาน ของโรงเรียน เพ่ือด าเนินการอัดส าเนาต่าง ๆ  
3. ลงบัญชีหลักฐานรายงานการอัดส าเนา เพ่ือบันทึกจัดท าสถิติ เกี่ยวกับการอัดส าเนาเป็นประจ า 

ทุกเดือน .  
4. ด าเนินการอัดส าเนา โดยผ่านผู้ที่มีหน้าที่อัดส าเนา  
5. ควบคุมจ านวนกระดาษ แจ้งพัสดุโรงเรียน ให้ด าเนินการจัดหากระดาษ กระดาษไข หมึก 

ฯลฯ และให้มีส ารองไว้รองไว้ให้เพียงพอกับการใช้  
6. ดูแลและตรวจอุปกรณ์ เกี่ยวกับการอัดส าเนาตลอดจนคุแลเกี่ยวกับความสะดวก สะอาด 

พร้อมใช้ของห้องอัดส าเนา (โรเนียว)  
7. เสนอแนะให้ความเห็นต่อ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ เมื่อพบปัญหาที่ ควรแก้ไข 

ปรับปรุง พัฒนาการอัดส าเนา  
8. เสนอความเป็นพิจารณาความดีความชอบครู บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการอัดส าเนา 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
9. จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับการอัดส าเนา เช่น หมึก Copyprint กระดาษ 

กระดาษไข เป็นต้น  
10. วางแผน จัดท าแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปีของงานอัดส าเนา  
11. วินิจฉัยสั่งการตามที่ได้รับมอบหมาย  
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ต าแหน่งงาน  - หัวหน้างานห้องสมุด  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติการสอนวิชา งานห้องสมุดตามท่ีได้รับมอบหมาย  
2. เป็นคณะกรรมการวิชาการ  
3. เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้บริหาร  
4. ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรห้องสมุด  
5. วางแผนโครงการห้องสมุด  
6. ก าหนดนโยบายของห้องสมุด โดยมีหลักสูตรของโรงเรียนเป็นเป้าหมาย  
7. ก าหนดและวางแผนโครงการใช้จ่ายเงินของห้องสมุด  
8. ลงฐานข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ , วารสารและวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องสมุด  
9. ก าหนดเกณฑ์การเลือกซ้ือหนังสือ, วารสารและวัสดุครุภัณฑ์ห้องสมุด  
10. งานซ่อมหนังสือและเย็บเล่มวารสารล่วงหน้า  
11. งานจัดท ากฤตภาค  
12. ก าหนดระเบียบการใช้ห้องสมุด  
13. เสนอชื่อบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานห้องสมุดในการพิจารณาความดีความชอบ 
ต่อรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
14. วินิจฉัยการสั่งการตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
15. ปฏิบัติการอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



ต าแหน่งงาน - หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนธัญบุรี  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระวิชาที่ได้รับมอบหมาย  
2. เป็นคณะกรรมการวิชาการ  
3. เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้บริหารโรงเรียน  
4. จัดท าแผนการบริหารงานคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกี่ยวกับ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ และการขยายพื้นท่ีในการบริการด้านคอมพิวเตอร์อย่างทั่วถึง  
5. จัดระบบการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แก่บุคลากรเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  
6. ควบคุม ดูแล การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ของฝ่ายทะเบียนวัดผล และวิชาการ  
7. ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งที่ช ารุดเพ่ือด าเนิน การ 

ซ่อมต่อไป  
8. พัฒนาโปรแกรมใหม่ด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการบริหาร  
9. สนับสนุนให้บุคลากรที่ความรู้ ความเข้าใจในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือการพัฒนางานให้มี 

เทคโนโลยีใหม่ ๆ และทันสมัย เป็นระบบ  
10. ผลิตเอกสารเกี่ยวกับงานเทคนิค ของงานทะเบียนวัดผล และฝ่ายวิชาการ  
11. เสนอความเห็นต่อรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ในการพิจารณาความดี ความชอบของ 

บุคลากรที่เก่ียวข้องกับสายงาน  
12. วินิจฉัยสั่งการตามที่ได้รับมอบหมาย  
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ต าแหน่งงาน  - คณะกรรมการวิชาการ  
หน้าที่และขอบข่ายงาน 

1. เป็นที่ปรึกษารองผู้อ านวยการเก่ียวกับงานวิชาการ  
2. เป็นกรรมการที่ปรึกษา ให้ค าแนะน างาน ที่เก่ียวข้องกับฝ่ายวิชาการ  
3. เป็นกรรมการร่วม ในการวางแผนงานวิชาการ การพัฒนางานด้านการด าเนินการพัฒนาบุคบา 

กรด้านวิชาการ  
4. เป็นกรรมการร่วมพิจารณา การจัดการเรียน การสอน เป็นกรรมการร่วมในการจัดท าตารางสอน 

ประเภทต่างๆ  
6. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิชาการตามก าหนด  
7. เป็นกรรมการร่วมติดตาม ดูแล การปฏิบัติงาน และการประเมินผลงานฝ่ายวิชาการ 

  8. ดูแล ติดตาม การบริหารงานวิชาการ ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน  
9. ให้ค าแนะน านิเทศ การด าเนินงาน การเรียนการสอน เพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลตามหลักการ และ 

จุดหมายของหลักสูตร 
 10. เป็นกรรมการร่วมในการควบคุม ดูแล ติดตาม การเข้าสอนของครูทุกกลุ่มสาระวิชา 
11. ดูแลให้คณะครู สามารถด าเนินงาน ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อย  
12. เป็นกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียน ในการพิจารณาความดีความชอบของครูปฏิบัติการสอน 

และครูฝ่ายสนับสนุนการสอนที่ขึ้นตรงต่อสายงาน  
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



ต าแหน่งงาน - ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติการสอน  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติการสอนรายวิชา ในกลุ่มสาระวิชาที่สังกัดอยู่ และหรือ การสอนกิจกรรมอิสระ : 
หรือชุมนุม (ท้ัง ม.ต้น - และ ม.ปลาย) และรวมคาบการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

2. ศึกษาหลักสูตรที่เก่ียวกับเรื่อง 
2.1 หลักการ จุดหมาย โครงสร้าง  
2.2 หนังสือเรียน คู่มือการสอน  
2.3 ระเบียบการวัดผล และประเมินผลการเรียน 
2.4 การจัดท าแผนการสอนในรายวิชาที่ตนเองสอน  

3. ศึกษาและต้องทราบ เกณฑ์การประเมินผลการเรียน ทั้งท่ีก าหนดโดย กลุ่มโรงเรียน และหรือที ่
ก าหนดโดยโรงเรียน  

4. จัดเตรียมเนื้อหา วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนตามจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของรายวิชาที่สอน  

5. ชี้แจงให้นักเรียนทราบก่อนสอน 
5.1 เกณฑ์การประเมินผลมีอย่างไร  
5.2 วิธีการประเมินผล วัดอะไร วัดอย่างไร  
5.3 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชานั้นๆ ให้นักเรียนทราบ 

           5.4 แจ้งกติกาการเรียนเวลาเรียนเต็ม เวลาเรียน 80% เพ่ือให้มีสิทธิ์สอบ 
            5.5 งาน นโยบายของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย  

6. เตรียมการสอน ตามแผนการสอนก่อนท าการสอนทุกคาบ อย่างสม่ําเสมอและรายวิชาที่มี 
ครูผู้สอนหลายคน ให้ปรึกษาวางแผน แก้ปัญหาพัฒนาการสอน โดยมีหลักฐาน การปรึกษาหารือที่กลุ่มสาระวิชา  

7. เข้าท าการสอนเต็มเวลาทุกคาบเรียน โดยยึดสัญญาณของโรงเรียนในการเข้าสอน และออกจาก ห้อง
สอนให้ตรงเวลา เมื่อเข้าห้องสอนแล้วควรปฏิบัติดังนี้ 

7.1 ให้นักเรียนช่วยกันส ารวจความสะอาดของห้องเรียน จัดโต๊ะเก้าอ้ีให้เรียบร้อย  
7.2 ตรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน เช่น หนังสือ แบบเรียน สมุดจด 

เป็นต้น  
          7.3 ขณะที่สอน ไม่ควรนั่งสอนตลอดเวลา หรือนั่งบนโต๊ะนักเรียน ควรเดินดู การ 

ท างานของนักเรียนอย่างท่ัวถึง  
         7.4 ควรให้การบ้าน หรือมอบหมายงานบ้างตามสมควร และตรวจงานหรือการบ้านให้ 

นักเรียนได้ใช้ห้องสมุดมีการศึกษาค้นคว้า  
                   7.5 ต้องอยู่ประจ าในห้องสอนตลอดเวลา ที่ท าการสอน 

        7.6 ส ารวจรายชื่อของนักเรียนทุกครั้งที่เข้าสอน 
                  7.7 บันทึกการสอนทุกครั้งที่เข้าสอน  

8. ครูผู้สอน มีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาตนเอง ใฝ่หาความรู้อย่างเสมอเพ่ือน ามาพัฒนา ปรับปรุงการ 
เรียนการสอน การพัฒนาพฤติกรรมในทุกด้าน เช่น ด้านความรู้ ความคิด ด้านความรู้สึก 
หรือเจตคติ และด้านทักษะปฏิบัติ  

9. ครูผู้สอนนอกจากสอนเนื้อหาแล้ว จะต้องมีหน้าที่อบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นผู้มีความ 
ประพฤติท่ีดี มีวินัย รักษาสมบัติส่วนรวม มีจริยธรรมคุณธรรมต่าง ๆ เพื่อจะได้เป็นพลเมือง 
ที่ดีต่อไป  

10. ดูแลการใช้วัสดุอุปกรณ์ ของโรงเรียนอย่างถูกต้อง และประหยัด อย่าปล่อยให้นักเรียนกระท า 
การใด ๆ ที่เกิดความเสียหาย แก่ทรัพย์สินของโรงเรียน หากเกิดการช ารุดเสียหายจะต้องช่วย 



สืบสวนหาผู้รับผิดชอบ หรือแจ้ให้ผู้ที่เก่ียวข้องโดยตงทราบ  
11. ไม่ควรใช้จาจารุนแรง ที่จะท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจ หรือไล่นักเรียนออก 

นอกห้องเรียน หากนักเรียนมีปัญหาขอให้จัดการแก้ไขทันทีไม่สามารถตัดสินปัญหาได้ด้วย 
ตนเอง ให้ปรึกษาผู้ที่เก่ียวข้อง (หัวหน้าหมวดหัวหน้าระดับ)  

12. ยึดถือเป้าหมายของการศึกษา และนโยบายของโรงเรียนเป็นหลักการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ 
นักเรียน โรงเรียน  

13. ปฏิบัติหน้าที่การสอนแทน ตามท่ีกลุ่มสาระวิชามอบหมาย และไม่ควรปฏิเสธ  
14. ครูที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล นิสิต นักศึกษาฝึกสอน ควรดูแลการสอนตลอดเวลาไม่ปล่อยให้ 

สอนตามล าพังทุกครั้ง  
15. ด าเนินการด้านการวัดผล และประเมินผล การเรียนตามที่โรงเรียนก าหนด ให้ปฏิบัติตาม 

ค าอธิบายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนโดยเคร่งครัด ต้องออก ข้อสอบ ตามรายวิชา
ที่สอน ส่งผลการสอบให้หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา ตรงตามก าหนดเวลาที่ มอบหมาย ต้องรับผิดชอบ ติดตาม การสอบ
แก้ตัว 0 ,ร, ส, มผ. ให้เป็นไปตามระเบียบการ ประเมินผลการเรียนที่โรงเรียนก าหนด และเป็นหน้าที่ของผู้สอน 
จะต้องประสานงานติดตาม 
นักเรียนด้านการประเมินผลการเรียนให้ถูกต้อง  

16. การวิเคราะห์ข้อสอบ ถือเป็นหน้าที่ส าคัญของครูผู้สอน เพ่ือปรับปรุง พัฒนาการเรียน การ 
สอนให้ครูผู้สอนออกข้อสอบตามจุดประสงค์ หลังการสอนปลายภาค ให้ท าการวิเคราะห์ 
ข้อสอบคัดเลือกข้อสอบเข้าคลังข้อสอบ ของกลุ่มสาระวิชา ส่งทะเบียนวัดผลต่อไป  

17. ควรจัดหา หรือผลิตการเรียนการสอน หรือบทเรียนส าเร็จรูป ให้มีผลงานใหม่ๆ สื่อการสอน 
เพ่ิมข้ึนทุกภาคเรียนศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

18. ครูผู้สอนทุกคน ต้องเตรียมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด เช่น การเข้าแถวเชิญธงชาติ การประชุม 
ระดับ การประชุมกลุ่มสาระวิชา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทุกฝ่ายในโรงเรียน 

19. ครูทุกคนจะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านความประพฤติกิริยา การแต่งกาย 
บุคลิกภาพที่ดี เป็นตัวอย่างแก่นักเรียน และบุคคลอื่น ๆ ห้ามนั่งบนโต๊ะขณะอยู่ในชั้นเรียน ต่อหน้านักเรียน ห้ามสูบ
บุหรี่ระหว่างขณะที่ท าการสอน ห้ามดื่มสุรา หรือเล่นการพนัน 
บริเวณโรงเรียน หรือที่เปิดเผยให้นักเรียนเห็นในเวลาราชการ  

20. ครูผู้สอนจะต้องไม่ละท้ิงห้องสอนไปท าธุระส่วนตัวนอกห้อง การไม่เข้าสอนและการละทิ้ง 
ห้องสอนมีความผิดทางวินัย  

21. ครูผู้สอนต้องปฏิบัติตามค าสั่งโรงเรียน เป็นลายลักษณ์อักษร หรือสั่งด้วยวาจาโดยถูกต้อง 
อย่างเต็มก าลังความสามารถ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามที่ โรงเรียนมีค าสั่ง
มอบหมายแม้จะเป็นวันหยุดราชการ หรือช่วงปิดภาคเรียน ถือว่าละทิ้งหน้าที่ ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา ถ้า
ไม่มีเหตุผลอ่ืนสมควรจะไม่ได้รับอนุญาตให้ และมีผล ต่อการด าเนินการทางวิชาการถ้าไม่มีเหตุผลอ่ืนสมควรจะไม่ได้
รับอนุญาตให้ และมีผลต่อการ ด าเนินการทางวินัย 
 
ต าแหน่งงาน  งานแนะแนว และทุนการศึกษา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานแนะแนว 
2. จัดทะเบียนสะสมของนักเรียนทุกระดับชั้น 
3. จัดบริการแนะแนวแก่นักเรียน  5  บริการ  ได้แก่  การรวบรวมข้อมูล  การให้ค าปรึกษาเรื่องต่างๆ  การ

บริการสนเทศ     การจัดวางตัวบุคคล    และการติดตามผลแก่บุคลากรของโรงเรียนและผู้ปกครอง
นักเรียน 



      4.    จัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนทุกระดับชั้น  
      5.    จัดกิจกรรม ดูแลส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเรียนร่วม  
      6.    สนับสนุนและเป็นแกนหลักในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับชั้นและระดับ  
       สถานศึกษา  
      7.    ติดต่อประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   เพ่ือความ
ร่วมมือในการด าเนินงานแนะแนว  
8.    ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง  ครูที่ปรึกษา  ครูประจ าวิชา หัวหน้าระดับ  และงานปกครองในการดูแล
แก้ไขพัฒนานักเรียน  
9.    จดัท าระเบียนพฤติกรรมของนักเรียน และบันทึกข้อมูลเก็บไว้อย่างเป็นระบบ  
10   จัดท าและรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับประวัติของผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือการดูแลนักเรียน  
11.    จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  
12.  ประสานงานกับกลุ่มบริหารวิชาการในการจัดให้นักเรียนเลือกวิชาเรียนและเลือกแนวทาง  
       การศึกษาต่อ  
13.  จัดรวบรวมข้อมูล สถิติ  ผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษา  
12.  แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโรงเรียนต่างๆเพ่ือเป็น
การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ตามโครงการแนะแนวสัญจร  
13.  พัฒนาศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้ของงานแนะแนว  
14. พิจารณานักเรียนในการให้ทุนการศึกษาและกองทุนกู้ยืมเรียน  
15.  จัดหาทุนการศึกษา และประสานการด าเนินงานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนตามความ  
       เหมาะสม และจัดหารายได้ในช่วงปิดภาคให้แก่นักเรียนที่ขัดสน  
16.  ติดตามประเมินผล  และสรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานแนะแนว  
17. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน 
 1. จัดท าแผนงาน   โครงการ  กิจกรรม และ ปฏิทินปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน  
2. ศึกษา วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และข้อมูล  
    สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น  
3.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ  
    เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  
4.  ประสานงานและจัดท าโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลาง  
     การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551และ วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
     ของสถานศึกษา  
5.  ประสานงานและจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
6.  ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดอัตราก าลังเพ่ือน ามาจัดตาราสอนจากหัวหน้ากลุ่ม  
     สาระการเรียนรู้  
7.  ประสานงาน ดูแลการจัดตารางสอนทุกภาคเรียน และรวบรวมตารางสอนครู ตารางการใช้ห้องเรียน  
     และตารางเรียนของนักเรียนเป็นรูปเล่ม  
8.  พัฒนางานจัดตารางสอนให้มีประสิทธิภาพ  
9.  ประสานงานในการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามตารางสอน จัดท าแบบบันทึก  
     การเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรอย่างเหมาะสม  
10. นิเทศการใช้หลักสูตรและให้ค าแนะน า ช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนแก่ครู  



11. ประสานงานการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์เพ่ือการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมี  
      ประสิทธิภาพ  
12. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร  
13. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม  
14. จัดกิจกรรมเรียนเสริม ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา  
15.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอน  
15.  ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน  
16. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
  งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา   
 1.   จัดท าแผนงาน  โครงการ   กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานวัดผลและประเมินผลทาง  
      การศึกษา  
2.   ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา  
3.   ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนแก่ครู  นักเรียน และผู้ปกครอง  
4.  พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน  
5. ประสานงานจัดท า จัดเก็บข้อสอบ และด าเนินการในการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ  
    วัดผลและประเมินผลทางการศึกษา  
 6.  ด าเนินการเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผล การเรียนและ
ตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา  
 7.   จัดท าตารางสอบระหว่างภาค  ปลายภาคเรียนและตารางการสอบแก้ตัว  
 8.   ส ารวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา และประกาศรายชื่อ  
            นักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ  
 9.   ด าเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ หรือมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์  
 10.  ตรวจสอบและรวบรวมแบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 11 . จัดท าระบบฐานข้อมูลการวัดผลประเมินผลทางการเรียน  
 12. รวบรวมผลการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียน และบันทึกผลในแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพ  
     ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (ปพ.6)  
      13. ด าเนินการประกาศผลการสอบปลายภาคและการสอบแก้ตัว  
      14.  ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ  
      15. จัดท าข้อมูล  สถิติ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแยกตามระดับชั้นและกลุ่มสาระการ  
            เรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และการพัฒนา  
      16.  ดูแลและประสานงานกับครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง  
             ประสงค์  การประเมินการอ่าน  การคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ  การประเมินกิจกรรม  
             สาธารณประโยชน์ ของนักเรียน  
      17. จัดท าหลักฐานผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น และรายงานผลการเรียนของนักเรียนส่ง  
             หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
      18. จัดท าและตรวจสอบค่า GPA   และ  PR  ของนักเรียน  
      19. จัดเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น ตามแนวทางที่  
             หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด  
      20.  ติดตามประเมินผล  และสรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานวัดผลและประเมินผลการเรียน  
      21. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  



  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
      1.  จัดท า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน  
      2.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา  
      3.  ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างหลากหลายในทุกกลุ่มสาระ  
     การเรียนรู้  
      4.  จัดหาเอกสารงานวิจัย เพ่ือส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการของครู  
      5.  ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่ครูในการท าวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยการศึกษา  
      6.  ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์   วิจยั ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู  
      7.  รวบรวมผลการด าเนินงานวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู และจัดท าท าเนียบงานวิจัย  
    เพ่ือเผยแพร่ผลงาน  
      8.  ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานวิจัยทางการศึกษา  
      9.  ปฏิบัติงานอืน่ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
    งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้  
      1.  จัดท า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน  
      2.  ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนและ  
    การบริหารงานวิชาการ  
      3.  ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน และการประกวดสื่อ นวัตกรรม  
     ของครู  
4.  ประสานการจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนางานด้านวิชาการ  
5.  จัดท าทะเบียน สื่อ นวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้และสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน  
6.  รวบรวมข้อมูล สถิติการใช้สื่อ นวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน  
7.  ควบคุม ดูแล ให้บริการ และจัดท าสถิติการใช้ห้องวิทยบริการ  
8. ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
9. ประสานงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศทางวิชาการเอ้ือต่อการเรียนรู้  
10.  ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง  
    การศึกษาและแหล่งเรียนรู้  
11.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
  
งานนิเทศการศึกษา  
1.  จัดท า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน  
2.  จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา  
3.  ประสานงานการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับ  
     สถานศึกษา  
4.  ประสานงานให้กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร  
5.  ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของบุคลากรในกลุ่มงาน  
6.  ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในการพัฒนางานของสถานศึกษา  
7.  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียนและสิ้นปีการศึกษา  
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 งานแนะแนว   



4. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานแนะแนว 
5. จัดทะเบียนสะสมของนักเรียนทุกระดับชั้น 
6. จัดบริการแนะแนวแก่นักเรียน  5  บริการ  ได้แก่  การรวบรวมข้อมูล  การให้ค าปรึกษาเรื่องต่างๆ  การ

บริการสนเทศ     การจัดวางตัวบุคคล    และการติดตามผลแก่บุคลากรของโรงเรียนและผู้ปกครอง
นักเรียน 

      4.    จัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนทุกระดับชั้น  
      5.    จัดกิจกรรม ดูแลส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเรียนร่วม  
      6.    สนับสนุนและเป็นแกนหลักในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับชั้นและระดับ  
       สถานศึกษา  
      7.    ติดต่อประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   เพ่ือความ
ร่วมมือในการด าเนินงานแนะแนว  
8.    ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง  ครูที่ปรึกษา  ครูประจ าวิชา หัวหน้าระดับ  และงานปกครองในการดูแล
แก้ไขพัฒนานักเรียน  
9.    จดัท าระเบียนพฤติกรรมของนักเรียน และบันทึกข้อมูลเก็บไว้อย่างเป็นระบบ  
10   จัดท าและรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับประวัติของผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือการดูแลนักเรียน  
11.    จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  
12.  ประสานงานกับกลุ่มบริหารวิชาการในการจัดให้นักเรียนเลือกวิชาเรียนและเลือกแนวทาง  
       การศึกษาต่อ  
13.  จัดรวบรวมข้อมูล สถิติ  ผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษา  
12.  แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโรงเรียนต่างๆเพ่ือเป็น
การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ตามโครงการแนะแนวสัญจร  
13.  พัฒนาศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้ของงานแนะแนว  
14. พิจารณานักเรียนในการให้ทุนการศึกษาและกองทุนกู้ยืมเรียน  
15.  จัดหาทุนการศึกษา และประสานการด าเนินงานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนตามความ  
       เหมาะสม และจัดหารายได้ในช่วงปิดภาคให้แก่นักเรียนที่ขัดสน  
16.  ติดตามประเมินผล  และสรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานแนะแนว  
17. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
  
งานสารสนเทศสถานศึกษา  
1.  วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าสารสนเทศสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการพัฒนางานสถานศึกษา  
2.  จัดท าแบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้แก่ทุกกลุ่มงาน /กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเป็น  
     รูปแบบเดียวกัน  
3.  จัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา  
4.  ประสานการจัดท าสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
5.  รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของทุกกลุ่มงาน /กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นรูปเล่ม เพื่อใช้เป็น  
    ข้อมูลปรับปรุงและพัฒนางาน  
6.  จัดท าข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นระบบที่ทันสมัย สะดวกแก่การรายงานต่อผู้บริหาร  
     และ หน่วยงานต่างๆ  
7.  ให้บริการและตอบข้อมูล สถิติด้านต่างๆของโรงเรียนแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและบุคคลทั่วไป  
8.  ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษา  
9.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  


