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พรรณนางาน

กลุมบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คํานํา
ตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2545 ใหมีการจัดโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และ มีความ
หลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจสูเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ตามบทบัญญัติมาตรา
39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ทําใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระรวดเร็ว มี
ความเขมแข็งในการบริหารจัดการ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ในการบริหารงานในกลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
จึงมอบหมายภารกิจตามขอบขายการบริหารและจัดการสถานศึกษาใหขาราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงาน
ตามเอกสารพรรณนางานวิชาการ เลมนี้ โดยใชเปนแนวทางและเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงาน ประสาน
ความเขาใจในบทบาทหนาที่ ในการปฏิบัติงานรวมกันของบุคลากรและผูเกี่ยวของทุกคนในโรงเรียน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสูมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกาวไปสูความเปนมาตรฐานสากล
ตอไป
กลุมบริหารงานวิชาการ
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วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และวัฒนธรรมขององคกร ความสามารถพิเศษ

วิสัยทัศน (VISION)
ภายในป 2564 โรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ ใชระบบกิจกรรม ในการพัฒนา
นักเรียนใหมีความรู เปนคนดีมีคุณธรรม มีทักษะชีวิตเต็มตามศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

สมรรถนะหลัก (Core competencies)
“สรางสรรคทักษะชีวิต”
โดยใชการขับเคลื่อน 3 ระบบหลักดังนี้
1. ระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System)
2. ระบบกิจกรรมนักเรียน (Student Activity System)
3. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (Student Care System)

พันธกิจ (MISSION)
1. พัฒนานักเรียนใหมีทักษะชีวิต
2. พัฒนานักเรียนใหมีความรู เปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
หางไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง
3. พัฒนานักเรียนใหมีศักยภาพเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก สํานึกในความรับผิดชอบและการ
บริการสังคม มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม
4. พัฒนาครูและบุคลากรใหเปนผูนํา มีความรูความสามารถและในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ ตามเกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

เปาประสงค (GOAL)
1. นักเรียนมีทักษะชีวิต
2. นักเรียนมีความรู เปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี หางไกลจากยา
เสพติดและอบายมุขทั้งปวง
3. นักเรียนมีศักยภาพเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก สํานึกในความรับผิดชอบและการบริการสังคม
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม
4. ครูและบุคลากรมีความเปนผูนํา มีความรูความสามารถและในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเรียน
5. มีหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
6. มีระบบบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ ตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

2

กลยุทธ
1. สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งภาษา ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง
ของไทยและโลก
2. สงเสริมศักยภาพนักเรียนใหสามารถใชสื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูอยางสรางสรรคและ
ชาญฉลาด
3. สงสริมใหนักเรียน ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับคานิยมองคกรตามรูปแบบ
SAKONPAT MODEL
4. ใชกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ปลูกฝงใหนักเรียนเปนคนดี มีวินัยมีคุณธรรม หางไกล
จากยาเสพติดและอบายมุข สงเสริมกีฬา นันทนาการและการออกกําลังกาย
5. รณรงคสงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมทั้ง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย โดยใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
6. นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการขับเคลื่อนในการจัดการเรียนการสอนและ
การดําเนินชีวิต
7. สงเสริมและจัดใหมีสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อเปนแหลงเรียนรูและสามารถสรางโอกาสทาง
การศึกษาแกนักเรียนเรียนและครู
8. สงเสริมการความกาวหนาในวิชาชีพของครูและบุคลากร
9. ใชภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในการสรางโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน

วัฒนธรรมองคกร :
ทํางานเปนทีมเพื่อบรรลุเปาหมาย พรอมใหบริการชุมชน

คานิยมองคกร
รูปแบบ SAKONPAT MODEL
S = Smart
มีทักษะเชิงมนุษยสัมพันธและการสื่อสาร
ที่ดี
A = Authority
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่และบริการ
ชุมชนดวยความเต็มใจ
K = Knowledge
นําความรูความสามารถที่ไดจากการ
พัฒนามาตอยอดและเผยแพรตอ
ชุมชน
O = Objective
ปฏิบัติงานในหนาที่อยางมีวัตถุประสงค
และเปาหมายรวมกัน
N = New Technology ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสื่อสารและพัฒนา
P = Planning
รวมคิดรวมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนองคกร
A = Action
แสดงออกอยางสรางสรคและเสียสละ
T = Team Work
ทํางานเปนทีมเพื่อองคกรและชุมชน
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การจัดการเรียนการสอนและบริการเสริมอื่น ๆ
นอกจากโรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) แลว โรงเรียนยังมีการจัดบริการ
เสริม เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตผานระบบกิจกรรม สอดคลองกับความตองการของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน
เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง ดังนี้
1. จัดกิจกรรมที่เสริมสรางและพัฒนาทักษะชีวิตบูรณาการใน 8 กลุมสาระอยางหลากหลาย
2. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาโดยนักเรียนทุกคนเปนสมาชิกดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรของชมรม
3. ศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรบริดจสโตน และเปนเครือขายขยายการการเรียนรูกับโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ
4. เปนศูนยการจัดการเรียนการสอนสาระเทคโนโลยี ICT มีหองเรียนแหงคุณภาพ (DLIT)
5. ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูนอกสถานที่
6. จัดทําประกันอุบัติเหตุหมูนักเรียนทุกแผนการเรียนทุกระดับชั้น
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พรรณนางานกลุมบริหารงานวิชาการ

5

พรรณนางานกลุมบริหารงานวิชาการ
รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารงานวิชาการ
1. กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานระดับสูง
2. กํากับ ติดตามใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรวมกับหัวหนางานฝายวิชาการและ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
3. สงเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ประสานงานและชวยแกไขปญหาเพื่อใหงานตาง ๆ ของฝาย
บริหารงานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. กํากับ ติดตามการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
5. กํากับ ติดตามการดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
6. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของฝายใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
7. กํากับ ติดตาม และนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูใหเปนไปตามหลักสูตร และการจัด
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
8. กํากับ ติดตาม และประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการรวมกับสถานศึกษาและองคกรภายนอก
9. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ
1. ใหคําปรึกษาและบริหารงานในกลุมบริหารงานวิชาการทุกงาน
2. ชวยรองผูอํานวยการในการกํากับ ดูแลและติดตาม ผลการปฏิบัติงานของกลุมงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
3. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน และปฏิทินการปฏิบัติงานของฝาย
4. รวบรวมระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการรวมกับงานสารบรรณในโรงเรียน
5. จัดทําเอกสาร ความรูทางวิชาการตลอดจนสงเสริมสนับสนุนบุคลากร ในฝายใหมีความรู
ความสามารถ และพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา
6. รวมเปนคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกลุมงานเมื่อสิ้นภาคเรียน
7. สรุป รายงานผลการดําเนินงานของกลุมงานเมื่อสิ้นสุดปการศึกษาเสนอตอผูบริหาร
8. นิเทศกํากับ ติดตามประสานงาน กับหัวหนากลุมสาระการเรียนรูดานการจัดการเรียนการสอน
9. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
การบริหารงานวิชาการและการวางแผนงานดานวิชาการ
1. ใหความรวมมือกับผูบริหารโรงเรียนในการกําหนดทิศทาง และแนวนโยบายในการดําเนินงานของฝาย
2. รวมประชุมวางแผนในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
3. รวมประชุมเพื่อรับทราบขอมูลแนวปฏิบัติตาง ๆ ใหทันเหตุการณ รวมทั้งใหคําปรึกษาหารือใน
การพัฒนางานตามปฏิทินการปฏิบัติงานทุกครั้ง.
4. รวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินการ ดานตาง ๆ
4.1 การพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู
4.2 การจัดทําทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล
4.3 การบริหารกลุมสาระการเรียนรู และ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4.4 การสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
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4.5 การสงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา
4.6 การพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู
4.7 การสรางเครือขายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
5. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
เพื่อใหสัมฤทธิ์ผลตามหลักการ และจุดมุงหมายของหลักสูตร
6. เสนอแนะความคิ ด เห็ น และใหค วามรว มมื อ ช ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ในการดํ า เนิ น งานของฝ า ย
ตลอดจนเสริมสรางความเขาใจกับบุคลากรทุกฝายภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพื่อใหการ
ดําเนินงานของฝายดําเนินการไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
7. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
การบริหารงานกลุมสาระการเรียนรู
1. ใหความรวมมือกับผูบริหารโรงเรียนในการกําหนดทิศทาง และแนวนโยบายในการดําเนินงานของกลุมสาระ
2. รวมประชุมวางแผนในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
3. รวมประชุมเพื่อรับทราบขอมูลแนวปฏิบัติตาง ๆ ใหทันเหตุการณ รวมทั้งใหคําปรึกษาหารือใน
การพัฒนางานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน
4. จัดทําหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู ใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา
5. จัดทําแผนงาน / โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรู
6. จัดอัตรากําลังของกลุมสาระการเรียนรู และจัดครูเขาสอนรายวิชาตาง ๆ ตามเกณฑและตาม
ความเหมาะสม
7. นิเทศติดตามและควบคุมดูแลการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของครูในกลุมสาระการเรียนรู
8. ควบคุมและติดตามดูแลการจัดการเรียนการสอนของครู ใหดําเนินไปตามหลักสูตรและตาม
แผนการจัดการเรียนรู
9. จัดใหมีการนิเทศ ประชุมครูในกลุมสาระฯ เพื่อรับทราบขอราชการและแนวปฏิบัติรวมกัน และ
รวมกันวินิจฉัยเพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
10. ดูแล ติดตามการจัดครูเขาสอนแทนในกลุมสาระฯ และจัดทําสรุปการจัดสอนแทน
11. ติดตาม ดูแลการวัดผลและประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามระเบียบโรงเรียนสกลนครพัฒนา
ศึกษาวาดวยการประเมินผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
12. ควบคุมและติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหเปนไปตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด
13. ติดตาม ดูแลการสอนซอมเสริมและการสอบแก “0, ร, มส และ มผ” ใหเปนไปตามระเบียบการ
วัดผลและประเมินผล
14. ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียน
15. นิเทศครูในกลุมสาระฯ เรื่องระเบียบการวัดผลและประเมินผลการเรียน การจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
16. ติดตาม สรุป ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการของกลุมสาระ
การเรียนรู เมื่องาน/โครงการเสร็จสิ้น และเมื่อสิ้นภาคเรียน
17. ติดตามดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในกลุมสาระฯ
18. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ไดรับมอบหมาย
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งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น
1. ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ขอมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหา และความตองการของสังคม ชุมชนและทองถิ่น
2. วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินสถานภาพของสถานศึกษาเพื่อกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ
เปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการมีสวนรวมของทุกฝายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. จัดโครงสรางหลักสูตรและสาระตาง ๆ ที่กําหนดใหมีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับวิสัยทัศน
เปาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันและ
ระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม
4. นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใชหลักสูตรใหเหมาะสม
5. นิเทศการใชหลักสูตร
6. ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร
7. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม
งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของชุมชน
2. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสรางการบริหารที่เอื้อตอการพัฒนางานและการสราง
ระบบการประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู ขอมูลมีความสมบูรณ และเปนปจจุบัน
3. กําหนดเกณฑการประเมิน เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและ
ตัวชี้วัดของกระทรวง เปาหมายความสําเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑและวิธีการประเมินของ
สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา
4. ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยการดําเนินการอยางตอเนื่อง และสนับสนุนใหครู
ผูปกครอง และชุมชนเขามามีสวนรวม
5. ดําเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานที่กําหนดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
6. จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR) และสรุปรายงานประจําป โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอตอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรตอสาธารณชน
งานพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา
1. จัดทําตารางเรียน ตารางสอน พรอมทั้งจัดทําคําสั่งมอบหมายงานการสอน
2. จัดทําสมุดบันทึกการจัดการเรียนการสอน รวบรวม สรุป และรายงานอยางสม่ําเสมอ
3. จัดทําและรวบรวมทะเบียนสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู
4. สงเสริมใหครู และนักเรียน สงผลงานเขารวมประกวด แขงขันทักษะทางวิชาการตาง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
5. ขับเคลื่อนการดําเนินการตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด และนโยบายที่สถานศึกษา กําหนด
และการดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐาน สาระของหลักสูตร
6. ประสานหัวหนากลุมสาระในการดําเนินการจัดสอนแทนเมื่อมีครูลา หรือไปราชการ
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7. สงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู
1. ประชุมวางแผน กําหนดนโยบายการปฏิบัติและการพัฒนากระบวนการเรียนรูในโรงเรียน
2. กํากับติดตามการจัดทําแผนการเรียนรู กําหนดการสอน และเอกสารประกอบการสอน พรอมทั้ง
สรุปและรายงาน
3. กํากับติดตามการจัดทําแบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผูเรียน(ปพ.5) พรอมทั้งสรุปและรายงาน
4. สงเสริม สนับสนุนครูออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน จัดทําแผนการจัดการเรียนรู ในวิชาที่
รับผิดชอบการสอน
5. สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรูใหยืดหยุนตามความเหมาะสมทั้งดานเวลา สาระการเรียนรู และผูเรียน
6. จัดใหมีผูปกครอง ชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู
7. สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนทักษะกระบวนการคิด ให
ผูเรียนไดเรียนรูในการปฏิบัติจริงการสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
8. สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลายและตอเนื่อง
9. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู โดยออกแบบการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
10. จัดใหมีชั่วโมงชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) จัดทําเอกสาร กํากับ ติดตามและประเมิน
11. กํากับ ติดตามผลการดําเนินการโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนคูพัฒนา
12. จัดใหมีการสอนซอมเสริม เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ โดยใชวิทยากรทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
13. สงเสริม สนับสนุนใหครูใชแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรูโดย
ครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่น
14. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียนและปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
งานประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และหนวยงานภายนอก
1. ประสานความรวมมือ ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชนและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกลเคียงภายในเขตพื้นที่
การศึกษา ตางเขตพื้นที่การศึกษา
2. สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. ออกแบบประเมิน สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการของกลุมบริหารวิชาการ กลุมสาระ
การเรียนรู รายงานรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการและผูอํานวยการโรงเรียน
2. เปนที่ปรึกษาในการพัฒนางานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. สงเสริมและสนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน หลักสูตร กระบวนการเรียนรู สื่อนวัตกรรม
เพื่อการเรียนรู อยางนอย 1 เรื่อง/ภาคเรียน
4. รวบรวมและเผยแพรผลงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหครู
จัดทําผลงานวิจัยมาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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5. รวบรวมสื่อนวัตกรรมของครูทุกกลุมสาระฯจัดทําทะเบียน จัดเก็บอยางเปนระบบนําไปใชในการ
พัฒนาผูเรียน
6. จัดซื้อ จัดหา พัฒนาสื่อนวัตกรรมบริการผูเรียนใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
7. จัดทําแบบบันทึกการยืมสื่อ นวัตกรรมสําหรับครูและนักเรียนที่นําไปใชในการจัดการเรียนรู และ
ผูเรียนไปใชในการศึกษาคนควา
8. จัดอบรม ใหความรูในดานสื่อ นวัตกรรม สื่ออิเล็กทรอนิกส แกครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
งานนิเทศการศึกษา
1. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
2. ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับสถานศึกษา
3. ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
4. ดูแลการจัดทําเอกสาร หลักฐาน ในการจัดการเรียนการสอนของครู เชน แผนการจัดการเรียนรู
บันทึกหลังสอน นวัตกรรมที่ใชในการจัดการเรียนรู
5. ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ
และการเรียนการสอนของครู
6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณการจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา กับ
สถานศึกษาอื่น หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
7. ปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษากอนและหลังฝกประสบการณวิชาชีพ
8. บริการใหคําปรึกษา เกี่ยวกับการฝกประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษา
9. ติดตอประสานงานกับหนวยงาน สถานประกอบการเพื่อจัดหางานและสถานที่ฝกประสบการณ
วิชาชีพใหแกนักศึกษา
10. นิเทศและติดตามการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา
11. จัดเก็บและรวบรวมขอมูลนักศึกษาที่ฝกประสบการณวิชาชีพสงใหผูเกี่ยวของ
12. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา
13. กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารตามลําดับ
14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานนักเรียนเรียนรวม
1.
2.
3.
4.
5.

กํากับดูแลนักเรียนเรียนรวม ดูแลและชวยเหลือนักเรียนพิการ
คัดกรองนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
สนับสนุนจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียนพิการ
ติดตอประสานงานกับผูปกครองที่มีความบกพรองในดานตาง ๆ
จัดกิจกรรมสอนเสริมใหกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
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งานแนะแนว
1. บริการศึกษารวบรวมขอมูล (Individual Inventory Service)
- เพื่อใหครูรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
- เพื่อใหนักเรียนรูจักตนเอง
- เพื่อใหโรงเรียนใชเปนขอมูลในการปองกัน พัฒนา สงเสริมหรือแกไขปญหาใหกับนักเรียน
2. บริการสนเทศ (Information Service)
- เพื่อใหนักเรียนไดรับขอมูลขาวสาร ความรูที่จําเปนในดานอาชีพ สภาพสังคม สิ่งแวดลอม
- เพื่อใหนักเรียนเขาใจและยอมรับความจริง ปรับตัว วิเคราะห และตัดสินใจดวยตนเอง
3. บริการใหการศึกษา (Counseling Service)
- เพื่อชวยใหนักเรียนสามารถคิด ตัดสินใจ และแกปญหาดวยตนเองไดอยางรอบคอบและเหมาะสม
- เพื่อใหนักเรียนไดรูจักเขาใจผูอื่นและสิ่งแวดลอม
- เพื่อชวยใหโรงเรียนไดนําผลจากความรูความเขาใจในตัวผูเรียนไปจัดโครงการเพื่อปองกัน
พัฒนา สงเสริม หรือแกไขปญหาใหกับนักเรียน
4. บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service)
- เพื่อชวยใหนักเรียนไดรับบริการและประสบการณที่เหมาะสมกับบุคคล อันจะเปนการปองกัน
แกไขปญหา และพัฒนาตนเองตามความตองการ ความชอบ ความสนใจ ความสามารถ สติปญญา บุคลิกภาพ
และความถนัด
5. บริการติดตามผล (Follow-Up Service)
- เพื่อติดตามนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา
- เพื่อติดตามการดําเนินงานแนะแนวทั้งระบบเพื่อประเมินผลและพัฒนางาน
- เพื่อเปนสารสนเทศใหผูเกี่ยวของกับการจัดบริการแนะแนว
หัวหนางานแนะแนว
1. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน
2. ดําเนินการแนะแนวการศึกษาตอ โดยความรวมมือทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. งานใหคําปรึกษา
4. งานกิจกรรม สงเสริม ชวยเหลือและแกไขปญหานักเรียน
5. ติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา
6. ประสานความรวมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณดานการแนะแนวการศึกษา กับ
สถานศึกษา หรือเครือขายการแนะแนวทั้งภายในและภายนอก
7. ติดตอประสานงานกับบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน เพื่อศึกษาขอมูลในการลดปญหา หรือแกไข
ปญหาตาง ๆ อันเกิดขึ้นภายในโรงเรียน
งานกองทุนเพื่อการศึกษา
1. ประชุมวางแผน กําหนดนโยบายแนวปฏิบัติงาน
2. ดําเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษาของรัฐและเอกชน และกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา

11
3. ประสานงานครูที่ปรึกษา เพื่อคัดเลือกนักเรียนยากจน ขาดแคลน และจัดสวัสดิการอาหาร
กลางวันและอื่น ๆ ใหเปนไปตามระเบียบ
4. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมแนะแนวตามลําดับขั้นตอน
งานทุนการศึกษานักเรียน
1. สํารวจปญหา ความตองเกี่ยวกับตัวนักเรียน ดังนี้
1.1 ทุนการศึกษา
1.2 การจัดกิจกรรมแนะแนว
1.3 ความสามารถ ความถนัด ความสนใจของนักเรียน
1.4 ขอมูลสวนตัวของนักเรียน
2. วางแผนดําเนินงาน จัดทําแผนงาน/โครงการ เชน การจัดทําแผนการจัดกิจกรรม แนะแนว ทุก
ระดับชั้น การคัดกรองนักเรียน การกรอกประวัตินักเรียน การวัดความสามารถ ความถนัด ความสนใจ การ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานทุนการศึกษา ดานการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา
ดานการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ เปนตน
3. ดําเนินการ
3.1 ประสานงานกับครูประจําชั้นในการคัดกรองนักเรียน เพื่อแยกผูเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ ที่เปนกลุมปกติ และกลุมมีปญหา
3.2 เปนที่ปรึกษาหรือใหคําปรึกษาแกครูภายในโรงเรียน อันเกี่ยวกับตัวนักเรียน และระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
3.3 จัดหาทุนการศึกษาและดูแลชวยเหลือนักเรียนเบื้องตน
3.4 ติดตามผลนักเรียนที่เรียนปจจุบันและเรียนจบแลวแตละระดับชั้น เพื่อรวบรวมขอมูลทําสถิติ
และแกไขขอบกพรอง โดยอาศัยการวิเคราะหวิจัย
3.5 ประสานงานกับเครือขายผูปกครอง ชุมชน หาความรวมมือในการดูแลชวยเหลือนักเรียนให
เปนไปดวยความเรียบรอย
4. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปการศึกษา
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
งานหองสมุด
1. สนับสนุนในการศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติม นอกเหนือจากตําราเรียนและการจัดเรียนการ
สอนในชั้นเรียน
2. สงเสริมใหหองสมุดเปนแหลงวิชาการที่สมบูรณและมีประสิทธิภาพ
3. การใหบริการยืมหนังสือแกครู ผูปกครอง นักเรียน
4. จัดเก็บขอมูลการใหบริการ การประชาสัมพันธงานของหองสมุดใหเกิดประสิทธิภาพ
5. จัดหาหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพและสนับสนุนการใหบริการ การคนควาทางอินเตอรเน็ต
6. จัดกิจกรรมสงเสริมการอานการเรียนรูของผูเรียน
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งานสารบรรณฝายวิชาการ
1. ประชุม วางแผน จัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา และงานจัด
ตารางเรียนตารางสอน
2. ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือ จัดเก็บใหเปนระบบ ตรวจสอบได
3. รวบรวม ผลการแขงขัน และเกียรติบัตรของครูและนักเรียน
4. จัดทําคูมือปฏิบัติงานฝายวิชาการ
5. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน และปฏิทินการปฏิบัติงานของฝาย
6. รวบรวมระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียน
1. สํารวจและศึกษารายการหนังสือแบบเรียน แบบฝกหัด เพื่อใชในการจัดการเรียนรู
2. ประสานหัวหนากลุมสาระการเรียนรู เพื่อคัดเลือกหนังสือแบบเรียน แบบฝกหัด
3. พิจารณาคัดเลือกหนังสือแบบเรียน แบบฝกหัดใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา
4. ประสานงานกับฝายพัสดุของโรงเรียนเพื่อดําเนินการสั่งซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝกหัด
5. ประสานหัวหนากลุมสาระการเรียนรูในการตรวจรับหนังสือแบบเรียน แบบฝกหัด และตรวจนับ
จํานวน และรับหนังสือเรียนเพื่อไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรู
6. เสนอที่ประชุมภาคี 4 ฝายเพื่อใหความเห็นชอบในการจัดซื้อหนังสือเรียน
งานพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1. ศึกษา วิเคราะหความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน การสอน และ
การบริหารงานวิชาการ
2. สงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
3. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานดาน วิชาการ
4. ประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัวและองคกร หนวยงานและ
สถาบันอื่น
5. จัดทําสารสนเทศฝายบริหารงานวิชาการ
6. การประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
7. ดูแลระบบในการลงทะเบียนเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการ
8. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
งานรับนักเรียน
1.
2.
3.
4.

เปนผูประสานงานการรับนักเรียน
เปนคณะกรรมการฝายบริหารวิชาการ
ประสานงานการดําเนินงานแบงเขตพื้นที่บริการรวมกับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประสานงานกับฝายบริหาร จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนในหนาที่ตาง ๆ ตามกําหนด
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5. ประสานงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน ดําเนินการจัดสอบ จัดชั้นเรียน
และรายงานการรับนักเรียนใหผูบริหารและหนวยงานตนสังกัดทราบ
6. ประสานงานกับคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเพื่อทราบขอมูล และรายละเอียดการรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ของทุกปการศึกษา
7. กําหนดแผนการรับนักเรียน
8. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
งานทะเบียน
1. เปนนายทะเบียนของโรงเรียน
2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน งานทะเบียน ปฏิทินปฏิบัติการและประเมินผลการดําเนินงานงานทะเบียน
3. ทําทะเบียนนักเรียน ทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 – ต.ป) กรอกและตรวจทานผลการเรียน
ใหถูกตองและเปนปจจุบัน,จัดทําแบบพิมพตาง ๆ ที่ใชในงานทะเบียน จัดทําใบแทนใบ ปพ.1 – ต ปพ.1 – ป
ใบแทนใบประกาศนียบัตรใหกับนักเรียนเกาที่มาติดตอขอใหม
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน
5. รับคํารองและดําเนินการเกี่ยวกับการยายเขา ยายออก การขอพักการเรียนการลาออกของนักเรียน
6. ออกใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองและเวลาเรียน ใบรับรองอื่น ๆ ตามที่นักเรียนหรือผูปกครองตองการ
7. ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ตามที่หนวยงานหรือสถานศึกษาอื่นขอ
ตรวจสอบหลักฐานการศึกษา
8. สํารวจนักเรียนที่ไมมาลงทะเบียนเรียน การเลือกวิชาเรียนในแตละภาคเรียน ตรวจสอบรหัสวิชา
ใหถูกตองในแตละภาคเรียนและสํารวจตัวตนนักเรียนเพื่อดําเนินการจําหนายในสมุดทะเบียนประวัติ
9. จัดเก็บเอกสาร แบบฟอรม หลักฐานตาง ๆ ของงานทะเบียนใหเปนระบบ สะดวกในการ
ตรวจสอบ และใชงาน
10. ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน และประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร
11. ประชุมวางแผน กําหนดแนวปฏิบัติงานวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนใหผูเรียน
ครู และบุคลากรทางการศึกษารับทราบและถือปฏิบัติ และใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
12. จัดทํา,รวบรวม,บันทึกผลการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 จากทุกกลุมสาระลงใน
โปรแกรมประมวลผล
13. รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไมครบ 80% ประกาศใหนักเรียนยื่นคํารองขอมีสิทธิ์สอบ
ตอครูผูคุมสอบ
14. จัดทําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในแตละระดับและสรุปรายงานใหผูบริหารทราบ
15. รวบรวม ปพ.5 เพื่อเสนอผูอํานวยการอนุมัติและสรุปผลการสง ทําสถิติ สรุปรายงาน รอง
ผูอํานวยการและผูอํานวยการโรงเรียน
16. ประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรูดําเนินการสอบแกตัว กําหนดเวลาสอบแกตัว ประกาศผล
การสอบแกตัวใหนักเรียน ครูประจําชั้นไดรับทราบ
17. จัดปายนิเทศเผยแพรขอมูล สถิติเกี่ยวกับผลการเรียนใหครูนักเรียนรับทราบ
18. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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งานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
1. จัดทําแผนงาน/โครงการ พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อสรางความรูความเขาใจและ
ตระหนักในคุณคาของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูตาง ๆ เพื่อสงเสริมการประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหนาที่
3. สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางสม่ําเสมอ
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหนาที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแกบุคลากรของสถานศึกษา
5. ประสาน ประชุม อบรมสัมมนารวมกับหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของของ นําสูการพัฒนาใน
สถานศึกษาใหมีคุณภาพ
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการและสิ้นปการศึกษา
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
งานศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
1. จัด ปรับปรุงหองภูมิปญญาไทย เพื่อใชเปนแหลงเรียนรูในโรงเรียน
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับกลุมสาระอื่น และสงเสริมผูเรียนใหใชแหลง
เรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
3. ประสานงานดานภูมิปญญาทองถิ่นกับหนวยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
งานจัดทําขอมูลนักเรียน DMC
1. ประชุมวางแผน ประสานงานผูเกี่ยวของเพื่อจัดทําขอมูลนักเรียน ในระบบ DMC พรอมทั้งกรอก
ขอมูลนักเรียนและรายงานขอมูลนักเรียน 10 มิถุนายน และ 10 พฤศจิกายน
2. รวบรวม เผยแพรเอกสารเกี่ยวกับจํานวนนักเรียนใหกลุมงานตาง ๆ ทราบ
3. จัดทําสํามะโนผูเรียนที่จะเขารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา
4. จัดระบบขอมูลสารสนเทศจากการสํามะโนผูเรียน เพื่อใหสามารถนําขอมูลมาใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. เสนอขอมูลสารสนเทศการสํามะโนผูเรียนใหเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียนและปการศึกษา
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
งานพัสดุวิชาการ
1. จัดทําแผนงาน โครงการ ควบคุมการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ และการใชจายเงินใหเปนไปตาม
แผนงานโครงการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
2. ประสานงานกับงานแผนงานและงานพัสดุโรงเรียน ดําเนินการขอซื้อ ขอจาง เบิก จายพัสดุตาม
ระเบียบ วาดวยการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ ในสวนที่เกี่ยวกับกลุมบริหารวิชาการ
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3. ควบคุมดูแล ตรวจรับ และเบิกจายพัสดุจากทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ ขออนุมัติ การซอมแซม
บํารุงรักษาครุภัณฑ
4. จัดทําทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ ทะเบียนการยืมวัสดุ ครุภัณฑกลุมบริหารวิชาการใหเปนปจจุบัน ตรวจสอบได
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
งานวัดผล และประเมินผลทางการศึกษา
1. จัดทําระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา
2. สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผล และประเมินผลแตละรายวิชา ใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรม การเรียนรู โดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
3. พัฒนาเครื่องมือและประเมินวัดผลใหไดมาตรฐาน
4. จัดทําแผน/ โครงการ / ปฏิบัติงานวัดและประเมินผล ดําเนินการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณที่ตองใช ใน
งานวัดและประเมินผล
5. นิเทศ ติดตาม ประสานงานเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผลแกครูอาจารย
6. สงเสริม สนับสนุนใหครูอาจารยผลิตสื่อและเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
7. จัดเก็บขอสอบวัดผลทุกรายวิชา / ทุกภาคเรียน
8. รวบรวมขอมูล สถิติงานวัดผลใหเปนปจจุบันเพื่อเปนประโยชนในการพัฒนางานวัดและประเมินผล
9. ประชุมวางแผน ประสานงานผูเกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษา
STEM Education เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร ในการเชื่อมโยงหรือแกปญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการหรือผลผลิตใหม ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21
10. ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูตาง ๆ เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาตามแนว
ทางการจัดการศึกษา STEM Education ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21
11. สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษา STEM Education อยางสม่ําเสมอ
12. ประชุมวางแผน ประสานงานผูเกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการ การจัด
สอบ O – NET และจัดเตรียมทําเอกสาร/ขอสอบ O – NET
13. เก็บรวบรวมขอมูลผลการทดสอบ กอนและหลัง การทดสอบและรายงานผลการดําเนินงาน
14. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
งานโครงการหองเรียนพิเศษ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

วางแผนและออกแบบการพัฒนาหลักสูตรหองเรียนพิเศษรวมกับคณะกรรมการบริหาร
จัดทําแผนพัฒนานักเรียน และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
จัดหางบประมาณ หองปฏิบัติการ สื่อ และอุปกรณ ประกอบการสอนใหเพียงพอ เหมาะสม
จัดใหนักเรียนไดเรียนรูในแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
กํากับติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูใหเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตร
รายงานผลการดําเนินงานตอ ผูบริหารและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัด ทุกสิ้นปการศึกษา
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

16
งานโรงเรียนมาตรฐานสากล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ศึกษาทําความเขาใจโครงการและสรางความตระหนักใหแกบุคลากรในโรงเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของ
พัฒนาการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณและทรัพยากรระหวางเครือขายโรงเรียนรวมพัฒนา
วิจัยและพัฒนาหารูปแบบการจัดหลักสูตรและการสอนโดยการมีสวนรวม
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล
สรุปและรายงานผลการประเมินโครงการพรอมทั้งประชาสัมพันธและเผยแพร
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

งานเลขานุการกลุมบริหารงานวิชาการ
1. ประสานงาน ใหบริการและอํานวยความสะดวก ครู นักเรียนและผูปกครองนักเรียน ตามภาระ
งานดานวิชาการใหดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีระบบ
2. พิจารณากลั่นกรองงาน กอนเสนอรองผูอํานวยการโรงเรียน
3. จัด ควบคุม ดูแลและจัดสํานักงานใหอยูในสภาพเรียบรอยตามนโยบาย 5 ส
4. ชวยจัดการเกี่ยวกับการประชุม จดบันทึกการประชุม และรายงานใหผูอํานวยการทราบทุกครั้ง
5. รับผิดชอบ ประสานงานในการดําเนินการตามนโยบายเรงดวนของหนวยงานตนสังกัด และ
ระดับสูงขึ้นไป
6. ชวยรองผูอํานวยการและหัวหนางานวิชาการในการกํากับ ติดตามงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
7. ดูแลการจัดสอนเสริม และพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการสอบวัดความรู
8. รายงานสรุปประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุมงานวิชาการ
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1.
2.
3.
4.

รวบรวมระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ปฏิทินปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมชุม ลูกเสือและยุวกาชาด
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

