
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานวิชาการ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
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กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 

         การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจที่สำคัญของการบริหารโรงเรียนตามที่พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545   ถือเป็นงานท่ีมีความสำคัญท่ีสุด 

เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา   ซึ่งทั้งผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมี

ความรู้ความเข้าใจ ให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล 

และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้

สถานศึกษาให้มากที่สุด  ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว  

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  โรงเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกฝ่าย  ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร และจัดการ  สามารถพัฒนา

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล  ประเมินผล  รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน  โรงเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่น  ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้บริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการ

ของนักเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และท้องถิ่น 

2. เพื่อให้การบริหาร และการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสอดคล้องกับ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง  และจากการ

ประเมินหน่วยงานภายนอก 

3. เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อ

ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ และ 

ประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และของ

บุคคล ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และสถาบันอื่นๆอย่างกว้างขวาง 

 

 

 

 

 

 

 

•
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1.การวางแผนงานวิชาการ 

นางสาวอัสม๊ะห์ เส็นบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าระเบียบแผนปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ 

  1. รวบรวมขอ้มูล และจดัท ำระเบียบ และแนวปฏิบตัิเก่ียวกบังำนวิชำกำร ให้เป็น

ระบบ สะดวกในกำรไปใชง้ำน และเป็นปัจจุบนั  

  2. จดัท ำแผนงำนวิชำกำรให้สอดคลอ้งกบันโยบำย และวตัถุประสงคข์อง

โรงเรียน 

  3.  ประชุม และจดัท ำค ำส่ังแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในกำรน ำระเบียบ และแนวปฏิบติั

เก่ียวกบังำนวิชำกำรไปใช้ 

  4. จดัท ำเอกสำรคู่มือครู / คู่มือนกัเรียน / คู่มือผูป้กครอง 

  5.  จดัท ำสำรสนเทศที่สมบูรณ์ ถูกตอ้ง ครอบคลุมขอบข่ำยของงำนวิชำกำร  

  6. ปฏิบตัิ และด ำเนินงำนตำมแผนงำนวิชำกำรท่ีก ำหนดอยำ่งเป็นขั้นตอน  

  7.  สรุปวิเครำะห์กำรด ำเนินงำนเพื่อน ำไปปรับปรุง พฒันำงำนวิชำกำร  

  8. ประชำสัมพนัธ์งำนวิชำกำร เพื่อเผยแพร่ให้ครู นักเรียน ผูป้กครอง และผูท้ี่

เก่ียวขอ้งทรำบดว้ยวิธีกำรที่หลำกหลำย 

  9. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนต่อผูอ้  ำนวยกำร  

  10. ปฏิบตัิงำนอื่นๆที่ไดรั้บมอบหมำย 

2. งานรับนักเรียน 

  1.  ก ำหนดแนวปฏิบติั ขั้นตอน และวิธีกำรรับนกัเรียนของโรงเรียนให้สอดคลอ้ง

กบันโยบำยกำรรับนกัเรียน จำกหน่วยงำนตน้สังกดั 

  2. ด ำเนินกำรรับนกัเรียนประจ ำปีกำรศึกษำตำมนโยบำยตน้สังกดั และนโยบำย 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกระทรวงศึกษำธิกำร 

 3. ประสำนงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรรับนกัเรียนของโรงเรียนเพื่อทรำบ

ขอ้มูล และ รำยละเอียดกำรรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 1 และ 4 ของปี

กำรศึกษำนั้นๆ รวมถึงนกัเรียนที่ ยำ้ยเขำ้ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 

 4. จดัท ำคู่มือกำรรับนกัเรียนพร้อมใบสมคัรเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่นกัเรียน 

และผูป้กครองที่ สนใจ  

5. จดัท ำเอกสำร และเก็บขอ้มูลนกัเรียน เพื่อหำรือต่อคณะกรรมกำรกำรเทียบโอน

ผลกำรเรียน (กรณีนกัเรียนยำ้ยเขำ้ระหว่ำงปีกำรศึกษำ) และประสำนกบัฝ่ำย

ทะเบียนออกเลขประจ ำตวั นกัเรียนที่ยำ้ยเขำ้ 

ขอบข่าย และภารกิจ ของกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 
 

ศึ๋
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6. ประสำนงำนกบัหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน เพ่ือ

ประชำสัมพนัธ์กำรรับ นกัเรียน 

7. จดัท ำค ำส่ังแต่งตั้งกรรมกำรรับนกัเรียนในหน้ำท่ีต่ำงๆตำมที่ก  ำหนด 

8.  จดันกัเรียนเขำ้ชั้นเรียนตำมศกัยภำพของนกัเรียน และตำมควำมเหมำะสม  

9. รำยงำนผลกำรรับนกัเรียนเสนอต่อหน่วยงำนตน้สังกดัตำมระยะเวลำที่ก  ำหนด  

10. ปฏิบตัิงำนอื่นๆที่ไดรั้บมอบหมำย 

2.การบริหารงานวิชาการ 

นางสาวนลัทพร มีแก้ว  

หัวหน้างาน 

นำงสำวอสัม๊ะห์ เส็นบตัร 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

งานหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตร 

1.จดัท ำแผนงำน / โครงกำรส ำหรับงำนพฒันำหลกัสูตรสถำนศึกษำ 

2.จดัท ำหลกัสูตร เป็นของตนเองโดยจดัให้มีกำรวิจยั และพฒันำหลกัสูตร ให้ทนั

กบักำรเปลี่ยนแปลงทำงดำ้นเศรษฐกิจ และสังคม  ตลอดจนมุ่งเนน้พฒันำนกัเรียน

ให้เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย  จิตใจ  สติปัญญำ   มีควำมรู้และคุณธรรม 

สำมำรถอยูร่่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยำ่งมีควำมสุข  จดัให้มีวิชำต่ำงๆ ครบถว้นตำม

หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำพ้ืนฐำนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

3.เพ่ิมเติมเน้ือหำสำระของรำยวิชำ ไดแ้ก่ กำรศึกษำดำ้นศำสนำ ดนตรี นำฏศิลป์  

กีฬำ  กำรศึกษำที่ส่งเสริมควำมเป็นเลิศ ผูบ้กพร่องทำงกำรเรียนรู้   

 4. เพ่ิมเติมเน้ือหำสำระของรำยวิชำ ที่สอดคลอ้งกบัสภำพปัญหำควำมตอ้งกำร 

ของ  ผูเ้รียน  ผูป้กครอง  ชุมชน และ สังคม  

5. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนต่อผูอ้  ำนวยกำร  

6. ปฏิบตัิงำนอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมำย 

งานจัดกลุ่มการเรียน 

1.จดัสอบนกัเรียนเขำ้ม.1 และ ม.4 เพื่อคดัเลือก และแยกห้องเรียน /แบ่งสำยกำร

เรียน 

2.คดัเลือก / คดัแยกนกัเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ เรียนซ่อมเสริม 

3. ปฏิบตัิงำนอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมำย 

งานจัดตารางสอน / ตารางเรียน และจัดครูเข้าสอน 

1. ส ำรวจขอ้มูลรำยวิชำเรียน / ตรวจสอบขอ้มูลรำยวิชำจำกหลกัสูตร สถำนศึกษำ  

2. จดัท ำตำรำงสอนตำมระยะเวลำที่ก  ำหนด  

3. เสนอตำรำงสอนต่อผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

4. ปฏิบตัิงำนอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมำย 

งานจัดครูสอนแทน 

1. ส ำรวจครูผูส้อนของแต่ละกลุ่มสำระฯทีไ่ปรำชกำร หรือลำงำนประเภทต่ำงๆ  

•
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2. จดัครูผูส้อนที่สอนกลุ่มสำระฯเดียวกนักบัครูทีไ่ปรำชกำร หรือลำงำนประเภท

ต่ำงๆ เขำ้สอนแทน  

3. กรณีครูที่จดัสอนแทนในกลุ่มสำระฯเดียวกนั ติดภำรกิจหรือไม่ว่ำงในทุกกรณี 

ให้จดัครูในกลุ่มสำระฯ อื่นๆ เขำ้สอนแทน 

4. สรุปผลจ ำนวนคำบของครูสอนแทนต่อครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อเป็น

ขอ้มูลประกอบกำรประเมิน 

5. รำยงำนผลงำนจดัครูสอนแทนต่อผูอ้  ำนวยกำร  

6. ปฏิบตัิงำนอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมำย 

 

งานสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ 

 1. วำงแผนกำรด ำเนินงำนส ำหรับงำนสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำกำร ให้

สอดคลอ้งกบันโยบำย และวตัถุประสงคข์องโรงเรียน 

2. จดัท ำคู่มืองำนสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำกำร 

3. จดัท ำค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำร แต่ละกลุม่สำระกำรเรียนรุ้ เพ่ือรับผิดชอบงำน

สร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำกำร 

4. จดัท ำปฏิทินกิจกรรมสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำกำร ของแต่ละกลุ่ม

สำระกำรเรียนรู้ 

5.จดัท ำแบบฟอร์มบนัทึกกำรจดักิจกรรมสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำกำร 

ให้แต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

5. นิเทศ ติดตำมกำรจดักิจกรรมสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำกำร ของแต่ละ

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

6. รวบรวม และจดัเก็บแบบบนัทึกกำรจดักิจกรรมสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำง

วิชำกำร  

ของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

7. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนต่อผูอ้  ำนวยกำร  

8. ปฏิบตัิงำนอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมำย 

 

งานนิเทศภายใน 

1. จดัท ำแผนงำน / โครงกำรงำนนิเทศภำยใน 

2. จดัระบบกำรนิเทศงำนวิชำกำรและกำรเรียนกำรสอนภำยในสถำนศึกษำ 

•
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3. ด ำเนินกำรนิเทศงำนวิชำกำร และกำรเรียนกำรสอนรูปแบบหลำกหลำย และ

เหมำะสมกบั 

สถำนศึกษำ 

4. ติดตำม ประสำนงำนกบัเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ เพ่ือพฒันำระบบและกระบวนกำร

นิเทศงำน 

วิชำกำร และกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ 

5. จดัให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบกำรณ์กำรจดัระบบนิเทศภำยในกบั

สถำนศึกษำอื่นๆ 

หรือเครือข่ำยกำรนิเทศกำรศึกษำภำยในเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 

6. ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนต่อผูอ้  ำนวยกำร 

7. ปฏิบตัิงำนอื่น ๆ ตำมที่ไดรั้บมอบหมำย 
 

งานบริหารจัดการทดสอบระดับชาติ 

1. จดัเตรียมขอ้สอบ/แบบทดสอบในกำรติวโอเน็ต 

2. ด ำเนินกำรติวเขม้ตำมปฏิทินวิชำกำร 

3. จดัตำรำงกำรติวเขม้ควำมรู้สู่โอเน็ต ของระดบัชั้นม.3 และ ม.6 

4. ปฏิบตัิงำนอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมำย 

3.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

นำงสำวชฎำทิพย ์พูนนำผล 

นำงสุชิลำ พงษพ์ุ่ม 

นำงสำวนนัทวดี ใจห้ำว 

นำงสำวโรสนำนี ทิพยห์มดั 

นำงสำวพชัรำพรรณ เพชรอำวุธ 

นำยปิยวฒัน์ วิชัยดิษฐ 

นำยธีระวฒัน์ ศรีภกัดี 

นำงสำวภชัรพร มีคลำ้ย 

 

 

 

 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. วำงแผนกำรด ำเนินงำนส ำหรับงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

2. จดัท ำค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำร ซ่ึงประกอบดว้ย หัวหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

และครูผูส้อนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

3. ด ำเนินกำรจดัท ำแผนพฒันำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำมระบบของกำรนิเทศภำยใน

โรงเรียนโดยเนน้กำรประเมินผลงำนตนเอง 

4.ควบคุมดูกำรเรียนกำรสอน ในกลุ่มสำระต่ำงๆ และวิชำที่ไดรั้บผิดชอบ ให้

เป็นไปตำมหลกัสูตร และแผนกำรสอน 

5. ติดตำมกำรด ำเนินงำนของกลุม่สำระกำรเรียนรู้ ประเมินกำรปฏิบตัิงำน  

และสรุปรำยงำนผลเป็นระยะ ๆ อยำ่งต่อเน่ืองต่อผูอ้  ำนวยกำร 

 6.ปฏิบตัิงำนอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมำย 

 

 

 

•
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งานกลุ่มนักเรียนพิเศษ(การเรียนร่วม/ LD / กรีฑา) 

1. จดัท ำแผนงำน/โครงกำรส ำหรับงำนกลุ่มนกัเรียนพิเศษ 

2. ดูแล และช่วยเหลือนกัเรียนพิกำร  

2. คดักรองนกัเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้  

3. สนบัสนุนจดัหำส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกให้กบันกัเรียนพิกำร  

4. ติดต่อประสำนงำนกบัผูป้กครองที่มีควำมบกพร่องดำ้นต่ำงๆ  

5. จดักิจกรรมสอนเสริมให้กบันกัเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำร เรียนรู้ 

 6. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตำมแผนงำน/โครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำต่อ

ผูอ้  ำนวยกำร 

7.ปฏิบตัิงำนอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมำย 

 

งานจัดสอนซ่อมเสริม/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

1.จดัครูเขำ้สอนซ่อมเสริมของแต่ละห้องเรียน  

2. ส่งเสริมให้ครูจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ช่วยเหลือนกัเรียน ที่เรียนชำ้ให้สำมำรถ

เรียนทนัเพื่อน 

3.ส่งเสริมให้ครูจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ช่วยเหลือนกัเรียน ที่เรียนดีอยูแ่ลว้ให้มี

โอกำสไดรั้บกำรเสริมควำมรู้เพ่ิมมำกขึ้น 

5.ส่งเสริมให้ครูจดับทเรียน หรือส่ิงที่ยงัไม่รู้ให้เหมำะสม กบัควำมสำมำรถ ควำม

ตอ้งกำร และควำมสนใจของนกัเรียน 

6. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนต่อผูอ้  ำนวยกำร 

7. ปฏิบตัิงำนอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมำย 

 

4.การพัฒนาและส่งเสริมทางด้าน

วิชาการ 

นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด 

หัวหน้างาน 

 

 

 

งานส่งเสริมการวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

1. กระตุน้ และส่งเสริมให้บุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร พฒันำกำรเรียนกำร

สอน 

โดยกำรท ำวิจยัในชั้นเรียน  

2.จดัท ำคู่มือ หรือจดัอบรมเพื่อให้ควำมรู้เร่ืองกำรวิจยัในชั้นเรียนกบับุคลำกร  

3. เป็นที่ปรึกษำช่วยแกปั้ญหำกำรท ำวิจยัเพื่อพฒันำกำรเรียนกำรสอนของบุคลำกร 

•
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4. จดัท ำวิจยัวิเครำะห์สภำพกำรจดักำรเรียนกำรสอน กำรด ำเนินงำน นกัเรียนที่

เรียนในรำยวิชำต่ำงๆ และรำยงำนผลให้บุคลำกรในสถำนศึกษำ รับทรำบ  

5. รวบรวมรำยงำนวิจยัในแต่ละกลุ่มสำระฯ  

6. ประสำนงำนกบังำนเวบ็ไซต ์งำนประชำสัมพนัธ์ของกลุ่ม บริหำรงำนวิชำกำร 

และโรงเรียนเพื่อกำรประชำสัมพนัธ์งำนวิจยัใน แต่ละกลุม่สำระฯ  

7. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนต่อผูอ้  ำนวยกำร 

8.ปฏิบตัิงำนอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมำย 

งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียน 

1. ศึกษำ วิเครำะห์ คดัเลือกหนงัสือเรียน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่มีคุณภำพ

สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถำนศึกษำ เพื่อเป็นหนงัสือแบบเรียนใชใ้นกำรจดักำร

เรียนกำรสอน 

2.  จดัท ำหนงัสือเรียน   หนงัสือเสริมประสบกำรณ์   หนงัสืออ่ำนประกอบ   

แบบฝึกหัด ใบงำน ใบควำมรู้ เพื่อใชป้ระกอบกำรเรียนกำรสอน 

3. ตรวจพิจำรณำคุณภำพ หนงัสือเรียน หนงัสือเสริมประสบกำรณ์   หนงัสืออ่ำน

ประกอบ     แบบฝึกหัด   ใบงำน  ใบควำมรู้ เพื่อใชป้ระกอบกำรเรียนกำรสอน 

4. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนต่อผูอ้  ำนวยกำร 

5. ปฏิบตัิงำนอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมำย 

ห้องสมุด 

1. จดัท ำแผนงำน โครงกำร กิจกรรม และปฏิทินกำรปฏิบตัิงำน ของงำนห้องสมุด  

2. ดูแล และจดัห้องสมุดให้เป็นไปตำมมำตรฐำน  

3. ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิกำร  

4. จดัหำหนงัสือเพื่อกำรศึกษำคน้ควำ้ของครู นกัเรียน และบุคคล ภำระงำน 

แนวทำงในกำรปฎิบตัิงำน ทัว่ไป  

5. จดัท ำระเบียบและขอ้ปฏิบตัิในกำรใชห้้องสมุดส ำหรับครู และนกัเรียน  

6. ให้บริกำรข่ำวสำร ขอ้มูล และแหล่งเรียนรู้เพ่ือกำรศึกษำคน้ควำ้แก่ นกัเรียน ครู

อำจำรยผู์ป้กครอง ตลอดจนชุมชนที่สนใจ  

7. จดัท ำสถิติกำรให้บริกำรงำนห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  

8. ให้กำรบริกำรสืบคน้ขอ้มูลดว้ยระบบเทคโนโลยี  

9. จดักิจกรรมส่งเสริมให้นกัเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรศึกษำ คน้ควำ้  

10. จดัหมวดหมู่หนงัสือ และด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบงำนห้องสมุด  

•
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11. ให้ควำมรู้ / ค ำแนะน ำเก่ียวกบักำรบริกำรและกำรใชห้้องสมุดแก่ครู และ

นกัเรียน  

12. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนห้องสมุดต่อผูอ้  ำนวยกำร 

13. ปฏิบตัิงำนอื่นๆ ที่ไดรั้บมอบหมำย 

งานส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

1.จดัท ำ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบตัิงำน  

2. ศึกษำ วิเครำะห์ควำมตอ้งกำรจ ำเป็นในกำรใช้ส่ือ และเทคโนโลยี กำรจดักำร

เรียนกำรสอน และกำรบริหำรงำนวิชำกำร  

3. ส่งเสริม สนบัสนุนกำรผลิต พฒันำส่ือนวตักรรมกำรเรียนกำรสอน และกำร

ประกวดส่ือ นวตักรรม ของครู  

4. ประสำนกำรจดัหำส่ือและเทคโนโลยีเพื่อใชใ้นกำรจดักำรเรียนกำร สอน และ

พฒันำงำนดำ้นวิชำกำร  

5. จดัท ำทะเบียน ส่ือ นวตักรรมของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และ สถำนศึกษำให้เป็น

ปัจจุบนั  

6. รวบรวมขอ้มูล สถิติกำรใชส่ื้อ นวตักรรมของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ให้เป็น

ปัจจุบนั 7. ควบคุม ดูแล ให้บริกำร และจดัท ำสถิติกำรใชห้้องวิทยบริกำร 

 7. ประเมินผลกำรพฒันำกำรใชส่ื้อ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อ กำรศึกษำ  

8. ประสำนงำนกำรพฒันำแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียนให้มีบรรยำกำศ ทำง

วิชำกำรเอื้อต่อกำรเรียนรู้  

9. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนต่อผูอ้  ำนวยกำร 

10.ปฏิบตัิงำนอื่นๆ ที่ไดรั้บมอบหมำย 

5.งานทะเบียน และการวัด

ประเมินผล  

นางสาวจิราวรรณ ศรีวรกร  

 

 

 

 

 

 

 

งานทะเบียนนกัเรียน 

1.รวบรวมระเบียบงำนทะเบียนนกัเรียน  

2. เก็บรักษำเอกสำรหลกัฐำนนกัเรียน  

3. ออกเอกสำรหลกัฐำนทำงกำรศึกษำ  

4. รำยงำนขอ้มูลนกัเรียน 

5. ตรวจสอบวุฒิทำงกำรศึกษำ 

 6. แกไ้ขทะเบียนประวตัินกัเรียน 

 7. รับและจ ำหน่ำยนกัเรียน  

8. ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนต่อผูอ้  ำนวยกำร 

9.ปฏิบตัิงำนอื่นๆ ที่ไดรั้บมอบหมำย 

•
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งานวัดและประเมินผลนกัเรียน 

1. ก ำกบั ติดตำมเคร่ืองมือวดัผลและหลกัเกณฑก์ำรให้คะแนนและ กำรวดัผลที่

หลำกหลำย ประเมินระหว่ำงภำค และปลำยภำค ของ แต่ละภำคเรียน  

2. ก ำกบั ดูแลกำรออกขอ้สอบ โดยหำค่ำควำมสอดคลอ้งเชิงเน้ือหำ (IOC) ทุก

รำยวิชำ 

3. จดัท ำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนประจ ำภำคเรียนของกลุม่สำระฯ  

4. ส ำรวจ ตรวจสอบ และรำยงำนผลผลกำรเรียนของนกัเรียน และ ติดตำมนกัเรียน

ที่มีผลกำรเรียน 0, ร, มส, มผ ของทุกๆ รำยวิชำ  

5. รวบรวมขอ้มูลเพื่อกำรปรับปรุงกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ของกลุ่ม บริหำรงำน

วิชำกำร ในภำคเรียนที่ผ่ำนมำและวำงแผนพฒันำในภำค เรียนต่อไป  

6. รวบรวมผลกำรประเมินนกัเรียนในแต่ละรำยวิชำของแต่ละกลุ่ม สำระฯ จดัส่ง

งำนวิชำกำรของโรงเรียน  

7. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำน ในรอบภำคเรียนและปีกำรศึกษำต่อผูอ้  ำนวยกำร 

8. ปฏิบตัิงำนอื่นๆ ที่ไดรั้บมอบหมำย 

 

งานระบบฐานข้อมูล 

1. เก็บรวบรวมขอ้มูลนกัเรียน  

2. บนัทึกขอ้มูลนกัเรียนรำยบุคคลลงในโปรแกรม DMC (Data Management 

Center) ตำมระยะเวลำที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด  

3. รำยงำนผลขอ้มูลนกัเรียน ต่อผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

4.ปฏิบตัิงำนอื่นๆ ตำมที่ไดรั้บมอบหมำย 

6.งานประกันคุณภาพ 

นำงสำวโรสนำนี ทิพยห์มดั 

 

1. ก ำกบัติดตำมกำรบริหำรงำนพฒันำกำรประกนัคุณภำพ  

2. ส่งแสริมและพฒันำกำรบริหำรงำนกำรพฒันำกำรประกนัคุณภำพจดักำรเรียน

กำรสอน  

3. ประสำนงำนกบัหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งเพื่อพฒันำทำงวิชำกำรให้ทนั  

ควำมเปลี่ยนแปลงของโลกยคุปัจจุบนั  

4. ประเมินผลกำรปฏิบติังำนเพ่ือปรับปรุงพฒันำให้ดีย่ิงขึ้น  

5. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนต่อผูอ้  ำนวยกำร 

6.ปฏิบตัิงำนอื่นๆ ตำมที่ไดรั้บมอบหมำย 
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7.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นายธีระวฒัน์ ศรีภักดี หัวหน้างาน 

 

ชุมนุม 

1. ส ำรวจขอ้มูลควำมพร้อม ควำมตอ้งกำรในกำรจดักิจกรรมของนกัเรียน และครู  

2. จดัประชุมครูที่ปรึกษำกิจกรรม  

3. จดัท ำแผน / โครงกำร และปฏิทินปฏิบตัิงำนกิจกรรม  

4. ให้ค ำแนะน ำแก่ครูท่ีปรึกษำกิจกรรม และนกัเรียนตำมควำมเหมำะสม 

 5. ก ำกบั ติดตำม และประสำนงำนกำรด ำเนินกำรจดักิจกรรม 

 6. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจดักิจกรรมเสนอต่อผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 

 7. จดักำรเรียนกำรสอนกิจกรรมพฒันำให้มีประสิทธิภำพ ตำมหลกัสูตรกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำน 

 8. ปฏิบตัิงำนอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมำย 

 

ลูกเสือ-เนตรนารี 

1.  จดัท ำแผนงำน / โครงกำร และปฏิทินปฏิบตัิงำนของงำนกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน 

2.  ด ำเนินงำนกิจกรรมพฒันำผูเ้รียนตำมโครงสร้ำงของหลกัสูตร และนโยบำยของ

สถำนศึกษำ 

3.  ออกค ำส่ังแต่งตั้งผูก้  ำกบัลูกเสือ และผูรั้บผิดชอบกิจกรรมลูกเสือของแต่ละ

ระดบัชั้น 

4.  ดูแลและประสำนงำนในกำรวดัผล ประเมินผล และรำยงำนผลกำรเรียน กำรจดั

กิจกรรมพฒันำผูเ้รียนตำมหลกัสูตรก ำหนด 

5. ปฏิบตัิงำนอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมำย 

งานแนะแนว 

1. จดัท ำแผนงำน / โครงกำร กิจกรรมและปฏิทินปฏิบตัิงำนแนะแนว  

2. จดัท ำระเบียนสะสมของนกัเรียนทุกระดบัชั้น  

3. จดับริกำรแนะแนว บริกำรแก่นกัเรียนทุกคน ไดแ้ก่กำรรวบรวม ขอ้มูลนกัเรียน

เป็นรำยบุคคล กำรให้ค ำปรึกษำ กำรบริกำร สนเทศ กำรบริกำรจดัวำงตวับุคคล 

และกำรติดตำมผลเพื่อบริกำร ผูเ้ก่ียวขอ้งและมีส่วนไดเ้สีย 

 4. จดัท ำ และปรับปรุงหลกัสูตรกิจกรรมแนะแนว  

5. จดักิจกรรมแนะแนวในชัว่โมงเรียนและแผนกำรจดักำรเรียนรู้ กิจกรรมแนะ

แนว ทุกระดบัชั้น  

6. จดักิจกรรมส่งเสริม และพฒันำนกัเรียน 

 7. จดักิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถ และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ของนกัเรียน 

•



38 

 
ภาระงาน บทบาทและหนา้ที ่

 8. จดัรวบรวมขอ้มูลสถิติผลกำรศึกษำต่อของนกัเรียนที่จบกำรศึกษำ  

9. โควตำศึกษำต่อ สอบตรง ประกอบดว้ย ประชำสัมพนัธ์ตรวจสอบ ขอ้มูล 

คดัเลือก ประสำนงำนกบัมหำวิทยำลยั สร้ำงเครือข่ำยแนะแนว กำรศึกษำต่อ  

10. รำยงำนผลกำรศึกษำต่อของนกัเรียนเพื่อเป็นกำรประชำสัมพนัธ์ สถำนศึกษำ  

11. พฒันำศูนยส่ื์อ แหล่งเรียนรู้ของงำนแนะแนว  

12. ด ำเนินงำนกองทุนเงินกูใ้ห้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประกอบดว้ย คดัเลือก บนัทึก

ขอ้มูล ตรวจสอบสัญญำ 

13. จดัส่งสัญญำกูยื้ม และรำยงำนกำรพน้สภำพนกัเรียนต่อ กองทุน เงินให้กูยื้ม

เพื่อกำรศึกษำ 

14. รำยงำนผลกำรศึกษำของนกัเรียนกองทุนเงินกูยื้ม นกัเรียนทุนทุก ประเภท 

 15. ด ำเนินงำนเก่ียวกบัทุนกำรศึกษำของโรงเรียนประกอบดว้ย หำทุน พิจำรณำ

คดัเลือก ประกำศผลนกัเรียนไดรั้บทุน ด ำเนินงำนพิธี ภำระงำน แนวทำงในกำร

ปฎิบตัิงำน มอบทุนกำรศึกษำ  

16. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนแนะแนวต่อผูอ้  ำนวยกำร 

17. ปฏิบตัิงำนอื่นๆ ที่ไดรั้บมอบหมำย 

 

กิจกรรมเพือ่สังคม และสาธารณประโยชน์ 

1.  จดัท ำแผนงำน / โครงกำร กิจกรรม และปฏิทินปฏิบตัิงำนของงำนกิจกรรม

พฒันำผูเ้รียน 

2.  ด ำเนินงำนกิจกรรมพฒันำผูเ้รียนตำมโครงสร้ำงของหลกัสูตร และนโยบำยของ

สถำนศึกษำ 

3.  จดัท ำแบบฟอร์มกำรบนัทึกกิจกรรมเพื่อสังคม และสำธำรณประโยชน์ ให้กบั

นกัเรียน 

4.  ดูแลและประสำนงำนในกำรวดัผล ประเมินผล และรำยงำนผลกำรเรียน กำรจดั

กิจกรรมพฒันำผูเ้รียนตำมหลกัสูตรก ำหนด 

5.  รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนต่อผูอ้  ำนวยกำร 

6. ปฏิบตัิงำนอื่นๆ ที่ไดรั้บมอบหมำย 
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นักศึกษาวิชาทหาร  

1. จดัท ำแผนงำน / โครงกำรนกัศึกษำวิชำทหำร 

2. ประสำนงำนกบัศูนยฝึ์กนกัศึกษำวิชำทหำรจงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี 

3. ประสำนงำนกบัโรงเรียนต่ำง ๆ ในฐำนะโรงเรียนเป็นศูนยฝึ์กนกัศึกษำวิชำ

ทหำร 

4. จดักิจกรรมที่ส่งเสริมควำมเป็นผูน้ ำ ควำมระเบียบวินยั 

5. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนต่อผูอ้  ำนวยกำร 

6. ปฏิบตัิงำนอื่นๆ ที่ไดรั้บมอบหมำย 

•



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


