พรรณนางานฝ่ ายบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกลู
ตาบลกุดชุ ม อาเภอกุดชุ ม จังหวัดยโสธร
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
พรรณนางานการปฏิบตั ิงานฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ โรงเรี ยนเมืองกลางประชานุกูลฉบับ
นี้ จัดทาขึ้นเพื่อเสริ มสร้ างความเข้าใจแก่ครู อาจารย์ นักปฏิ บตั ิการ บุคลากรในโรงเรี ยน ในการปฏิ บตั ิ
หน้าที่การให้บริ การและการจัดการศึกษาแก่นกั เรี ยน ประชาชนและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย คู่มือฉบับนี้ จดั ทา
ให้สอดคล้องกับโครงสร้ างการบริ หารงานโรงเรี ยนตามแนวทางการกระจายอานาจสู่ สถานศึกษา ของ
สพฐ. ฝ่ ายบริ หารวิชาการได้จดั กรอบงานให้ครอบคลุมกับภาระงาน ( พันธกิจ) ที่กลุ่มปฏิบตั ิอยูเ่ ดิมและ
เพิ่ ม เติ ม ให้ส อดคล้องกับ สภาพของโรงเรี ยน ในการจัดการศึ กษา และให้บ ริ ก ารทางการศึ กษา ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ โดยมุ่งหวังว่า
ภาระงานที่ปฏิบตั ิจะบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ เป้ าหมายและวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ทุกประการ ตลอดจน
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ
พรรณนางานฉบับ นี้ ได้บ รรจุ เ นื้ อ หาสาระเพี ย งขอบข่ า ยงาน ( พรรณนางาน : Job
descriptions) ตามกรอบงานที่ บ รรจุ ไ ว้ใ นโครงสร้ า งการบริ ห ารงานยัง ไม่ ส มบู ร ณ์ ค รบถ้ว นถึ ง วิ ธี
ปฏิ บตั ิงาน (Work Procedures) ซึ่ งจะได้จดั ทาในระดับผูป้ ฏิ บตั ิ การที่ ได้รับ แต่ งตั้งมอบหมายในแต่ ล ะ
กรอบงานให้สมบูรณ์ เป็ นมาตรฐานการปฏิบตั ิงานในโอกาสต่อไป
คณะทางานยินดี น้อมรั บข้อเสนอแนะ ที่ เป็ นประโยชน์แก่ ส่วนรวมและโรงเรี ยนทุก
ประการ ขอขอบคุ ณผูม้ ีส่วนร่ วมในการจัดทา ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ และขอบคุ ณคณะทางานใน
ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป ทุกท่านที่ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ร่วมกันอย่างมุ่งมัน่ อุทิศ ทุ่มเทอย่างดียงิ่

( นายพิสัน โพนทัน)
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ
โรงเรี ยนเมืองกลางประชานุกูล

สารบัญ
เรื่ อง
วิสัยทัศน์ ฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ
นโยบายฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ
ทาเนียบบุคลากรฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ
โครงสร้างฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ
คณะกรรมการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ
หน้ าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรกลุ่มบริ หารวิชาการ
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ
1) งานพัฒนาหลักสู ตร
2) งานจัดการเรี ยนการสอน
3) งานทะเบียนนักเรี ยน
4) งานวัดผลและประเมินผล
5) งานพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมการสอนและการวิจยั
6) งานrพัฒนาและส่ งเสริ มแหล่งเรี ยนรู ้
7 ) งานห้องสมุด
8) งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
9) งานแนะแนว
10) งานประกันคุณภาพภายในและนิเทศการศึกษา
11) งานประเมินผลงานวิชาการ
12) งานส่ งเสริ มประสานงานความร่ วมมือและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคลภายนอก
13) งานสานักงานและเลขานุการฝ่ าย
ภาคผนวก

หน้ า
4
5
6
7
8
9
9
12
13
15
18
20
21
22
23
31
33
34
35
37

วิสัยทัศน์ ฝ่ ายบริหารงานวิชาการ
'' พัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพ เพื่อเยาวชนไทยได้เรี ยนรู ้ศาสตร์ ต่าง ๆ
สร้างเสริ มความมีคุณธรรม สุ นทรี ภาพและทักษะของ ศิลปะ ดนตรี กีฬา วิชาอาชีพ
ก้าวทันเทคโนโลยี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี บนวิถีความเป็ นไทย และมัน่ ใจในตนเอง ''

พันธกิจ
1. สร้างพลังขับเคลื่อนให้คุณภาพการจัดการศึกษา มีระบบบริ หารและจัดการที่ดี
2. พัฒนาหลักสู ตร และขบวนการจัดการเรี ยนการสอนเชิงบูรณาการ ส่ งเสริ มความมีคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3. เสริ มสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็ นมืออาชีพ
4. เสริ มสร้างทักษะนักเรี ยนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาชีพ
5. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรี ยนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
6. พัฒนาสิ่ งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอน
7. ระดมสรรพกาลังสร้างภาคีเครื อข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง

………………………………………………..

นโยบายฝ่ ายบริหารวิชาการ
โรงเรี ยนเมืองกลางประชานุกูล มุง่ เน้นที่จะพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นคนดีมีคุณธรรม จริ ยธรรม มี
จิตสานึกในความเป็ นไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีศกั ยภาพในการเรี ยนรู ้และดารงตนอยูใ่ นสังคมได้อย่าง
มีความสุ ข พัฒนาครู ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ ดังวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนที่ต้ งั ไว้ คือ
จึงกาหนดนโยบายการบริหารงานวิชาการ ดังนี้
1. ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนเป็ นผูท้ ี่มีศกั ยภาพเป็ นผูน้ าที่มี
คุณธรรม จริ ยธรรม รักษ์และนิยมไทย
2. ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ที่สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3. ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน ให้มีระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเน้นการมีส่วนร่ วม
4. ส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้มีความรู ้ความสามารถทางวิชาการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และมีทกั ษะที่จาเป็ นสาหรับดารงชีวิต ตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน
5. ส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546

ทาเนียบบุคลากรฝ่ ายบริหารงานวิชาการ

นายพิสัน โพนทัน
หัวหน้ าฝ่ ายบริหารงานวิชาการ
วิชาการ

นาสาวอุไรวรรณ มณีลา้
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางกนิษฐา มูลสาร
งานแนะแนว

นางสาวกรรณิกา สะอาดเอีย่ ม
งานทะเบียนนักเรียน

นางสาวกมลรัตน์ นักพรรษา
งานวัดผลและประเมินผล

โครงสร้ างฝ่ ายบริหารงานวิชาการ

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเมืองกลางประชานุกุล

หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ

9) งานพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมการ

1) งานพัฒนาหลักสูตร

สอนและการวิจยั
2) งานจัดการเรี ยนการสอน
10) งานประกันคุณภาพภายใน

และนิเทศการศึกษา

3) งานกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

11) งานประเมินผลงานวิชาการ

4) งานทะเบียนนักเรี ยน
12) งานพัฒนาและส่งเสริ ม
แหล่งเรี ยนรู ้

5) งานวัดผลและประเมินผล

13) งานส่งเสริ มประสานงาน
ความร่ วมมือและสนับสนุน
วิชาการแก่บุคคลภายนอก

6) งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

7) งานห้องสมุด

15) งานสานักงานและ
เลขานุการฝ่ าย
8) งานแนะแนว

____________

หมายถึง สายการบังคับบัญชา

คณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ ประกอบด้ วย
1. ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเมืองกลางประชานุกูล

ประธานกรรมการ

2. หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ

รองประธานกรรมการ

3. หัวหน้างานพัฒนาหลักสู ตร

กรรมการ

4. หัวหน้างานจัดการเรี ยนการสอน

กรรมการ

5. หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

กรรมการ

6. หัวหน้างานทะเบียนนักเรี ยน

กรรมการ

7. หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

กรรมการ

8. หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

กรรมการ

9. หัวหน้างานห้องสมุด

กรรมการ

10. หัวหน้างานแนะแนว

กรรมการ

11. หัวหน้างานพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม การสอนและการวิจยั

กรรมการ

12. หัวหน้างานประเมินผลงานวิชาการ

กรรมการ

13. หัวหน้างานพัฒนาและส่ งเสริ มแหล่งเรี ยนรู ้

กรรมการ

14. หัวหน้างานส่ งเสริ มประสานงานความร่ วมมือ

กรรมการ

และสนับสนุนวิชาการแก่ บุคคลภายนอก
15. หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในและนิเทศการศึกษา

กรรมการ

16. หัวหน้างานสานักงานและเลขานุการฝ่ าย

กรรมการและเลขานุการ

หน้ าทีค่ ณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ
1. พิจารณากาหนดนโยบาย แนวปฏิบตั ิในการทางานที่เกี่ยวข้องกับงานในฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ
โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรี ยน
2. เป็ นที่ปรึ กษา เสนอให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องการเรี ยนการสอนแก่หวั หน้า ฝ่ ายบริ หารงาน
วิชาการ
3. ส่ งเสริ มสนับสนุน เสนอแนะ ประสานงาน และช่วยแก้ปัญหา เพื่อให้งานต่างๆของฝ่ ายวิชาการ
ดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจักการเรี ยนการสอนที่เกิดขึ้นร่ วมกับผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ
5. ดาเนินงานตามแนวทางพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
6. ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของฝ่ ายให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ
มาตรฐานงานคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ
1. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ
2. มีนโยบายและการปฏิบตั ิในการทางานที่เกี่ยวข้องกับงานในฝ่ ายบริ หารงานวิชาการโดยให้
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ของโรงเรี ยน
3. สามารถให้คาปรึ กษาและเสนอแนะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องการสอนแก่หวั หน้าฝ่ ายบริ หารงาน
วิชาการได้ ในระดับดี
4. ร่ วมแก้ปัญหาการเรี ยนการสอนทุกครั้งที่เกิดขึ้น ร่ วมกับหัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ
5. ดาเนินการตามแนวทางพัฒนาคุณภาพวิชาการ ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และมีประสิ ทธิภาพ
ในระดับดี
6. ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของฝ่ ายบริ หารงานวิชาการให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และมี
ประสิ ทธิ ภาพ ในระดับดี
7. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่โรงเรี ยนมอบหมายทุกเรื่ อง
หน้ าที่หัวหน้ าฝ่ ายบริหารงานวิชาการ
1. ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นรองประธานคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ
2. จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรี ยนใหม่ทุกปี การศึกษา
3. สรุ ปรายงานผลการปฏิบตั ิงาน ต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนทุกภาคเรี ยน

4. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ เสนอต่อผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยนทุกภาคเรี ยน
5. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย
มาตรฐานหัวหน้ ากลุ่มงานวิชาการ
1. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการทุกครั้ง
2. ดาเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการแทนประธานคณะกรรมการได้ กรณี ประธาน
คณะกรรมการติดราชการ หรื อลา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ ให้เป็ นไปตาม
ปฏิทินปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารวิชาการ
3. ปฏิบตั ิหน้าที่ช่วยรองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ ตามข้อ 2-13 ได้ในระดับดี
4. จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรี ยน ปี การศึกษาละ 1 ครั้ง
5. จัดเก็บรวบรวมเอกสารทางวิชาการให้เป็ นระเบียบ ปลอดภัย ค้นหาได้สะดวก
6. สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนตามลาดับขั้นทุกภาคเรี ยน
7. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ เสนอต่อผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยน ตามลาดับขั้นทุกภาคเรี ยน
8. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมายได้ในระดับคุณภาพดี
หน้ าที่งานพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
1. หัวหน้างานฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ
2. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสู ตรการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิ การ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปั ญหา ความต้องการของสังคม ชุมชนและ
ท้องถิ่น
3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ
เป้ าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย รวมทั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. จัดทาโครงสร้างหลักสู ตรและสาระต่างๆที่กาหนดให้มีในหลักสู ตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระ ทั้งในกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้เดียวกัน และระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
5. นาหลักสู ตรไปใช้ในการเรี ยนการสอนและบริ หารจัดการ การใช้หลักสู ตรให้เหมาะสม

6. นิเทศการใช้หลักสู ตร
7. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสู ตร
8. ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรตามความเหมาะสม
9. สารวจคาบการสอนของครู คาบสอนเฉลี่ยของกลุ่มสาระ และจัดลาดับที่ความต้องการบุคลากร
ของโรงเรี ยน
10. รวบรวมข้อมูลในการจัดตารางสอน จัดทา ปรับปรุ ง แก้ไขตารางสอนของโรงเรี ยน
11. จัดทาแบบฟอร์ มเอกสารเกี่ยวกับงานตารางสอนและรายวิชาที่เปิ ดสอน
12. จัดทารายงานการปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบ เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนตามลาดับขั้น
13. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วย เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนตามลาดับขั้นทุก
ภาคเรี ยน
14. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย
หน้ าที่เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ชู ่ วยงานพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ช่วยหัวหน้างาน ตามข้อ 2-12
2. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย
มาตรฐานงานพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
1. เป็ นคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ และเข้าร่ วมประชุมทุกครั้ง
2. มีหลักสู ตรสถานศึกษาที่ถูกต้องและครบทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
3. พัฒนาและจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารสถานศึกษาตามความต้องการ
ของผูเ้ รี ยนและท้องถิ่นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อยูใ่ นระดับดี
4. มีขอ้ มูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ และความต้องการของนักเรี ยนและชุมชน เกี่ยวกับการจัดทาและ
ใช้โครงสร้างหลักสู ตรที่เป็ นปัจจุบนั
5. จัดทาโครงสร้างรายวิชาที่เปิ ดสอนในโรงเรี ยนทุกรายวิชา
6. มีขอ้ มูลเกี่ยวกับคาบการสอนครู คาบสอนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สามารถจัดลาดับที่
ความต้องการครู ของโรงเรี ยนได้ในระดับดี
7. มีขอ้ มูลและจัดทาตารางสอนให้เสร็ จสมบูรณ์ก่อนเปิ ดภาคเรี ยน อย่างน้อย 10 วัน
8. จัดทาแบบฟอร์ มเอกสารเกี่ยวกับตารางสอนและรายวิชาที่เปิ ดสอนไว้บริ การอย่างเพียงพอ

9. สรุ ปและรายงานผลการปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบ เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนตามลาดับขั้นทุก
ภาคเรี ยน
10. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูช้ ่วยงาน เสนอต่อเสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนทุกภาคเรี ยน
11. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่โรงเรี ยนมอบหมายให้สาเร็ จทุกงาน ในระดับคุณภาพดี
หน้ าที่งานจัดการเรียนการสอน
1. หัวหน้างานเป็ นกรรมการฝ่ ายวิชาการ
2. ส่ งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการเรี ยนรู ้ตามสาระและหน่วยการเรี ยน โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3. โดยจัดเนื้ อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผูเ้ รี ยน ฝึ กทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู ้ เพื่อป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหา การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง และการปฏิบตั ิจริ ง การส่ งเสริ มให้รักการอ่านและใฝ่ รู ้
อย่างต่อเนื่ อง การผสมผสานความรู ้ต่างๆ ให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหากิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศ และสิ่ งแวดล้อม
และแหล่งเรี ยนรู ้ ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้และนาภูมิปัญญาท้องถิ่นหรื อเครื อข่าย
ผูป้ กครอง ชุมชนท้องถิ่นมามีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอนตามความเหมาะสม
4. จัดให้มีการนิ เทศการเรี ยนการสอนแก่ครู กลุ่มสาระต่างๆโดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกัน
แบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนร่ วมกันหรื อแบบ
อื่นๆตามทความเหมาะสม
5. ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ตามความเหมาะสม
6. จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบ เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนตามลาดับขั้นทุกภาค
เรี ยน
7. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วยงาน เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนตามลาดับขั้น
ทุกภาคเรี ยน
8. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย
หน้ าที่เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ชู ่ วยงานจัดการเรียนการสอน
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ช่วยหัวหน้างาน ตามข้อ 2-7
2. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย

มาตรฐานงานจัดการเรียนการสอน
1. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการทุกครั้ง
2. ครู มีแผนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3. ส่ งเสริ มนักเรี ยนให้รักการอ่าน ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยนปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงาม และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้ได้ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนทั้งหมด
4. จัดทาทะเบียนแหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดทาบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมแหล่ง
เรี ยนรู ้ให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
5. จัดให้มีเครื อข่ายผูป้ กครอง ชุ มชน ท้องถิ่น มามีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอน
ตามความเหมาะสม
6. จัดทาตารางการนิ เทศครู กลุ่มสาระ โดยเน้นการนิ เทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ภาคเรี ยนละ
1 ครั้ง
7. จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบเสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเมื่อสิ้ นภาค
เรี ยนและเมื่อสิ้ นปี การศึกษา
8. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วยงาน เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ตามลาดับขั้นทุกภาคเรี ยน
9. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย ในระดับคุณภาพดี
หน้ าที่งานทะเบียน – วัดผลประเมินผลและเปรียบเทียบโอนผลการเรียน
งานทะเบียน
1. หัวหน้างานเป็ นคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารวิชาการ
2. วางแผนและจัดทาแผนปฏิบตั ิงานตลอดปี การศึกษาอย่างชัดเจน และเป็ นลายลักษณ์
อักษร
3. ดาเนินการจัดทา/ จัดหาแบบพิมพ์ที่ใช้งานทะเบียน ตามทระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
4. จัดทาเอกสารหลักฐานทางการศึกษาแก่นกั เรี ยนขณะศึกษาและเมื่อจบการศึกษาดังนี้
4.1 ปพ.1 : ระเบียนแสดงผลการเรี ยนรู ้เป็ นบันทึกผลการเรี ยนรู ้ รายวิชาต่างๆตลอด
ช่วงชั้นใช้เป็ นหลักฐานทางการศึกษาของผูเ้ รี ยนแต่ละช่วงชั้น
4.2 ปพ.2: ประกาศนียบัตร เป็ นเอกสารแสดงวุฒิทางการศึกษาของผูจ้ บ การศึกษา
ภาคบังคับและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.3 ปพ.3: แบบรายงานผูส้ าเร็ จการศึกษา เป็ นแบบรายงานรายชื่อและข้อมูลของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาภาคบังคับ และสาเร็ จหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.4 ปพ.4: แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็ นเอกสารรายงาน
ผลการประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน
4.5 ปพ.5 : จัดทาแบบฟอร์มสาหรับครู ผสู ้ อนนาไปบันทึกเวลาเรี ยน ข้อมูลผลการ
วัดผลและประเมินผลการเรี ยน
4.6 ปพ.7 : ใบรับรองผลการศึกษา เป็ นเอกสารรับรองผลการศึกษาของผูเ้ รี ยนเป็ น
ชัว่ คราว
4.7 ปพ.9 : สมุดบันทึกผลการเรี ยน เป็ นเอกสารแสดงรายวิชาต่างๆตามโครงสร้าง
หลักสู ตรของโรงเรี ยนแต่ละช่วงชั้น และบันทึกผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนในแต่ละ
รายวิชา เพื่อใช้สาหรับสื่ อสารหลักสู ตรและผลการเรี ยนของนักเรี ยน ให้
ผูเ้ กี่ยวข้องทราบ สามรถใช้เป็ นเอกสารการศึกษาและใช้เป็ นข้อมูลในเอกสาร
เพื่อเทียบโอนผลการเรี ยนได้
5. ให้บริ การสื บค้นข้อมูลทางการศึกษาของนักเรี ยนรายบุคคล และผลการเรี ยนรายวิชาแก่
นักเรี ยน-ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาระบบการ
เรี ยนรู ้ต่อไป
6. ดาเนินการจัดนักเรี ยนเข้าชั้น และรับลงทะเบียนทุกชั้นเรี ยน
7. ดาเนินการจัดทาทะเบียนนักเรี ยนที่มอบตัวใหม่ทุกปี การศึกษา และประกาศรายชื่อ
นักเรี ยนใหม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
8. ดาเนินการจัดทาและจัดเก็บสถิติขอ้ มูลต่างๆ เกี่ยวกับนักเรี ยน เช่นจานวนนักเรี ยน แยก
ตามชั้นเรี ยน แยกตามเพศ สถิติการจบหลักสู ตร สถิติการเข้า – ออกกลางปี และอื่นๆที่
จาเป็ นต้องการข้อมูล
9. วางแผนและเตรี ยมการปฏิบตั ิงานด้านการจัดทา GPA/PR ของโรงเรี ยน ให้สอดคล้อง
กับนโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต 1 และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในงานทะเบียน เสนอต่อผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยน ตามลาดับขั้น ทุกภาคเรี ยน

11. ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ของเจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วยงาน เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ตามลาดับขั้น ทุกภาคเรี ยน
12. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย
หน้ าที่เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ชู ่ วยงานทะเบียน
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ช่วยหัวหน้างาน ตามข้อ 2-10
2. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย
มาตรฐานงานทะเบียน
1. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการทุกครั้ง
2. มีแผนปฏิบตั ิงานตลอดปี การศึกษาอย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษรสื บค้นได้ทนั ที
3. ดาเนินการจัดทา/ จัดหาแบบพิมพ์ที่ใช้ในงานทะเบียน ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ไว้บริ การอย่างเพียงพอ
4. จัดทาเอกสารหลักฐานทางการศึกษาแก่นกั เรี ยน ที่ร้องขอทุกครั้งในทันทีขณะศึกษา
และเมื่อจะการศึกษา ดังนี้
4.1 ปพ.1
4.2 ปพ.2
4.3 ปพ.3
4.4 ปพ.4
4.5 ปพ.5
4.6 ปพ.7
4.7 ปพ.9
5. ให้บริ การสื บค้นข้อมูลทางการศึกษาของนักเรี ยนรายบุคคลและผลการเรี ยนรายวิชาแก่
นักเรี ยนและครู ทันทีที่ร้องขอ
งานวัดผล
1. หัวหน้างานเป็ นคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารวิชาการ
2. วางแผนและจัดทาแผนปฏิบตั ิงานตลอดปี การศึกษาอย่างชัดเจน และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3. ดาเนินการจัดทา/จัดหาแบบพิมพ์ที่ใช้งานวัดผล ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการ
ประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตร

4. ดาเนินการจัดนักเรี ยนเข้าชั้นเรี ยนและรับลงทะเบียนทุกชั้นเรี ยน
5. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เพื่อหาแนวทางติดตามดูแลให้ครู ผสู ้ อนมีความรู ้ความ
เข้าใจ และสามารถปฏิบตั ิงานการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนในรายวิชาที่สอนได้อย่างต่อเนื่ องตลอด
ปี การศึกษา
6. เผยแพร่ ความรู ้และวิชาการใหม่ๆ ที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ และสอดคล้อง
ตามนโยบายและความเปลี่ยนแปลงของงานวิชาการในด้านการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนแก่
ครู ผสู ้ อนอยูเ่ สมอ
7. จัดทา/จัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระเบียบและวิธีการด้านการวัดผลและประเมินผลการเรี ยน ให้
เป็ นแหล่งศึกษาค้นคว้าของครู ผสู ้ อนอย่างเพียงพอและสะดวกรวดเร็ ว
8. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และครู ผสู ้ อน เพื่อติดตาม กากับ ดูแล การสอบทุกประเภท
ในโรงเรี ยน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรี ยนกาหนดและสมารถตรวจสอบได้
9. เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลสถิติต่างๆ เกี่ยวกับผลการเรี ยนของนักเรี ยน ผลการ
สอนของครู และกลุ่มสาระฯ ใช้อา้ งอิงหรื อประกอบกลักฐานต่างๆ ได้
10. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เพื่อหาแนวทางสนับสนุน ส่ งเสริ ม ให้ครู มีการวาง
แผนการวัดผลและประเมินผล ตลอดภาคเรี ยนอย่างชัดเจน มีลายลักษณ์อกั ษร เน้นการวัดผลตามสภาพ
จริ งของผูเ้ รี ยน
11. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และครู ผสู ้ อน เพื่อหาแนวทางสนับสนุน ส่ งเสริ มให้ครู
สร้างเครื่ องมือวัดผลประเมินผลการเรี ยนอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักเรี ยน
12. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และครู ผสู ้ อน เพื่อหาแนวทางสนับสนุน ส่ งเสริ มให้ครู
พัฒนาเครื่ องมือวัดผลประเมินผลการเรี ยนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรี ยนกาหนด
13. ร่ วมมือกับฝ่ ายวิชาการ เพื่อหาแนวทางส่ งเสริ มและพัฒนาครู ผสู ้ อนในด้านการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน การวัดผลและประเมินผลการเรี ยน ให้สอดคล้องกัน สามารถทาให้นกั เรี ยนมีผลการ
เรี ยนเฉลี่ยผ่านการประเมินตามเกณฑ์ข้ นั ต่า
14. จัดทา/จัดหา แบบฟอร์ มต่างๆ ที่จาเป็ นต้องใช้ในการปฏิบตั ิงานด้านการวัดผลและประเมินผล
การเรี ยนไว้บริ การครุ และนักเรี ยน
15. จัดให้มีการเทียบโอนความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรี ยนจากสถานศึกษาอื่นตาม
แนวทางที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด
16. ออกหลักฐานทางการศึกษาแก่นกั เรี ยน รายงานผลการเรี ยนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเก็บ
หลักฐานทางการศึกษาของนักเรี ยนไว้ในที่ที่ปลอดภัย
17. กาหนดระเบียบแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของโรงเรี ยน
18. ดาเนินการเกี่ยวกับนักเรี ยนที่มีเวลาเรี ยนไม่ครบ 80 % ให้เป็ นไปตามระเบียบวัดผลประเมินผล

19. จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบ ต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ตามลาดับขั้นทุกภาค
เรี ยน
20. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วยงาน ต่อผุอ้ านวยการโรงเรี ยนทุกภาคเรี ยน
21. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย
หน้ าที่ของเจ้ าหน้ าทีง่ านวัดผล
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ช่วยงานหัวหน้างานวัดผล ตามข้อ 12-19
2. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงานวัดผล
1. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารวิชาการทุกครั้ง
2. มีแผนปฏิบตั ิงานตลอดปี การศึกษาอย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร สื บค้นได้ทนั ที
3. ดาเนินการจัดทา/จัดหาแบบพิมพ์ที่ใช้งานวัดผล ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการ
ประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตร สามารถใช้ได้ทนั ที
4. ดาเนินงานจัดนักเรี ยนเข้าชั้นเรี ยนและลงทะเบียนทุกชั้นเรี ยนทันตามกาหนด
5. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เพื่อหาแนวทางติดตามดูแลให้ครู ผสู ้ อนมีความรู ้ความ
เข้าใจและสามารถปฏิบตั ิงานการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนในรายวิชาที่สอนได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา มีความถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
6. เผยแพร่ ความรู ้และวิทยาการใหม่ๆ ที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การและสอดคล้อง
ตามนโยบายและการเปลี่ยนแปลงของงานวิชาการในด้านการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนแก่ครู ผสู ้ อน
อยูเ่ สมอ
7. จัดทา/จัดหาเอกสารเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการด้านการวัดผลและประเมินผลการเรี ยน ให้เป็ น
แหล่งศึกษาค้นคว้าของครู ผสู ้ อนอย่างเพียงพอและสะดวกรวดเร็ ว
8. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และครู ผสู ้ อน เพื่อติดตามกากับดูแลการสอบทุกประเภท
ในโรงเรี ยน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่โรงเรี ยนกาหนดและสามารถตรวจสอบได้ในระดับดี
9. เก็บรวบรวม วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล สถิติต่างๆ เกี่ยวกับผลการเรี ยนของนักเรี ยน ผลการ
สอนของครู และกลุ่มสาระฯ ใช้อา้ งอิงหรื อประกอบหลักฐานต่างๆ ได้ทนั ที
10. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เพื่อหาแนวทางสนับสนุน ส่ งเสริ ม ให้ครู มีการวาง
แผนการวัดผลประเมินผลตลอดภาคเรี ยนอย่างชัดเจน มีลายลักษณ์อกั ษร เน้นการวัดผลตามสภาพจริ ง
ของผูเ้ รี ยน ในระดับดี
11. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และครู ผสู ้ อน เพื่อหาแนวทางสนับสนุน ส่ งเสริ ม ให้ครู
สร้างเครื่ องมือวัดผลประเมินผลการเรี ยนอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักเรี ยน อย่าง
น้อย 1 วิธี

12. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และครู ผสู ้ อน เพื่อหาแนวทางสนับสนุนให้ครู พฒั นา
เครื่ องมือวัดประเมินผลการเรี ยน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรี ยนกาหนด
13. ร่ วมมือกับฝ่ ายวิชาการ เพื่อหาแนวทางส่ งเสริ มและพัฒนาครู ผสู ้ อนในด้านการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน การวัดผลประเมินผลการเรี ยน ให้สอดคล้องกัน สามารถทาให้นกั เรี ยนมีผลการเรี ยน
เฉลี่ยผ่านการประเมินตามเกณฑ์ข้ นั ต่าร้อยละ 95 ของจานวนนักเรี ยนที่เรี ยนวิชานั้นทั้งหมด
14. จัดทา/จัดหาแบบฟอร์ มต่าง ๆ ที่จาเป็ นต้องใช้ในการปฏิบตั ิงานด้านการวัดผลและประเมินผล
การเรี ยนไว้บริ การครู และนักเรี ยนอย่างเพียงพอ
15. จัดให้มีการเทียบโอนความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรี ยนจากสถานศึกษาอื่นตาม
แนวทางที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนดอย่างถูกต้อง ไม้ให้ผเู ้ รี ยนเสี ยโอกาส ทางการศึกษา
16. ออกหลักฐานทางการศึกษาแก่นกั เรี ยน ภายใน 3 ชัว่ โมง รายงานผลการเรี ยนเข้าหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายใน 1 วัน และเก็บเอกสารทางการศึกษาไว้ในที่ที่ปลอดภัยภายใน 10 ปี
17. กาหนดระเบียบแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของโรงเรี ยน ให้เป็ นปั จจุบนั
และสอดคล้องกับนโยบาย
18. ดาเนินการเกี่ยวกับนักเรี ยนที่มีเวลาเรี ยนไม่ครบ 80 % ให้เป็ นไปตามระเบียบวัดผล
ประเมินผล ภายใน 3 วัน ต้องแจ้งผูป้ กครองทราบ
19. จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงาน เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยน เมื่อสิ้ นภาคเรี ยน และสิ้ นปี
การศึกษา
20. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วยงาน เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนตามลาดับ
ขั้น
21. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย ในระดับดี
หน้ าที่งานพัฒนาการวิจัย
1. หัวหน้างานเป็ นคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั การบริ หารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ
สถานศึกษา
3. ส่ งเสริ มให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
4. ประสานความร่ วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ตลอดจนการเผยแพร่ ผลงานการวิจยั หรื อ
พัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนและงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานละ
สถาบันอื่น
5. จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบเสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนตามลาดับขั้นทุก
ภาคเรี ยน
6. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วยงาน ต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนทุกภาคเรี ยน
7. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย

หน้ าที่เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ชู ่ วยงานพัฒนาการวิจัย
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ช่วยงานหัวหน้างาน ตามข้อ 2-5
2. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย
มาตรฐานงานพัฒนาการวิจัย
1. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการทุกครั้ง
2. ทาการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั การบริ หารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการใน
ภาพรวมของโรงเรี ยนอย่างน้อยปี การศึกษาละ 1 ครั้ง
3. ส่ งเสริ มให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้ ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
4. ประสานความร่ วมมือ ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ตลอดจนการเผยแพร่ ผลงานการวิจยั หรื อ
พัฒนาการเรี ยนการสอนและงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานละสถาบัน
อื่นอย่างน้อยปี การศึกษาละ 1 ครั้ง
5. จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบเสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยน โดยผ่านรอง
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ ทุกภาคเรี ยน
6. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วยงาน เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนตามลาดับขั้น
ทุกภาคเรี ยน
7. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย ได้ในระดับดี
หน้ าที่งานการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1. หัวหน้างานเป็ นคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารวิชาการ
2. ศึกษา วิเคราะห์ ความจาเป็ นในการใช้สื่อและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรี ยนการสอนและการ
บริ หารงานวิชาการ
3. ส่ งเสริ มให้ครู ผลิต พัฒนาสื่ อและพัฒนาการเรี ยนการสอน
4. จัดหาสื่ อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนและการพัฒนาทางด้านวิชาการ
และจัดหานวัตกรรมที่ทนั สมัยมาใช้บริ การ
5. จัดระบบแลนด์ขยายเครื อข่ายภายในโรงเรี ยนและหน้าที่งานที่เกี่ยวข้อง
6. ประสานความร่ วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อ
จัดการเรี ยนการสอนและพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานละ
สถาบันอื่น
7. จัดระบบการให้บริ การในการสื บค้นให้เพียงพอแก่ผใู ้ ช้บริ การ
8. ให้บริ การด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาแก่นกั เรี ยนและผูส้ นใจที่ขอใช้บริ การ

9. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศของผูใ้ ช้บริ การ
10. การประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
11. จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบเสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนทุกภาคเรี ยน
12. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วยงาน ต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนทุกภาคเรี ยน
ตามลาดับขั้นทุกภาคเรี ยน
7. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย
หน้ าที่เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ชู ่ วยงานการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ช่วยงานหัวหน้างาน ตามข้อ 2-11
2. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย
มาตรฐานงานการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารวิชาการทุกครั้ง
2. ศึกษา วิเคราะห์ ความจาเป็ นในการใช้สื่อและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรี ยนการสอนและการ
บริ หารงานวิชาการ อย่างน้อยปี การศึกษาละ 1 ครั้ง
3. ส่ งเสริ มให้ครู ผลิตสื่ อ พัฒนาสื่ อ และพัฒนาการเรี ยนการสอน อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
4. จัดหาสื่ อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนและการพัฒนาทางด้านวิชาการอยู่
เสมอ และจัดหานวัตกรรมที่ทนั สมัยมาใช้บริ การในระดับคุณภาพดี
5. จัดระบบแลนด์ขยายเครื อข่ายภายในโรงเรี ยนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับดี
6. ประสานความร่ วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และการใช่สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อจัดการ
เรี ยนการสอนและพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน
อื่นอย่างต่อเนื่อง
7. จัดระบบการให้บริ การในการสื บค้นให้เพียงพอแก่ผมู ้ าใช้บริ การระดับดี
8. ให้บริ การด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาแก่นกั เรี ยนและผูส้ นใจที่ขอใช้บริ การทุกครั้ง
9. จัดระบบข้อมูล สารสนเทศของผูใ้ ช้บริ การอย่างเป็ นปั จจุบนั
10. ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง
11. จัดการรายงานผลการปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบ เสนอผูอ้ านวยการโรงเรี ยนทุกภาคเรี ยน
ตามลาดับชั้นทุกภาคเรี ยน
12. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย
หน้ าที่งานการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู้
1. หัวหน้างานเป็ นคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารวิชาการ

2. สารวจแหล่งเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน
ท้องถิ่น ในเขตพื้นที่การศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง
3. จัดทาเอกสารเผยแพร่ แหล่งเรี ยนรู ้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษาในบริ เวณใกล้เคียง
4. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู ้และประสานความร่ วมมือกับ
สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบัน สังคมอื่นที่จดั การศึกษาในการจัดตั้ง
ส่ งเสริ ม พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ที่ใช้ร่วมกัน
5. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกโรงเรี ยนในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. จัดให้มีห้องสมุดภายในโรงเรี ยน เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ภายในและบริ การชุมชนและหน่วยงาน
อื่นๆ
7. จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบ เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนทุกภาคเรี ยน
8. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วยงาน เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ตามลาดับ
ชั้นทุกภาคเรี ยน
9. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย
หน้ าที่เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ชู ่ วยงานการพัฒนาแหล่ งเรียนรู้
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ช่วยหัวหน้างาน ตามข้อ 2-7
2. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย
มาตรฐานงานการพัฒนาแหล่ งเรียนรู้
1. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารวิชาการทุกครั้ง
2. สารวจแหล่งเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น
ในเขตพื้นที่การศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง อย่างน้อยปี การศึกษาละ 1 ครั้ง
3. จัดทาเอกสารเผยแพร่ แหล่งเรี ยนรู ้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันสังคมอื่นที่จดั การศึกษาบริ เวณใกล้เคียง ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
4. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์กรความรู ้และประสานความร่ วมมือกับ
สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จดั การศึกษาในการจัดตั้ง
ส่ งเสริ ม พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ที่ใช้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
5. ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ครู ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกโรงเรี ยน ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างต่อเนื่ อง
6. จัดห้องสมุดภายในโรงเรี ยน ได้ในระดับดี ดังนี้
6.1 มีการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริ การห้องสมุด

6.2 จัดทาแผนดาเนินงาน ปฏิทินปฏิบตั ิงานห้องสมุด
6.3 จัดให้มีการบริ หารจัดการงานบรรณารักษ์ ให้เป็ นปั จจุบนั เช่น
- จัดทาทะเบียนหนังสื อ
- จัดทากฤตภาค
- จัดหมวดหมู่หนังสื อ ทาบัตรรายการ บัตรหัวเรื่ อง
- บริ การยืมหนังสื อ
- จัดหาหนังสื อพิมพ์ วารสาร ฯลฯ
- ซ่อมแซมหนังสื อที่ชารุ ด
- เย็บเล่มหนังสื อและวารสาร
- จัดทาสถิติขอ้ มูลผูม้ าใช้บริ การห้องสมุด
- แนะนาหนังสื อใหม่
- จัดป้ายนิเทศตามที่เหมาะสม
ฯลฯ
7. สรุ ปรายงานผลการปฏิบตั ิงาน ต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเมื่อสิ้ นปี การศึกษา
8. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วยงาน เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนตามลาดับ
ขั้น ทุกภาคเรี ยน
9. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย ระดับดี
หน้ าที่งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. หัวหน้างานเป็ นคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารวิชาการ
2. วางแผนกาหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ตามโครงสร้างของหลักสู ตร
สถานศึกษา
3. วางแผนกาหนดแนวทางการส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมนักเรี ยนของโรงเรี ยน โดยสนับสนุนให้
นักเรี ยนได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการวางแผน
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมนักเรี ยนและส่ งเสริ มสนับสนุนให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมในการจัด
กิจกรรมอย่างหลากหลายตามความถนัดและสนใจของผูเ้ รี ยน
5. จัดกิจกรรมนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กปฏิบตั ิให้ทาได้ ทาเป็ น แก้ปัญหาได้
รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง
6. จัดกิจกรรมที่โรงเรี ยนจัดขึ้นเป็ นประจา หรื อครั้งคราว เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวัน
สาคัญต่าง ๆ กิจกรรมกับหมู่บา้ น อาเภอ จังหวัด ในส่ วนที่เกี่ยวข้องด้านกิจกรรม

7. ดาเนินงานตามนโยบายที่กระทรวง สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (สพท.) กาหนด เช่น การปลูกป่ า โครงการ To be number one โครงการน้ าพระทัยจาก
ในหลวง ฯลฯ และประสานงานกับหน่วยงานองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. จัดเก็บระบบข้อมูล สารสนเทศ พัสดุ – ครุ ภณั ฑ์ และเอกสารให้เรี ยบร้อยเป็ นปัจจุบนั
สามารถนาไปใช้ได้ทนั ที
9. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานเสนอผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยน โดยผ่านตามลาดับขั้น ทุกภาคเรี ยน
10. รายงานผลการประเมินการเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนของนักเรี ยน เพื่อขออนุมตั ิผลการ
เข้าร่ วมกิจกรรม ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
11. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วยงาน เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนทุกภาค
เรี ยน
12. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย
หน้ าที่เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ชู ่ วยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ช่วยหัวหน้างาน ตามข้อ 2 - 9
2. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย
มาตรฐานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารวิชาการ ทุกครั้ง
2. วางแผนกาหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ตามโครงสร้างของหลักสู ตร โดย
การสารวจความต้องการของครู – นักเรี ยน พร้อมจัดทาปฏิทินปฏิบตั ิงาน ปี การศึกษาละ 1 ครั้ง
3. วางแนวกาหนดแนวทางการส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมนักเรี ยนของโรงเรี ยน โดยสนับสนุนให้
นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการวางแผน ทุกครั้ง
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมนักเรี ยนและส่ งเสริ มสนับสนุนให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการจัด
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ตามความถนัดและสนใจของผูเ้ รี ยนอย่างสม่าเสมอ
5. จัดกิจกรรมนักเรี ยน ได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กปฏิบตั ิให้ทาได้ ทาเป็ น แก้ปัญหาได้
รักการอ่าน และเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง
6. จัดกิจกรรมที่โรงเรี ยนจัดขึ้นเป็ นประจาหรื อครั้งคราว เช่นกิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวัน
สาคัญต่าง ๆ กิจกรรมกับหมู่บา้ น อาเภอ จังหวัด อย่างสม่าเสมอ
7. ดาเนินงานตามนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) กาหนด เช่น การปลูกป่ า โครงการ To Be Number One
โครงการน้ าพระทัยจากในหลวง ฯลฯ และประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

8. จัดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศ พัสดุ – ครุ ภณั ฑ์ และเอกสารให้เรี ยบร้อยเป็ นปัจจุบนั
สามารถนาไปใช้ได้ทนั ที
9. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ
และปฏิทินปฏิบตั ิงาน ต่อทางโรงเรี ยนทุกครั้งที่จดั กิจกรรม
10. รายงานผลการประเมินการเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนของนักเรี ยน เพื่อขออนุมตั ิผลการ
เข้าร่ วมกิจกรรม ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง และมีผลการประเมินการจัดกิจกรรมคุณภาพระดับดี
11. จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงาน เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยน โดยผ่านตามลาดับขั้นทุก
ภาคเรี ยน
12. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วยงานและครู ที่ปฏิบตั ิหน้าที่สอน เสนอต่อ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ตามลาดับขั้นตอน ทุกภาคเรี ยน
13. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย คุณภาพในระดับดี
หน้ าที่งานแนะแนว
1. หัวหน้างานเป็ นคณะกรรมการบริ หารฝ่ ายบุคคล และเป็ นคณะกรรมการและเลขานุการงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
2. สารวจปั ญหาความต้องการเกี่ยวกับตัวนักเรี ยน ดังนี้
2.1 ทุนการศึกษา
2.2 การจัดกิจกรรมแนะแนว
2.3 การกูเ้ งินกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
2.4 ความสามารถ ความถนัด ความสนใจของนักเรี ยน
2.5 ข้อมูลส่ วนตัวของนักเรี ยน
3. วางแผนดาเนินงาน จัดทาแผนงาน/โครงการ เช่น การจัดทาแผนการจัดกิจกรรม แนะแนวทุก
ระดับชั้น การคัดกรองนักเรี ยน การกรอกประวัตินกั เรี ยน การวัดความสามารถ ความถนัด ความสนใจ
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ด้านทุนการศึกษา ด้านการกูย้ มื เงินเพื่อ
การศึกษา ด้านการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ เป็ นต้น
4. ดาเนินการ
4.1 จัดหาระเบียนสะสม (ป.พ.8) ให้กบั นักเรี ยนทุกคน
4.2 ประสานงานกับครู รับผิดชอบ การจัดกิจกรรมแนะแนว ให้ส่งเสริ มการจัดกิจกรรม
ที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ และมีแนวปฏิบตั ิอย่างชัดเจน เป็ นแนวเดียวกัน
4.3 ประสานงานกับครู ประจาชั้นในการคัดกรองนักเรี ยน เพื่อแยกแยะผูเ้ รี ยนตามความ
ถนัด ความสามารถและความสนใจ ที่เป้ นกลุ่มปกติ และกลุ่มมีปัญหา
4.4 เป็ นที่ปรึ กษาหรื อให้คาปรึ กษาแก่ครู ภายในโรงเรี ยน อันเกี่ยวกับตัวนักเรี ยน และ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน

4.5 จัดหาข่าว ประกาศ ระเบียบการ ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อาชีพ ตลอดจน
ข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ แจ้งให้นกั เรี ยนทราบ โดยการติดประกาศ หรื อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดย
ทัว่ ถึง
4.6 จัดหาทุนการศึกษาและดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเบื้องต้นกับครู ประจาชั้น
4.7 จัดหาเครื่ องมือและเครื่ องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อนามาประกอบการศึกษาแนะแนว
ผูเ้ รี ยนตามวัตถุประสงค์
4.8 ติดตามผลนักเรี ยนที่เรี ยนปั จจุบนั และเรี ยนจบแล้วแต่ละระดับชั้น เพื่อรวบรวม
ข้อมูลทาสถิติและแก้ไขข้อบกพร่ อง โดยอาศัยการวิเคราะห์วจิ ยั
4.9 ติดต่อประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ ายในโรงเรี ยน เพื่อศึกษาข้อมูลในการลดปั ญหา
หรื อแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ อันเกิดขึ้นภายในโรงเรี ยน
4.10 ประสานงานกับเครื อข่ายผูป้ กครอง ชุมชน หาความร่ วมมือในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
4.11 จัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรี ยน เพื่อแก้ปัญหาและส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนทุกคนร่ วมทั้ง
ผูม้ ีความสามารถพิเศษ ผูด้ อ้ ยโอกาสและคนพิการให้พฒั นาศักยภาพของตนเองเต็มความสามารถ หรื อ
แก้ไขปั ญหาโดยการส่ งต่อ หรื อประสานงานกับผูเ้ ชี่ยวชาญโดยเฉพาะต่อไป
4.12 จัดสัปดาห์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
5. ประสานความร่ วมมือและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และประสบการณ์ดา้ นการแนะแนว
6. ติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในโรงเรี ยน
7. จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงาน เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ทุกภาคเรี ยน
8. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วยงาน เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนทุกภาคเรี ยน
9. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย
หน้ าที่เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ชู ่ วยงานแนะแนว
1. ช่วยหัวหน้างานแนะแนว ตามข้อ 2-7
2. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย
มาตรฐานงานแนะแนว
1. หัวหน้างานเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการบริ หารงานบุคคล และงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนทุกครั้ง
2. จัดการสารวจปั ญหาความต้องการเกี่ยวกับหลักสู ตรการจัดกิจกรรมแนะแนวความต้องการ
ด้านการทุนการศึกษา ความสามารถ ความสนใจของนักเรี ยน เพื่อสนองความต้องการของนักเรี ยนได้
อย่างทัว่ ถึง ถูกต้องและมีคุณภาพระดับดี

3. มีการวางแผนและจัดทาแผนปฏิบตั ิงานตลอดปี การศึกษา อย่างชัดเจน
4. มีการประชุมบุคลากรด้านแนะแนว เพื่อพัฒนางานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
5. จัดหาระเบียนสะสม (ปพ.8) เพื่อให้ทราบข้อมูลนักเรี ยนครบทุกคน
6. ประสานงานกับครู ที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมแนะแนวทุกชั้นเรี ยน ให้มีความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์และวิธีการปฏิบตั ิในการจัดกิจกรรมแนะแนวในแนวเดียวกัน
7. ประสานงานกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ให้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และวิธี
ปฏิบตั ิในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้มีคุณภาพดี
8. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การประกอบอาชี พและการปรับตัวของนักเรี ยนตลอดปี
การศึกษา
9. จัดหาทุนการศึกษาให้การสงเคราะห์นกั เรี ยนย่างทัว่ ถึงและเสมอภาค
10. รวบรวมข้อมูลนักเรี ยนที่จบช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 เพื่อเป็ นข้อมูลเผยแพร่ และพัฒนา
งาน
11. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศของงานแนะแนวให้เป็ นปั จจุบนั และสะดวกต่อการสื บค้น
12. จัดให้มีการเยีย่ มบ้านนักเรี ยนตลอดปี การศึกษา และประชุมผูป้ กครองเครื อข่าย ปี การศึกษา
ละ 2 ครั้ง
13. ร่ วมมือส่ งเสริ มกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผูเ้ รี ยน เพื่อป้ องกันและแก้ไข พัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีคุณภาพ
14. จัดป้ ายนิเทศด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านอื่น ๆ ที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนคิดวิเคราะห์
สามารถนาไปประกอบการพิจารณาเลือกศึกษาต่อหรื อเลือกอาชีพได้ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
15. จัดสัปดาห์แนะแนวการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพปี การศึกษาละ 1 ครั้ง
16. ประสานงานและทาหน้าที่เลขานุการ งานระบบช่วยเหลือนักเรี ยน ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิผล ให้มีคุณภาพในระดับคุณภาพดี
17. ติดตามการประเมินผลการจัดระบบและกระวนการแนะแนวภายในโรงเรี ยนอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง
18. จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงาน เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ดดยผ่านตามลาดับชั้นทุกภาค
เรี ยน
19. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วยงาน เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยน โดยผ่าน
ตามลาดับขั้น ทุกภาคเรี ยน
20. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย ในระดับคุณภาพดี
หน้ าที่งานกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
1. หัวหน้างานเป็ นคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ
2. ดาเนินงานด้านวิชาการกลุ่มสาระวิชา ดังนี้

2.1 ช่วยโรงเรี ยนจัดโครงการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ
2.2 ควบคุมดูแลการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามหลักสู ตร
2.3 วิเคราะห์หลักสู ตร จุดประสงค์ ข้อสอบ
2.4 นิเทศการสอน
2.5 จัดหาสื่ อ อุปกรณ์ คู่มือ วัสดุฝึก ฯลฯ และส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดการเรี ยนการ
สอน ดาเนินการทดสอบ พัฒนาข้อสอบ การสอบ และการวัดผลให้ครอบคลุมตามลักษณะของแต่ละ
กลุ่มสาระวิชา
2.6 ประสานงานด้านวิชาการทั้งในและนอกสถานศึกษา
2.7 จัดสอนแทนและประสานงานกับฝ่ ายในกรณี จดั สอนแทนไม่ได้
2.8 ดาเนินงานด้านธุ รการและบริ การกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เช่น กาหนดนโยบาย การ
วางแผน การโต้ตอนหนังสื อ การประสานงาน การจัดสวัสดิการ และ สิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
ภายในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
2.9 จัดและส่ งเสริ มการจัดกิจกรรม เพื่อส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางวิชาการ
2.10 จัด ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการประกวดแสดงผลงานและ
แสดงนิทรรศการทางวิชาการ
2.11 สนับสนุนงานของโรงเรี ยน เช่น งานของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ฝ่ายอื่น ๆ
ตลอดจนดาเนินงานตามนโยบายที่โรงเรี ยนกาหนด เช่น มาตรฐาน กลุ่มสาระ มาตรฐานครู ผสู ้ อน
นโยบายการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นต้น
2.12 จัดทาข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
2.13 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ
3. มอบหมายหน้าที่ให้ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
4. จัดวางแผนการดาเนินงาน ปฏิทินปฏิบตั ิงานของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
5. ดาเนินงานด้านปกครองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ให้คาปรึ กษา แนะแนวช่วยเหลือ
แก้ปัญหานักเรี ยนทัว่ ไปในฐานะที่เป็ นครู
6. ดูแลรักษาอาคารเรี ยนบริ เวณและพัสดุครุ ภณั ฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มสาระและของโรงเรี ยนที่ใช้
ร่ วมกัน
7. พัฒนาสังคมในฐานะกลุ่มที่มีความรู ้ความสามารถจะช่วยเหลือสังคมได้และในฐานะ
ประชาชนคนหนึ่ง
8. ปกครองและพัฒนาครู ในกลุ่มสาระ ให้ดาเนินงานตามนโยบายที่โรงเรี ยนกาหนด อาทิ
มาตรฐานงานกลุ่มสาระ มาตรฐานครู ผสู ้ อน และนโยบายการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นต้น
9. จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบ เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนตามลาดับขั้น ทุก
ภาคเรี ยน

10. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของครู ในกลุ่มสาระ เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนตามลาดับขั้น
ทุกภาคเรี ยน
11. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย
หน้ าทีค่ รู ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ตามข้อ 2 - 9
2. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย
มาตรฐานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
1. เข้าร่ วมประชุมฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ ทุกครั้ง
2. ดาเนินงานด้านวิชาการ ดังนี้
2.1 ช่วยโรงเรี ยนจัดโครงการเรี ยน กาหนดรายวิชาที่เปิ ดสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ทุกรายวิชา
2.2 ควบคุมดูแลการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามหลักสู ตร ในระดับดี
2.3 วิเคราะห์หลักสู ตร คาอธิ บายรายวิชา ปรับพื้นฐานและให้การช่วยเหลือนักเรี ยน
ออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้และประเมินผลการเรี ยนรู ้ แต่ละหน่วย ตรงแผนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู
ในกลุ่มสาระ ก่อนนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้
2.4 จัดการเรี ยนรู ้ นิเทศภายในแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ วิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
2.5 จัดหา จัดทาสื่ อ อุปกรณ์ คู่มือ วัสดุฝึก ฯลฯ พร้อมจัดทาทะเบียนและส่ งเสริ ม
สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนของครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ในระดับคุณภาพดี
2.6 ประสานงานด้านวิชาการ ทั้งในและนอกสถานศึกษา ในระดับดี
2.7 จัดสอนแทน และประสานงานกับฝ่ าย/กลุ่มงานวิชาการ ในกรณี จดั สอนแทนไม่ได้
ในระดับดี
2.8 ดาเนินการทดสอบ พัฒนาข้อสอบ และการสอบ ได้ทนั ตามเวลาที่กาหนด
2.9 ดาเนินงานด้านธุ รการและบริ การกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เช่น กาหนดนโยบายการ
วางแผน การโต้ตอบหนังสื อ การประสานงาน การจัดสวัสดิการและสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
ภายในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ในระดับดี
2.10 จัดและส่ งเสริ มการจัดกิจกรรม เพื่อส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางวิชาการอย่างน้อย
ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
2.11 จัด ส่ งเสริ ม และสนับสนุนให้นกั เรี ยน มีส่วนร่ วมในการประกวดแสดงผลงาน
และแสดงนิทรรศการทางวิชาการ อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง

2.12 สนับสนุนงานของโรงเรี ยน เช่น งานของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ฝ่ายอื่น ๆ
ตลอดจนดาเนินงานตามนโยบายที่โรงเรี ยนกาหนด เช่น มาตรฐานกลุ่มสาระ มาตรฐานครู ผสู ้ อน
นโยบายการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นต้น ให้สามารถปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายใน
ระดับดี
2.13 มีขอ้ มูลสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ที่เป็ นปั จจุบนั
3. มอบหมายหน้าที่ให้ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตรวจสอบได้
4. จัดวางแผนและดาเนิ นงาน ปฏิทินปฏิบตั ิงานของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เป็ นปั จจุบนั
5. ดาเนินงานด้านปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในห้องเรี ยนที่ได้รับมอบหมาย ใน
ระดับดี
6. ดูแลรักษาอาคารเรี ยน บริ เวณและพัสดุครุ ภณั ฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มสาระและของโรงเรี ยนที่ใช้
ร่ วมกัน ในระดับดี
7. ปกครองและพัฒนาครู ในกลุ่มสาระ ให้ดาเนินงานตามนโยบายที่โรงเรี ยนกาหนด เช่น
มาตรฐานกลุ่มสาระ มาตรฐานครู ผสู ้ อน และนโยบายการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นต้น โดยการนิเทศ
กากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อพัฒนาครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ อย่างน้อยเดือนละ 1
ครั้ง
8. พัฒนาสังคมในฐานะกลุ่มที่มีความรู ้ ความสามารถ จะช่วยเหลือสังคมได้ และในฐานะ
ประชาชนคนหนึ่ง อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
9. จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบ เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนผ่านตามลาดับขั้น
ทุกภาคเรี ยน ทันตามกาหนด
10. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของครู ในกลุ่มสาระ เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ผ่าน
ตามลาดับขั้น ทุกภาคเรี ยน ทันตามกาหนด
11. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย ได้ในระดับคุณภาพดี
หน้ าทีค่ รู ประจาวิชา
1. มีการวิเคราะห์คาอธิ บายรายวิชา ออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้ทุกรายวิชาที่สอน
2. มีการวิเคราะห์นกั เรี ยน และปรับพื้นฐานความรู ้นกั เรี ยนที่รับผิดชอบ
3. มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทุกรายวิชาที่สอน
4. มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแผนและมีการบันทึกข้อมูล ปั ญหา และนาข้อมูลไป
พัฒนาการเรี ยนการสอน
5. มีการบันทึกผลการเรี ยนรู ้แต่ละหน่วย
6. เข้าร่ วมประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระ
7. มีการพัฒนานักเรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์ ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และวิจยั เพื่อพัฒนานักเรี ยน
8. สารวจความพึงพอใจของนักเรี ยนและผูป้ กครอง เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน

9. นาผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ตามจุดเน้นที่ตอ้ งการ
10. จัดทาบันทึกข้อมูลการจัดการเรี ยน (ปพ.5)
11. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่รับผิดชอบต้องผ่านเกณฑ์การจบหลักสู ตร
12. มีการจัดกิจกรรม ประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียนสื่ อความ
13. ผลิตสื่ อการสอน เพื่อประกอบการเรี ยนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
14. มีขอ้ สอบวัดรายจุดประสงค์ มีการสร้างข้อสอบมาตรฐาน (มีค่า ไอ โอ ซี ) ในรายวิชาที่
รับผิดชอบ
15. มีผลงานทางวิชาการอันเกิดจากการเรี ยนการสอน ซึ่ งเป็ นผลงานที่มีคุณภาพนามาเป็ น
แบบอย่างได้
16. ร่ วมพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระ โดยเฉพาะในรายวิชาที่รับผิดชอบ
17. มีชวั่ โมงการสอนและปฏิบตั ิงานครบตามเกณฑ์ที่กาหนด 30 ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์ ดังนี้
17.1 ชัว่ โมงสอนจริ ง รวมชัว่ โมงกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
17.2 ชัว่ โมงปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้ากลุ่มสาระ และหัวหน้างาน (เป็ นหัวหน้างานอย่าง
น้อย 1 งาน)
17.3 ชัว่ โมงปฏิบตั ิหน้าที่เจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วยงาน (ไม่นอ้ ยกว่า 2 งาน)
18. เก็บสถิติ การเรี ยนของนักเรี ยนในรายวิชาที่สอน
19. มีการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารอื่น ๆ ประกอบเพื่อการเรี ยนการสอน
20. ไม่เคยถูกเตือนเพราะความบกพร่ องในหน้าที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
21. ไม่เคยถูกทวงงานในหน้าที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
22. อบรมคุณธรรม จริ ยธรรม คุณลักษณะอังพึงประสงค์ รวมทั้งการแนะนาให้คาปรึ กษาและ
ให้การช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างสม่าเสมอ
23. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย
มาตรฐานครู ประจาวิชา
1. มีการวิเคราะห์คาอธิ บายรายวิชา ออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้ทุกรายวิชาที่สอน มีระดับ
คุณภาพพอใช้ข้ ึนไป
2. มีการวิเคราะห์นกั เรี ยน มีขอ้ มูลสมบูรณ์ระดับพอใช้ข้ ึนไป มีการปรับพื้นฐานความรู ้นกั เรี ยน
ที่รับผิดชอบ และนักเรี ยนผ่านระดับคุณภาพพอใช้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
3. มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างน้อย 1 รายวิชา และมีระดับคุณภาพดี
4. มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแผน และมีการบันทึกข้อมูล ปัญหา และนาข้อมูลไป
พัฒนาการเรี ยนการสอน ในระดับคุณภาพดี
5. มีการบันทึกผลการเรี ยนรู ้แต่ละหน่วย และมีความสมบูรณ์ของข้อมูลระดับคุณภาพพอใช้
6. เข้าร่ วมประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระทุกครั้ง

7. มีการพัฒนานักเรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และวิจยั เพื่อพัฒนา นักเรี ยนไม่
ผ่านเกณฑ์ อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 เรื่ อง
8. สารวจความพึงพอใจของนักเรี ยนและผูป้ กครอง เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนได้ในระดับ
คุณภาพพอใช้ข้ ึนไป
9. นาผลการวิจยั ไปใช้พฒั นาการเรี ยนการสอนตามจุดเน้นที่ตอ้ งการทุกครั้งที่วจิ ยั
10. จัดทาบันทึกข้อมูลการจัดการเรี ยนรู ้ (ปพ.5) มีความสมบูรณ์ระดับคุณภาพดี
11. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่รับผิดชอบ ต้องผ่านเกณฑ์การจบหลักสู ตรไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 95
12. มีการจัดกิจกรรมประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่ อความ โดยผลการ
ประเมินระดับคุณภาพพอใช้ข้ ึนไปไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
13. ผลิตสื่ อการสอน เพื่อประกอบการเรี ยนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างน้อยภาคเรี ยน
ละ 1 รายการ ต่อ 1 รายวิชา
14. มีขอ้ สอบวัดรายจุดประสงค์ในรายวิชาที่รับผิดชอบ อย่างน้อย 50 ข้อ ต่อภาคเรี ยนมีการ
สร้างข้อสอบมาตรฐาน (มีค่า ไอ โอ ซี ) ในรายวิชาที่รับผิดชอบ อย่างน้อย 50 ข้อ ต่อภาคเรี ยน
15. มีผลงานทางวิชาการอันเกิดจากการเรี ยนการสอน ซึ่ งเป็ นผลงานที่มีคุณภาพนามาเป็ น
แบบอย่างเผยแพร่ หรื อจาหน่าย เฉลี่ยอย่างน้อย 2 รายการต่อ 1 รายวิชา ต่อภาคเรี ยน
16. ร่ วมพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระ โดยเฉพาะในรายวิชาที่รับผิดชอบ คุณภาพระดับดี
17. มีชวั่ โมงการสอนและปฏิบตั ิงานครบตามเกณฑ์ที่กาหนด 30 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ดังนี้
17.1 ชัว่ โมงสอนจริ ง รวมชัว่ โมงกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
17.2 ชัว่ โมงปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้ากลุ่มสาระและหัวหน้างาน (เป็ นหัวหน้างานอย่างน้อย
1 งาน)
17.3 ชัว่ โมงปฏิบตั ิหน้าที่เจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วยงาน (ไม่นอ้ ยกว่า 2 งาน)
18. เก็บสถิติ การเรี ยนของนักเรี ยนในรายวิชาที่สอนเป็ นปัจจุบนั สามารถนาไปศึกษาได้ทนั ที
19. มีการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารอื่น ๆ ประกอบเพื่อการเรี ยนการสอน อย่างน้อย 4 รายการ
ต่อรายวิชาต่อภาคเรี ยน
21. ไม่เคยถูกทวงงานในหน้าที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
22. อบรมคุณธรรม จริ ยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งการแนะนาให้คาปรึ กษาและ
ให้การช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างสม่าเสมอ
23. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย ในระดับดี
หน้ าที่งานประกันคุณภาพภายในและนิเทศการศึกษา
1. หัวหน้างานเป็ นคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ
2. จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน

3. กาหนดเกณฑ์การประเมิน เป้ าหมาย ความสาเร็ จของโรงเรี ยนตามมาตรฐานการศึกษา และ
ตัวบ่งชี้ของกระทรวง เป้ าหมายของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของสานักงาน
รับรองมาตรฐานการศึกษา
4. วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุตาม
เป้าหมายความสาเร็ จของโรงเรี ยน
5. ดาเนินการพัฒนาตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุ ง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. จัดทารายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report ; SSR) ประสานความร่ วมมือกับ
สถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุ งและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
7. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report ; SAR) ประสานงานกับเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการ
ประเมินโรงเรี ยน เพื่อเป็ นฐานในการพัฒนาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง
9. ประสานความร่ วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุ งและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10. จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงาน เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ทุกภาคเรี ยน
11. ประเมินเจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วยงาน เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยน โดยผ่านตามลาดับขั้นทุกภาค
เรี ยน
12. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย
หน้ าที่ผ้ ชู ่ วยงานประกันคุณภาพภายในและนิเทศการศึกษา
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ช่วยหัวหน้างาน ตามข้อ 2 - 10
2. จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกับคุณภาพภายในโรงเรี ยนใน
ระดับดี
3. กาหนดเกณฑ์การประเมิน เป้ าหมาย ความสาเร็ จของโรงเรี ยน ตามมาตรฐานการศึกษา
และข้อบ่งชี้ของกระทรวง เป้ าหมายของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของ
สานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา ปี การศึกษาละ 1 ครั้ง
4. วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุตาม
เป้ าหมาย ความสาเร็ จของโรงเรี ยน โดยการจัดให้มีการประชุม ผูร้ ับผิดชอบทุกมาตรฐานอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง

5. ดาเนินการพัฒนาตามแผน และติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุ ง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง
6. จัดทารายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report : SSR) ประสานความร่ วมมือกับ
สถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุ งและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปี การศึกษาละ 1
ครั้ง
7. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Study Report : SSR) ประสานงานกับเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน ตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เขตพื้นที่การศึกษาอย่างสม่าเสมอและจัดทา SAR ปี การศึกษาละ 1 ครั้ง
8. ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการ
ประเมินโรงเรี ยน เพื่อเป็ นฐานในการพัฒนาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง
9. ประสานความร่ วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุ งพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
10. จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงาน เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยน โดยผ่านตามลาดับขั้นทุก
ภาคเรี ยน
11. ประเมินเจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วยงาน เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยน โดยผ่านตามลาดับขั้น ทุกภาค
เรี ยน
12. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมายในระดับดี
หน้ าที่งานนิเทศการศึกษา
1. หัวหน้างานเป็ นคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารวิชาการ
2. จัดระบบนิเทศงานวิชาการและการเรี ยนการสอนภายในโรงเรี ยน
3. จัดทาตารางการนิเทศ และปฏิทินปฏิบตั ิงานการนิเทศให้ทุกกลุ่มสาระทราบ
4. ดาเนินการนิ เทศงานวิชาการและการเรี ยนการสอนในรู ปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับ
โรงเรี ยน
5. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และประสบการณ์การจัดระบบนิ เทศการศึกษาภายในโรงเรี ยนกับ
สถานศึกษาอื่น หรื อเครื อข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ติดตามประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิ เทศงาน
วิชาการ และการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน
7. ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโรงเรี ยน
8. สรุ ปรายงานผลการปฏิบตั ิงาน เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ทุกภาคเรี ยน
9. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วยงาน ทุกภาคเรี ยน
10. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย

หน้ าที่เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ชู ่ วยงานนิเทศการศึกษา
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ช่วยหัวหน้างาน ตามข้อ 2 – 8
2. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย
มาตรฐานงานนิเทศการศึกษา
1. หัวหน้างานเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารวิชาการ ทุกครั้ง
2. จัดระบบนิ เทศงานวิชาการและการเรี ยนการสอนภายในโรงเรี ยน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
3. จัดทาตารางนิเทศและปฏิทินปฏิบตั ิการนิ เทศ ให้ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยนทราบ ตลอดภาคเรี ยนหรื อตลอดปี การศึกษา
4. ดาเนินการนิ เทศงานวิชาการของกลุ่มสาระและการเรี ยนการสอนของครู อย่างน้อยกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ละ 1 ครั้ง ต่อ 1 ภาคเรี ยน
5. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และประสบการณ์ การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในโรงเรี ยนกับ
สถานศึกษาอื่น หรื อเครื อข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา อย่างสม่าเสมอ
6. ติดตามประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิ เทศงาน
วิชาการและการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง
7. ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโรงเรี ยนและ
ทันสมัย
8. สรุ ปรายงานผลการปฏิบตั ิงาน เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ตามลาดับขั้นทุกภาคเรี ยน
9. ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วยงาน เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโดยผ่าน
ตามลาดับขั้น ทุกภาคเรี ยน
10. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย ในระดับดี
หน้ าที่งานประเมินผลงานวิชาการ
1. หัวหน้างานเป็ นคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารวิชาการ
2. ดาเนินการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารวิชาการ
3. รายงานผลการประเมินต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
4. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
มาตรฐานงานประเมินผลงานวิชาการ
1. หัวหน้างานเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการทุกครั้ง
2. มีการจัดหา และจัดทาสื่ ออุปกรณ์การจัดการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

3. มีการนาสื่ อและอุปกรณ์การจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
4. มีการบารุ งรักษาและเก็บไว้อย่างเป็ นระบบ
5. มีการประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อและอุปกรณ์การจัดการเรี ยนรู ้อย่างสม่าเสมอ
6. ส่ งเสริ มให้ครู มีความรู ้ในการวิเคราะห์ วิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
7. จัดให้ครู นาความรู ้ไปดาเนินการวิเคราะห์วจิ ยั และพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
8. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย ในระดับคุณภาพดี
หน้ าที่งานส่ งเสริมประสานงานความร่ วมมือและสนับสนุนวิชาการแก่ บุคคลภายนอก
1. หัวหน้างานเป็ นคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ
2. จัดการศึกษา สารวจความต้องการสนับสนุ นงานวิชาการแก่ชุมชน บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมที่จดั การศึกษา
3. ส่ งเสริ ม สนับสนุน การพัฒนาวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จดั การศึกษา
4. จัดให้ความรู ้ เสริ มสร้างความคิด และเทคนิคทักษะทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
และคุณภาพชีวติ ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
5. การส่ งเสริ มให้ประชาชนในชุมชนในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางวิชาการของ
โรงเรี ยน และที่จดั โดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
6. ส่ งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น
7. ประสานความร่ วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ทั้งที่จดั การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทั้งบริ เวณใกล้เคียง
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา ต่างเขตพื้นที่การศึกษา
8. สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาทางวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
9. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษาของครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอื่นที่จดั การศึกษา
10. ศึกษานโยบายและวิเคราะห์องค์ประกอบ ข้อกาหนดของงานส่ งเสริ มและประสานความ
ร่ วมมือด้านวิชาการ เพื่อวางแผนปฏิบตั ิงาน
11. จัดทาแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบตั ิงานและจัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการ
ประสานงานความร่ วมมือ
12. นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
13. สรุ ปและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน เสนอต่อทางโรงเรี ยน
14. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วยงาน เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยน

15. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย
หน้ าที่เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ชู ่ วยงานส่ งเสริม ประสานงานความร่ วมมือและสนับสนุนวิชาการแก่ บุคคลภายนอก
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ช่วยหัวหน้างาน ตามข้อ 2 - 13
2. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย
มาตรฐานงาน ส่ งเสริม ประสานงานความร่ วมมือและสนับสนุนวิชาการแก่ บุคคลภายนอก
1. หัวหน้างานเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการทุกครั้ง
2. ปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อ 2 – 12 ในระดับคุณภาพดี
3. สรุ ปรายงานผลการปฏิบตั ิงาน เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ทุกภาคเรี ยน
4. ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วยงาน เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยน โดยผ่าน
ตามลาดับขั้น ทุกภาคเรี ยน
5. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย ในระดับคุณภาพดี
หน้ าที่งานสานักงานกลุ่มงานวิชาการ
1. หัวหน้างานเป็ นคณะกรรมการและเลขานุการฝ่ ายบริ หารวิชาการ
2. จัดระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดทารายงานการประชุม จัดเอกสารเกี่ยวกับ
การประชุมของคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารวิชาการ
3. ดาเนินงานธุ รการของฝ่ ายบริ หารวิชาการ เช่น รับหนังสื อเข้า – ออก ระเบียบ คาสัง่ ประกาศ
เกี่ยวกับงานวิชาการให้เป็ นระบบและใช้ได้ทนั ทีที่ตอ้ งการ
4. จัดทาแผนดาเนิ นงาน ปฏิทินปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารวิชาการ ประสานงานกับฝ่ ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
5. ประชาสัมพันธ์ในเรื่ องต่างๆของฝ่ าย ให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งประสานการดาเนินการที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาการ
6. จัดดาเนินงานสารสนเทศและรายงานในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ ายตามแบบที่หน่วยงานต่างๆ
ต้องการ
7. จัดทาแผนการเงิน พัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ของฝ่ ายวิชาการ
8. จัดทาทะเบียนสื่ อ วัสดุ – อุปกรณ์ และสื่ อเอกสารที่ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ผลิตในแต่ละปี
การศึกษา
9. จัดดาเนินการ จัดทาข้อมูล ในการจัดทาตารางสอน สับเปลี่ยนตารางสอนของโรงเรี ยนและ
จัดสอนแทนในกรณี ที่กลุ่มสาระจัดสอนแทนไม่ได้
10. ดาเนินการจัดทาแบบฟอร์ ม เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ
11. จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบ เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ทุกภาคเรี ยน

12. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วยงาน เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ทุกภาค
เรี ยน
13. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย
หน้ าที่เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ชู ่ วยงานสานักงานกลุ่มงานวิชาการ
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ช่วยหัวหน้างาน ตามข้อ 2 – 11
2. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย
มาตรฐานงานสานักงานกลุ่มงานวิชาการ
1. หัวหน้างานเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารฝ่ ายวิชาการ ทุกครั้ง
2. ปฏิบตั ิหน้าที่ ตามข้อ 2 – 11 ในระดับคุณภาพดี
3. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วยงาน เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ตามลาดับ
ขั้น ทุกภาคเรี ยน
4. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย ในระดับดี

ภาคผนวก

คณะผู้จัดทา
1. นายพิสัน

โพนทัน

ครู ชานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

2. นางสาวอุไรวรรณ

มณี ล้ า

ครู ชานาญการพิเศษ

รองประกรรมการ

3. นางสาวกมลรัตน์

นักพรรษา

ครู ชานาญการ

กรรมการ

4. นางสาวกรรณิ กา

สะอาดเอี่ยม

พนักงานราชการ

กรรมการ

5. นางกนิษฐา

มูลสาร

ครู ชานาญการพิเศษ

กรรมการและเลขานุการ

