
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สำนักเขตพื้นที่มัธยมศึกษาพิจติร 
อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 

 



 
 

คำนำ 

 คู่มือการบริหารงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือเสริมสร้าง 

ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการและการจัดการศึกษาแก่นักเรียน 

และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยจัดทำให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนตามแนวทางการกระจาย 

อำนาจสู่สถานศึกษา ของ สพฐ, ฝ่ายบริหารงานวิชาการได้จัดกรอบงานให้ครอบคลุมกับภาระงาน ที่ฝ่ายปฏิบัติ 

อยู่เดิมและเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียนในการจัดการศึกษาและให้บริการทางการศึกษา ตาม 

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งหวังว่าภาระ 

งานที่ปฏิบัติจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ทุกประการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 คู่มือฉบับนี้ ได้บรรจุเนื้อหาสาระเพียงขอบข่ายงาน (พรรณนางาน : Job descriptions) ตามกรอบ
งานที่บรรจุไว้ในโครงสร้างการบริหารงาน วิธีปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน แสะคณะทำงานยินดี
น้อมรับข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและโรงเรียนทุกประการ 

 ขอขอบคุณผู้มีส่วนในการจัดทำ ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และขอบคุณคณะทำงานในฝ่ายบริหาร 

งานวิชาการทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างมุ่งมั่น อุทิศ ทุ่มเทอย่างดียิ่ง 

 

                                                                                                      คณะผู้จัดทำ 

                                                                                                ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

                                                                                                โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 
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รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

งานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

ฝ่ายการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

ฝ่ายการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 

ฝ่ายการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

ฝ่ายการนิเทศการศึกษา 

งานแนะแนว 

ฝ่ายการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

ฝ่ายการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภาย่ใน และมาตรฐานการศึกษา 

ฝ่ายส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

ฝ่ายประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอ่ืน 

ฝ่ายการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ
ประกอบการ 

ฝ่ายการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

ฝ่ายการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพื่อใช้ในสถานศึกษา 

งานพัฒนา และใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

งานรับนักเรียน 

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาพระราชทาน 904 

ผู้อำนวยการ 

งานธุรการวิชาการ 

แผนผังการบริหารงานวิชาการ 
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นายปัญญา  บุญคง 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

นายบดินทร์  สินตั้ง 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

นายธนัช  ชนะเพีย 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   โครงสร้างการบริหารวิชาการ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

นางสาวนฤมล ฉิมสุด 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ  
นางเคลือวัลย์  บุญพวง 

 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นางสาวนิตยา  สายแวว 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

นางสาวสุฑาทิพย์  อินทร์ใหญ่ 
 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 

นายสุทธิพงษ์  พงศ์ศิริวรรณ 
 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

นายณัฐพล  สิฎฐกุล 
 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

นางสาวอุบลรัตน์  อยู่เครือ 
 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นายสุกฤษฎิ์  มณีโชติ 

 

งานทะเบียนนักเรียน 

นายสุรศักดิ์  ประมูลชัย 

นางลัดดาวัลย์  ประมูลชัย 

งานวัดผลประเมินผล 

นางสาวเบญจภรณ์  โตเอ่ียม 

นางสาวสุภาวดี ศรีใจวงศ์ 
 

งานแนะแนว 
นางสาวสุฑาทิพย์  อินทร์ใหญ ่

งานประกันคุณภาพ 
นางสาวนงนุช  คุ้มปาน 

งานสำนักงานวิชาการ 

และสารบรรณ 

นางวันดี  จิตรเอก 

นางสาวกรรณิกา  เชื้อนิล 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นางอำนวยพร  ศรีประเสริฐ 

งานห้องสมุด 

นางอำนวยพร  ศรีประเสริฐ 

นางสาวจิราพร  สังข์เมือง 

นางสาวนิตยา  สายแวว 
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1. ฝ่ายอำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 

  1. นายปัญญา   บุญคง  ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
  2. นายบดินทร์  สินตั้ง          รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
  3. นางปริญญา  ไทยลา  รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
  4. นายสุรศักดิ์  ประมูลชัย ครู คศ.3   กรรมการ       
  5. นางลัดดาวัลย์  ประมูลชัย ครู คศ.3   กรรมการ 
  6. นางวันดี  จิตรเอก  ครู คศ.3   กรรมการ 
  7. นายธนัช  ชนะเพีย  ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
  8. นางสาวเบญจภรณ์ โตเอ่ียม  ครู คศ.3   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                                                                                                           
 2. ฝ่ายการพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  1.  นายธนัช  ชนะเพีย  ครู คศ.3   หัวหน้า 
  2.  นางสาวสุฑาทิพย์     อินทร์ใหญ่ ครู คศ.3   รองหัวหน้า    
  3.  นางเคลือวัลย์    บุญพวง  ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  4.  นางอำนวยพร ศรีประเสริฐ ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  5.  นายสุทธิพงษ์    พงศ์ศิริวรรณ ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  6.  นายณัฐพล  สิฏฐกุล  ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  7.  นายสุกฤษฏิ์  มณีโชติ  ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  8.  นางสาวนิตยา        สายแวว  ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  9.  นางสาวนฤมล ฉิมสุด  ครู คศ.2   ผู้ช่วย 
  10. นางสาวเบญจภรณ์   โตเอ่ียม  ครู คศ.3   ผู้ช่วยและเลขานุการ        
 3. ฝ่ายการวางแผนงานด้านวิชาการ ประกอบด้วย 
 1.  นายธนัช   ชนะเพีย  ครู คศ.3   หัวหน้า 
  2.  นายสุรศักดิ์  ประมูลชัย ครู คศ.3   รองหัวหน้า 
  3.  นางสาวสุฑาทิพย์     อินทร์ใหญ่ ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  4.  นางเคลือวัลย์   บุญพวง  ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  5.  นางอำนวยพร ศรีประเสริฐ ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  6.  นายสุทธิพงษ์    พงศ์ศิริวรรณ ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  7.  นายณัฐพล  สิฏฐกุล  ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  8.  นางสาวนงนุช คุ้มปาน  ครู คศ.3   ผู้ช่วย  
  9.  นายสุกฤษฏิ์  มณีโชติ  ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  10.นางสาวนิตยา    สายแวว  ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  11.นางสาวนฤมล ฉิมสุด  ครู คศ.2   ผู้ช่วย 
  12. นางสาวเบญจภรณ์   โตเอ่ียม  ครู คศ.3   ผู้ช่วยและเลขานุการ       
 4. ฝ่ายการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
   1.  นายสุกฤษฏิ์  มณีโชติ  ครู คศ.3   หัวหน้า 
  2.  นางสาวนิตยา    สายแวว  ครู คศ.3   รองหัวหน้า 
  3.  นางสาวสุฑาทิพย์     อินทร์ใหญ่ ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  4.  นางเคลือวัลย์   บุญพวง  ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
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  5.  นางอำนวยพร ศรีประเสริฐ ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  6.  นายสุทธิพงษ์    พงศ์ศิริวรรณ ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  7.  นายณัฐพล  สิฏฐกุล  ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  8.  นางสาวรุจิรา  กลิ่นทอง ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  9.  นางสาวนฤมล ฉิมสุด  ครู คศ.2   ผู้ช่วย 
  10.นายสุรศักดิ์  ประมูลชัย ครู คศ.3   ผู้ช่วยและเลขานุการ
  
 5. ฝ่ายการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
  1.  นายธนัช   ชนะเพีย  ครู คศ.3   หัวหน้า 
  2.  นายสุกฤษฏิ์  มณีโชติ  ครู คศ.3   รองหัวหน้า 
  3.  นางสาวสุฑาทิพย์     อินทร์ใหญ่ ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  4.  นางเคลือวัลย์   บุญพวง  ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  5.  นางอำนวยพร ศรีประเสริฐ ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  6.  นายสุทธิพงษ์    พงศ์ศิริวรรณ ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  7.  นายณัฐพล  สิฏฐกุล  ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  8.  นางสาวรุจิรา  กลิ่นทอง ครู คศ.2   ผู้ช่วย  
  9.  นางสาวนิตยา สายแวว  ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  10.นางสาวนฤมล ฉิมสุด  ครู คศ.2   ผู้ช่วย 
  11. นางสาวเบญจภรณ์   โตเอ่ียม  ครู คศ.3   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
    6. ฝ่ายการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
         6.1 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
     1.  นางสาวนิตยา สายแวว   ครู คศ.3   หัวหน้า 
     2.  นายสุกฤษฏิ์  มณีโชติ  ครู คศ.3   รองหัวหน้า  
     3.  นางสาวสุฑาทิพย์     อินทร์ใหญ่ ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  4.  นางเคลือวัลย์   บุญพวง  ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
    5.  นางอำนวยพร ศรีประเสริฐ ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
     6.  นายสุทธิพงษ์    พงศ์ศิริวรรณ ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
     7.  นายณัฐพล  สิฏฐกุล  ครู คศ.3   ผู้ช่วย  
     8   นายสุรศักดิ์  ประมูลชัย ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
    9.  นางสาวนฤมล ฉิมสุด  ครู คศ.2   ผู้ช่วย 
    10. นางสาวเบญจภรณ์  โตเอ่ียม  ครู คศ.3   ผู้ช่วยและเลขานุการ      

 6.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 
  1. นางอำนวยพร  ศรีประเสริฐ ครู คศ.3     หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  2. นายสุทธิพงษ์   พงศ์ศิริวรรณ ครู คศ.3     หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
  3. นายวรพงษ์  ประเสริฐศรี ครู คศ.1     หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร   
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7. ฝ่ายการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนเท่าผลการเรียน ประกอบด้วย 
        7.1 งานวัดผลประเมินผลการเรียนและเทียบโอน  ประกอบด้วย 
  1. นางสาวเบญจภรณ์    โตเอ่ียม  ครู คศ.3   หัวหน้า 
  2. นางสาวสุภาวด ี ศรีใจวงค์ ครู คศ.1   รองหัวหน้า 
  3. นางลัดดาวัลย์  ประมูลชัย ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  4. นายเศรษฐา  ลพยิ้ม  ครู คศ.2   ผู้ช่วย  
  5. นางน้ำทิพย์  ชุมอภัย  ครู คศ.1   ผู้ช่วย  
  6. นายขรรค์ชัย  ภูพานคำ ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  7. นางสาวกรรณิกา เชื้อนิล  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  8. นายพงศกร  พุฒฟัก  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
  7.2 งานทะเบียนนักเรียน  ประกอบด้วย 
  1. นายสุรศักดิ์  ประมูลชัย ครู คศ.3   หัวหน้า 
  2. นางลัดดาวัลย์  ประมูลชัย ครู คศ.3   รองหัวหน้า 
  3. นางวันดี     จิตรเอก  ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  4. นางน้ำทิพย์  ชุมอภัย  ครู คศ.1   ผู้ช่วย  
  5. นางสาวกรรณิกา เชื้อนิล  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
   7.3 งาน GPA ประกอบด้วย 
  1. นางลัดดาวัลย์  ประมูลชัย ครู คศ.3   หัวหน้า 
  2. นางน้ำทิพย์  ชุมอภัย  ครู คศ.1   ผู้ช่วย  
  3. นางสาวกรรณิกา เชื้อนิล  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  4. นายพงศกร  พุฒฟัก  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
  7.4 งานสารบรรณวิชาการ ประกอบด้วย 
  1. นางสาวเบญจภรณ์    โตเอ่ียม  ครู คศ.3   หัวหน้า 
  2. นางสาวสุภาวด ี ศรีใจวงค์ ครู คศ.1   รองหัวหน้า 
  3. นายเศรษฐา  ลพยิ้ม  ครู คศ.2   ผู้ช่วย 
  4. นางสาวกรรณิกา เชื้อนิล  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
  7.5 งานวัดและประเมินผลเกี่ยวกับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ของผู้เรียนและการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของผู้เรียน ประกอบด้วย 
  1. นางสาวเบญจภรณ์    โตเอ่ียม  ครู คศ.3   หัวหน้า 
  2. นางสาวนฤมล  ฉิมสุด  ครู คศ.2   รองหัวหน้า 
  3. นางสาวนิตยา  สายแวว  ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  ๔. นางเคลือวัลย์   บุญพวง  ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
    ๕. นางสาวสุฑาทิพย์     อินทร์ใหญ่ ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
     ๖. นายสุทธิพงษ์    พงศ์ศิริวรรณ ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
     7. นายณัฐพล  สิฏฐกุล  ครู คศ.3   ผู้ช่วย  
     8. นางอำนวยพร  ศรีประเสริฐ ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  9. นายสุกฤษฏิ์  มณีโชติ  ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  10.นางสาวสุภาวดี ศรีใจวงค์ ครู คศ.1   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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8. ฝ่ายการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
  1.  นางสาวนงนุช คุ้มปาน  ครู คศ.3   หัวหน้า 
  2.  นางสาวพจีพร    ศรีแก้ว  ครู คศ.3   รองหัวหน้า 
  3.  นางสาวสุฑาทิพย์    อินทร์ใหญ่ ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  4.  นางสาวสุธาสินี    พรมแตง  ครู คศ.3   ผู้ช่วย  
  5.  นางสาวรุจิรา    กลิ่นทอง ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  6.  นายเศรษฐา  ลพยิ้ม  ครู คศ.2   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 9. ฝ่ายการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย 
       9.1 งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย 
  1. นางอำนวยพร  ศรีประเสริฐ ครู คศ.3   หัวหน้า 
  2. นางสาวนฤมล  ฉิมสุด  ครู คศ.2   รองหัวหน้า  
  3. นางสาวสุฑาทิพย์    อินทร์ใหญ่ ครู คศ.3   ผู้ช่วย  
  4. นางเคลือวัลย์    บุญพวง  ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  5. นายสุทธิพงษ์    พงศ์ศิริวรรณ ครู คศ.3   ผู้ช่วย  
  6. นายณัฐพล  สิฏฐกุล  ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  7. นายสุกฤษฏิ์  มณีโชติ  ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  8. นายสุรศักดิ์  ประมูลชัย ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
       9.2 งานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประกอบด้วย 
  1. นางสาวนฤมล  ฉิมสุด  ครู คศ.2   หัวหน้า 
  2. นางสาวสุธาสิน ี พรมแตง  ครู คศ.3   รองหัวหน้า 
  3. นางเคลือวัลย์    บุญพวง  ครู คศ.3   ผู้ช่วย  
  4. นางอำนวยพร  ศรีประเสริฐ ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
  5. นายสุทธิพงษ์    พงศ์ศิริวรรณ ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  6. นางสาวสุฑาทิพย์    อินทร์ใหญ่ ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  7. นายณัฐพล  สิฏฐกุล  ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  8. นายสุกฤษฏิ์  มณีโชติ  ครู คศ.3   ผู้ช่วย  
  9. นางจิราพร  สังข์เมือง ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
    10.นางสาวนิตยา  สายแวว  ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  11. นางอำนวยพร ศรีประเสริฐ ครู คศ.3   ผู้ช่วยและเลขานุการ            
   9.3 งานห้องสมุด ประกอบด้วย 
  1. นางอำนวยพร  ศรีประเสริฐ ครู คศ.๓  หัวหน้า 
  2. นางสาวนิตยา  สายแวว  ครู คศ.๓  ผู้ช่วย 
  3. นางจิราพร  สังข์เมือง ครู คศ.๓  ผู้ช่วยและเลขานุการ   
    
 10. ฝ่ายการนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย 
  1.  นายสุกฤษฏิ์  มณีโชติ  ครู คศ.3   หัวหน้า 
  2.  นายธนัช   ชนะเพีย  ครู คศ.-   ผู้ช่วย 
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  3.  นายณัฐพล  สิฏฐกุล  ครู คศ.3   ผู้ช่วย  
  4.  นายสุทธิพงษ์    พงศ์ศิริวรรณ ครู คศ.3   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 11. ฝ่ายการแนะแนว ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุฑาทิพย์ อินทร์ใหญ่ ครู คศ.3   หัวหน้า 
  2. นางลัดดาวัลย์  ประมูลชัย ครู คศ.3   ผู้ช่วย  
  3. นางสาวนาถนภัส แพรเขียว ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  4. นางวิภาวรรณ  ฤกษนันทน์ ครู คศ.2   ผู้ช่วย 
  5. นางสาวสุกัญญา มีสงฆ์  ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
  6. นางสาวมนัสนันท์ อินต๊ะจักร ครู คศ.1   ผู้ช่วย  
  7. นายณัฐกมล  ลาภะ  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  8. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น 
  9. นางสาวธนพัต  เต่าหอม  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยและเลขานุการ  
  11.1 งานบริการศึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียน ประกอบด้วย 
  1. นางลัดดาวัลย์  ประมูลชัย ครู คศ.3  หัวหน้า 
  2. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น     ผู้ช่วย 
  3. นางสาวสุกัญญา มีสงฆ์  ครู คศ.1   ผู้ช่วยและเลขานุการ       
   
  11.2 งานบริการสนเทศ  ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุฑาทิพย์ อินทร์ใหญ่ ครู คศ.3   หัวหน้า 
  2. นายณัฐกมล  ลาภะ  ครูผู้ช่วย   รองหัวหน้า 
  11.3 งานบริการให้คำปรึกษา  ประกอบด้วย 
  1. นางสาวธนพัต  เต่าหอม  ครูผู้ช่วย   หัวหน้า 
  2. นางสาวสุฑาทิพย์ อินทร์ใหญ่ ครู คศ.3   รองหัวหน้า 
  3. นางสาวมนัสนันท์ อินต๊ะจักร ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
  4. นายณัฐกมล  ลาภะ  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
  11.4 งานบริการจัดวางตัวบุคคล   
         11.4.1 ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ประกอบด้วย 
    1. นางสาวสุกัญญา มีสงฆ์  ครู คศ.1   หัวหน้า 
    2. นางสาววิภาวรรณ ฤกษนันทน์ ครู คศ.2   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
         11.4.2 ทุนการศึกษาจากสมาคม/ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค/องค์กรภาครัฐ  เอกชน  ประกอบด้วย 
   1. นางสาวสุฑาทิพย์ อินทร์ใหญ่ ครู คศ.3   หัวหน้า 
   2. นางสาวนาถนภัส แพรเขียว ครู คศ.3   ผู้ช่วย  
   3. นางสาวธนพัต เต่าหอม  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
   4. นางสาวมนัสนันท์ อินต๊ะจักร ครู คศ.1   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
  11.5 งานบริการติดตามผลประเมินผล ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุฑาทิพย์ อินทร์ใหญ่ ครู คศ.3   หัวหน้า 
  2. นางสาวธนพัต  เต่าหอม  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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 12. ฝ่ายการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 
  1.  นางสาวนงนุช    คุ้มปาน    ครู คศ.3 หัวหน้า 
  2.  นางสาวเบญจภรณ์ โตเอ่ียม    ครู คศ3 เจ้าหน้าที่ประเมินมาตรฐานการศึกษาที่ 1 
  3.  นางสาวพจีพร ศรีแก้ว    ครู คศ.3 เจ้าหน้าที่ประเมินมาตรฐานการศึกษาที่ 2 
  4.  นางสาวนิตยา สายแวว    ครู คศ.3 เจ้าหน้าที่ประเมินมาตรฐานการศึกษาที่ 3 
 
 13. ฝ่ายการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ประกอบด้วย 
  1. นายสุรศักดิ์  ประมูลชัย ครู คศ.3   หัวหน้า 
  2. นางสาวกรรณิกา เชื้อนิล  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  3. นางลัดดาวัลย์  ประมูลชัย ครู คศ.3   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 14. ฝ่ายการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอื่น ประกอบด้วย 
         1. นายธนัช  ชนะพีย  ครู คศ.3   หัวหน้า 
  2. นายสุรศักดิ์  ประมูลชัย ครู คศ.3   รองหัวหน้า 
  3. นางลัดดาวัลย์  ประมูลชัย ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  4. นายขรรค์ชัย  ภูพานคำ ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  5. นางสาวกรรณิกา เชื้อนิล  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 15. ฝ่ายการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน  สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ประกอบด้วย 
  1. นายธนัช   ชนะเพีย  ครู คศ.3   หัวหน้า 
  2. นางสาวสุฑาทิพย์ อินทร์ใหญ่ ครู คศ.3   รองหัวหน้า 
  3. นายสุรศักดิ์  ประมูลชัย ครู คศ.3         ผู้ช่วย  
  4. นางสาวนิตยา  สายแวว  ครู คศ.3        ผู้ช่วย 
  5. นางสาวกรรณิกา เชื้อนิล  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
  6. นายขรรค์ชัย  ภูพานคำ ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 16. ฝ่ายการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
  1. นายธนัช     ชนะเพีย  ครู คศ.3   หัวหน้า 
  2. นางลัดดาวัลย์      ประมูลชัย ครู คศ.3   รองหัวหน้า 
  3. นายสุรศักดิ์  ประมูลชัย ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  4. นายพงศกร  พุฒฟัก  ครูผู้ช่วย   ผุ้ช่วย 
 5. นางสาวกรรณิกา เชื้อนิล  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
 6. นางวันดี     จิตรเอก  ครู คศ.3   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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 17. ฝ่ายการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
  1.  นายธนัช   ชนะเพีย  ครู คศ.3   หัวหน้า 
  2.  นางสาวนฤมล ฉิมสุด  ครู คศ.2   รองหัวหน้า 
  3.  นางสาวสุฑาทิพย์ อินทร์ใหญ่ ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  4.  นางเคลือวัลย์    บุญพวง  ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  5.  นางอำนวยพร ศรีประเสริฐ ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  6.  นายสุทธิพงษ์    พงศ์ศิริวรรณ ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  7.  นายณัฐพล  สิฏฐกุล  ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  8.  นายสุกฤษฏิ์  มณีโชติ  ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  9.  นางสาวนิตยา สายแวว  ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  10. นางลัดดาวัลย์ ประมูลชัย ครู คศ.3   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 18.  การพัฒนา และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย 
  1.  นายอุเทน  โค้งนอก  ครู คศ.2   หัวหน้า 
  2.  นางสาวสุฑาทิพย์ อินทร์ใหญ่ ครู คศ.3   ผู้ช่วย  
  3.  นางเคลือวัลย์    บุญพวง  ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  4.  นายสุทธิพงษ์    พงศ์ศิริวรรณ ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  5.  นางอำนวยพร ศรีประเสริฐ ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  6.  นายณัฐพล  สิฏฐกุล  ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  7.  นางสาวนิตยา สายแวว  ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  8.  นางสาวนฤมล ฉิมสุด  ครู คศ.2   ผู้ช่วย 
  9.  นางสาวรุจิรา    กลิ่นทอง ครู คศ.3   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 19. ฝ่ายงานการรับนักเรียน   ประกอบด้วย 
  1. นายธนัช      ชนะเพีย  ครู คศ.3   หัวหน้า 
  2. นางวันดี      จิตรเอก  ครู คศ.3   รองหัวหน้า 
  3. นายสุรศักดิ์  ประมูลชัย ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  4. นางลัดดาวัลย์  ประมูลชัย ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
  5. นายเศรษฐา  ลพยิ้ม  ครู คศ.2   ผู้ช่วย  
  6. นางน้ำทิพย์  ชุมอภัย  ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
  7. นายพงศกร  พุฒฟัก  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย  
  8. นายขรรค์ชัย  ภูพานคำ ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  9. นางสาวกรรณิกา เชื้อนิล  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  10.นางสาวเบญจภรณ์    โตเอ่ียม  ครู คศ.๓  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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20. ฝ่ายงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และงานจิตอาสาพระราชทาน 904 ประกอบด้วย 
  1. นางสาวนาถนภัส แพรเขียว ครู คศ.3   หัวหน้า 
  2. นางวัชรีย ์  บัวเพ็ง  ครู คศ.1   รองหัวหน้า 
  3. นายณฐทรรศน์ กันไชยสัก ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย   
  4. นายสุรสิทธิ  ใจดี  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  5.นางสาวศุทธินี  เม้าหวาด ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  6. นางกุลนิภัทร์  สิริธนาทิพย์ ครู คศ.3   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 21. งานธุรการวิชาการ ประกอบด้วย 
  1. นายเศรษฐา  ลพยิ้ม  ครู คศ.2   หัวหน้า 
  2. นายขรรค์ชัย  ภูพานคำ ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  3. นางสาวกรรณิกา เชื้อนิล  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วยและเลขานุการ
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คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชากร 
แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 
 งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ี พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑  และแก้ไข 
เพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๐ มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วยเจตนารมณ์ 
ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสถานศึกษา 
ชุมชน ท้องถิ่น และ การมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศึกษามีความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล 
รวมทั้งวัดปัจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการมีอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการ 
ของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น 
 2. เพื่อให้การบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคล้องกับ 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาตนเอง และ จากการประเมินจาก 
หน่วยงานภายนอก 
  3. เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ที่สนอง 
ต่อความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
  4. เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและของ 
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ สถาบันอื่น ๆอย่างกว้างขวาง  
 

ขอบข่ายภารกิจ 
1. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
2. การจัดทำทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล  
3. การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 4. การส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา  
5. การส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
6. การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  
7. การสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 
งานในกลุ่มงานวิชาการ 

1. ฝ่ายอำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
2. ฝ่ายการพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
3. ฝ่ายการวางแผนงานด้านวิชาการ 
4.  ฝ่ายการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
5.  ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
6.  ฝ่ายการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
7. ฝ่ายการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนเท่าผลการเรียน 
8. ฝ่ายการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
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9. ฝ่ายการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
10. ฝ่ายการนิเทศการศึกษา 
11. ฝ่ายการแนะแนว 
12. ฝ่ายการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา 
13. ฝ่ายการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
14. ฝ่ายการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอ่ืน 
15. ฝ่ายการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์ก หน่วยงาน สถานประกอบการ 

และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
16. ฝ่ายการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
17. ฝ่ายการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
18. การพัฒนา และใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 19. ฝ่ายการรับนักเรียน 
 20. ฝ่ายงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และงานจิตอาสาพระราชทาน 904 
 21. งานธุรการวิชาการ 
 
พันธกิจ  

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. พัฒนาการจัดการเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 
  

บทบาทหน้าที่ของผ่ายอำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ  
ขอบข่ายหน้าที่ 
 1. วางแผน ส่งเสริม สนับสนนุ นิเทศ กำกับ ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารงานวิชาการ   
 
บทบาทหน้าที่ของฝ่ายการพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
ขอบข่ายหน้าที่ 

1. วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทำไว้ 
2. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือกำหนดจุดเน้น หรือประเด็นที่สถานศึกษาให้ความสำคัญ 
3. ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และชุมชนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลจัดทำสาระ 

การเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
4. จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา เพ่ือนำไปจัดทำรายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชาเพ่ิมเติม 

จัดทำคำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือจัดประสบการณ์  และจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ประเมินผล และปรับปรุงเสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ 
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บทบาทหน้าทีฝ่่ายการวางแผนงานด้านวิชาการ 
ขอบข่ายหน้าที่ 

1. วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและกำกับดูแล นิเทศติดตาม  เกี่ยวกับงานวิชาการ  
ได้แก่  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอน 
ผลการเรียน  การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  การพัฒนาและใช้สื่อ และเทคโนโลยี เพ่ือ
การศึกษา  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

บทบาทหน้าทีฝ่่ายการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
ขอบข่ายหน้าที่ 

1. จัดทำแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          2. จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงชั้น ตามแนวปฏิบัติการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ พัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          3 ใช้สื่อการเรียนการสอน และแหล่งการเรียนรู้ 
           4. จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ  ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
           5. ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

บทบาทหน้าทีฝ่่ายการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
หน้าที่รับผิดชอบ 

1. จัดทำหลักสูตรเป็นของตนเองโดยจัดให้มีการวิจัย และพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เอง  ให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  และเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนา
นักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข จัดให้มีวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สูง และลึกซึ้งมากขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ การศึกษาด้าน
ศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา อาชีวศึกษา  การศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ผู้บกพร่อง  พิการ และ
การศึกษาทางเลือกเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และอาเขียน 
           2. สถานศึกษาสามารถจัดทำหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอนและอ่ืนๆ ให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
 

บทบาทหน้าทีฝ่่ายการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ขอบข่ายหน้าที่ 

  1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึง  
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 



14 
 

3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น  
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

4. จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝัง 
คุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระ/วิชา 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความ
สะดวก  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวน 
การเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนรู้อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ 
           6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดา  และ
บุคคล  ในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
          7. ศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ก้าวหน้า เพื่อเป็นผู้นำการจัด     
กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอ่ืน การวัดผลประเมินผล เทียบโอนผลการเรียน 
  
บทบาทหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ขอบข่ายหน้าที่ 
หน้าที่รับผิดชอบ 

  1. งานแผน / โครงการ การจัดกิจกรรมลูกเสือ  –  เนตรนารีโรงเรียน / กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. กำกับ ติดตามประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือ  –  เนตรนารี / กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทุกระดับชั้นและรายงาน 
 
บทบาทหน้าทีฝ่่ายการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนเท่าผลการเรียน 
ขอบข่ายหน้าที่ 
 ติดตามดูแลงานด้านการวัดผลประเมินผล  สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ  
งานวัดผล  สร้างหรือออกแบบเครื่องมือในการวัดผลประเมินผล ติดตามการแก้ไขผลการเรียนจัดตารางสอบ
กลางภาค/กลางปี  ปลายภาค/ปลายปี  จัดทำปฏิทินงานวัดผล  รวบรวมแนวปฏิบัติงานวัดผลประเมินผลและ
การเทียบโอนผลการเรียน  จัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับงานวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน 
 
บทบาทหน้าทีง่านทะเบียนนักเรียน   
ขอบข่ายหน้าที่ 
 จัดทำทะเบียนนักเรียนให้ถูกต้องสมบูรณ์  ชัดเจน   เป็นปัจจุบัน  จัดทำแบบฟอร์มต่างๆที่เก่ียวข้อง          
กับงานทะเบียน  จัดทำ  ปพ.1  ปพ.2  ปพ.3   ใบรับรองผลการเรียน   ตรวจสอบคุณวุฒินักเรียน การย้ายเข้า        
การย้ายออกของนักเรียน  และอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
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บทบาทหน้าที่ฝ่ายงาน GPA 
ขอบข่ายหน้าที่ 
 จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน   บันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ประสานงานกับงานทะเบียนในการ
กรอกเอกสารทางการศึกษาต่างๆ   ตรวจสอบรายวิชา   รหัสวิชา   ประสานงานกับงานวัดผลประเมินผลใน
การแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน  รายงานผลการเรียน  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ GPA 
  
บทบาทหน้าที่ฝ่ายงานสารบรรณวิชาการ 
ขอบข่ายหน้าที่ 
 รับ-ส่งเอกสารงานวิชาการและประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายในโรงเรียน 
 
บทบาทหน้าทีง่านวัดและประเมินผลเกี่ยวกับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนและการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของผู้เรียน 
ขอบข่ายหน้าที่ 

1. ประสานงานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและ
การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนกับสมาชิกภายในกลุ่มสาระทุกคน 

2.. กำกับติดตาม และดูแลคณะครูภายในกลุ่มสาระให้ปฏิบัติตามระเบียบการจัดและประเมินผลของ
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 
 
 
บทบาทหน้าทีฝ่่ายการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
ขอบข่ายหน้าที่ 

1. กำหนดนโยบายและแนวทางการใช้ การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการ
ทำงานของนักเรียน  ครู  และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
           2. พัฒนาครู และนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญ 
ในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้น  ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด  การจัดการ  การหาเหตุผลในการตอบปัญหา ผสมผสาน
ความรู้แบบสหวิทยาการ  และการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ 
           3.. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
           4. รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน 
ให้ครูนำผลการวิจัยมาใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
บทบาทหน้าทีฝ่่ายการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
ขอบข่ายหน้าที่ 

1. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้พอเพียงเพ่ือสนับสนุน 
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
           2.. จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  เช่น  พัฒนา 
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ห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ จัดให้มีห้องสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องควบคุมการถ่ายทอด
โทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม  ห้องดนตรี  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องอินเทอร์เน็ต  ห้องพยาบาล   ห้องศูนย์
วิชาการ  สวนสุขภาพ  สวนหนังสือ  เป็นต้น 
 3. จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ของผู้เรียน ของสถานศึกษา 
ของตนเอง เช่น จัดเส้นทาง/แผนที่และระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชน ห้องสมุด สถาบัน 
การศึกษา  พิพิธภัณฑ์  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
 4. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ นิเทศ 
กำกับติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 
บทบาทหน้าทีง่านส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ขอบข่ายหน้าที่ 
 เป็นผู้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนใช้
ห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รวมถึงจัดกิจกรรมรักการอ่านบูรณาการกิจกรรมรักการอ่านกับการ
จัดการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมนิเทศกำกับติดตามกิจกรรมรักการอ่าน และงานอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
  
บทบาทหน้าทีง่านห้องสมุด 
ขอบข่ายหน้าที่ 
 1. กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางในการปฏิบัติงานห้องสมุด 
 2. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนบุคคลทั่วไป 
 3. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน 
 4. จัดเก็บและบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้บริการ 
 5. ให้คำแนะนำการใช้ห้องสมุดให้สะดวกต่อการใช้บริการ 
 6. ออกกฎ ระเบียบ และมารยาทในการใช้ห้องสมุด 
 7. จัดระบบการใช้ห้องสมุดให้สะดวกต่อการใช้บริการ 
 8. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้   
และบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระต่างๆ 

9. รวบรวม และจัดเก็บสถิติต่างๆของงานห้องสมุด 
 

 บทบาทหน้าทีฝ่่ายการนิเทศการศึกษา 
ขอบข่ายหน้าที่ 

1. สร้างความตระหนักให้แก่ครู และผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการ 
ทำงานร่วมกันที่ใช้เหตุผลการนิเทศ เป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานของแต่ละบุคคล ให้มีคุณภาพการ
นิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  เพื่อให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่า ได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้า และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และตัวครูเอง 
         2. จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึง และต่อเนื่อง เป็นระบบและกระบวนการ 
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         3. จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืน
การศึกษา 
 
บทบาทหน้าทีฝ่่ายการแนะแนว 
ขอบข่ายหน้าที่ 
 1. กำหนดนโยบายการจัดการศึกษา   ที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสำคัญ โดยให้ทุกคนใน
สถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือ 
           2. จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจน 
           3. สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพ่ิมเติม เรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน  เพื่อให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และเชื่อมโยงสู่การดำรงชีวิตประจำวัน 

5. คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทำหน้าที่ครูแนะแนวครูที่
ปรึกษา  ครูประจำชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

6. ดูแล กำกับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
7. ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
8..ประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศึกษา องค์กร ภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน 

ชุมชนในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 
9.. เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการบริการให้คำปรึกษา 

  
บทบาทหน้าทีง่านบริการศึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียน 
ขอบข่ายหน้าที่ 
 มีหน้าที่รวมรวบข้อมูลนักเรียนให้เป็นระบบ รูปเล่ม มีการคัดกรอง การเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามวันเวลา 
  
บทบาทหน้าทีง่านบริการสนเทศ   
ขอบข่ายหน้าที่ 
 มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ให้คำแนะนำดูแลให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสาย
สามัญ  สายอาชีพ แก่นักเรียน รวมทั้งการวางแผน การเตรียมนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 

 
บทบาทหน้าทีง่านบริการให้คำปรึกษา   
ขอบข่ายหน้าที่ 
 มีหน้าที่ให้คำปรึกษานักเรียนเกี่ยวกับการศึกษา และการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
 
บทบาทหน้าทีง่านบริการจัดวางตัวบุคคล  (ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล  และทุนการศึกษาจาก
สมาคม/ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค/องค์กรภาครัฐ  เอกชน) 
ขอบข่ายหน้าที่ 
 มีหน้าที่ดูแลจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน  
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บทบาทหน้าทีง่านบริการติดตามผลประเมินผล 
ขอบข่ายหน้าที่ 
 มีหน้าที่รวบรวมกิจกรรมงานแนะแนว 
 
บทบาทหน้าทีฝ่่ายการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา 
ขอบข่ายหน้าที่ 
 1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2. จัดทำแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) 
3. จัดทำระบบบริหารและสารสนเทศ 
4. ดำเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาต้องสร้างระบบ 

การทำงานที่เข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming  Cycle) PDCA 
           5. ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยการดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการสนับสนุน 
ให้ครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

6. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด เพ่ือรองรับการประเมิน 
คุณภาพภายนอก 

7. จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี (SAR) และสรุปรายงานประจำปี โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
บทบาทหน้าทีฝ่่ายการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
ขอบข่ายหน้าที่ 

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน 
           2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 
           3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู้  ข้อมูล  ข่าวสารและเลือกสรร 
ภูมิปัญญาวิทยาการต่างๆ 
           4. พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มี 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 
 
บทบาทหน้าทีฝ่่ายการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอ่ืน 
ขอบข่ายหน้าที่ 
 1. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้าง 
พัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน  รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
           2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐ    
และเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน 
และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

3. ให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อ่ืนๆ 
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4. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า การประชุม 
ผู้ปกครองนักเรียน  การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน  การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอ่ืนเป็นต้น 
 
บทบาทหน้าทีฝ่่ายการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน  สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
ขอบข่ายหน้าที่ 
 1. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนใน
เรื่องเก่ียว   กับสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการศึกษา 

2. จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ   การเพ่ิมความพร้อมให้กับบุคคล   ครอบครัว   ชุมชน 
องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถาน
ประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืน ที่ร่วมจัดการศึกษา 

3. ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนที่ร่วมจัดการศึกษา และใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน   
องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน   

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน  ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจำเป็น 
           6. ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
บทบาทหน้าทีฝ่่ายการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
ขอบข่ายหน้าที่ 

  1. ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้ และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
           2. จัดระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้  
และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

3. ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา และแก้ไขปรับปรุง 
4. นำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
5. ตรวจสอบ และประเมินผล การใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

 และนำไปแก้ไข  
 
 บทบาทหน้าทีฝ่่ายการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
ขอบข่ายหน้าที่ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตร 
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สถานศึกษา เพ่ือเป็นหนังสือแบบเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
2. จัดทำหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ 
เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 
3. ตรวจพิจารณาคุณภาพ หนังสือเรียนเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์   หนังสืออ่านประกอบ 

แบบฝึกหัด  ใบงาน  ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 
บทบาทหน้าทีก่ารพัฒนา และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ขอบข่ายหน้าที่ 

 1. จัดให้มีการร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
            2. พัฒนาบุคลากรใสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาพร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ  ชมรมวิชาการเพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ 
   3. พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ให้ข้อเท็จจริงเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้น  โดยเฉพาะหาแหล่งสื่อที่เสริมการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา และ
ชุมชน 

 4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใช้และ
พัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
บทบาทหน้าทีฝ่่ายงานการรับนักเรียน  
ขอบข่ายหน้าที่ 
 ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา   กำหนดแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน   ดำเนินการรับ
นักเรียนตามแผนที่กำหนด  ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่
มีปัญหาในการเข้าเรียน  ประเมินและรายงานผลการรับนักเรียน วางแผนในการรับนักเรียน จัดทำกำหนดการ
ในการรับนักเรียน อำนวยความสะดวก จัดสถานที่ รายงานผลการรับนักเรียนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
บทบาทหน้าที่ฝ่ายงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และงานจิตอาสาพระราชทาน 904 
ขอบข่ายหน้าที่ 
 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนด้วยวิธีการที่เหมาะสม พร้อมรวบรวมกิจกรรมที่สนอง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เพ่ือรองรับการติดตามประเมินผลของหน่วยงานต่างๆ 
 
บทบาทหน้าทีง่านธุรการวิชาการ 
ขอบข่ายหน้าที่ 

รับส่งหนังสือราชการ ติดต่อประสานงานกับข้าราชการครู และบุคลากรแต่ละฝ่าย ภายในโรงเรียน 
พร้อมจัดเก็บเอกสารวิชาการให้เรียบร้อยพร้อมใช้อยู่เสมอ 
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               Flow Chart แสดงขั้นตอนการปฏิบัตงิานพัฒนาหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงานของภาระงานต่างๆ 
 

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

ศึกษาความต้องการของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ศึกษาทิศทางนโยบายจุดเน้น และการจัดการศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

พิจารณา ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 

หลักสูตรสถานศึกษา 

นำหลักสูตรไปใช้ 

ประเมินหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร 

O13 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน 
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การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
               Flow Chart แสดงขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 ไม่อนุมัติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สำรวจรายวิชา 

แต่งตั้งครูและบุคลากร จัดตารางสอน 

จัดตารางสอนห้องเรียน และตารางสอนส่วนตัวของครูเสนอผู้บริหาร 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

พิมพ์ตารางสอน 

พิจารณา 

แต่งตั้งครูและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน 

แจกตารางสอนให้ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง 

เพ่ือนำไปจัดการเรียนการสอน 

สิ้นสุด 
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งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

พิจารณาปัญหากำหนดประเด็น เสนอโครงร่าง 

วางแผนและออกแบบ 

ตรวจสอบ 

แก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

นำไปใช้ 

สรุปผลและนำส่ง 

จบ 
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งานพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

Flow Chart แสดงข้ันตอนการทำงาน งานห้องสมุด 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผู้อำนวยการ 

ผู้อำนวยการ 

หัวหน้างาน 

ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 

เพ่ือทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

งานบริหาร 

-กำหนดนโยบาย 

-งานอาคารสถานที่ 

-งานบุคลากร 

-งานวัสดุ ครุภัณฑ์ 

 

งานเทคนิค 

-งานจัดหา 

-งานวิเคราะห์ 

-งานลงทะเบียน 

-งานวารสารและ
สิ่งพิมพ์ 

-งานบันทึกทรัพยากร 

งานบริการ 

-บริการยืม - คืน 

-บริการตอบคำถามและ
ช่วยการค้นคว้า 

-บริการเข้าใช้ห้องสมุด 

งานกิจกรรม 

-งานส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 

-งานนิทรรศการ
ทรัพยากรสารสนเทศ

ใหม่ 

คณะ 
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งานนิเทศการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flow Chart งานนิเทศการศึกษา 

เร่ิมต้น 

สำรวจ/รวมรวมปัญหา 

วางแผนและจัดกิจกรรมการนิเทศ 

จัดประชุมกลุม่สาระการเรียนรู้ 

ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

ให้คำแนะนำ/ปรึกษา 

สรุปประเมินผลและรายงานผลฯ 

จบการทำงาน 
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งานแนะแนว 

 

 

 

 

  

  

  

 

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบข่ายงานแนะแนว 

งานบริการแนะแนว 

บริการรวบรวมข้อมูล
นักเรียน 

บริการสารสนเทศ 

บริการจัดวางตัวบุคคล 

บริการติดตามผล 

งานประสาน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ประสาน ช่วยเหลือ 
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

ประสาน ช่วยเหลือ 
การคัดกรองและจัดกลุ่มนักเรียน 

ประสาน ช่วยเหลือ 
การส่งเสริม / พัฒนานักเรียน 

ประสาน ช่วยเหลือ 
แก้ไขนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

มีปัญหา / การรับส่งต่อ 

งานจัดกิจกรรมแนะแนว 

การ 

ศึกษา 
อาชีพ 

ส่วนตัว 

และ 

สังคม 

บริการให้คำปรึกษา 

ประสานเครือข่ายชุมชน 

ผู้ปกครอง นักเรียน 
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งานกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

Flow Chart แสดงข้ันตอนการทำงาน งานกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงิน กยศ. 

เริ่มต้น 

ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการู้ยืม 

รับแบบคำขอกู้ยืมเงิน 

ตรวจสอบเอกสารการยื่นกู้ กยศ. 

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. 

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก 

จัดทำสัญญากู้ยืมเงินรายใหม่/การต่อสัญญารายเก่า 

ลงทะเบียนแบบยืนยันรายชื่อและจัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รายงานข้อมูลผู้กู้ยืมไปยังกองทุนฯ เช่น การจบการศึกษา 

จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 

สิ้นสุด 
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งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โรงเรียนโรงเรยีนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นเตรียมการ สร้างความตระหนัก 
แต่งตั้งคณะกรรมการ (P) 

กำหนดมาตรฐานการศึกษา/แผนพัฒนา 
การจัดการศึกษา/เป้าหมาย 

ดำเนินการตามแผน (D) 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ (D) 

ติดตามตรวจสอบคุณภาพ (C) 

ถูกต้อง/ครบถ้วน? 

ไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ครบถ้วน 

ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน 

ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของโรงเรียน (C) 

จัดทำรายงานประเมินตนเอง/เผยแพร่ 
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (A) 
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งานพัฒนา และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

Flow Chart การปฏิบัติงานงานพัฒนา และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

วางแผน เตรียมการและพัฒนาระบบเครือข่าย 

รับแจ้งอุปกรณ์ที่มีปัญหา 

ลงบันทึกการแก้ไขปัญหา 

แจ้งผู้ติดต่อ 

สิ้นสุด 

ดำเนินการแก้ไขปัญหา 

พิจารณา 

แจ้งสาเหตุที่ซ่อมไม่ได้ต่อผูต้ิดต่อ 

ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
แจ้งผู้ดูแลเครือข่ายของโรงเรียน 
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Flow Chart แสดงการทอสอบระดับชาติ (O - NET) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบ 

สำรวจข้อมูลนักเรียน ม.3 และ ม.6 

กรอกข้อมูลในระบบ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

สอบ 

ประกาศผลสอบ 

วิเคราะห์ผลการสอบ 


