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สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 



การบริหารงานวิชาการ 
 

ความส าคญัของการบรหิารงานวิชาการ 
   การบริหารงานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา เป็นภารกิจที่ส าคัญ
ของการบริหารโรงเรียนตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ถือเป็นงานที่มีความส าคัญที่สด  เพราะจด มด่งหมายของสถานศึกษาคือ  การ
จั การศึกษาให้มีคดณภาพ  ซึ่งขึ้นอยู่กับงานวิชาการทั้งส้ิน  งานวิชาการเป็นกิจกรรมการจั การ
เกี่ยวกับงาน ้านหลักสูตร  การน าหลักสูตรไปใช้ งานการเรียนการสอน  งานส่ือการเรียนการสอน  
งานวั ผลและประเมินผล  งานห้องสมด  งานวิจัยเพื่อพัฒนา งานนิเทศการศึกษา  งานวางแผน
การศึกษา  และงานประชดมอบรมทางวิชาการต่างๆ  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลดจด หมายของ
การศึกษาที่ก าหน ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค ์
 

 เพื่อให้การ  าเนินงานบริหาร จั การศึกษาและพัฒนาคดณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้าน
ตาขดนวิทยาเป็นไป ้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีผู้รับผิ ชอบงานแต่ละกลด่ม /กลด่มสาระการ
เรียนรู้/งาน อย่างชั เจน สามารถปฏิบัติงานไ ้สอ คล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียน และแผนปฏิบัติ
ราชการหรือแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน สอ คล้องกับความต้องการของชดมชน และเป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บังเกิ ผล ี ต่อ
นักเรียนและทางราชการ และส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลดจด หมายของการศึกษาที่ก าหน ไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ 
 

   งานวิชาการมีขอบข่ายครอบคลดมเกี่ยวกับงาน ้านหลักสูตร  และการเรียนการสอน  
ตั้งแต่การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ  การจั   าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน  การจั บริการ
การสอนตลอ จนการวั และประเมินผล  รวมทั้งติ ตามผล และส่ือการสอน รวมไปถึงการวิจัยเพื่อ
พัฒนา การนิเทศ การพัฒนาผู้สอนตลอ จนการ  าเนินกิจการของโรงเรียนจะต้องเป็นไปตามหลักสูตร  
และระเบียบพิธีการของการเรียนการสอน  จ าเป็นที่จะต้องเปล่ียนแปลงหลักสูตรให้สอ คล้องกับ
ความต้องการของสังคม  ้วยการจั เนื้อหาวิชาให้ทันสมัย  ผลที่เกิ ขึ้นกับนักเรียนอย่างแท้จริงนั้น 
เกิ จากการเรียนการสอน   ังนั้น การใช้หลักสูตรในโรงเรียนจะมีส่วนเกี่ยวโยงไปถึงการจั ตารางสอน 
การจั ชั้นเรียน  วิธีสอน แบบเรียน การใช้อดปกรณ์การสอน การประเมินผล การจั ครูเข้าสอน  การ
ปรับปรดงการเรียนการสอน  การฝึกอบรมครู  การนิเทศการศึกษา การเผยแพร่งานวิชาการ  การ
วั ผลการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนา  การประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อปรับปรดงคดณภาพ   ให้เกิ 
ประสิทธิภาพสถานศึกษา และเกิ ประโยชน์สูงสด แก่ผู้เรียน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 
 

กลุ่มงานวัดผลและประเมินผล 
 
 
 
 

กลุ่มงานพัฒนาสื่อแหล่งการเรียนรู้ 
 

กลุ่มงานทะเบียน 
 

กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 

กลุ่มงานสารสนเทศบริหารวิชาการ 
 
 

 

กลุ่มงานประกันคุณภาพ 
 
 
 

 
งานส่งเสริมการเรียนการสอน 

 

งานสาระการเรียนรู้ 
 

งานนิเทศการสอน 
 

งานจัดการเรียนการสอน 

ตามนโยบาย 
 
 
 

 
 

งานห้องสมุด 
 

งานทะเบียน 
 

 

งาน GPA และ PR 
 
 
 

 

งานแนะแนว 
 
 

 งานกิจกรรมนักเรียน 
 
 

 
 
 
 
 

 

งานสารบรรณวิชาการ 
 

 

งานพัสดุวิชาการ 
 
 

 
งานประเมินผลวิชาการ 

 
 

 

งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 

 

คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำร 

 

งานโครงการ 

ห้องเรียนโครงการพิเศษ 
 
 

 



 ด้านบริหารกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
____________________________________ 

 

๑. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
มีหน้าที่ 
๑.๑.เป็นท่ีปรึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการประชดมคณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรและงานวิชาการประมาณเ ือนละ  ๔ ครั้ง   
๑.๒.ควบคดมการจั กิจกรรมการเรียนการสอนติ ตามการ  าเนินงานของกลด่มสาระวิชาต่างๆ โ ย 
ประสานกับหัวหน้ากลด่มสาระการเรียนรู้  ูแลก ากับการวั และประเมินผลการเรียนและจั นิเทศการสอน   
๑.๓.จั ท าแผนงานโครงการและเสนองบประมาณประจ าปีและ ติ ตามการ  าเนินงานตามแผนงาน/  
โครงการ ของกลด่มสาระวิชาและงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิชาการ 
๑.๔.สนับสนดนบดคลากรเข้าอบรมทางวิชาการตามนโยบายของโรงเรียน  
๑.๕.ประเมินผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของครู-อาจารย์เป็นรายบดคคลอย่างมีระบบ  เพื่อน าข้อมูล 
เสนอผู้บริหารตามโอกาส  
๑.๖.จั บริการทางวิชาการแก่ชดมชน สรดปผลการปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และ 
ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีผู้บริหารมอบหมาย 
 

๒.หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
มีหน้าที่ 

 ๒.๑.เป็นท่ีปรึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการเกี่ยวกับงานวิชาการในการ 
ขับเคล่ือนนโยบายของต้นสังกั และนโยบายของรัฐบาล 

 ๒.๒.ร่วมประชดมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการประมาณเ ือนละ ๔ ครั้ง   
 ๒.๓.ช่วยควบคดมการจั กิจกรรมการเรียนการสอน  โ ยประสานกับหัวหน้ากลด่มสาระการเรียนรู้ 

 ูแลก ากับการวั และประเมินผล   
๒.๔.ร่วมจั ท าแผนงานโครงการและเสนองบประมาณประจ าปี ร่วมนิเทศการสอน ประสานงานกับกลด่ม
สาระใน ้านการสอน  การวั ผล  การประเมินผล จั ให้มีการรายงานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 

  ๒.๕. สนับสนดนบดคลากรเข้าอบรมทางวิชาการตามนโยบายของโรงเรียนร่วมประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของครู-อาจารย์เป็นรายบดคคลอย่างมีระบบเพื่อน าข้อมูล เสนอผู้บริหารตามล า ับ 

   ๒.๖.จั บริการทางวิชาการแก่ชดมชน สรดปผลการปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
และ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 



 งานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
____________________________________ 

1.งานพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 
หน้าที่รับผิดชอบ  
1. แต่งต้ังคณะอนดกรรมการหลักสูตรร่วมศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พ.ศ.2551 
2. ศึกษาความต้องการของสังคมชดมชนและท้องถิ่น  
3. จั ท าหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.๒๕61 ฉบับปรับปรดง พ.ศ.2562 
4. ประสานงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.๒๕61 ฉบับปรับปรดง พ.ศ.2562 กับครูผู้สอนแต่กลด่ม  
สาระการเรียนรู ้
5. มีการนิเทศและประเมินผลการใช้หลักสูตร และปรับปรดง  พัฒนาหลักสูตร 
6.  าเนินการให้ความรู้  อบรม  แก่บดคลากรในการน าหลักสูตรสถานศึกษามาใช้ในแต่ละปีการศึกษา7.
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
 

2. งานสง่เสริมการเรียนการสอน 
 หน้าที่รับผิดชอบ  

๑.วางแผนการจั การเรียนการสอนให้สนองต่อจด หมาย หลักการ  โครงสร้างของหลักสูตร  โ ยค านึงถึง
ความพร้อม ้านอาคารสถานท่ี  บดคลากร  วัส ด อดปกรณ์และความเหมาะสมของสภาพแว ล้อม  
สอ คล้องกับความต้องการของชดมชนและทรัพยากรท้องถิ่น 
2. ประสานงานกับกลด่มสาระการเรียนรู้ในการจั รายวิชาให้นักเรียนลงทะเบียนวิชาแต่ละภาคเรียน 
ตามท่ีฝ่ายวิชาการก าหน   โ ยตรวจสอบวิชาท่ีจั ให้เป็นไปตามโครงสร้างและถูกต้องตามเกณฑ์การจบ
หลักสูตร ร่วมกับงานทะเบียนและ GPA 
3. จั ท าแบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม  แบบบันทึกการสอนแทน อ านวยความสะ วกแก่ครูผู้สอนและ
หัวหน้ากลด่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
4. รวบรวมข้อมูลรำยวิชำของกลุ่มสำระในกำรจัดท ำตำรำงสอนแต่ละภำคเรียน  โดยรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ 
ท่ีใช้ประกอบกำรจัดท ำตำรำงสอน  ตำรำงเรียนและตำรำงกำรใช้ห้อง  ก่อนเปิดภำคเรียน  
5. ประกาศท ลองใช้และปรับปรดงตารางสอน จนเกิ ผลส าเร็จ      
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



3.งานกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
หน้าที่รับผิดชอบ 
1. ท าหน้าท่ีหัวหน้ากลด่มสาระการเรียนรู้ สอนในกลด่มสาระวิชาท่ีรับผิ ชอบอย่างน้อย ๑๒ ช่ัวโมง 
ต่อสัป าห์  และเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโ ยต าแหน่ง    
2. บริหารงานบดคลากรในกลด่มสาระการเรียนรู้ โ ย  าเนินการจั รายวิชาในกลด่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3. จั ครูเข้าสอนตรงตามความรู้ความสามารถตรงตามวิชาเอก 
4. ร่วมมือกับฝ่ายบริหารวิชาการในการจั ตารางสอนควบคดม  ก ากับติ ตามการเรียนการสอน  การวั ผล
ประเมินผล 
5. ให้ครูในกลด่มสาระการเรียนรู้ทดกคนจั ท าแผนจั การเรียนรู้และสอนตามแผนการเรียนรู้ 
6. จั ท าเอกสารแผนงาน/โครงการในกลด่มสาระ ตามฝ่ายวิชาการก าหน และสอ คล้องกับแผนงาน
โรงเรียน  
7. จั ท าเอกสารสรดปผลการ  าเนินงานของกลด่มสาระการเรียนรู้  เสนอต่อโรงเรียนเมื่อส้ินภาคเรียน/ปี 
8. นิเทศงานวิชาการในกลด่มสาระการเรียนรู้ที่ตนรับผิ ชอบ 
9. ประชดมครูในสังกั อย่างน้อยเ ือนละ ๑  ครั้ง  เพื่อปรับปรดงแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน 
10. ประสานงานให้มีการจั หา ผลิต และใช้ส่ือการเรียนการสอน ปรับซ่อมส่ือการเรียนการสอน 
11. จั ให้มีการพัฒนาครู ้านวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ครูสามารถจั การเรียนการสอนไ ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
12. ก ากับติ ตามให้ครูเข้าสอนตามตารางสอนทดกคาบ 
13. จั สอนซ่อมเสริม  สอนช เชยและสอนแทนเมื่อครูในหมว ลาหรือไปราชการ 
14. นิเทศก ากับการจั ท า ปพ.๕  และแผนการจั การเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้และผลงานทางวิชาการ 
15. ส่งเสริมให้มีการจั กิจกรรมทางวิชาการรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมวันส าคัญท่ีสัมพันธ์กับกลด่มสาระ 
ส่งเสริมให้มี การประกว   แข่งขันและสาธิต 
16. จั ท าระบบข้อมูล  สถิติ  เอกสารสารสนเทศของกลด่มสาระการเรียนรู้  
17. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู  ตามแบบและวิธีการท่ีโรงเรียนก าหน    
18. ก ากับ ูแลกิจกรรมชดมชน  โครงการพิเศษท่ีอยู่ในความรับผิ ชอบของกลด่มสาระการเรียนรู้ 
19. ด ำเนินกำรให้ครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อสอบ ติดตำมดูแลกำรสอบแก้ตัว 
กำรเรียนซ  ำ 
20.   าเนินการประสานงานกับครูผู้สอนเกี่ยวกับแบบเรียนท่ีใช้ในการเรียนการสอนของแต่ละระ ับช้ัน 
21. จั ท าทะเบียนคดมอดปกรณ์การเรียน  
22. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย   
 
 
 
 



4.งานนิเทศการเรียนการสอน 
 หน้าที่รับผิดชอบ 

1. จั ท าเครื่องมือการนิเทศ  ช้ีแจงต่อหัวหน้ากลด่มสาระและ ครูผู้สอน 
2. แต่งต้ัง คณะกรรมการนิเทศ  
3. จั ท าปฏิทินการนิเทศประจ าภาคเรียน 
5. ด ำเนินกำรนิเทศ  โดยนิเทศ 

- โครงกำรสอน  
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  
- กำรใช้ส่ือ นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  
- กำรวัดผลและประเมินงำนวิชำกำร 

6. ติ ตามประสานงานแก้ปัญหาเพื่อปรับปรดง และ ส่งเสริมให้คดณครูทดกคนมีนวัตกรรมคนละ 1 ช้ิน ใน
แต่ละภาคเรียน   
7. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
 

5.งานวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 
หน้าที่รับผิดชอบ 
1. ศึกษาและก าหน ระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวั และประเมินผล 
2.พัฒนาเครื่องมือวั ผลและประเมินผลให้ไ ้มาตรฐาน 
3. จั ท าปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวั ผลและประเมินผล 
4. จั ท าแบบประเมินพัฒนาผู้เรียน (ปพ.ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง) 
5.   าเนินการเกี่ยวกับการสอบตามนโยบายเช่นการสอบ  O -NET, NT, LAS, PISA 
6.   าเนินการเกี่ยวกับการสอบวั ผลระ ับต่าง ๆ เช่น  การสอบคั เลือกห้องเรียน  การสอบธรรมศึกษา
วั ผลประเมินผลระหว่างเรียน 
7.   าเนินการเกี่ยวกับการสอบวั ผลประเมินผลกลางภาค/ปลายภาค 
8. วางแผน  าเนินการสอบแก้ตัว  การเรียนซ้ าช้ัน/เรียนซ้ ารายวิชา 
9.   าเนินการเกี่ยวกับการรับค าร้องสอบแก้ “ ๐ ” , “ ร ” มส และ มผ  
10. จั ท าแบบแจ้งผลต่าง ๆ 
11. จั ท าสมด เวลาเรียน (สมด ประจ าช้ัน) จั เตรียมเอกสาร แบบฟอร์ม  วัส ดอดปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ใน
การวั ผล 
12. ประเมินผล  าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
13.   าเนินการเกี่ยวกับการประเมินคดณลักษณะอันพึงประสงค์  และการอ่านคิ วิเคราะห์และเขียน   
14. ควบคดม   ูแล  ติ ตามงานวั ผลประเมินผลการเรียน 
15.   าเนินการเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ ๘๐%  หรือไม่ถึง ๖๐% หรือคา ว่าจะไ ้ “๐”
เสนอผู้อ านวยการตามข้ันตอน  
16. ท าประกาศรายช่ือแจ้งกิจกรรมนักเรียนของผู้เรียน 
17. ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาในการจั ท าเอกสารผลการเรียนรู้ของผู้เรียน   



18. ประสานงานกับกลด่มต่าง ๆ เกี่ยวกับผลการเรียน 
19. นิเทศ ตรวจสอบ ปพ. ต่าง ๆ พร้อมลงนามในช่องวั ผล 
20. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไ ้รับมอบหมาย 
 

6.งานพฒันาสื่อ แหล่งเรียนรู้ ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษา 
หน้าที่รับผิดชอบ 
1. จั ท าทะเบียนส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2.   าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
3. ส่งเสริมการใช้และการประกว ส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. จั ท ารายงานผลการ  าเนินการเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามค าส่ังโรงเรียน หรือตามท่ีไ ้รับมอบหมาย 
 

7.งานห้องสมุด 
หน้าที่รับผิดชอบ 
1. ให้การสนับสนดน  ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรยีนและครูอย่างพอเพียง 
2. ให้การบริการศึกษาค้นคว้าเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน  ครูและบดคคลท่ัวไป  
3. ให้บริกำรส่ิงพิมพ์และ โสตทัศนวัสดุแก่บุคลำกรของโรงเรียน 
4. รับผิ ชอบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียน 
5. เป็นท่ีปรึกษาให้การสนับสนดนห้องสมด ระ ับกลด่มสาระการเรียนรู้ 
6. ให้บริการห้องสมด แก่ชดมชน 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าส่ังโรงเรียน หรือตามท่ีไ ้รับมอบหมาย 
 

8.งานทะเบียนและระเบียนทางการเรียน 
หน้าที่รับผิดชอบ 
1. หัวหน้างานทะเบียน-วั ผล ท าหน้าท่ี “นายทะเบียน”ของโรงเรียน  รับผิ ชอบงาน  นายทะเบียน 
ท้ังหม   รับผิ ชอบพัส ดงานทะเบียน-วั ผล 
2. เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษางานทะเบียน-วั ผล แก่รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ 
 3. จั ท าแผนงาน ้านทะเบียน-วั ผล  วิเคราะห์งาน/โครงการ  เสนอโครงการและก ากับติ ตามงาน/
โครงการของงานทะเบียน-วั ผล 
4. จั ท าระเบียบ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน-วั ผล 

 5. ควบคดม ูแลการจั ท าทะเบียนนักเรียนให้ถูกต้อง เป็นปัจจดบัน  
 6. จั ระบบการเก็บรักษาท่ี ี  ปลอ ภัยและมีระบบการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 



7. จั ท าแบบฟอร์ม  แบบค าร้องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานทะเบียน-วั ผล  ไว้บริการแก่นักเรียนและครูอย่าง
เพียงพอ 

 8.   าเนินเกี่ยวกับการมอบตัวนักเรียนใหม่   
  - ออกเลขประจ าตัว   
  - จั พิมพ์ชื่อนักเรียนแยกเป็นรายห้อง 
  - จั ท าทะเบียนนักเรียน   
 9.   าเนินการในการจั จ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนให้เป็นปัจจดบัน 
 10.   าเนินเกี่ยวกับการรับค าขอร้อง  และ  าเนินการในการขอแก้หลักฐานในทะเบียนนักเรียน  
 11. จั ท าและตรวจสอบระเบียบแส งผลการเรียน (ปพ ๑) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจดบันอยู่เสมอ  

12. ออกระเบียนแส งผลการเรียนให้แก่นักเรียนท่ีจบหลักสูตรและประสงค์จะลาออกและจั ท ารายงาน
ผลการเรียนของผู้เรียนท่ีจบหลักสูตร (ปพ ๑) ให้เสร็จส้ินเรียบร้อยภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันอนดมัติผล
การเรียนส่งหน่วยงานเจ้าของสังกั   ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
13. จั ท ารายงาน  าเนินการในการออกประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  จั ท าทะเบียนคดมและการ
จ่ายประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   าเนินการในการออกเอกสารรับรองผลการเรียน  รับรองการ
เป็นนักเรียน  เอกสารแส งผลการเรียนภาษาอังกฤษและเอกสารรับรองอื่น ๆ ท่ีนักเรียนร้องขอ 

 14. ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นท่ีขอตรวจคดณวดฒิ 
15.   าเนินการในการขอตรวจสอบคดณวดฒิของนักเรียน การขอผ่อนผันการเรียน  การหยด พักการเรียน 
การเปล่ียนแปลงวิชาเรียน  การถอน  การขอเพิ่มวิชาเรียนการควบคดม ูแล  ก ากับ  ติ ตาม  งาน ้าน
วั ผลประเมินผลให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและปฏิทินท่ีก าหน  
16.   าเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการเรียนการประเมินผลการเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจดบัน  มีการจั เก็บ
อย่างเป็นระบบ ้วยโปรแกรม SGS  อ านวยความสะ วกแก่การสืบค้นและให้บริการ  าเนินการเกี่ยวกับ
การลงทะเบียนวิชาแต่ละภาคเรียน   โ ยประสานงานกับ ฝ่าย GPA  เพื่อตรวจสอบรายวิชาลงทะเบียน  
เก็บหลักฐานการลงทะเบียนไว้ตรวจสอบและติ ตามผลการเรียน   
17.   าเนินการเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงผลการเรียนของนักเรียนท่ีไม่ผ่านรายวิชาและการลงทะเบียน
เรียนซ้ า  
18.   าเนินการเทียบโอนผลการเรียน พิจารณาความสอ คล้องกับโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษาใน
การพิจารณานักเรียนย้ายเข้าเรียน รายงานข้อมูลการให้บริการเชิงสถิติอย่างเป็นระบบ  

 19. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีไ ้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



9.งานรบันกัเรียน 
หน้าที่รับผิดชอบ 
1. ศึกษาเกณฑ์การรับนักเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  าเนินการรับนักเรียนเข้าเรียน 
2.จั ท าค าส่ังการรับ นักเรียนประชาสัมพันธ์แนวทางการรับนักเรียนแก่นักเรียนและงานแนะแนว ว้ย
วิธีการท่ีหลากหลาย 
3. จั ท าเอกสารต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการรับนักเรียน 
4. จั ท ารายงานผลการรับนักเรียน   
5.   าเนินการในการจั สอบแยกห้องเรียน รายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียน ตามก าหน การของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีไ ้รับมอบหมาย 
 

10.งานดแูลและสนบัสนนุนกัเรยีนเรยีนร่วม 
หน้าที่รับผิดชอบ 
1. วางแผนการ  าเนินงานคั กรองนักเรียนพิเศษ ้านการอ่าน การเขียน คิ ค านวณ 
2. จั ท าแบบคั กรองนักเรียน การอ่าน-การเขียน ร่วมกับกลด่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
3. จั ท าแบบคั กรองส าหรับนักเรียนพิเศษ 
4. จั ท าแผน IEP ส าหรับนักเรียนพิเศษ 
5. ส่งเสริมนักเรียนกลด่มพิเศษท่ีมีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
6. ติ ตามผลการพัฒนาทาง ้านการเรียนรู้ของนกัเรียนกลด่มพิเศษ เพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีไ ้รับมอบหมาย 

 
11.งาน GPA , PR และ SGS 
 หน้าที่รับผิดชอบ 

1. จั ซื้อ  จั หา  พัฒนา  ส่ือเครื่องมือเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องศึกษา   
2. อบรม  สัมมนาการใช้งานโปรแกรม SGS  ตามวัตถดประสงค์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ 
3. ประสำนงำนกับงำนทะเบียนวัดผลประเมินผลเกี่ยวกับประวัติ และผลกำรเรียนของนักเรียน 
4. จั รวบรวมข้อมูล  และ  าเนินการจั ท าข้อมูลให้เป็นปัจจดบันประสานงานกับกลด่มงาน / กลด่มสาระ /
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑  น าส่งข้อมูล  และเอกสารรายงานเขตพื้นท่ีตาม
ก าหน  
5. ช่วยท าแผนงาน / โครงการ แผนปฏิบัติการของกลด่มวิชาการ 
6. จั ท าผลการเรียนเฉล่ีย GPA ,  PR ของโรงเรียน  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
7. ออกใบรับรองผลการเรียน 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีไ ้รับมอบหมาย 



12.การจดัการเรยีนการสอน 
 หน้าที่รับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติงานสอนไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง/สัป าห์  หากช่ัวโมงปฏิบัติงานการสอนน้อยกว่าให้ ปฏิบัติงาน
สนับสนดนท แทน 
2. รับผิดชอบในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ให้ควำมร่วมมือกับฝ่ำยวิชำกำรและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  รับผิดชอบในช่ัวโมงท่ีมีหน้ำท่ีจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยเข้ำสอนและ
ออก ตรงตำมเวลำท่ีก ำหนด    
3. ใช้แผนการจั การเรียนรู้และส่ือ/นวัตกรรมในการจั การเรียนการสอนให้กับนักเรียน  ครบถ้วนตาม
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ที่รับผิ ชอบ  มีการประเมินผลการเรียนของนักเรียนตามสภาพจริง มีการ
สอนซ่อมเสริม 
4. ก าหน ค่าเป้าหมายในการยกระ ับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  าเนินการจั การเรียนการสอนให้เกิ 
การพัฒนาอย่างชั เจน 
5. จั เตรียมเอกสารการสอนให้เป็นปัจจดบัน ส าหรับการรับการนิเทศจากหัวหน้ากลด่มสาระฯ  และ
รายงานตามเอกสารที่โรงเรียนก าหน  ตรงตามเวลา ก ากับติ ตามช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหา ้านผลการ
เรียน พร้อมท้ังให้มีรายงานผลการพัฒนาแก้ปัญหา ้านการเรียนของนักเรียนอย่างเป็นระบบ     
6. ปฏิบัติงำนสอนแทนบุคลำกรในกลุ่มสำระ  
7. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ  ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

13.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
หน้าที่รับผิดชอบ 

 1. ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
2. ก าหน แผนการจั กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา  และนโยบายของ
สถานศึกษา 
3. รับผิ ชอบก ากับติ ตามการจั กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมในหลักสูตร  ตามท่ีโรงเรียนก าหน   
เช่น  กิจกรรมชดมนดม  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมล เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมลูกเสือเนตร
นารี กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมเพื่อสังคมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมกีฬาและกรีฑา ให้นักเรียนผ่าน
กิจกรรมทดกคน 
2. จั ซื้อ  จั ท าส่ือวัส ดอดปกรณ์ท่ีใช้ในการจั กิจกรรมต่าง ๆ ไว้บริการครูผู้สอน ก ากับ  ติ ตาม   ูแลจั 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียนให้เป็นไป ้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
3. ประสานงานในการจั กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาทดกรูปแบบกับทดกฝ่ายให้เกิ ประสิทธิผล
สูงสด    
4. รวบรวมข้อมูล  สถิติ  ระเบียบ  แนวปฏิบัติ  หลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมผู้เรียนประเมินผลการ
จั กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียน 

 5. สรดปรายงานเสนอต่อโรงเรียนและฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีไ ้รับมอบหมาย 
 



13.1 งานแนะแนว 
1. จั องค์กรบริหารงานแนะแนวให้มีผู้ปฏิบัติงาน ้านต่าง ๆ ท่ีก าหน ในขอบข่ายของการ
บริการ 
2. แนะแนวจั ปฐมนิเทศนักเรียนช้ัน ม.๑ และ ม.๔ ท่ีเข้าใหม่แต่ละปีการศึกษา 
3. จั งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนช้ัน ม.๓ และ ม.๖ ร่วมมือกับงานทะเบียนวั ผล  ในการ
ลงทะเบียนวิชาเรียนและตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน   
4.   าเนินการในการคั เลือกนักเรียนเพื่อรับทดนการศึกษา  รางวัลการศึกษาต่าง ๆ และ
  าเนินการเกี่ยวกับ กองทดนอื่น ๆ เพื่อการศึกษา 
5. ประสานงานให้กับวิทยากรและสถาบันการศึกษาภายนอกเข้ามาให้การแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ รวมท้ังนักเรียนกลด่มท่ีสนใจไปศึกษาจากสถานศึกษา สถานประกอบการหรือสถาน
ประกอบอาชีพ อิสระภายนอก  
6. จั แผนงาน  โครงการแนะแนว  และการจั ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
7. ประสานงานการจั สอนวั ความรู้ความสามารถทางวิชาการกับสถาบันการท สอบต่าง ๆ   
8.   าเนินการเกี่ยวกับการสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนช้ัน ม.๓  และ ม.๖ 
9. จั เก็บและรวบรวม สถิติข้อมูล ้านต่าง ๆ ตลอ จนปีการศึกษา  และน าเสนอเป็นเอกสาร
เผยแพร่เมื่อประชาสัมพันธ์แบบอย่างของนักเรียนท่ีประสบความส าเร็จให้กับเพื่อนนักเรียนใน
รูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ Webside หรือ Facebook  กลด่มไลน์ท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่องเมื่อส้ินภาคเรียน/ปี 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไ ้รับมอบหมาย 
 

13.2 งานกิจกรรมชุมนุม 
1. ส ารวจผู้สนใจในการเปิ ชดมนดม  
2. จั ท าแบบฟอร์ม การสมัครเป็นสมาชิกชดมนดม   
3. ช้ีแจงระเบียบแนวปฏิบัติ  เกี่ยวกับความส าคัญของการเรียน  กิจกรรมชดมนดม 
4. รับสมัครและจั ท า รายช่ือ  ให้กับคดณครูที่ปรึกษาชดมนดม  และงานทะเบียนวั ผลรวมรวบและ
ประเมินผล  การเข้าร่วมกิจกรรมชดมนดม 
5. รายงานผลการ  าเนินกิจกรรมชดมนดม 
 

13.3. งานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
1.ส่งเสริมกำรจัดกำรกิจกรรมลูกเสือ –  เนตรนารี ในระ ับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   
2.ประชดมช้ีแจงแนวทาง  การจั กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  และการวั ผลประเมินผล ร่วมกับ 
ผู้ก ากับ   รองผู้ก ากับลูกเสือสามัญรด่นใหญ่ของโรงเรียน  
3. สนับสนดนให้บดคลากรในโรงเรียนไ ้เข้ารับการอบรบและคดณวดฒิทางลูกเสือ  
4. รายงานผลการจั กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารีของแต่ละระ ับช้ันต่อผู้บังคับบัญชา 
5. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไ ้รับมอบหมาย   
 



 
13.4 งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

1. ศึกษาระเบียบการน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับค่ายวิภาว ีรังสิต จ.สดราษฎร์ธานี  
2. รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  และน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประสานงานกับฝ่าย
วิชาการ ้านตารางฝึกท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน  
3. รายงานผลการ  าเนินงาน 
4.ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีไ ้รับมอบหมาย 
 

13.5 งานกิจกรรมกีฬาและกรีฑา 
1. วางแผนการจั กิจกรรมกีฬาและกรีฑาให้กับนักเรียนและโรงเรียน 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนไ ้มีโอกาส  เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและกรีฑาร่วมกับชดมนดมและองค์กรต่างๆ
ในระ ับท่ีสูงขึ้น 
3. จั ให้มีการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา การแข่งขันกรีฑาอ าเภอ และกรีฑาระ ับจังหวั  
สดราษฎร์ธานี 
4. จั หา  ส่ือ – อดปกรณ์   ให้เพียงพอแก่ความต้องการของนักเรียนในการฝึกซ้อม  
5. ประสานบดคลากรภายนอก ผู้ช านาญการในทักษะแต่ละ ้านเพื่อฝึกซ้อมนักกีฬา       
6. จั ท ารายงานผล งาน / โครงการเกี่ยวกับกิจกรรม  กีฬาและกรีฑา    
7. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ี  ไ ้รับมอบหมาย 
 

13.6 งานกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ 
1. ศึกษาแนวทางการจั กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พดทธศักราช ๒๕๕๑   
2. จั ท าเอกสารประกอบการจั กิจกรรม และช้ีแจงแนวทางในการจั กิจกรรม โ ยส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บดคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญท้ังความรู้ และคดณธรรมจริยธรรม  
3. จั กิจกรรมโ ยให้ผู้เรียนคิ สร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อย่าง
หลากหลายรูปแบบ เพื่อแส งถึงความรับผิ ชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสา 
4. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไ ้รับมอบหมาย 
 

13.7 งานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
1. ศึกษาวิเคราะห์นโยบายล เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
2. แต่งต้ังคณะท างาน ผู้รับผิ ชอบโ ยเน้นการมีส่วนร่วมของทดกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ก าหน ภาพความส าเร็จ เป้าหมายของการขับเคล่ือนนโยบายล เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
4. ศึกษา วิเคราะห์และปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้สอ คล้องกับกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
และบริบทของสถานศึกษา 



5. ส ารวจปัญหาและความต้องการของผู้เรียน ตามความถนั  ความสนใจ ของผู้เรียน 
6. ก าหน หัวเรื่อง ออกแบบกิจกรรมล เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และจั เตรียมส่ือ แหล่งเรียนรู้ 
อาคารสถานท่ี เพื่อสนับสนดนการจั กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ทั งนี ให้ประสำนควำมร่วมมือกับคณะครู
เพื่อให้เกิดควำมถูกต้อง  สมบูรณ์ 
7. จัดท ำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม จั กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
8. รายงานผลการ  าเนินกิจกรรม  
9. ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีไ ้รับมอบหมาย 
 

14.งานสารสนเทศบริหารวิชาการ 
หน้าที่รับผิดชอบ 
1. รับผิ ชอบงานแผนงาน สารสนเทศของกลด่มบริหารงานวิชาการ  
2. วิเคราะห์สภาพปัจจดบันปัญหา  แนวนโยบายเขตพื้นท่ีการศึกษา แผนแม่บท รวมท้ังนโยบายโรงเรียน   
3. จั ท าแผนงาน โครงการเกี่ยวกับงานวิชาการ ประเมินงานโครงการในฝ่ายวิชาการ 
4. ประสานงานในกลด่มสาระการเรียนรู้งานท่ีสังกั  จั ระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบเพื่อประโยชน์
ในการบริการ  
5. จั ท าปฏิทินปฏิบัติงาน/โครงการฝ่ายวิชาการ โ ยรวมปฏิทินปฏิบัติงานของหมว วิชาและงานท่ีสังกั   
6. จั ท าเอกสารสารสนเทศฝ่ายวิชาการให้เป็นปัจจดบันอยู่เสมอ  โ ยประสานงานกับกลด่มสาระการเรียนรู้
ในการเก็บข้อมูล   
7. จั ท ารายงานประจ าปี สรดปผลการ  าเนินแผนงานและสารสนเทศเสนอต่อโรงเรียนเมื่อส้ินภาคเรียน 
8. จั ท าสถิติ สารสนเทศผลงานนักเรียนในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ผลงานครู และกิจกรรมต่างๆของฝ่าย
วิชาการ   
9. จั ท าเอกสารเผยแพร่ภายในโรงเรียนและชดมชน  ร่วมท้ังเสนอข้อมูลต่องานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
10. งานอื่น ๆ  ตามท่ีไ ้รับมอบหมาย 

 
15.งานสารบรรณวิชาการ 

หน้าที่รับผิดชอบ 
1. รับผิดชอบงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณของฝ่ำยวิชำกำร  
2. ก ำกับดูแล  บันทึกกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
3. ลงทะเบียนรับหนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิชาการ  จากสารบรรณกลาง  เสนอหัวหน้ากลด่มบริหาร
วิชาการ  โต้ตอบหนังสือราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ  ให้ ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ  แยก
ประเภทหนังสือ  และจั ท าทะเบียนคดมหนังสือรับ – ส่ง  ให้เป็นหมว หมู่ 
4.   าเนินการในการออกค าส่ังต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิชาการ   
5. อ านวยความสะ วกครูเกี่ยวกับแบบฟอร์มต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการ   
6. ให้บริการอั ส าเนาเอกสาร ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวการเรียนการสอน 
7. จั เอกสารรายงานสรดปผลการ  าเนินงาน  งานส านักงานวิชาการเสนอต่อโรงเรียนเมื่อส้ินภาคเรียน 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีไ ้รับมอบหมาย 



16.งานพัสดุวิชาการ 
หน้าที่รับผิดชอบ 

 1. จั ซื้อ จั หา ส่ือ วัส ดอดปกรณ์ส านักงานท่ีเกี่ยวข้องกับกลด่มบริหารวิชา 
 2. การจั ท าทะเบียนคดม  และบัญชีการเบิกจ่ายวัส ดอดปกรณ์ส านักงาน 
 3.   าเนินการจั กิจกรรม ๕ ส  ในกลด่มงานให้เป็นไปตามวัตถดประสงค์และบรรลดเป้าหมาย  

4. จั ท าเอกสาร  ชด เบิกตามโครงการต่าง ๆ ของงานวิชาการ  ให้ถูกต้องตามระเบียบพัส ด 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีไ ้รับมอบหมาย 
 

17.งานประกนัคณุภาพการศกึษา 
หน้าที่รับผิดชอบ 
1. จั ท าปฏิทินงาน ประกันคดณภาพการศึกษา 
2. ประสานงานกับบดคลากรในโรงเรียน ในการ  าเนินงานประกันคดณภาพการศึกษา 
3. จั เก็บรวบรวมข้อมูลและตัวชี้วั  เพื่อประกอบเป็นเอกสารประเมินโรงเรียน 
4. จั น าเสนอผลงานการประกันคดณภาพการศึกษาต่อชดมชนและบดคลากรท่ัวไป 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีไ ้รับมอบหมาย 

 
 
18.งานขับเคลื่อนตามนโยบาย 

หน้าที่รับผิดชอบ 
1.  วิเคราะห์นโยบายมาบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 2.    าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจ าปี ท้ังมาขับเคล่ือนในการจั การเรียนการสอน 
3.  ประสานงานให้กลด่มสาระการเรียนรู้จั ท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ้านวิชาการตามแผนนโยบาย
4.  ติ ตามผลการ  าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจ าปี รวมท้ังขับเคล่ือนในการจั การ
เรียนการสอน 

 5. น าผลการติ ตามมาพัฒนานโยบาย/แผนงาน/โครงการขับเคล่ือนในการจั การเรียนการสอน 


