
 
คู่มือการปฏิบัติงาน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  

อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 

 

 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 



การบริหารงานวชิาการ 

ความส าคญัของการบรหิารงานวิชาการ 

   การบริหารงานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา เป็นภารกิจที่ส าคัญ
ของการบริหารโรงเรียนตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ถือเป็นงานที่มีความส าคัญที่สุด เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาคือ  การ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  ซึ่งขึ้นอยู่กับงานวิชาการทั้งส้ิน  งานวิชาการเป็นกิจกรรมการจัดการ
เกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร  การน าหลักสูตรไปใช้ งานการเรียนการสอน  งานส่ือการเรียนการสอน  
งานวัดผลและประเมินผล  งานห้องสมุด งานวิจัยเพื่อพัฒนา งานนิเทศการศึกษา  งานวางแผน
การศึกษา  และงานประชุมอบรมทางวิชาการต่างๆ  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของ
การศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค ์
 

 เพ่ือให้การด าเนินงานบริหาร จัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้าน
ตาขุนวิทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีผู้รับผิดชอบงานแต่ละกลุ่ม/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้/งาน อย่างชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียน และแผนปฏิบัติ
ราชการหรือแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และเป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บังเกิดผลดี ต่อ
นักเรียนและทางราชการ และส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ 
 

   งานวิชาการมีขอบข่ายครอบคลุมเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร  และการเรียนการสอน  
ตั้งแต่การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ  การจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน  การจัดบริการ
การสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล  รวมทั้งติดตามผล และส่ือการสอน รวมไปถึงการวิจัยเพื่อ
พัฒนา การนิเทศ การพัฒนาผู้สอนตลอดจนการด าเนินกิจการของโรงเรียนจะต้องเป็นไปตามหลักสูตร  
และระเบียบพิธีการของการเรียนการสอน  จ าเป็นที่จะต้องเปล่ียนแปลงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม ด้วยการจัดเนื้อหาวิชาให้ทันสมัย  ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างแท้จริงนั้น 
เกิดจากการเรียนการสอน  ดังนั้น การใช้หลักสูตรในโรงเรียนจะมีส่วนเกี่ยวโยงไปถึงการจัดตารางสอน 
การจัดชั้นเรียน  วิธีสอน แบบเรียน การใช้อุปกรณ์การสอน การประเมินผล การจัดครูเข้าสอน  การ
ปรับปรุงการเรียนการสอน  การฝึกอบรมครู  การนิเทศการศึกษา การเผยแพร่งานวิชาการ  การ
วัดผลการศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนา  การประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ   ให้เกิด
ประสิทธิภาพสถานศึกษา  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานวชิาการ 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 

 

กลุ่มงานวัดผลและประเมินผล 

 

 

 

 

กลุ่มงานพัฒนาสื่อแหล่งการเรียนรู้ 
 

กลุ่มงานทะเบียน 

 

กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

กลุ่มงานสารสนเทศบริหารวิชาการ 
 

 

 

กลุ่มงานประกันคุณภาพ 

 

 

 

 
งานส่งเสริมการเรียนการสอน 

 

งานสาระการเรียนรู้ 
 

งานนิเทศการสอน 

 

งานจัดการเรียนการสอน 

ตามนโยบาย 

 

งานห้องสมุด 

 
งานทะเบียน 

 

งาน GPA และ PR 
 

งานแนะแนว 

 

งานกิจกรรมนักเรียน 

 

งานสารบรรณวิชาการ 

 

งานพัสดุวิชาการ 

 

งานประเมินผลวิชาการ 

 

งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

คณะกรรมการกลุ่มบริหาร 

 



ด้านบริหารวิชาการ 
๑. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  

มีหน้าที่ 
๑.๑.เป็นท่ีปรึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรและงานวิชาการประมาณเดือนละ  ๔ ครั้ง   
๑.๒.ควบคุมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนติดตามการด าเนินงานของกลุ่มสาระวิชาต่างๆ โดย 
ประสานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ดูแลก ากับการวัดและประเมินผลการเรียนและจัดนิเทศการสอน   
๑.๓.จัดท าแผนงานโครงการและเสนองบประมาณประจ าปีและ ติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน/  
โครงการ ของกลุ่มสาระวิชาและงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิชาการ 
๑.๔.สนับสนุนบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาการตามนโยบายของโรงเรียน  
๑.๕.ประเมินผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของครู-อาจารย์เป็นรายบุคคลอย่างมีระบบ  เพื่อน าข้อมูล 
เสนอผู้บริหารตามโอกาส  
๑.๖.จัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชน สรุปผลการปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และ 
ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีผู้บริหารมอบหมาย 
 

๒.หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
มีหน้าที่ 

 ๒.๑.เป็นท่ีปรึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการเกี่ยวกับงานวิชาการในการ 
ขับเคล่ือนนโยบายของต้นสังกัดและนโยบายของรัฐบาล 

 ๒.๒.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการประมาณเดือนละ ๔ ครั้ง   
 ๒.๓.ช่วยควบคุมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยประสานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ดูแลก ากับการวัดและประเมินผล   
๒.๔.ร่วมจัดท าแผนงานโครงการและเสนองบประมาณประจ าปี ร่วมนิเทศการสอน ประสานงานกับกลุ่ม
สาระในด้านการสอน  การวัดผล  การประเมินผล จัดให้มีการรายงานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 

  ๒.๕. สนับสนุนบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาการตามนโยบายของโรงเรียนร่วมประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของครู-อาจารย์เป็นรายบุคคลอย่างมีระบบเพื่อน าข้อมูล เสนอผู้บริหารตามล าดับ 

   ๒.๖.จัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชน สรุปผลการปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
และ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



งานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

1.งานพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 
หน้าที่รับผิดชอบ  
1. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหลักสูตรร่วมศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พ.ศ.2551 
2. ศึกษาความต้องการของสังคมชุมชนและท้องถิ่น  
3. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.๒๕61 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 
4. ประสานงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.๒๕61 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 กับครูผู้สอนแต่กลุ่ม  
สาระการเรียนรู ้
5. มีการนิเทศและประเมินผลการใช้หลักสูตร และปรับปรุง  พัฒนาหลักสูตร 
6.ด าเนินการให้ความรู้  อบรม  แก่บุคลากรในการน าหลักสูตรสถานศึกษามาใช้ในแต่ละปีการศึกษา7.
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
 

2. งานสง่เสริมการเรียนการสอน 
 หน้าที่รับผิดชอบ  

๑.วางแผนการจัดการเรียนการสอนให้สนองต่อจุดหมาย หลักการ  โครงสร้างของหลักสูตร  โดยค านึงถึง
ความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี  บุคลากร  วัสดุ อุปกรณ์และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม  
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและทรัพยากรท้องถิ่น 
2. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดรายวิชาให้นักเรียนลงทะเบียนวิชาแต่ละภาคเรียน 
ตามท่ีฝ่ายวิชาการก าหนด  โดยตรวจสอบวิชาท่ีจัดให้เป็นไปตามโครงสร้างและถูกต้องตามเกณฑ์การจบ
หลักสูตร ร่วมกับงานทะเบียนและ GPA 
3. จัดท าแบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม  แบบบันทึกการสอนแทน อ านวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนและ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
4. รวบรวมข้อมูลรายวิชาของกลุ่มสาระในการจัดท าตารางสอนแต่ละภาคเรียน  โดยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 

ท่ีใช้ประกอบการจัดท าตารางสอน  ตารางเรียนและตารางการใช้ห้อง  ก่อนเปิดภาคเรียน  

5. ประกาศทดลองใช้และปรับปรุงตารางสอน จนเกิดผลส าเร็จ      
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



3.งานกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
หน้าที่รับผิดชอบ 
1. ท าหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สอนในกลุ่มสาระวิชาท่ีรับผิดชอบอย่างน้อย ๑๒ ช่ัวโมง 
ต่อสัปดาห์  และเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโดยต าแหน่ง    
2. บริหารงานบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยด าเนินการจัดรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3. จัดครูเข้าสอนตรงตามความรู้ความสามารถตรงตามวิชาเอก 
4. ร่วมมือกับฝ่ายบริหารวิชาการในการจัดตารางสอนควบคุม  ก ากับติดตามการเรียนการสอน  การวัดผล
ประเมินผล 
5. ให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดท าแผนจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการเรียนรู้ 
6. จัดท าเอกสารแผนงาน/โครงการในกลุ่มสาระ ตามฝ่ายวิชาการก าหนดและสอดคล้องกับแผนงาน
โรงเรียน  
7. จัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้  เสนอต่อโรงเรียนเมื่อส้ินภาคเรียน/ปี 
8. นิเทศงานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบ 
9. ประชุมครูในสังกัดอย่างน้อยเดือนละ ๑  ครั้ง  เพื่อปรับปรุงแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน 
10. ประสานงานให้มีการจัดหา ผลิต และใช้ส่ือการเรียนการสอน ปรับซ่อมส่ือการเรียนการสอน 
11. จัดให้มีการพัฒนาครูด้านวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
12. ก ากับติดตามให้ครูเข้าสอนตามตารางสอนทุกคาบ 
13. จัดสอนซ่อมเสริม  สอนชดเชยและสอนแทนเมื่อครูในหมวดลาหรือไปราชการ 
14. นิเทศก ากับการจัดท า ปพ.๕  และแผนการจัดการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้และผลงานทางวิชาการ 
15. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมวันส าคัญท่ีสัมพันธ์กับกลุ่มสาระ 
ส่งเสริมให้มี การประกวด  แข่งขันและสาธิต 
16. จัดท าระบบข้อมูล  สถิติ  เอกสารสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
17. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู  ตามแบบและวิธีการท่ีโรงเรียนก าหนด   
18. ก ากับดูแลกิจกรรมชุมชน  โครงการพิเศษท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
19. ด าเนินการให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท าการวิเคราะห์ข้อสอบ     ติดตามดูแลการสอบแก้ตัว 

การเรียนซ  า 

20. ด าเนินการประสานงานกับครูผู้สอนเกี่ยวกับแบบเรียนท่ีใช้ในการเรียนการสอนของแต่ละระดับช้ัน 
21. จัดท าทะเบียนคุมอุปกรณ์การเรียน  
22. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย   
 
 
 
 



4.งานนิเทศการเรียนการสอน 
หน้าที่รับผิดชอบ 

1. จัดท าเครื่องมือการนิเทศ  ช้ีแจงต่อหัวหน้ากลุ่มสาระและ ครูผู้สอน 
2. แต่งต้ัง คณะกรรมการนิเทศ  
3. จัดท าปฏิทินการนิเทศประจ าภาคเรียน 
5. ด าเนินการนิเทศ  โดยนิเทศ 

- โครงการสอน  
- แผนการจัดการเรียนรู้  
- การใช้ส่ือ นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
- การวัดผลและประเมินงานวิชาการ 

6. ติดตามประสานงานแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุง และ ส่งเสริมให้คุณครูทุกคนมีนวัตกรรมคนละ 1 ช้ิน ใน
แต่ละภาคเรียน   
7. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
 

5.งานวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 
หน้าที่รับผิดชอบ 
1. ศึกษาและก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 
2.พัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
3. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 
4. จัดท าแบบประเมินพัฒนาผู้เรียน (ปพ.ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง) 
5. ด าเนินการเกี่ยวกับการสอบตามนโยบายเช่นการสอบ  O -NET, NT, LAS  
6. ด าเนินการเกี่ยวกับการสอบวัดผลระดับต่าง ๆ เช่น  การสอบคัดเลือกห้องเรียน  การสอบธรรมศึกษา
วัดผลประเมินผลระหว่างเรียน 
7. ด าเนินการเกี่ยวกับการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาค/ปลายปี  
8. วางแผนด าเนินการสอบแก้ตัว  การเรียนซ้ าช้ัน/เรียนซ้ ารายวิชา 
9. ด าเนินการเกี่ยวกับการรับค าร้องสอบแก้ “ ๐ ” , “ ร ” มส และ มผ  
10. จัดท าแบบแจ้งผลต่าง ๆ 
11. จัดท าสมุดเวลาเรียน (สมุดประจ าช้ัน) จัดเตรียมเอกสาร  แบบฟอร์ม  วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ใน
การวัดผล 
12. ประเมินผลด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
13. ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน   
14. ควบคุม  ดูแล  ติดตามงานวัดผลประเมินผลการเรียน 
15. ด าเนินการเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ ๘๐%  หรือไม่ถึง ๖๐% หรือคาดว่าจะได้ “๐”เสนอ
ผู้อ านวยการตามข้ันตอน  
16. ท าประกาศรายช่ือแจ้งกิจกรรมนักเรียนของผู้เรียน 



17. ประสานงานกับอาจารย์ท่ีปรึกษาในการจัดท าเอกสารผลการเรียนรู้ของผู้เรียน   
18. ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ เกี่ยวกับผลการเรียน 
19. นิเทศ ตรวจสอบ ปพ. ต่าง ๆ พร้อมลงนามในช่องวัดผล 
20. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

6.งานพฒันาสื่อ แหล่งเรียนรู้ ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษา 
หน้าที่รับผิดชอบ 
1. จัดท าทะเบียนส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2. ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
3. ส่งเสริมการใช้และการประกวดส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามค าส่ังโรงเรียน หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

7.งานห้องสมุด 
หน้าที่รับผิดชอบ 
1. ให้การสนับสนุน  ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรยีนและครูอย่างพอเพียง 
2. ให้การบริการศึกษาค้นคว้าเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน  ครูและบุคคลท่ัวไป  
3. ให้บริการส่ิงพิมพ์และ โสตทัศนวัสดุแก่บุคลากรของโรงเรียน 

4. รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียน 
5. เป็นท่ีปรึกษาให้การสนับสนุนห้องสมุดระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. ให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชน 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าส่ังโรงเรียน หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

8.งานทะเบียนและระเบียนทางการเรียน 
หน้าที่รับผิดชอบ 
1. หัวหน้างานทะเบียน-วัดผล ท าหน้าท่ี “นายทะเบียน”ของโรงเรียน  รับผิดชอบงาน  นายทะเบียน 
ท้ังหมด  รับผิดชอบพัสดุงานทะเบียน-วัดผล 
2. เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษางานทะเบียน-วัดผล แก่รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ 
 3. จัดท าแผนงานด้านทะเบียน-วัดผล  วิเคราะห์งาน/โครงการ  เสนอโครงการและก ากับติดตามงาน/
โครงการของงานทะเบียน-วัดผล 
4. จัดท าระเบียบ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน-วัดผล 

 5. ควบคุมดูแลการจัดท าทะเบียนนักเรียนให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  



 6. จัดระบบการเก็บรักษาท่ีดี  ปลอดภัยและมีระบบการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
7. จัดท าแบบฟอร์ม  แบบค าร้องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานทะเบียน-วัดผล  ไว้บริการแก่นักเรียนและครูอย่าง
เพียงพอ 

 8. ด าเนินเกี่ยวกับการมอบตัวนักเรียนใหม่   
  - ออกเลขประจ าตัว   
  - จัดพิมพ์ช่ือนักเรียนแยกเป็นรายห้อง 
  - จัดท าทะเบียนนักเรียน   
 9. ด าเนินการในการจัดจ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน 
 10. ด าเนินเกี่ยวกับการรับค าขอร้อง  และด าเนินการในการขอแก้หลักฐานในทะเบียนนักเรียน  
 11. จัดท าและตรวจสอบระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ ๑) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

12. ออกระเบียนแสดงผลการเรียนให้แก่นักเรียนท่ีจบหลักสูตรและประสงค์จะลาออกและจัดท ารายงาน
ผลการเรียนของผู้เรียนท่ีจบหลักสูตร (ปพ ๑) ให้เสร็จส้ินเรียบร้อยภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันอนุมัติผล
การเรียนส่งหน่วยงานเจ้าของสังกัด  ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
13. จัดท ารายงานด าเนินการในการออกประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  จัดท าทะเบียนคุมและการ
จ่ายประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ด าเนินการในการออกเอกสารรับรองผลการเรียน  รับรองการ
เป็นนักเรียน  เอกสารแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษและเอกสารรับรองอื่น ๆ ท่ีนักเรียนร้องขอ 

 14. ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นท่ีขอตรวจคุณวุฒิ 
15. ด าเนินการในการขอตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียน การขอผ่อนผันการเรียน  การหยุดพักการเรียน 
การเปล่ียนแปลงวิชาเรียน  การถอน  การขอเพิ่มวิชาเรียนการควบคุมดูแล  ก ากับ  ติดตาม  งานด้าน
วัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและปฏิทินท่ีก าหนด 
16. ด าเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการเรียนการประเมินผลการเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  มีการจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบด้วยโปรแกรม SGS  อ านวยความสะดวกแก่การสืบค้นและให้บริการด าเนินการเกี่ยวกับ
การลงทะเบียนวิชาแต่ละภาคเรียน   โดยประสานงานกับ ฝ่าย GPA  เพื่อตรวจสอบรายวิชาลงทะเบียน  
เก็บหลักฐานการลงทะเบียนไว้ตรวจสอบและติดตามผลการเรียน   
17. ด าเนินการเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงผลการเรียนของนักเรียนท่ีไม่ผ่านรายวิชาและการลงทะเบียน
เรียนซ้ า  
18. ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน พิจารณาความสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษาใน
การพิจารณานักเรียนย้ายเข้าเรียน รายงานข้อมูลการให้บริการเชิงสถิติอย่างเป็นระบบ  

 19. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 



9.งานรบันกัเรียน 
หน้าที่รับผิดชอบ 
1. ศึกษาเกณฑ์การรับนักเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการรับนักเรียนเข้าเรียน 
2.จัดท าค าส่ังการรับ นักเรียนประชาสัมพันธ์แนวทางการรับนักเรียนแก่นักเรียนและงานแนะแนวดว้ย
วิธีการท่ีหลากหลาย 
3. จัดท าเอกสารต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการรับนักเรียน 
4. จัดท ารายงานผลการรับนักเรียน   
5. ด าเนินการในการจัดสอบแยกห้องเรียน รายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียน ตามก าหนดการของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

10.งานดแูลและสนบัสนนุนกัเรยีนเรยีนร่วม 
หน้าที่รับผิดชอบ 
1. วางแผนการด าเนินงานคัดกรองนักเรียนพิเศษด้านการอ่าน การเขียน คิดค านวณ 
2. จัดท าแบบคัดกรองนักเรียน การอ่าน-การเขียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
3. จัดท าแบบคัดกรองส าหรับนักเรียนพิเศษ 
4. จัดท าแผน IEP ส าหรับนักเรียนพิเศษ 
5. ส่งเสริมนักเรียนกลุ่มพิเศษท่ีมีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
6. ติดตามผลการพัฒนาทางด้านการเรียนรู้ของนกัเรียนกลุ่มพิเศษ เพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
 

11.งาน GPA และ PR 
 หน้าที่รับผิดชอบ 

1. จัดซื้อ  จัดหา  พัฒนา  ส่ือเครื่องมือเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องศึกษา   
2. อบรม  สัมมนาการใช้งานโปรแกรม SGS  ตามวัตถุประสงค์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ 
3. ประสานงานกับงานทะเบียนวัดผลประเมินผลเกี่ยวกับประวัติ และผลการเรียนของนักเรียน 

4. จัดรวบรวมข้อมูล  และด าเนินการจัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันประสานงานกับกลุ่มงาน / กลุ่มสาระ /
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑  น าส่งข้อมูล  และเอกสารรายงานเขตพื้นท่ีตาม
ก าหนด 
5. ช่วยท าแผนงาน / โครงการ แผนปฏิบัติการของกลุ่มวิชาการ 
6. จัดท าผลการเรียนเฉล่ีย GPA ,  PR ของโรงเรียน  และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
7. ออกใบรับรองผลการเรียน 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



12.การจดัการเรยีนการสอน 
 หน้าที่รับผิดชอบ 

1. จัดช่ัวโมงสอนให้ครูได้ ปฏิบัติงานสอนไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์  หากช่ัวโมงปฏิบัติงานการสอน
น้อยกว่าให้ ปฏิบัติงานสนับสนุนทดแทน 
2. รับผิดชอบในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ความร่วมมือกับฝ่ายวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน  รับผิดชอบในช่ัวโมงท่ีมีหน้าท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเข้าสอนและ

ออก ตรงตามเวลาท่ีก าหนด    

3. ใช้แผนการจัดการเรียนรู้และส่ือ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน  ครบถ้วนตาม
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ  มีการประเมินผลการเรียนของนักเรียนตามสภาพจริง มีการ
สอนซ่อมเสริม 
4. จัดเตรียมเอกสารการสอนให้เป็นปัจจุบัน ส าหรับการรับการนิเทศจากหัวหน้ากลุ่มสาระฯ  และ
รายงานตามเอกสารท่ีโรงเรียนก าหนด ตรงตามเวลา   พร้อมท้ังให้มีรายงานผลการพัฒนาแก้ปัญหาด้าน
การเรียนของนักเรียน  
5. ปฏิบัติงานสอนแทนบุคลากรในกลุ่มสาระ  

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
13.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

หน้าที่รับผิดชอบ 

 1. ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
2. ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา  และนโยบายของ
สถานศึกษา 
3. รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมในหลักสูตร  ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  เช่น  กิจกรรมชุมนุม  
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมแนะแนว  
กิจกรรมเพื่อสังคมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมกีฬาและกรีฑา 
2. จัดซื้อ  จัดท าส่ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไว้บริการครูผู้สอน ก ากับ  ติดตาม  ดูแลจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
3. ประสานงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาทุกรูปแบบกับทุกฝ่ายให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด   
4. รวบรวมข้อมูล  สถิติ  ระเบียบ  แนวปฏิบัติ  หลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมผู้เรียนประเมินผลการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียน 

 5. สรุปรายงานเสนอต่อโรงเรียนและฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องcc 
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 



13.1 งานแนะแนว 
1. จัดองค์กรบริหารงานแนะแนวให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ท่ีก าหนดในขอบข่ายของการบริการ 
2. แนะแนวจัดปฐมนิเทศนักเรียนช้ัน ม.๑ และ ม.๔ ท่ีเข้าใหม่แต่ละปีการศึกษา 
3. จัดงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนช้ัน ม.๓ และ ม.๖ ร่วมมือกับงานทะเบียนวัดผล  ในการ
ลงทะเบียนวิชาเรียนและตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน   
4. ด าเนินการในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา  รางวัลการศึกษาต่าง ๆ และ
ด าเนินการเกี่ยวกับ กองทุนอื่น ๆ เพื่อการศึกษา 
5. ประสานงานให้กับวิทยากรและสถาบันการศึกษาภายนอกเข้ามาให้การแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ รวมท้ังนักเรียนกลุ่มท่ีสนใจไปศึกษาจากสถานศึกษา สถานประกอบการหรือสถาน
ประกอบอาชีพ อิสระภายนอก  
6. จัดแผนงาน  โครงการแนะแนว  และการจัดปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
7. ประสานงานการจัดสอนวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการกับสถาบันการทดสอบต่าง ๆ   
8. ด าเนินการเกี่ยวกับการสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนช้ัน ม.๓  และ ม.๖ 
9. จัดเก็บและรวบรวม สถิติข้อมูลด้านต่าง ๆ ตลอดจนปีการศึกษา  และน าเสนอเป็นเอกสาร
เผยแพร่เมื่อ ส้ินภาคเรียน/ปี  
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

13.2 งานกิจกรรมชุมนุม 
1. ส ารวจผู้สนใจในการเปิดชุมนุม  
2. จัดท าแบบฟอร์ม การสมัครเป็นสมาชิกชุมนุม   
3. ช้ีแจงระเบียบแนวปฏิบัติ  เกี่ยวกับความส าคัญของการเรียน  กิจกรรมชุมนุม 
4. รับสมัครและจัดท า รายช่ือ  ให้กับคุณครูท่ีปรึกษาชุมนุม  และงานทะเบียนวัดผลรวมรวบและ
ประเมินผล  การเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 
5. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมชุมนุม 
 

13.3. งานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี
1.ส่งเสริมการจัดการกิจกรรมลูกเสือ –  เนตรนารี ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   
2.ประชุมช้ีแจงแนวทาง  การจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  และการวัดผลประเมินผล ร่วมกับ 
ผู้ก ากับ   รองผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน  
3. สนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนได้เข้ารับการอบรบและคุณวุฒิทางลูกเสือ  
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารีของแต่ละระดับช้ันต่อผู้บังคับบัญชา 
5. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 
 
 
 



13.4 งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
1. ศึกษาระเบียบการน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับค่ายวิภาวดีรังสิต จ.สุราษฎร์ธานี  
2. รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  และน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประสานงานกับฝ่าย
วิชาการด้านตารางฝึกท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน  
3. รายงานผลการด าเนินงาน 
4.ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

13.5 งานกิจกรรมกีฬาและกรีฑา 
1. วางแผนการจัดกิจกรรมกีฬาและกรีฑาให้กับนักเรียนและโรงเรียน 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาส  เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและกรีฑาร่วมกับชุมนุมและองค์กรต่างๆ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
3. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา การแข่งขันกรีฑาอ าเภอ และกรีฑาระดับจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
4. จัดหา  ส่ือ – อุปกรณ์   ให้เพียงพอแก่ความต้องการของนักเรียนในการฝึกซ้อม  
5. ประสานบุคลากรภายนอก ผู้ช านาญการในทักษะแต่ละด้านเพื่อฝึกซ้อมนักกีฬา       
6. จัดท ารายงานผล งาน / โครงการเกี่ยวกับกิจกรรม  กีฬาและกรีฑา    
7. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ี  ได้รับมอบหมาย 
 

13.6 งานกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ 
1. ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   
2. จัดท าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม และช้ีแจงแนวทางในการจัดกิจกรรม โดยส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญท้ังความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม  
3. จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อย่าง
หลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสา 
4. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

13.7 งานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
1. ศึกษาวิเคราะห์นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
2. แต่งต้ังคณะท างาน ผู้รับผิดชอบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ก าหนดภาพความส าเร็จ เป้าหมายของการขับเคล่ือนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
4. ศึกษา วิเคราะห์และปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
และบริบทของสถานศึกษา 
5. ส ารวจปัญหาและความต้องการของผู้เรียน ตามความถนัด ความสนใจ ของผู้เรียน 



6. ก าหนดหัวเรื่อง ออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และจัดเตรียมส่ือ แหล่งเรียนรู้ 
อาคารสถานท่ี เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ทั งนี ให้ประสานความร่วมมือกับคณะครู

เพื่อให้เกิดความถูกต้อง  สมบูรณ์ 

7. จัดท าปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 

8. รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  
9. ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

14.งานสารสนเทศบริหารวิชาการ 
หน้าที่รับผิดชอบ 
1. รับผิดชอบงานแผนงาน สารสนเทศของกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
2. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา  แนวนโยบายเขตพื้นท่ีการศึกษา แผนแม่บท รวมทั้งนโยบายโรงเรียน   
3. จัดท าแผนงาน โครงการเกี่ยวกับงานวิชาการ ประเมินงานโครงการในฝ่ายวิชาการ 
4. ประสานงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้งานท่ีสังกัด จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบเพื่อประโยชน์
ในการบริการ  
5. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน/โครงการฝ่ายวิชาการ โดยรวมปฏิทินปฏิบัติงานของหมวดวิชาและงานท่ีสังกัด  
6. จัดท าเอกสารสารสนเทศฝ่ายวิชาการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  โดยประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ในการเก็บข้อมูล   
7. จัดท ารายงานประจ าปี สรุปผลการด าเนินแผนงานและสารสนเทศเสนอต่อโรงเรียนเมื่อส้ินภาคเรียน 
8. จัดท าสถิติ  สารสนเทศผลงานนักเรียนในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ผลงานครู และกิจกรรมต่างๆของฝ่าย
วิชาการ   
9. จัดท าเอกสารเผยแพร่ภายในโรงเรียนและชุมชน  ร่วมทั้งเสนอข้อมูลต่องานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
10. งานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

15.งานสารบรรณวิชาการ 
หน้าที่รับผิดชอบ 
1. รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของฝ่ายวิชาการ  

2. ก ากับดูแล  บันทึกการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 

3. ลงทะเบียนรับหนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิชาการ  จากสารบรรณกลาง  เสนอหัวหน้ากลุ่มบริหาร
วิชาการ  โต้ตอบหนังสือราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ  ให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ  แยกประเภท
หนังสือ  และจัดท าทะเบียนคุมหนังสือรับ – ส่ง  ให้เป็นหมวดหมู่ 
4. ด าเนินการในการออกค าส่ังต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิชาการ   
5. อ านวยความสะดวกครูเกี่ยวกับแบบฟอร์มต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการ   
6. ให้บริการอัดส าเนาเอกสาร ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวการเรียนการสอน 
7. จัดเอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  งานส านักงานวิชาการเสนอต่อโรงเรียนเมื่อส้ินภาคเรียน 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



16.งานพัสดุวิชาการ 
หน้าที่รับผิดชอบ 

 1. จัดซื้อ จัดหา ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ส านักงานท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารวิชา 
 2. การจัดท าทะเบียนคุม  และบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
 3. ด าเนินการจัดกิจกรรม ๕ ส  ในกลุ่มงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย  

4. จัดท าเอกสาร  ชุดเบิกตามโครงการต่าง ๆ ของงานวิชาการ  ให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

17.งานประกนัคณุภาพการศกึษา 
หน้าที่รับผิดชอบ 
1. จัดท าปฏิทินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียน ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
3. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและตัวชี้วัด เพื่อประกอบเป็นเอกสารประเมินโรงเรียน 
4. จัดน าเสนอผลงานการประกันคุณภาพการศึกษาต่อชุมชนและบุคลากรท่ัวไป 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
18.งานขับเคลื่อนตามนโยบาย 

หน้าที่รับผิดชอบ 
1.  วิเคราะห์นโยบายมาบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 2.  ด าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจ าปี ท้ังมาขับเคล่ือนในการจัดการเรียนการสอน 
3.  ประสานงานให้กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการตามแผนนโยบาย
4.  ติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งขับเคล่ือนในการจัดการ
เรียนการสอน 

 5. น าผลการติดตามมาพัฒนานโยบาย/แผนงาน/โครงการขับเคล่ือนในการจัดการเรียนการสอน 


