
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มอืการปฏบิตัิงาน 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
ตำบลหนองหลวง  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 



 

 
การบริหารจัดการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
__________________________ 

 
 หลักสูตรสถานศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลตามจุดหมายของหลักสูตรมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับ
กระบวนการบริหารจัดการนำหลักสูตรไปใช้ ดังนั้น โรงเรียนหนองหลวงศึกษา จึงจำเป็นต้องมีการวางแผน
บริหารจัดการหลักสูตร เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การนำหลักสูตรไปใช้บรรลุผลสูงสุดการวางแผนบริหาร
จัดการหลักสูตรของโรงเรียนหนองหลวงศึกษาเป็นการกำหนดแผนปฏิบัติการ (Operation Plan)  
ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีช่วยให้ทราบแนวปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ สนับสนุนการใช้หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  เพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรในชุมชน ท้ังทรัพยากรท่ีเป็น                  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรอื่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา รวมทั้งการสร้าง 
ความเข็มแข็งให้คณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกรูปแบบ โดยใช้รูปแบบ 
การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management)  การบริการจัดการ 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management)  โรงเรียนมีอำนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
และมีความเป็นอิสระและคล่องในการบริหารจัดการในการตัดสินใจส่ังการเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา  
ท้ังด้านหลักสูตร  การเงินงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไปของสถานศึกษาเอง โดยมี
คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง องค์กรและ
ชุมชน ร่วมกันบริหารจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง  
และชุมชนมากท่ีสุดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจะประสบความสำเร็จ คือ การดำเนินการให้บุคลากร มี
ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์และส่ือสารให้ทุกคนท่ีเกี่ยวข้องได้รับรู้    
และเข้าใจตรงกัน การประสานงานรับการสนับสนุนจากเขตพื้นท่ีการศึกษาให้เป็นไปด้วยดี ท้ังด้านงบประมาณ 
การช่วยเหลืองด้านวิชาการการบริหารและด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ กลยุทธ์สำคัญของการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้ประสบความสำเร็จนั้นโรงเรียนมีการดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 
            1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างท่ัวถึง 
             2. การกำหนดบทบาท หน้าท่ีให้ชัดเจน 
 3. การสรรหา คัดเลือกคณะกรรมการให้ได้คนมีความรู้ ความสามารถ เสียสละ 
และเป็นตัวแทน  ของกลุ่มต่างๆ อย่างแท้จริง 
   4. จัดการฝึกอบรม / สัมมนาให้คณะกรรมการ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารและ 
จัดการศึกษา และการดำเนินงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
            5. การสนับสนุนให้ครู อาจารย์ได้ปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกับคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด 
   6. การจัดให้มีเครือข่าย เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์และความร่วมมือ 
  7. จัดให้มีการกำหนดมาตรฐาน และกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานให้ชัดเจน 
    8. การพิจารณาให้สวัสดิการและการบริการแก่คณะกรรมการตามท่ีเห็นสมควรและชอบธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา มีการกำหนดกระบวนการและขั้นตอน 
ในการบริหารงานวิชาการดังนี ้   
  1. การวางแผน (Planning) 
                     2. การจัดองค์กร (Organizing) 
                     3. การจัดวางตัวบุคลากร (Staffing) 
                     4. การบังคับบัญชา (Directing) 
                     5. การประสานงาน (Co-ordinating) 
                     6. การรายงาน (Reportting) 
                     7. การงบประมาณ (Budgeting) 
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้วางแผนงานไว้ในแผนปฏิบัติการ/โครงการ/งาน/กิจกรรม  
ประจำปี  แล้วยังกำหนดบทบาท หน้าท่ี ท่ีสนองเจตนารมณ์ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ไว้ดังนี ้
 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
                     1) จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                     2) บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
                     3) นิเทศเพื่อการพัฒนาการใช้หลักสูตรภายในสถานศึกษา 
                     4) ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้เขตพื้นท่ี
การศึกษารับทราบ 
 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
                     1) จัดทำแผนการเรียนรู้ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม 
                     2) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมท้ังด้านเวลาสาระการเรียนรู้ 
และผู้เรียน 
                     3) จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 
จากแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 
                     4) ใช้การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
                     5) ให้ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
                     6) ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนกาเรียนรูอ้ย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 
  
 3. การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
                     1) กำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
                     2) จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา 
                     3) วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ เทียบโอนผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 
                     4) จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกระดับช้ัน และจัดให้มีการซ่อมเสริม กรณีท่ีมีผู้เรียน 
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
                     5) จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
                     6) มีการเทียบโอนผลการเรียนโดยคณะกรรมการ 
                     7) จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
เพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
  
 
 



 
 

4. การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
                     1) จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
                     2) สนับสนุน ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพในระดับหน่วยงานภายในสถานศึกษา 
                     3) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
                     4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  

5. การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
                     1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อการศึกษา 
                     2) จัดหาจัดทำส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับครูและผู้เรียนอย่างเพียงพอ  
และหลากหลาย 
 6. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
                     1) จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงและสอดคล้อง 
กับการจัดกระบวนการเรียนรู ้
                     2) ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ท้ังในและนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนา 
การเรียนรู ้
           7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                     1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  
การใช้ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
                      2) รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน 
ให้ครูนำผลการวิจัย มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา           
 
 8. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
                      1) ดำเนินการเสริมความรู้และประสบการณ์ให้กับชุมชนโดยร่วมมือกับบุคคลชุมชน  
องค์กร หน่วยงาน  และสถาบันทางสังคมอื่น 
                      2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ  
เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ โดยร่วมมือกับบุคคล ชุมชนองค์กร 
หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอื่น 
                      3) สนับสนุนและช่วยเหลือให้มีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างชุมชน  
โดยร่วมมือกับบุคคลชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอื่นการจัดองค์กร กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียน หนองหลวงศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สกลนคร สำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และ มัธยมศึกษาตอนปลาย จะมีโครงสร้างการบริหารจัดการท่ีแตกต่างกับโรงเรียนอื่น ๆ บ้างเล็กน้อย ตาม
สภาพของท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานวิชาการได้ศึกษาวิเคราะห์สภาพโดยภาพรวมของโรงเรียน จาก
ยุทธศาสตร์ นโยบาย ขอบเขตภารกิจของโรงเรียน สภาพความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจนศักยภาพของ
โรงเรียนและหลักสูตรท่ีใช้ในปัจจุบัน จึงได้กำหนดโครงสร้างในการบริหารงาน 
ท่ีเอื้อกับการปฏิบัติงาน ไว้ดังนี้ 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

รองผู้อำนวยการโรงเรยีน 

สำนักงานบริหารวิชาการ 
• งานธุรการ-สารบรรณ 
• พัสดุ-การเงิน  

งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
• งานพัฒนาหลักสูตร 
• งานพัฒนาการเรียนการสอน 
• งานพัฒนาครูด้านวิชาการ 
งานกลุ่มสาระ 
• งานเครือข่ายวิชาการ 
 

งานทะเบียน 
• งานทะเบียนประวัตินักเรียน 
• งานข้อมูล SGS 
• งานเทียบโอนผลการเรียน 
• งานรับนักเรียน  
การจบหลักสูตร ม.3 ,ม.6 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
• งานประเมินภายใน 
• งานประเมินคุณภาพภายนอก 
การนิเทศภายใน 
ข้อมูลนักเรียน DMC 

งานวัดผลและประเมินผล 
• การสอบกลางภาค ปลายภาค 
• การจัดข้อสอบกลาง/GPA PR 
• การสอบ ONET PISA 
 ผลการเรียนบกพร่อง 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
• พัฒนาหลักสูตร/กิจกรรม 
(ชุมนุม ลูกเสือ จิตอาสา อื่นฯ) 
• นิเทศติดการเรียนการสอน 
• งานแนะแนว 

 



 
 

 
ขอบข่ายบริหารงานวิชาการ ขอบข่ายและภารกิจงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  มี 17 งาน 
 
1. การพัฒนาหรือดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ  
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
4. การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา  
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
6. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
8. การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
9. การนิเทศการศึกษา  
10. การแนะแนว  
11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในและมาตรฐานการศึกษา  
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ 
     และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  
15. การจัดทำระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  
17. การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนหนองหลวงศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

**************************************************** 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการมีหน้าท่ีในการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนสู่มาตรฐานคุณภาพระดับ
สากล  
มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงแบ่งการบริหารออกเป็น  งาน ได้แก่ งานบริหารกลุ่ม
บริหารงาน  งานหลักสูตรและงานการเรียนการสอน  งานประกันคุณภาพ  งานทะเบียน  งานวัดผลและ
ประเมินผล  งานแนะแนว และงานห้องสมุด   โดยมีรายละเอียดของภาระงานและความรับผิดชอบดังนี้ 
 
1. งานบริหารกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

นายสมาน  รัตนวงศ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางสาวมัสญา  การะจักษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 
นางสาวกรรณิกา  เพลาวัน รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 

เป็นงานท่ีหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ วางแผน บริหารจัดการ และการดำเนินงานร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการ เพื่อนำนโยบาย แผนปฏิบัติงานไปปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  
โดยมีรายละเอียดงาน  ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
2) เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 
3) กำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนางานในกลุ่มบริหารวิชาการ 
4) นิเทศ กำกับ ติดตาม และดูแลให้การบริหารงานในกลุ่มบริหารงานวิชาการดำเนินการไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ ตามภาระงานท่ีกำหนดไว้ 
5) นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการะบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล ตามหลักสูตร

สถานศึกษา  
โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 

6) ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานวิชาการและนำผลการประเมิน 
การปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารวิชาการมาปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

7) สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
8) สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
9) ให้บริการส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ท้ังในงานการเรียนการสอน 

และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิชาการ 
10) วางแผนการจัดช้ันเรียนประจำปี 
11) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

นางสาวกรรณิกา  เพลาวัน หัวหน้างาน 
นางสาวมัสญา  การะจักษ์ เจ้าหน้าที ่
นางชนกชนม์  บุญประสิทธิ์ เจ้าหน้าที ่

2.1  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
งานหลักสูตร ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ของโรงเรียน เพราะการท่ี

ครูผู้สอน 
จะนำหลักสูตรไปใช้  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งท่ีครูผู้สอนจะต้องรู้หลักสูตร  
รู้จุดมุ่งหมายของหลักสูตร รู้จักวิธีการวิเคราะห์หลักสูตร รู้จักแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน งานหลักสูตร
ประกอบด้วย 

1) ศึกษา วิเคราะห์เอกสารหลักสูตร และข้อมูล ท่ีดำเนินการต่อการพัฒนาหลักสูตร 
2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์  

ภารกิจศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
3) ประสานงานและจัดทำโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
4) กำกับติดตามให้คุณครูนำหลักสูตรไปใช้ 
5) ประเมินการใช้หลักสูตรเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
6) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     
7) จัดทำสารสนเทศเพื่อเป็นข้อมูลและประโยชน์ในการบริหารจัดการหลักสูตร 

2.2  งานการเรียนการสอน  มีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 
1) จัดกลุ่มนักเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตร  
2) จัดทำตารางเรียนตารางสอน  ตารางการใช้ห้องต่างๆ 
3) จัดครูเข้าสอนตามตาราง 
4) ดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
5) ควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติการสอนของครู  ตามตารางสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ 
6) จัดสอนแทนพร้อมท้ังจัดทำสถิติการสอนแทนครูประจำวิชาทุกคน 
7) นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานด้านวิชาการ 
8) ประสานงานกับงาน /กลุ่มสาระ /กลุ่มบริหารงานวิชาการต่างๆในการจัดห้องเรียน ห้อง

พิเศษ  
ห้องบริการ และอาคารฝึกงาน 

9) ดำเนินการให้มีการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา การจัดกระบวน 
การเรียนการสอน 

10) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินมาพัฒนางานท่ีรับผิดชอบทุกงาน 
11) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบต่อผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา  

โดยผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการวิชาการ   
12) จัดทำทะเบียนส่ือ และการยืมส่ือไปใช้เป็นปัจจุบัน 
13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ท่ีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษามอบหมาย 

 2.3 งานส่งเสริมวิชาการ  มีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 
2.3.1 พัฒนาการเรียนการสอน  ดังนี ้

1) ส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนการสอนแบบต่างๆ 
2) ส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
3) ส่งเสริมให้ครูใช้วิธีการสอนโดยใช้วิธีการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
4) จัดหาแหล่งวิทยาการและวิทยากรภายนอกมาช่วยสอน 
5) พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  



 
 
 

2.3.2.จัดสอนซ่อมเสริม  
2.3.3.จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน  ดังนี ้

1) การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
2) การให้นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
3) การประกวดแข่งขัน 
4) การจัดนิทรรศการ 
5) การฝึกงาน 
6) การศึกษานอกสถานท่ี 
7) การให้นักเรียนผลิตผลงาน 
8) การแสดงหรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน 
9) กิจกรรมอื่นๆ ท่ีส่งเสริมการเรียนการสอน 

2.3.4 พัฒนาครูทางด้านวิชาการ โดยกำหนดแผนหรือโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร  ดังนี้ 
1) การนิเทศภายใน (หนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรม) 
2) จัดหา  จัดทำ  เอกสารความรู้ทางวิชาการ 
3) การอบรม  หรือฝึกอบรม  การประชุมปฏิบัติการ  การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ 

 2.3.5 การส่งเสริมความถนัดและความสามารถทางวิชาการ 
1) สำรวจนักเรียนท่ีมีความถนัด ความสามารถ ความสนใจในด้านใด และเก็บรวบรวมไว้ 

อย่างเป็นระบบ                          
2) จัดแหล่งเรียนรู้และบริการเอกสารส่ิงตีพิมพ์ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาอย่างอิสระ 

ตามเนื้อหาและเรื่องท่ีสนใจ 
3) จัดกิจกรรมตามความถนัดและความสามารถทางวิชาการ เช่น  การประกวด

ความสามารถ 
ของนักเรียน  การสอบแข่งขันทางวิชาการ  การจัดทัศนศึกษา  การส่งเข้ารับการอบรมและเข้าค่าย 

4) ส่งเสริมความสามารถของนักเรียน โดยให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานรายงาน  
จัดนิทรรศการในวันสำคัญต่าง 

5) ประเมินการก้าวหน้าของนักเรียนและส่งเสริมให้ได้ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

6) ประสานกับผู้ปกครองโดยรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับความสามารถพิเศษของนักเรียน  
เพื่อจะได้ร่วมมือกันพัฒนาสติปัญญาของนกัเรียนให้สูงขึ้น 
 2.4  งานกลุ่มสาระ  มีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้  

2.4.1 งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้
1) จัดต้ังคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอน 

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้
2) ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ตามระบบของการนิเทศภายในโรงเรียน 

โดยเน้นการประเมินผลงานตนเอง 
3) กำหนดโครงการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สรรหาบุคคล ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอ

โครงการ 
เพื่อขออนุมัติ จัดหางบประมาณดำเนินการ  ประสานงานกับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องมีการประชุมคณะกรรมการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

4) ควบคุมดูการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระต่างๆ และวิชาท่ีได้รับผิดชอบ ให้เป็นไปตาม
หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
 



 
 

5) ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินการปฏิบัติงาน และสรุปรายงาน 
ผลเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 

6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษามอบหมาย 
  2.4.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1) เป็นกรรมการบริหารงานวิชาการ 
2) ควบคุมดูการเรียนการสอนในกลุ่มสาระต่างๆและวิชาท่ีได้รับผิดชอบให้เป็นไปตาม

หลักสูตร 
และแผนการจัดการเรียนรู้ 

3) บริหารงบประมาณและพัสดุของกลุ่มสาระวิชาท่ีรับผิดชอบ 
4) วิเคราะห์หลักสูตรและข้อสอบวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระเพื่อนำไปปรับปรุงการเรียนการ

สอน 
5) จัดการทดสอบ  กำหนดแนวการออกข้อสอบ   และตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ 

ในกลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบ                
6) ตรวจ  ปพ.5 ของครูในกลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบ และนำส่งกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
7) นิเทศงานวิชาการในกลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบ  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
8) ประสานงานกับครู อาจารย์  และกลุ่มบริหารงานต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมสร้างเสริม 

ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างครูภายในกลุ่มสาระ และครูภายในโรงเรียน 
9) ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินการปฏิบัติงาน และสรุปรายงาน

ผล 
เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง  

10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษามอบหมาย 
 
  2.4.3 ครูประจำวิชา 

1) ปฏิบัติงานการสอนในรายวิชาต่างๆ  ตามคำส่ังของโรงเรียน 
2) จัดทำ ปพ. 5 ให้ถูกต้องเรียบร้อยและส่งหัวหน้ากลุ่มสาระ  ตามปฏิทินปฏิบัติงาน 

ของกลุ่มบริหารงานวิชาการวิชาการ 
3) วิเคราะห์หลักสูตร  และข้อสอบในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ  เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนา 

การเรียนการสอน 
4) ดำเนินการประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีสอนให้เป็นไปตามระเบียบ 
5) ดำเนินการสอนซ่อมเสริมตามท่ีกลุ่มบริหารงานวิชาการกำหนด 
6) เสนอแนะหัวหน้ากลุ่มสาระในการจัดหาส่ือการเรียนการสอน 
7) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  แผนการเรียนรู้  โครงการสอนในรายวิชาท่ีสอน 
8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษามอบหมาย 

 
3.  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นางสาวรุจิรา   พรมบุญ หัวหน้า   มีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 
1. ควบคุมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ท้ังกิจกรรมบังคับและกิจกรรมเลือก 
2. วางแผนและกำหนดให้นักเรียนเลือกกิจกรรม 
3. ดำเนินการจัดครู อาจารย์ ทำหน้าท่ีเป็นที่ปรึกษาแต่ละกิจกรรม 
4. รวบรวมรายช่ือนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ใหค้รูท่ีปรึกษากิจกรรม 
5. ดำเนินการให้มีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ 

 
 



 
 
 

6. จัดหา รักษา วัสดุ  อุปกรณ์  ส่ือการเรียนการสอน  เพื่อใช้ในกิจกรรม 
7. ประสานงานกับครูท่ีปรึกษากิจกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการ

ปฏิบัติงาน 
8. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบต่อผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา 

เมื่อส้ินปีการศึกษา 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษามอบหมาย 

 
4. งานทะเบียน 

นางสาวกุสุมาลย์  สุวรรณกิจ หัวหน้าและนายทะเบยีน 
นางสาวอัญชลี  หมู่มาก  ผู้ช่วยนายทะเบียนและนายทะเบยีนระดับชั้น ม. 6 
นายจตุรงค์  สอดเสน  นายทะเบียนระดับชั้น ม. 1 
นางสาวชนกชนม์  บุญประสิทธิ์ นายทะเบียนระดับชั้น ม. 2 
นางสาวกรรณิกา  เพลาวัน นายทะเบียนระดับชั้น ม. 3 
นางสาวรุจิรา  พรมบุญ  นายทะเบียนระดับชั้น ม. 4 
นางสาวมัสญา   การะจักษ์ นายทะเบียนระดับชั้น ม. 5 

 มีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 
1. ปฏิบัติหน้าท่ีนายทะเบียนของโรงเรียน 
2. จัดทำแบบประกาศ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ในการรับนักเรียนใหม่ 
3. จัดการรับมอบตัวนักเรียน พิมพ์รายช่ือนักเรียนใหม่ และตรวจสอบหลักฐานการรับมอบตัว

นักเรียน 
4. จัดทำทะเบียนนักเรียนและให้เลขประจำตัวนักเรียนใหม่ 
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของนักเรยีน 
6. จัดทำและดำเนินการเกี่ยวกับแบบฟอร์ม แบบคำร้องต่าง ๆ ใช้ในงานทะเบียนวิชาการ 

ให้เป็นไปตามข้ันตอน และตามท่ีทางกลุ่มบริหารงานวิชาการกำหนด 
7. รับผลการสอบทุกรายวิชาทุกระดับช้ันจากงานวัดผลและบันทึกผลการเรียน การแก้ไข   

ผลการเรียนโดยโปรแกรมท่ีสำนักงานต้นสังกัด 
8. ดำเนินการขอซื้อ จัดทำ และตรวจสอบเอกสาร หลักฐานทางการศึกษาของผู้เรียน  

ได้แก่  ปพ.1 - ปพ.3  และประกาศนียบัตร 
9. ดำเนินการออกประกาศนียบัตร พร้อมท้ังจัดทำแบบรายงานผลการเรียนของผู้จบหลักสูตร 

(ปพ.3)  
พร้อมส่งแบบรายงานไปยังหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

10. จัดทำ GPA/PR ของโรงเรียนพร้อมท้ังรายงานไปยงัหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามกำหนด 
11. ดำเนินการยกเลิก ปพ.1บ–พ  ท่ีผิดพลาดจนใช้การไม่ได้ 
12. จัดทำใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) และใบรับรองอื่น ๆ 
13. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับคำร้อง การลาพักการเรียน การย้ายสถานศึกษา การลา  

การออกของนักเรียน 
14. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ครู ผู้ปกครอง  และนักเรียนท่ีมาติดต่อเกี่ยวกับงาน

ทะเบียน 
15. สรุปผลการดำเนินงานของงานทะเบียนเสนอโรงเรยีนทุกภาคเรียน 
16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ท่ีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษามอบหมาย 

 
 
 



 
 
 
5. งานวัดผลและประเมินผล 

นายจตุรงค์   สอดเสน   หัวหน้า    มีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 
1. ติดตาม ดูแล และดำเนินงานวัดผลตามระเบียบการวัดและประเมินผลท้ังหมด 
2. จัดทำผลการเรียนเฉล่ีย (GPA)  และหาค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR) 
3. จัดเตรียมเอกสารการประเมินผลการเรียน  
4. ระเบียนสะสม  แบบกรอกคะแนน  แบบบันทึกพัฒนาการของนักเรียน  เอกสารต่าง ๆ  

ตามวัตถุประสงค์การนำเอกสารไปใช้ 
5. วัดผลและประเมินผลระหว่างเรียน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนและผลการสอน

ของครู 
6. วัดผลและประเมินผลหลังเรียน เพื่อประเมินพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียนประเมิน 

การผ่านจุดประสงค์และประเมินการสอนของครู                      
7. ประเมินผลปลายภาค  เพื่อตรวจสอบความรู้ความสามารถท่ีกำหนดไว้ในภาคเรียนนั้น ๆ  

และ/หรือเพื่อตัดสินผลการเรียนของนักเรียน 
8. แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของ  ปพ.5 
9. สำรวจเวลาเรียนของนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 เพื่อพิจารณาการไม่มีสิทธิ์สอบ 
10. จัดทำตารางสอบให้เหมาะสมกับช่ัวโมง เวลา รวมท้ังการกำหนดส่งหลักฐานเกี่ยวกับ 

การวัดผลประเมินผล 
11. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการสอบและออกข้อสอบ จ่าย เก็บรักษา ตรวจและจัดทำ

แผนการสอบ 
12. ดำเนินการสอบ  รวบรวมผลและประกาศผลการสอบ 
13. ดำเนินการสอบแก้  0,  ร,  มส,  มผ  การเรียนซ้ำ โดยประสานงานกับ ผู้เกี่ยวข้อง 
14. สรุปผลการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดทำสถิติ และจัดทำเป็นเอกสารรายงาน 

ต่อผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
15. จัดทำระเบียบแนวปฏิบัติ  และกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานวัดผลประเมินผลให้เป็น 

ไปตามระเบียบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ 
 16. ดำเนินงานการทดสอบแข่งขันระดับนานาชาติ    การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน   
O-NET (Ordinary National Educational Test)  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  สรุปผลการสอบ  จัดทำรายงานสถิติผลการทดสอบ 

 17. ดำเนินงานตามโครงการตามนโยบาย  เพื่อลดจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนบกพร่อง  
ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สำเร็จการศึกษาตามกำหนด 

 18. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษามอบหมาย 
 
6. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
    นางสาวอัญชลี  หมู่มาก  หัวหน้า มีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้   
 6.1 งานการประกันคุณภายในและภายนอกสถานศึกษา 

1) เป็นกรรมการในคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการวิชาการ 
2) เป็นกรรมการและเลขานุการงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
3) ดำเนินการงานประกนัคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 



 
 

4) จัดทำปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 
5) จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษา 
ของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา  ประจำปีการศึกษา    

6) จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกัน 
คุณภาพภายในโรงเรียนหนองหลวงศึกษา  ประจำปีการศึกษา (อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 

7) จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี 

8) จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษา 

จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ประจำปีการศึกษา  
9) ประสานงาน นิเทศ ติดตาม การจัดทำรายงานข้อมูลจากงาน/กลุ่มสาระ และกลุ่มบริหารงาน

ต่าง ๆ  
เพื่อนำไปจัดทำแบบรายงานตนเอง ของสถานศึกษา 

10) ประสานงานกับงาน/กลุ่มสาระ และกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ เพื่อให้เตรีมการรับการประเมิน
ภายใน 

11) ดำเนินการให้มีการทบทวนการประกันคุณภาพภายใน 
12) ประสานงานกับงาน/กลุ่มสาระ และกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ เพื่อให้เตรีมการรับการประเมิน

ภายนอก 
13) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบต่อผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
14) สรุปผลการดำเนินงานของงานประกันคุณภาพการศึกษา เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 

เมื่อส้ินปีการศึกษา 
15) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา ส่ง สพม.

สกลนคร 
16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษามอบหมาย 

  
 6.2 การนิเทศภายใน 
          6.2.1 วางแผน/โครงการนิเทศภายในให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการของผู้รับการ
นิเทศ 

1) พิจารณาแต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบงานนิเทศภายในของโรงเรียนในรูปแบบของ
คณะกรรมการ  

และมีการให้ความรู้ประชุมวางแผน การดำเนินงาน 
2) ประชุมช้ีแจงให้ครูเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบขอคณะกรรมการท่ี

รับผิดชอบงาน 
นิเทศภายในโรงเรียน          

3) รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งแฟ้มนวัตกรรมท่ีต้องใช้ในการวางแผนนิเทศไว้ 
อย่างเป็นระบบ เช่น ข้อมูลท่ีแสดงคุณภาพของนักเรียน  ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของบุคลากร ฯลฯ 

4) จัดทำรายละเอียดของกิจกรรมการนิเทศและเครื่องมือการนิเทศแต่ละกิจกรรม 
ท่ีแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์เป้าหมาย  ขั้นตอนการดำเนินการ ทรัพยากรท่ีจะใช้และการประเมินผล 
ขั้นตอนการดำเนินการ ทรัพยากรท่ีจะใช้และการประเมินผลเพื่อให้ทิศทางไปใช้สะดวก 
 
 
 
 



 
 
 

5) จัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียน ตลอดท้ังเครื่องมือการนิเทศท่ี
สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการและความสามารถปฏิบัติได้  โดยคณะครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมใน
การวางแผน  และมีการตรวจสอบองค์ประกอบแผนหรือโครงการให้มีความครบถ้วนชัดเจน ท้ังนี้ควรให้
แผนการนิเทศภายในสอดคล้องสัมพันธ์กับการนิเทศจากภายนอกด้วย 
          6.2.2  ดำเนินการนิเทศภายในตามแผน/โครงการ โดยใช้กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับงานและผู้รับการ
นิเทศ 
อย่างสม่ำเสมอ และท่ัวถึง            

1) คณะกรรมการผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนและปฏิทินท่ีจัดทำขึ้น 
2) ประชุมช้ีแจงบุคลากรในโรงเรียนให้เข้าใจแผนดำเนินการและบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง 
3) ผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนการดำเนินการตามแผนและงบประมาณวัสดุอุปกรณ์  

ขวัญกำลังใจในการทำงาน ฯลฯ 
4) ส่งเสริมให้ผู้นิเทศใช้กิจกรรมและเครื่องมือการนิเทศท่ีเหมาะสมกับงานจุดประสงค์ในการ

นิเทศ 
และขนาดของกลุ่ม เช่น การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนการอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ 

5) กระตุ้น ส่งเสริมให้มีการนิเทศภายใน ตามเป้าหมายท่ีกำหนดตามแผนอย่างสม่ำเสมอ 
และนิเทศบุคลากรอย่างท่ัวถึงทุกคน 

6) ส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนนิเทศกันเอง เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรโดยให้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
หลักการนิเทศอย่างชัดเจน 

7) ในการนิเทศแต่ละครั้งควรบันทึกการปฏิบัติงานไวเ้ป็นหลักฐาน ผลการนิเทศควรแจ้งผู้รับการ
นิเทศ 

เฉพาะรายเพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไข 
8) ให้มีการสังเกตและเก็บข้อมูลพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนหลังจากการเริ่มดำเนินการ 

ตามแผนการนิเทศ 
 
          6.2.3 ประเมินผลการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนานิเทศ
ภายใน 
ของโรงเรียน 

1) กำหนดกิจกรรมประเมินผลการนิเทศไว้ในแผนนิเทศของโรงเรียน ให้ควบคุมสาระสำคัญ 
เกี่ยวกับเรื่อง ประเมินวิธีการประเมิน เรื่องระยะเวลาประเมินและผู้ประเมิน 

2) สร้าง/ใช้เครื่องมือประเมินท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การประเมิน ผู้รับการประเมิน  
และลักษณะของเครื่องมือประเมิน 

3) ดำเนินการประเมินพฤติกรรมการสอนด้วยตนเองระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร
โรงเรียน 

4) เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินและการสรุปผล 
5) นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานต่าง ๆ เช่น จัดสวัสดิการและส่ิงอำนวยความ

สะดวก 
ท่ีครูต้องการพัฒนาการเรียนการสอนในช้ันเรียน พัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน 

6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษามอบหมาย 
 
 
 
 



 
 
 
7. งานแนะแนวและทนุการศึกษา 
  นางสาวสุพิชญา   ดาบโสมศรี    หัวหน้า      
  นางสาวมินตรา  ใจศิริ  เจ้าหน้าที่   มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

          1. เป็นกรรมการในคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
          2. จัดทำแผน โครงการ การดำเนินงานแนะแนว 
          3. จัดทำระเบียนสะสมนักเรียนทุกคนในสถานศึกษา 
          4. ให้คำปรึกษาแนะนำในทางท่ีถูกต้องเหมาะสมแก่นักเรียน ในการแก้ปัญหาด้านการเรียน 

ปัญหาส่วนตัว  ครอบครัว และการเลือกอาชีพ 
          5. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล   ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในด้านการเรียน   

การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
          6. เป็นท่ีปรึกษา หรือให้คำแนะนำแก่ครู อาจารย์  ในโรงเรียนในเรื่องเกี่ยวกับตัวนักเรียน 
          7. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลขั้นพื้นฐานในการ 

จัดบริการแนะแนว 
          8. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนวนักเรียนด้วย
วิธีการต่าง ๆ   

เช่น ศึกษาเอกสาร ประชุมอบรม  เชิญวิทยากรภายนอก  ฯลฯ 
         9. จัดกิจกรรมแนะแนวอย่างสม่ำเสมอและท่ัวถึง โดยใช้เทคนิควิธีการหลากหลายและ
เหมาะสม 

ตามสภาพปัญหาของนักเรียน  หรือตามวัตถุประสงค์  เช่น  บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลรายบุคคล 
บริการสนเทศ  บริการให้คำปรึกษา  ฯลฯ 

          10. ดำเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาทุกประเภท 
11. จัดหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 

          12.ดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น โดยไม่ต้องสอบ
คัดเลือก 
          13.ช่วยเหลือนักเรียนให้รู้จักการตัดสินใจเลือกเรียน หรือสร้างแนวทางการประกอบอาชีพ
ด้วยตนเอง 
          14.ติดตามนักเรียนท่ีจบช้ัน ม.3 และ ม. 6 ทุกคนเพื่อรวบรวมสถิติข้อมูล ติดต่อประสานงาน 

เกี่ยวกับบุคลากรทุกกลุ่มบริหารงานวิชาการในโรงเรียน เพื่อศึกษาข้อมูลในการลดปัญหา หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ 
อันจะเกิดขึ้นกับโรงเรียน 

          15.ร่วมกับกลุ่มบริหารงานวิชาการปกครองในการออกเย่ียมบ้านนักเรียน 
          16.จัดสัปดาห์แนะแนวอาชีพ 
          17.ดำเนินงานและนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดบริการ แนะแนวตลอดจน 

ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแนวทางช่วยเหลือนักเรียนในด้าน ส่วนตัวและสังคม เช่น การศึกษา
อาชีพ  สุขภาพ  จริยธรรม  จัดทุนการศึกษาและการ แก้ปัญหาการขาดเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
8. งานห้องสมุด 

 นางพรสว่าง  รัตนสมบัติ    หัวหน้า  
 

ลักษณะของงานห้องสมุดเป็นงานประเภท บริการทางวิชาการ โดยท่ัวไปแล้ว งานห้องสมุดแบ่ง
ออกเป็น 3 งานใหญ่ๆ คือ 
        1. งานบริหาร เป็นงานท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถสูง  ยิ่งถ้าเป็นห้องสมุดใหญ่ ๆ มีเจ้าหน้าท่ีจำนวน
มาก ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ท่ีมี "ภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน" จึงจะสามารถบริหารงานห้องสมุดให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้  
การบริหารงานห้องสมุดจำเป็นจะต้องใช้ "ศาสตร์และศิลป์" กล่าวคือ จะต้องใช้ความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์
ในการปฏิบัติงานและจะต้องใช้ศิลปะในการบริหารงานบุคคล ให้เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดทุกกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี เป็นผู้ประสานประโยชน์ของทุกกลุ่มบริหารงานวิชาการ ซึ่งส่ิงเหล่านี้จะต้องอาศัย
ความสามารถ 
เฉพาะบุคคลในเชิงบริหารสูงมากขอบข่ายของงานบริหารห้องสมุด โดยสังเขปมีดังนี้  
           1.1 การกำหนดนโยบายของห้องสมุด 
           1.2 การวางแผนงานห้องสมุด 
           1.3 การกำหนดแนวปฏิบัติงานห้องสมุด 
           1.4 การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานห้องสมุด 
           1.5 การประเมินผลงาน 
           1.6 การประสานงานและการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด 
           1.7 การบริหารงานธุรการห้องสมุด 
           1.8 การบริหารงานหารเงินและงบประมาณห้องสมุด 
           1.9 การบริหารอาคารสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ในห้องสมุด 
           1.10 การรวบรวมและจัดเก็บสถิติต่างๆ ของห้องสมุด 
        2. งานบริการ  งานบริการถือว่าเป็นหัวใจของงานห้องสมุด ห้องสมุดท่ีจัดไว้อย่างดี มีเอกสารและส่ือ
ต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแต่ขาดบริการท่ีดี ห้องสมุดนั้นก็ไร้ความหมายโดยส้ินเชิง เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดผู้ทำหน้าท่ี
งานบริการต้องเป็นผู้ท่ีใจเย็น มีความเมตตาอารี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น พูดจาไพเราะ หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส 
พร้อมท่ีจะให้บริการแก่ผู้ใช้เสมอ  ขอบข่ายของงานบริการห้องสมุด โดยสังเขปมีดังนี้  
          2.1 บริการยืม-คืน หนังสือแลละวัสดุห้องสมุดอื่นๆ 
           2.2 บริการหนังสือจองหรือหนังสือสำรอง 
           2.3 บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า 
           2.4 บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด 
           2.5 บริการแนะแนวและส่งเสริมการอ่าน 
           2.6 บริการการอ่านโดยเสรี 
           2.7 บริการการจัดทำบรรณานุกรม บรรณนิทัศน์หนังสือ 
           2.8 บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
           2.9 บริการความรู้แก่ชุมชน 
          3. งานเทคนิค  เป็นพื้นฐานของการจัดบริการท่ีดีของห้องสมุด เป็นงานท่ีต้องใช้ความรู้ทักษะทางด้าน
บรรณารักษ์ในการปฏิบัติงาน  ผู้ท่ีจะปฏิบัติงานเทคนิคห้องสมุดต้องได้รับการศึกษาอบรมทางด้าน
บรรณารักษศาสตร์เสียก่อนจึงจะปฏิบัติงานได้ดี งานเทคนิคห้องสมุดเป็นงานท่ีมีความสำคัญยิ่ง ผู้ปฏิบัติงานนี้
จำเป็นต้องทำด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และถูกต้องตามหลักวิชาการ  ขอบข่ายของงานเทคนิคห้องสมุด 
มีโดยสังเขปดังนี้  
 
 



 
 
           3.1 การคัดเลือกหนังสือ ส่ิงพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุห้องสมุด 
           3.2 การจัดหาสารนิเทศเข้าห้องสมุด 
           3.3 การเตรียมและลงทะเบียนวัสดุห้องสมุด 
           3.4 การวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือและทำบัตรรายการ 
           3.5 การเรียงหนังสือขึ้นชั้น 
           3.6 การระวังรักษาหนังสือ 
           3.7 การซ่อมแซมหนังสือและเย็บเล่มวารสาร 
           3.8 การสำรวจและจำหน่ายหนังสือออกจากห้องสมุด 
 
9. งานธุรการและสารบรรณกลุ่ม  
 นางสาวชนกชนม์   บุญประสิทธิ์   เจ้าหน้าที่    
  มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณของกลุ่มบริหารงานวิชาการ โดยดำเนิน
เกี่ยวกับงานเอกสาร ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ ท้ังหนังสือราชการภายนอก และหนังสือราชการ
ภายใน ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของกลุ่มฯ  รวมทั้ง
ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมายได้แก่ 
           1) ประสานงานระหว่างกลุ่มบริหารงานต่างๆ    และส่วนราชการอื่นๆ ท้ังในและนอกโรงเรียน 

     2) จัดระบบการดำเนินงานด้านงานสารบรรณและงานธุรการของกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
     3) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
     4) ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ จัดพิมพ์เอกสารทางราชการ ลงทะเบียน แยกประเภท  
เสนอเพื่อส่ังการ 
      5) สำเนา เอกสารข้อมูล จัดเตรียมและบริการ แบบฟอร์มต่างๆ  
     6) จัดเก็บและค้นหาเอกสารตามแฟ้มต่างๆดังนี้ 
              - แฟ้มหนังสือส่งภายในโรงเรียน 
              - แฟ้มหนังสือรับภายในโรงเรียน 
              - แฟ้มหนังสือส่งภายนอกโรงเรียน 
              - แฟ้มหนังสือรับภายนอกโรงเรียน 
              - แฟ้มคำส่ังของโรงเรียน 
              - แฟ้มระเบียบโรงเรียน 
              - แฟ้มข้อบังคับของโรงเรียน 
              - แฟ้มประกาศของโรงเรียน 
              - แฟ้มสำเนาค่าวัสดุ , ค่าใช้สอย , ค่าครุภัณฑ์ ของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
              - แฟ้มสำเนาการประชุมเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ของกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
              - แฟ้มเข้าร่วมประชุมและอบรมของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
     7) บริการบุคลากรท่ีเข้ามาติดต่อในกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
     8) รวบรวมประสานงานจัดทำรูปเล่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของโรงเรียน    

9) เป็นเลขานุการในการประชุมติดต่อประสานงาน จัดเตรียมเอกสาร จัดสถานท่ี จัดรายงาน 
การประชุม บันทึกรายงานการประชุมของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
     10) เป็นเลขานุการให้รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
      11) จัดเตรียมเอกสาร/สถานท่ี/เครื่องด่ืมและอาหารว่างสำหรับการประชุมคณะกรรมการ 
ท่ีกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ 
      12) บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
     13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 



 
 
 
10. งานตามนโยบาย 
 10.1 งานโครงการพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

นางพรสว่าง  รัตนสมบัติ  หัวหน้า 
นางสาวรุจิรา   พรมบุญ  เจ้าหน้าที่ 

มีบทบาทและหน้าท่ี  ดังนี้ 
1. จัดทำแผนงาน/โครงการ/ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2. พัฒนาหลักสูตรโดยบูรณาการเนื้อหาของเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดระบบการนิเทศการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 
4. จัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนโดยพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  

วิเคราะห์การจัดการ การเผชิญสถานการณ์  การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  
5. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการทดลอง การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน วัดและประเมินผล

ผู้เรียน   
ท้ังด้านความรู้  ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

6. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นเป็นแหล่งเรียนรู้ สะท้อนการอนุรักษ์สืบสาน 
ทรัพยากรศิลปะ วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาไทย 

7. ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการแสวงหาและเผยแพร่
ความรู้ 

ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของบุคลากร 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษามอบหมาย 

 
10.2  งานโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อรับรางวัลคุณภาพ (OBECQA) 

นางสาวกรรณิกา  เพลาวัน  หัวหน้า 
นางสาวมัสญา  การะจักษ์  เจ้าหน้าที ่
นางสาวกุสุมาลย์  สุวรรณกิจ  เจ้าหน้าที ่
นายจตุรงค์   สอดเสน   เจ้าหน้าที ่
นางสาวชนกชนม์  บุญประสิทธิ์  เจ้าหน้าที ่
นางสาวมินตรา  ใจศิริ   เลขานุการ 

มีบทบาทและหน้าท่ี  ดังนี้ 
1. จัดทำแผนงาน/โครงการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 
2. จัดทำข้อมูลตามกรอบการประเมินโรงเรียนท่ีมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตาม

เกณฑ์  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA) 

3. ประสานงาน  ประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานต่าง ๆ  ในการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการ
ประเมิน 

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษามอบหมาย 
 
 
 
 
 



 
 
 

10.3  โรงเรียนวิถีพุทธ 
    กลุ่มบริหารงานวิชาการร่วมกับกลุ่มสาระสังคมฯ 

นางจอมทอง   อบอุ่น   หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯ 
นางกุสุมาลย์  สุวรรณกิจ 

มีบทบาทและหน้าท่ี  ดังนี้ 
1. จัดทำแผนงาน/โครงการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 
2. จัดทำข้อมูลตามกรอบมาตรฐาน ตัวชี้วัด  การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ 
3. ประสานงาน  ประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานต่าง ๆ  ในการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการ

ประเมิน 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษามอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


