


 



คู่มือการปฏิบัติงานกลุม่บริหารวิชาการ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
หน้าที ่

1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียน 
2. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานวิชาการโรงเรียน 
3. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมี

ประสิทธิภาพ 
4. ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร สรุปปัญหาและร่วมหาแนวทางแก้ไขเพ่ือปรับปรุง

หลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
5. ควบคุมดูแลในเรื่องการจัดอัตราก าลัง การจัดท าตารางสอน  จัดครูคุมสอบ และด าเนินการสอบ

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
6. ก าหนดหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มบริหารวิชาการ และควบคุมให้การปฏิบัติงานของส านักงาน

บริหารวิชาการ งานจัดการเรียนรู้ โครงการพิเศษต่างๆ ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป บริหารจัดการในสาย
งานตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ก ากับ ติดตาม ให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของทุกฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  และงาน 
สอดคล้องกับแนวทางจัดการศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์ของโรงเรียน 

8. ก ากับ ติดตาม ให้งานแผนงานและบริหารทั่วไป ประสานฝ่ายต่างๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
งาน ด าเนินกิจกรรม งาน โครงการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติการของโรงเรียน 

9. สนับสนุนให้งานวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ หาแนวทางให้ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหา
การจัดการเรียนรู้ 

10.  ก ากับ ติดตาม ประสานงานให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานวิชาการให้เป็นปัจจุบัน             
เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาในเรื่องการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 

11.  ควบคุม ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 

12.  สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ใช้สื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท ใช้กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่หลากหลาย ตาม
ความมุ่งหวังของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2551 

13.  ด าเนินการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ตามปฏิทินทุกสัปดาห์  เพ่ือแจ้งข่าวสารเหตุการณ์ 
และร่วมหาแนวทางแก้ปัญหา และร่วมตัดสินใจในงานวิชาการของโรงเรียน 

14.  ติดตามประสานประโยชน์ของครู  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนและปฏิบัติหน้าที่เสริมพิเศษ  เพ่ือสร้าง
ขวัญและก าลังใจ 



15. วินิจฉัยสั่งการงานที่รับมอบหมายไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
16. ติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสรุปปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงาน 

เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
17. ก ากับ ติดตาม ให้งานติดตามประเมินผล และประสานงาน ด าเนินการติดตามการปฏิบัติงานของ

ทุกฝ่ายพร้อมรายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
18. ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนนราสิกขาลัย 
19. ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ 
20. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.  กลุม่งานอ านวยการและสารสนเทศ 
 ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

หน้าที ่
1.  รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เพ่ือก ากับ ดูแล ติดตามในสายงานที่

รับผิดชอบ 
2. เป็นคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
3.  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดอัตราก าลังครูให้เพียงพอกับแผนการเรียนการสอน ตามความถนัดและ

เป็นปัจจุบัน 
4.  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้   ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนใหม่ๆ             

การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
5.  แนะน า ช่วยเหลือ หรือปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของ

นักเรียน 
6.  ประสานงานกับทุกฝ่ายและครูผู้สอนให้ได้มีโอกาสในการท าผลงานทางวิชาการร่วมสนับสนุน   
7.  เผยแพร่ผลงาน  และความรู้ความสามารถทางวิชาการของครู 
8.  ประสานงาน  เร่งรัดกลุ่มสาระเรียนรู้  และงานวัดผลหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียนให้จบหลักสูตร 
9.  ด าเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาตกค้าง โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่  3  และ  6 
10.  แนะน าให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าตารางสอน ตารางการใช้ห้อง ตารางสอนประจ าวัน 
11.  ปฏิบัติงานอืน่ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1.1  งานเลขานุการและสารสนเทศ 
หน้าที ่

1.  ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและข้อก าหนด เพ่ือก าหนดกรอบการด าเนินงานส านักงาน กลุ่มบริหาร
วิชาการ  



2.  วางแผน ออกแบบ จัดท าเครื่องมือ เอกสาร คู่มือ แผนงาน / โครงการ และปฏิทิน ปฏิบัติงานของ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ  

3.  จัดท าวาระการประชุม เอกสารประชุม บันทึกการประชุม รายกงานการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 

4.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
5.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

2.  กลุม่งานกลุม่สาระการเรียนรู้ 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
     2.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 2.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 2.5  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 2.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 2.7  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 2.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

หน้าที่ 
1.  ช่วยฝ่ายวิชาการในการศึกษา วิเคราะห์แผนการเรียน  
2.  จัดอัตราก าลังของกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดครูเข้าสอนรายวิชาต่างๆ  มอบหมายงานพิเศษของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ให้ครู  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วยปฏิบัติ 
3.  ควบคุมและติดตามการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนให้ด าเนินไปตามหลักสูตร 
4.  ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้   ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 1 

แผน/1 ภาคเรียน หรือ 1 ปี 
5.  วิเคราะห์หลักสูตร  แผนการจัดการเรียนรู้  และมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวังในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้  ติดตามดูแลกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้สนองหลักการและจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร 

6.  ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  เช่น  การจัดนิทรรศการ  กิจกรรมวิชาการ  
การประกวดแข่งขัน  จัดสอนเสริม  จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

7.  จัดครูเข้าสอนแทนเมื่อครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่มาปฏิบัติการสอนและจัดรวบรวมเป็นสถิติ 
8.  จัดหาและส่งเสริมให้ครู  ผลิตสื่อการเรียนการสอน 



9.  ติดตามดูแลการสอบแก้ตัว  และสอนซ่อมเสริมเพ่ือสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด “0” “ร” “มส”           
ให้ด าเนินการตามระเบียบวัดผล 

10.  ดูแลการด าเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร   สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผล             
การเรียนควบคุมเรื่องการทดสอบ  ก าหนดแนวทางในการออกข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้  ติดตามดูแล
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ด าเนินการติดตามดูแลการวัดผล
ระหว่างภาค  การสอบปลายภาค  และดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา 

11.  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มสาระฯ ด าเนินการติดตาม นิเทศ และรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีแก่ผู้บริหารฯ 

12.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.9  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
หน้าที่ 

1.  รวบรวมระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2.  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปฏิทินปฏิบัติงาน สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานของกิจกรรม

ชุมนุม  ลูกเสือ และกิจกรรมแนะแนว 
3.  ก าหนดกลุ่มผู้เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา และระบบบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ และยุวกาชาด 
5.  จัดกิจกรรมแนะแนวตามโครงสร้างของหลักสูตร ทั้งการจัดการเรียนรู้และการจัดบริการต่างๆ 

อย่าง  ครบถ้วน 
6.  การจัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
7.  การปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียนที่ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ าของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
8.  ประสานการด าเนินงานกับกลุ่มสาระ 
9.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.10  งานจัดการเรียนการสอน 
หน้าที ่

1. ส ารวจความรู้ ความสามารถของครู และความสอดคล้องของครูกับหลักสูตรของโรงเรียน ประสาน
กับกลุ่มบริหารงานบุคคลเพ่ือจัดสรรอัตราก าลัง 

2. วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร ส ารวจความต้องการ ความถนัดความสนใจร่วมกับกลุ่มงานแนะแนว 
และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อจัดรายวิชาให้นักเรียนลงทะเบียน 

3. จดัตารางสอนนักเรียน ครู ตารางการใช้ห้อง  และติดตาม ควบคุมให้การด าเนินการตามตารางสอน
ให้ถูกต้อง ทั้งการเรียนและการสอน 

4. ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนแทน ติดตามผลการปฏิบัติ 



2.11  งานดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
หน้าที ่

1.  พบนักศึกษาฝึกสอนและนัดหมายการปฏิบัติงาน มอบเนื้อหาและแผนการสอน 
2.  ตรวจแผน ปรับปรุงแก้ไข และส่งคืนให้นักศึกษา 
3.  ให้ค าแนะน าและสนับสนุนวัสดุในการท าสื่อเท่าท่ีโรงเรียนจะสนับสนุนได้ 
4.  สังเกตการสอน ประเมินผลการสอนแล้วบันทึกลงในแบบประเมิน 
5.  ให้ค าแนะน า ชี้แจงในข้อควรแก้ไข พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
6.  ติดตามผลการนิเทศและประเมินผลคุณลักษณะและการปฏิบัติตนในแบบประเมิน 
7.  ตรวจผลงานและประเมินในแบบประเมิน 
8.  สรุปผลการประเมินให้ผู้บริหารโรงเรียน 
9.  ควบคุมดูแลนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ 
10.  ด าเนินการให้นักศึกษาปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามขั้นตอนต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
11.  ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแก่นักศึกษาตามควรแก่กรณี 
12.  ให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานเมื่อนักศึกษาเกิดปัญหา 
13.  มอบเอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาให้มหาวิทยาลัย 

3.  กลุม่งานแนะแนวการศึกษา 
หน้าที ่

1.  รับส่งต่อนักเรียนจากครูที่ปรึกษาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.  ให้การบริการ  ด้านการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือแก่นักเรียน ผู้ปกครองในด้านการเรียน , 

การศึกษาต่อ,  การประกอบอาชีพ, ทุนการศึกษา, การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การเยี่ยมบ้านนักเรียนหรือ
ด้านอื่นๆ ตาม ความเหมาะสม 

3  .ด าเนินการประสานงานกับฝ่ายอ่ืนๆ  เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากกระบวนการแนะแนว 
4.  จัดป้ายนิเทศ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการแนะแนวอย่างต่อเนื่อง  ทันเหตุการณ์ 
5.  ร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง – ครู โรงเรียน   ในการจัดหาทุนการศึกษา 
6.  ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาประจ าปี 
7.  จัดกิจกรรมคาบแนะแนว  จัดหลักสูตรและคู่มือการด าเนินการด้านกิจกรรมแนะแนว 
8.  ติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา  ในด้านการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ 
9.  รายงานผลนักเรียนรับทุนการศึกษา  ข้อมูลสถิติของงานแนะแนวต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

จัดบริการครบ  5  งาน  คือ  
    9.1  งานศึกษารวบรวมข้อมูล  

9.3  งานสารสนเทศ ให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อ การปรับตัว และการอาชีพ  



9.4  งานให้ค าปรึกษา รับส่งต่อจากครูประจ าชั้น และส่งต่อหน่วยงานภายต่อไป 
9.4  งานกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือผู้เรียนร่วมกับเครือข่าย หรือองค์กร ภาคเอกชน 
9.5  งานติดตามผลและรายงานผลตามล าดับขั้นต่อไป ทั้งในส่วนของการศึกษาต่อและอ่ืน ๆ  

10.  ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การแนะแนว   คือ ใช้กระบวนการแนะแนวเป็นกลไก ในการพัฒนา
ผู้รับบริการ (ครู  นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน   พ่อแม่นักเรียน ) 

11. ส่งเสริมและพัฒนาผู้รับบริการ ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน ให้มีบทบาทในการแนะแนว 
12. พัฒนาสื่อ เครื่องมือ และระบบสารสนเทศทางการแนะแนว 
13. พัฒนาระบบบริหารจัดการแนะแนว 
14. ก าหนดมาตรฐานและเร่งรัดการประกันคุณภาพการแนะแนว 
15. รณรงค์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการแนะแนว 
16. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.  กลุม่งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
     4.1  งานประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
หน้าที ่

 1.  จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่
กฎกระทรวงก าหนด 

 2.  จัดประชุมครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่
จะต้องช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินภายในและภายนอกโรงเรียน 

 3.  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมภารกิจ และสามารถแสดงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างพอเพียง ถูกต้อง ชัดเจน เป็น
ปัจจุบัน และสามารถจัดเก็บเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

 4.  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สามารถเพ่ิมเติมเฉพาะในส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้ 

 5.  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีรองรับ 

 6.  จัดท าแผนการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
 7.  สนับสนุนและส่งเสริมให้ครู บุคลากร ด าเนินการประเมินตนเอง 
 8.  วางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 
 9.  ด าเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพ่ือปรับกรุง

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 



 10.  ประสานความร่วมมือกับคณะครูที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพ
ภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยน าข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนประกอบการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 11.  ประเมินผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ที่ก าหนด 

 12.  จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจ าปี และน าส่งหน่วยงานต้นสังกัด 
 13.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4.2  งานโรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA  
หน้าที ่

1.  รวบรวมและจัดท าเอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล  
2.  ประสานงานกับงานหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  
3.  ประสานงานกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบันได 5 ขั้น  
4.  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS1 IS2 IS3 ให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ  
5.  ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนด้านโครงงานในรายวิชาต่างๆ และผลงานในรายวิชา

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
6.  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศด้วยเจ้าของภาษา  
7.  สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ สรุปผลการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
8.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 4.3  งานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
หน้าที ่

1.  โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบ ที่มีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ เป็นการสร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ  

2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการ
ศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 

3.  สร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่ โรงเรียนกลายเป็นศูนย์รวม หรือเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ของชุมชน คนในชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ตลอดจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาใน
การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน 



4.  น าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพ
เหล่านี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้  กระบวนการและทักษะที่จ าเป็นต่อการธ ารงตน 
ด ารงชีวิตในการเป็นพลเมืองไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.4  งานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
หน้าที ่

  1.  ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT) และ

ประเมินสถานภาพของสถานศึกษาจัดท าแผนกลยุทธ์ 
  3.  ก าหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับ

ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะท าร่างข้อตกลงกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4.  จัดท ารายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก 
  5.  จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงและน าเสนอขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
  6. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ 
  7.  เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

5.  กลุม่งานพัฒนาหลักสตูรและนิเทศการศึกษา 
 5.1  งานพัฒนาหลักสูตร 

หน้าที ่
1.  ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพ

ปัญหาและ ความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
2.  จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสนับสนุนให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท าหลักสูตรของทุกกลุ่ม

สาระ โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัด

กระบวนการเรียนรู้ การวัดการประเมินผล ตลอดจนแนะแนวให้สอดคล้อและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.  รวบรวมหลักสูตรของโรงเรียนและกลุ่มสาระต่างๆ เพ่ือใช้ในการประเมินและปรับปรุง 
5.  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ 

ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ
ป้องกัน  และไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบัติจริง ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่



พึง ประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้
เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

6.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร และส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 

7.  ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

8.  ส่งเสริมให้ครูจัดท าผลงานวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
9.  จัดให้มีการนิเทศและตรวจสอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ 

10.  จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือ
ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร 

11.  ประสานงานความร่วมมือกับกลุ่มสาระในวงการแผน มอบหมายและก าหนดครูผู้สอนในรายวิชา
ต่างๆ ตรงตามวุฒิการศึกษาและความรู้ความสามารถ 

12.  จัดท าเอกสาร ตารางสอนครู ตารางเรียนของนักเรียน ตารางสอนประจ าชั้น และตารางสอนซ่อม
เสริมของนักเรียนทุกชั้น 

13.  ติดตาม ดูแลการสอน การสอนซ่อมเสริมทั้งตามตารางและนอกตารางสอน 
14.  ประสานงานการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมและวางแผนจัดระบบการเลือกวิชาเพ่ิมเติมของนักเรียนช่วง

ชั้นที่ 3 
15.  จัดให้ครูเข้าสอนตรงและเต็มเวลารวมทั้งจัดครูเข้าสอนแทนในกรณีที่ครูประจ าวิชาไม่อยู่                

ไปราชการ หรือลากิจ ลาป่วย 
16.  ประสานความร่วมมือกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนครู/นักเรียนเข้า

ร่วมการประกวดแข่งขันในกิจกรรมต่างๆกับหน่วยงานภายนอก 
17.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม เช่น ส่งครูเข้าร่วม

การอบรม/ประชุมสัมมนาต่างๆ 
18.  จัดหา/จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ของกลุ่มบริหารวิชาการโดยประสานกับงานพัสดุโรงเรียน 
19.  อ านวยความสะดวกและให้บริการวัสดุอุปกรณ์ส านักงานแก่ครูที่มาใช้บริการงานวิชาการ 
20. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.2  งานนิเทศการศึกษา 
หน้าที ่

1.  จัดระบบนิเทศวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
2.  ด าเนินการนิเทศวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับ

สถานศึกษา 
3.  ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 



4.  ติดตาม ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศวิชาการและ
การเรียนการสอนของสถานศึกษา 

5.  การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษา หรือ เครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6.  สรุปรายงานการด าเนินงานของงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
7.  จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชี้แจงเรื่องใหม่ๆ รวมทั้งเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ใหม่ๆ ที่ครู

ต้องการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น 
–  สาธิตการสอน โดยครูในโรงเรียน หรือจากโรงเรียนอ่ืนๆ ที่เชิญมา 
–  การสัมมนาเสนอแผนการสอน แผนงาน โครงงาน ประจ าภาคเรียนหรือประจ าปีของหมวดฝ่ายงาน 
–  การสัมมนาเสนอผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายงานประจ าภาคเรียน หรือประจ าปี 
–  การสัมมนาสรุปผลการเรียนการสอน หรือผลงานใดๆของครู หรือบุคลากรอ่ืนๆในโรงเรียน 
8.  จัดให้มีการศึกษาดูงาน ดูนิทรรศการผลงานของครู 
9.  จัดให้มีการสังเกตการสอนในห้องเรียน (การวางแผนการสอนที่พบว่ามีปัญหาแล้วทดลองสอนตาม

แผน และสังเกตการสอนร่วมกัน) 
10.  จัดให้มีการเยี่ยมชั้นเรียน เยี่ยมกลุ่มสาระฯ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในองค์กร 
11.  จัดให้มี การให้ค าปรึกษาแนะน า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แก่คณะครู 
12.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6.  กลุม่งานทะเบียนนักเรียน 
หน้าที่ 

1.  จัดท าแผนปฏิบัติการเรียนและโครงการต่างๆ ของงานทะเบียน  ปฏิทินปฏิบัติการ  และ
ประเมินผลการด าเนินงานงานทะเบียน 

2.  ท าทะเบียนนักเรียน  ทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑)  กรอกและตรวจทานผลการเรียนให้
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

3.  จัดท าแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน 
4.  ให้เลขประจ าตัวนักเรียน  และจัดท ารายชื่อนักเรียนทุกชั้นเรียน  จัดท าสถิติจ านวนนักเรียน 
5.  รับค าร้องการขอเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  การแก้ไขประวัติอ่ืนๆ ของนักเรียน และด าเนินการเกี่ยวกับ

การแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน 
6.  ประสานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน  ในกรณีท่ีตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องผลการ

เรียน  การจบหลักสูตร  และการลงทะเบียนวิชาเรียน 
7.  รับค าร้องและด าเนินการเก่ียวกับการขอพักการเรียน  การย้าย และการลาออกของนักเรียน 
8.  รับค าร้องการขอเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  การแก้ไขประวัติอ่ืนๆ ของนักเรียน 



9.  ออกใบรับรองผลการเรียน  ใบรับรองเวลาเรียน  ใบรับรองอ่ืนๆ ตามที่นักเรียนหรือผู้ปกครอง
ต้องการ 

10.   ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนตามที่หน่วยงานต่างๆ ส่งมา 
11.   จัดท า  ปพ. ๑  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
12.   ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน  และประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร 
13.   จัดให้มีการเทียบโอนความรู้  ทักษะประสบการณ์  และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถาน

ประกอบการ  และอ่ืนๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
14.   ส ารวจนักเรียนที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน  และขาดการติดต่อกับทางโรงเรียน 
15.   เพ่ือด าเนินการจ าหน่ายในสมุดทะเบียนประวัติ 
16.   ให้บริการข้อมูลในด้านการเรียนแก่ครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง 
17.   จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของงานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการตรวจสอบ  และใช้งาน 
18.   จัดท าทะเบียนแสดงผลการเรียน ส าหรับผู้ที่ขอรับเอกสารเป็นฉบับที่ 2 หรือฉบับต่อๆไป  ทั้งท่ี

เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Transcript) 
19.   ส ารวจนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน 0, ร, มส 
20.   ด าเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหาตกค้าง โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3  และ  6 
21.   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

   6.1  งานจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
หน้าที ่

1.  ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจข้อมูล จ านวนนักเรียนที่จะเข้ารับบริการทาง
การศึกษาในเขตบริการสถานศึกษา 

2.  จัดท าส ามะโนผู้เรียนที่จะเข้าบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
3.  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการส ามะโนผู้เรียน เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4.  เสนอข้อมูลสารสนเทศการส ามะโนผู้เรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
5.  ช่วยงานพัสดุ สารสนเทศ และแผนงาน 
6.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

   6.2  งานการรับนักเรียน 
หน้าที ่

1.  ให้สถานศึกษาประสานงานการด าเนินการแบ่งเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาร่วมกันและเสนอ
ข้อตกลงให้เขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นชอบ 



2.  ก าหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการรับ
นักเรียนตามแผนที่ก าหนด 

3.  ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการเข้า
เรียน 

4.  ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
5.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

7.  กลุม่งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
หน้าที่ 
 1.  ควบคุมดูแลวัดผลและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษาด้วยการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตร 

2.  ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานของงานวิชาการ 
3.  ให้ค าแนะน าบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลตลอดจนท า   เอกสารเผยแพร่

ความรู้เกี่ยวกับ การประเมินผลการเรียน 
4.  รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนไว้ค้นคว้าและอ้างอิง 
5.  ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการในการพัฒนาปรับปรุงการประเมินผลการเรียนให้เป็นไป

ตามระเบียบการประเมินผลการเรียน 
6.  รวบรวม ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
7.  จัดท าแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานวัดผล 
8.  รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 และประกาศให้นักเรียนยื่นค าร้องขอมี

สิทธิ์สอบ 
9.  รวบรวม ปพ. 5 เสนอผู้อ านวยการเพ่ืออนุมัติผลการเรียน 
10.  ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการด าเนินการเรื่องการสอบแก้ตัว    
11.  รวบรวมสถิติการสอบผ่าน การติด 0 , ร , มส. 
12.  ก าหนดเวลาสอบแก้ตัว จัดท าตาราเรียนเสริม ตารางสอบแก้ตัวและ ประกาศผลการสอบแก้ตัว 
13.  ประสานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในการจัดท าข้อสอบ ก าหนดตารางสอบ กรรมการคุมสอบ 

และด าเนินการสอบ 
14.  ประสานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน  ในกรณีที่ตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องผล

การเรียน  การจบหลักสูตร  และการลงทะเบียนวิชาเรียน 
15.  จัดให้มีการเทียบโอนความรู้  ทักษะประสบการณ์  และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน  สถาน

ประกอบการ  และอ่ืนๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
16.  ส ารวจนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน 0, ร, มส 



17.  ด าเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาตกค้าง โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3  และ  6 

18.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

8.  กลุม่งานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
หน้าที ่

1.  เสนอแต่งตั้งคณะท างาน การพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
2.  ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษาชุมชน ท้องถิ่น  

ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง 
3.  ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้จัดท า

โครงการพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ 
4.  จัดท าแบบบันทึกข้อมูลแหล่งเรียนรู้ไว้ใช้ส ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน และชุมชน 

เผยแพร่แก่กลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5.  จัดท าแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่แก่บุคลากรในโรงเรียนและงานต่างๆ 

ที่เก่ียวข้อง 
6.  จัดท าแบบรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่แก่กลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
7.  ประสานงานกลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ตามข้อมูลแบบ

ส ารวจ 
8.  ประสานงานกลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดท าแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศแหล่ง

เรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน 
9.  ประสานงานกลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ เพ่ือเป็นข้อมูลใน

การพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ 
10.  ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย

ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
11.  เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนในด้านการจัดการเรียนรู้จากโครงการพัฒนาและการใช้แหล่งเรียนรู้ 
12.  จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู  สถานศึกษาอ่ืน  บุคคล  ครอบครัว   องค์กร  

หน่วยงาน  และสถาบันอื่น  ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 
13.  จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์กรความรู้ และประสานความร่วมมือ

สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในการจัดตั้ง  ส่งเสริม  
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 

9.  กลุม่งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
หน้าที ่



1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์  วิจัย  ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือ 
4. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร                   
5. หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน 

10.  กลุ่มงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 
หน้าที ่
  1.  ศึกษา วิเคราะห์   ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  และ            
การบริหารงานวิชาการ      
  2.  ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
  3.  พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานด้านวิชาการ 
  4.  ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียน การสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่นๆ 
  5.  การประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 

 


