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พรรณนางานกลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 
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วิสยัทัศน 
 กลุมบริหารวิชาการ  โรงเรียนบานคายวิทยา มุงมั่นจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ ผูเรยีนอยางเต็ม
ศักยภาพ โดยใชนวัตกรรมนําพา สูมาตรฐานสากล นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาผูเรยีนใหมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ี

สมบูรณ มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาความเปนไทย และรับผิดชอบตอสังคม นอมนํา 
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน และสังคม 

 
เปาประสงค 

1. ผูเรียนมีคุณภาพตามาตรฐานการศกึษา และมาตรฐานสากล เปนคนดี มีปญญา พึ่งพาตนเองได 
   มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม บนพื้นฐานความเปนไทย นอมนําหลักปรัชญาของ  
   เศรษฐกิจพอเพียงสูการดาํรงชีวิต 
2. โรงเรยีนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ ตอบสนองความถนัด   
    ความสามารถ และความตองการของผูเรียน ชุมชน และสังคม 
 

กลยุทธ 
    
1. เพิ่มโอกาสทางการศกึษาใหกับผูเรียน 
2. พัฒนาความสามารถพิเศษใหกับครู และผูเรียน 
3. ยกระดับคุณภาพผูเรียนสูการประเมิน 
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หัวหนากลุมบริหารวิชาการ  นางสาวสุภาพ  ประดิษฐคาย ครูชํานาญการพิเศษ 

รองหัวหนากลุมบริหารวิชาการ นายเฉลิมพล  ตามเมืองปก ครูชํานาญการพิเศษ 

หนาที่และขอบขายความรับผิดชอบดังน้ี 

1. การวางแผนการบริหารงานวชิาการ  การจัดโครงสรางการบริหารงานวิชาการ และงานบริหารงาน

กลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

2. การบริหารงานในกลุมบริหารงานวิชาการอยางเปนระบบ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

นโยบายสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 

3. กํากับดูแลการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู  และคูมือกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2551(ฉบับปรบัปรุง 2560) และหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551(ฉบับปรับปรงุ 2560) 

4. สงเสริมพัฒนาครูผูสอน เพื่อสงเสริมศักยภาพดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

5. สงเสริมพัฒนาความรูความสามารถ และศักยภาพดานตางๆ ของนักเรยีนใหบรรลุวัตถุประสงคของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) 

6. การนิเทศการจัดการเรียนรู จดัใหมีระบบนิเทศภายในกลุมบริหารวิชาการ จัดใหมีระบบควบคุม 

ติดตามดูแล การดําเนินงานดานการจัดการเรียนรู 

7. กํากับดูแลการจัดตารางเรยีนตารางสอน  การจัดครูเขาสอนตามโครงสรางของหลักสูตรใหเหมาะสม 

8. กํากับดูแลการประกันคณุภาพการศึกษา  พัฒนาและจัดวางระบบประกันคณุภาพการศึกษาของกลุม

บริหารวิชาการ 

9. กํากับดูแลการลงทะเบียนเรียนตามโครงสรางของหลักสูตร 

10. กํากับดูแลการดําเนินการใหมีการจัดทําเอกสารทางการศึกษา  ใหบริการ  และดาํเนินการออก

หลักฐานเอกสารทางการศึกษาประกอบการจัดการเรียนรูตามแนวทางของหลักสูตรการศกึษาขั้น

พื้นฐาน ที่เก่ียวของกับงานทะเบียนและงานวัดผล 

11. กํากับดูแลการดําเนินงานดานการวัดผลประเมินผลการการเรียนรูของนักเรียน  โดยรวมกับงานวัดผล

วางระบบการพัฒนาผูเรียน  การแกไขปญหาผลการเรียรูในกรณีที่นักเรียนมีผลการเรียนรูต่ํากวา

เกณฑมาตรฐาน 

12. กํากับดูแลการจัดใหมีการบริการดานเทคโนโลยีการเรียนการสอน สนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยีมา

ใชในการเรียนการสอน 

13. ใหความรวมมือกับสถานศึกษาอื่นและองคกรตางๆ ในชุมชนในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 

14. สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในชุมชน ทองถ่ิน สถานศกึษา และองคกรตางๆในชุมชนมีสวนรวม

ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 

15. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของกลุมบริหารวิชาการตามแผนปฏิบัติการและ

รายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา 

16. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรบัมอบหมายจากผูบริหารสถานศกึษา 
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1. งานสํานักงานวิชาการ      ประกอบดวย 

 1. นางมลรัฐ  ขามจัตุรัส    ครู  หัวหนา 

 2. นางสุทิศา  ตอสกุล    ครู  ผูชวย 
 

หนาที่และขอบขายความรับผิดชอบดังน้ี 

1. ควบคุม  คําสั่งของกลุมบริหารวิชาการ  แจงใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ 

2. ดูแล จัดระบบการเก็บหนังสอืราชการของกลุมบริหารวิชาการใหเปนหมวดหมูและถูกตองตามระเบียบ

งานสารบรรณ 

3. บันทึกหนังสือเวียน กฎระเบียบ 

4. จัดหองวิชาการใหมีบรรยากาศที่เหมาะสม 

5. รวบรวมเอกสารวิชาการทั้งหมดจัดทําหมวดหมูเพื่อสะดวกตอการนํามาใช 

6. ประสานงานกับครูและบุคลากรภายในโรงเรยีนจัดระบบสารสนเทศของกลุมบริหารวิชาการ 

7. จัดประชุมกลุมบริหารวิชาการ  จัดบันทึกรายงานการประชุมเพื่อนําเสนอผูบริหารสถานศึกษา 

8. ชวยเหลือและประสานงานในการจัดทํารวบรวมแผนงาน/โครงการ และสรุปการดาํเนินงาน/โครงการ

ของกลุมบริหารวิชาการ 

9. จัดทําแผนปฏิบัติการ  และปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุมบริหารวิชาการ 

10. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของกลุมบริหารวิชาการตามแผนปฏิบัติการ 

11. จัดทําเอกสารสรุปผลงานขอกลุมบริหารวิชาการและเผยแพรผลงานและรายงานผลการปฏิบัติงานตอ 

      ผูอํานวยการสถานศึกษา 

12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศกึษา 
 

2. คณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ  ประกอบดวย 

1. นางสาวสุภาพ  ประดิษฐคาย   ครู   ประธานกรรมการ 

2. นายเฉลิมพล  ตามเมืองปก   ครู   รองประธานกรรมการ 

3. นางธิดารัตน  นิยมถิ่น    ครู   กรรมการ 

4. นางสุทศิา  ตอสกุล    ครู   กรรมการ 

5. นางสาวกัญญรัตน  รวมกระโทก   ครู   กรรมการ 

6.นางรัชนี  กมลเพชร    ครู   กรรมการ 

7. นายศรไกร  หินนอก                          ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 

8. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ     กรรมการ 

9. นางมลรัฐ  ขามจัตุรสั    ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหนาที่และขอบขายความรับผิดชอบดังนี้ 

1. วางแผนการบริหารงานวิชาการ 

2. จัดทําระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงานวิชาการ 
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3. กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน หนาที่ความรับผิดชอบ และบุคลากรในฝายใหเหมาะสมกับความรู

ความสามารถ และลักษณะของงาน 

4. ประสานงานกับฝายที่เก่ียวของ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ 

5. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุมบริหารวิชาการ 

6. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

7. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกลุมสาระการเรยีนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

8. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

9. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

10. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 

11. นิเทศ  กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรูของครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

12. วางแผนการจัดชั้นเรียน 

13. ใหบริการทางดานวิชาการแกสงัคมและชุมชน และอํานวยความสะดวก ใหขอเสนอแนะ คําแนะนาํใน

การแกปญหาที่เกิดข้ึนเก่ียวกับงานวิชาการ แกครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนและผูปกครอง 

14. นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของกลุมบริหารวิชาการของโรงเรยีนอยางตอเนื่องสม่ําเสมอและ

มีประสิทธิภาพ 

15. ประเมิน สรุปผลรายงานผลการดาํเนินงานของกลุมบริหารวิชาการ เสนอตอผูอํานวยการโรงเรียนเมื่อ

สิ้นภาคเรียน 

16. ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีโรงเรยีนมอบหมาย 
 

3. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   ประกอบดวย 

1. นางธิดารัตน  นิยมถ่ิน  หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2. นายเฉลิมพล  ตามเมอืงปก  หลักสูตรการศกึษาเรียนทางไกล 

3. นางมลรัฐ  ขามจัตุรัส   หลักสูตรทวิศึกษา 

4. นางรัชนี  กมลเพชร   หลักสตูรการศกึษาพิเศษ 

5. นายสุรัตน  คงเหมือนเพชร  หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

6. นางสาวกัญญรัตน  รวมกระโทก   หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

7. คณะครทูุกกลุมสาระการเรียนรู 
 

มีหนาที่และขอบขายความรับผิดชอบดังนี้ 

1. จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

2. ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551ฉบับปรับปรุง 2560 

 

3. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4. จัดโครงสรางแผนการเรียน รายวชิาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อสนอง

จุดหมาย โครงสรางและหลักการของหลักสูตร และสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 
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5. ประเมิน สรุปรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา เสนอตอผูอํานวยการโรงเรยีนเม่ือ         

สิ้นภาคเรียน 

6. ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีโรงเรยีนมอบหมาย 
 

4. งานวัดและประเมินผล/เทียบโอนผลการเรียน  ประกอบดวย 

1. นายเฉลิมพล  ตามเมอืงปก   ครู   ประธานกรรมการ 

2. นางธิดารัตน  นิยมถ่ิน   ครู   รองประธานกรรมการ 

3. นางรัชนี  กมลเพชร    ครู   กรรมการ 

4. นางสาวอัจฉราพรรณ  เย็นสุวรรณ  ครู   กรรมการ 

5. นางพรทิพย  พงศดวง   ครู   กรรมการ 

6. นางจันทรนิภา  แสนสโุพธิ์   คร ู   กรรมการ 

7. นายวุฒพิงษ  ไชยแสง   ครู   กรรมการ 

8. นายชัยวุฒิ  มาดวง    ครู   กรรมการ 

9. นางสุภาพร  ถิ่นชีลอง    ครู   กรรมการ 

10. นางสาวอัมพิการ  รัตนศิริมา   ครู   กรรมการ 

11. นางมลรัฐ  ขามจัตุรัส    ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาที่และขอบขายความรับผิดชอบดังนี้ 

1. จัดทําโครงการที่เก่ียวของกับการวัดและประเมินผล และเทียบโอนผลการเรยีน กรณีผูเรียนยายเขา

และยายออกจากสถานศกึษา 

2. กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

3. สงเสริมใหครดูําเนินการวัดและประเมินผลแตละรายวชิาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศกึษา 

4. สงเสริมใหครดูําเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู โดยเนนการประเมินตามสภาพจริงจาก

กระบวนการการปฏิบัติงานและผลงาน 

5. จัดทําขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/ผลการประเมินระดับชาติ 

6. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน 

7. ดําเนินการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศกึษาของโรงเรียน 

8. ดําเนินการรับคาํรอง การปรับปรุงผลการเรียนและใหคําปรึกษา และแนะนาํนักเรียนและผูปกครอง

ในกรณีเกิดปญหาเกี่ยวกับผลการเรยีน 

9. ประเมิน สรุปรายงานผลการวัดและประเมินผล เสนอตอผูอํานวยการโรงเรียนเม่ือ สิ้นภาคเรยีน 

10. ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีโรงเรยีนมอบหมาย 

5. งานทะเบียนนักเรียน   ประกอบดวย 

1. นายเฉลิมพล  ตามเมืองปก   ครู   นายทะเบียน 

2. นางสาวกัญรัตน  รวมกระโทก   ครู   ผูชวยนายทะเบียน 

3. นางสุทศิา  ตอสกุล    ครู   ผูชวยนายทะเบียน 
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มีหนาที่และขอบขายความรับผิดชอบดังนี้ 

1. จัดทําแผน  และโครงการที่เก่ียวของกับงานทะเบียนและการเทียบโอนผลการเรียน 

2. กําหนดระเบียบ  แนวปฏิบัติเก่ียวกับงานทะเบียนและการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา 

3. จัดทํารายงานขอมูลนักเรียน  ยายเขายายออก  ออกกลางคัน 

4. เปนคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนสาํหรับนักเรียนที่ยายเขามาเรียนใหม 

5. จัดทําขอมูล สถิติ เอกสารรบัรองผลการเรียน ใบ ปพ.1 ปพ.2 ของผูจบหลักสูตร 

6. ตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียน  จัดทําแบบรายงานผลการเรียน (ปพ.3) ของผูจบหลักสูตร 

ภายใน 30 วัน 

7. ดําเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรยีนที่จบหลักสูตร 

8. ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบยีนนักเรียนและออกประกาศนียบัตร 

9. จัดใหมกีารเทยีบโอนความรู  ทักษะประสบการณ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืนๆ ตาม

แนวทางท่ีสถานศึกษากาํหนด 

10. จัดทําหลักฐานการเขาเรียน  การยาย และการลาออกของนักเรียน 

11. ประเมินผล  และรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา 

12. ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีโรงเรยีนมอบหมาย 

6. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ประกอบดวย 

   1. นางสาวกัญญรัตน  รวมกระโทก   ครู  หัวหนากิจกรรม 

 2. นางสาวอัจฉรา  แซปง    ครู  ผูชวย 
 

มีหนาที่และขอบขายความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ทําหนาท่ีกําหนดแผนการกําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามหลักสูตรสถานศกึษา และ

นโยบาย 

2. ประสานงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน  กิจกรรมชุมนุมและกลุมสาระการเรียนรู  เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพและสงผลตอการพัฒนาผูเรียนสูงสุด 

3.  กํากับติดตามดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการท่ีกําหนดไว 

4. ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน  ตามแผนงาน/โครงการ และจัดสรุปรายงานตอสถานศึกษา 

เมื่อสิ้นภาคเรียน 

5. สรุปรายงานผลการดําเนินการของงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนพรอมขอเสนอแนะอยางนอยปละ 1 

ครั้ง 

6. จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ใหสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7. สงเสริมการจัดตั้งชุมนุมตามพหุปญญา 

8. ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียน และนําผลมาปรับปรุงและพัฒนา ผูเรียนสูงสุด 

9. ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีโรงเรยีนมอบหมาย 
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7. งานรับนกัเรียน  ประกอบดวย 

1.  นางสาวสุภาพ  ประดษิฐคาย  ครู   ประธานกรรมการ 

2. นายเฉลิมพล  ตามเมืองปก  ครู   รองประธานกรรมการ 

3.  นางธิดารัตน  นิยมถ่ิน   ครู   กรรมการ 

1. นางสาวกัญญรัตน  รวมกระโทก  ครู   กรรมการ 

2. นางสุทิศา  ตอสกุล   คร ู   กรรมการ 

3. นางมลรัฐ  ขามจัตุรัส   ครู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่และขอบขายความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ประสานงานกับชุมชนและทองถิ่น โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการและใกลเคยีงเพื่อสํารวจ

จํานวนนักเรยีนที่จะเขารับบรกิารทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 

2. กําหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา  โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา 

3. ดําเนินการรับนักเรียนตามแผนท่ีกําหนด 

4. รวมมือกับชุมชน องคกรสวนทองถิ่น หรือหนวยงานราชการ ในการติดตามชวยเหลือนักเรียน 

ที่มีปญหาในการเขาเรียน 

5. ประเมินผลและรายงานผลการรับนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 

6. ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีโรงเรยีนมอบหมาย 
 

8.  งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ประกอบดวย 

1. นายเฉลิมพล  ตามเมอืงปก   ครู   ประธานกรรมการ 

2. นายสายัณห  จาทัน    ครู   รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวกัญญรัตน  รวมกระโทก  ครู   กรรมการ 

4. นางสาวณัฐธิดา  วงศสุรศิลป   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่และขอบขายความรับผิดชอบดังนี้ 

1. จัดทําแผนงาน และโครงการงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

2. สงเสริม สนับสนุนใหครผูลิตสื่อ พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการจัดการเรยีนรูดวยระบบเรียนทางไกล 

( BKV Cyber School) 

3. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนางานวิชาการ 

4. ประสานงานความรวมมือในการผลิตจัดหาพัฒนาการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใชในการ

จัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานวชิาการกับสถานศึกษาหนวยงานอ่ืนๆ 

5. ประเมินผล  และรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา 

6. ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่โรงเรยีนมอบหมาย 
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9.  งานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา  ประกอบดวย 

  1.  นายสุวนิชญ  ณชิยคาํหาร  ผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

 2.  นางสาวสุภาพ  ประดษิฐคาย   ครู   รองประธานกรรมการ 

3. นายเฉลิมพล  ตามเมืองปก   ครู   กรรมการ 

 4.  นางสาวอัจฉราพรรณ  เยน็สุวรรณ  ครู   กรรมการ 

 5.  นางพรทิพย  พงศดวง    ครู   กรรมการ 

 6.  นางจันทรนิภา  แสนสุโพธิ์   คร ู   กรรมการ 

 7. นายวุฒพิงษ  ไชยแสง    ครู   กรรมการ 

 8. นายชัยวุฒิ  มาดวง    ครู   กรรมการ 

 9. นางสุภาพร  ถิ่นชีลอง    ครู   กรรมการ 

 10. นางสาวอัมพิการ  รัตนศริิมา   ครู   กรรมการ 

 11. นางสาวกัญญรัตน  รวมกระโทก  ครู   กรรมการ 

 12. นางสุทิศา  ตอสกุล    ครู   กรรมการ 

 13. นางสาวอัจฉรา  แซปง   ครู   กรรมการ 

 14. นางมลรัฐ  ขามจัตุรัส    ครู   กรรมการ 

 15. นางรัชนี  กมลเพชร    ครู   กรรมการ 

 16. นางธิดารตัน  นิยมถิ่น    ครู   กรรมการ 

 17. นางมลรัฐ  ขามจัตุรัส    ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาที่และขอบขายความรับผิดชอบดังนี้  

1. เปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา 

2. กํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนตามกลุมสาระการเรียนรูที่ตนเองรับผิดชอบ 

3. จัดรายวชิาใหครูเขาสอนตามกลุมสาระตามโครงสราง  เพือ่จัดทําตารางเรียนตารางสอน 

4. กํากับติดตามครูในกลุมสาระการเรยีนรูใหจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกคน 

5. จัดทําแผนปฏิบัติการ กําหนดงบประมาณรายจาย กําหนดงาน/โครงการ สรุปรายงาน/โครงการ  

จัดทําปฏิทินงานของกลุมสาระการเรียนรูเพื่อพัฒนางาน 

6. นิเทศงานวิชาการในกลุมสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบ 

7. จัดใหมกีารพัฒนาครูทางดานวิชาการในกลุมสาระการเรียนรู 

8. กํากับติดตาม และจัดสอนแทนกรณีครูขาด  และจัดสอนเสริมใหกับนักเรียน 

9. กํากับดูแลการวัดและประเมินผลใหเปนไปตามระเบียบ 

10. จัดใหมกีารประชุมครูในกลุมสาระการเรียนรูอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

11. ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีโรงเรยีนมอบหมาย 
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10.  งานการศึกษาพิเศษ  ประกอบดวย  

          1. นายสวุนิชย  ณิชยคาํหาญ     ผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

 2. นายศุภชัย  ถิ่นชีลอง         ผูชวยผูอํานวยการโรงเรยีน  รองประธานกรรมการ 

 3. นายสุรัตน  คงเหมือนเพชร  พนักงานราชการ   กรรมการ 

 4. นายศรไกร  หินนอก            ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 

 5. นางรัชน ี กมลเพชร    ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาที่และขอบขายความรับผิดชอบดังนี้  

1. วางแผนการดาํเนนิการพัฒนาการศกึษาพิเศษใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

2. จัดครูผูสอนตามความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูตามความเหมาะสม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

3. คัดกรองนักเรียนเพ่ือจัดเขาระบบการศกึษาพิเศษ  และจัดทาํขอมูลสารสนเทศนักเรียนแตละคนเพื่อ

ขอสนับสนุนสื่อและงบประมาณตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีโรงเรยีนมอบหมาย 

 11. งานประกันคณุภาพการศึกษา  ประกอบดวย 

 1. นางสุทิศา  ตอสกุล    ครู   หัวหนางานประกัน 

 2. นางสาวริญญิพย  ศิริมนตรี   คร ู   ผูชวย 

มีหนาที่และขอบขายความรับผิดชอบดังนี้  

 1. จัดทําแผนหรือโครงการสําหรับงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

 2. จัดระบบโครงสรางองคกรใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา   

 3. จัดวางระบบโครงสรางองคกรเพื่อรับรองการจัดระบบประกันคณุภาพภายนอก  

 4. กําหนดเกณฑการประเมิน เปาหมายความสาํเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศกึษา และ ตัวชี้วัด  

    ของกระทรวง เปาหมายความสาํเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑและวิธีการประเมินของ ส า   

    นักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

5. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ใหบรรลุผลตาม  

6. เปาหมายความสาํเร็จของสถานศกึษา ออกแบบตัวชี้วัดความสําเร็จตามมาตรฐานการศกึษาขั้น

พื้นฐาน   

7. ดําเนินการพัฒนางานตามแผนติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรงุ พัฒนา 

อยางตอเนื่อง  

 8.  วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศกึษาตามระบบการประกันคณุภาพการศึกษา  

      ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก   

          9.  จัดทํารายงานการศกึษาตนเอง (Self Study Report ; SSR) ประสานความรวมมอืกับสถาน ศึกษา 
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10. และหนวยงานอื่นในการปรับปรงุและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   

11. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report ; SAR) ประสานงานกับเขตพื้นที่   

การศึกษา เพื่อประเมินคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน เขตพื้นที่การศึกษา   

12. ประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอ่ืน ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ ประกัน   

คุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   

13. ประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาตาม ระบบ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศกึษา   

14. ประสานกับสาํนักรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน คุณภาพ 

การศึกษา เพื่อเปนหลักฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง   

 15. ติดตาม รวบรวมขอมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจาํป  

 16. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา  

  

 

 

 

 


