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      วิภาดา   พรมอินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
หน้ำ 

1. การปฏิบัติงานตาม มาตรฐานต าแหน่ง         3 
2. การปฏิบัติงานตาม มาตรฐานสมรรถนะ        5 
3. การปฏิบัติงานตาม ขอบข่าย/ภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย       6 
4. กระบวน ขั้นตอน การปฏิบัติงาน         7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. กำรปฏิบัติงำนตำม มำตรฐำนต ำแหน่ง    
ชื่อ – สกุล    นางวิภาดา   พรมอินทร์ 
ประเภทต ำแหน่ง    ครูผู้สอน 
ระดับต ำแหน่ง  ช านาญการ  
    
งำนในหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบในมำตรฐำนของต ำแหน่ง คือกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยมี

หน้ำที่รับผิดชอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับ 

1. ปฏิบัติการนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 15 

ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 600 ชั่วโมง/ปีการศึกษา  

2. ปฏิบัติการสอนรายวิชาประวัติศาตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5  จ านวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 200 

ชั่วโมง/ปีการศึกษา 

3. ปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 80 

ชั่วโมง/ปีการศึกษา 

4. ปฏิบัติการสอนกิจกรรมแนะแนว  จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 40 ชั่วโมง/ปีการศึกษา  

5. ปฏิบัติการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 40 ชั่วโมง/ปีการศึกษา  

6. ปฏิบัติการสอนกิจกรรมจิตสาธารณะจ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 40 ชั่วโมง/ปีการศึกษา  

รวมงานสอน จ านวน 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 1,000 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินตำมสมรรถนะและต ำแหน่ง 

1. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. จัดท าโครงสร้างรายวิชา 

3. จัดท าแผนการเรียนรู้ 

4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

5. วัดผลและประเมินผล 

 

 



2. กำรปฏิบัติงำนตำม มำตรฐำนสมรรถนะ 
 การปฏิบัติงานตามสมรรถนะจะอธิบายตามสมรรถนะและมีการด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
 

2.1 สมรรถนะกำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำน  

2.1.1  ความสามารถในการวางแผนการก าหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ สังเคราะห์งาน  

2.1.2  ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  

2.1.3  ความสามารถในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  

2.1.4  ความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งาน 

ประสบความส าเร็จ 

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมสมรรถนะหลักกำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำน  

1. กำรวำงแผน  ศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฏี หลักการเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อ

วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ อย่างเป็นระบบ 

วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจ าเป็น วิเคราะห์นักเรียน และครู  เพ่ือจัดท าโครงการพัฒนาการเรียนรู้  

2. กำรปฏิบัติ ด าเนินการตามแผนงานที่ได้จัดเตรียมไว้ เป็นขั้นตอน และมีการติดตามผลการ

ด าเนินงาน 

3. กำรตรวจสอบ ตรวจสอบผลงานตนเอง ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้  

4. กำรปรับปรุง วิเคราะห์คุณภาพนักเรียนและประสิทธิภาพของนวัตกรรม 

 

2.2 สมรรถนะกำรบริกำรที่ดี 

2.2.1 ความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ  

2.2.2 การปรับปรุงระบบบริการให้มี ประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมสมรรถนะหลักกำรบริกำรที่ดี 

1. กำรวำงแผน  ศึกษาปัญหาและความต้องการจ าเป็นของนักเรียนและครู  

ในการพัฒนาการเรียนรู้โดยผ่านระบบบริการ  

  2. กำรปฏิบัติ  ส ารวจปัญหาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการเรียนรู้  เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ประเมินลีลาการเรียนของนักเรียน เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครู  

3. กำรตรวจสอบ  ติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ และสอบถามผู้ที่รับ

บริการ  

4. กำรปรับปรุง  วิเคราะห์แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการรับบริการ 
 



2.3 สมรรถนะกำรพัฒนำตนเอง 

2.3.1  การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ  

2.3.2  การสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กร และวิชาชีพ  

2.3.3  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่าย 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมสมรรถนะกำรพัฒนำตนเอง 

1. กำรวำงแผน  ก าหนดแผนพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาสมรรถนะ  

2. กำรปฏิบัติ  ศึกษาหาความรู้จากเอกสาร เข้าร่วมประชุมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน สมัครเข้ารับ

การอบรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ  เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนางานด้าน

วิชาการตามที่ได้รับมอบหมายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

3. กำรตรวจสอบ  ตรวจบันทึกการประชุม แฟ้มพัฒนางาน และเกียรติบัตร  

4. กำรปรับปรุง  ศึกษาจากเอกสารหลักฐานการไปราชการ และการน าความรู้ไปใช้ 

 
2.4 กำรท ำงำนเป็นทีม 

2.4.1  การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน  

2.4.2  การเสริมแรงให้ก าลังใจเพื่อนร่วมงาน  

2.4.3  การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ที่หลากหลาย  

2.4.4  การแสดงบทบาทผู้น า หรือผู้ตาม  

2.4.5  การเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมสมรรถนะกำรพัฒนำตนเอง 

1. กำรวำงแผน  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับชั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน และกัลยาณมิตร

นิเทศ  

2. กำรปฏิบัติ  รวมกลุ่มกับเพ่ือนครูเพ่ือจัดการเรียนรู้โดยการจัดท าแผนการจัด การเรียนรู้ สร้างสื่อ

นวัตกรรมจัดท าเครื่องมือการวัดและประเมินผลการนิเทศกับเพื่อนครูอย่างสม่ าเสมอ โดยมี   

การวิเคราะห์และรายงาน  

3. กำรตรวจสอบ  การเยี่ยมชั้นเรียน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  

4. กำรปรับปรุง  การสังเกตการวิเคราะห์การจัดกิจกรรม และรายงานผลการพัฒนานวัตกรรม 

 

 

 



สมรรถนะจริยธรรม  และจรรยำบรรณวิชำชีพ    

5.1  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  

5.2  มีวินัย และความรับผิดชอบในวิชาชีพ  

5.3  ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม  

5.4  การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

1. กำรวำงแผน  ศึกษาเกี่ยวกับวินัยของข้าราชการ การประพฤติปฏิบัติตนที่ดีและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพครู  

2. กำรปฏิบัติ  ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มก าลังความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ด้วยใจที่เป็นธรรม ปฏิบัติตน 

และด ารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน  

3. กำรตรวจสอบ  สังเกต สัมภาษณ์  ตรวจสอบเอกสารและพฤติกรรมการทท างาน  

4. กำรปรับปรุง วิเคราะห์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองตรวจสอบแบบบันทึกต่าง ๆ และรายงานการไป

ราชการ 

 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



3. กำรปฏิบัติงำนตำม ขอบข่ำย/ภำรกิจ ที่ได้รับมอบหมำย   
     (กำรบริหำรงำนวิชำกกำร) 
 

ทบำทและหน้ำที่ของฝ่ำยงำนบริหำรงำนวิชำกำร 
หัวหน้ำงำนบริหำรวิชำกำร 

 
มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 

1. รับแนวปฏิบัติจากอ านวยการฝ่ายวิชาการ เพื่อก ากับ ดูแล ติดตามในสายงานที่รับผิดชอบ 
2. เป็นคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
3. ประสานงานกับฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ 

เพ่ือให้งานของฝ่ายวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
4. ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน แบบพิมพ์ และเอกสารต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ 
5. เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
6. ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร สรุปปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร                     

ให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
7. ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน การสอน เพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
8. ก ากับดูแลการจัดแผนการเรียนของนักเรียน และจัดนักเรียนเข้าเรียนตามแผนการเรียน 
9. พิจารณาความดีความชอบของครูในฝ่ายวิชาการเพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
ขอบข่ำยงำนและภำรกิจบริหำรงำนวิชำกำร 
1.กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 1.1 งำนพัฒนำหลักสูตร 
มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 
 1. ประสานงานจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร     
น าหลักสูตรไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร สรุปปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพ่ือปรับปรุง
หลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
 3. ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการผลิตสื่อการเรียนการสอน การจัดหรือปรับปรุงแผนการจัด 
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับโรงเรียน และนโยบายของโรงเรียน 
 4. ควบคุมการใช้หนังสือประกอบการจัดการเรียนรู้ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในโรงเรียน 



 5. ด าเนินการให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีสื่อการสอน วัสดุฝึกท่ีได้มาตรฐาน และจัดบรรยากาศ    
ทางวิชาการ 
 6. ศึกษา วิเคราะห์แผนการเรียน การจัดรายวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด 
ของนักเรียน และบุคลากรในกลุ่มสาระฯ 
 7. วางแผน และด าเนินการให้มีการจัดสอนเสริมให้กับนักเรียนตามโอกาส 
 8. อ านวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนรู้ จัดบรรยากาศทางวิชาการให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 9. จัดกิจกรรมพัฒนาครู เพื่อเพ่ิมศักยภาพให้กับครูอย่างต่อเนื่อง 
 10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   
 1.2 งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 
มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 
1. ด าเนินการเก่ียวกับการจัดตารางสอน ตารางการใช้ห้อง ตารางสอนประจ าชั้นให้เป็นปัจจุบัน 
2. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยด าเนินการดังนี้ 
 3.1 จัดหาเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไข 
ปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบัติจริง 
 3.2 ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน และใฝ่ รู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่างๆให้สมดุลกัน 
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม 
 3.3 จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการ 
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสม 
3. ให้ค าแนะน า ปรึกษาการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ โดยเน้นการ นิเทศที่ร่วมมือ
ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบ
อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
5. ก ากับติดตามการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ และให้ค าปรึกษาแนะน าเมื่อมีปัญหาด้านการเรียนการสอน 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
2. กลุ่มงำนวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลกำรเรียนรู้ 
 2.1 งำนวัดผลประเมินผลกำรศึกษำ 
มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 



1. ควบคุมดูแลวัดผลและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษาด้วยการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตร 
2. ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานของงานวิชาการ 
3. ให้ค าแนะน าบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลตลอดจนท าเอกสารเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับ การประเมินผลการเรียน 
4. รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนไว้ค้นคว้าและอ้างอิง 
5. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการในการพัฒนาปรับปรุงการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ
การประเมินผลการเรียน 
6. รวบรวม ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
7. จัดท าแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานวัดผล 
8. รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 และประกาศให้นักเรียนยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบ 
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 ในกรณีที่ตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องผลการ 
เรียน การจบหลักสูตร 
15. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน ตามแนวทาง               
ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
16. ส ารวจนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน 0, ร, มส พร้อมด าเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหาตกค้าง  
17.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
2.2 งำนทะเบียนและเทียบโอนผลกำรเรียน 
มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 
1. เป็นนายทะเบียนของโรงเรียน 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการเรียนและโครงการต่างๆ ของงานทะเบียน ปฏิทินปฏิบัติการ และประเมินผล                
การด าเนินงานงานทะเบียน 
3. ท าทะเบียนนักเรียน ทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จัดท าข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนให้ถูกต้อง               
และเป็นปัจจุบัน 
4. บันทึกผลการประเมินลงระบบทะเบียนของนักเรียน และประชาสัมพันธ์ผลการเรียนของผู้เรียนผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 



5. จัดท าแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน 
6. ให้เลขประจ าตัวนักเรียน และจัดท ารายชื่อนักเรียนทุกชั้นเรียน จัดท าสถิติจ านวนนักเรียน 
7. รับค าร้องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล การแก้ไขประวัติอ่ืนๆ ของนักเรียน และด าเนินการ เกี่ยวกับ 
การแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน 
8. ประสานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีที่ตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องผล                         
การเรียน การจบหลักสูตร และการลงทะเบียนวิชาเรียน 
9. รับค าร้องและด าเนินการเกี่ยวกับการขอพักการเรียน การย้าย และการลาออกของนักเรียน 
10. รับค าร้องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล การแก้ไขประวัติอ่ืนๆ ของนักเรียน 
11. ออกใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองเวลาเรียน ใบรับรองอ่ืนๆ ตามที่นักเรียนหรือผู้ปกครองต้องการ 
12. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนตามท่ีหน่วยงานต่างๆ ส่งมา 
13. ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน และประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร 
14. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน สถาน 
ประกอบการ และอ่ืนๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
15. ให้บริการข้อมูลในด้านการเรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
16. จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของงานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการตรวจสอบ และใช้งาน 
17. จัดท าทะเบียนแสดงผลการเรียน 
18. ส ารวจนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน 0, ร, มส 
19. ด าเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณี ที่นักเรียนมีปัญหาตกค้าง  
20. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
3. กลุ่มงำนวิจัยและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนท าการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยครอบคลุมทั้งการวิจัย 
บริสุทธิ์ การวิจัยเชิงทดลอง และการประเมินโครงการ 
2. จัดรวบรวมผลงานการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มใช้ในการน าเสนอเป็นผลงานของโรงเรียน 
และเพ่ือการประชาสัมพันธ์งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าภาคเรียนละ 1 เล่ม และให้มีจ านวนตามความ
เหมาะสมของแต่ละปี 
3. สนับสนุนให้ครูจัดท าและรวบรวมผลงาน Best Practice 
4. ประสานงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ครูส่งประกวดผลงาน Best Practice 
 
 
 
 



4. กลุ่มงำนพัฒนำสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 
มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 
1.งานเทคโนโลยีการเรียนการสอน 
 1.1 วางแผน จัด ควบคุมดูแล แก้ไขปัญหา และเป็นที่ปรึกษาในการใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่าย 
ภายในโรงเรียน ทั้งการใช้อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต วิทยุ โทรทัศน์ 
 1.2 พัฒนาครู นักเรียน และบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  
ทัง้ส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ 
 1.3 สนับสนุนฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ต่อการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน 
 1.4 พัฒนาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน ทั้งการใช้อินเตอร์เน็ต อินทราเนต วิทยุ โทรทัศน์ ทั้ง 
ส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ 
 1.5 เป็นผู้จัดการระบบเครือข่าย และเว็บมาสเตอร์ของโรงเรียน 
 1.6 ประสานร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา การใช้สื่อนวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพ่ือการจัด                
การเรียนการสอน และ พัฒนางานวิชาการกับบุคลากรภายในสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันอ่ืน 
 1.7 ประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
2. งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
 2.1 สนับสนุนการท าผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะของครู 
  2.2 ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับคณะครูในการด าเนินการ ดังนี้ 
  2.2.1 ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา การจัดหา การเลือก การใช้ และการประเมิน 
คุณภาพสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ 
ของสถานศึกษา ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กปกติและเด็กพิการเรียนร่วม 
  2.2.2 จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างหลากหลาย เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและ
การพัฒนางานด้านวิชาการ 
  2.2.3 เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ผ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการ โดยด าเนินการ 
คัดเลือกในรูปของคระกรรมการและประเมินการใช้สื่ออย่างเหมาะสม 
  2.2.4 ผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งประเมินคุณภาพสื่อฯ เพื่อเลือกใช้ 
ประกอบการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.3 มีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา 
 2.4 ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และแลกเปลี่ยนการใช้ สื่อ นวัตกรรม                     
และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาที่ทันสมัย ส าหรับใช้จัดการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการ 
 2.5 ประเมินผลการผลิต จัดหา พัฒนา และใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 2.6 เผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาที่ครูผลิตและพัฒนาให้ เพื่อนครู 



สถาบันการศึกษาท้ังภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการ 
พัฒนาวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. กลุ่มงำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 
 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
  1. จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
  2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและการใช้งานแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาสใช้งานแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเพ่ือการจัดการ 
เรียนรู้อย่างเต็มที่ 
  4. ติดตามและตรวจสอบการใช้งานแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาของครูและนักเรียน 
  5. สรุปและรายงานผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
  1. จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
  2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและการใช้งานแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาสใช้งานแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาเพื่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี 
  4. ติดตามและตรวจสอบการใช้งานแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาของครูและนักเรียน 
  5. สรุปและรายงานผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
  6. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาแก่บุคคลทั่วไปและแหล่งเรียนรู้ 
ภายนอกแก่ครูผู้สอนทุกคนอย่างสม่ าเสมอ 
 
6. กลุ่มงำนส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำร  
มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 
1. ประสานและจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการกับกลุ่มเครือข่าย วังกวาง – หลักด่าน 
เครือข่ายครูในกลุ่มสาระต่างๆ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 2 และเครือข่ายอ่ืนๆ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วม เป็นสมาชิกเครือข่าย สถาบัน สมาคม องค์การต่างๆ เพื่อการพัฒนา
วิชาชีพ 
3. มีส่วนร่วม รับผิดชอบต่อภารกิจต่างๆ ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย วังกวาง – หลักด่าน 
1. และ 2. รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะหรือด าเนินงานเพ่ือการพัฒนากิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 
 



 

4. กระบวน ขั้นตอน กำรปฏิบัติงำน    
 

 

ประชุม/วางแผนการด าเนินงาน 

ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

ตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

สรุป/ประเมินผล 

ปรับปรุงผลการด าเนินการ 

พบข้อบกพร่องของงาน 


