
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 
โรงเรียนบ้านโคกกุง 

ประจำปกีารศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

 

 

กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์  ๒ 

อำเภอนาโพธิ์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  ๔ 

 



วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปา้หมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
วิสัยทัศน์ 
   
  ภายในปี ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านโคกกุงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก้าวไกลสู่อาเซียน  นักเรียนมีความรู้คู่
คุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  บริหารจัดการที่ทันสมัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ครูและบุคลากร 
มืออาชีพ 
 
  พันธกิจ 
 

๑. จัดการเรียนการสอนทีเ่น้นเด็กและผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๒. เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
๓. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๔. ผู้เรียนทุกคนได้รบัการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้ 
๕. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน 
๖. ปลูกฝังให้ผูเ้รียนตระหนักถึงการอนรุักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๘. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ 

 
 เป้าประสงค์ระดับองค์กร 
 

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. ผู้เรียนได้รับการพฒันาใหเ้ป็นผู้มีคุณธรรมน้อมนำหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและอนุรกัษ์

สิ่งแวดล้อม 
๓. บรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยเน้นการกระจายอำนาจและการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบัการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
๕. ผู้เรียนได้รับการพฒันาทางเทคโนโลยีและนำความรู้ไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

  
เป้าประสงค์ระดับฝา่ยตา่ง ๆ 
 
 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและสมรรถนะตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดในระดับดีข้ึนไป 
๒. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานทัง้ระดับปฐมวัยและข้ันพื้นฐานในระดับดีข้ึนไป 
๓. ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะที่จำเป็นตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไปในระดับดีข้ึนไป 
๔. สถานศึกษามีหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนทีเ่หมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๕. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพสามารถขับเคลือ่นให้การดำเนินการบริหาร

จัดการบรรลเุป้าหมายได ้
  
 



2 
ปรัชญาของโรงเรียน  
  การศึกษาคือการพัฒนาบุคคล 
พุทธศาสนสุภาษิตประจำโรงเรียน   
  สิกฺขา  ปคฺคฺลา  วฒฺฒนา   
คำขวัญประจำโรงเรียน   
  คุณธรรม  นำความรู้  สู่คุณภาพชีวิต 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน   
  แรกพบนบไหว้  แต่งกายสุภาพ 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน   
          สุขภาพดี  ชีวีมีสุข 
ขนาดโรงเรยีน    
  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง (๑๒๑-๖๐๐ คน) 
 โรงเรียนได้เขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ  
    เป็น โรงเรียนวิถีพุทธ 
    เป็น โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม 
 
สมรรถนะสำคญัของผู้เรียน และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนบา้นโคกกุง 

 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกุง พุทธศักราช ๒๕๖๔ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผูเ้รียนเกดิสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพงึประสงค์  ดังนี้   

สมรรถนะสำคญัของผู้เรียน 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกุง พุทธศักราช ๒๕๖๔  มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ 
ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรบัและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสงัคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปญัหาความ
ขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รบัข้อมลูข่าวสารด้วยหลักเหตผุลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการ
สื่อสาร ที่มปีระสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสงัคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปญัหา  เป็นความสามารถในการแก้ปญัหาและอุปสรรคต่าง ๆ ทีเ่ผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตกุารณ์ต่าง ๆ ในสงัคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจ
ที่มีประสทิธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบทีเ่กิดข้ึนต่อตนเอง สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 
  



๓ 
  ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เปน็ความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง  การทำงาน และการอยูร่่วมกันในสังคมด้วยการสร้าง
เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปญัหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรบัตัวให้ทันกบั
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่สง่ผลกระทบตอ่ตนเอง
และผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสงัคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกุง พุทธศักราช ๒๕๖๔ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
เพื่อให้สามารถอยูร่่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี ้

๑.  รักชาต ิ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
๓.  มีวินัย 
๔.  ใฝ่เรียนรู ้
๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
๖.  มุง่มั่นในการทำงาน 
๗.  รักความเป็นไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 
 

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ( มติ  คสช. ๑ กันยายน  ๒๕๕๗ ) 
  ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ 
  ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดงีามเพื่อส่วนรวม  
  ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์  
  ๔. ใฝห่าความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
  ๕. รกัษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
  ๖. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบง่ปัน  
  ๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
  ๘. มรีะเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรูจ้ักการเคารพผู้ใหญ่  
  ๙. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  ๑๐. รูจ้ักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลอืก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการ
เมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ด ี 
  ๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกเิลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ
บาปตามหลกัของศาสนา  
  ๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 



๔ 
 

การบริหารงานวิชาการ 
 

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 
         การบรหิารงานวิชาการเป็นภารกิจที่สำคัญของการบริหารโรงเรียนตามที่พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และที่แก้ไขเพิม่เติม(ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545   ถือเป็นงานที่มีความสำคัญทีสุ่ด  
เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา   ซึ่งทั้งผู้บริหาร โรงเรียน คณะครู และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความ
เข้าใจ ให้ความสำคัญและ มีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรงุแก้ไข
อย่างเป็น ระบบและตอ่เนื่อง มุ่งใหก้ระจายอำนาจในการบรหิารจัดการไปให้สถานศึกษาใหม้ากทีสุ่ด  ด้วย
เจตนารมณ์ที่จะใหส้ถานศึกษาดำเนินการได้โดยอสิระ  คล่องตัว  รวดเร็ว  สอดคล้องกบัความต้องการของผู้เรียน  
โรงเรียน  ชุมชน  ท้องถ่ิน และการมสี่วนร่วมจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่าย  ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการ  สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจน
การวัดผล  ประเมินผล  รวมทั้งปจัจัยเกื้อหนุนการพฒันาคุณภาพนักเรียน  โรงเรียน  ชุมชน  ท้องถ่ิน  ได้อย่างมี
คุณภาพและมีประสทิธิภาพ 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใหบ้รหิารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว และ สอดคล้องกบัความต้องการของ
นักเรียน สถานศึกษา  ชุมชน ท้องถ่ิน 

2. เพื่อใหก้ารบรหิาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคลอ้งกบัระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และ จากการประเมิน
หน่วยงานภายนอก 

3. เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลกัสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปจัจัยหนุนการเรียนรู้ทีส่นองต่อความ
ต้องการของผูเ้รียน ชุมชน และ ท้องถ่ิน  โดยยึดผูเ้รียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ และ ประสทิธิภาพ 

4. เพื่อให้โรงเรียนไดป้ระสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของบุคคล 
ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และ สถาบันอื่นๆอย่างกว้างขวาง 
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ขอบข่ายและภารกิจผู้รับผิดชอบ 
 

 1.   การพัฒนาหรือการดำเนนิการเกีย่วกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
   นางสาวขวัญฤทัย ปัดไธสง  และ  นางจรรยวรรธน์  ครองปัญญากวี   ผู้รบัผิดชอบ  
   บทบาทและหนา้ท่ี                

1.  วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินที่สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาจัดทำไว้ 
2.  วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อกำหนดจุดเน้น หรือประเด็นทีส่ถานศึกษาให้ 

ความสำคัญ 
3. ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และชุมชนเพื่อนำมาเป็นข้อมลู 

จัดทำสาระการเรียนรูท้้องถ่ินของสถานศึกษาใหส้มบรูณ์ยิ่งขึน้ 
4. จัดทำสาระการเรียนรูท้้องถ่ินของสถานศึกษา เพื่อนำไปจัดทำรายวิชาพื้นฐานหรอื 

รายวิชาเพิ่มเตมิจัดทำคำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพือ่จัดประสบการณ์   
และจัดกจิกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผูเ้รียน ประเมินผล และปรับปรงุ 

5.  ผูบ้รหิารศึกษาอนุมัต ิ
 

2.  การวางแผนงานด้านวิชาการ  นางกรุณา  ยินดี หัวหน้างานวิชาการ   และคณะ 
  บทบาทและหนา้ท่ี   

1.  วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและกำกบัดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ      
ได้แก่  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และ    
การเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีเพือ่การศึกษา  การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหลง่เรียนรู้การวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  
และสง่เสรมิชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
2.   ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัตโิดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

3.  การจัดการเรยีนการสอนในสถานศึกษา  ครปูระจำช้ัน/ประจำกลุ่มสาระ 
  บทบาทและหนา้ท่ี   
  ๑.   จัดทำแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒.   จัดการเรียนการสอนทุกกลุม่สาระการเรียนรูทุ้กช่วงช้ัน ตามแนวปฏิบัติการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็น
สำคัญ  พัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.   ใช้สื่อการเรียนการสอน และแหล่งการเรียนรู้ 
๔.   จัดกิจกรรมพฒันาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ  ใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู ้
๕.   ส่งเสริมการวิจัย และพฒันาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  ๖.   ส่งเสริมการพฒันาความเป็นเลิศของนกัเรียน และช่วยเหลือนกัเรียนพิการ ด้อยโอกาสและ 
มีความสามารถพเิศษ 
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4.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และ  คณะกรรมการจัดทำหลกัสูตรสถานศึกษา 
   บทบาทและหนา้ท่ี   
  1.  จัดทำหลกัสูตรเป็นของตนเองโดยจัดให้มกีารวิจัย และพฒันาหลักสูตร ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม  จัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นพฒันานักเรียนให้เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา   มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุข  จัดให้มีวิชาต่างๆ ครบถ้วนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
    2. เพิ่มเตมิเนื้อหาสาระของรายวิชา   ได้แก่ การศึกษาด้านศาสนา  ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬา  การศึกษา 
ที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ผูบ้กพร่อง   
    3. เพิ่มเตมิเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพปญัหาความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  
สังคม และอาเซียน 
 
5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  นางสายพิน  ของเลิศ  และคณะ 
  บทบาทและหนา้ท่ี   
  ๑. จัดเนือ้หาสาระและกจิกรรมใหส้อดคล้องกบัความสนใจ และความถนัดของผูเ้รียนโดย 
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2.  ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้าใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหา 

3.  จัดกจิกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้   คิดเป็น  ทำเป็นรักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

4.  จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดลุกันรวมทัง้ปลูกฝงั
คุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพงึประสงค์ไว้ในทุกกลุม่สาระ/วิชา 

5.  ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวก
เพื่อใหผู้้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ 
ผู้สอนและผู้เรียนรู้อาจเรียนรู้ไปพรอ้มกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
      6.  จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา  ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมอื กับบิดามารดาและบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพฒันาผูเ้รียนตามศักยภาพ 

7. ศึกษาค้นคว้าพัฒนารปูแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

6.  การวัดผล  ประเมินผล  และดำเนินการเทียบโอนเท่าผลการเรียน 
  นางกรุณา  ยินดี/ นางอมรรัตน์  ปุริตังสันโต และคณะ 
  บทบาทและหนา้ท่ี   กำหนดระเบียบการวัด และประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดย 
ให้สอดคล้อง กบันโยบายระดับประเทศ 
         2. จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัด และประเมินผลของสถานศึกษา 
         3. วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์  ผลการเรียนและอนมุัติผลการเรียน 

4. จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ัน และจัดให้มกีารซ่อมเสริมกรณีทีม่ีผูเ้รียน ไมผ่่าน 
เกณฑ์การประเมิน 
          5. ให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
          6. จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิง 
ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
          7. ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัตผิลการประเมินการเรยีนด้านต่างๆ รายปี รายภาคและตัดสินผลการเรียน 
ผ่านระดบัช้ันและจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

8. การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอำนาจของสถานศึกษา ที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่  คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร  และวิชาการ พร้อมทัง้ใหผู้้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 
 
7.   การวิจัยเพ่ือพัฒนาคณุภาพการศึกษาในสถานศึกษา นางกรุณา  ยินดี/นางจรรยวรรธน์  ครองปัญญากวี 
  บทบาทและหนา้ท่ี   
 1.  กำหนดนโยบายและแนวทางการใช้  การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการ
ทำงานของนักเรียน  ครู  และผูเ้กี่ยวข้องกบัการศึกษา 
          2. พัฒนาครู และนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกบัการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญ  
ในการเรียนรูท้ี่ซับซ้อนข้ึน  ทำให้ผูเ้รียนไดฝ้ึกการคิด  การจดัการ  การหาเหตผุลในการตอบปัญหา   
          3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
          4. รวบรวม  และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรูแ้ละพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งสนบัสนุนให้ 
ครูนำผลการวิจัยมาใช้เพื่อพฒันาการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 
8.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้ นางสาวปิ่นนภา  อุทธา/นางจรรยวรรธน์  ครองปัญญากวี 
  บทบาทและหนา้ท่ี  จัดให้มีแหลง่เรียนรู้อย่างหลากหลาย ทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้พอเพียง
เพื่อสนบัสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

1. จัดระบบแหลง่การเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผูเ้รียน  เช่น   
พัฒนาห้องสมุดใหเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้ มุมหนังสือในห้องเรยีน  ห้องดนตรี  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องพยาบาล    
ห้องศูนย์วิชาการ  สวนสุขภาพ    สวนหนังสือ  เป็นต้น 

2. จัดระบบข้อมูลแหลง่การเรียนรู้ในท้องถ่ินให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ของผู้เรียน ของ 
สถานศึกษาของตนเอง            
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3. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหลง่เรียนรู้ ทัง้ในและนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ 
เรียนรู้ และ   นิเทศ  กำกับติดตาม ประเมินและปรับปรงุอยา่งต่อเนื่อง 

5.   ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนใช้แหลง่เรียนรูท้ั้งภายในและภายนอก 
 
9.   การนิเทศการศึกษา  นางกรุณา  ยินดี และหัวหน้าฝ่าย 
  บทบาทและหนา้ท่ี สร้างความตระหนักให้แก่ครู และผูเ้กี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนเิทศภายในว่าเป็น 
กระบวนการทำงานร่วมกันที่ใช้เหตผุลการนเิทศ เป็นการพฒันาปรบัปรุงวิธีการทำงานของแตล่ะบุคคล ให้มีคุณภาพ
การนิเทศเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการบริหาร  เพื่อใหทุ้กคนเกิดความเช่ือมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้า และ 
เกิดประโยชน์สงูสุดต่อผูเ้รียน และตัวครเูอง 

1. จัดการนเิทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึง และต่อเนื่องเป็นระบบและ 
กระบวนการ 

2. จัดระบบนเิทศภายในสถานศึกษาให้เช่ือมโยงกบัระบบนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา 
 
10.  การแนะแนว  นางสาวขวัญฤทัย  ปัดไธสง และครปูระจำช้ัน 
   บทบาทและหนา้ท่ี   

1. กำหนดนโยบายการจัดการศึกษา   ที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสำคัญ   โดยให้ทุกคน 
ในสถานศึกษาตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว และการดูแลช่วยเหลือ 

2. จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้ 
ชัดเจน 

3. สร้างความตระหนกัให้ครทูุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รบัความรูเ้พิ่มเติม เรือ่งจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน  เพือ่ใหส้ามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และเช่ือมโยงสู่การดำรงชีวิตประจำวัน 
  ๕.  ดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสม   ทำหน้าที่ครู 
แนะแนว    ครูที่ปรึกษา  ครูประจำช้ัน  และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

๖.  ดแูล  กำกับ  นิเทศ  ติดตาม  และสนับสนุนการดำเนินงานแนะแนว และดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนอย่างเป็นระบบ 

7.   ส่งเสริมความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู  ผู้ปกครอง และชุมชน 
8.   ประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศึกษา  องค์กร  ภาครัฐและเอกชน  บ้าน  

ศาสนสถาน  ชุมชนในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 
9.   เช่ือมโยงระบบแนะแนว  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
11.   การพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา นางกรุณา  ยินดี และคณะ 
  บทบาทและหนา้ท่ี   

1.  กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.  จัดทำแผนสถานศึกษาทีมุ่่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร)์ 
3.  จัดทำระบบบริหารและสารสนเทศ 



๙ 
 

4.  ดำเนินการตามแผนพฒันาสถานศึกษาในการดำเนินโครงการ/กจิกรรมสถานศึกษาต้อง 
สร้างระบบ การทำงานทีเ่ข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม และวงจรการพฒันาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming  Cycle)     
หรือที่รูจ้ักกันว่าวงจร PDCA 

4. ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยการดำเนินการอย่างจรงิจงัต่อเนื่องด้วยการ 
สนับสนุนให้ครู  ผูป้กครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วม 

5. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด เพือ่รองรบัการ 
ประเมินคุณภาพภายนอก 

6. จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี (SAR) และสรปุรายงานประจำปี โดยความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสงักัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
12.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  นางจรรยวรรธน์  ครองปัญญากวี 
       บทบาทและหนา้ท่ี  
 1.  จัดกระบวนการเรียนรูร้่วมกบับุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
เอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัอื่น 

2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 
3. ส่งเสริมให้ชุมชนมกีารจัดการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู้  ข้อมูล  ข่าวสารและ 

เลือกสรรภูมปิัญญา  วิทยาการต่างๆ 
4. พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปญัหา และความต้องการรวมทัง้หาวิธีการสนับสนุน 

ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 
 

13.   การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอ่ืน  
นางจรรยวรรธน์  ครองปัญญากวี 
บทบาทและหนา้ท่ี    

1. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน  เพื่อ 
เสริมสร้าง พฒันาการของนักเรียนทุกด้าน  รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้ง 
ภาครัฐ และเอกชน  เพื่อใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน เพื่อใหส้ถานศึกษาเป็นแหลง่ 
วิทยาการของชุมชน และมสี่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน 

3. ให้บรกิารด้านวิชาการทีส่ามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหลง่วิชาการ 
ในที่อื่นๆ 

4. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อสง่เสรมิวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า   
การประชุม ผูป้กครองนักเรียน  การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน  การร่วมกิจกรรมกบัสถาบันการศึกษาอื่น    เป็นต้น 
 
14.  การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  สถานประกอบการ และ
สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา นายชัยวัฒน์  อาษานอก/นางจรรยวรรธน์  ครองปัญญากวี 
บทบาทและหนา้ท่ี  
  ๑. ประชาสมัพันธ์สร้างความเข้าใจตอ่บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กร 



๑๐ 
 

ปกครอง  ส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน  สังคม
อื่นในเรื่องเกี่ยวกบัสทิธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานการศึกษา 

2.   จัดให้มกีารสร้างความรู้ความเข้าใจ   การเพิม่ความพรอ้มให้กบับุคคล    ครอบครัว  
ชุมชน   องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา           
สถานประกอบการและสถาบันสงัคมอื่น  ที่ร่วมจัดการศึกษา 

3. ร่วมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน  
องค์กร เอกชนองค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสงัคมอื่นทีร่่วมจัดการศึกษา           
และใช้ทรัพยากรร่วมกันใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด 

 
4. สง่เสรมิสนบัสนุนให้มกีารจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ะหว่างสถานศึกษากับบุคคล  ครอบครัว   

ชุมชน    องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น   
5. ส่งเสริมสนับสนุนใหบุ้คคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบัน 

ศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น  ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความ เหมาะสม         
และจำเป็น 

6. ส่งเสริม และพฒันาแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านคุณภาพและปรมิาณ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
อย่างมี ประสทิธิภาพ 
 
15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดา้นวิชาการของสถานศึกษา 
นางกรุณา  ยินดี / นางอมรรัตน์  ปุริตงัสันโต บทบาทและหน้าท่ี  

1. ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบ และแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาเพื่อให้ ผู้ที่ 
เกี่ยวข้องรบัรู้ และถือปฏิบัตเิป็นแนวเดียวกัน 

2. จัดระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องรับรู้ และถือ
ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

3.  ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  และแก้ไขปรับปรุง 
4.  นำระเบียบและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกบังานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
5.   ตรวจสอบ และประเมินผล การใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบังานด้านวิชาการของสถานศึกษาและ
นำไปแก้ไขปรับปรงุ ให้เหมาะสมต่อไป 

 
16.  การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพ่ือใชใ้นสถานศึกษา นางกรุณา  ยินดี / นางอมรรัตน์  ปุริตังสันโต 
บทบาทและหนา้ท่ี 

1. ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้อง 
กับหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นหนงัสอืแบบเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   2.  จัดทำหนังสือเรียน   หนังสอืเสรมิประสบการณ์   หนังสอือ่านประกอบ   แบบฝึกหัด                      
ใบงาน  ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

3. ตรวจพิจารณาคุณภาพ หนังสือเรียนเรียน  หนงัสือเสริมประสบการณ์   หนังสืออ่าน 
ประกอบ แบบฝึกหัด   ใบงาน  ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 



๑๑ 
 

17.  การพัฒนา และใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา นางกรุณา  ยินดี / นางสาวอุ่นเรือน  ลาธิโน 
บทบาทและหนา้ท่ี 

1. จัดให้มีการร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้  
และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

2.    พัฒนาบุคลากรใสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกบัการพัฒนาสื่อการเรยีนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อ    
การศึกษา พร้อมทั้งให้มีการจัดต้ังเครอืข่ายทางวิชาการ  ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ 
  3.   พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ที่ให้ข้อเท็จจรงิเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดข้ึน  โดยเฉพาะหาแหล่งสื่อทีเ่สริมการจัด การศึกษาของสถานศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ 

๔. พฒันาห้องสมุดของสถานศึกษา ให้เป็นแหลง่การเรียนรูข้องสถานศึกษา และชุมชน 
๕.  นเิทศ  ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต  ใช้และพัฒนาสื่อ   

และเทคโนโลยทีางการศึกษา 
 
18.  การรบันักเรียน  นางอมรรัตน์  ปุริตงัสันโต / นางสาวมนทิรา  เจือสุข  
หน้าที่รบัผิดชอบปฏิบัตงิานดังนี ้

1)  ให้สถานศึกษาประสานงานการดำเนินการแบง่เขตพื้นทีบ่ริการการศึกษาร่วมกัน และเสนอ
ข้อตกลงให้เขตพื้นทีก่ารศึกษาเห็นชอบ 

2)  กำหนดแผนการรบันักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา 
3)  ดำเนินการรบันักเรียนตามที่แผนกำหนด 
4)  ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนกัเรียนที่มปีัญหา 

ในการเข้าเรียน 
5)  ประเมินผลและรายงานผลรบัเด็กเข้าเรียนให้เขตพื้นที่การศึกษาทราบ 
 

19.  การจัดทำสำมะโนนักเรียน นางอมรรัตน์  ปุริตังสันโต / นางสาวมนทิรา  เจือสุข 
มีหน้าทีร่ับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้

1)  ประสานงานกับชุมชนและท้องถ่ินในการสำรวจข้อมูล จำนวนนักเรียนทีจ่ะเข้ารับบริการ       
ทางการศึกษาในเขตบรกิารของสถานศึกษา 
  2)  จัดทำสำมะโนผูเ้รียนที่จะเข้ารบับริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
  3)  จัดระบบข้อมลูสารสนเทศจากสำมะโนผู้เรียนใหเ้ขตพื้นที่การศึกษารบัทราบ 
 
20.  การทัศนศึกษา  มีหนา้ท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้  นางสาวขวัญฤทัย  ปัดไธสง  และหัวหน้าช่วงช้ัน 

1)  วางแผนการนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 
2)  ดำเนินการนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด 


