
 

 

คู่มือในการปฏิบัติงาน 

กลุ่มงานบริหารวชิาการ 
 

ปีการศึกษา  2563 

 

โรงเรียนก้างปลาวทิยาคม 

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 



คู่มือการปฎิบัติงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ 

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 

งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ี พ.ร.บ.  การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข

เพิ่มเติม( ฉบับ2 ) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุดด้วย

เจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

สถานศึกษา  ชุมชน  ท้องถิ่น และ การมีส่วนร่วมจากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้

สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการ

วัดผล   ประเมินผล  รวมท้ังวัดปัจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่นได้อย่างมี คุณภาพ 

และ มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการมีอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน สถานศึกษา  ชุมชน ท้องถิ่น 

2.   เพื่อให้การบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และ จากการประเมิน
หน่วยงานภายนอก 

3. เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ที่สนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่น  โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ 

4.  เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของ
บุคคล ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และ สถาบันอื่นๆอย่างกว้างขวาง 

 
1.งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ   

1) วางแผนงานบริหารงานและแผนงานวิชาการจัดท าแผนงาน/โครงการ/งาน 

 2) ปฏิบัติหน้าท่ีส านักงานธุรการสารบรรณการเงินพัสดุวิชาการ 

 3) จัดท าสารสนเทศและเอกสารงานบริหารงานและแผนงานวิชาการ 

4) จัดระบบการใช้คอมพิวเตอร์ของงานทะเบียนงานวัดผลและงานวิชาการ 

 5) บริการข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียนครูอาจารย์และผู้ปกครองและการบริการอัดส าเนาเอกสาร 

6) จัดท าเอกสารวิชาการเช่น บันทึกการเรียนการสอนประจ าวัน  บันทึกการประชุมและรายงานเสนอ

ต่อผู้บังคับบัญชา 

 



2.งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้   

1)บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 

2551  

2.ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา  และจัดท า

โครงสร้างหลักสูตร จัดตารางเรียน ตารางสอน และตารางการใช้ห้องเรียน 

3. ประเมินผลการใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 

4. ส่งเสริมให้ครจูัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม โดย

จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ตลอดจนผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษและผู้

ท่ีมีความบกพร่องหรือด้อยโอกาส โดยฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการการประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อป้องกันแก้ไข

ปัญหาในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและ 

การปฏิบัติจริง  

5. ส่งเสริมให้ครูน าภูมิปัญญาท้องถ่ินและประสานความร่วมมือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถ่ินเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

6. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  

7. ส่งเสริมให้ใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้(การวิจัยในช้ันเรียน) 

8. ส่งเสริมให้ครไูด้รับการพัฒนา วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเน่ือง  

9. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่จัดกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

3.งานจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. วางแผนด าเนินการจัดท า โครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ  

3. จัดการเรียนการสอนและมีการวัดผลประเมินผลตามตามหลักสูตรและระเบียบการวัดผล

ประเมินผลของโรงเรียน 

4. สร้างอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนให้มีใช้และเพียงพอ เหมาะสมกับนักเรียน 

5. จัดท าโครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติของกลุ่มสาระให้สอดคล้องกับนโยบายของ

โรงเรียนรวมทั้งควบคุมงบประมาณของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

6. ประสานงานกับครูต่างกลุ่มสาระเพื่อหาทางปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการในกลุ่มสาระให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

7. ด าเนินการนิเทศงานวิชาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและ พัฒนา

บุคลากรในกลุ่มให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

8. ตรวจทาน ปพ.5 และสรุปผลการเรียนรายวิชาเมื่อส้ินภาคเรียน 



9. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

10. จัดครูเข้าสอนแทน ดูแลการสอบแก้ตัว และการสอนซ่อมเสริม ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผล

ประเมินผลของโรงเรียน 

11. จัดท าทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

4.งานทะเบียนนักเรียน 

1.ด าเนินการลงทะเบียนกรอกข้อมูลประวัติของนกัเรียนในทะเบียนตามระเบียบ 
2.ออกเลขประจ าตัวให้กับนักเรียนใหม่ทุกคน 
3. รับมอบตัวนักเรียนและด าเนินงานเรื่องการย้ายเข้าและย้ายออกของนักเรียนในช่วงระหว่าง 

ปีการศึกษา 
4.ส ารวจรายช่ือนักเรียนทุกระดับช้ันและจัดท ารายช่ือให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
5.การจัดท ารายงานข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจ านวนนักเรียน 
6.ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแจ้งการเปล่ียนแปลงรายช่ือ/จ านวนนักเรียน 
8.งานเกี่ยวกับการจัดท าขออนุมัติและรายงานผลการเรียนของนักเรียน 
9.งานเกี่ยวข้องกับการจัดท าและบริการเอกสารหลักฐานทางการเรียนของนักเรียนเช่นปพ. ต่างๆ

หลักฐานผลการเรียนประกาศนียบัตรรวมทั้งหนังสือรับรองผลการเรียนทุกประเภท 
10.ตรวจสอบความผูกพันของนักเรียนต่องานอื่นๆก่อนออกหลักฐานทางการเรียนให้นักเรียน 
11.เก็บรักษาและรวบรวมสถิติข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรวมทั้งเผยแพร่และรายงาน 

ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
12.เก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับโปรแกรมSGS และรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
5.งานรับนักเรียน   

1.จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของงานรับนักเรียนเอกสารต่าง ๆ โครงสร้าง แผนการรับนักเรียน  

 2. ก าหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการรับ

นักเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 3. จัดท าคู่มือการรับนักเรียน ใบสมัคร บัตรประจ าตัวผู้สมัคร เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักเรียนและ

ผู้ปกครองท่ีสนใจ 

 4. จัดนักเรียนเข้าช้ันเรียนตามศักยภาพของนักเรียนและตามความเหมาะสม 

 6. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น 

6.งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการ

ท างานของนักเรียน  ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 



 2. พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญใน

การเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้นท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด  การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา  การผสมผสาน

ความรู้  แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาท่ีตนสนใจ 

 3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 

 4.  รวบรวม  และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมท้ังสนับสนุน

ให้ครูน าน าผลการวิจัยมาใช้  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

7.งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม   

 1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมเพื่อ

การศึกษา 

2.ส่งเสริมให้ครูจัดหาจัดท าส่ือจัดท าทะเบียนส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้ผู้เรียนอย่าง

เพียงพอ  และหลากหลาย 

8.งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้  

 1.จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงและสอดคล้องกับการจัด

กระบวนการเรียนรู้และจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 

2.ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

  3. จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น.ให้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคลองค์กร 

หน่วยงาน 

  4.มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนให้เพื่อนครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา โรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรูใ้ห้ครอบคลุมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9.งานนิเทศการศึกษา   

 1.  สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่า  เป็น

กระบวนการท างานร่วมกัน   ท่ีใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการท างานของแต่ละบุคคลให้มี

คุณภาพ  การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  เพื่อให้ทุกคนเกิดความเช่ือมั่นว่า  ได้ปฏิบัติถูกต้อง  

ก้าวหน้า  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง 

 2.  จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ 

 3.  จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เช่ือมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 



4. พัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยหัวหน้ากลุ่มสาระและผู้บริหารแบบกัลยาณมิตรหรือ

ระหว่างครูผู้สอน ศึกษาสถานการณ์โลกและสังคมท่ีเปล่ียนแปลง เพื่อเช่ือมโยงกับองค์ความรู้และ

ประสบการณ์เดิม 

5. รายงานผลการนิเทศ ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ  

10.งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนการศึกษา   

1.  ก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 

2.   จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

3.  จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ันและจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์

การประเมิน 

4.  จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 

5.  จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิง  

ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

11.  งานประกันคุณภาพการศึกษา   

 1.  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ  

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และความต้องการของชุมชน 

 2.  จัดท าโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนางานและการสร้างระบบประกนัคุณภาพภายใน

การศึกษา  จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่  ข้อมูลมีความสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย  สะดวก  รวดเร็ว  

ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 3.  ร่วมจัดท าแผนสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา  (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) 

 4.  ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษา  ต้องสร้าง

ระบบการท างานท่ีเข้มแข็ง  เน้นการมีส่วนร่วม  และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle)  

หรือท่ีรู้จักกันว่าวงจร  PDCA 

 5.  ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  โดยด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการสนับสนุน

ให้ครู  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

 6.  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ตามมาตรฐานท่ีก าหนดเพื่อรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

 7.  จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี  (SAR)  และสรุปรายงานประจ าปี  โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 



12.  ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี   

  1. จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตามโครงสร้างของหลักสูตรที่โรงเรียนก าหนด 

  2. จัดสอนโปรแกรมเสริมให้กับนักเรียนท่ีสนใจเป็นพิเศษรวมท้ังให้บริการชุมชนเกี่ยวกับวิชาการด้าน

คอมพิวเตอร์ 

  3. ส่งเสริมให้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และน าไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้ 

  4. ให้บริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานอื่น 

  5. ให้ความช่วยเหลือในการจัดท าข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 

  6. จัดท าเอกสารสรุปงานด้านคอมพิวเตอร์เสนอต่อผู้บริหารเมื่อส้ินภาคเรียน/ปีการศึกษา 

 
13. งานแนะแนว   

 1. จัดท าแผนงาน / โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานแนะแนว 
 2. จัดท าระเบียนสะสมของนักเรียนทุกระดับช้ัน 
 3. จัดบริการแนะแนว บริการแก่นักเรียนทุกคน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล การ
ให้ค าปรึกษา การบริการสนเทศ การบริการจัดวางตัวบุคคล และการติดตามผลเพื่อบริการผู้เกี่ยวข้อง 
 4. ติดต่อประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและนอกสถานศึกษา เพื่อความ 
ร่วมมือในการด าเนินงานแนะแนว 
 5. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการในการจัดให้นักเรียนเลือกวิชาเรียนและเลือกแนวทางการศึกษาต่อ 
 6. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
 7. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 8. จัดรวบรวมข้อมูลสถิติ ผลการศึกษาต่อของนักเรียนท่ีจบการศึกษา 
 9. ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การสอบคัดเลือก และประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดย 
สร้างเครือข่ายแนะแนวการศึกษาต่อ 
 10. รายงานผลการศึกษาต่อของนักเรียนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 
 11. พัฒนาศูนย์ส่ือ แหล่งเรียนรู้ของงานแนะแนว 
 12. ด าเนินงานกองทุนเงนิกู้ให้ยืมเพื่อการศึกษาของนักเรียน  
 13. จัดส่งสัญญากู้ยืม และรายงานการพ้นสภาพนักเรียนต่อ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและ
รายงานผลการศึกษาของนักเรียนกองทุนเงนิกู้ยืม นักเรียนทุนทุกประเภท 
 14. ด าเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาของโรงเรียน   
 15. ติดตามผล ประเมินผล สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น 
 



14. งานส่งเสริมด้านวิชาการแก่ชุมชน   
 1)  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  ตลอดจนประสานงานกับองค์กรท้ังภาครัฐ

และเอกชน  เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน  และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

 2)ให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในท่ีอื่น ๆ 

 3)  ร่วมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เอกชน  องค์กร

เอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นร่วมกันจัดการศึกษาและใช้

ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

 4)  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน  ระหว่างสถานศึกษากับบุคคล  ครอบครัว  

ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เอกชน  องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  

สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น 

 5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น  ได้รับความช่วยเหลือ

ทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

 


