
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 
1.งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ   

1) วางแผนงานบริหารงานและแผนงานวิชาการจัดท าแผนงาน/โครงการ/งาน 
 2) ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานธุรการสารบรรณและพัสดุวิชาการ 
 3) จัดท าสารสนเทศและเอกสารงานบริหารงานและแผนงานวิชาการ 

4) จัดระบบการใช้คอมพิวเตอร์ของงานทะเบียนงานวัดผลและงานวิชาการ 
 5) บริการข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียนครูอาจารย์และผู้ปกครองและการบริการอัดส าเนาเอกสาร 

6) จัดท าเอกสารวิชาการเช่น บันทึกการเรียนการสอนประจ าวัน  บันทึกการประชุมและรายงาน
เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
2.งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้   

1)บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551  

2.ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา  
และจัดท าโครงสร้างหลักสูตร จัดตารางเรียน ตารางสอน และตารางการใช้ห้องเรียน 

3. ประเมินผลการใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
4. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความ

เหมาะสม โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ตลอดจนผู้ที่
มีความสามารถพิเศษและผู้ที่มีความบกพร่องหรือด้อยโอกาส โดยฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและ 
การปฏิบัติจริง  

5. ส่งเสริมให้ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสานความร่วมมือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

6. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  
7. ส่งเสริมให้ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้(การวิจัยในชั้นเรียน) 
8. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง  
9. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่จัดกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมฯ 
 
 



3.งานจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  
1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. วางแผนด าเนินการจัดท า โครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ  
3. จัดการเรียนการสอนและมีการวัดผลประเมินผลตามตามหลักสูตรและระเบียบการวัดผล

ประเมินผลของโรงเรียน 
4. สร้างอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้มีใช้และเพียงพอ เหมาะสมกับนักเรียน 
5. จัดท าโครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติของกลุ่มสาระให้สอดคล้องกับนโยบายของ

โรงเรียนรวมทั้งควบคุมงบประมาณของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. ประสานงานกับครูต่างกลุ่มสาระเพื่อหาทางปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการในกลุ่มสาระให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
7. ด าเนินการนเิทศงานวิชาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและ พัฒนา

บุคลากรในกลุ่มให้มีศักยภาพมากยิ่งข้ึน 
8. ตรวจทาน ปพ.5 และสรุปผลการเรียนรายวิชาเม่ือสิ้นภาคเรียน 
9. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
10. จัดครูเข้าสอนแทน ดูแลการสอบแก้ตัว และการสอนซ่อมเสริม ให้เป็นไปตามระเบียบการ

วัดผลประเมินผลของโรงเรียน 
11. จัดท าทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

4.งานทะเบียนนักเรียน 
1.ด าเนินการลงทะเบียนกรอกข้อมูลประวัติของนักเรียนในทะเบียนตามระเบียบ 
2.ออกเลขประจ าตัวให้กับนักเรียนใหม่ทุกคน 
3. รับมอบตัวนักเรียนและด าเนินงานเรื่องการย้ายเข้าและย้ายออกของนักเรียนในช่วงระหว่างปี

การศึกษา 
4.ส ารวจรายช่ือนักเรียนทุกระดับช้ันและจัดท ารายชื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
5.การจัดท ารายงานข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจ านวนนักเรียน 
6.ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายช่ือ/จ านวนนักเรียน 
8.งานเกี่ยวกับการจัดท าขออนุมัติและรายงานผลการเรียนของนักเรียน 
9.งานเกี่ยวข้องกับการจัดท าและบริการเอกสารหลักฐานทางการเรียนของนักเรียนเช่นปพ. ต่างๆ

หลักฐานผลการเรียนประกาศนียบัตรรวมทั้งหนังสือรับรองผลการเรียนทุกประเภท 
10.ตรวจสอบความผูกพันของนักเรียนต่องานอ่ืนๆก่อนออกหลักฐานทางการเรียนให้นักเรียน 
11.เก็บรักษาและรวบรวมสถิติข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรวมทั้งเผยแพร่และรายงาน 

ผู้เกี่ยวข้องทราบ 



12.เก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับโปรแกรมSGS และรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
5.งานรับนักเรียน   

1.จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของงานรับนักเรียนเอกสารต่าง ๆ โครงสร้าง แผนการรับนักเรียน  
 2. ก าหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการรับ
นักเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 
 3. จัดท าคู่มือการรับนักเรียน ใบสมัคร บัตรประจ าตัวผู้สมัคร เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักเรียน
และผู้ปกครองที่สนใจ 
 4. จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามศักยภาพของนักเรียนและตามความเหมาะสม 
 6. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น 
6.งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และ
กระบวนการท างานของนักเรียน  ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 2. พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็น
ส าคัญในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้นท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด  การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา  
การผสมผสานความรู้  แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ 
 3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
 4.  รวบรวม  และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมทั้ง
สนับสนุนให้ครูน าน าผลการวิจัยมาใช้  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
7.งานพัฒนาสื่อ และแหล่งเรียนรู้  
 1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อ
การศึกษา 

2.ส่งเสริมให้ครูจัดหาจัดท าสื่อจัดท าทะเบียนสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้ผู้เรียน
อย่างเพียงพอ  และหลากหลาย 
 3.จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงและสอดคล้องกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้และจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 

4.ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
  5. จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น.ให้แก่ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคล
องค์กร หน่วยงาน 
  6.มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนให้เพื่อนครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา โรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 



8.งานนิเทศการศึกษา   
 1.  สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่า  เป็น
กระบวนการท างานร่วมกัน   ที่ใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการท างานของแต่ละบุคคล
ให้มีคุณภาพ  การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  เพื่อให้ทุกคนเกิดความเชื่อม่ันว่า  ได้ปฏิบัติ
ถูกต้อง  ก้าวหน้า  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง 
 2.  จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ 
 3.  จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

4. พัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยหัวหน้ากลุ่มสาระและผู้บริหารแบบกัลยาณมิตร
หรือระหว่างครูผู้สอน ศึกษาสถานการณ์โลกและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง เพื่อเชื่อมโยงกับองค์ความรู้และ
ประสบการณ์เดิม 

5. รายงานผลการนิเทศ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  
 

9.งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนการศึกษา   
1.  ก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2.   จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
3.  จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้นและจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้เรียนไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน 
4.  จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
5.  จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการ

อ้างอิง  ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
10.  งานประกันคุณภาพการศึกษา   
 1.  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ  
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และความต้องการของชุมชน 
 2.  จัดท าโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนางานและการสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน
การศึกษา  จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่  ข้อมูลมีความสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย  สะดวก  รวดเร็ว  
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 3.  ร่วมจัดท าแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา  (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) 

 4.  ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษา  ต้องสร้าง
ระบบการท างานที่เข้มแข็ง  เน้นการมีส่วนร่วม  และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (Deming 
Cycle)  หรือที่รู้จักกันว่าวงจร  PDCA 



 5.  ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  โดยด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการ
สนับสนุนให้ครู  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 6.  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ตามมาตรฐานที่ก าหนดเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 7.  จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี  (SAR)  และสรุปรายงานประจ าปี  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
 
11.  ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี   
  1. จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตามโครงสร้างของหลักสูตรที่โรงเรียนก าหนด 
  2. จัดสอนโปรแกรมเสริมให้กับนักเรียนที่สนใจเป็นพิเศษรวมทั้งให้บริการชุมชนเกี่ยวกับวิชาการ
ด้านคอมพิวเตอร์ 
  3. ส่งเสริมให้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 
  4. ให้บริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานอ่ืน 
  5. ให้ความช่วยเหลือในการจัดท าข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 
  6. จัดท าเอกสารสรุปงานด้านคอมพิวเตอร์เสนอต่อผู้บริหารเม่ือสิ้นภาคเรียน/ปีการศึกษา 
12. งานส่งเสริมด้านวิชาการแก่ชุมชน   
 1)  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน  และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น 
 2)ให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่
อ่ืน ๆ 
 3)  ร่วมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เอกชน  
องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืนร่วมกันจัด
การศึกษาและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 4)  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน  ระหว่างสถานศึกษากับบุคคล  
ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เอกชน  องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ  
สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืน 
 5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืน  ได้รับความช่วยเหลือ
ทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจ าเป็น 


