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๑ 
 

 
 
 
 
 

คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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๒ 
 

 
คำนำ 

 
 คู่มือการปฏิบติังานฝ่ายวิชาการ จดัท าขึน้เพื่อประกอบการปฏิบติัหนา้ท่ีใหค้รบถว้นสมบูรณ ์ตามขอบข่าย
ของกลุ่มงาน และเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน เป็นแนวทางการปฏิบติังานและสรา้งความเขา้ใจใน
การน าหลกัการบริหารมาสู่การปฏิบติัท่ีเป็นจริง ไดผ้ลอย่างมีประสิทธิภาพพรอ้มกบัการพฒันางานวิชาการใน
โรงเรียนสู่ชมุชนและทอ้งถิ่น          

คู่มือการปฏิบติังานฝ่ายวิชาการนี ้คงเป็นประโยชนแ์ละเป็นแนวทางในการบริหารงาน การพฒันางาน
วิชาการในโรงเรียนใหเ้กิดประสิทธิภาพตามเจตนารมณต์ามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สืบไป 
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๓ 
 

สารบัญ 
 

แนวคิดหลกัในการบริหารวิชาการ         ๔ 

วตัถปุระสงค ์           ๔ 
ขอบข่าย/ภารกิจดา้นการบริหารวิชาการ        ๔ 

๑. การพฒันาหรือการด าเนินการเกี่ยวกบัการใหค้วามเห็นการพฒันาสาระหลกัสตูรทอ้งถิ่น  ๕ 
๒. การวางแผนงานดา้นวิชาการ         ๕ 
๓. การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา      ๖  
๔. การพฒันาหลกัสตูรของสถานศึกษา        ๖ 
๕. การพฒันากระบวนการเรียนรู ้        ๖ 
๖. การวดัผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน     ๗ 
๗. การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษาในสถานศึกษา      ๘ 
๘. การพฒันาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู ้      ๘ 
๙. การนิเทศการศึกษา          ๘ 
๑๐. การแนะแนว          ๙ 
๑๑. การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา    ๙ 
๑๒. การส่งเสริมชมุชนใหม้ีความเขม้แข็งทางวิชาการ      ๑๐ 
๑๓. การประสานความรว่มมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอื่น   ๑๐ 
๑๔. การส่งเสริมและสนบัสนนุงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครวั องคก์ร  
       หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอื่นท่ีจดัการศึกษา     ๑๑ 
๑๕. การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบติัเกี่ยวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษา   ๑๑ 
๑๖. การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียนเพื่อใชใ้นสถานศึกษา      ๑๒ 
๑๗. การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา      ๑๒ 
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๔ 
 

คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 

 

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 
งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ี พ.ร.บ.  การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม 

( ฉบับ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕ มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุดด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้
สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา  ชุมชน  
ท้องถิ่น และ การมีส่วนร่วมจากผู้ท่ีมีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล   ประเมินผล  รวมท้ังวัดปัจจัย 
เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และ มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อใหส้ถานศึกษาบริหารงานดา้นวิชาการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว และสอดคลอ้ง กบัความ

ตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชมุชน และทอ้งถิ่น  
๒. เพื่อใหก้ารบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษาไดม้าตรฐานและมีคณุภาพ สอดคลอ้งกบัระบบ

ประกนัคณุภาพการศึกษา และการประเมินคณุภาพภายใน เพื่อพฒันาตนเอง และการประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอก  

๓. เพื่อใหส้ถานศึกษาพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู ้ตลอดจนจดัปัจจยัเกือ้หนนุ การพฒันาการ
เรียนรูท่ี้สนองตามความตอ้งการของผูเ้รียน ชมุชน และทอ้งถิ่น โดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั ไดอ้ย่างมีคณุภาพและ
ประสิทธิภาพ  

๔. เพื่อใหส้ถานศึกษาไดป้ระสานความรว่มมอืในการพฒันาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา และของ
บุคคล ครอบครวั องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอื่น ๆ อยา่งกวา้งขวาง 

 

ขอบข่าย/ภารกิจด้านการบริหารวิชาการ 
๑. การพฒันาหรือการด าเนินการเกี่ยวกบัการใหค้วามเห็นการพฒันาสาระหลกัสตูรทอ้งถิ่น  
๒. การวางแผนงานดา้นวิชาการ  
๓. การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
๔. การพฒันาหลกัสตูรของสถานศึกษา  
๕. การพฒันากระบวนการเรียนรู ้ 
๖. การวดัผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
๗. การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
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๕ 
 

๘. การพฒันาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู ้ 
๙. การนิเทศการศึกษา  
๑๐. การแนะแนว  
๑๑. การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
๑๒. การส่งเสริมชมุชนใหม้ีความเขม้แข็งทางวิชาการ  
๑๓. การประสานความรว่มมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอื่น  
๑๔. การส่งเสริมและสนับสนนุงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครวั องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และ

สถาบนัอื่นท่ีจดัการศึกษา  
๑๕. การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบติัเกี่ยวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษา  
๑๖. การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียนเพื่อใชใ้นสถานศึกษา  
๑๗. การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

 
๑. การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน  

๑.๑ วิเคราะหก์รอบสาระการเรียนรูท้้องถิ่นท่ีส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาจัดท าไว้ หรือจัดท ากรอบสาระ
การเรียนรูท้อ้งถิ่นเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

๑.๒ วิเคราะหห์ลกัสตูรสถานศึกษาเพื่อก าหนดจดุเนน้หรือประเด็นท่ีสถานศึกษา ใหค้วามส าคญั  
๑.๓ ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อน ามาเป็นขอ้มลู จัดท าสาระการ

เรียนรูท้อ้งถิ่นของสถานศึกษาใหส้มบูรณย์ิ่งขึน้  
๑.๔ จัดท าสาระการเรียนรูท้้องถิ่นของสถานศึกษาเพื่อน าไปจัดท ารายวิชาพืน้ฐาน หรือรายวิชาเพิ่มเติม 

จดัท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรูแ้ผนการจัดการเรียนรู ้เพื่อจดัประสบการณ ์และจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนใหแ้ก่ผูเ้รียน ประเมินผลและปรบัปรุง 
๒. การวางแผนงานด้านวิชาการ  

๒.๑ วางแผนงานดา้นวิชาการในการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันากระบวน การเรียนรู ้การวดัผล 
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐาน การศึกษา การพัฒนาและใช้
ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพฒันาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู ้การวิจยัเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา และ
การส่งเสริมชมุชนใหม้ีความเขม้แข็งทางวิชาการโดยการ รวบรวมขอ้มลู วิเคราะห ์ก าหนดเป้าหมาย จดัท ากรอบใน
การด าเนินงาน ตลอดจน ดแูล นิเทศ ก ากบั และติดตาม  

๒.๒ ผูบ้ริหารสถานศึกษาอนมุติัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
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๖ 
 

๓. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
๓.๑ จดัท าแผนการเรียนรูท้กุกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 
๓.๒ จดัการเรียนการสอนวัดผลและประเมินผลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ตามแนวปฏิรูป การเรียนรูโ้ดยเนน้

ผูเ้รียนเป็นส าคญั พฒันาคณุธรรมน าความรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๓.๓ ใชส่ื้อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู ้ 
๓.๔ จดักิจกรรมพฒันาหอ้งสมดุ หอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ ใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู ้ 
๓.๕ ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาการเรียนการสอนทกุกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 
๓.๖ ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียน ช่วยเหลือผู้เรียนพิการ ด้อยโอกาส และผู้เรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษ  
๔. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

๔.๑ จดัท าหลกัสตูรสถานศึกษาเป็นของตนเอง โดย  
๔.๑.๑ จดัใหม้ีการวิจยัและพฒันาหลกัสตูรขึน้ใชเ้องใหท้นักบัการเปล่ียนแปลง ทางดา้นเศรษฐกิจ 

และสงัคม  
๔.๑.๒ จดัท าหลกัสตูรท่ีมุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นมนษุยท่ี์สมบูรณท์ัง้รา่งกาย จิตใจ สติปัญญา มี 

ความรู ้คณุธรรมจริยธรรม และสามารถอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมีความสขุ  
๔.๑.๓ จดัใหม้ีวิชาต่าง ๆ ครบถว้นตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ของ 

กระทรวงศึกษาธิการ  
๔.๑.๔ เพิ่มเติมเนือ้หาสาระของรายวิชาใหส้งูหรือลึกซึง้มากขึน้ ส าหรบักลุ่มเป้าหมาย เฉพาะให ้

ครอบคลมุการศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศ การศึกษาส าหรบัผูบ้กพรอ่ง พิการ และการศึกษา ทางเลือก 
๔.๑.๕ เพิ่มเติมเนือ้หาสาระของรายวิชาท่ีสอดคลอ้งสภาพปัญหา ความตอ้งการ ของผูเ้รียน  

ผูป้กครอง ชมุชน สงัคม และมุ่งสู่ความเป็นสากล  
๔.๒ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศึกษา และรายงานผล ใหส้ านกังานเขตพืน้ท่ี 

การศึกษารบัทราบ  
๕. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

๕.๑ จดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  

๕.๒ จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ ์และการประยกุต ์
ความรูม้าใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  
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๕.๓ จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณจ์ริง ฝึกปฏิบติั คิดเป็น ท าเป็น รกัการอ่าน และมีความ 
สนใจใฝ่รูอ้ย่างต่อเน่ือง  

๕.๔ จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศตามศกัยภาพของผูเ้รียน โดยผสมผสาน สาระความรูด้า้น 
ต่าง ๆ อย่างไดส้ัดส่วนสมดลุกนั รวมทัง้ปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ว้
ในทกุวิชา  

๕.๕ ส่งเสริม สนบัสนนุใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน การสอน และอ านวย 
ความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูแ้ละมีความรอบรู ้รวมทัง้สามารถใชก้ารวิจยั เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
เรียนรู ้ทัง้นีผู้ส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรูไ้ปพรอ้มกนัจากส่ือการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการต่าง ๆ  

๕.๖ จดัการเรียนรูใ้หเ้กิดขึน้ไดท้กุเวลา ทกุสถานท่ี มีการประสานความรว่มมือกบั ผูป้กครองและชมุชน เพื่อ 
รว่มกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ  

๕.๗ ศึกษาคน้ควา้พฒันารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรูท่ี้กา้วหนา้ เพื่อเป็นผูน้  าการจดั 
กระบวนการเรียนรู ้ 
๖. การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

๖.๑ ก าหนดระเบียบการวดัและและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลกัสตูรสถานศึกษา ใหส้อดคลอ้งกับ
นโยบายระดบัประเทศ  

๖.๒ จดัท าเอกสารหลกัฐานการศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบการวดัและประเมินผลของ สถานศึกษา  
๖.๓ วดัผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ ์ผลการเรียนและอนมุติัผลการเรียน  
๖.๔ จดัใหม้ีการประเมินผลการเรียนรูแ้ละจดัใหม้ีการซ่อมเสริมกรณีท่ีผูเ้รียนไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน  
๖.๕ พฒันาเครื่องมือในการวดัและประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐาน  
๖.๖ จดัระบบสารสนเทศดา้นการวดัผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรยีน เพื่อใชใ้นการอา้งอิง  

ตรวจสอบ และใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาการเรียนการสอน 
๖.๗ ผูบ้ริหารสถานศึกษาอนมุติัการประเมินผลการเรียน รายภาค/รายปี และตดัสิน ผลการเรียน  
๖.๘ การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอ านาจของสถานศึกษาท่ีจะแต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินการเพื่อ

ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการ ไดแ้ก่คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษา ทัง้ในระบบนอกระบบ และตามอธัยาศัย 
คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และวิชาการ พรอ้มทัง้ให้
ผูบ้ริหารสถานศึกษาอนมุติัการเทียบโอน 
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๗. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
๗.๑ ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรูแ้ละ กระบวนการ

ท างานของผูเ้รียน ครู และผูเ้กี่ยวขอ้งกบัการศึกษา  
๗.๒ พัฒนาครูและผู้เรียนใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการวิจัย เป็นส าคัญ ใน

การเรียนรูท่ี้ซบัซอ้นขึน้ท าใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการคิด การจดัการ การหาเหตผุลในการตอบปัญหา การผสมผสานความรู้
แบบสหวิทยาการและการเรียนรูใ้นปัญหาท่ีตนสนใจ  

๗.๓ พฒันาคณุภาพการศึกษาดว้ยกระบวนการวิจยั  
๗.๔ รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจยัเพื่อการเรียนรูแ้ละพัฒนาคณุภาพการศึกษา รวมทัง้ สนับสนุนใหค้รู

น าผลการวิจยัมาใช ้เพื่อพฒันาการเรียนรูแ้ละพฒันาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
๘. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

๘.๑ จดัใหม้ีแหล่งเรียนรูอ้ย่างหลากหลายทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษาใหพ้อเพียง เพื่อสนบัสนนุการ
แสวงหาความรูด้ว้ยตนเองกบัการจดักระบวนการเรียนรู ้ 

๘.๒ จัดระบบแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศึกษาใหเ้อือ้ต่อการจัดการเรียนรูแ้ละการพัฒนา ศักยภาพเฉพาะ
ดา้นของผูเ้รียน เช่น หอ้งสมดุกลาง หอ้งคอมพิวเตอร ์สวนวรรณคดี เป็นตน้  

๘.๓ จัดระบบขอ้มูลแหล่งเรียนรูใ้นท้องถิ่นให้เอือ้ต่อการจัดการเรียนรูข้องผู้เรียน ของสถานศึกษา ของ
ตนเอง เช่น จัดเส้นทาง/แผนท่ีและระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดสถาบันการศึกษา 
พิพิธภณัฑ ์ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น ฯลฯ  

๘.๔ ส่งเสริมใหค้รูและผูเ้รียนไดใ้ชแ้หล่งเรียนรูท้ัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนา การเรียนรู้
และนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมิน และปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง  
๙. การนิเทศการศึกษา  

๙.๑ สรา้งความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวขอ้งให้เขา้ใจกระบวนการนิเทศภายในว่า เป็นกระบวนการ
ท างานร่วมกันท่ีใชเ้หตุ ผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรบัปรุงวิธีการท างานของแต่ละบุคคล ใหม้ีคณุภาพ การนิเทศ
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร เพื่อใหทุ้กคนเกิดความเชื่อมั่นว่าไดป้ฏิบัติถูกตอ้ง กา้วหนา้ และเกิดประโยชน์
สงูสดุต่อผูเ้รียนและตวัครูเอง 

๙.๒ จดัการนิเทศภายในสถานศึกษาใหม้ีคณุภาพทั่วถึงและต่อเน่ืองเป็นระบบ  
๙.๓ จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของ ส านักงานเขตพื ้นท่ี

การศึกษา  
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๑๐. การแนะแนว 
๑๐.๑ ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบส าคัญ  โดยให้ทุกคนใน

สถานศึกษาตระหนกัถึงการมีส่วนรว่มในกระบวนการแนะแนวและการดแูลช่วยเหลือผูเ้รียน  
๑๐.๒ จัดระบบงานและโครงสรา้งงานแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ของสถานศึกษาให้

ชดัเจน  
๑๐.๓ ส่งเสริมใหค้รูทกุคนมีบทบาทและเห็นคณุค่าของการแนะแนวและดแูลช่วยเหลือ ผูเ้รียน  
๑๐.๔ ส่งเสริมและพัฒนาใหค้รูได้รบัความรูเ้พิ่มเติมในเร่ืองจิตวิทยาและการแนะแนว และดูแลช่วยเหลือ

ผูเ้รียนเพื่อใหส้ามารถบูรณาการในการจดัการเรียนรูแ้ละเชื่อมโยงสู่การด ารงชีวิตประจ าวนั  
๑๐.๕ คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู ้ความสามารถ และบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมท าหน้าท่ี ครูแนะแนว ครูท่ี

ปรกึษา ครูประจ าชัน้ และคณะอนกุรรมการแนะแนว  
๑๐.๖ ดแูล นิเทศ ก ากับ ติดตาม และสนับสนนุการด าเนินงานแนะแนวและดแูล ชว่ยเหลือผูเ้รียนอย่างเป็น

ระบบ  
๑๐.๗ ส่งเสริมความรว่มมือและความเขา้ใจอนัดีระหว่างครู ผูป้กครอง และชมุชน  
๑๐.๘ ประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครฐัและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน 

ชมุชน ในลกัษณะเครือข่ายการแนะแนว  
๑๐.๙ เชื่อมโยงงานแนะแนวและระบบดแูลช่วยเหลือผูเ้รียนเพือ่การพฒันาศกัยภาพ ของผูเ้รียน  

๑๑. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
๑๑.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องตามมาตรฐาน การศึกษาชาติ เอกลักษณ์

ของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื ้นฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศใช้ พรอ้มทั้งก าหนดค่า
เป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตวับ่งชี ้และประกาศ ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งไดร้บัทราบ  

๑๑.๒ จัดระบบบริหารงานท่ีมีโครงสรา้งท่ีชัดเจนและเอือ้ต่อการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายใน 
และจดัท าระบบสารสนเทศท่ีมีฐานขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจบุันอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และเพียงพอ และสามารถ
เขา้ถึงไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั  

๑๑.๓ ผูร้บัผิดชอบและผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทกุฝ่ายด าเนินการตามแผนปฏิบติัการสู่การปฏิบติั อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสงูสดุ  

๑๑.๔ จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อทราบความก้าวหน้า ของการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะการเร่งรดั การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหผู้ท่ี้รบัผิดชอบและผูท่ี้เกี่ยวขอ้งน าไปประกอบการปรบัปรุงพัฒนา และพรอ้มรบั การติดตามตรวจสอบ
คณุภาพการศึกษาจากหน่วยงานตน้สงักดั  
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๑๑.๕ จดัใหม้ีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการท่ี
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย ๑ คน โดยใช้วิธีการและ
เครื่องมือท่ีหลากหลาย และพรอ้มรบัการประเมินคณุภาพภายในจากหน่วยงานตน้สงักดั  

๑๑.๖ จัดท ารายงานประจ าปี  (SAR) เพื่อสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและการบริหาร จัดการศึกษาของ
ผูร้บัผิดชอบและผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทกุฝ่ายท่ีน าไปสู่เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไวใ้นรอบปี เสนอต่อหน่วยงานตน้สงักัด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง และเผยแพรต่่อสาธารณชน โดยผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

๑๑.๗ ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และน าไปปฏิบัติ ในการพัฒนา
คณุภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร และน าผลการประเมินคณุภาพ ทัง้ภายในและภายนอกไป
ใชใ้นการวางแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  
๑๒. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

๑๒.๑ ส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนรูร้ว่มกับบุคคล ครอบครวั ชุมชน องค์กรชุมชน องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัอื่น  

๑๒.๒ ส่งเสริมความเขม้แข็งของชมุชนโดยการจดักระบวนการเรียนรูภ้ายในชมุชน  
๑๒.๓ ส่งเสริมใหช้มุชนมีการจดัการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ้ขอ้มลูข่าวสาร และรูจ้กัเลือกสรรภูมิ

ปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ  
๑๒.๔ พัฒนาชุมชนให้สอดคลอ้งกับสภาพปัญหาและความตอ้งการ รวมทัง้หาวิธี การสนับสนุนใหม้ีการ

แลกเปลี่ยนประสบการณร์ะหว่างชมุชน  
๑๓. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน  

๑๓.๑ ประสานความร่วมมือวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของผูเ้รียนทุก
ดา้น รวมทัง้สืบสานจารีต ประเพณี ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถิ่น  

๑๓.๒ เสริมสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบัชมุชน ตลอดจนประสานงาน กบัองคก์รภาครฐัและ
เอกชน เพื่อใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชมุชน และมีส่วนในการพฒันาชมุชน และทอ้งถิ่น 

๑๓.๓ จัดกิจกรรมร่วมกบัชุมชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาการและวฒันธรรม การสรา้งความสมัพนัธ์
อันดีกับศิษยเ์ก่า การประชุมผูป้กครองผูเ้รียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การรว่มกิจกรรมกับสถาบันการศึกษา  
อื่น ๆ เป็นตน้  

๑๓.๔ ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
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๑๑ 
 

๑๔. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  

๑๔.๑ ประชาสัมพันธ์สรา้งความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น ในเรื่อง
เกี่ยวกบัสิทธิในการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน การศึกษาท่ีเป็นจดุเนน้เฉพาะ  

๑๔.๒ จดัใหม้ีการสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ การเพิ่มความพรอ้มใหก้บับุคคล ครอบครวั ชมุชน องคก์รชมุชน 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่นท่ี
รว่มจดัการศึกษา  

๑๔.๓ ร่วมกับบุคคล ครอบครวั ชุมชน องค์กรชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 
องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอื่นจดัการศึกษาและใช้ทรพัยากรรว่มกนัใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุแก่ผูเ้รียน  

๑๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุนใหม้ีการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้่วมกันระหว่างสถานศึกษา กับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่น  

๑๔.๕ ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล ครอบครวั ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น  ได้รับความช่วยเหลือ
ทางดา้นวิชาการตามความเหมาะสมและจ าเป็น  

๑๔.๖ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
๑๕. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

๑๕.๑ จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให ้ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย
รบัรูแ้ละถือปฏิบติัเป็นแนวเดียวกนั  

๑๕.๒ น าระเบียบและแนวปฏิบติัเกี่ยวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบติั  
๑๕.๓ ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ ของสถานศึกษา 

และน าไปแกไ้ขปรบัปรุงใหเ้หมาะสมต่อไป  
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๑๒ 
 

๑๖. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  
๑๖.๑ ศึกษาวิเคราะห ์คดัเลือกหนงัสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรูต่้าง ๆ ท่ีมีคุณภาพ สอดคลอ้งกับหลักสตูร

สถานศึกษา เพื่อเป็นหนงัสือ แบบเรียนเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
๑๖.๒ จดัท าหนังสือเรียน หนงัสือเสริมประสบการณ ์หนงัสืออ่านประกอบแบบฝึกหดั ใบงาน และใบความรู ้

เพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอน  
๑๖.๓ พิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน แบบเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์  หนังสือ อ่านประกอบ

แบบฝึกหดั ใบงาน และใบความรู ้เพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอน  
๑๗. การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

๑๗.๑ จัดให้มีการร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนา  ส่ือการเรียนรู้และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา  

๑๗.๒ พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเร่ืองเกี่ยวกบัการพฒันาส่ือการเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ของสถานศึกษา  

๑๗.๓ พฒันาและใชส่ื้อและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีใหข้อ้เท็จจริง เพื่อสรา้งองคค์วามรู ้ใหม่ ๆ ใหเ้กิดขึน้  
และรวบรวมแหล่งส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีส่งเสริมการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ใหม้ีประสิทธิภาพ        
      ๑๗.๔ พฒันาหอ้งสมดุของสถานศึกษาเพื่อเป็นแหล่งสืบคน้  

๑๗.๕ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา  ผลิตใช ้และพัฒนาส่ือและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  
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๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


