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                                                          ก        คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

ค าน า 
 
                คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ จัดท าข้ึนเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน
ขององค์กร เป็นการรวบรวมขอบข่ายงานในหน้าที่   และความรับผิดชอบ   ตลอดจนกระบวนการปฏิบัติงานของ 
กลุ่มงานวิชาการในโรงเรียน ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามขอบข่ายของกลุ่มงาน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน ขอบข่ายของงานกลุ่มบริหารวิชาการ ประกอบด้วย การพัฒนาหรือการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  การวางแผนงานด้านวิชาการ   การจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และ
การด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนการวิจัย เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐาน
การศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ     การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ 
สถานศึกษา  และองค์กรอื่นการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ  แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน การจัดท า
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทางด้านวิชาการของสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนที่ใช้ในสถานศึกษา   
และการพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาซ่ึงไดแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติงาน
รายละเอียดของงานมาตรฐานคุณภาพงาน   และผู้รับผิดชอบเปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มี
จุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของกระบวนการ เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ไดงานที่มีคุณภาพ ตามที่
ก าหนด 
 
           ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คู่มือการปฏิบัติงาน  ของกลุ่มบริหารวิชาการ เล่มนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ 
ต่อผู้ปฏิบัติงานโดยตรงแล้วยังจะ เป็นประโยชน    ส าหรับบุคลากรทุกคน  ในองค์กร ในการประสานงานความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน    ทั้งนี้จะไดร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียน และกลุ่มบริหารวิชาการต่อไป 

                

                                                                   กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 
 
 
 
 



 
                                                          ข        คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

สารบัญ 

เรื่อง หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
แนวคิดหลักในการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ ๑ 
หลักการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ ๑ 
ขอบข่ายภารกิจ ๒ 
วัตถุประสงค์ ๒ 
งานในการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ ๒ 
ขอบข่ายกลุ่มบริหารวิชาการ ๓ 
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ๓ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ ปรัชญา ๔ 
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ๕ 
ขอบข่ายภารกิจผู้รับผิดชอบ ๕ 
ด้านบริหารวิชาการ ๑๒ 
ขอบข่ายการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ ๑๒ 
การจัดวางตัวกลุ่มบริหารวิชาการ ๒๐ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
       ๑         คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
การบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

แนวคิดหลักในการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

  การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจที่ส าคัญของการบริหารโรงเรียนตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ.  2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545   ถือเป็นงานที่มีความส าคัญที่สุด เป็นหัวใจของ
การจัดการศึกษา   ซึ่งทั้งผู้บริหาร โรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ  
ให้ความส าคัญและ มีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด  ด้วยเจตนารมณ์ท่ี
จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการขผู้เรียน  โรงเรียน  ชุมชน  
ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง
ในการบริหารและจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล  ประเมินผล  รวมทั้ง
ปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  โรงเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่น  ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
หลักการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ  
              การบริหารงานวิชาการจะต้องมีหลักการและวิธีการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร 
ดังนั้น ในหลักการเบื้องต้นของการบริหารจึงต้องมีข้อความชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
                    1)ยึดหลักให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงโดยมีครู 
ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม  
                    2) มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด  
                     3) มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้รวมทั้งเป็น 
เครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้  
                     4) มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มีดัชนีชี้วัดคณุภาพการจัดหลักสูตรและ 
กระบวนการเรียนรู้ และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทุกช่วงชั้นทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และสถานศึกษา       
                    5)มุ่งส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดและ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 



๒     คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ขอบข่ายภารกิจหลัก  
            1) การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
            2) การจัดท าทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล  
            3) การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
            4) การส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา  
            5) การส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
            ๖) การสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการของ 

นักเรียน สถานศึกษา  ชุมชน ท้องถิ่น 
2. เพ่ือให้การบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคล้องกับ 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาตนเอง และ จากการประเมินหน่วยงาน
ภายนอก 

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

4. เพ่ือให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และของ 
บุคคล ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และ สถาบันอื่นๆอย่างกว้างขวาง 
 
งานในกลุ่มบริหารวิชาการ 
            ๑) การพัฒนาหรือการด าเนินงานเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
            ๒) การวางแผนงานด้านวิชาการ 
            ๓) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
            ๔ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
            ๕) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
            ๖) การวัดผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
            ๗) การวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา      
            ๘) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
            ๙) การนิเทศการศึกษา 
            ๑๐)การแนะแนว 
            ๑๑) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา 
            ๑๒) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
            ๑๓) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
            ๑๔) การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 



            ๓     คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
งานในกลุ่มบริหารวิชาการ (ต่อ) 
            ๑๕) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทางด้านวิชาการของสถานศึกษา 
            ๑๖) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนที่ใช้ในสถานศึกษา 
            ๑๗) การพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 
ขอบข่ายกลุ่มบริหารวิชาการ  
ขอบข่ายหน้าที่  
             1) จัดท าทะเบียนคุมและจัดท าแฟ้มเอกสารหนังสือรับ-ส่งของกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้     
            2) ประสานงาน แจ้งหนังสือเวียนต่าง ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
             3) จัดท าวาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุมของกลุ่มบริหารวิชาการเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ 
ตามล าดับ  
            ๔) อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ  
ขอบข่ายหน้าที่  
              1) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ การปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมพัฒนา เกี่ยวกับกลุ่มงาน
บริหาร วิชาการต่อรองผู้บริหารกลุ่มงานบริหารวิชาการ  
            2) ให้การดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน นโยบายและการบริหารกลุ่มงานบริหารวิชาการด าเนินไป
ด้วย ความราบรื่นเรียบร้อย 
            3) เข้าประชุมเพ่ือเสนอข้อคิด ความเห็น การแก้ไขปัญหา การปรับปรุงพัฒนางานและการพิจารณาให้
ความ เห็นชอบ การมีมติสรุปก าหนดเป็นแนวปฏิบัติในรูปของมิติคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ไม่ต่ ากว่าเดือน ละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาด าเนินการ  
           4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         ๔   คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ อัตลกัษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพ้ืนฐานหลักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

พันธกิจ (Mission) 
 

          ๑)  พัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
          ๒) จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้สื่อและเทคโนโยยีที่ทันสมัย 
          ๓) จัดการศึกษาเพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นพลเมืองดีของชาติ 
          ๔) จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          ๕) จัดการศึกษาโดยบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติจริง 
 

เป้าหมาย (Goals) 
            ๑) นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
            ๒) นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
            ๓) นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
            ๔) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดี 
            ๕) ครูและนักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
            ๖) ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 
กลยุทธ์ (Strategic) 

๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
๒) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๓) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
๔) เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
๕) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจักการศึกษา 

 

ปรัชญาของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เอกลักษณข์องโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
             ความรับผิดชอบ ความมีวินัย  ความสุภาพ 



            ๕     คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
อัตลักษณข์องโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
           ไหว้งามอย่างไทย มีใจอาสา น าพาชีวิต ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ค าขวัญของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
           มีความรู้คู่คุณธรรมน าชุมชน 
 
ขอบข่ายและภารกิจผู้รับผิดชอบ 

๑. การพัฒนาหรือการด าเนินงานเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
บทบาทและหน้าที่  
                  1) ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
สาระ แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม 
ชุมชน และ ท้องถิน่ 
                 2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ภารกิจ 
เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มบริหารในโรงเรียน และชุมชน  
                 3) จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน
และระหว่างกลุ่ม สาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
                 4) น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม  
                 ๕)  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
                 ๖) จัดท าหลักสูตรและแนวปฏิบัติการใช้หลักสูตร  
 
        ๒.  การวางแผนงานด้านวิชาการ 

บทบาทและหน้าที่ 
๑. วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและก ากับดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงาน 

วิชาการ      ได้แก่  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล 
และ   การเทียบโอนผลการเรียน    การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา     การพัฒนาและใช้   สื่อ 
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้การวิจัยเพื่อพัฒนา    คุณภาพการศึกษา 
และส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

    ๒.  ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 



๖    คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
        ๓.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

บทบาทและหน้าที่ 
           ๑) จัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            ๒) จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงชั้น ตามแนวปฏิบัติการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ  พัฒนาคุณธรรมน าความรู้ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           ๓) ใช้สื่อการเรียนการสอน และแหล่งการเรียนรู้ 
           ๔) จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ  ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
           ๕) ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           ๖) ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียน และช่วยเหลือนักเรียนพิการ ด้อยโอกาสและมี 
ความสามารถพิเศษ 
 
         ๔.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

บทบาทและหน้าที่ 
            ๑) จัดท าหลักสูตรเป็นของตนเองโดยจัดให้มีการวิจัย และพัฒนาหลักสูตร ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  จัดท าหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ัง
ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา   มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  จัดให้มีวิชาต่างๆ 
ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
           2) เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชา   ได้แก่ การศึกษาด้าศาสนา  ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬา     การศึกษา
ที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ผู้บกพร่องทางการเรียนรู้            
          3) เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง  
ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  สังคม และอาเซียน 
 
       ๕.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
บทบาทและหน้าที่ 
           ๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดย 
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2)  ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 

3)  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้   คิดเป็น  ท าเป็นรักการ
อ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

4)  จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระ/วิชา 

 



๗    คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

        ๕.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (ต่อ) 
บทบาทและหน้าที่ 

5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน และอ านวยความ
สะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนรู้อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 

      6)  จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา  ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดาและบุคคล
ในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

7) ศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่    
 

      ๖.  การวัดผล  ประเมินผล  และด าเนินการเทียบโอนเท่าผลการเรียน 

บทบาทและหน้าที่ 
          ๑) ก าหนดระเบียบการวัด และประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้ 
สอดคล้อง กับนโยบายระดับประเทศ 

         2) จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัด และประเมินผลของสถานศึกษา 

         3) วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์  ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 

         4) จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้น และจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้เรียน ไม่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมิน 

         5) ให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 

         6) จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือใช้ในการอ้างอิง 
ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

          7) ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่างๆ รายปี รายภาคและตัดสินผลการเรียน
ผ่านระดับชั้นและจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8) การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอ านาจของสถานศึกษา ที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่  คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และวิชาการ พร้อมทั้งให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 
 

      ๗.   การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

บทบาทและหน้าที่ 
 1)  ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้  การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการ
ท างานของนักเรียน  คร ู และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

          2) พัฒนาครู และนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญ  
ในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้น  ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด  การจัดการ  การหาเหตุผลในการตอบปัญหา   
          3) พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 



          
๘    คู่มือการปฏิบัติงานกลุม่บริหารวิชาการ 

 
    ๗.   การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศกึษา (ต่อ) 
         4) รวบรวม  และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งสนับสนุนให้ครู
น าผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

     ๘.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
บทบาทและหน้าที่ 

๑) จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้พอเพียงเพ่ือ 
สนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
           ๒) จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน      ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  เช่น   
พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้     มุมหนังสือในห้องเรียน  ห้องดนตรี  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องนาฏศิลป์ 
ห้องพยาบาล ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สนามเด็กเล่น     เรือนไทยแหล่งเรียนรู้  ลานธรรมะ  เป็นต้น 

           ๓) จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  ของผู้เรียน  สถานศึกษา 
ของตนเอง            
           ๔) ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ 
เรียนรู้ และ   นิเทศ  ก ากับติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

     ๕)  ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
 

         ๙.   การนิเทศการศกึษา 
 บทบาทและหน้าที่ 
          ๑. สร้างความตระหนักให้แก่ครู และผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการ
ท างานร่วมกันที่ใช้เหตุผลการนิเทศ เป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการท างานของแต่ละบุคคล ให้มีคุณภาพการนิเทศ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  เพ่ือให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้า และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และตัวครูเอง 
          ๒) จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึง  และต่อเนื่องเป็นระบบ และกระบวนการ 

          ๓) จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙    คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 ๑๐.   การแนะแนว 

 บทบาทและหน้าที่ 
       ๑) ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษา  ที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบส าคัญ   โดยให้ทุกคนในสถานศึกษา
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว และการดูแลช่วยเหลือ 
       ๒) จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจน 
       ๓) สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

       ๔)ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพ่ิมเติม เรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  เพ่ือให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และเชื่อมโยงสู่การด ารงชีวิตประจ าวัน 
        ๕) คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสมท าหน้าที่ครูแนะแนว   ครทูีป่รึกษา  
 ครูประจ าชั้น  และคณะอนุกรรมการแนะแนว 
        ๖) ดูแล ก ากับ นิเทศ ติดตาม สนับสนุนการด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
        7) ส่งเสริมความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู  ผู้ปกครอง และชุมชน 

        8) ประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศึกษา  องค์กรภาครัฐและเอกชน  บ้าน ศาสนสถาน  ชุมชน
ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 

        ๙)  เชื่อมโยงระบบแนะแนว  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

๑๑. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา 

บทบาทและหน้าที่ 
         1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

         2) จัดท าแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) 
         3) จัดท าระบบบริหารและสารสนเทศ 

         4)  ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษา  ต้องสร้างระบบ  
การท างานที่เข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming  Cycle) หรือที่รู้จักกัน
ว่าวงจร PDCA 

         ๕) ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยการด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนให้
คร ู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
         ๖) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
         ๗) จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และสรุปรายงานประจ าปี โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
 
 



๑๐    คูม่ือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

1๒.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

บทบาทและหน้าที่  
          ๑) จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคลครอบครัวชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน 

          ๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 
          ๓)  ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู้  ข้อมูล  ข่าวสารและเลือกสรร 
ภูมิปัญญา  วิทยาการต่างๆ 
          ๔) พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 

 
 1๓.   การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอื่น 

บทบาทและหน้าที่ 
๑) ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้าง 

พัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน  รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๒) เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐ  

และเอกชน  เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน 
และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
         ๓) ให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อ่ืนๆ 
         ๔) จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า   
การประชุม ผู้ปกครองนักเรียน  การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน  การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน   เป็นต้น 

 
 ๑๔.การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ  
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
บทบาทและหน้าที่ 
           ๑) ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เอกชน  
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน  สังคมอ่ืนในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการศึกษา 

 2)   จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ  การเพ่ิมความพร้อมให้กับบุคคล    ครอบครัว ชุมชน   องค์กร 
ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา   สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืน  ที่ร่วมจัดการศึกษา 
           ๓) รว่มกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนที่ร่วมจัดการศึกษา   และใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 



 

๑๑    คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 ๑๔.การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ  
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา (ต่อ) 

4) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับบุคคล  ครอบครัว ชุมชน   
องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน   
          ๕)ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบัน ศาสนสถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความ เหมาะสมและจ าเป็น 
          ๖)ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
อย่างมี ประสิทธิภาพ 
 

 1๕. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

บทบาทและหน้าที่ 
           ๑) ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพ่ือให้ ผู้ที่  
เกี่ยวข้องรับรู้ และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
           ๒) จัดระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับรู้ และถือ
ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

3)  ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  และแก้ไขปรับปรุง 

4)  น าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
5) ตรวจสอบ และประเมินผล การใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

และน าไปแก้ไขปรับปรุง ให้เหมาะสมต่อไป 
 
 

1๖.  การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

บทบาทและหน้าที่ 
          ๑) ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตร 
สถานศึกษา เพ่ือเป็นหนังสือแบบเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

2)  จัดท าหนังสือเรียน  หนังสือเสริมประสบการณ์  หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด   ใบงาน  ใบความรู้  
เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 
           ๓) ตรวจพิจารณาคุณภาพ หนังสือเรียนเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์หนังสืออ่านประกอบ ใบงาน 
แบบฝึกหัด    ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 

1๗.  การพัฒนา และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

บทบาทและหน้าที่ 
         ๑) จัดให้มีการร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 



 
๑๒    คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

               1๗.  การพัฒนา และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ต่อ) 
บทบาทและหน้าที่ 

2)  พัฒนาบุคลากรใสถานศึกษาในเรื่องเก่ียวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา    
พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ  ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้    พัฒนาและใช้สื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ให้ข้อเท็จจริงเพ่ือสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ เกิดขึ้น  โดยเฉพาะหาแหล่งสื่อที่เสริมการจัด การศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

3) พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา และชุมชน 

4)  นิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต  ใช้และพัฒนาสื่อ  และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

ด้านบริหารกลุ่มวิชาการ 
 

 1.  หัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการ   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ มีหน้าที่ ดูแล ก ากับ 
ติดตาม กลั่นกรองอ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า ปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในกลุ่มการ
บริหารวิชาการตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร 
การประสานงานและให้บริการสนับสนุน ส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการต่างๆ ในโรงเรียนสามารถบริหาร
จัดการและด าเนินการตามบทบาทภารกิจ อ านาจหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูล 
ข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของแต่ละฝ่ายงาน
เพ่ือให้ฝ่ายบริหารจัดการได้อย่างสะดวกคล่องตัว มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ 

 2.  หัวหน้าวิชาการสายช้ัน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ มีหน้าที่ช่วยหัวหน้ากลุ่ม
การบริหารวิชาการ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของงานบริหารงานวิชาการและหน้าที่อ่ืนๆที่หัวหน้ากลุ่มบริหาร
วิชาการมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีหัวหน้าบริหารงานวิชาการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 

ขอบข่ายงานบริหารกลุ่มวิชาการ มีดังนี้ 
๑. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติดังนี้ 
                  1) ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
สาระ แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม 
ชุมชน และ ท้องถิ่น 
                  2)วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ภารกิจ 
เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มบริหารในโรงเรียน และชุมชน  
 



 
๑๓    คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารวิชาการ มีดังนี้ 

๑. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ (ต่อ) 
                  3) จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน
และระหว่างกลุ่ม สาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
                  4) น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม  
                  5) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
                  6) จัดท าหลักสูตรและแนวปฏิบัติการใช้หลักสูตร  
 

      ๒.  การวางแผนงานด้านวิชาการ  หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1)  วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและก ากับ ดูแล นิเทศและติดตามเก่ียวกับ

งานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และการ
เทียบโอนผลการเรียนการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 

                  2)  ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
     ๓.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
                   1)  จัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยความร่วมมือของเครือข่ายสถานศึกษา 

2)  จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงชั้น ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ   บูรณาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนพัฒนาคุณธรรม
น าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3)  ใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 
4)  จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5)  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6)  ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพิการด้อยโอกาสและมี

ความสามารถพิเศษ 
 

๔.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
  1)  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง 

1.1 จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอ่ืน 

 



๑๔    คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

๔.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (ต่อ) หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
  1)  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง 
 

1.2 จัดท าหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

1.3 จัดให้มีวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

1.4 เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึ้งมากข้ึนส าหรับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ ได้แก่  การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์  กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ  
ผู้บกพร่อง พิการ และการศึกษาทางเลือก 

1.5 เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก 

2)  สถานศึกษาสามารถจัดท าหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอนและอ่ืนๆให้เหมาะสม
กับความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดยความร่วมมือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
เครือข่ายสถานศึกษา 

3)  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 

4)  นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 

 

๕.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้    หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2)  ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 

3)  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รัก
การอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

4)  จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงานและคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวย
ความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 

6)  จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดาและ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 



๑๕  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

๖.  การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน   หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1) ก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดย

สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ 

2) จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

3)  วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 

4) จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้นและจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผู้เรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

5)  จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 

6) จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการ
อ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

7)  ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่างๆ รายปี/รายภาคและตัดสินผล
การเรียนการผ่านช่วงชั้นและจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

8)  การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอ านาจของสถานศึกษาที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษา ทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพร้อมทั้งให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 

 

๗.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1) ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างานของนักเรียน 

ครู และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

2)  พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็น
ส าคัญในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้นท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุผล ในการตอบปัญหา  
การผสมผสานความรู้   แบบสหวิทยาการ  และการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ 

3)  พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 

4) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
ให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

๘.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1) จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงเพ่ือ

สนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2) จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น พัฒนา

ห้องสมุด ห้องสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องศูนย์การเรียนรู้  ห้องคอมพิวเตอร์  ลานธรรมะ  เรือนไทย 
 



๑๖   คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 ๘.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (ต่อ) หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

3) จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนของ
สถานศึกษาของตนเอง เช่น จัดเส้นทาง/แผนที่ และระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชน ห้องสมุด      

4)  ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
และนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 

        ๙.  การนิเทศการศึกษา  

หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1) สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เก่ียวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็น

กระบวนการท างานร่วมกันที่ใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการท างานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ 
การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่า ได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้า  
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง 

2)  จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ 

3) จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 

๑๐.  การแนะแนวการศึกษา    
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบส าคัญ โดยให้ทุกคนใน
สถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  2)  จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะน าและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  3  สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4) ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพ่ิมเติม ในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้สามารถ บูรณาการ ในการจัดการเรียนรู้และเชื่อมโยง สู่การด ารงชีวิตประจ าวัน 

5)  คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ท าหน้าที่ครูแนะแนว
ครูที่ปรึกษา ครูประจ าชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

6)  ดูแล ก ากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ 

7)  ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชน 

8)  ประสานงานด้านการแนะแนว ระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน    
ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 

9)  เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 



๑๗    คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

                1๑.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1)  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและความต้องการของชุมชน 

2)  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการพัฒนางานและการ
สร้างระบบประกันคุณภาพภายในจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูล มีความสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

3)  จัดท าแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) 
4)  ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาต้องสร้าง

ระบบการท างานที่เข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (Deming Cycle)    หรือที่
รู้จักกันว่าวงจร PDCA 

5) ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการ
สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

6)  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

7) จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และสรุปรายงานประจ าปี โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

               1๒.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน  องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน 

  2)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 

3)  ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและรู้จัก
เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ 

4)  พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 
 

                1๓.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 

มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1) ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้าง

พัฒนาการของนักเรียนทุกด้านรวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

 



๑๘    คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
              
                1๓.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน (ต่อ) 
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

2)  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

3) ให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่ง
วิชาการ       ในที่อ่ืนๆ 

4) จัดกิจกรรมร่วมชุมชน เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่าการ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถานบันการศึกษาอ่ืนเป็นต้น 
 

              1๔.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1)  ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนในเรื่อง
เกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2) จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน
ที่ร่วมจัดการศึกษา 

3)  ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร-
เอกชน องค์วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนร่วมกันจัดการศึกษาและใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

4) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร-วิชาชีพ  สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการณ์ และสถาบันสังคมอ่ืน 

5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการณ์ และสถาบันสังคมอ่ืน ได้รับความ
ช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

6)  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

             1๕.  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1)  ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพ่ือให้

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 



๑๙    คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
            
              1๕.  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา (ต่อ) 
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

2) จัดท าร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาเพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้อง
ทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

3) ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและแก้ไข
ปรับปรุง 

4)  น าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
5) ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศึกษาและน าไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 
 

         1๖.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1)  ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกลับ

หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือเป็นหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

2)  จัดท าหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด  
ใบงาน  ใบความรู้เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 

3)  ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ 
แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 

1๗.  การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1) จัดให้มีการร่วมกันก าหนดนโยบายวางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้     

และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 

2)  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี   
เพ่ือการศึกษา พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 

3) พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาที่ให้ข้อเท็จจริงเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้น โดยเฉพาะหาแหล่งสื่อที่เสริมการจัดการศึกษา      
ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

  4)  พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน 

5)  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิตใช้และพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
 
 

 
 



๒๐    คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 การจัดวางตัวบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ  
          โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง มีการจัดวางตัวบุคลากร ก าหนดบทบาทและหน้าที่เพ่ือให้การบริหารงาน 
เกิดประสิทธิภาพดังต่อไปนี้ 
 
         กลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๑.หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ นางสุภาวนีย์ เตี้ยซี้ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ มีหน้าที่ บริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการให้เป็นไปตามขอบข่าย ภารกิจงาน นโยบาย
ของโรงเรียน รวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ให้ถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล วางแผน นิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแลและแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของครู
บุคลากรในกลุ่มงาน สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับ 
มอบหมาย 
 
๒.กลุ่มงานสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีหน้าที่   วางแผนและบริหารกลุ่มงานสาระการเรียนรู้  
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน จัดท าแผนงาน/โครงการ/งาน ของกลุ่มงาน   
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนและนิเทศการสอน จัดโครงสร้างหลักสูตร เส้นทางวิชาการและการเลือก
เรียนวิชาเพ่ิมเติม  จัดตารางการเรียนการสอน การสอบวัดผล  ก าหนดเวลาเรียน และปฏิทินการปฏิบัติงาน
วิชาการ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน บริการ ควบคุมคุณภาพงานและพัฒนาการท าแผนการจัดการเรียนรู้ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท าสารสนเทศกลุ่มงานสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด าเนินการตามโครงการ
พิเศษที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
              1)  นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้               หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
              2)  นางฺผ่องใส   อ้ันเต้ง               หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
              3) นางพิมพ์พร คงประสม             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
               4) นางรสสุคนธ์ โยธา                    หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    5) นายพรพิพัฒน์ ไชยสวัสด์ิ           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
              6) นางวันดี  สิทธิการ                  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

    7) นายสมหมาย ทองแป้น             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
              8) นางมีนา ทองประดับ               หน้ากลุ่มสาระงานภาษาต่างประเทศ 
              9) นายปิยชน  สินไชย                 หวัหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
          



 
           ๒๑    คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 ๓.การวางแผนงานด้านวิชาการ มีหน้าที่ วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวม ข้อมูล และก ากับดูแล นิเทศ
และติดตามเก่ียวกับงานวิชาการได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล
ประเมินผล และการเทียบโอนการเรียน การประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริม ให้มีแหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพื่อการศึกษา และการส่งเสริมชุมชน 
ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
                ๓.๑ นางสุภาวนยี์ เตี้ยซี้                                     ประธานกรรมการ                 
                ๓.๒ นางพิมพ์พร คงประสม                                 กรรมการ 
                ๓.๓ นางสาวสุจติรา  มงคลรัตน์                             กรรมการ  
                ๓.๔ นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ                      กรรมการ 
                ๓.๕ นางสาวปรยีานันท์ รักษารักษ์                          กรรมการและเลขานุการ 
 
๔.การพัฒนาหรือการด าเนินงานเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นมีหน้าที ่ วิเคราะห์
กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าไว้ วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือก าหนด
จุดเน้นหรือประเด็นที่สถานศึกษาให้ความส าคัญ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชน
เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ของสถานศึกษาเพ่ือน าไปจัดท ารายวิชาพ้ืนฐาน หรือรายวิชาเพ่ิมเติม จัดท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู ้
แผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือจัดประสบการณ์ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้แก่ผู้เรียนประเมินผลและ
ปรับปรุง และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
                ๔.๑ นางสุภาวนยี์ เตี้ยซี้                                     ประธานกรรมการ 
                ๔.๒ นางสาวสุจติรา  มงคลรัตน์                             กรรมการ  
                ๔.๓ นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ                      กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๕.การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา มีหน้าที่ ด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกช่วงชั้นโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาคุณธรรมน า
ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนา
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาการเรียนการทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียน และช่วยเหลือนักเรียนพิการด้อยโอกาสและมีความสามารถ
พิเศษ และปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
                ๕.๑ นางพิมพ์พร  คงประสม                                    ประธานกรรมการ 
                ๕.๒ นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ                          กรรมการ  
                ๕.๓ นางสาวนิภาพร  ไชยชนะ                                  กรรมการและเลขานุการ 
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 ๖.การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา มีหน้าที่จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และมีคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข จัดให้มีวิชาต่างๆครบถ้วน ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซ้ึง
มากขึ้นส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ผู้บกพร่อง ผู้พิการ เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่
สอดคล้องสภาพปัญหา ความต้องการของผู่เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก จัดท าหลักสูตร การจัด
กระบวนการเรียนรู้  การสอนและอ่ืนๆ ให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ นิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย 
                ๖.๑ นางพิมพ์พร  คงประสม                                    ประธานกรรมการ 
                ๖.๒ นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ                          กรรมการ  
                ๖.๓ นางสาวนิภาพร  ไชยชนะ                                  กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๗. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ 
และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือการป้องกันและการแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระการเรียนรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียนและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา  
ทุกสถานที่ ศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรือออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ก้าวหน้า ส่ งเสริมให้ผู้สอนจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ได้รับ
มอบหมายประกอบด้วย 
                ๗.๑ นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ                          ประธานกรรมการ 
                ๗.๒ นางพิมพ์พร  คงประสม                                    กรรมการ  
                ๗.๓ นางสาวนิภาพร  ไชยชนะ                                  กรรมการและเลขานุการ 
 
๘.การวัดผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน มีหน้าที่ก าหนดระเบียบและประเมินผลของ
สถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามการวัดผลประเมินผลของ
สถานศึกษา วัดผล ประเมินผลเทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียน ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
กับครูผู้สอนและผู้เรียนตลอดจนการด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างเสริมความเข้มแข็งในเทคนิค 
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วิธีการวัดและประเมินผลให้บุคลากรของสถานศึกษา  รับผิดชอบด้านหลักฐานเอกสารประเมินผล การจัดท า การ
จัดเก็บ และการออกหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบและปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย 
  
                ๘.๑ นางพิมพ์พร  คงประสม                                    ประธานกรรมการ 
                ๘.๒ นางสาวสุจติรา มงคลรัตน์                                 กรรมการ 
                ๘.๓ นางสาวปรยีานันท์ รักษารักษ์                              กรรมการ  
                ๘.๔ ว่าที่ร้อยตรี จักรพันธ์ ทองเอียด                            กรรมการและเลขานุการ 
 
๙.การวิจัยเพื่อคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครู ศึกษาวิเคราะห์  วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล องค์กรหน่วยงานและสถาบันอ่ืน และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
                ๙.๑ นางสุภาวนยี์ เตี้ยซี้                                          ประธานกรรมการ 
                ๙.๒ นางสาวนิภาพร  ไชยชนะ                                  กรรมการ  
                ๙.๓ นางสาวรัตนพร มณีรัตนสุบรรณ                            กรรมการและเลขานุการ 
 
๑๐.การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้   มีหน้าที่ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ อย่างหลากหลายทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียง เพ่ือสนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง กับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
จัดระบบแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดระบบข้อมูล แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียน ของสถานศึกษาของตนเอง ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ นิเทศ ก ากับติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
                ๑๐.๑ นายสมหมาย  ทองแป้น                                    ประธานกรรมการ 
                ๑๐.๒ นายพรพิพัฒน์  ไชยสวัสดิ์                                  กรรมการ  
                ๑๐.๓ นางกนกพร  ช่วยเกิด                                       กรรมการและเลขานุการ 
 
  ๑๑.การนิเทศการศึกษา มีหน้าที่ สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายใน 
จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึงและต่อเนื่อง เป็นระบบและกระบวนการ จัดระบบนิเทศภายใน
สถานศึกษา ให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และปฏิบัติงานอื่นๆ 
ที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย 
               
 



๒๓    คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ     
 

 ๑๑.การนิเทศการศึกษา (ต่อ) 
                  ๑๑.๑ นางสุภาวนีย์ เตี้ยซี้                                          ประธานกรรมการ 
                  ๑๑.๒ นางสาวปรียานันท์  รักษารักษ์                             กรรมการ  
                  ๑๑.๓ นางสาวสุจิตตรา  มงคลรัตน์                               กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๑๒.การแนะแนว มีหน้าทีใ่นการบริการด้านการให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือแก่นักเรียน ผู้ปกครองในด้านการ
เรียน การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม ด าเนินการประสานงานกับ
ฝ่ายอ่ืนๆ เพ่ือให้นักเรยีนได้รับประโยชน์จากกระบวนการแนะแนว  จัดป้ายนิเทศ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการแนะ
แนวอย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ ด าเนินการจัดหาทุนการศึกษา และคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา
ประจ าปี จัดกิจกรรมคาบแนะแนว จัดหลักสูตรและคู่มือการด าเนินการด้านกิจกรรมแนะแนว ติดตามนักเรียนที่ 
จบการศึกษาในด้านการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ นิเทศ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินการ กิจกรรมต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติงานอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย 
                ๑๒.๑ นางสาวรตันพร  มณีรัตนสุบรรณ                          ประธานกรรมการ 
                ๑๒.๒ นางถนอมสิน  ชัยชนะ                                     กรรมการ  
                ๑๒.๓ นายปิยชน  สินไชย                                       กรรมการและเลขานุการ 
 
๑๓.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และความต้องการของชุมชน  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการ
พัฒนางานและสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์ 
เรียกใช้ง่าย สะดวกรวดเร็วปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จัดท าแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา 
(แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์) ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ กิจกรรมของ
สถานศึกษา  สร้างระบบการท างานที่เข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วม และวงจรการพัฒนาคุณภาพ PDCA ตรวจสอบ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนให้ครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วม ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือรับรองการประเมิน
คุณภาพภายนอก จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และสรุปรายงานประจ าปี โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน และปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
                ๑๓.๑ นางสุภาวนีย์ เตี้ยซี้                                         ประธานกรรมการ 
                ๑๓.๒ นางสาวรตันพร  มณีรัตนสุบรรณ                          กรรมการ  
                 ๑๓.๓  นางพิมพ์พร  คงประสม                                        กรรมการ                                     
                 ๑๓.๔  นางสาวสุจิตตรา  มงคลรัตน์                                  กรรมการ 
                ๑๓.๕ นางสาวปรียานันท์  รักษารักษ์                             กรรมการและเลขานุการ 
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๑๔.การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ มีหน้าที่ จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบันอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 
ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและ
วิทยากรต่างๆพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน และปฏิบัติงานอืน่ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย  
                ๑๔.๑ นางถนอมสิน  ชัยชนะ                                     ประธานกรรมการ 
                ๑๔.๒ นางสาวนงคราญเหมือนพะวงศ์                            กรรมการ  
                ๑๔.๓ นางสาววนัดี  สิทธิการ                                     กรรมการและเลขานุการ 
 
๑๕.การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น มีหน้าที่ ระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้านรวมทั้งสื่อสาร
จารีตประเพณีศลิปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจน
ประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วน 
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่ง
วิชาการในที่อ่ืนๆ จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน  เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกับแหล่ง
วิชาการในที่อ่ืนๆ จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า  
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมสถาบันการศึกษาอ่ืน และปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย  
                ๑๕.๑ นางถนอมสิน  ชัยชนะ                                    ประธานกรรมการ 
                ๑๕.๒ นางสาวนงคราญเหมือนพะวงศ์                            กรรมการ  
                ๑๕.๓ นางสาววนัดี  สิทธิการ                                     กรรมการและเลขานุการ 
๑๖.การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และ
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอ่ืน สร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การเตรียมความพร้อม การร่วมจัด
การศึกษาและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกัน ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจ าเป็นส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ทางด้านคุณภาพและปริมาณเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ประกอบด้วย  
                ๑๖.๑ นางถนอมสิน  ชัยชนะ                                    ประธานกรรมการ 
                ๑๖.๒ นางสาวนงคราญ เหมือนพะวงศ์                            กรรมการ  
                ๑๖.๓ นางสาววนัดี  สิทธิการ                                     กรรมการและเลขานุการ 
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๑๗.การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา มีหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็น
แนวเดียวกัน ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและแก้ไขปรับปรุงน า
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ตรวจสอบและประเมินผลการใช้
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา และน าไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมะสมต่อไป 
และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย  
                ๑๗.๑ นางสุภาวนีย์ เตี้ยซี้                                          ประธานกรรมการ 
                ๑๗.๒ นางสาวรตันพร  มณีรัตนสุบรรณ                          กรรมการ  
                ๑๗.๓ นางสาวปรียานันท์   รักษารักษ์                            กรรมการและเลขานุการ 
 
๑๘.การคัดเลือกหนังสือเรียน แบบเรียนที่ใช้สถานศึกษา มีหน้าที่ ด าเนินการให้มีการพิจารณาการคัดเลือก
หนังสือและแบบฝึกหัดตามแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักนโยบายแลละแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย  
                ๑๘.๑ นางสาวรตันพร  มณีรัตนสุบรรณ                          ประธานกรรมการ 
                ๑๘.๒ นางสาวพิชชารีย์  ลีวิริยะพันธ์                             กรรมการ  
                ๑๘.๓ ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด                           กรรมการและเลขานุการ 
 
๑๙.การพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ ความจ าเป็นในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในกาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
พัฒนางานด้านวิชาการ ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่น ประเมินการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสม
กับกระบวนการเรียนรู้ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย  
                ๑๙.๑ ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด                           ประธานกรรมการ 
                ๑๙.๒ นายสมหมายทองแป้น                                      กรรมการ  
                ๑๙.๓ นางกนกพร  ช่วยเกิด                                      กรรมการและเลขานุการ 
 
๒๐.กลุ่มงานทะเบียน   มีหน้าที่   วางแผนการบริหารงานและจัดท า ปฏิทินงานกลุ่มงานทะเบียนปฏิบัติหน้าที่
นายทะเบียนของโรงเรียน   ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานงานทะเบียนด าเนินการ รับมอบตัว ลงทะเบียน
ประวัตินักเรียน และจ าหน่ายนักเรียน จัดท า ตรวจสอบและออก เอกสารหลักฐานทางการศึกษา   และใบ
ประกาศนียบัตร  บริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา แก้ไขหลักฐานต่างๆ และการลาออกของนักเรียนจัดท าและเก็บ 
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๒๐.กลุ่มงานทะเบียน  (ต่อ) 
รักษาเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา และงานทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน จัดท าแบบฟอร์ม สถิติ ข้อมูลสารสนเทศ
งานทะเบียนจัดท า   ระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน    วิเคราะห์งาน    รวบรวมปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา   วางแผนการบริหารงานวัดผล   และจัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/งาน ปฏิทิน 
งานวัดและประเมินผล   ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานวัดผล   จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดผล   ด าเนินงานพัสดุของงานวัดผล  ประสานงานเกี่ยวกับงานวัดผลกับเจ้าหน้าที่
วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้  รับผล ตรวจสอบความถูกต้องกับงานคอมพิวเตอร์และเก็บหลักฐานผลการเรียน จัดท า
ตารางสอนและตารางสอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบแก้ตัวจัดท าแบบฟอร์มงานวัดผล เอกสารการวัดและ
ประเมินผลจัดสอบวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผล  วิเคราะห์งาน รวบรวมปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
                     1)    ว่าที่รอ้ยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด                        ประธานกรรมการ 

2)    นางสาวปรียานันท์ รักษารักษ์                           กรรมการ 
๓)    นางพิมพ์พร  คงประสม                                 กรรมการ 
๔)    นางสาวสุจิตตรา  มงคลรัตน์                            กรรมการและเลขานุการ          

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


