
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือบริหารงานวชิาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนคลองสองพีน้่อง(ใจดอีุปถัมภ์) 
 

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ   เขต  ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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การบริหารงานวชิาการ 
 

แนวคดิหลักในการบริหารวิชาการ 
 

การบริหารงานวชิาการเป็นภารกิจที่ส าคญัของการบริหารโรงเรียนตามที่พระราชบััญญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไ้ขเพิม่เติม(ฉบบัที่ ถือเป็นงานทีมี่ความส าคญัที่สุด2)พ.ศ.2545 
หวัใจของการจดัการศึกษา ซ่ึงทั้งผูบ้ริหารโรงเรียน คณะครู และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ตอ้งมีความเขา้ใจ 
ใหค้วามส าคญัและมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบตัิการประเมินผล และการปรับปรุงแกไ้ข 
อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ืองมุ่งใหก้ระจายอ านาจในการบริหารจดัการไปใหส้ถานศึกษาใหม้ากที่สุด 
เจตนารมณ์ที่จะใหส้ถานศึกษาด าเนินการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
โรงเรียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็น สถานศึกษามี 
ความเขม้แขง็ในการบริหารและจดัการ พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนสามารถ การวดัผล 
ประเมินผล รวมทั้งปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันาคุณภาพนกัเรียน โรงเรียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน คุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์  

1.เพือ่ใหบ้ริหารงานดา้นวชิาการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็วและสอดคลอ้งกบั 
ความตอ้งการของนกัเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน  

2.เพือ่ใหก้ารบริหารและการจดัการศึกษาของโรงเรียนไดม้าตรฐานและมีคุณภาพสอดคลอ้งกบัการ 

ประกนัคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในเพือ่พฒันาตนเองและจากการประเมินจาก

หน่วยงานภายนอก 

3.เพือ่ใหโ้รงเรียนพฒันาหลกัสูตรกระบวนการเรียนรู้และตลอดจนปัจจยัหนุนการเรียนรู้ที่สนองต่อ 
ความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และ ทอ้งถ่ิน โดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และเพือ่ใหโ้รงเรียน 
ไดป้ระสานความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของ ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงาน และ สถาบนัอ่ืนๆอยา่งกวา้งขวาง 
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วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 
วิสัยทัศน์  

มุ่งมัน่พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน ใหมี้คุณธรรม น าความรู้ สู่สากลด ารงชีวติกา้วทนัเทคโนโลย ี
ตามแนวทาง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง เรียนรู้การสหกรณ์ จรรโลงความเป็นไทย ใส่ใจรักษา 
พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม การงานอาชีพ 
 
 
พันธกิจ  

โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์จดัการศึกษาตั้งแต่ระดบัปฐมวยัถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 เพือ่ด าเนิน 
มนุษยใ์หมี้คุณภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมทางดา้นความรู้ ความสารมารถในการคิด การปฏิบติั 
คุณธรรม จริยธรรม พฒันาความเป็นเลิศทางวชิาการ รู้จกัเก็บออม และนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถด ารงชีวติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
เป้าหมาย 

พฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็ศกัยภาพโดยการจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัประสานความร่วมมือกบัชุมช 
และทอ้งถ่ินในการพฒันาการศึกษา   ส่งเสริมให้นกัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบตัิตามหลกัค าสอน 
ทางศาสนาเพือ่มุ่งหวงัให้ ของสงัคมจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  
น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการศึกษา  
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน     โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์  

มารยาทงาม ใฝ่ดี    มีจิตสาธารณะ 
 

 เอกลักษณ์ของโรงเรียน        โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์  
วชิาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม  เลิศล ้ารักษส่ิ์งแวดลอ้ม พร้อมสงัคมอภิบาล 
สืบสานประเพณี ศิลปวฒัธรรม ผูน้ าจดัการศึกษาพเิศษ 
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ขอบข่ายและภารกิจผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลกัสูตรท้องถิ่น 
บทบาทและหน้าที ่ 

วเิคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินที่ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาจดัท าไว ้ 
วเิคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษาเพือ่ก าหนดจุดเนน้ หรือประเด็นที่สถานศึกษาให ้

ความส าคญั 
 

ศึกษา และวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษา และชุมชนเพือ่น ามาเป็นขอ้มูล 
จดัท าสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินของสถานศึกษาใหส้มบูรณ์ยิง่ขึ้น  

จดัท าสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินของสถานศึกษา เพือ่น าไปจดัท ารายวชิาพื้นฐานหรือ 
รายวชิาเพิม่เติมจดัท าค  าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้แผนการจดัการเรียนรู้ เพือ่จดัประสบการณ์ 
และจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหแ้ก่ผูเ้รียน ประเมินผล และปรับปรุงผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมตัิ 
 
การวางแผนงานด้านวิชาการ 
บทบาทและหน้าที ่

วางแผนงานดา้นวชิาการโดยการรวบรวมขอ้มูลและก ากบัดูแล นิเทศและติดตามเก่ียวกบังานวชิาการ  
ไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผล ประเมินผล และ การ 
เทียบโอนผลการเรียน การประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพฒันาและใช ้
ส่ือเทคโนโลยเีพือ่การศึกษาการพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้การวิจยัเพือ่พฒันาคุณภาพ 
การศึกษาและส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวชิาการผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมตั ิ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
บทบาทและหน้าที ่

จดัท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
จดัการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงชั้น ตามแนวปฏิบติัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็น

ส าคญั พฒันาคุณธรรมน าความรู้ตามหลกัการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  
ใชส่ื้อการเรียนการสอน และแหล่งการเรียนรู้  
จดักิจกรรมพฒันาหอ้งสมุดหอ้งปฏิบติัการต่างๆ ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้  
ส่งเสริมการวิจยั และพฒันาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 

การพัฒนาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
บทบาทและหน้าที ่ 
จดัท าและพฒันาหลกัสูตรใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม
จดัท าหลกัสูตรที่มุ่งเนน้พฒันานกัเรียนใหเ้ป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้งร่างกายมีความรู้คู่คุณธรรม 
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขจดัให้มีวชิาต่างๆครบถว้นตามหลกัสูตรแกนกลาง 
การศึกษาพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



 
 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
บทบาทและหน้าที ่ 

1.จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนดัและความสนใจ
ของผูเ้รียนโดย ค  านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

2.ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้มาใช ้เพือ่ป้องกนัและ  
ปัญหา  

3.จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ฝึกการปฏิบติัใหท้  าไดค้ิดเป็นท าเป็นรักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง  

4.จดัการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆอยา่งไดส้ดัส่วนสมดุลกนัรวมทั้งปลูกฝัง 
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วใ้นทุกกลุ่มสาระ/วชิา  

5.ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มส่ือการเรียน 
และอ านวยความสะดวกเพือ่ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อบรู้และมีความรรวมทั้งสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึง 
ของกระบวนการเรียนรู้ ผูส้อนและผูเ้รียนรู้อาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้
ประเภทต่าง ๆ  

6.จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นไดทุ้กเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกบัผูป้กครอง
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพือ่ร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ  

7.ศึกษาคน้ควา้พฒันารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 
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การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนเท่าผลการเรียน 
บทบาทและหน้าที ่ 

1.ก าหนดระเบียบการวดัและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลกัสูตรสถานศึกษาโดยให ้
สอดคลอ้งกบันโยบายระดบัประเทศ 

2.จดัท าเอกสารหลกัฐานการศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบการวดั และประเมินผลของสถานศึกษา 
วดัผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ ผลการเรียนและอนุมตัิผลการเรียน  

3.จดัใหมี้การประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้น และจดัใหมี้การซ่อมเสริมกรณีที่มีผูเ้รียนไม่ผา่น 
เกณฑก์ารประเมิน 

4.ใหมี้การพฒันาเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผล  
5.จดัระบบสารสนเทศดา้นการวดัผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพือ่ใชใ้นการอา้งอิง 

ตรวจสอบ และใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอน  
6.ผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมติัผลการประเมินการเรียนดา้นต่างๆ รายปี รายภาคและตดัสินผลการเรียน

ระดบัชั้นและจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
7.การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอ านาจของสถานศึกษาที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

เพือ่ก าหนดหลกัเกณฑว์ธีิการไดแ้ก่ คณะกรรมการเทียบระดบัการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ และ 
ตามอธัยาศยั คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและเสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการ 
พร้อมทั้งใหผู้บ้ริหาร สถานศึกษาอนุมติัการเทียบโอน 
 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
บทบาทและหน้าที ่ 

1.ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช ้การวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการ 
ท างานของนกัเรียน ครู และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการศึกษา  

2.พฒันาครู และนกัเรียนใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการวจิยั  
ท าใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการคิด การจดัการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา  

3.รวบรวม และเผยแพร่ผลการวจิยัเพือ่การเรียนรู้และพฒันาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนบัสนุน 
ผลการวจิยัมาใชเ้พือ่พฒันาการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
บทบาทและหน้าที ่ 

1.จดัใหมี้แหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ใหพ้อเพยีงเพือ่ 
สนบัสนุนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองกบัการจดักระบวนการเรียนรู้  

2.จดัระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียน เช่น 
พฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้ มุมหนงัสือในหอ้งเรียน หอ้งดนตรี หอ้งคอมพวิเตอร์ หอ้งวทิยาศาสตร์ 
เป็นตน้  

3.จดัระบบขอ้มูลแหล่งการเรียนรู้ในทอ้งถ่ินใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ของผูเ้รียน ของ 
สถานศึกษาของตนเอง  

4.ส่งเสริมใหค้รูและผูเ้รียนไดใ้ชแ้หล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพือ่พฒันาการ เรียนรู้ และ 
นิเทศ ก ากบัติดตาม ประเมินและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

5.ส่งเสริมใหค้รู และผูเ้รียนใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
 
การนิเทศการศึกษา 
บทบาทและหน้าที ่ 

1.สร้างความตระหนกัใหแ้ก่ครู และผูเ้ก่ียวขอ้งใหเ้ขา้ใจกระบวนการนิเทศภายในวา่เป็น 
กระบวนการท างานร่วมกนัที่ใชเ้หตุผลการนิเทศเป็นการพฒันาปรับปรุงวธีิการท างานของแต่ละบคุคล ใหมี้คุณ 
การนิเทศเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร เพือ่ใหทุ้กคนเกิดความเช่ือมัน่วา่ไดป้ฏิบติัถูกต ้
ประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน และตวัครูเอง 

2.จดัการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมี้คุณภาพทัว่ถึงอยา่งเป็นระบบและและต่อเน่ือง 
3.จดัระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เช่ือมโยงกบัการนิเทศการศึกษาของส านกังานเขต 

พื้นที่การศึกษา 
 
การแนะแนว 
บทบาทและหน้าที ่ 

1.ก าหนดนโยบายการจดัการศึกษา ที่มีการแนะแนวเป็นองคป์ระกอบส าคญั 
โดยใหทุ้กคนในสถานศึกษาตระหนกัถึงการมีส่ววมในกระบวนการแนะแนวร่วมกนั 
และการดูแลช่วยเหลือ 

2.จดัระบบงานและโครงสร้างองคก์รแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาให ้ 
ชดัเจน 

3.สร้างความตระหนกัใหค้รูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
4.ส่งเสริมและพฒันาใหค้รูไดรั้บความรู้เพิม่เติม เร่ืองการแนะแนวและระบบช่วยเหลือดูแลนกัเรียน 

เพือ่ใหส้ามารถบูรณาการในการจดัการเรียนรู้และเช่ือมโยงสู่การด ารงชีวติประจ าวนัดว้ย  
5.ดูแล ก ากบั นิเทศ ติดตามและสนบัสนุนการด าเนินงานแนะแนว และระบบช่วยเหลือ

ดูแลนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ  
6.ส่งเสริมความร่วมมือและความเขา้ใจอนัดีระหวา่งครู ผูป้กครอง และชุมชน 
7.ประสานงานดา้นการแนะแนวระหวา่งสถานศึกษา องคก์ร ภาครัฐและเอกชน บา้น 



 
 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา 

บทบาทและหน้าที ่ 
1.ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2.จดัท าแผนสถานศึกษาที่มุ่งเนน้คุณภาพการศึกษา (แผนกลยทุธ/์แผนยทุธศาสตร์) 
3.จดัท าระบบบริหารและสารสนเทศ  
4.ด าเนินการตามแผนพฒันาสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาตอ้ง 

สร้างระบบ การท างานที่เขม้แขง็เนน้การมีส่ีวนร่วมและวงจรการพฒันาคุณภาพแบบ PDCA  
5.ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยการด าเนินการอยา่งจริงจงัต่อเน่ืองดว้ยการ 

สนบัสนุนใหค้รู ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม  
6.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก  าหนด 

เพือ่รองรับการ ประเมินคุณภาพภายนอก  
7.จดัท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีSAR)( และสรุปรายงานประจ าปี โดยความ 

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
บทบาทและหน้าที ่ 

1.จดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกบั ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน 
องคก์รวชิาชีพ สถาบนั ศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืน  

2.ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจดัการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูล ข่าวสารและ 
เลือกสรรภูมิปัญญา วทิยาการต่างๆ  

3.พฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการรวมทั้งหาวธีิการสนบัสนุน 
ใหมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งชุมชน 
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การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษา และองค์กรอ่ืน 
บทบาทและหน้าที ่ 

1.ระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา ตลอดจนวทิยากรภายนอกและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพือ่ 
เสริมสร้าง พฒันาการของนกัเรียนทุกดา้น รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  

2.เสริมสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน ตลอดจนประสานงานกบัองคก์รทั้ง 
ภาครัฐ และเอกชน เพือ่ใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งวทิยาการของชุมชน เพือ่ให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง 
วทิยาการของชุมชน และมีส่วนในการพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน  

3.ใหบ้ริการดา้นวชิาการที่สามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกบัแหล่งวชิาการ  
ในที่อ่ืนๆ  

4.จดักิจกรรมร่วมกบัชุมชนเพือ่ส่งเสริมวฒันธรรมการสร้างความสมัพนัธอ์นัดีกบัศิษยเ์ก่า 
การประชุม ผูป้กครองนกัเรียน การปฏิบติังานร่วมกบัชุมชน การร่วมกิจกรรมกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืนเป็นตน้ 
 
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและ 
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา บทบาทและหน้าที่ 
 

1.ประชาสมัพนัธส์ร้างความเขา้ใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์ร 
ปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินเอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพสถาบนัศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบนัสงัคม 
อ่ืนในเร่ืองเก่ียวกบัสิทธิในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษา  

2.จดัใหมี้การสร้างความรู้ความเขา้ใจ  การเพิม่ความพร้อมใหก้บับุคคล   ครอบครัว  
ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน 
องคก์รวชิาชีพสถาบนัศาสนา สถาน ประกอบการและสถาบนัสงัคมอ่ืน ที่ร่วมจดัการศึกษา  

ร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์ร 
เอกชนองคก์รวชิาชีพสถาบนั3.ศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอ่ืนที่ร่วมจดัการศึกษา และใช ้
ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

4.ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ระหวา่งสถานศึกษากบับุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพสถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอ่ืน  

5.ส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพสถาบนั 
ศาสนาสถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอ่ืน ไดรั้บความช่วยเหลือทางดา้นวชิาการตามความเหมาะสม  

6.ส่งเสริม และพฒันาแหล่งเรียนรู้ ทั้งดา้นคุณภาพและปริมาณ เพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมี 
ประสิทธิภาพ 



1
0 

 
การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
บทบาทและหน้าที ่ 

1.ศึกษาและวเิคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบังานดา้นวชิาการของสถานศึกษา  
เพือ่ใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งรับรู้ และถือปฏิบติัเป็นแนวเดียวกนั  

2.จดัระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวชิาการของสถานศึกษา เพือ่ใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้ง รับรู้ 
และถือปฏิบตัิเป็นแนวเดียวกนั 

3.ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวชิาการของสถานศึกษา และแกไ้ข 
ปรับปรุง 

4.น าระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวชิาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบติั  
5.ตรวจสอบ และประเมินผล การใชร้ะเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวชิาการของ 

สถานศึกษาและน าไปแกไ้ขปรับปรุงใหเ้หมาะสมต่อไป 
 
การคดัเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
บทบาทและหน้าที ่ 

1. ศึกษา วเิคราะห์ คดัเลือกหนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้วชิาต่างๆ ที่มีคุณภาพสอดคลอ้ง 
กบั หลกัสูตรสถานศึกษา เพือ่เป็นหนงัสือแบบเรียนใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  

2.จดัท าหนงัสือเรียน หนงัสือเสริมประสบการณ์ หนงัสืออ่านประกอบ แบบฝึกหดั ใบงาน 
ใบความรู้ เพือ่ใชป้ระกอบการเรียนการสอน 

3.ตรวจพจิารณาคุณภาพ หนงัสือเรียนเรียน หนงัสือเสริมประสบการณ์  หนงัสืออ่าน 
ประกอบ แบบฝึกหดั ใบงาน ใบความรู้ เพือ่ใชป้ระกอบการเรียนการสอน 
 
การพัฒนา และใช้ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
บทบาทและหน้าที ่ 

1.จดัใหมี้การร่วมกนัก าหนดนโยบายวางแผนในเร่ืองการจดัหาและพฒันาส่ือการเรียนรู้ 
และ เทคโนโลยเีพือ่การศึกษา  

2.พฒันาบุคลากรใสถานศึกษาในเร่ืองเก่ียวกบัการพฒันาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยเีพือ่ 
การศึกษาพร้อมทั้งใหมี้การจดัตั้งเครือข่ายทางวชิาการชมรมวชิาการเพือ่เป็นแหล่งการเรียนรู้
ส่ือและเทคโนโลยทีางการศึกษาโดยมุ่งเนน้การพฒันาส่ือและเทคโนโลยทีางการศึกษาที่ใหข้อ้เทจ็จริง 
ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้น โดยเฉพาะหาแหล่งส่ือที่เสริมการจดั การศึกษาของสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

3.พฒันาหอ้งสมุดของสถานศึกษา ใหเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา และชุมชน  
4.นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรในการจดัหา ผลิต ใชแ้ละพฒันาส่ือ 

เทคโนโลยทีางการศึกษา 
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ด้านบริหารวิชาการ 
 

1.หัวหน้างานบริหารวิชาการปฏิบตัิหนา้ที่หวัหนา้กลุ่มการบริหารวชิาการมีหนา้ที่ดูแล 
กลัน่กรองอ านวยความสะดวกใหค้  าแนะน าปรึกษาการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ที่ปฏิบตัิงานในกลุ่มวชิาการ 
ตามขอบขา่ยและภารกิจการบริหารวชิาการ ปฏิบติัหนา้ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบบริหารองคก์ร  
การประสานงานและใหบ้ริการสนบัสนุนส่งเสริมใหฝ่้ายบริหารงานวชิาการต่างๆ 
ในโรงเรียนสามารถบริหารจดัด าเนินการตามบทบาทภารกิจ อ านาจหนา้ที่ดว้ยความเรียบร้อยตลอด 
จนสนบัสนุนและใหบ้ริการขอ้มูล เอกสาร ส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช ้
ในการจดัการศึกษาแก่เจา้หนา้ที่ของแต่ละฝ่ายงานบริหารจดัการไดอ้ยา่งสะดวกคล่องตวั 
มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ  

2. หัวหน้าวิชาการสายช้ันปฏิบติัหนา้ที่ผูช่้วยหวัหนา้กลุ่มการบริหารวชิาการ มีหนา้ที่ 
การบริหารวชิาการ ในการปฏิบติังานตามภารกิจของงานบริหารงานวชิาการและหนา้ที่อ่ืนๆที่หวัหนา้ 
วชิาการมอบหมายปฏิบตัิหนา้ที่แทนในกรณีหวัหนา้บริหารงานวชิาการไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีไ่ด ้
 
ขอบข่ายงานบริหารวิชาการ มีดังนี ้ 
1. การพฒันาหรือการด าเนินงานเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
หนา้ที่รับผดิชอบปฏิบติังานดงัน้ี 

1) วเิคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินที่ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาจดัท าไว ้ 
2) วเิคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษาเพือ่ก าหนดจุดเนน้หรือประเด็นที่สถานศึกษาใหค้วามส าคญั  
3) ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพือ่น ามาเป็นขอ้มูล 

จดัท าสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินของสถานศึกษาใหส้มบูรณ์ยิง่ขึ้น  
4) จดัท าสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินของสถานศึกษาเพือ่น าไปจดัท ารายวชิาพื้นฐานหรือ

เพิม่เติมจดัท าค  าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ เพือ่จดัประสบการณ์และกิจกรรม
การสอนใหแ้ก่ผูเ้รียนประเมินผลและปรับปรุง 

5) ผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมตั ิ
 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการหนา้ที่รับผดิชอบปฏิบติังานดงัน้ี  

1) วางแผนงานดา้นวชิาการโดยการรวบรวมขอ้มูลและก ากบั ดูแล นิเทศและติดตามเก่ียวกบั
วชิาการ ไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษากระบวนการเรียนรู้การพฒันา การวดัผล ประเมินผล 
และการเทียบ โอนผลการเรียนการประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
การพฒันาและใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพือ่การ การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้การวจิยั 
เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมชุมชนในทางวชิาการ 

2) ผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมติัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐาน 
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3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาหนา้ทีรั่บผดิชอบปฏิบติังานดงัน้ี 

1) จดัท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยความร่วมมือของเครือข่าย 
สถานศึกษา  

2) จดัการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงชั้น ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ 
เป็นส าคญั บูรณาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
เพือ่คุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนพฒันาคุณธรรมน าความรู้ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

3) ใชส่ื้อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 
4) จดักิจกรรมพฒันาหอ้งสมุด หอ้งปฏิบติัการต่างๆ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5) ส่งเสริมการวจิยัและพฒันาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
6) ส่งเสริมการพฒันามเป็นเลิศของนกัเรียนและช่วยเหลือนกัเรียนพกิารดอ้ยโอกาสแคว 

ความสามารถพเิศษ 
 
4. การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาหนา้ที่รับผดิชอบปฏิบติังานดงัน้ี 

จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง  
1.1 จดัใหมี้การวิจยัและพฒันาหลกัสูตรขึ้นใชเ้องใหท้นักบัการเปล่ียนแ 

เศรษฐกิจและสงัคมและเป็นตน้แบบใหก้บัโรงเรียนอ่ืน  
1.2 จดัท าหลกัสูตรที่มุ่งเนน้พฒันานกัเรียนให้เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 

สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
1.3  จดัใหมี้วชิาต่างๆ ครบถว้นตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

1.4 เพิม่เติมเน้ือหาสาระของรายวชิาที่สอดคลอ้งสภาวะปัญหาความตอ้งการ 
ของผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน สงัคม และโลก  

2) สถานศึกษาสามารถจดัท าหลกัสูตรการจดักระบวนการเรียนรู้ การสอนและอ่ืนๆใหเ้หมาะ 
ความสามารถของนกัเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพเิศษ โดยความร่วมมือของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 
 

3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรสถานศึกษา  
4) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุง หลกัสูตรสถานศึกษา และรายงานผลใหส้ านกังาน 

พื้นที่การศึกษารับทราบ 
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5. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
หนา้ที่รับผดิชอบปฏิบติังานดงัน้ี 

1) 
จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนโดยค านึงถ 

ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
2) ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการการเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้มาใช 

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
3) จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบติัใหท้  าได ้คิ 

การอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
4)  จดัการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งไดส้ดัส่วนสมดุลกนั 

ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงานและคุณลกัษณะอนัพึ่งประสงคไ์วใ้นทุกวชิา  
5) ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและอ านว 

สะดวกเพือ่ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงขอ ทั้งน้ี 
ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียอมกนัจากส่ือการเรียนการสอนรู้ไปพร้ และแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ  

6) จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดขึ้นไดทุ้กเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือ กบั 
บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพือ่ร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
 
 
 
6. การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทยีบโอนผลการเรียนหนา้ที่รับผดิชอบปฏิบติังานดงัน้ี  

1) 
ก าหนดระเบียบการวดัและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลกัสูตรสถานศึกษาโดยสอดคลอ้ 
กบันโยบายระดบัประเทศ 

2) 
จดัท าเอกสารหลกัฐานการศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบการวดัและประเมินผลของสถานศึกษา 
3) วดัผล ประเมินผลเทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนและอนุมตัิผลการเรียน 
4) จดัใหมี้การประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้นและจดัใหมี้การซ่อมเสริมกรณีที่มีผู ้

การประเมิน 
5) จดัใหมี้การพฒันาเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผล  
6) 

จดัระบบสารสนเทศดา้นการวดัผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพือ่ใชใ้นการอา้งอิง 
ตรวจสอบและใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอน  

7) ผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมติัผลการประเมินการเรียนดา้นต่างๆ รายปี/รายภาคและตดัสัินผล
เรียนการผา่นช่วงชั้นและจบชั้นแระถมศึกษาปีที่ 6  

8) 
การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอ านาจของสถานศึกษาที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเพือ่ 
ก าหนดหลกัเกณฑว์ธีิการ ไดแ้ก่ คณะกรรมการเทียบระดบัการศึกษา ทั้งในระบบนอกระบบและตามอธัยาศยั 
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการพร้อมทั้งใหผู้ ้
สถานศึกษาอนุมตัิการเทียบโอน 
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7. การวิจัยเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
หนา้ที่รับผดิชอบปฏิบติังานดงัน้ี 

1) ก าหนดนโยบายและแนวทางการใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการท างานของ 
นกัเรียน  ครู และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการศึกษา  

2) พฒันาครูและนกัเรียนใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเป็น 
ส าคญัในการเรียนรู้ที่ท  าใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการคิด การจดัการ การหาเหตุผล ในการตอบปัญหา 
และการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ 

3) พฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยกระบวนการวจิยั  
4) รวบรวม และเผยแพร่ผลการวจิยัเพือ่การเรียนรู้และพฒันาคุณภาพการศึกษา 

รวมทั้งสั่งเสริมใหค้รูน าผลการวิจยัมาใช ้เพือ่พฒันาการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
8. การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
หนา้ที่รับผดิชอบปฏิบติังานดงัน้ี 

1)  จดัใหมี้แหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหพ้อเพ 
สนบัสนุนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองกบัการจดักระบวนการเรียนรู้  

2) จดัระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียน หอ้งสมุด  
มุมหนงัสือในหอ้งเรียน  หอ้งคอมพวิเตอร์  สวนธรรมะ เป็นตน้ 
 

3) 
จดัระบบขอ้มูลแหล่งการเรียนรู้ในทอ้งถ่ินใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียนของสถานศึกษา ของตนเอง เช่น 
จดัเสน้ทาง/แผนที่ และระบบการเช่ือมโยงเครือข่ายหอ้งสมุดประชาชน หอ้งสมุดโรงเรียน พพิธิภณัฑใ์นทอ้งถ่ิน 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ฯลฯ  

4) ส่งเสริมใหค้รูและผูเ้รียนไดใ้ชแ้หล่งเรียนรู้ 
ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพือ่พฒันาการเรียนรู้และ นิเทศ ก ากบัติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
 
9. การนิเทศการศึกษา 
หนา้ที่รับผดิชอบปฏิบติังานดงัน้ี  

1) สร้างความตระหนกัใหแ้ก่ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งใหเ้ขา้ใจกระบวนการนิเทศภายใน 
กระบวนการท างานร่วมกนัที่ใชเ้หตุผลการนิเทศเป็นการพฒันาปรับปรุงวธีิการท างานของแต่ละบคุคลใหมี้คุณ 
การนิเทศเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร เพือ่ใหทุ้กคนเกิดความเช่ือมัน่วา่ ไดป้ฏิบติัถูกตอ้ง
ประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียนและตวัครูเอง 

2) จดัการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมี้คุณภาพทัว่ถึงและต่อเน่ืองเป็นระบบและกระบวนการ 
3) จดัระบบนิเทศภายในสถานศึกษาใหเ้ช่ือมโยงกบัระบบนิเทศการศึกษาของส านกังานเขต 

พื้นที่การศึกษา 
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10. การแนะแนวการศึกษา 
มีหนา้ที่รับผดิชอบปฏิบติังานดงัน้ี 

1)  ก าหนดนโยบายการจดัการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็นองคป์ระกอบส าคญั โดยใหทุ้กค  
สถานศึกษาตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  

2) จดัระบบงานและโครงสร้างองคก์รแนะน าและดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
3)สร้างความตระหนกัใหค้รูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  

4)  ส่งเสริมและพฒันาใหค้รูไดรั้บความรู้เพิม่เติมในเร่ืองการแนะแนว และระบบ
ช่วยเหลือนกัเรียนเพือ่ใหส้ามารถ บูรณาการ ในการจดัการเรียนรู้และเช่ือมโยง สู่การด ารงชีวิตประจ า  

5)  ดูแล ก ากบั นิเทศ ติดตามและสนบัสนุนการด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนกั 
อยา่งเป็นระบบ 

6) ส่งเสริมความร่วมมือและความเขา้ใจอนัดีระหวา่งครู ผูป้กครองและชุมชน  
7) ประสานงานดา้นการแนะแนว ระหวา่งสถานศึกษา องคก์รภาครัฐและเอกชน บา้น- 

ศาสนสถาน ชุมชน ในลกัษณะเครือข่ายการแนะแนว 
8) เช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
มีหนา้ที่รับผดิชอบปฏิบติังานดงัน้ี 

1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพิม่เติมของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาช 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาและความตอ้งการของชุมชน  

2) จดัระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจดัโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการพฒันางานแล 
สร้างระบบประกนัคุณภาพภายในจดัระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ขอ้มูล มีความสมบูรณ์เรียกใชง่้า 
รวดเร็ว ปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

3) จดัท าแผนสถานศึกษาที่มุ่งเนน้คุณภาพการศึกษา (แผนกลยทุธ/์แผนยทุธศาสตร์)  
4) ด าเนินการตามแผนพฒันาสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาตอ้งสร้า 

ระบบการท างานที่เขม้แขง็เนน้การมีส่วนร่วม และวงจรการพฒันาคุณภาพแบบวงจรPDCA  
5)ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการอยา่งจริงจงัดว้ยการสนบัสนุน

ต่อเน่ื ใหค้รู ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม  
6) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก  าหนดเพือ่รองรับการประเ 

คุณภาพภายนอก  
7) จดัท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีSAR)( และสรุปรายงานประจ าปี 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดัและเผยแพร่ต่อ 
สาธารณชน 
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12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
มีหนา้ที่รับผดิชอบปฏิบติังานดงัน้ี  

1) จดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกคร 
ทอ้งถ่ินเอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนั ศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืน 

2) ส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชนโดยการจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน  
3) ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจดัการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูล ข่าวสารและรู้จกัเลือก 

ภูมิปัญญาและวทิยาการต่างๆ  
4) พฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการรวมทั้งหาวธีิการสนบัสนุน 

แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งชุมชน 
 
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
มีหนา้ที่รับผดิชอบปฏิบติังานดงัน้ี 

1) ระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา ตลอดจนวทิยากรภายนอกและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพือ่ 
พฒันาการของนกัเรียนทุกดา้นรวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 

2) เสริมสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งสถานศึกษากบัชุมชนตลอดจนประสานงานกบัองคก์ร 
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพือ่ใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งวทิยาการของชุมชนและ 
มีส่วนในการพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน 

3)  ใหบ้ริการดา้นวชิาการที่สามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนขอ้มูลขา่วสารกบัแหล่งความรู้ 
ในที่อ่ืนๆ  

4) จดักิจกรรมร่วมชุมชน เพือ่ส่งเสริมวฒันธรรมการสร้างความสมัพนัธอ์นัดีกบัศิษย ์
ผูป้กครองนกัเรียน การปฏิบติังานร่วมกบัชุมชน การร่วมกิจกรรมกบัสถานบนัการศึกษาอ่ืนเป็นตน้ 
 
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานบการสถานปรและกอ 
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
มีหนา้ที่รับผดิชอบปฏิบติังานดงัน้ี  

1) ประชาสมัพนัธส์ร้างความเขา้ใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกคร 
ทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอ่ืนในเร่ือ 
สิทธิในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

2) จดัใหมี้การสร้างความรู้ความเขา้ใจ การเพิม่ความพร้อมใหก้บับุคคล ครอบครัว ชุม ชุมชน 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสงัค 
ร่วมจดัการศึกษา 

3) ร่วมกบับุคคล ครอบครัวชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน- องคก์ร 
เอกชน องคว์ชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอ่ืนร่วมกนัจดัการศึกษาและใชท้ 
ร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน  

4) ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การจดักิจกรรมการเรียนร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษากบับุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน-
วชิาชีพองคก์รสถาบนัศาสนา สถาน ประกอบการณ์ และสถาบนัสงัคมอ่ืน 
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5) ส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการณ์ และสถาบนัสงัคมอ่ืน ไดรั้บความช่วยเหลือ 
ทางดา้นวชิาการตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

6) ส่งเสริมและพฒันาแหล่งเรียนรู้ ทั้งดา้นคุณภาพและปริมาณเพือ่การเรียนรู้ตลอด 
ประสิทธิภาพ 
 
15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
มีหนา้ที่รับผดิชอบปฏิบติังานดงัน้ี 

1) ศึกษาและวเิคาระห์ระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวชิาการของสถานศึกษา  
เก่ียวขอ้งทุกรายรับรู้และถือปฏิบติัเป็นแนวเดียวกนั 

2) จดัท าร่างระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวชิาการของสถานศึกษา เพือ่ใหผู้ ้
ทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบติัเป็นแนวเดียวกนั 

3)  ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวชิาการของสถานศึกษาและ 
ปรับปรุง 

4) น าระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวชิาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบติั  
5) ตรวจสอบและประเมินผลการใชร้ะเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวชิากา 

สถานศึกษาและน าไปแกไ้ขปรับปรุงใหเ้หมาะสมต่อไป 
 
16. การคดัเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถามีหนา้ที่รับผดิชอบปฏิบติังานดงัน้ีศึกษา  

1) ศึกษา วเิคาระห์คดัเลือกหนงัสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีคุณภาพสอด 
หลกัสูตรสถานศึกษาเพือ่เป็นหนงัสือแบบเรียนเพือ่ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  

2) จดัท าหนงัสือเรียน หนงัสือเสริมประสบการณ์ หนงัสืออ่านประกอบ แบบฝึกหดั ใบงาน 
ความรู้เพือ่ใชป้ระกอบการเยนการสอนี  

3) ตรวจพิจารณาคุณภาพหนงัสือเรียน หนงัสือเสริมประสบการณ์ หนงัสืออ่านประกอบ แบ 
ใบงาน ใบความรู้เพือ่ใชป้ระกอบการเรียนการสอน 
 
17. การพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามีหนา้ที่รับผดิชอบปฏิบติังานดงัน้ี  

1) จดัใหมี้การร่วมกนัก าหนดนโยบาย วางแผนในเร่ืองการจดัหาและพฒันาส่ือการเ 
และเทคโนโลยเีพือ่การศึกษาของสถานศึกษา  

2) พฒันาบุคลากรในสถานศึกษาในเร่ืองเก่ียวกบัการพฒันาส่ือการเรียนรู้และเทคโน การศึกษา 
พร้อมทั้งใหมี้การจดัตั้งเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวชิาการเพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา  

3) พฒันาและใชส่ื้อและเทคโนโลยทีางการศึกษาโดยมุ่งเนน้การพฒันาส่ือและเทคโนโลย ี
ศึกษาที่ใหข้อ้เทจ็จริงเพือ่สร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆเกิดขึ้น โดยเฉพาะหาแหล่งส่ือที่เสริมการ 
สถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 
 

4) พฒันาหอ้งสมุดของสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน  
5) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรในการจดัหา ผลิตใชแ้ละพฒันา 

เทคโนโลยทีางการศึกษา 
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18. การรับนักเรียน 
หนา้ที่รับผดิชอบปฏิบติังานดงัน้ี 

1)  ใหส้ถานศึกษาประสานงานการด าเนินการแบ่งเขตพื้นที่บริการการศึกษาร่วมกนั และ 
ขอ้ตกลงใหเ้ขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบ 

2) ก าหนดแผนการรับนกัเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกบัเขตพื้นที่ 
การศึกษา 

3) ด าเนินการรับนกัเรียนตามที่แผนก าหนด 
4) ร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนกัเรียนที่มี 

เขา้เรียน 
5) ประเมินผลและรายงานผลรับเด็กเขา้เรียนใหเ้ขตพื้นที่การศึกษาทราบ 

 
19. การจัดท าส ามะโนนักเรียน 
มีหนา้ที่รับผดิชอบปฏิบติังานดงัน้ี 

1)  ประสานงานกบัชุมชนและทอ้งถ่ินในการส ารวจขอ้มูล จ านวนนกัเรียนที่จะเขา้รับบริก 
ทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 

2) จดัท าส ามะโนผูเ้รียนที่จะเขา้รับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
3) จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศจากส ามะโนผูเ้รียนใหเ้ขตพื้นที่การศึกษารับทราบ 

 
20. การทัศนศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) วางแผนการน านกัเรียนไปทศันศึกษานอกสถานศึกษา 
2) ด าเนินการน านกัเรียนไปทศันศึกษานอกสถานศึกษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที่ก  าหนด 


