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ค าน า 
 

          คู่มือการบริหารงานวิชาการ เป็นเอกสารที่กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสาครพิทยาคม     
จัดท าขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจ  ในการน าหลักการ
บริหารมาสู่การปฏิบัติ   ให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนสู่
ชุมชนและท้องถิ่น  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คู่มือการบริหารงานวิชาการนี้คงเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการ
บริหารงาน การพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และทีแ่กไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัที่ 2)  พ.ศ. 2545  สืบไป 
 
 
 
                                                                                       (นางภัทร์รวี  ทองไทย) 

                                                                                  หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
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การบริหารจัดการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนสาครพิทยาคม 

หลักสูตรสถานศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลตามจุดหมายของหลักสูตรมากน้อยเพียงใดนั้น 
ขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหารจัดการน าหลักสูตรไปใช้  ดังนั้น โรงเรียนสาครพิทยาคมจึงจ าเป็นต้องมี การ
วางแผนบริหารจัดการหลักสูตร  เพ่ือช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การน าหลักสูตรไปใช้บรรลุผลสูงสุด การวางแผน
บริหารจัดการหลักสูตรของโรงเรียนสาครพิทยาคมเป็นการก าหนดแผนปฏิบัติการ (Operation Plan) ที่เป็น
รูปธรรมที่ช่วยให้ทราบแนวปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ สนับสนุนการใช้หลักสูตร ให้มีประสิทธิภาพการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือให้สามารถระดมทรัพยากรในชุมชน  ทั้งทรัพยากรที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และทรัพยากรอ่ืน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา รวมทั้งการสร้างความเข็มแข็งให้
คณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของชุมชน  ในทุกรูปแบบ  โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School - Based Management)  การบริการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School 
– Based Management)    เป็นการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาจากเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
5  มายังโรงเรียน  ท าให้โรงเรียนมีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  และมีความเป็นอิสระและคล่องในการ
บริหารจัดการ  ในการตัดสินใจสั่งการเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา  ทั้งด้านหลักสูตรการเงินงบประมาณ
การบริหารบุคคล  และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษาเอง โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา                     
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวแทนครู  ตัวแทนผู้ปกครอง  องค์กรและชุมชน  ร่วมกันบริหาร
จัดการสถานศึกษาให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน   ผู้ปกครอง  และชุมชนมากที่สุด     
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจะประสบความส าเร็จ  คือ  การด าเนินการให้บุคลากร  มีความรู้และทักษะ
ในการบริหารจัดการ  การประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้   และเข้าใจตรงกัน  การ
ประสาน  งานรับการสนับสนุนจากเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปด้วยดี  ทั้งด้านงบประมาณ  การช่วยเหลือง
ด้านวิชาการการบริหารและด้านอ่ืน ๆ  อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ กลยุทธ์ส าคัญของการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน  ให้ประสบความส าเร็จนั้นโรงเรียนมีการด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 
                       1.  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง 
                       2.  การก าหนดบทบาท หน้าที่ให้ชัดเจน 
                       3.  การสรรหา  คัดเลือกคณะกรรมการให้ได้คนมีความรู้  ความสามารถ  เสียสละและเป็น
ตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ อย่างแท้จริง 
                      4.  จัดการฝึกอบรม/สัมมนาให้คณะกรรมการ  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารและจัด
การศึกษา และการด าเนินงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
                      5.  การสนับสนุนให้ครู  ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด 
                      6.  การจัดให้มีเครือข่าย  เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์และความร่วมมือ 
                      7.  จัดให้มีการก าหนดมาตรฐาน  และก ากับ  ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบ  การด าเนินงาน         
ให้ชัดเจน 
                      8.  การพิจารณาให้สวัสดิการและการบริการแก่คณะกรรมการตามที่เห็นสมควรและชอบธรรม 
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การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสาครพิทยาคม 
กลุ่มงานวิชาการ  โรงเรียนสาครพิทยาคม  มีการก าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการ

บริหารงานวิชาการดังนี้ 
                    1.  การวางแผน  (Planning) 
                    2.  การจัดองค์กร  (Organizing) 
                    3.  การจัดวางตัวบุคลากร  (Staffing) 
                    4.  การบังคับบัญชา  (Directing) 
                    5.  การประสานงาน  (Co-ordinating) 
                    6.  การรายงาน  (Reportting)  

กลุ่มงานวิชาการ  ได้วางแผนงานไว้ในแผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติการ/โครงการ/งาน/
กิจกรรม  ประจ าปีแล้วยังก าหนดบทบาท  หน้าที่  ที่สนองเจตนารมณ์ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ      
ไว้ดังนี้ 
               1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
                    1)  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                    2)  บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
                    3)  นิเทศเพ่ือการพัฒนาการใช้หลักสูตรภายในสถานศึกษา 
                    4)  ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้เขตพ้ืนที่
การศึกษารับทราบ 

2.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
                    1)  จัดท าแผนการเรียนรู้ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม 
                    2)  จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมทั้งด้านเวลาสาระการเรียนรู้และผู้เรียน 
                    3)  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงจาก
แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 
                    4)  ใช้การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
                    5)  ให้ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกระบวน  การเรียนรู้ 
                    6)  ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนกาเรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 
               3.  การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
                    1)  ก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
                    2)  จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา 
                    3)  วัดผล  ประเมินผล  เทียบโอนประสบการณ์  เทียบโอนผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 
                    4)  จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกระดับชั้น และจัดให้มีการซ่อมเสริม กรณีท่ีมี 
ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
                    5)  จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
                    6)  มีการเทียบโอนผลการเรียนโดยคณะกรรมการ 
                    7)  จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
เพ่ือใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
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              4.  การประกันคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
                   1)  จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
                   2)  สนับสนุน ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพในระดับหน่วยงานภายในสถานศึกษา 
                   3)  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
                   4)  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
              5.  การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
                   1)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการศึกษา 
                   2)  จัดหาจัดท าสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้กับครูและผู้เรียนอย่างเพียงพอ  และ
หลากหลาย 

6.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
                   1)  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงและสอดคล้องกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
                   2)  ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ 
               7.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                    1)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  หลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้          
การใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
                    2)  รวบรวม  และเผยแพร่ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครู         
น าผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
               8.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
                    1)  ด าเนินการเสริมความรู้และประสบการณ์ให้กับชุมชนโดยร่วมมือกับบุคคลชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอ่ืน 
                    2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ เพ่ือพัฒนา
ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ โดยรว่มมือกับบุคคล ชุมชนองค์กร หน่วยงานและ
สถาบันทางสังคมอ่ืน 

3)  สนับสนุนและช่วยเหลือให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างชุมชน           
โดยร่วมมือกับบุคคลชุมชน  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอ่ืนการจัดองค์กร  โรงเรียนสาครพิทยาคม
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 5  ส านักงาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษา- 
ตอนปลาย  จะมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่แตกต่างกับโรงเรียนอื่น ๆ  บ้างเล็กน้อย  ตามสภาพของท้องถิ่น  
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการได้ศึกษาวิเคราะห์สภาพโดยภาพรวมของโรงเรียนจากยุทธศาสตร์  นโยบาย  
ขอบเขตภารกิจของโรงเรียน  สภาพความต้องการของท้องถิ่น  ตลอดจนศักยภาพของโรงเรียนและหลักสูตรที่ใช้
ในปัจจุบัน  จึงได้ก าหนดโครงสร้างในการบริหารงานที่เอ้ือกับการปฏิบัติงานไว้ดังนี้ 
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งานหลักสูตรสถานศึกษา
และ พัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ 
(นางภัทรร์วี  ทองไทย) 

 

  
งานทะเบียน 

 (นางเพ็ญศรี  หงสอ์่อน) 

  
งานวัดผลประเมินผล 
(นางนงนุช  อนิมณี) 

  

งานวิจัย  ผลิตสือ่  
นวัตกรรม และ ICT  

เพื่อการเรียนรู ้
 (นางภัทรร์วี  ทองไทย) 

  

งานจัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
 (นางภัทร์รวี  ทองไทย 

 
 

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และห้องสมุด 

(นางสาวชลินดา  ฤทธิ์สกุล)  

  

งานนิเทศการศึกษา 
(นางนงนุช  อนิมณี) 

  

งานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

(นางภัทรร์วี  ทองไทย) 

  
งานรับนักเรียน 

(นางสาวขวญันภา ปั้นฤทธิ์) 

  
งานแนะแนวการศึกษา 

 (นางสาวจิตนภา  มีมาก) 

    
 

 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้
(นางนงนุช  อนิมณี)  

  

   

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(นางภัทรร์วี  ทองไทย) 

  

 
  

งานนักเรียนเรียนรวม 
(นางสาวจันทราภา  โฆสิตเมธางกูร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
(นางภัทร์รวี  ทองไทย) 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
(นางสาวพรประภา  พัฒนพงษ์) 

 คณะกรรมการสถานศึกษา 
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บทบาทหน้าที่ของกลุ่มบริหารวิชาการ 
 1.  ควบคุมและติดตามงานการเรียนการสอน งานทะเบียนวัดผล งานวัดผลประเมินผลและงาน หัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสูตรและระเบียบของโรงเรียนสาครพิทยา
คมว่าด้วยการประเมินผล 

 2.  ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียน การจัดตารางสอน  การจัดครูเข้าสอนในแต่ละชั้นเรียนแต่ละ
ภาคเรียน ควบคุมดูแลการเรียนการสอนประจ าวันของโรงเรียนของนักเรียนทุกห้องเรียน 

 3.  ให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการแก่ครูและนักเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 
 4.  ประสานงานและจัดท าแผนการปฏิบัติงานด้านวิชาการและจัดท าปฏิทินงานของกลุ่มบริหาร วิชาการ 
 5.  ควบคุมดูแลการฝึกสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
 6.  ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนในการท าแผนการจัดการเรียนรู้    
      การวิเคราะห์จุดประสงค์ การจัดการเรียนการสอน การวิเคราะห์ข้อสอบ การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 

การจัดสอนเสริม 
 7.  ให้การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ เพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
 8.  ขับเคลื่อนแนวทางการจัดการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนโดยสอดแทรกท้ัง

ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาตามล าดับอย่าง
เป็นระบบ 

 9.  ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  สู่การปฏิบัติ เพ่ือมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานสู่ความเป็นเลิศ 
 10. ขับเคลื่อนแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Coding (ทักษะที่ช่วยให้เด็กคิดทุกเรื่องอย่างเป็นเหตุเป็นผล) 
11. ขับเคลื่อนแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ  Active Learning (ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้

กระบวนการคิด) 
12. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนและด้านปฏิบัติตนของข้าราชการครูสายงานการสอน 
13. จัดท าแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน แบบพิมพ์ และเอกสารต่างๆ ของกลุ่มบริหารวิชาการ 
14. จดัท าทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร หนังสือราชการบันทึกข้อความตามระบบ จ่ายเอกสารตามหน่วยงาน       

ที่เก่ียวข้อง ติดตาม เก็บเรื่องเข้าแฟ้มต่างๆ ของกลุ่มบริหารงาน และจัดพิมพ์ค าสั่งของกลุ่มงานให้
เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

15. ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
16. ให้การส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น กิจกรรมค่ายวิชาการ   

การสอนเสริมนักเรียน ม. 3 , ม.6 เพ่ือเตรียมพร้อมในการสอบ O - NET  
17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
งานบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

 

1. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 
2. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
3. ประสานงานและจัดท าโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และวิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
4. ประสานงานและจัดท าหลักสูตรร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. นิเทศการใช้หลักสูตรและให้ค าแนะน าแก่ครู 
6. ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร 
7. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
8. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษา 
9. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดอัตราก าลังเพ่ือน ามาจัดตารางสอนจากหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
10. ประสานงาน ดูแลการจัดตารางสอนทุกภาคเรียน และรวบรวมตารางสอนของครู  ตารางการใช้ห้องเรียน และ

ตารางเรียนของนักเรียนให้มีความเหมาะสม 
11. จัดให้นักเรียนได้เลือกเรียนวิชาเพ่ิมเติมตามความถนัดและความสนใจ 
12. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น 
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

งานทะเบียน 
1. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 
2. จัดเตรียมเอกสารใบมอบตัวและใบลงทะเบียน  
3. ออกเลขประจ าตัวนักเรียนที่เข้าใหม่  
4. จัดท าและรวบรวมข้อมูลประวัตินักเรียน บันทึกข้อมูลประวัติลงโปรแกรม Student  
5. จัดท าสถิติจ านวนนักเรียนและการจ าหน่ายนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน  
6. จัดท าทะเบียนรายชื่อนักเรียนตามชั้นเรียน ส าหรับการใช้งานและบริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง  
7. จัดท าทะเบียนนักเรียนที่แขวนลอย  
8. จัดท าแบบฟอร์มและใบค าร้องในการด าเนินงานทุกประเภทของงานทะเบียนนักเรียน  
9. จัดรวบรวมสมุดรายงานผลการเรียน เพ่ือน าเสนอผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม  

10. จัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ประกาศนียบัตรของ 
นักเรียนที่จบการศึกษา (ปพ.2) แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา(ปพ.3) และใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)  

11. ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา   
12. ตรวจสอบการจบหลักสูตรเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อกลุ่มบริหาร  
13. ติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานทะเบียน  
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
งานวัดผลและประเมินผล 

 

1. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 
2. ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา  
3. ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนแก่ครูนักเรียนและผู้ปกครอง  
4. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน  
5. ประสานงานจัดท า จัดเก็บข้อสอบ และด าเนินการในการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ

วัดผลและประเมินผลทางการศึกษา  
6. ด าเนินการเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผลการ

เรียนและตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา  
7. จัดท าตารางสอบกลางภาคเรียน ตารางสอบปลายภาคเรียน และตารางการสอบแก้ตัว  
8. ส ารวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาและประกาศรายชื่อนักเรียนที่

ไม่มีสิทธิสอบ  
9. ด าเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ หรือมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์  

10. รวบรวมผลการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียนและบันทึกผลในแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป็นรายบุคคล (ปพ.6)  

11. ด าเนินการประกาศผลการสอบปลายภาคและการสอบแก้ตัว  
12. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ  
13. ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนที่ติด 0 ร มส มผ แล้วด าเนินการให้นักเรียนลงทะเบียนสอบแก้ตัว

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ในเสร็จสิ้นในภาคเรียนนั้นๆ  
14. ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
15. ด าเนินการเรื่องการลงทะเบียนเรียนซ้ าของนักเรียน  
16. จัดท าข้อมูล สถิติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแยกตามระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เพ่ือเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และการพัฒนา  
17. จัดเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน ตามแนวทางท่ี

หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด  
18. ติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานวัดผลและประเมินผลการเรียน    
19. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
งานวิจัย  ผลิตสื่อ  นวัตกรรม  และ  ICT เพื่อการเรียนรู้ 

 

1. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 
2. ศึกษาค้นคว้า และท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
3. ประสานงานการจัดด าเนินการด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือปรับปรุง 

พัฒนาการเรียนการสอน หาวิธีการให้ครูมีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ มีการพัฒนาและน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

4. ส่งเสริม และ สนับสนุนให้ครูผลิต พัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
5. จัดหา จัดท าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาให้กับครูและผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 

1. จัดท าแผนงาน/โครงการจัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
2. ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษาชุมชน ท้องถิ่น  

ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง 
3. จัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง 
4. จดัท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 

และสถาบันอ่ืน  ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 
5. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ และประสานความร่วมมือสถาบันอ่ืน  

บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในการจัดตั้ง ส่งเสริม พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 

6. ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครู  ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้   
โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7. ดูแลและจัดห้องสมุดให้เป็นไปตามมาตรฐานส ารวจความต้องการในการใช้หนังสือของครูและนักเรียน 
 เพ่ือการเรียนการสอนและการค้นคว้า  

8. จัดหาหนังสือเพ่ือการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป  
9. จัดท าระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุดส าหรับครูและนักเรียน  

10. ให้บริการข่าวสารข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษาค้นคว้าแก่นักเรียนครูอาจารย์ ผู้ปกครอง 
ตลอดจนชุมชนที่สนใจ  

11. จัดท าสถิติการให้บริการงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  
12. ให้การบริการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี  
13. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมหนังสือที่ช ารุด วัสดุอุปกรณ์ท่ีรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
14. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า  
15. จัดหมวดหมู่หนังสือและด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบงานห้องสมุด  
16.  ให้ความรู้ ค าแนะน าเก่ียวกับการบริการ และ การใช้ห้องสมุดแก่ครูและนักเรียน  
17. ติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานห้องสมุด  
18. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานนิเทศการศึกษา 
 

1. จัดท า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และปฏิทินการนิเทศ 
2. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา  
3. ประสานงานการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับ

สถานศึกษา  
4. ประสานงานให้กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร  
5. ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
6. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียน และสิ้นปีการศึกษา  
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

1. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงาน  
2. นิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  
3. ประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรในสถานศึกษาในการด าเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษา  
4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
5. สรุป รวบรวม รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือประเมินตนเอง

ประเมินภายในและรับการประเมินภายนอก  
6. ประสานงาน รวบรวมแฟ้มข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน  
7. ประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรในการด าเนินงานจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประจ าปี  
8. จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

เผยแพร่ต่อสาธารณชน  
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานรับนักเรียน 
 

1. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงาน  
2. ส ารวจนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ วางแผน ด าเนินการรับสมัครนักเรียนจัดสอบประเมินศักยภาพ         

เพ่ือจัดชั้นเรียนรับมอบตัว และรายงานผลให้เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
3. ก าหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการรับนักเรียน

จากหน่วยงานต้นสังกัด 
4. จัดท าคู่มือการรับนักเรียน ใบสมัคร บัตรประจ าตัวผู้สมัคร เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักเรียนและ

ผู้ปกครองที่สนใจ 
5. จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามศักยภาพของนักเรียนและตามความเหมาะสม 
6. รายงานผลการรับนักเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
7. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น 
8. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานแนะแนวการศึกษา 
 

1. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงาน  
2. จัดทะเบียนสะสมของนักเรียนทุกระดับชั้น 
3. จัดบริการแนะแนวแก่นักเรียน 5 บริการได้แก่ การรวบรวมข้อมูลการให้ค าปรึกษาเรื่องต่างๆ 

การบริการสนเทศ การจัดวางตัวบุคคล และการติดตามผลแก่บุคลากรของโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียน 
4. จัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนทุกระดับชั้น   
5. จัดกิจกรรม ดูแลส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเรียนรวม  
6. ติดต่อประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

เพ่ือความร่วมมือในการด าเนินงานแนะแนว  
7. จัดท าและรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับประวัติของผู้ปกครองนักเรียนเพื่อการดูแลนักเรียน  
8. ประสานงานกับกลุ่มบริหารวิชาการในการจัดให้นักเรียนเลือกวิชาเรียนและเลือกแนวทาง 

การศึกษาต่อ  
9. จัดรวบรวมข้อมูล สถิติผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษา  

10. แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตาม 
โรงเรียนต่างๆเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ตามโครงการแนะแนวสัญจร  

11. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของงานแนะแนว  
12. พิจารณานักเรียนในการให้ทุนการศึกษาและกองทุนกู้ยืมเรียน  
13. จัดหาทุนการศึกษา และประสานการด าเนินงานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนตามความ 

เหมาะสม 
14. ติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานแนะแนว  
15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

1. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงาน  
2. ประสานงานกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดท าโครงสร้างรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ในวิชาที่สอน 
3. ดูแลและประสานงานจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้

เป็นไปตามหลักการของหลักสูตรและนโยบายของสถานศึกษา 
4. ประสานงานการจัดท าข้อสอบ จัดเก็บข้อสอบ และด าเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ

วัดผลและประเมินผลการศึกษา 
5. ดูแลและด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและ

ประเมินผลทางการศึกษา 
6. ดูแลและด าเนินการการสอบแก้ตัวและจัดสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด 0 ร มส. มผ.         

ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษาและแนวปฏิบัติของโรงเรียน 
7. ประสานงานด้านการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรและเสริมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
8. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
9. พัฒนาศูนย์สื่อ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และบริการแก่นักเรียน 

10. จัดกิจกรรมวิชาการที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
11. จัดท าสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนา 

งานให้มีประสิทธิภาพ 
12. ติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

1. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงาน  
2. ควบคุม ดูแล  เพื่อให้การด าเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายและระเบียบการจัดกิจกรรมใน

สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

3. ติดต่อ ประสานงานกับบุคคล  หรือหน่วยงานอื่น  เพื่อให้กิจกรรมของโรงเรียนบรรลุผลส าเร็จ 
4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลงาน / โครงการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมตามแนวทางการวัดผลประเมินผล

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานนักเรียนเรียนรวม 
 

1. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงาน  
2. คัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
3. ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนพิการ 
4. สนับสนุนจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนพิการ 
5. จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
6. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


