
คูมือการปฏิบัติงานกลุมงานดานการบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนทุงสังพิทยาคม อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปการศึกษา 2564 

 

 

การบริหารงานวิชาการ 

 

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 

 

         การบริหารงานวชิาการเปนภารกิจที่สาํคญัของการบริหารโรงเรียนตามที่พระราชบัญญัติ

การศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ.  2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545   ถือเปนงานที่มีความสําคัญที่สุด เปน

หัวใจของการจัดการศกึษา   ซ่ึงทั้งผูบริหาร โรงเรียน คณะครู และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ตองมีความรูความ

เขาใจ ใหความสําคัญและ มีสวนรวมในการวางแผน กําหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุงแกไข

อยางเปน ระบบและตอเน่ือง มุงใหกระจายอาํนาจในการบริหารจดัการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด  ดวย

เจตนารมณทีจ่ะใหสถานศึกษาดาํเนินการไดโดยอสิระ  คลองตัว  รวดเร็ว  สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  

โรงเรียน  ชุมชน  ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย  ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทําให

สถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและจดัการ  สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจน

การวัดผล  ประเมินผล  รวมทั้งปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  โรงเรียน  ชุมชน  ทองถ่ิน  ไดอยางมี

คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ  คลองตัว  รวดเร็ว และ สอดคลองกับความตองการของ

นักเรียน สถานศึกษา  ชุมชน ทองถ่ิน 

2. เพื่อใหการบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนไดมาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคลองกับระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และ จากการประเมิน

หนวยงานภายนอก 

3. เพื่อใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู ตลอดจนปจจัยหนุนการเรียนรูที่สนองตอความ

ตองการของผูเรียน ชุมชน และ ทองถ่ิน  โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ 

4. เพื่อใหโรงเรียนไดประสานความรวมมอืในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของบุคคล 

ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน และ สถาบันอื่นๆอยางกวางขวาง 
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ขอบขายและภารกิจผูรับผิดชอบ 

     1.   การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 

บทบาทและหนาท่ี 

1.  วิเคราะหกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําไว 

2.  วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อกําหนดจุดเนน หรือประเด็นที่สถานศึกษาให 

ความสําคัญ 

3. ศึกษา และวิเคราะหขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และชุมชนเพื่อนํามาเปนขอมูล 

จัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษาใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

4. จัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษา เพื่อนําไปจัดทํารายวิชาพื้นฐานหรือ 

รายวิชาเพิ่มเติมจดัทําคําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู เพื่อจัดประสบการณ   

และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหแกผูเรียน ประเมินผล และปรับปรุง 

5.  ผูบริหารศึกษาอนุมัติ 

 

2.  การวางแผนงานดานวิชาการ 

บทบาทและหนาท่ี 

1.  วางแผนงานดานวิชาการโดยการรวบรวมขอมลูและกํากับดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวชิาการ      

ไดแก  การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และ   การ

เทียบโอนผลการเรียน    การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา     การพัฒนาและใช   สื่อ และ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูการวิจัยเพื่อพัฒนา    คุณภาพการศึกษา 

และสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

2.   ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

บทบาทและหนาท่ี 

1. จัดทําแผนการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู 

2. จัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูทุกชวงชั้น ตามแนวปฏิบัติการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ  พัฒนาคุณธรรมนําความรูตามหลักการปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

3. ใชสื่อการเรียนการสอน และแหลงการเรียนรู 

4. จัดกิจกรรมพัฒนาหองสมุด หองปฏิบัติการตางๆ  ใหเอื้อตอการเรียนรู 

5. สงเสริมการวิจัย และพัฒนาการเรียนการสอนทกุกลุมสาระการเรียนรู 

6. สงเสริมการพัฒนาความเปนเลิศของนักเรียน และชวยเหลือนักเรียนพิการ ดอยโอกาสและ 

มีความสามารถพิเศษ 
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4.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

บทบาทและหนาท่ี 

 1.  จัดทําหลักสตูรเปนของตนเองโดยจัดใหมีการวิจัย และพัฒนาหลักสตูร ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางดาน

เศรษฐกิจและสังคม  จัดทําหลักสูตรที่มุงเนนพัฒนานักเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จติใจ  สติปญญา   มี

ความรูและคุณธรรม สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  จัดใหมีวชิาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

 2. เพิ่มเติมเน้ือหาสาระของรายวชิา   ไดแก การศึกษาดานศาสนา  ดนตรี  นาฏศิลป  กฬีา     การศึกษาที่

สงเสริมความเปนเลิศ ผูบกพรอง   

 3. เพิ่มเติมเน้ือหาสาระของรายวชิาที่สอดคลองสภาพปญหาความตองการของผูเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  สังคม 

และอาเซ่ียน 

  

5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

บทบาทและหนาท่ี 

1. จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียนโดย 

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

2.  ฝกทักษะ  กระบวนการคดิ  การเผชิญสถานการณ และการประยกุตความรูมาใช เพื่อปองกันและแกไข

ปญหา 

3.  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได   คดิเปน  ทําเปนรักการอาน

และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 

4.  จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝง

คุณธรรม  คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกกลุมสาระ/วิชา 

5.  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอม  สื่อการเรียน และอาํนวยความสะดวก

เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ี 

ผูสอนและผูเรียนรูอาจเรยีนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ 

      6.  จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลา  ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือ กับบิดามารดาและบุคคลใน

ชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกนัพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

7. ศึกษาคนควาพัฒนารปูแบบหรอืการออกแบบกระบวนการเรียนรูที่    
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6.  การวัดผล  ประเมินผล  และดําเนินการเทียบโอนเทาผลการเรียน 

บทบาทและหนาท่ี 

1. กําหนดระเบียบการวดั และประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยให 

สอดคลอง กับนโยบายระดับประเทศ 

         2. จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการวัด และประเมินผลของสถานศึกษา 

         3. วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ  ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 

4. จัดใหมีการประเมินผลการเรียนทุกชวงชั้น และจัดใหมีการซอมเสริมกรณีที่มีผูเรียน ไมผาน 

เกณฑการประเมิน 

          5. ใหมีการพัฒนาเครื่องมือในการวดัและประเมินผล 

          6. จดัระบบสารสนเทศดานการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใชในการอางอิง 

ตรวจสอบ และใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน 

          7. ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนดานตางๆ รายป รายภาคและตัดสนิผลการเรียนผาน

ระดับชั้นและจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

8. การเทียบโอนผลการเรียนเปนอํานาจของสถานศึกษา ที่จะแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

เพื่อกําหนดหลักเกณฑวธิีการ ไดแก  คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  และวิชาการ พรอมทั้งใหผูบริหาร

สถานศึกษาอนุมัติการเทยีบโอน 

 

7.   การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

บทบาทและหนาท่ี 

 1.  กําหนดนโยบายและแนวทางการใช  การวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู และกระบวนการ

ทํางานของนักเรียน  ครู  และผูเกี่ยวของกับการศกึษา 

          2. พัฒนาคร ูและนักเรียนใหมีความรูเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู โดยใชกระบวนการวิจยัเปนสําคัญ ในการ

เรียนรูที่ซับซอนข้ึน  ทําใหผูเรียนไดฝกการคดิ  การจดัการ  การหาเหตุผลในการตอบปญหา   

          3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัย 

          4. รวบรวม  และเผยแพรผลการวิจัยเพื่อการเรียนรูและพัฒนาคณุภาพการศกึษา  รวมทัง้สนับสนุนใหครูนํา

ผลการวิจัยมาใชเพื่อพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 
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8.  การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

บทบาทและหนาท่ี 

1. จัดใหมีแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ใหพอเพียงเพื่อ 

สนับสนุนการแสวงหาความรูดวยตนเองกับการจดักระบวนการเรียนรู 

2. จัดระบบแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูของผูเรียน  เชน   

พัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงการเรียนรู มุมหนังสือในหองเรียน  หองดนตรี  หองคอมพิวเตอร  หองพยาบาล   หอง

ศูนยวิชาการ  สวนสุขภาพ    สวนหนังสือ  เปนตน 

3. จัดระบบขอมูลแหลงการเรียนรูในทองถ่ินใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู ของผูเรียน ของ 

สถานศึกษาของตนเอง            

4. สงเสริมใหครูและผูเรียนไดใชแหลงเรียนรู ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ 

เรียนรู และ   นิเทศ  กาํกับติดตาม ประเมินและปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

5.   สงเสริมใหคร ูและผูเรียนใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก 

 

9.   การนิเทศการศึกษา 

 บทบาทและหนาท่ี 

1. สรางความตระหนักใหแกครู และผูเกี่ยวของใหเขาใจกระบวนการนิเทศภายในวาเปน 

กระบวนการทํางานรวมกันที่ใชเหตุผลการนิเทศ เปนการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทํางานของแตละบุคคล ใหมีคุณภาพ

การนิเทศเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร  เพื่อใหทุกคนเกิดความเชื่อมั่นวาไดปฏิบัติถูกตอง กาวหนา และเกิด

ประโยชนสูงสุดตอผูเรียน และตัวครูเอง 

2. จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพทั่วถึง และตอเน่ืองเปนระบบและ 

กระบวนการ 

3. จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาใหเชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขต 

พื้นที่การศึกษา 

 

10.   การแนะแนว 

 บทบาทและหนาท่ี 

1. กําหนดนโยบายการจัดการศึกษา   ที่มีการแนะแนวเปนองคประกอบสําคัญ   โดยใหทุก 

คนในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีสวนรวมในกระบวนการแนะแนว และการดูแลชวยเหลือ 

2. จัดระบบงานและโครงสรางองคกรแนะแนว และดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให 

ชัดเจน 

3. สรางความตระหนักใหครูทุกคนเห็นคุณคาของการแนะแนว และดูแลชวยเหลือนักเรียน 

4. สงเสริมและพัฒนาใหครไูดรับความรูเพิ่มเติม เรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล 

ชวยเหลือนักเรียน  เพื่อใหสามารถบูรณาการในการจดัการเรียนรูและเชื่อมโยงสูการดํารงชีวติประจําวัน 

5. คัดเลือกบุคลากรที่มคีวามรู ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสม   ทาํหนาที่ครูแนะ 
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แนว    ครูที่ปรกึษา  ครปูระจําชั้น  และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

6. ดูแล  กาํกับ  นิเทศ  ตดิตามและสนับสนุนการดาํเนินงานแนะแนว และดูแลชวยเหลือ 

นักเรียนอยางเปนระบบ 

7.   สงเสริมความรวมมอื และความเขาใจอันดรีะหวางครู  ผูปกครอง และชุมชน 

8.   ประสานงานดานการแนะแนวระหวางสถานศึกษา  องคกร  ภาครฐัและเอกชน  บาน  

ศาสนสถาน  ชุมชนในลักษณะเครือขายการแนะแนว 

9.   เชื่อมโยงระบบแนะแนว  และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

11.   การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา 

  บทบาทและหนาท่ี 

1.  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2.  จัดทําแผนสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศกึษา (แผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตร) 

3.  จัดทําระบบบริหารและสารสนเทศ 

4.  ดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดําเนินโครงการ/กจิกรรมสถานศึกษาตอง 

สรางระบบ การทาํงานทีเ่ขมแข็งเนนการมีสวนรวม และวงจรการพัฒนาคณุภาพของเดมมิ่ง (Deming  Cycle)     

หรือที่รูจักกันวาวงจร PDCA 

5. ตรวจสอบ และทบทวนคณุภาพการศกึษาโดยการดําเนินการอยางจริงจังตอเน่ืองดวยการ 

สนับสนุนใหครู  ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม 

6. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กาํหนด เพือ่รองรับการ 

ประเมินคุณภาพภายนอก 

7. จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจาํป (SAR) และสรุปรายงานประจาํป โดยความ 

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเสนอตอหนวยงานตนสังกัด และเผยแพรตอสาธารณชน 

 

12.  การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

บทบาทและหนาท่ี  

 1.  จัดกระบวนการเรียนรูรวมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

เอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น 

2. สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 

3. สงเสริมใหชุมชนมีการจดัการศึกษาอบรม  มกีารแสวงหาความรู  ขอมูล  ขาวสารและ 

เลือกสรรภูมิปญญา  วิทยาการตางๆ 

4. พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการรวมทั้งหาวิธกีารสนับสนุน 

ใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางชุมชน 
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13.   การประสานความรวมมือในการพัฒนาวชิาการกับสถานศึกษา และองคกรอ่ืน 

บทบาทและหนาท่ี 

1. ระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา  ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถ่ิน  เพื่อ 

เสริมสราง พัฒนาการของนักเรียนทุกดาน  รวมทัง้สืบสานจารีตประเพณศีลิปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

2. เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองคกรทั้ง 

ภาครัฐ และเอกชน  เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน เพือ่ใหสถานศึกษาเปนแหลง 

วิทยาการของชุมชน และมีสวนในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 

3. ใหบริการดานวิชาการทีส่ามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกบัแหลงวิชาการ 

ในที่อื่นๆ 

4. จัดกิจกรรมรวมกับชุมชนเพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการสรางความสัมพันธอันดกีับศิษยเกา   

การประชุม ผูปกครองนักเรียน  การปฏิบัติงานรวมกับชุมชน  การรวมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น    เปนตน 

 

14.  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  สถานประกอบการ และ

สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

บทบาทและหนาท่ี 

1. ประชาสัมพันธสรางความเขาใจตอบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกร 

ปกครอง  สวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชพี สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน  สังคม

อื่นในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการจดัการศึกษาข้ันพื้นฐานการศกึษา 

2.   จัดใหมีการสรางความรูความเขาใจ   การเพิ่มความพรอมใหกับบุคคล    ครอบครวั  

ชุมชน   องคกรชมุชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชพี สถาบันศาสนา      สถาน

ประกอบการและสถาบันสังคมอื่น  ทีร่วมจดัการศกึษา 

3. รวมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน  

องคกร เอกชนองคกรวชิาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่รวมจัดการศึกษา   และใช

ทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด 

4. สงเสริมสนับสนุนใหมีการจดักิจกรรมการเรียนรูระหวางสถานศึกษากับบุคคล  ครอบครวั   

ชุมชน    องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น   

5. สงเสริมสนับสนุนใหบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบัน 

ศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น  ไดรับความชวยเหลือทางดานวิชาการตามความ เหมาะสมและจําเปน 

6. สงเสริม และพัฒนาแหลงเรียนรู ทั้งดานคุณภาพและปริมาณ เพื่อการเรียนรูตลอดชวีิต  

อยางมี ประสิทธิภาพ 
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15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 

บทบาทและหนาท่ี 

1. ศึกษาและวิเคราะหระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา  

เพื่อให ผูที่ เกี่ยวของรับรู และถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 

2. จัดระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อใหผูที่เกี่ยวของ 

รับรู และถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 

3.  ตรวจสอบรางระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา  และแกไข 

ปรับปรุง 

4.  นําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวชิาการของสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติ 

5.   ตรวจสอบ และประเมินผล การใชระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของ 

สถานศึกษาและนําไปแกไขปรับปรุง ใหเหมาะสมตอไป 

 

16.  การคัดเลือกหนังสอื  แบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา 

บทบาทและหนาท่ี 

1. ศึกษา วิเคราะห คดัเลือกหนังสือเรียน กลุมสาระการเรียนรูตางๆ ที่มีคุณภาพสอดคลอง 

กับ   หลักสตูรสถานศึกษา เพื่อเปนหนังสือแบบเรียนใชในการจัดการเรียนการสอน 

2.  จัดทําหนังสือเรียน   หนังสือเสริมประสบการณ   หนังสืออานประกอบ   แบบฝกหัด   ใบ 

งาน  ใบความรู เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน 

3. ตรวจพิจารณาคุณภาพ หนังสือเรียนเรียน  หนังสือเสริมประสบการณ   หนังสืออาน 

ประกอบ     แบบฝกหัด   ใบงาน  ใบความรู เพือ่ใชประกอบการเรยีนการสอน 

 

17.  การพัฒนา และใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

บทบาทและหนาท่ี 

1. จัดใหมีการรวมกันกําหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจดัหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู  

และ    เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

2.    พัฒนาบุคลากรใสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู และเทคโนโลยีเพื่อ    

การศกึษา พรอมทั้งใหมกีารจดัตั้งเครือขายทางวชิาการ  ชมรมวิชาการเพือ่เปนแหลงการเรียนรู3. 3.    พัฒนาและใช

สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  โดยมุงเนนการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ใหขอเท็จจริงเพื่อสรางองค

ความรูใหมๆเกิดข้ึน  โดยเฉพาะหาแหลงสื่อที่เสริมการจัด การศึกษาของสถานศึกษาใหมีประสิทธภิาพ 

3. พัฒนาหองสมุดของสถานศึกษา ใหเปนแหลงการเรียนรูของสถานศึกษา และชุมชน 

4.  นิเทศ  ตดิตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต  ใชและพัฒนาสือ่  และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
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ดานบริหารวิชาการ 

 

 1.  หัวหนางานบริหารวิชาการ   ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมการบริหารวิชาการ มีหนาที่ ดูแล กํากับ ติดตาม 

กลั่นกรองอํานวยความสะดวก ใหคําแนะนํา ปรึกษาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในกลุมการบริหาร

วิชาการตามขอบขายและภารกิจการบริหารวิชาการ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร การ

ประสานงานและใหบริการสนับสนุน สงเสริมใหฝายบริหารงานวิชาการตางๆ ในโรงเรียนสามารถบริหารจัดการและ

ดําเนินการตามบทบาทภารกิจ อํานาจหนาที่ดวยความเรียบรอยตลอดจนสนับสนุนและใหบริการขอมูล ขาวสาร 

เอกสาร สื่อ อุปกรณทางการศึกษา และทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษาแกเจาหนาที่ของแตละฝายงานเพื่อใหฝาย

บริหารจัดการไดอยางสะดวกคลองตัว มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ 

 2.  หัวหนาวิชาการสายช้ัน  ปฏิบัติหนาที่ผูชวยหัวหนากลุมการบริหารวิชาการ มีหนาที่ชวยหัวหนากลุมการ

บริหารวิชาการ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของงานบริหารงานวิชาการและหนาที่อื่นๆที่หัวหนากลุมบริหารวิชาการ

มอบหมายปฏิบัติหนาที่แทนในกรณีหัวหนาบริหารงานวิชาการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

 

ขอบขายงานบริหารวิชาการ มีดังน้ี 

1.  การพัฒนาหรือการดําเนินงานเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น              

หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  วิเคราะหกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําไว 

2)  วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อกําหนดจุดเนนหรือประเด็นที่สถานศึกษาหรือกลุมเครือขาย

สถานศึกษาใหความสําคัญ 

3)  ศึกษาและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อนํามาเปนขอมูลจัดทําสาระ

การเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษาใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

4)  จัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษาเพื่อนําไปจัดทํารายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชา

เพิ่มเติมจัดทําคําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู เพื่อจัดประสบการณและกิจกรรมการเรียน

การสอนใหแกผูเรียนประเมินผลและปรับปรุง 

5)  ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติ 

 

2.  การวางแผนงานดานวิชาการ  หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  วางแผนงานดานวิชาการโดยการรวบรวมขอมูลและกํากับ ดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงาน

วิชาการ ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และการเทียบ

โอนผลการเรียนการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็ง

ทางวิชาการ 

2)  ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน 

พื้นฐาน 
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3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  จัดทําแผนการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูโดยความรวมมือของเครือขาย 

สถานศึกษา 

2)  จัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูทุกชวงชั้น ตามแนวปฏิรูปการเรียนรูโดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญ บูรณาการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เพื่อคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนพัฒนาคุณธรรมนําความรู

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3)  ใชสื่อการเรียนการสอนและแหลงการเรียนรู 

4)  จัดกิจกรรมพัฒนาหองสมุด หองปฏิบัติการตางๆ ใหเอื้อตอการเรียนรู 

5)  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 

6)  สงเสริมการพัฒนาความเปนเลิศของนักเรียนและชวยเหลือนักเรียนพิการดอยโอกาสและมี

ความสามารถพิเศษ 

 

4.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

  1  จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนของตนเอง 

1.1  จัดใหมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรข้ึนใชเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางดาน

เศรษฐกิจและสังคมและเปนตนแบบใหกับโรงเรียนอื่น 

1.2  จัดทําหลักสูตรที่มุงเนนพัฒนานักเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 

สติปญญา มีความรูและคุณธรรม สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

1.3  จัดใหมีวิชาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

1.4  เพิ่มเติมเน้ือหาสาระของรายวิชาใหสูงและลึกซ้ึงมากข้ึนสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 

ไดแก การศึกษาดานศาสนา ดนตรี นาฏศิลป กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาที่สงเสริมความเปนเลิศ ผูบกพรอง พิการ 

และการศึกษาทางเลือก 

1.5  เพิ่มเติมเน้ือหาสาระของรายวิชาที่สอดคลองสภาพปญหา ความตองการของผูเรียน 

ผูปกครอง ชุมชน สังคม และโลก 

2)  สถานศึกษาสามารถจัดทําหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู การสอนและอื่นๆใหเหมาะสมกับ

ความสามารถของนักเรียนตามกลุมเปาหมายพิเศษ โดยความรวมมือของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเครือขาย

สถานศึกษา 

3)  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใหความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 

4)  นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลใหสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษารับทราบ 
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5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  

หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึง

ความแตกตางระหวางบุคคล 

2)  ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อ

ปองกันและแกไขปญหา 

3)  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รัก

การอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 

4)  จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้ง

ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงานและคุณลักษณะอันพึ่งประสงคไวในทุกวิชา 

5)  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความ

สะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู 

ทั้งน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภทตางๆ 

6)  จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความรวมมือ กับบิดามารดาและ

บุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

6.  การวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน   หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  กําหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยสอดคลอง

กับนโยบายระดับประเทศ 

2)  จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

3)  วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 

4)  จัดใหมีการประเมินผลการเรียนทุกชวงชั้นและจัดใหมีการซอมเสริมกรณีที่มีผูเรียนไมผานเกณฑ

การประเมิน 

5)  จัดใหมีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 

6)  จัดระบบสารสนเทศดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใชในการอางอิง 

ตรวจสอบและใชประโยชนในการพฒันาการเรียนการสอน 

7)  ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนดานตางๆ รายป/รายภาคและตัดสินผลการ

เรียนการผานชวงชั้นและจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

8)  การเทียบโอนผลการเรียนเปนอํานาจของสถานศึกษาที่จะแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพื่อ

กําหนดหลักเกณฑวิธีการ ไดแก คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษา ทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 

คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพรอมทั้งใหผูบริหาร

สถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 
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7.  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  

หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  กําหนดนโยบายและแนวทางการใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการทํางานของนักเรียน 

ครู และผูเกี่ยวของกับการศึกษา 

2)  พัฒนาครูและนักเรียนใหมีความรูเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเปนสําคัญ

ในการเรียนรูที่ซับซอนข้ึนทําใหผูเรียนไดฝกการคิด การจัดการ การหาเหตุผล ในการตอบปญหา การผสมผสาน

ความรูแบบสหวิทยาการและการเรียนรูในปญหาที่ตนสนใจ 

3)  พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัย 

4)  รวบรวม และเผยแพรผลการวิจัยเพื่อการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน

ใหครูนําผลการวิจัยมาใช เพื่อพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 

8.  การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  

หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  จัดใหมีแหลงเรียนรูอยางหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหพอเพียงเพื่อ

สนับสนุนการแสวงหาความรูดวยตนเองกบัการจัดกระบวนการเรียนรู 

2)  จัดระบบแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูของผูเรียน เชน พัฒนา

หองสมุดหมวดวิชา หองสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือในหองเรียน หองพิพิธภัณฑ หองมัลติมีเดีย หองคอมพิวเตอร 

อินเตอรเน็ต ศูนยวิชาการ ศูนยวิทยบริการ Resource Center สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนหนังสือ สวนธรรมะ 

เปนตน 

3)  จัดระบบขอมูลแหลงการเรียนรูในทองถ่ินใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูของผูเรียนของสถานศึกษา

ของตนเอง เชน จัดเสนทาง/แผนที่ และระบบการเชื่อมโยงเครือขายหองสมุดประชาชน หองสมุดสถาบันการศึกษา 

พิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ภูมิปญญาทองถ่ิน ฯลฯ 

4)  สงเสริมใหครูและผูเรียนไดใชแหลงเรียนรู ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูและ

นิเทศ กํากับติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

9.  การนิเทศการศึกษา  

หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  สรางความตระหนักใหแกครูและผู เกี่ยวของใหเขาใจกระบวนการนิเทศภายในวาเปน

กระบวนการทํางานรวมกันที่ใชเหตุผลการนิเทศเปนการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทํางานของแตละบุคคลใหมีคุณภาพ 

การนิเทศเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร เพื่อใหทุกคนเกิดความเชื่อมั่นวา ไดปฏิบัติถูกตอง กาวหนา และเกิด

ประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและตัวครูเอง 

2)  จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพทั่วถึงและตอเน่ืองเปนระบบและกระบวนการ 

3)  จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาใหเชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 
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10.  การแนะแนวการศึกษา    

มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเปนองคประกอบสําคัญ โดยใหทุกคนใน

สถานศึกษาตระหนักถึงการมีสวนรวมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

  2)  จัดระบบงานและโครงสรางองคกรแนะนําและดูแลชวยเหลือนักเรียน 

  3  สรางความตระหนักใหครูทุกคนเห็นคุณคาของการแนะแนวและดูแลชวยเหลือนักเรียน 

4)  สงเสริมและพัฒนาใหครูไดรับความรูเพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล

ชวยเหลือนักเรียนเพื่อใหสามารถ บูรณาการ ในการจัดการเรียนรูและเชื่อมโยง สูการดํารงชีวิตประจําวัน 

5)  คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทําหนาที่ครูแนะแนวครูที่

ปรึกษา ครูประจําชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

6)  ดูแล กํากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานแนะแนวและดูแลชวยเหลือนักเรียนอยาง

เปนระบบ 

7)  สงเสริมความรวมมือและความเขาใจอันดีระหวางครู ผูปกครองและชุมชน 

8)  ประสานงานดานการแนะแนว ระหวางสถานศึกษา องคกรภาครัฐและเอกชน บาน   ศาสน-

สถาน ชุมชน ในลักษณะเครือขายการแนะแนว 

9)  เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

11.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  กําหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและความตองการของชุมชน 

2)  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสรางการบริหารที่เอื้อตอการพัฒนางานและการ

สรางระบบประกันคุณภาพภายในจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู ขอมูล มีความสมบูรณเรียกใชงาย สะดวก 

รวดเร็ว ปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

3)  จัดทําแผนสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตร) 

4)  ดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาตองสราง

ระบบการทํางานที่เขมแข็งเนนการมีสวนรวม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle)    หรือที่รูจัก

กันวาวงจร PDCA 

5)  ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยดาํเนินการอยางจรงิจังตอเน่ืองดวยการสนับสนุนให

ครู ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม 

6)  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนดเพื่อรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

7)  จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR) และสรุปรายงานประจําป โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรตอสาธารณชน 
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12.  การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ  

มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  จัดกระบวนการเรียนรูรวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เอกชน  องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น 

  2)  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 

3)  สงเสริมใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสารและรูจักเลือกสรร

ภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ 

4)  พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการ

แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางชุมชน 

 

13.  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 

มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อเสริมสราง

พัฒนาการของนักเรียนทุกดานรวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน 

2)  เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองคกรทั้งภาครัฐ

และเอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชนและมีสวนในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 

3)  ใหบริการดานวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับแหลงวิชาการ       

ในที่อื่นๆ 

4)  จัดกิจกรรมรวมชุมชน เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการสรางความสัมพันธอันดีกับศิษยเกาการประชุม

ผูปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานรวมกับชุมชน การรวมกิจกรรมกับสถานบันการศึกษาอื่นเปนตน 

 

14.  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการ และ

สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  ประชาสัมพันธสรางความเขาใจตอบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นในเรื่องเกี่ยวกับ

สิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2)  จัดใหมีการสรางความรูความเขาใจ การเพิ่มความพรอมใหกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร

ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่

รวมจัดการศึกษา 

3)  รวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกร-

เอกชน องควิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นรวมกันจัดการศึกษาและใชทรัพยากร

รวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 
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4)  สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรวมกันระหวางสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกร-วิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการณ และสถาบันสังคมอื่น 

5)  สงเสริมสนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน 

องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการณ และสถาบันสังคมอื่น ไดรับความชวยเหลือ

ทางดานวิชาการตามความเหมาะสมและจําเปน 

6)  สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู ทั้งดานคุณภาพและปริมาณเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

15.  การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 

มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  ศึกษาและวิเคาระหระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อใหผูที่

เกี่ยวของทุกรายรับรูและถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 

2)  จัดทํารางระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อใหผูที่เกี่ยวของ

ทุกฝายรับรูและถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 

3)  ตรวจสอบรางระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษาและแกไข

ปรับปรุง 

4)  นําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติ 

5)  ตรวจสอบและประเมินผลการใชระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของ

สถานศึกษาและนําไปแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป 

 

16.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  ศึกษา วิเคาระห คัดเลือกหนังสือเรียนกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ที่มีคุณภาพสอดคลองกลับ

หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเปนหนังสือแบบเรียนเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 

2)  จัดทําหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ หนังสืออานประกอบ แบบฝกหัด ใบงาน        ใบ

ความรูเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน 

3)  ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ หนังสืออานประกอบ 

แบบฝกหัด ใบงาน ใบความรูเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน 

 

17.  การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  จัดใหมีการรวมกันกําหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู          

และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

2)  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยี  เพื่อ

การศึกษา พรอมทั้งใหมีการจัดตั้งเครือขายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเปนแหลงเรียนรูของสถานศึกษา 
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3)  พัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุงเนนการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาที่ใหขอเท็จจริงเพื่อสรางองคความรูใหมๆเกิดข้ึน โดยเฉพาะหาแหลงสื่อที่เสริมการจัดการศึกษา     ของ

สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

  4)  พัฒนาหองสมุดของสถานศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรูของสถานศึกษาและชุมชน 

5)  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิตใชและพัฒนาสื่อและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

18.  การรับนักเรียน  

หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  ใหสถานศึกษาประสานงานการดําเนินการแบงเขตพื้นที่บริการการศึกษารวมกัน และเสนอ

ขอตกลงใหเขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบ 

2)  กําหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพืน้ที ่

การศกึษา 

3)  ดําเนินการรับนักเรียนตามที่แผนกําหนด 

4)  รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน ในการติดตามชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาในการ

เขาเรียน 

5)  ประเมินผลและรายงานผลรับเด็กเขาเรียนใหเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 

 

19.  การจัดทําสํามะโนนักเรียน  

มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  ประสานงานกับชุมชนและทองถ่ินในการสํารวจขอมูล จํานวนนักเรียนที่จะเขารับบริการ       

ทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 

  2)  จัดทําสํามะโนผูเรียนที่จะเขารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 

  3)  จัดระบบขอมูลสารสนเทศจากสํามะโนผูเรียนใหเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ 

 

20.  การทัศนศึกษา  มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  วางแผนการนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 

2)  ดําเนินการนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 

กําหนด 
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