
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา 

 

วิสัยทัศนโรงเรียน 

เปนโรงเรียนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุงพัฒนาคนไทย 4.0 เพิ่มพูนทักษะและความรูคูคุณธรรม 

สุขภาพชีวิตดีเลิศล้ำ นอมนำเศรษฐกจิพอเพียง 

 

พันธกิจโรงเรียนวัดหนองโพรง 

 จัดการศึกษาใหผูเรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดหาและพฒันาครู แหลงเรียนรู และอาคาร

สถานที่ ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 

เปาประสงคโรงเรยีนวัดหนองโพรง 

ผูเรียนทุกคนเปนคนดี เกง มีความสุข มีทักษะชีวิตและอาชีพ ตามคุณลักษณะคนไทย 4.0 

 

อักษรชื่อยอโรงเรียน ว.ส. 

สีประจำโรงเรียน แดง – ขาว 

      สีแดง หมายถึง ความรู ภูมิปญญา ความรัก ความสามัคคี 

 สีขาว หมายถึง ความบรสิุทธ์ิ มีคุณธรรม จริยธรรม มรีะเบยีบวินัย 

ปรัชญาโรงเรียน การศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต  

คำขวัญ ทักษะดี  งานอาชีพเดน  เนนคุณธรรม 

อัตลักษณผูเรียน ย้ิม  ไหว  ทักทาย  ใชเทคโนโลยี 

เอกลักษณโรงเรยีน งานอาชีพเดน  เนนเทคโนโลยี 

คติพจนโรงเรียน สุสสฺูสา สุตวฑฺฒนี  (การศึกษา พัฒนาความรู) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

สมรรถนะสำคญัของผูเรียน 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนครูเชียงราย (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562)  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังน้ี 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร  เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอด

ความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณอนัจะ

เปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การ

เลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื ่อสาร ที ่มี

ประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 

 2. ความสามารถในการคิด  เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค  

การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

เกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

 3. ความสามารถในการแกปญหา  เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ   ที่เผชิญไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง

ของเหตุการณตาง ๆ  ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสนิใจ

ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชในการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเน่ือง  การทำงาน และการอยูรวมกันในสังคมดวยการสราง

เสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ  อยางเหมาะสม  การปรับตัวใหทันกบั

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอ

ตนเองและผูอื่น 

 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตางๆ และมี

ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน  การ

แกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนครเูชียงราย  (ฉบบัปรับปรุง พทุธศักราช 2562)  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพงึประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับ

ผูอื่นในสงัคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก   ดังน้ี 

 1.  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย 

 2.  ซื่อสัตยสจุริต 

 3.  มีวินัย 

 4.  ใฝเรียนรู 



 
 
 5.  อยูอยางพอเพียง 

 6.  มุงมั่นในการทำงาน 

 7.  รักความเปนไทย 

 8.  มีจิตสาธารณะ 

 

คานิยมหลักของคนไทย  12  ประการ  ตามนโยบายของ  คสช. 

 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิง่ที่ดีงามเพือ่สวนรวม 

 3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 

 4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม 

 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน 

 7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง 

 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 

 9. มีสติรูตัว รูคิด รูทำ รูปฏิบติัตามพระราชดำรสัของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 10. รูจักดำรงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาท สมเด็จพระ

เจาอยูหัวรูจกัอดออมไวใชเมื่อยามจำเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจำหนาย และพรอมทีจ่ะขยายกิจการ

เมื่อมีความพรอม เมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี 

 11. มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายต่ำ หรือกเิลสมีความละอายเกรงกลัวตอ

บาปตามหลกัของศาสนา 

 12. คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

การบริหารงานวิชาการ 

 

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 

         การบรหิารงานวิชาการเปนภารกิจที่สำคัญของการบริหารโรงเรียนตามที่พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545   ถือเปนงานที่มีความสำคัญทีสุ่ด เปน

หัวใจของการจัดการศึกษา   ซึง่ทั้งผูบรหิาร โรงเรียน คณะครู และผูมสีวนเกี่ยวของทุกฝาย ตองมีความรูความเขาใจ 

ใหความสำคัญและ มสีวนรวมในการวางแผน กำหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรงุแกไขอยาง

เปน ระบบและตอเน่ือง มุงใหกระจายอำนาจในการบรหิารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากทีสุ่ด  ดวยเจตนารมณที่

จะใหสถานศึกษาดำเนินการไดโดยอสิระ  คลองตัว  รวดเร็ว  สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  โรงเรียน  

ชุมชน  ทองถ่ิน และการมสีวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทกุฝาย  ซึ่งจะเปนปจจัยสำคัญทำใหสถานศึกษามีความ

เขมแข็งในการบรหิารและจัดการ  สามารถพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล  ประเมินผล  

รวมทั้งปจจัยเกื้อหนุนการพฒันาคุณภาพนักเรียน  โรงเรียน  ชุมชน  ทองถ่ิน  ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ  คลองตัว  รวดเร็ว และ สอดคลองกับความตองการของ

นักเรียน สถานศึกษา  ชุมชน ทองถ่ิน 

2. เพื่อใหการบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนไดมาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคลองกับระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพื ่อพัฒนาตนเอง และ จากการประเมิน

หนวยงานภายนอก 

3. เพื่อใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู ตลอดจนปจจัยหนุนการเรียนรูที่สนองตอความ

ตองการของผูเรียน ชุมชน และ ทองถ่ิน  โดยยึดผูเรียนเปนสำคัญไดอยางมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ 

4. เพื่อใหโรงเรียนไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของบุคคล 

ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน และ สถาบันอื่นๆอยางกวางขวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ขอบขายและภารกิจผูรับผิดชอบ 

     1.   การพัฒนาหรือการดำเนนิการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน 

บทบาทและหนาท่ี 

1.  วิเคราะหกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำไว 

2.  วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อกำหนดจุดเนน หรือประเด็นที่สถานศึกษาใหความสำคัญ 

3. ศึกษา และวิเคราะหขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และชุมชนเพื่อนำมาเปนขอมูลจัดทำสาระการ 

เรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษาใหสมบูรณย่ิงข้ึน 

4. จัดทำสาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษา เพื่อนำไปจัดทำรายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติมจัดทำ 

คำอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู เพื่อจัดประสบการณ  และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ใหแกผูเรียน ประเมินผล และปรับปรุง 

5.  ผูบริหารศึกษาอนุมัติ 

 

2.  การวางแผนงานดานวิชาการ 

บทบาทและหนาท่ี 

1. วางแผนงานดานวิชาการโดยการรวบรวมขอมลูและกำกับดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกบังานวิชาการ       

ไดแก  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และ   การเทียบโอนผล

การเรียน  การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใช   สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูการวิจัยเพือ่พัฒนา  คุณภาพการศึกษา และสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็ง

ทางวิชาการ 

2.   ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

บทบาทและหนาท่ี 

1. จัดทำแผนการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู 

2. จัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูทุกชวงช้ัน ตามแนวปฏิบัติการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปน

สำคัญ  พัฒนาคุณธรรมนำความรูตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ใชสือ่การเรียนการสอน และแหลงการเรียนรู 

4. จัดกิจกรรมพฒันาหองสมุด หองปฏิบัติการตางๆ  ใหเอื้อตอการเรียนรู 

5. สงเสริมการวิจัย และพฒันาการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 

6. สงเสริมการพัฒนาความเปนเลิศของนักเรียน และชวยเหลือนักเรียนพกิาร ดอยโอกาสและ 

มีความสามารถพเิศษ 

 



 
 
4.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

บทบาทและหนาท่ี 

   1.  จัดทำหลักสูตรเปนของตนเองโดยจัดใหมกีารวิจัย และพฒันาหลักสูตร ใหทันกับการเปลี่ยนแปลง

ทางดานเศรษฐกิจและสงัคม  จัดทำหลักสูตรที่มุงเนนพฒันานักเรียนใหเปนมนุษยทีส่มบูรณทัง้รางกาย จิตใจ 

สติปญญา มีความรูและคุณธรรม สามารถอยูรวมกบัผูอื่นไดอยางมีความสุข  จัดใหมีวิชาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

   2. เพิม่เติมเน้ือหาสาระของรายวิชา ไดแก การศึกษาดานศาสนา ดนตรี นาฏศิลป กีฬา การศึกษาที่สงเสรมิ

ความเปนเลิศ ผูบกพรอง   

   3. เพิม่เติมเน้ือหาสาระของรายวิชาที่สอดคลองสภาพปญหาความตองการของผูเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  

สังคม และอาเซี่ยน 

 

5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

บทบาทและหนาท่ี 

1. จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียนโดย 

คำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

2.  ฝกทกัษะ  กระบวนการคิด  การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใช เพื่อปองกันและแกไข

ปญหา 

3.  จัดกจิกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจรงิ ฝกการปฏิบัติใหทำได   คิดเปน  ทำเปนรักการอาน

และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 

4.  จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมทัง้ปลูกฝง

คุณธรรม  คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพงึประสงคไวในทุกกลุมสาระ/วิชา 

5.  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม  สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวก

เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทัง้สามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรยีนรู ทั้งน้ี 

ผูสอนและผูเรียนรูอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ 

      6.  จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลา  ทุกสถานที่ มกีารประสานความรวมมอื กับบิดามารดาและบุคคลใน

ชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพฒันาผูเรียนตามศักยภาพ 

7. ศึกษาคนควาพัฒนารูปแบบหรอืการออกแบบกระบวนการเรียนรูที่    

 

 

 

 

 

 



 
 
6.  การวัดผล  ประเมินผล  และดำเนนิการเทียบโอนเทาผลการเรียน 

บทบาทและหนาท่ี 

1. กำหนดระเบียบการวัด และประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยใหสอดคลอง  

กับนโยบายระดับประเทศ 

          2. จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการวัด และประเมินผลของสถานศึกษา 

          3. วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ  ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 

4. จัดใหมีการประเมินผลการเรียนทุกชวงช้ัน และจัดใหมีการซอมเสริมกรณีทีม่ีผูเรียน ไมผาน 

เกณฑการประเมิน 

           5. ใหมีการพฒันาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 

           6. จัดระบบสารสนเทศดานการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใชในการอางอิง 

ตรวจสอบ และใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน 

           7. ผูบรหิารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนดานตางๆ รายป รายภาคและตัดสินผลการเรียนผาน

ระดับช้ันและจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

8. การเทียบโอนผลการเรียนเปนอำนาจของสถานศึกษา ที่จะแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการเพื่อกำหนด 

หลักเกณฑวิธีการ ไดแก  คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร  และวิชาการ พรอมทัง้ใหผูบริหาร

สถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 

 

7.   การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

บทบาทและหนาท่ี 

 1.  กำหนดนโยบายและแนวทางการใช  การวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู และกระบวนการ

ทำงานของนักเรียน  ครู  และผูเกี่ยวของกบัการศึกษา 

          2. พัฒนาครู และนักเรียนใหมีความรูเกี่ยวกบัการปฏิรูปการเรียนรู โดยใชกระบวนการวิจัยเปนสำคัญ ในการ

เรียนรูที่ซบัซอนข้ึน  ทำใหผูเรียนไดฝกการคิด  การจัดการ  การหาเหตุผลในการตอบปญหา   

          3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัย 

          4. รวบรวม  และเผยแพรผลการวิจัยเพือ่การเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งสนับสนุนใหครูนำ

ผลการวิจัยมาใชเพื่อพฒันาการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8.  การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

บทบาทและหนาท่ี 

1. จัดใหมีแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย ทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ใหพอเพียงเพื่อ 

สนับสนุนการแสวงหาความรูดวยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู 

2. จัดระบบแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูของผูเรียน  เชน   

พัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงการเรียนรู มุมหนังสือในหองเรยีน  หองดนตรี  หองคอมพิวเตอร  หองพยาบาล    

หองศูนยวิชาการ  สวนสุขภาพ  สวนหนังสือ  เปนตน 

3. จัดระบบขอมูลแหลงการเรียนรูในทองถ่ินใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู ของผูเรียน ของสถานศึกษา 

ของตนเอง            

4. สงเสริมใหครูและผูเรียนไดใชแหลงเรียนรู ทัง้ในและนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู และ นิเทศ   

กำกับติดตาม ประเมินและปรบัปรุงอยางตอเน่ือง 

5.   สงเสริมใหครู และผูเรียนใชแหลงเรียนรูทัง้ภายในและภายนอก 

 

9.   การนิเทศการศึกษา 

 บทบาทและหนาท่ี 

1. สรางความตระหนักใหแกครู และผูเกี่ยวของใหเขาใจกระบวนการนิเทศภายในวาเปน 

กระบวนการทำงานรวมกันที่ใชเหตุผลการนิเทศ เปนการพฒันาปรบัปรุงวิธีการทำงานของแตละบุคคล ใหมีคุณภาพ

การนิเทศเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร  เพื่อใหทุกคนเกิดความเช่ือมั่นวาไดปฏิบัติถูกตอง กาวหนา และเกิด

ประโยชนสูงสุดตอผูเรียน และตัวครูเอง 

2. จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพทั่วถึง และตอเน่ืองเปนระบบและกระบวนการ 

3. จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาใหเช่ือมโยงกบัระบบนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขต 

พื้นที่การศึกษา 

 

10.   การแนะแนว 

 บทบาทและหนาท่ี 

1. กำหนดนโยบายการจัดการศึกษา  ที่มีการแนะแนวเปนองคประกอบสำคัญ โดยใหทกุ 

คนในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีสวนรวมในกระบวนการแนะแนว และการดูแลชวยเหลือ 

2. จัดระบบงานและโครงสรางองคกรแนะแนว และดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาใหชัดเจน 

3. สรางความตระหนักใหครทูุกคนเห็นคุณคาของการแนะแนว และดูแลชวยเหลือนักเรียน 

4. สงเสริมและพัฒนาใหครูไดรบัความรูเพิ่มเติม เรือ่งจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล 

ชวยเหลือนักเรียน เพื่อใหสามารถบรูณาการในการจัดการเรยีนรูและเช่ือมโยงสูการดำรงชีวิตประจำวัน 

 



 
 

5. คัดเลอืกบุคลากรทีม่ีความรู ความสามารถและบุคลิกภาพทีเ่หมาะสม ทำหนาที่ครูแนะแนว          

ครูที่ปรึกษา ครูประจำช้ัน และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

6. ดูแล กำกับ นิเทศ  ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานแนะแนว และดูแลชวยเหลอืนักเรียนอยางเปน 

ระบบ 

7.   สงเสริมความรวมมอื และความเขาใจอันดีระหวางครู  ผูปกครอง และชุมชน 

8.   ประสานงานดานการแนะแนวระหวางสถานศึกษา องคกร ภาครัฐและเอกชน บาน ศาสนสถาน ชุมชน 

ในลักษณะเครอืขายการแนะแนว 

9.   เช่ือมโยงระบบแนะแนว  และระบบดูแลชวยเหลอืนักเรยีน 

 

11.   การพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา 

  บทบาทและหนาท่ี 

1.  กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2.  จัดทำแผนสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตร) 

3.  จัดทำระบบบริหารและสารสนเทศ 

4.  ดำเนินการตามแผนพฒันาสถานศึกษาในการดำเนินโครงการ/กจิกรรมสถานศึกษาตองสรางระบบ  

การทำงานที่เขมแข็งเนนการมสีวนรวม และวงจรการพฒันาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming  Cycle) หรือทีรู่จกักันวา

วงจร PDCA 

5. ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยการดำเนินการอยางจรงิจงัตอเน่ืองดวยการ 

สนับสนุนใหครู  ผูปกครองและชุมชนเขามามสีวนรวม 

6. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด เพือ่รองรบัการประเมินคุณภาพ 

ภายนอก 

7. จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำป (SAR) และสรปุรายงานประจำป โดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเสนอตอหนวยงานตนสังกัด และเผยแพรตอสาธารณชน 

 

12.  การสงเสรมิชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

บทบาทและหนาท่ี  

1. จัดกระบวนการเรียนรูรวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

เอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัอื่น 

2. สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 

3. สงเสริมใหชุมชนมกีารจัดการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู  ขอมูล  ขาวสารและเลอืกสรร 

ภูมิปญญา วิทยาการตาง ๆ 

4. พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการรวมทัง้หาวิธีการสนับสนุน 

ใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางชุมชน 



 
 
 

13.   การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองคกรอ่ืน 

บทบาทและหนาท่ี 

1. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถ่ิน  เพื่อเสรมิสราง  

พัฒนาการของนักเรียนทกุดาน  รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

2. เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองคกรทั้งภาครัฐ และ 

เอกชน  เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน และมี

สวนในการพฒันาชุมชนและทองถ่ิน 

3. ใหบรกิารดานวิชาการทีส่ามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับแหลงวิชาการในที่อื่น ๆ 

4. จัดกิจกรรมรวมกับชุมชนเพื่อสงเสรมิวัฒนธรรมการสรางความสัมพันธอันดีกับศิษยเกา   

การประชุม ผูปกครองนักเรียน  การปฏิบัติงานรวมกับชุมชน  การรวมกิจกรรมกบัสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เปนตน 

 

14.  การสงเสรมิและสนับสนนุงานวิชาการแกบคุคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  สถานประกอบการ และ

สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

บทบาทและหนาท่ี 

1. ประชาสมัพันธสรางความเขาใจตอบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน  สงัคมอื่นในเรื่องเกี่ยวกบัสทิธิใน

การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานการศึกษา 

2.   จัดใหมีการสรางความรูความเขาใจ การเพิ่มความพรอมใหกับบุคคล  ครอบครัว ชุมชน  องคกรชุมชน   

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบนั

สังคมอื่น  ที่รวมจัดการศึกษา 

2. รวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกร เอกชน  

องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นทีร่วมจัดการศึกษา และใชทรพัยากรรวมกัน

ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

5. สงเสริมสนับสนุนใหมกีารจัดกิจกรรมการเรียนรูระหวางสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน  

องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น   

6. สงเสริมสนับสนุนใหบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบัน ศาสนา 

สถานประกอบการและสถาบันสงัคมอืน่  ไดรับความชวยเหลือทางดานวิชาการตามความ เหมาะสมและจำเปน 

7. สงเสริม และพฒันาแหลงเรียนรู ทั้งดานคุณภาพและปรมิาณ เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต  

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



 
 
 

15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 

บทบาทและหนาท่ี 

1. ศึกษาและวิเคราะหระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให ผูที่  

เกี่ยวของรบัรู และถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 

2. จัดระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อใหผูที่เกี่ยวของรับรู และถือ 

ปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 

3.  ตรวจสอบรางระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา และแกไข ปรับปรุง 

4.  นำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติ 

5.  ตรวจสอบ และประเมินผล การใชระเบียบและแนวปฏิบติัเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษาและ 

นำไปแกไขปรับปรงุ ใหเหมาะสมตอไป 

 

16.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรยีนเพ่ือใชในสถานศึกษา 

บทบาทและหนาท่ี 

1. ศึกษา วิเคราะห คัดเลือกหนังสือเรียน กลุมสาระการเรียนรูตางๆ ที่มีคุณภาพสอดคลองกบัหลักสูตร 

สถานศึกษา เพื่อเปนหนังสือแบบเรียนใชในการจัดการเรียนการสอน 

2. จัดทำหนังสอืเรียน หนังสือเสรมิประสบการณ  หนังสอือานประกอบ  แบบฝกหัด ใบงาน  ใบความรู  

เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน 

3. ตรวจพิจารณาคุณภาพ หนังสือเรียนเรียน หนังสือเสรมิประสบการณ หนังสืออานประกอบ  แบบฝกหัด    

ใบงาน  ใบความรู เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน 

 

17.  การพัฒนา และใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

บทบาทและหนาท่ี 

1. จัดใหมีการรวมกันกำหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู และเทคโนโลยี 

เพื่อการศึกษา 

2. พัฒนาบุคลากรใสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

พรอมทั้งใหมีการจัดต้ังเครือขายทางวิชาการ  ชมรมวิชาการเพื่อเปนแหลงการเรียนรู 

3. พัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  โดยมุงเนนการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ให

ขอเท็จจรงิเพื่อสรางองคความรูใหมๆเกิดข้ึน  โดยเฉพาะหาแหลงสื่อที่เสรมิการจัด การศึกษาของสถานศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ 

4.  พัฒนาหองสมุดของสถานศึกษา ใหเปนแหลงการเรียนรูของสถานศึกษา และชุมชน 

5.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใชและพฒันาสื่อ และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 



 
 
 

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.  หัวหนาวิชาการสายชั้น ปฏิบัติหนาที่ผูชวยหัวหนากลุมการบริหารวิชาการ มีหนาที่ชวยหัวหนากลุมการ

บริหารวิชาการ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของงานบริหารงานวิชาการและหนาที่อื่นๆที่หัวหนากลุมบริหารวิชาการ

มอบหมายปฏิบัติหนาที่แทนในกรณีหัวหนาบริหารงานวิชาการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

 

ขอบขายงานบริหารวิชาการ มีดังนี้ 

1.  การพัฒนาหรือการดำเนินงานเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน              

หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  วิเคราะหกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำไว 

2)  วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อกำหนดจุดเนนหรือประเด็นที่สถานศึกษาหรือกลุมเครือขาย

สถานศึกษาใหความสำคัญ 

3)  ศึกษาและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อนำมาเปนขอมูลจัดทำสาระ

การเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษาใหสมบูรณย่ิงข้ึน 

4)  จัดทำสาระการเรียนรู ทองถิ ่นของสถานศึกษาเพื่อนำไปจัดทำรายวิชาพื ้นฐานหรือรายวิชา

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)  ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 



 
 
3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  จัดทำแผนการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูโดยความรวมมือของเครือขายสถานศึกษา 

2)  จัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูทุกชวงช้ัน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรูโดยเนนผูเรียน

เปนสำคัญ บูรณาการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เพื่อคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนพัฒนาคุณธรรมนำความรู

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3)  ใชสื่อการเรียนการสอนและแหลงการเรียนรู 

4)  จัดกิจกรรมพัฒนาหองสมุด หองปฏิบัติการตางๆ ใหเอื้อตอการเรียนรู 

5)  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 

6)  สงเสริมการพัฒนาความเปนเลิศของนักเรียนและชวยเหลือนักเรียนพิการดอยโอกาสและมี

ความสามารถพิเศษ 

 

4.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

  1  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเปนของตนเอง 

1.1  จัดใหมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ ้นใชเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางดาน

เศรษฐกิจและสังคมและเปนตนแบบใหกับโรงเรียนอื่น 

1.2  จัดทำหลักสูตรที ่มุงเนนพัฒนานักเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 

สติปญญา มีความรูและคุณธรรม สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

1.3  จ ัดใหม ีว ิชาตางๆ ครบถวนตามหลักส ูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

1.4  เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาใหสูงและลึกซึ้งมากขึ้นสำหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 

ไดแก การศึกษาดานศาสนา ดนตรี นาฏศิลป กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาที่สงเสริมความเปนเลิศ ผูบกพรอง พิการ 

และการศึกษาทางเลือก 

1.5  เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคลองสภาพปญหา ความตองการของผูเรียน 

ผูปกครอง ชุมชน สังคม และโลก 

2)  สถานศึกษาสามารถจัดทำหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู การสอนและอื่นๆใหเหมาะสมกับ

ความสามารถของนักเรียนตามกลุมเปาหมายพิเศษ โดยความรวมมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเครือขาย

สถานศึกษา 

3)  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใหความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 

4)  นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลใหสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษารับทราบ 

 

 

 



 
 
 

5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  

หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคำนึงถึง

ความแตกตางระหวางบุคคล 

2)  ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อ

ปองกันและแกไขปญหา 

3)  จัดกิจกรรมใหผูเรยีนไดเรียนรูจากประสบการณจรงิฝกการปฏิบัติใหทำได คิดเปน ทำเปน รักการ

อานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 

4)  จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้ง

ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงานและคุณลักษณะอันพึ่งประสงคไวในทุกวิชา 

5)  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอำนวยความ

สะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู 

ทั้งน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภทตางๆ 

6)  จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความรวมมือ กับบิดามารดาและ

บุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

 

6.  การวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน   หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  กำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยสอดคลอง

กับนโยบายระดับประเทศ 

2)  จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

3)  วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 

4)  จัดใหมีการประเมินผลการเรียนทุกชวงช้ันและจัดใหมีการซอมเสริมกรณีที่มีผูเรียนไมผานเกณฑ

การประเมิน 

5)  จัดใหมีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 

6)  จัดระบบสารสนเทศดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรยีนเพื่อใชในการอางองิ 

ตรวจสอบและใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน 

7)  ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนดานตางๆ รายป/รายภาคและตัดสินผลการ

เรียนการผานชวงช้ันและจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

8)  การเทียบโอนผลการเรียนเปนอำนาจของสถานศึกษาที่จะแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการเพื่อ

กำหนดหลักเกณฑวิธีการ ไดแก คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษา ทั ้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 

คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพรอมทั ้งใหผูบริหาร

สถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 



 
 

 

7.  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  

หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  กำหนดนโยบายและแนวทางการใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทำงานของนกัเรียน 

ครู และผูเกี่ยวของกับการศึกษา 

2)  พัฒนาครูและนักเรียนใหมคีวามรูเกีย่วกับการปฏิรูปการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเปนสำคัญ

ในการเรียนรูที่ซับซอนขึ้นทำใหผูเรียนไดฝกการคิด การจัดการ การหาเหตุผล ในการตอบปญหา การผสมผสาน

ความรูแบบสหวิทยาการและการเรียนรูในปญหาที่ตนสนใจ 

3)  พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัย 

4)  รวบรวม และเผยแพรผลการวิจัยเพื่อการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน

ใหครูนำผลการวิจัยมาใช เพื่อพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 

8.  การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  

หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  จัดใหมีแหลงเรยีนรูอยางหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหพอเพยีงเพือ่สนับสนุน

การแสวงหาความรูดวยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู 

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 หองสมุดสถาบันการศกึษา 

พิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ภูมิปญญาทองถ่ิน ฯลฯ 

4)  สงเสริมใหครูและผูเรียนไดใชแหลงเรียนรู ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูและ

นิเทศ กำกับติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
9.  การนิเทศการศึกษา  

หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  สร างความตระหนักใหแกครูและผู  เก ี ่ยวของใหเขาใจกระบวนการนิเทศภายในวาเปน

กระบวนการทำงานรวมกันที่ใชเหตุผลการนิเทศเปนการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานของแตละบุคคลใหมีคุณภาพ 

การนิเทศเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร เพื่อใหทุกคนเกิดความเช่ือมั่นวา ไดปฏิบัติถูกตอง กาวหนา และเกิด

ประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและตัวครูเอง 

2)  จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพทั่วถึงและตอเน่ืองเปนระบบและกระบวนการ 

3)  จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาใหเชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 

 

10.  การแนะแนวการศึกษา    

มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเปนองคประกอบสำคัญ โดยใหทุกคนใน

สถานศึกษาตระหนักถึงการมีสวนรวมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

  2)  จัดระบบงานและโครงสรางองคกรแนะนำและดูแลชวยเหลือนักเรียน 

  3)  สรางความตระหนักใหครูทุกคนเห็นคุณคาของการแนะแนวและดูแลชวยเหลือนักเรียน 

4)  สงเสริมและพัฒนาใหครูไดร ับความรู เพิ ่มเติมในเรื ่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล

ชวยเหลือนักเรียนเพื่อใหสามารถ บูรณาการ ในการจัดการเรียนรูและเช่ือมโยง สูการดำรงชีวิตประจำวัน 

5)  คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทำหนาที่ครูแนะแนวครูที่

ปรึกษา ครูประจำช้ัน และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

6)  ดูแล กำกับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานแนะแนวและดูแลชวยเหลอืนักเรียนอยาง

เปนระบบ 

7)  สงเสริมความรวมมือและความเขาใจอันดีระหวางครู ผูปกครองและชุมชน 

8)  ประสานงานดานการแนะแนว ระหวางสถานศึกษา องคกรภาครัฐและเอกชน บาน   ศาสน-

สถาน ชุมชน ในลักษณะเครือขายการแนะแนว 

9)  เช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
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)  ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยดำเนินการอยางจรงิจังตอเน่ืองดวยการสนับสนุนให

ครู ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม 

6)  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

7)  จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำป (SAR) และสรุปรายงานประจำป โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรตอสาธารณชน 

 

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)  ใหบริการดานวิชาการที่สามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับแหลงวิชาการ  

ในที่อื่น ๆ 

4)  จัดกิจกรรมรวมชุมชน เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการสรางความสัมพันธอันดีกับศิษยเกาการประชุม

ผูปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานรวมกับชุมชน การรวมกิจกรรมกับสถานบันการศึกษาอื่นเปนตน 

 

14.  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการ และ

สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

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 องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกร-

เอกชน องควิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นรวมกันจัดการศึกษาและใชทรัพยากร

รวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

4)  สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรวมกันระหวางสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกร-วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการณ และสถาบันสังคมอื่น 

5)  สงเสริมสนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน 

องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการณ และสถาบันสังคมอื ่น ไดร ับความชวยเหลือ

ทางดานวิชาการตามความเหมาะสมและจำเปน 

6)  สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู ทั้งดานคุณภาพและปริมาณเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 



 
 
15.  การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 

มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  ศึกษาและวิเคาระหระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อใหผูที่

เกี่ยวของทุกรายรับรูและถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 

2)  จัดทำรางระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อใหผูที่เกี่ยวของ

ทุกฝายรับรูและถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 

3)  ตรวจสอบรางระเบียบและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษาและแกไข

ปรับปรุง 

4)  นำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติ 

5)  ตรวจสอบและประเมินผลการใชระเบียบและแนวปฏิบัติเก ี ่ยวกับงานดานวิชาการของ

สถานศึกษาและนำไปแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป 

 

16.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  ศึกษา วิเคาระห คัดเลือกหนังสือเรียนกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ที่มีคุณภาพสอดคลองกลับ

หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเปนหนังสือแบบเรียนเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 

2)  จัดทำหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ หนังสืออานประกอบ แบบฝกหัด ใบงาน   

ใบความรูเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน 

3)  ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรยีน หนังสือเสรมิประสบการณ หนังสืออานประกอบ แบบฝกหดั 

ใบงาน ใบความรูเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน 

 

17.  การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  จัดใหมีการรวมกันกำหนดนโยบาย วางแผนในเรื ่องการจัดหาและพัฒนาสื ่อการเร ียนรู          

และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

2)  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยี  

เพื่อการศึกษา พรอมทั้งใหมีการจัดต้ังเครือขายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเปนแหลงเรียนรูของสถานศึกษา 

3)  พัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุงเนนการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาที่ใหขอเท็จจริงเพื่อสรางองคความรูใหมๆเกิดข้ึน โดยเฉพาะหาแหลงสื่อที่เสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพ 

  4)  พัฒนาหองสมุดของสถานศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรูของสถานศึกษาและชุมชน 

5)  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบคุลากรในการจดัหา ผลิตใชและพัฒนาสื่อและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

 



 
 
18.  การรับนักเรียน  

หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  ใหสถานศึกษาประสานงานการดำเนินการแบงเขตพื้นที่บริการการศึกษารวมกัน และเสนอ

ขอตกลงใหเขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบ 

2)  กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา 

3)  ดำเนินการรับนักเรียนตามที่แผนกำหนด 

4)  รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน ในการติดตามชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาในการ

เขาเรียน 

5)  ประเมินผลและรายงานผลรับเด็กเขาเรียนใหเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 

 

19.  การจัดทำสำมะโนนักเรียน  

มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  ประสานงานกับชุมชนและทองถิ ่นในการสำรวจขอมูล จำนวนนักเรียนที่จะเขารับบริการ       

ทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 

  2)  จัดทำสำมะโนผูเรียนที่จะเขารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 

  3)  จัดระบบขอมูลสารสนเทศจากสำมะโนผูเรียนใหเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ 

 

20.  การทัศนศึกษา มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  วางแผนการนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 

2)  ดำเนินการนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 
 


