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วิสัยทัศนปรัชญา/วิสัยทัศน/พันธกิจ 

ฝายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญา กาญจนบุร ี
“ระบบโปรงใส เต็มใจบริการ สรางงานคุณภาพ” 

วิสัยทัศนโรงเรียน 
“โรงเรียนคุณภาพ  สภาพแวดลอมดี  มีจิตอาสา  กาวหนาไอซีที” 
 
พันธกิจโรงเรียน  

1. พัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพ  
2. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา สูมาตรฐานสากล  
3. พัฒนา คุณภาพผูเรียน ใหเปนคนดี คนเกง มีความสุข มีทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานชาติ และมาตรฐานสากล  
4. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการท่ีดี รองรับสูมาตรฐานสากล  
5. พัฒนาการใชสื่อ นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแหลงเรียนรู  
6. สงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน และทองถ่ินในการจัดการศึกษา  

 
เปาประสงคโรงเรียน  

1. นักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน  

2. นักเรียนทุกคนเปนบุคคลแหงการเรียนรู ผานเกณฑมาตรฐานการศึกษา สามารถศึกษาตอหรือ
ประกอบอาชีพ ดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพและมีความสุข  

3. ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
4. มีนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใชจัดการเรียนการสอน และมีแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย 
5. โรงเรียนกับชุมชนมีสัมพันธภาพอันดีในการบริหารการศึกษารวมกัน 
 

อัตลักษณโรงเรียน  

กิจกรรมเดน เนนจิตอาสา 

 

เอกลักษณโรงเรียน  

สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ศักดิ์ศรีลูกแมรําเพย 
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การบริหารงานวิชาการ 

 แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 

 การบริหารงานวิชาการ เปนภารกิจท่ีสําคัญของการบริหารโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  ถือเปนงานท่ีมีความสําคัญท่ีสุด  เปนหัวใจ

ของการจัดการศึกษา  ซ่ึงท้ังผูบริหารโรงเรียน  คณะครู  และผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย  ตองมีความรูความ

เขาใจ  ใหความสําคัญและมีสวนรวมในการวางแผน  กําหนดแนวทางปฏิบัติ  การประเมินผล  และการ

ปรับปรุงอยางเปนระบบและตอเนื่อง  มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากท่ีสุด  

ดวยเจตนารมณท่ีจะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียน โรงเรียน ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย  ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทํา

ใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและจัดการ  สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  

ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล  รวมท้ังปจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โรงเรียน ชุมชน ทองถ่ินได

อยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ  คลองตัว  รวดเร็ว และสอดคลองกับความตองการ 
ของผูเรียน สถานศึกษา  ชุมชน ทองถ่ิน 

2. เพ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนไดมาตรฐาน และมีคุณภาพสอดคลองกับ 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาตนเอง และจากการประเมิน
หนวยงานภายนอก 

3. เพ่ือใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนปจจัยหนุนการเรียนรูท่ีสนอง 
ตอความตองการของผู เรียน ชุมชน และ ทองถ่ิน  โดยยึดผู เรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพ และ 
ประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือใหโรงเรียนไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ 
ของบุคคล ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน และสถาบันอ่ืน ๆ อยางกวางขวาง 

 
ขอบขายและภารกิจผูรับผิดชอบ 

     1.   การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 

บทบาทและหนาท่ี 

1.  วิเคราะหกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําไว 
2.  วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือกําหนดจุดเนน หรือประเด็นท่ีสถานศึกษาใหความสําคัญ 

ศึกษาและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือนํามาเปนขอมูล 
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3. จัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษาใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
4. จัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษา เพ่ือนําไปจัดทํารายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชา

เพ่ิมเติม  จัดทําคําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู เพ่ือจัดประสบการณ  และจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนใหแกผูเรียน ประเมินผล และปรับปรุง 

5.  ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติ 
 
2.  การวางแผนงานดานวิชาการ 

บทบาทและหนาท่ี 

1. วางแผนงานดานวิชาการ  โดยการรวบรวมขอมูลและกํากับดูแล  นิเทศและติดตามเก่ียวกับงาน 
วิชาการ  ไดแก  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  การวัดผลประเมินผลและ
การเทียบโอนผลการเรียน  การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  การพัฒนาและใชสื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
และสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

2. ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

บทบาทและหนาท่ี 

1. จัดทําแผนการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู 
2. จัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูทุกชวงชั้น ตามแนวปฏิบัติการเรียนรูโดยเนน 

ผูเรียนเปนสําคัญ  พัฒนาคุณธรรมนําความรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ใชสื่อการเรียนการสอนและแหลงการเรียนรู 
4. จัดกิจกรรมพัฒนาหองสมุด หองปฏิบัติการตาง ๆ ใหเอ้ือตอการเรียนรู 
5. สงเสริมการวิจัย และพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
6. สงเสริมการพัฒนาความเปนเลิศของนักเรียน และชวยเหลือนักเรียนพิการ ดอยโอกาสและ 

มีความสามารถพิเศษ 

4.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

บทบาทและหนาท่ี 

 1.  จัดทําหลักสูตรเปนของตนเองโดยจัดใหมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม  จัดทําหลักสูตรท่ีมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจ  
สติปญญา   มีความรูและคุณธรรม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  จัดใหมีวิชาตาง ๆ ครบถวน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชา   ไดแก การศึกษาดานศาสนา  ดนตรี  นาฏศิลป  กีฬา  การศึกษาท่ี
สงเสริมความเปนเลิศของผูบกพรอง   
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 3. เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีสอดคลองสภาพปญหาความตองการของผูเรียน  ผูปกครอง ชุมชน  
สังคมและอาเซียน 
  
5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

บทบาทและหนาท่ี 

1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึง 
ความแตกตางระหวางบุคคล 
     2.  ฝกทักษะ  กระบวนการคิด  การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใช เพ่ือปองกันและ
แกไขปญหา 
     3.  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน ทําเปน รักการ
อานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
     4.  จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมท้ังปลูกฝง
คุณธรรม  คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกกลุมสาระ/วิชา 
     5.  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม  สื่อการเรียน และอํานวยความ
สะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู ท้ังนี้ ผูสอนและผูเรียนรูอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหลง
วิทยาการประเภทตาง ๆ 
     6.  จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลา  ทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดาและบุคคล
ในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
     7. ศึกษาคนควาพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรูท่ีมีความหลากหลาย  เปนระบบ  
สงผลตอคุณภาพของผูเรียน สามารถตรวจสอบความกาวหนาและประเมินผลการดําเนินการได   
 
6.  การวัดผล  ประเมินผล  และดําเนินการเทียบโอนเทาผลการเรียน 

บทบาทและหนาท่ี 

1. กําหนดระเบียบการวัด และประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยให 
สอดคลองกับนโยบายระดับประเทศ 
          2. จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
          3. วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ  ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 
          4. จัดใหมีการประเมินผลการเรียนทุกชวงชั้น และจัดใหมีการซอมเสริมกรณีท่ีมีผูเรียน ไมผาน 
เกณฑการประเมิน 
          5. ใหมีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
          6. จัดระบบสารสนเทศดานการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือใชในการอางอิง 
ตรวจสอบ และใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน 
          7. ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนดานตางๆ รายป รายภาคและตัดสินผลการ
เรียนผานระดับชั้นและจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          8. การเทียบโอนผลการเรียนเปนอํานาจของสถานศึกษา ท่ีจะแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
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เพ่ือกําหนดหลักเกณฑวิธีการ ไดแก  คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร  และวิชาการ พรอม
ท้ังใหผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 
 
7.   การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

บทบาทและหนาท่ี 

 1.  กําหนดนโยบายและแนวทางการใช  การวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู และ
กระบวนการทํางานของนักเรียน  ครู  และผูเก่ียวของกับการศึกษา 
          2. พัฒนาครู และนักเรียนใหมีความรูเก่ียวกับการปฏิรูปการเรียนรู โดยใชกระบวนการวิจัยเปน
สําคัญ ในการเรียนรูท่ีซับซอนข้ึน  ทําใหผูเรียนไดฝกการคิด  การจัดการ  การหาเหตุผลในการตอบปญหา   
          3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัย 
          4. รวบรวม  และเผยแพรผลการวิจัยเพ่ือการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมท้ังสนับสนุน
ใหครูนําผลการวิจัยมาใชเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
8.  การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

บทบาทและหนาท่ี 

1. จัดใหมีแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ใหพอเพียงเพ่ือ 
สนับสนุนการแสวงหาความรูดวยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู 

2. จัดระบบแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียนใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรูของผูเรียน  เชน  พัฒนา 
หองสมุดใหเปนแหลงการเรียนรู มุมหนังสือในหองเรียน  หองดนตรี  หองคอมพิวเตอร  หองพยาบาล   หอง
ศูนยวิชาการ  สวนสุขภาพ    สวนหนังสือ  เปนตน 

3. จัดระบบขอมูลแหลงการเรียนรูในทองถ่ินใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู ของผูเรียน ของ 
สถานศึกษาของตนเอง            

4. สงเสริมใหครูและผูเรียนไดใชแหลงเรียนรู ท้ังในและนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการ 
เรียนรู และนิเทศ  กํากับติดตาม ประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5.   สงเสริมใหครู และผูเรียนใชแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก 
 

9.   การนิเทศการศึกษา 

 บทบาทและหนาท่ี 

1. สรางความตระหนักใหแกครู และผูเก่ียวของใหเขาใจกระบวนการนิเทศภายในวาเปน 
กระบวนการทํางานรวมกันท่ีใชเหตุผลการนิเทศ เปนการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทํางานของแตละบุคคล ใหมี
คุณภาพการนิเทศเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  เพ่ือใหทุกคนเกิดความเชื่อม่ันวาไดปฏิบัติถูกตอง 
กาวหนา และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและตัวครูเอง 

2. จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพท่ัวถึง และตอเนื่องเปนระบบและกระบวนการ 
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3. จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาใหเชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขต 
พ้ืนท่ีการศึกษา 
 

10.   การแนะแนว 

 บทบาทและหนาท่ี 

1. กําหนดนโยบายการจัดการศึกษา   ท่ีมีการแนะแนวเปนองคประกอบสําคัญ   โดยใหทุก 
คนในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีสวนรวมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลชวยเหลือ 

2. จัดระบบงานและโครงสรางองคกรแนะแนวและดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให 
ชัดเจน 

3. สรางความตระหนักใหครูทุกคนเห็นคุณคาของการแนะแนว และดูแลชวยเหลือนักเรียน 
4. สงเสริมและพัฒนาใหครูไดรับความรูเพ่ิมเติม เรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล 

ชวยเหลือนักเรียน  เพ่ือใหสามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรูและเชื่อมโยงสูการดํารงชีวิตประจําวัน 
5. คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู  ความสามารถและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  ทําหนาท่ีครู 

แนะแนว    ครูท่ีปรึกษา  ครูประจาํชั้น  และคณะอนุกรรมการแนะแนว 
6. ดูแล  กํากับ  นิเทศ  ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานแนะแนว และดูแลชวยเหลือ 

นักเรียนอยางเปนระบบ 
7.   สงเสริมความรวมมือ และความเขาใจอันดีระหวางครู  ผูปกครอง และชุมชน 
8.   ประสานงานดานการแนะแนวระหวางสถานศึกษา  องคกร  ภาครัฐและเอกชน  บาน  

ศาสนสถาน  ชุมชนในลักษณะเครือขายการแนะแนว 
9.   เชื่อมโยงระบบแนะแนว  และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 

11.   การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา 

  บทบาทและหนาท่ี 

1.  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.  จัดทําแผนสถานศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตร) 
3.  จัดทําระบบบริหารและสารสนเทศ 
4.  ดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาตอง 

สรางระบบ การทํางานท่ีเขมแข็งเนนการมีสวนรวม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (Deming  
Cycle)  หรือท่ีรูจักกันวาวงจร PDCA 

5. ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยการดําเนินการอยางจริงจังตอเนื่องดวยการ 
สนับสนุนใหครู  ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม 

6. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนด เพ่ือรองรับการ 
ประเมินคุณภาพภายนอก 

7. จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR) และสรุปรายงานประจําป โดยความ 
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เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเสนอตอหนวยงานตนสังกัด และเผยแพรตอสาธารณชน 
 

12.  การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

บทบาทและหนาท่ี  

 1.  จัดกระบวนการเรียนรูรวมกับบคุคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  เอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน 

2.  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 
3.  สงเสริมใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู  ขอมูล  ขาวสารและ 

เลือกสรรภูมิปญญา  วิทยาการตาง ๆ 
4. พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ  รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุน 

ใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางชุมชน 
 

13.   การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองคกรอ่ืน 

บทบาทและหนาท่ี 

1. ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถ่ิน  เพ่ือ 
เสริมสรางพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน  รวมท้ังสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

2.  เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองคกรท้ัง 
ภาครัฐและเอกชน  เพ่ือใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน เพ่ือใหสถานศึกษาเปนแหลง 
วิทยาการของชุมชน และมีสวนในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 

3.  ใหบริการดานวิชาการท่ีสามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับแหลงวิชาการ 
ในท่ีอ่ืน ๆ 

4.  จัดกิจกรรมรวมกับชุมชนเพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมการสรางความสัมพันธอันดีกับศิษยเกา   
การประชุม ผูปกครองนักเรียน  การปฏิบัติงานรวมกับชุมชน  การรวมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน    
เปนตน 
 

14.  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  สถาน

ประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

บทบาทและหนาท่ี 

1. ประชาสัมพันธสรางความเขาใจตอบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน  สังคมอ่ืน
ในเรื่องเก่ียวกับสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการศึกษา 
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2.   จัดใหมีการสรางความรูความเขาใจ   การเพ่ิมความพรอมใหกับบุคคล  ครอบครัว ชุมชน   
องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา   สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีรวมจัดการศึกษา 

3. รวมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน  
องคกรเอกชนองคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีรวมจัดการศึกษา   
และใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด 

4. สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูระหวางสถานศึกษากับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน    
องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน   

5. สงเสริมสนับสนุนใหบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบัน 
ศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน  ไดรับความชวยเหลือทางดานวิชาการตามความเหมาะสม
และจําเปน 

6.สงเสริม และพัฒนาแหลงเรียนรู ท้ังดานคุณภาพและปริมาณ เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต  
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 

บทบาทและหนาท่ี 

1. ศึกษาและวิเคราะหระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา  
เพ่ือให ผูท่ี เก่ียวของรับรู และถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 

2. จัดระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของ 
รับรู และถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 

3.  ตรวจสอบรางระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา  และแกไข 
ปรับปรุง 

4.  นําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติ 
5.   ตรวจสอบ และประเมินผล การใชระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของ 

สถานศึกษาและนําไปแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป 
 

16.  การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา 

บทบาทและหนาท่ี 

1. ศึกษา วิเคราะห คัดเลือกหนังสือเรียน กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับ 
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือเปนหนังสือแบบเรียนใชในการจัดการเรียนการสอน 

2.  จัดทําหนังสือเรียน  หนังสือเสริมประสบการณ  หนังสืออานประกอบ  แบบฝกหัด  ใบ 
งาน  ใบความรู เพ่ือใชประกอบการเรียนการสอน 

2. ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรยีนเรียน  หนังสือเสริมประสบการณ   หนังสืออาน 
ประกอบ   แบบฝกหัด   ใบงาน  ใบความรู เพ่ือใชประกอบการเรียนการสอน 
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17.  การพัฒนา และใชส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

บทบาทและหนาท่ี 

1. จัดใหมีการรวมกันกําหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู  
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

2.    พัฒนาบุคลากรใสถานศึกษาในเรื่องเก่ียวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยีเพ่ือ    
การศึกษา พรอมท้ังใหมีการจัดตั้งเครือขายทางวิชาการ  ชมรมวิชาการเพ่ือเปนแหลงการเรียนรู 

3.    พัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  โดยมุงเนนการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาท่ีใหขอเท็จจริงเพ่ือสรางองคความรูใหม ๆ เกิดข้ึน  โดยเฉพาะหาแหลงสื่อท่ีเสริมการจัด 
การศึกษาของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาหองสมุดของสถานศึกษา ใหเปนแหลงการเรียนรูของสถานศึกษาและชุมชน 
5.  นิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต  ใชและพัฒนาสื่อ  

และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

ดานบริหารวิชาการ 

 1.  หัวหนางานบริหารวิชาการ   ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมการบริหารวิชาการ มีหนาท่ี ดูแล กํากับ 

ติดตาม กลั่นกรองอํานวยความสะดวก ใหคําแนะนํา ปรึกษาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในกลุม

การบริหารวิชาการตามขอบขายและภารกิจการบริหารวิชาการ ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของกับการจัดระบบ

บริหารองคกร การประสานงานและใหบริการสนับสนุน สงเสริมใหฝายบริหารงานวิชาการตาง ๆ ในโรงเรียน

สามารถบริหารจัดการและดําเนินการตามบทบาทภารกิจ อํานาจหนาท่ีดวยความเรียบรอย ตลอดจน

สนับสนุนและใหบริการขอมูล ขาวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณทางการศึกษา และทรัพยากรท่ีใชในการจัด

การศึกษาแกเจาหนาท่ีของแตละฝายงาน เพ่ือใหฝายบริหารจัดการไดอยางสะดวกคลองตัว มีคุณภาพและ

เกิดประสิทธิภาพ 

 2.  หัวหนาวิชาการสายช้ัน  ปฏิบัติหนาท่ีผูชวยหัวหนากลุมการบริหารวิชาการ มีหนาท่ีชวย

หัวหนากลุมการบริหารวิชาการ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของงานบริหารงานวิชาการและหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ี

หัวหนากลุมบริหารวิชาการมอบหมายปฏิบัติหนาท่ีแทนในกรณีหัวหนาบริหารงานวิชาการไมสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีได 

 

ขอบขายงานบริหารวิชาการ มีดังนี้ 

1.  การพัฒนาหรือการดําเนินงานเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น              

มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้ 



10 
 

1)  วิเคราะหกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําไว 
2)  วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือกําหนดจุดเนนหรือประเด็นท่ีสถานศึกษาหรือกลุมเครือขาย

สถานศึกษาใหความสําคัญ 
3)  ศึกษาและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชน  เพ่ือนํามาเปนขอมูลจัดทํา

สาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษาใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
4)  จัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษาเพ่ือนําไปจัดทํารายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชา

เพ่ิมเติม  จัดทําคําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู เพ่ือจัดประสบการณและกิจกรรม
การเรียนการสอนใหแกผูเรียนประเมินผลและปรับปรุง 

5)  ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติ 
 

2.  การวางแผนงานดานวิชาการ  มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1)  วางแผนงานดานวิชาการโดยการรวบรวมขอมูลและกํากับ ดูแล นิเทศและติดตามเก่ียวกับงาน
วิชาการ ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และ
การเทียบโอนผลการเรียนการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใชสื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

2)  ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1)  จัดทําแผนการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูโดยความรวมมือของเครือขายสถานศึกษา 
2)  จัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูทุกชวงชั้น ตามแนวปฏิรูปการเรียนรูโดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญ   บูรณาการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนพัฒนาคุณธรรม
นําความรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

)  ใชสื่อการเรียนการสอนและแหลงการเรียนรู 
4)  จัดกิจกรรมพัฒนาหองสมุด หองปฏิบัติการตาง ๆ ใหเอ้ือตอการเรียนรู 
5)  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
6)  สงเสริมการพัฒนาความเปนเลิศของนักเรียน และชวยเหลือนักเรียนพิการดอยโอกาสและมี

ความสามารถพิเศษ 
 

4.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1  จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนของตนเอง 
    1.1  จัดใหมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรข้ึนใชเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ

และสังคมและเปนตนแบบใหกับโรงเรียนอ่ืน 
    1.2  จัดทําหลักสูตรท่ีมุงเนนพัฒนานักเรียนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา 

มีความรูและคุณธรรม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
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    1.3  จัดใหมีวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

    1.4  เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาใหสูงและลึกซ้ึงมากข้ึนสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ ไดแก 
การศึกษาดานศาสนา ดนตรี นาฏศิลป กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาท่ีสงเสริมความเปนเลิศ ผูบกพรอง พิการ 
และการศึกษาทางเลือก 

    1.5  เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีสอดคลองสภาพปญหา ความตองการของผูเรียน 
ผูปกครอง ชุมชน สังคม และโลก 

2)  สถานศึกษาสามารถจัดทําหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู การสอนและอ่ืน ๆ ใหเหมาะสม
กับความสามารถของนักเรียนตามกลุมเปาหมายพิเศษ โดยความรวมมือของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และเครือขายสถานศึกษา 

3)  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 
4)  นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลใหสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษารับทราบ 
 

5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู   มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1)  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล 

2)  ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหา 

3)  จดักิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รัก
การอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

4)  จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมท้ัง
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงานและคุณลักษณะอันพ่ึงประสงคไวในทุกวิชา 

5)  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความ
สะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู ท้ังนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลง
วิทยาการประเภทตาง ๆ 

6)  จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ี  มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดาและ
บุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
 

6.  การวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน   มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1)  กําหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยสอดคลอง
กับนโยบายระดับประเทศ 

2)  จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
3)  วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 
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4)  จัดใหมีการประเมินผลการเรียนทุกชวงชั้น  และจัดใหมีการซอมเสริมกรณีท่ีมีผูเรียนไมผาน
เกณฑการประเมิน 

5)  จัดใหมีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
6)  จดัระบบสารสนเทศดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน  เพ่ือใชในการ

อางอิง ตรวจสอบและใชประโยชนในการพัฒนาการเรยีนการสอน 
7)  ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนดานตาง ๆ รายป/รายภาค  และตัดสินผล

การเรียนการผานชวงชั้นและจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
8)  การเทียบโอนผลการเรียนเปนอํานาจของสถานศึกษาท่ีจะแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือ

กําหนดหลักเกณฑวิธีการ ไดแก คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษา ท้ังในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพรอมท้ังให
ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 
 

7.  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1)  กําหนดนโยบายและแนวทางการใชการวิจยัเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทํางานของนักเรียน 
ครู และผูเก่ียวของกับการศึกษา 

2)  พัฒนาครูและนักเรียนใหมีความรูเก่ียวกับการปฏิรูปการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเปน
สําคัญในการเรียนรูท่ีซับซอนข้ึนทําใหผูเรียนไดฝกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปญหา การ
ผสมผสานความรูแบบสหวิทยาการและการเรียนรูในปญหาท่ีตนสนใจ 

3)  พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัย 
4)  รวบรวม และเผยแพรผลการวิจัยเพ่ือการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมท้ังสนับสนุน

ใหครูนําผลการวิจัยมาใช เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

8.  การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1)  จัดใหมีแหลงเรียนรูอยางหลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาใหพอเพียง  เพ่ือ
สนับสนุนการแสวงหาความรูดวยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู 

2)  จัดระบบแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียนใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรูของผูเรียน เชน พัฒนา
หองสมุดหมวดวิชา หองสมุดเคลื่อนท่ี มุมหนังสือในหองเรียน หองพิพิธภัณฑ หองมัลติมีเดีย หอง
คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต ศูนยวิชาการ ศูนยวิทยบริการ Resource Center สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี 
สวนหนังสือ สวนธรรมะ เปนตน 

3)  จัดระบบขอมูลแหลงการเรียนรูในทองถ่ินใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรูของผูเรียนของสถานศึกษา
ของตนเอง เชน จัดเสนทาง/แผนท่ี และระบบการเชื่อมโยงเครือขายหองสมุดประชาชน หองสมุด
สถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ภูมิปญญาทองถ่ิน ฯลฯ 

4)  สงเสริมใหครูและผูเรียนไดใชแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและ
นิเทศ กํากับติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
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9.  การนิเทศการศึกษา มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1)  สรางความตระหนักใหแกครูและผูเก่ียวของใหเขาใจกระบวนการนิเทศภายในวาเปน
กระบวนการทํางานรวมกันท่ีใชเหตุผล  การนิเทศเปนการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทํางานของแตละบุคคลใหมี
คุณภาพ การนิเทศเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหทุกคนเกิดความเชื่อม่ันวา ไดปฏิบัติถูกตอง 
กาวหนา และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและตัวครูเอง 

2)  จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพท่ัวถึงและตอเนื่องเปนระบบและกระบวนการ 
3)  จดัระบบนิเทศภายในสถานศึกษาใหเชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 
 

10.  การแนะแนวการศึกษา   มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1)  กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีการแนะแนวเปนองคประกอบสําคัญ โดยใหทุกคนใน
สถานศึกษาตระหนักถึงการมีสวนรวมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 2)  จดัระบบงานและโครงสรางองคกรแนะแนวและดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 3)  สรางความตระหนักใหครูทุกคนเห็นคุณคาของการแนะแนวและดูแลชวยเหลือนักเรียน 

4)  สงเสริมและพัฒนาใหครูไดรับความรูเพ่ิมเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล
ชวยเหลือนักเรียนเพ่ือใหสามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรูและเชื่อมโยงสูการดํารงชีวิตประจําวัน 

5)  คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ทําหนาท่ีครูแนะแนว  ครู
ท่ีปรึกษา ครูประจําชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

6)  ดูแล กํากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานแนะแนวและดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางเปนระบบ 

7)  สงเสริมความรวมมือและความเขาใจอันดีระหวางครู ผูปกครองและชุมชน 
8)  ประสานงานดานการแนะแนว ระหวางสถานศึกษา องคกรภาครัฐและเอกชน บาน  ศาสนสถาน 

ชุมชน ในลักษณะเครือขายการแนะแนว 
9)  เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 

 
11.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1)  กําหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมเติมของสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและความตองการของชุมชน 

2)  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสรางการบริหารท่ีเอ้ือตอการพัฒนางานและการ
สรางระบบประกันคุณภาพภายใน  จัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู ขอมูล มีความสมบูรณเรียกใชงาย 
สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

3)  จัดทําแผนสถานศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตร) 
4)  ดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาตองสราง

ระบบการทํางานท่ีเขมแข็ง  เนนการมีสวนรวมและวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (Deming Cycle)    
หรือท่ีรูจักกันวาวงจร PDCA 
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5)  ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  โดยดําเนินการอยางจริงจังตอเนื่องดวยการสนับสนุน
ใหครู ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม 

6)  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนด  เพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

7)  จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR) และสรุปรายงานประจําป โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เสนอตอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรตอสาธารณชน 
 
12.  การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ  มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1)  จัดกระบวนการเรียนรูรวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เอกชน  องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน 
 2)  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 

3)  สงเสริมใหชุมชนมีการจัดการศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสารและรูจัก
เลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ 

4)  พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ  รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางชุมชน 

 

13.  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 

มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1)  ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเสริมสราง
พัฒนาการของนักเรียนทุกดานรวมท้ังสืบสานจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน 

2)  เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองคกรท้ังภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชนและมีสวนในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 

3)  ใหบริการดานวิชาการท่ีสามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับแหลงวิชาการ       
ในท่ีอ่ืน ๆ 

4)  จัดกิจกรรมรวมชุมชน เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมการสรางความสัมพันธอันดีกับศิษยเกา  การ
ประชุมผูปกครองนักเรียน การปฏิบตัิงานรวมกับชุมชน การรวมกิจกรรมกับสถานบันการศึกษาอ่ืน เปนตน 

 

14.  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการ 

และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา   มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1)  ประชาสัมพันธสรางความเขาใจตอบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนในเรื่อง
เก่ียวกับสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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2)  จัดใหมีการสรางความรูความเขาใจ การเพ่ิมความพรอมใหกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอ่ืนท่ีรวมจัดการศึกษา 

3)  รวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนรวมกันจัดการศึกษาและใช
ทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

4)  สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรวมกันระหวางสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

5)  สงเสริมสนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชมุชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ไดรับความชวยเหลือ
ทางดานวิชาการตามความเหมาะสมและจําเปน 

6)  สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู ท้ังดานคุณภาพและปริมาณเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

15.  การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 

มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1)  ศึกษาและวิเคราะหระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา เพ่ือใหผูท่ี
เก่ียวของทุกรายรับรูและถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 

2)  จัดทํารางระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของ
ทุกฝายรับรูและถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 

3)  ตรวจสอบรางระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษาและแกไข
ปรับปรุง 

4)  นําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติ 
5)  ตรวจสอบและประเมินผลการใชระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของ

สถานศึกษาและนําไปแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป 
 

16.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1)  ศึกษา วิเคราะห คัดเลือกหนังสือเรียนกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับ
หลักสูตรสถานศึกษา  เพ่ือเปนหนังสือแบบเรียนและใชในการจัดการเรียนการสอน 

2)  จัดทําหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ หนังสืออานประกอบ แบบฝกหัด ใบงาน        
ใบความรูเพ่ือใชประกอบการเรียนการสอน 

3)  ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ หนังสืออานประกอบ 
แบบฝกหัด ใบงาน ใบความรูเพ่ือใชประกอบการเรียนการสอน 
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17.  การพัฒนาและใชส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1)  จัดใหมีการรวมกันกําหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู          
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 

2)  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเก่ียวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยี  เพ่ือ
การศึกษา พรอมท้ังใหมีการจัดตั้งเครือขายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพ่ือเปนแหลงเรียนรูของสถานศึกษา 

3)  พัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  โดยมุงเนนการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาท่ีใหขอเท็จจริงเพ่ือสรางองคความรูใหม ๆ เกิดข้ึน โดยเฉพาะหาแหลงสื่อท่ีเสริมการจัดการศึกษา     
ของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
 4)  พัฒนาหองสมุดของสถานศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรูของสถานศึกษาและชุมชน 

5)  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใชและพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
18.  การรับนักเรียน  มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1)  ใหสถานศึกษาประสานงานการดําเนินการแบงเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษารวมกัน และเสนอ
ขอตกลงใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเห็นชอบ 

2)  กําหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
3)  ดําเนินการรับนักเรียนตามท่ีแผนกําหนด 
4)  รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน ในการติดตามชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหาในการ

เขาเรียน 
5)  ประเมินผลและรายงานผลรับเด็กเขาเรียนใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ 

 
19.  การจัดทําสํามะโนนักเรียน มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1)  ประสานงานกับชุมชนและทองถ่ินในการสํารวจขอมูล จํานวนนักเรียนท่ีจะเขารับบริการ       
ทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 
 2)  จัดทําสํามะโนผูเรียนท่ีจะเขารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
 3)  จัดระบบขอมูลสารสนเทศจากสํามะโนผูเรียนใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับทราบ 
 

20.  การทัศนศึกษา  มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1)  วางแผนการนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 
2)  ดําเนินการนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด 
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