
 



คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาวิสัยทัศน์โรงเรียน 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

ภายในปี 2565 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ผู้เรียนได้รบัโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วและเสมอภาค มีคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ครูพฒันาเป็นครูมืออาชีพ ภายใต้การบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วมโดย ใช้
เทคโนโลยีเป็นเครือ่งมอืในการบรหิารและจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาใหป้ระชากรในวัยเรียนในเขตบรกิาร                                                                  
2. จัดการศึกษาใหผู้้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ ตามมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค ์

1. ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคนได้รบับริการด้านการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

2. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม และมีความรู้ตามมาตรฐานสากล 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รบัการพัฒนามสีมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

4. มีระบบบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล เน้นการมสี่วนร่วมของทกุภาคส่วน 

5 .มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีท่ันสมัยมาใช้ในการจดัการเรียนการสอนและบริหารจัดการ 

6. บุคลากรทุกคนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต 

ปรัชญาของโรงรียน  สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่วิชา 

สีประจำโรงเรียน  “ม่วง-ชมพู” 

เอกลักษณ์   “คุณธรรมนำความรู”้ 

อัตลักษณ์   สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่วิชา 

สมรรถนะสำคญัของผู้เรียน 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งใหผู้้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี ้

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและสง่สาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารและประสบการณ์อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพือ่ขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การ



เลือกรบัหรือไม่รบัข้อมลูข่าวสารด้วยหลักเหตผุลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลอืกใช้วิธีการสื่อสาร ทีม่ี
ประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสงัคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสงัเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรูห้รือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสงัคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกป้ัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตกุารณ์ต่าง ๆ ในสงัคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจ
ที่มีประสทิธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบทีเ่กิดข้ึนต่อตนเอง สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสงัคมด้วยการสร้าง
เสริมความสมัพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรบัตัวให้ทันกบั
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่สง่ผลกระทบต่อ
ตนเองและผูอ้ื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมทีักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพือ่การพัฒนาตนเองและสงัคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแกป้ัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพือ่ใหส้ามารถอยูร่่วมกบั
ผู้อื่นในสงัคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี ้

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สจุริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝ่เรียนรู ้

5. อยู่อย่างพอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการทำงาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 



ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิง่ที่ดงีามเพือ่ส่วนรวม 

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบง่ปัน 

7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้นอ้ยรูจ้ักการเคารพผู้ใหญ่ 

9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ฏิบัติตามพระราชดำรสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาท สมเด็จพระ 

เจ้าอยู่หัวรู้จกัอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมทีจ่ะขยายกิจการ 

เมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ด ี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกเิลสมีความละอายเกรงกลัวต่อ 

บาปตามหลกัของศาสนา 

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การบริหารงานวิชาการ 

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 

   การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจทีส่ำคัญของการบรหิารโรงเรียนตามที่พระราชบัญญัตกิารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ(ฉบบัที่ 2)พ.ศ.2545 ถือเป็นงานที่มีความสำคัญทีสุ่ด เป็นหัวใจของการจัด
การศึกษา ซึ่งทัง้ผูบ้รหิาร โรงเรียน คณะครู และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสำคัญและ 
มีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดแนวทางปฏิบัตกิารประเมนิผล และการปรบัปรุงแก้ไขอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง 
มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากทีสุ่ด ด้วยเจตนารมณ์ทีจ่ะใหส้ถานศึกษาดำเนินการ
ได้โดยอิสระ คลอ่งตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้รียนโรงเรียน ชุมชน ท้องถ่ิน และการมสี่วนร่วมจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปจัจัยสำคัญทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบรหิารและจัดการ สามารถ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งปัจจัยเกือ้หนุนการพฒันาคุณภาพ
นักเรียน โรงเรียน ชุมชน ท้องถ่ิน ได้อย่างมีคุณภาพและมปีระสทิธิภาพ 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้บรหิารงานด้านวิชาการได้โดยอสิระ คล่องตัว รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน 

2. เพื่อให้การบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนไดม้าตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคล้องกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และ จากการประเมินหน่วยงานภายนอก 

3. เพื่อให้โรงเรียนพฒันาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ทีส่นองต่อความ
ต้องการของผูเ้รียน ชุมชน และ ท้องถ่ิน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของบุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ สถาบันอื่นๆอย่างกว้างขวาง 

งานและหนา้ท่ีรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

มีหน้าท่ี 

1. วางแผน อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม บรหิารงานวิชาการ 
2. ร่วมกับคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรจัดทำโครงสร้างหลกัสูตร                                                 
3. สง่เสรมิ สนับสนุน และประสานงานในการปฏิบัติงานของกลุม่/งานต่างๆของโรงเรียน                        
4. รวบรวม ระเบียบแนวปฏิบัติ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องของข้าราชการครู และบุคลากร                            
5. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานในกลุ่มวิชาการ                                          
6. บริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้บรรลุป้าหมายและจุดเนน้ของกระทรวงศึกษาธิการ                           
7. นเิทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลของงานกลุ่มบรหิารวิชาการ                                               



8. สรุป รายงานผล การปฏิบัติงานของกลุม่วิชาการใหผู้้บริหารโรงเรียนทราบ                                           
9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

มีหน้าท่ี 

1. ลงทะเบียนรับ-สง่หนงัสอื โต้ตอบหนงัสอื แจกจ่าย จัดเกบ็รักษาตามระเบียบสารบรรณ                     
๒. จัดทำแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้องกบังานวิชาการไว้บรกิาร                                                              
3. สรุปประเมินผลและปรบัปรุงงานวิชาการให้มปีระสิทธิภาพ                                                       
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผูบ้รหิารสถานศึกษา                                                                  
5. ดแูลความเรียบร้อย ความสะอาดของสำนกังานกลุ่มบรหิารงานวิชาการ                                        
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

2. แผนงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

มีหน้าท่ี 

 มีหน้าท่ี 

1. ประสานงาน กำหนดนโยบายและจัดทำแผนงานของกลุม่บรหิารงานวิชาการ 

2. จัดทำแผนงาน / โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุม่บรหิารงานวิชาการ 

3. ประสานงาน ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตกิารของกลุม่บริหารงาน 

วิชาการ 

4. จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์กลุ่มบรหิารงานวิชาการเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ 

5. จัดระบบควบคุมภายใน และระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของกลุ่มบรหิารงานวิชาการ 

6. สรุป รวบรวม จัดระบบข้อมลู สารสนเทศวิชาการ รายงานโครงการกจิกรรมกลุ่มบรหิารงาน 

วิชาการ 

7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานพัฒนาหลักสูตรและงานพัฒนากระบวนการเรียนรู ้

มีหน้าท่ี 

1. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรสถานศึกษา สาระ มาตรฐาน ใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานสาระแกนกลาง 

2. จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและสาระตางๆ ให้มีในหลกัสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับวิสัยทัศน์ 



เป้าหมายและคุณลักษณะที่พงึประสงค์ โดยบูรณาการเนือ้หาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรูเดียวกันและ 

ระหว่างกลุม่สาระการเรียนรูตามความเหมาะสม 

3. วางแผน และดำเนินการประเมินการใช้หลักสูตร 

4. นิเทศ ติดตาม พัฒนา ประเมินผลและปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษาตามความเหมาะสม 

5. จัดตารางสอน 

6. คัดเลือกหนังสือเรียน 

7. ประสานคณะครูจัดทำหลกัสูตรระดับช้ันเรียน ทั้งรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม นำสู่การ 

จัดทำแผนการจัดการเรียนรูการผลิตสื่อ เครื่องมือวัดผลประเมินผลในการจัดการเรียนรูใหผเูรียนไดรับการ 

พัฒนาเต็มตามศักยภาพไดมาตรฐานการศึกษา 

8. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร สรปุปญัหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อปรบัปรุง 

หลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนและความตองการของทองถ่ิน 

9. ส่งเสรมิความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน ประสานความร่วมมอืในการพฒันาวิชาการกับสถาบันอื่น 

สนับสนุนงานวิชาการแกบุ่คคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นทีจ่ัดการศึกษา 

10. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่เกี่ยวของ และ/หรือไดรบัมอบหมาย 

4. งานทะเบยีนนักเรียนและวัดผล 

4.๑ งานทะเบียนและข้อมลูประวัตินักเรยีน 

มีหน้าท่ี 

1. งานรับนักเรียนใหม่ การมอบตัว /การตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารมอบตัว 

2. งานทะเบียนประวัติข้อมูลของนักเรียน (ข้อมลู SGS ) 

3. งานจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน 

4. จัดทำรายช่ือนักเรียนให้ถูกต้องและเป็นปจัจบุัน 

5. งานเกี่ยวข้องกบัการจัดทำ และบรกิารเอกสาร หลักฐานทางการเรียนของนักเรียน เช่น ปพ. 

ต่าง ๆ หลักฐานผลการเรียน ประกาศนียบัตร รวมทั้งหนังสอืรับรองผลการเรียน ทกุประเภท 

6. งานเก็บเอกสารแสดงผลการเรียนของนกัเรียนทั้งหมด 

7. งานตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียน 



8. จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA ) 

9. จัดทำแบบรายงานผู้สำเรจ็การศึกษา 

10. งานเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่ย้ายเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา 

11. งานสถิติข้อมูลงานทะเบียน 

  12. ภาระงานอื่นที่โรงเรียนมอบหมาย 

4.๒ งานวัดผล 

มีหน้าท่ี 

1. ตรวจสอบรายช่ือนักเรียนที่มสีิทธ์ิสอบ ที่ต้องการสอบแกต้ัว เพื่อรายงานใหผู้้บริหารสถานศึกษา 

หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องทราบ 

2. ดูแลและตรวจสอบการวัดผลและประเมินผลรายวิชาต่างๆ 

3. จัดสอบวัดผลกลางภาค ปลายภาค และการสอบอื่นๆ 

4, ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแก้ตัว การลงทะเบียนเรียนซำ้ การพักการเรียน 

5. ประกาศผลการเรียนปกติ/ แก้ตัว/ เรียนซ้ำ 

  6. ตรวจสอบผลการใหร้ะดับคะแนน (ปพ. 5) ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่ออนุมัติ 

ผลการเรียน 

7. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รบัการอนุมัติแล้ว ส่งงานทะเบียน (ผลการเรียนรวมถงึผลการแก้ตัวของ 

นักเรียน) 

  8. เก็บรกัษาเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกบังานวัดผลและประเมินผล 

การเรียนตามระเบียบ (ปพ.5 และอื่นๆ) 

  9. วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายภาคเรียน และผลการทดสอบระดับชาติO-NET รายป ี

10. จัดทำคู่มือ เอกสาร ระเบียบแนวปฎิบัติ และแบบฟอรม์เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ 

เรียน 

 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

 



5. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพและงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

มีหน้าท่ี 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบรหิาร การจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ 

สถานศึกษา 

2. ส่งเสรมิให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ให้แตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพรผ่ลงานการจิวัย หรือ 

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกบัสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและ 

สถาบันอื่น 

4. กำหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และ 

กระบวนการท างานของนักเรียน ครูและผูเ้กี่ยวข้องกบัการศึกษา 

5. พัฒนาครูและนกัเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกบัการปฏิรปูการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญ 

ในการเรียนรูท้ี่ซับซ้อนข้ึนทำใหผู้เ้รียนได้ฝกึการคิด การจัดการ การหาเหตผุลในการตอบปญัหา การผสมผสาน 

ความรู้แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปญัหาที่ตนสนใจ 

6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย รวบรวม และเผยแพรผ่ลการวิจัยเพื่อการเรียนรู ้

และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครูนำผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรูก้ารพฒันา 

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

7. ศึกษา วิเคราะห์ ความจำเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยเีพื่อการจัดการเรียนการสอน และ 

บรหิารงานวิชาการ 

8. จัดให้มีการร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจดัหาและพฒันาสือ่การเรียนรู้และ 

เทคโนโลยีเพือ่การศึกษาของสถานศึกษา 

9. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกบัการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยเีพื่อ 

การศึกษาพรอ้มทัง้ให้มกีารจัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหลง่การเรียนรู้ของสถานศึกษา 

10. ส่งเสรมิให้ครผูลิต พฒันาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 

11. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพฒันางานด้านวิชาการ 

12. พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมุ่งเนน้การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการ 



ศึกษาที่ให้ข้อเทจ็จริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดข้ึน โดยเฉพาะหาแหล่งสื่อทีเ่สริมการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

13. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพือ่ 

การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ 

สถาบันอื่น 

14. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรในการจัดหา ผลิตใช้และพัฒนาสื่อและ 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

  15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

6.งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้

มีหน้าท่ี 

1. จัดหา จัดซือ้หนงัสือ วารสาร หนงัสอืพิมพ์ และซีดี จัดเตรียมสื่อทกุประเภท 

2. งานบรกิารด้านยืมและคืนหนงัสอื วารสาร หนังสือพิมพ์ ซีดีและการศึกษาค้นคว้าอินเตอร์เน็ต 

3. จัดป้ายนิเทศ นิทรรศการ จัดแหลง่เรียนรู้ภายในและภายนอก 

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการอ่านอย่างหลากหลาย 

5. จัดบรกิารการศึกษา ค้นคว้า ด้วยสื่อเทคโนโลย ี

6. สำรวจ จัดทำทะเบียนแหลง่เรียนรู้ทีเ่กี่ยวกบัการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอก 

7. สถานศึกษา 

8. ส่งเสริม สนบัสนุน ให้ครูใช้แหลง่เรียนรู้ทัง้ในและนอกสถานศึกษาในการจัดการเรียน 

9.  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

7. งานนิเทศการศึกษา 

มีหน้าท่ี 

1. สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการ 

ท างานร่วมกันที่ใช้เหตุผล การนเิทศเป็นการพัฒนาปรบัปรงุวิธีการท างานของแตล่ะบุคคลให้มีคุณภาพ การ 

นิเทศเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการบรหิาร เพือ่ให้ทกุคนเช่ือมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้องก้าวหน้าและเกิดประโยชน ์

สูงสุดต่อผูเ้รียนและตัวครูเอง 

2. จัดระบบงานนเิทศวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึงและ 



ต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา ให้เช่ือมโยงกับระบบ 

นิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ การจัดระบบนเิทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ 

สถานศึกษาอื่น หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

4. ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพฒันาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ 

และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

5. ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนเิทศการศึกษาในสถานศึกษา 

6. ปฏิบัตงิานอื่นๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

8. งานแนะแนวการศึกษา 

8.1 งานแนะแนว 

มีหน้าท่ี 

1. กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มกีารแนะแนวเป็นองค์ประกอบสำคัญ โดยให้ทุกคนใน 

สถานศึกษาตระหนกัถึงการมสี่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว 

2. จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนว ของสถานศึกษาให้ชัดเจน 

3. จัดกจิกรรม / สอนแนะแนวในสถานศึกษา 

4. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกบัระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน 

5. จัดหาข้อมลู การศึกษาต่อให้ความรู้ความเข้าใจในการสอบศึกษาต่อ 

6, ประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน 

ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายและแนะแนว 

7. ประสานกับกลุ่มวิชาการในด้านการเรียน การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ 

8. ประสานกับกลุ่มบรหิารกิจการนักเรียนเพื่อส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านการเรียนและ 

พฤติกรรมนักเรียน 

9. ประสานงานกบัหน่วยงาน สถาบันต่างๆ ให้การบริการด้านข้อมูลการศึกษาต่อและด้านอาชีพแก่ 



นักเรียน 

10. ดูแล กำกบั นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานแนะแนวอย่างเป็นระบบ 

11. สง่เสรมิความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผูป้กครองและชุมชน 

12. ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา 

13. ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับ 

สถานศึกษา หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

14. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 

15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รบัมอบหมาย 

16. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บรหิารสถานศึกษา 

8.2 กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และทุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ 

มีหน้าท่ี 

1. สำรวจประเภทกองทุน และจัดทำข้อมลูยอดวงเงินและหลักเกณฑ์ของแตล่ะกองทุน 

2. สำรวจความต้องการของนกัเรียนและคัดเลือกเสนอใหกู้้ยมืตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

3. ประสานการกู้ยมืกบัหน่วยปฏิบัตทิี่เกี่ยวข้อง 

4. สร้างความตระหนักแก่ผู้กู้ยมื 

5. จัดระบบจัดสรรเงินปจัจัยพื้นฐานและทุนการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตาม 

กฎหมายทัง้การจัดหาและการใช้เงินปัจจัยพื้นฐานเพื่อการศึกษา 

6. วางระเบียบการใช้เงินปจัจัยพื้นฐาน 

7. ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆเพือ่ใหบ้ริการช่วยเหลือนักเรียนด้านทุนการศึกษา 

8. ดำเนินการใช้เงินปัจจัยพื้นฐาน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 

9. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดำเนนิงาน 

8.3 งานนักเรียนเรียนรวม 

มีหน้าท่ี 

1. ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนพกิาร 



2. คัดกรองนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู ้

3. สนับสนุนจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กบันักเรียนพกิาร 

4. ติดต่อประสานงานกบัผูป้กครองทีม่ีความบกพร่องด้านต่างๆ 

5. จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กบันักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

9.งานรับนักเรียน 

มีหน้าท่ี 

1. ประสานงานกบัชุมชนและท้องถ่ินในการสำรวจข้อมลู จำนวนนักเรียนทีจ่ะเข้ารับบรกิารทาง 

การศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 

2. จัดทำข้อมูลผู้ทีจ่ะเข้ารับบรกิารทางการศึกษาของสถานศึกษา ให้สามารถนำข้อมลูมาใช้ได้อย่างม ี

ประสิทธิภาพ 

3. เสนอข้อมลูสารสนเทศ ใหเ้ขตพื้นที่การศึกษาทราบ 

4. ใหส้ถานศึกษาประสานงานการดำเนินการแบ่งเขตพื้นที่บริการการศึกษาร่วมกันและเสนอข้อตกลง 

ให้เขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบ 

5. กำหนดแผนการรบันักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา 

6. ดำเนินการรบันักเรียนตามแผนที่กำหนด 

7. ร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนกัเรียนที่มปีัญหาในการเข้า 

เรียน 

8. ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนให้เขตพื้นที่การศึกษารบัทราบ 

10.งานโครงการตามนโยบายและจุดเน้น 

10.1 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

มีหน้าท่ี 

1. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดี คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรยีน 

พัฒนาศักยภาพ มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของสังคม 

2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ชิงบรูณาการ ให้ผูเ้รียนได้พฒันาความรู้ 



ความสามารถ คุณลักษณะที่พงึประสงค์และทักษะการด ารงชีวิตได้ตามศักยภาพ 

3. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีทกัษะวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และพฒันา 

คุณภาพการจัดการศึกษา 

4. เพิม่สมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพือ่จัดกระบวนการ 

เรียนรู้และบรหิารจัดการให้เกิดประโยชน์สงูสุดแกผู่้เรียน 

5. ระดมสรรกำลงั สร้างระบบเครือข่ายอปุถัมภ์การศึกษาที่เข้มแข็ง อันเกิดจากพลงัการมีส่วนร่วม 

ของชุมชน และองค์กรประชาสังคม ในรูปแบบของผู้อปุถัมภ์และผูร้่วมคิดร่วมปฏิบัติ ร่วมพฒันา 

6. เปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้เข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อสร้างโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ 

10.2 โครงการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีหน้าท่ี 

1. วางแผนดำเนินการตามโครงการสถานศึกษาตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 

2. จัดแบง่หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงการต่างๆ ให้คณะครู 

3. ประสานงานในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและอปุสรรคในการทำงาน 

4. ดำเนินการตามโครงการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. สรุปและประเมินโครงการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผูบ้รหิารสถานศึกษา 

7. ปฏิบัตหิน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

10.3 โครงการอริยเกษตร 

มีหน้าท่ี 

1. วางแผนดำเนินการตามโครงการอริยเกษตร 

2. จัดแบง่หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงการต่างๆ ให้คณะครู 

3. ประสานงานในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและอปุสรรคในการทำงาน 

4. ดำเนินการตามโครงการอริยเกษตร 

5. สรุปและประเมินโครงการอริยเกษตร 



6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผูบ้รหิารสถานศึกษา 

7. ปฏิบัตหิน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

10.4 โครงการรักการอ่านเฉลมิพระเกียรติ 

มีหน้าท่ี 

1. ประสานงานกบัผู้ทีเ่กี่ยวข้องและวางแผนกำหนดกจิกรรมตามโครงการ 

2. จัดอบรมนักเรียนทีเ่ป็นแกนนำรักการอ่าน เพือ่ขยายเครอืข่ายรักการอ่าน 

3. จัดทำเอกสารช้ีแจงเกี่ยวกับโครงการรกัการอ่านให้กบัผูท้ีเ่กี่ยวข้อง 

4. ประสานงานกบัคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูประจำช้ัน เพื่อช่วยกำกบัดูแลให้คำปรกึษา 

นักเรียน เพื่อให้นักเรียนตระหนักเห็นความสำคัญของการรกัการอ่าน 

5. ประสานงานกบันักเรียนแกนนำ เพื่อขยายเครือข่ายรกัการอ่าน 

6. จัดกจิกรรมทีส่่งเสริมให้นกัเรียนมีนสิัยรักการอ่าน 

7. สรุปและประเมินโครงการ 

8. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผูบ้รหิารสถานศึกษา 

9. ปฏิบัตหิน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

11.5 โครงการโรงเรียนคุณธรรมมูลนธิิยุวพัฒน์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ 

มีหน้าท่ี 

1. ประชุมวางแผนกำหนดจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์และโครงงานคุณธรรม 

ของ สพฐ. 

2. ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนแกนนำ 

3. ดำเนินการสง่เสรมิให้นักเรียนทำโครงงานคุณธรรม สพฐ, และส่งเสริมนกัเรียนตามอัตลกัษณ์ 

คุณธรรม 

4. ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

10.6 โครงการ TO BE NUMBER ONE 

มีหน้าท่ี 



1. ประสานงานกบัผู้ทีเ่กี่ยวข้องและวางแผนกำหนดกจิกรรมตามโครงการ 

2. รบันักเรียนเข้าโครงการ จัดอบรมนักเรียนแกนนำ เพื่อขยายเครือข่ายกจิกรรม 

3. จัดประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับโครงการ ฯ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4. ประสานงานกบัคณะครู ครูที่ปรึกษา เพื่อช่วยกำกบัดูแลให้คำปรกึษานักเรียนเพื่อให้นักเรียน 

ตระหนักเห็นความสำคัญของโครงการ 

5. ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE 

6. สรุปและประเมินโครงการ 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผูบ้รหิารสถานศึกษา 

8. ปฏิบัตหิน้าที่อื่นๆตามที่ได้รบัมอบหมาย 

10.7 โครงการโรงเรียนสุจริต 

มีหน้าท่ี 

1. ประชุมคณะกรรมการร่วมวางแผนจัดกิจกรรมตามโครงการ 

2. ประสานงานกบัคณะครู เกี่ยวกับหลักสูตรโรงเรียนสุจริต จัดกิจกรรมบรูณาการในการจัดการเรียน 

การสอนตามหลักสูตรโรงเรียนสจุริต 

3. สรุปและประเมินโครงการ 

4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผูบ้รหิารสถานศึกษา 

5. ปฏิบัตหิน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

11.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

มีหน้าท่ี 

1. รวบรวมระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบักิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปฏิทินปฏิบัติงาน สรปุ และรายงานผลการปฏิบัติงานของชุมนมุ 

ลูกเสือ และกิจกรรมแนะแนว 

3. กำหนดกลุม่ผูเ้รียน อาจารย์ทีป่รกึษา และระบบบรหิารจดัการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

4. นิเทศติดตาม และประเมินผลการปฏิบัตงิานการจัดกจิกรรมชุมนุม ลกูเสือ และยุวกาชาด 



5. จัดกิจกรรมแนะแนวตามโครงสร้างของหลกัสูตร ทั้งการจดัการเรียนรู้ และการจัดบริการต่างๆ 

อย่างครบถ้วน 

6. ปฏิบัตหิน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

12. งานศูนย์พัฒนาสาระการเรยีนรู้เกษตร 

มีหน้าท่ี 

  1. เป็นหัวหน้างานพัฒนาศูนย์การเรียนรู ้

2. วางแผนงาน / โครงการ ของศูนย์พฒันาการเรียนรู ้

3. ดำเนินการประสานสถานศึกษาอื่น เพื่อทำกิจกรรมร่วมกนัตามแผนงาน/โครงการ 

  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

13.งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

หน้าท่ี 

1. จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรบัการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 

2. จัดทำมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการปฏิบัตงิานของโรงเรียน 

3. กำหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและ 

ตัวช้ีวัดของกระทรวง เป้าหมายความสำเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีประเมินของสำนักงาน 

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

4. วางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตาม 

เป้าหมายความสำเรจ็ของสถานศึกษา 

5. ดำเนินการพฒันางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรบัปรุง 

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

6. จัดทำรายงานประจำปกีารพฒันาคุณภาพการศึกษา (SAR) 

7. ประสานงานความร่วมมอืกับสถานศึกษาและหน่วยงานอืน่ในการปรับปรงุและพฒันาระบบ 

ประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

8. ประสานงานกบัสำนักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษาในการ 



ประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

9. งานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนมำบอ ำมฤตวิทยำ 

รองผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนมำบอ ำมฤตวิทยำ 

หัวหนำ้กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

งำนส ำนกังำนกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร งำนแนะแนวกำรศกึษำ 

แผนงำนของกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร งำนรับนกัเรียน 

งำนพฒันำหลกัสูตรและงำนพฒันำ
กระบวนกำรเรียนรู ้  

งำนโครงกำรตำมนโยบำยและจดุเนน้ 

งำนกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน 

งำนศูนยพ์ฒันำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เกษตร 

งำนทะเบียนนกัเรียนและวดัผล  

งำนวิจยัเพื่อพฒันำคุณภำพและงำนพฒันำ
ส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรศกึษำ 

งำนพฒันำระบบประกนัคณุภำพกำรศึกษำ งำนห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

งำนนิเทศกำรศกึษำ งำนอ่ืน ๆ ที่ไดร้ับมอบหมำย 


