
 

วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมาย อตัลกัษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
 
วิสัยทัศน์ (VISION) โรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร 
 

 รงเรียนค ำชะอีวิทยำคำรเป็นโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ส่งเสรมิคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้ คู่คุณธรรม น้อมน ำ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 
พันธกิจโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร 
 

  1. พัฒนำหลักสูตรและจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน ให้คลอบคลุม สอดคล้องกบัมำตรฐำน กำรศึกษำ 
               ข้ันพื้นฐำนและหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
           2. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร มีคณุธรรม มีสมรรถนะตำมหลักสูตร และ คุณลักษณะ 
               ในศตวรรษที่ 21 
            3. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มสีมรรถนะตรงตำมสำยงำนมีควำมเช่ียวชำญ จัดกำรศึกษำ 
               อย่ำงมืออำชีพ 
            4. ปลูกฝังผู้เรียนใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม รกัควำมเป็นไทย มีทกัษะชีวิตตำมหลักปรัชญำ ของเศรษฐกิจ 
               พอเพียง 
            5. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนด้วยระบบคุณภำพ โดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
            6. ส่งเสริมประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนภำคีเครอืข่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและ กำรพฒันำ 
               องค์กรอย่ำงยั่งยืน 
            7. พัฒนำสถำนศึกษำใหเ้ป็นแหลง่เรียนรู้ มสีภำพแวดล้อมเอือ้ต่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ และปลอดภัย  
  
เป้าประสงค์โรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร 
 

   1. สถำนศึกษำมีหลักสูตรและจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนครอบคลมุสอดคล้องกับมำตรฐำน กำรศึกษำ 
                ข้ันพื้นฐำนและหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ตอบสนองควำมถนัดและควำมต้องกำรของผู้เรียน  
                ชุมชนและสังคม 
             2. ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร มีคุณธรรม มีสมรรถนะตำมหลักสูตร และคุณลักษณะใน ศตวรรษที่ 21 
             3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณภำพตำมวิชำชีพ 
             4. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักควำมเปน็ไทย มีทักษะชีวิตตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิ พอเพียง 
             5. โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
             6. ภำคีเครือข่ำยให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงยัง่ยืน สถำนศึกษำเป็น  
                แหล่งเรียนรู้ มีสภำพแวดล้อมเอื้อตอ่กำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพและปลอดภัย 
 

ปรัชญาของโรงเรียน “ สุวิชำ โน ภวังโหติ  “ผู้รู้ด ี เป็นผูเ้จริญ ” 
ค าขวัญ   “ กล้ำหำญ  มีสัจจะ  ไม่เห็นแก่ตัว ”    
สีประจ าโรงเรียน  “ แสด – ฟ้ำ”             
อัตลักษณ์  “ ยิ้มไหว้ ทำยทัก รักสถำบัน ”   
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนครูเชียงรำย (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2562)  ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  พุทธศักรำช  2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส ำคัญ 5 ประกำร ดังนี้ 
 1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  เป็นควำมสำมำรถในกำรรับและส่งสำร  มีวัฒนธรรมในกำรใช้ภำษำถ่ำยทอด
ควำมคิด ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและประสบกำรณ์อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม รวมทั้งกำรเจรจำต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหำควำมขัดแย้งต่ำง ๆ กำร
เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่ำวสำรด้วยหลักเหตุผลและควำมถูกต้อง ตลอดจนกำรเลือกใช้วิธีกำรสื่อสำร ที่มี
ประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ควำมสำมำรถในกำรคิด  เป็นควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์ กำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์  
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และกำรคิดเป็นระบบ เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้หรือสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่ำงเหมำะสม 
 3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  เป็นควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ   ที่เผชิญได้อย่ำง
ถูกต้องเหมำะสมบนพื้นฐำนของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสำรสนเทศ เข้ำใจควำมสัมพันธ์และกำรเปลี่ยนแปลง
ของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ  ในสังคม แสวงหำควำมรู้ ประยุกต์ควำมรู้มำใช้ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ และมีกำรตัดสินใจ
ที่มีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต เป็นควำมสำมำรถในกำรน ำกระบวนกำรต่ำง ๆ ไปใช้ในกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวัน กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  กำรท ำงำน และกำรอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยกำรสร้ำง
เสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล กำรจัดกำรปัญหำและควำมขัดแย้งต่ำง ๆ  อย่ำงเหมำะสม  กำรปรับตัวให้ทันกบั
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภำพแวดล้อม และกำรรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
 5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี  เป็นควำมสำมำรถในกำรเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้ำนต่ำงๆ และมี
ทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี เพื่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม ในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร กำรท ำงำน  กำร
แก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ถูกต้อง เหมำะสม และมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนครเูชียงรำย (ฉบับปรับปรงุ พทุธศักรำช 2562)  ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  พุทธศักรำช  2551  มุ่งพัฒนำผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ เพื่อให้สำมำรถอยูร่่วมกับ
ผู้อื่นในสงัคมได้อย่ำงมีควำมสุข ในฐำนะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
 1.  รักชำติ  ศำสน์  กษัตริย์ 
 2.  ซื่อสัตย์สจุริต 
 3.  มีวินัย 
 4.  ใฝ่เรียนรู ้
 5.  อยู่อย่ำงพอเพียง 
 6.  มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
 7.  รักควำมเป็นไทย 
 8.  มีจิตสำธำรณะ 
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ค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ  ตามนโยบายของ  คสช. 
 1. มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย ์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์ในสิง่ที่ดงีำมเพือ่ส่วนรวม 
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบำอำจำรย ์
 4. ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง และทำงอ้อม 
 5. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
 6. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบง่ปัน 
 7. เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริยท์รงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 8. มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย ผู้นอ้ยรูจ้ักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ รูป้ฏิบัติตำมพระรำชด ำรสัของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
 10. รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของพระบำท สมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวรู้จกัอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย และพร้อมทีจ่ะขยำยกิจกำร
เมื่อมีควำมพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
 11. มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ หรือกเิลสมีควำมละอำยเกรงกลัวต่อ
บำปตำมหลกัของศำสนำ 
 12. ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 

การบริหารงานวิชาการ 
 

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 
 

         กำรบรหิำรงำนวิชำกำรเป็นภำรกิจที่ส ำคัญของกำรบริหำรโรงเรียนตำมที่พระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.  2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545   ถือเป็นงำนที่มีควำมส ำคัญทีสุ่ด เป็น
หัวใจของกำรจัดกำรศึกษำ   ซึง่ทั้งผูบ้รหิำร โรงเรียน คณะครู และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ให้ควำมส ำคัญและ มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน ก ำหนดแนวทำงปฏิบัตกิำรประเมินผล และกำรปรับปรงุแก้ไขอย่ำง
เป็น ระบบและต่อเนื่อง มุง่ใหก้ระจำยอ ำนำจในกำรบรหิำรจัดกำรไปให้สถำนศึกษำใหม้ำกทีสุ่ด  ด้วยเจตนำรมณ์ที่
จะใหส้ถำนศึกษำด ำเนินกำรได้โดยอสิระ  คล่องตัว  รวดเร็ว  สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน  โรงเรียน  
ชุมชน  ท้องถ่ิน และกำรมสี่วนร่วมจำกผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่ำย  ซึ่งจะเป็นปจัจัยส ำคัญท ำให้สถำนศึกษำมีควำม
เข้มแข็งในกำรบรหิำรและจัดกำร  สำมำรถพฒันำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ตลอดจนกำรวัดผล  ประเมินผล  
รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนกำรพฒันำคุณภำพนักเรียน  โรงเรียน  ชุมชน  ท้องถ่ิน  ได้อย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บริหำรงำนด้ำนวิชำกำรได้โดยอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว และ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
นักเรียน สถำนศึกษำ  ชุมชน ท้องถ่ิน 

2. เพื่อให้กำรบริหำร และ กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนได้มำตรฐำน และ มีคุณภำพสอดคล้องกับระบบ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ และ ประเมินคุณภำพภำยในเพื่อพัฒนำตนเอง และ จำกกำรประเมิน
หน่วยงำนภำยนอก 
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3. เพื่อให้โรงเรียนพัฒนำหลักสูตร และ กระบวนกำรเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนกำรเรียนรู้ที่สนองต่อควำม
ต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถ่ิน  โดยยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญได้อย่ำงมีคุณภำพ และ ประสิทธิภำพ 

4. เพื่อให้โรงเรียนได้ประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และ ของบุคคล 
ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงำน และ สถำบันอื่นๆอย่ำงกว้ำงขวำง 

 
ขอบข่ายและภารกิจผู้รับผิดชอบ 
     1.   การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
บทบาทและหน้าท่ี 

1.  วิเครำะห์กรอบสำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ินที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดท ำไว้ 
2.  วิเครำะห์หลักสูตรสถำนศึกษำเพื่อก ำหนดจุดเน้น หรือประเด็นที่สถำนศึกษำให้ 

ควำมส ำคัญ 
3. ศึกษำ และวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ และชุมชนเพื่อน ำมำเป็นข้อมูล 

จัดท ำสำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ินของสถำนศึกษำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
4. จัดท ำสำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ินของสถำนศึกษำ เพื่อน ำไปจัดท ำรำยวิชำพื้นฐำนหรือ 

รำยวิชำเพิ่มเติมจัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ หน่วยกำรเรียนรู้ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อจัดประสบกำรณ์   
และจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้แก่ผู้เรียน ประเมินผล และปรับปรุง 

5.  ผู้บริหำรศึกษำอนุมัติ 
 

2.  การวางแผนงานด้านวิชาการ 
บทบาทและหน้าท่ี 

1.  วำงแผนงำนด้ำนวิชำกำรโดยกำรรวบรวมข้อมลูและก ำกบัดูแล นิเทศและติดตำมเกี่ยวกับงำนวิชำกำร      
ได้แก่  กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดผล ประเมินผล และ   กำร
เทียบโอนผลกำรเรียน    กำรประกันคุณภำพภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำ     กำรพัฒนำและใช้   สื่อ และ
เทคโนโลยีเพือ่กำรศึกษำ  กำรพฒันำและส่งเสริมให้มีแหลง่เรียนรู้กำรวิจัยเพื่อพฒันำ    คุณภำพกำรศึกษำ 
และสง่เสรมิชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร 
2.   ผู้บริหำรสถำนศึกษำอนุมัติโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
 

3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
บทบาทและหน้าท่ี 

1. จัดท ำแผนกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
2. จัดกำรเรียนกำรสอนทุกกลุม่สำระกำรเรียนรูทุ้กช่วงช้ัน ตำมแนวปฏิบัติกำรเรียนรูโ้ดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส ำคัญ  พัฒนำคุณธรรมน ำควำมรู้ตำมหลักกำรปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน และแหล่งกำรเรียนรู้ 
4. จัดกิจกรรมพฒันำห้องสมุด ห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ  ให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
5. ส่งเสริมกำรวิจัย และพฒันำกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
6. ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศของนกัเรียน และช่วยเหลือนักเรียนพกิำร ด้อยโอกำสและ 

มีควำมสำมำรถพเิศษ 
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4.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
บทบาทและหน้าท่ี 
 1.  จัดท ำหลักสูตรเป็นของตนเองโดยจัดให้มกีำรวิจัย และพฒันำหลักสูตร ให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำน
เศรษฐกจิและสังคม  จัดท ำหลกัสูตรทีมุ่่งเน้นพัฒนำนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่ำงกำย  จิตใจ  สติปัญญำ      
มีควำมรู้และคุณธรรม สำมำรถอยูร่่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข  จัดให้มีวิชำต่ำงๆ ครบถ้วนตำมหลกัสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำพื้นฐำนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 2. เพิ่มเติมเนื้อหำสำระของรำยวิชำ ได้แก่ กำรศึกษำด้ำนศำสนำ ดนตรี นำฏศิลป์ กีฬำ กำรศึกษำที่สง่เสรมิควำม
เป็นเลิศ ผูบ้กพร่อง   
 3. เพิ่มเติมเนื้อหำสำระของรำยวิชำที่สอดคล้องสภำพปัญหำควำมต้องกำรของผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน สังคม 
และอำเซียน 
  
5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
บทบาทและหน้าท่ี 

1. จัดเนื้อหำสำระและกิจกรรมใหส้อดคล้องกับควำมสนใจ และควำมถนัดของผู้เรียนโดย 
ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 

2.  ฝึกทกัษะ กระบวนกำรคิด กำรเผชิญสถำนกำรณ์ และกำรประยุกต์ควำมรูม้ำใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหำ 

3.  จัดกจิกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จรงิ ฝึกกำรปฏิบัติให้ท ำได้ คิดเป็น ท ำเป็นรกักำรอ่ำน
และเกิดกำรใฝ่รู้อย่ำงต่อเนื่อง 

4.  จัดกำรเรียนกำรสอน โดยผสมผสำนสำระควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ อย่ำงได้สัดส่วนสมดลุกันรวมทัง้ปลูกฝงั
คุณธรรม  ค่ำนิยมที่ดีงำมและคุณลักษณะอันพงึประสงค์ไว้ในทุกกลุม่สำระ/วิชำ 

5.  ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้ส้อนสำมำรถจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อม สื่อกำรเรียน และอ ำนวยควำมสะดวก
เพื่อใหผู้้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ และมีควำมรอบรู้ รวมทัง้สำมำรถใช้กำรวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรเรียนรู้ ทั้งนี้ 
ผู้สอนและผู้เรียนรู้อำจเรียนรู้ไปพรอ้มกันจำกสื่อกำรเรียนกำรสอน และแหล่งวิทยำกำรประเภทต่ำง ๆ 
      6.  จัดกำรเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนได้ทุกเวลำ  ทุกสถำนที่ มกีำรประสำนควำมร่วมมอื กับบิดำมำรดำและบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่ำย เพื่อร่วมกันพฒันำผูเ้รียนตำมศักยภำพ 

7. ศึกษำค้นคว้ำพัฒนำรูปแบบหรอืกำรออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้ที่    
 
6.  การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนเท่าผลการเรียน 
บทบาทและหน้าท่ี 

1. ก ำหนดระเบียบกำรวัด และประเมินผลของสถำนศึกษำตำมหลักสูตรสถำนศึกษำโดยให้ 
สอดคล้อง กับนโยบำยระดบัประเทศ 
         2. จัดท ำเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำใหเ้ป็นไปตำมระเบียบกำรวัด และประเมินผลของสถำนศึกษำ 
         3. วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบกำรณ์  ผลกำรเรียนและอนมุัติผลกำรเรียน 

4. จัดให้มีกำรประเมินผลกำรเรียนทุกช่วงช้ัน และจัดให้มีกำรซ่อมเสริมกรณีทีม่ีผูเ้รียน ไมผ่่ำน 
เกณฑ์กำรประเมิน 
          5. ให้มีกำรพัฒนำเครื่องมือในกำรวัดและประเมินผล 
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          6. จัดระบบสำรสนเทศด้ำนกำรวัดผลประเมินผล และกำรเทียบโอนผลกำรเรียนเพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิง 
ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
          7. ผู้บริหำรสถำนศึกษำอนุมัตผิลกำรประเมินกำรเรยีนด้ำนต่ำงๆ รำยปี รำยภำคและตัดสินผลกำรเรียนผ่ำน
ระดับช้ันและจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

8. กำรเทียบโอนผลกำรเรียนเป็นอ ำนำจของสถำนศึกษำ ที่จะแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
เพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำร ได้แก่  คณะกรรมกำรเทียบระดับกำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย 
คณะกรรมกำรเทียบโอนผลกำรเรียน และเสนอคณะกรรมกำรบรหิำรหลักสูตร  และวิชำกำร พร้อมทัง้ใหผู้้บริหำร
สถำนศึกษำอนุมัติกำรเทียบโอน 
 
7.   การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
บทบาทและหน้าท่ี 
 1.  ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรใช้  กำรวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรเรียนรู้ และกระบวนกำร
ท ำงำนของนักเรียน  ครู  และผูเ้กี่ยวข้องกบักำรศึกษำ 
          2. พัฒนำครู และนักเรียนให้มีควำมรูเ้กี่ยวกบักำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ โดยใช้กระบวนกำรวิจัยเป็นส ำคัญ ในกำร
เรียนรู้ที่ซบัซ้อนข้ึน  ท ำใหผู้้เรียนได้ฝึกกำรคิด  กำรจัดกำร  กำรหำเหตผุลในกำรตอบปัญหำ   
          3. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยกระบวนกำรวิจัย 
          4. รวบรวม  และเผยแพร่ผลกำรวิจัยเพือ่กำรเรียนรูแ้ละพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  รวมทั้งสนบัสนุนให้ครูน ำ
ผลกำรวิจัยมำใช้เพื่อพฒันำกำรเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
8.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งเรียนรู ้

บทบาทและหน้าท่ี 
1. จัดให้มีแหลง่เรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย ทัง้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ให้พอเพียงเพื่อ 

สนับสนุนกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองกับกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
2. จัดระบบแหลง่กำรเรียนรู้ภำยในโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ของผูเ้รียน  เช่น   

พัฒนำห้องสมุดใหเ้ป็นแหล่งกำรเรียนรู้ มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องดนตรี  ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพยำบำล         
ห้องศูนย์วิชำกำร สวนสุขภำพ สวนหนังสือ เป็นต้น 

3. จัดระบบข้อมูลแหลง่กำรเรียนรู้ในท้องถ่ินให้เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ ของผู้เรียน ของ 
สถำนศึกษำของตนเอง            

4. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหลง่เรียนรู้ ทัง้ในและนอกสถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำกำร 
เรียนรู้ และ   นิเทศ  ก ำกับติดตำม ประเมินและปรับปรงุอยำ่งต่อเนื่อง 

5.   ส่งเสริมให้ครู และผูเ้รียนใช้แหล่งเรียนรู้ทัง้ภำยในและภำยนอก 
 
9.   การนิเทศการศึกษา 
 บทบาทและหน้าท่ี 

1. สร้ำงควำมตระหนกัให้แก่ครู และผู้เกี่ยวข้องให้เข้ำใจกระบวนกำรนิเทศภำยในว่ำเป็น 
กระบวนกำรท ำงำนร่วมกันที่ใช้เหตผุลกำรนเิทศ เป็นกำรพฒันำปรบัปรุงวิธีกำรท ำงำนของแตล่ะบุคคล ให้มีคุณภำพ
กำรนิเทศเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนกำรบริหำร  เพื่อใหทุ้กคนเกิดควำมเช่ือมั่นว่ำได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้ำวหน้ำ และเกิด
ประโยชนส์ูงสุดต่อผูเ้รียน และตัวครูเอง 
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2. จัดกำรนเิทศภำยในสถำนศึกษำให้มีคุณภำพทั่วถึง และต่อเนื่องเป็นระบบและ 
กระบวนกำร 

3. จัดระบบนเิทศภำยในสถำนศึกษำให้เช่ือมโยงกบัระบบนิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำนเขต 
พื้นที่กำรศึกษำ 
 
10.   การแนะแนว 
 บทบาทและหน้าท่ี 

1. ก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ   ที่มีกำรแนะแนวเป็นองค์ประกอบส ำคัญ   โดยให้ทุก 
คนในสถำนศึกษำตระหนักถึงกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรแนะแนว และกำรดูแลช่วยเหลือ 

2. จัดระบบงำนและโครงสร้ำงองค์กรแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถำนศึกษำให้ 
ชัดเจน 

3. สร้ำงควำมตระหนกัให้ครทูุกคนเห็นคุณค่ำของกำรแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
4. ส่งเสริมและพัฒนำให้ครูได้รบัควำมรูเ้พิ่มเติม เรือ่งจิตวิทยำและกำรแนะแนวและดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน  เพือ่ใหส้ำมำรถบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้และเช่ือมโยงสู่กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 
5. คัดเลือกบุคลำกรทีม่ีควำมรู้ ควำมสำมำรถและบุคลิกภำพทีเ่หมำะสม   ท ำหน้ำที่ครูแนะ 

แนว    ครูที่ปรึกษำ  ครูประจ ำช้ัน  และคณะอนุกรรมกำรแนะแนว 
6. ดูแล  ก ำกับ  นิเทศ  ติดตำมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนแนะแนว และดูแลช่วยเหลอื 

นักเรียนอย่ำงเป็นระบบ 
7.   ส่งเสริมควำมร่วมมอื และควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงครู  ผู้ปกครอง และชุมชน 
8.   ประสำนงำนด้ำนกำรแนะแนวระหว่ำงสถำนศึกษำ  องค์กร  ภำครัฐและเอกชน  บ้ำน  

ศำสนสถำน  ชุมชนในลักษณะเครือข่ำยกำรแนะแนว 
9.   เช่ือมโยงระบบแนะแนว  และระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน 
 

11.   การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา 
  บทบาทและหน้าท่ี 

1.  ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
2.  จัดท ำแผนสถำนศึกษำที่มุง่เน้นคุณภำพกำรศึกษำ (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศำสตร)์ 
3.  จัดท ำระบบบริหำรและสำรสนเทศ 
4.  ด ำเนินกำรตำมแผนพฒันำสถำนศึกษำในกำรด ำเนินโครงกำร/กจิกรรมสถำนศึกษำต้อง 

สร้ำงระบบ กำรท ำงำนทีเ่ข้มแข็งเน้นกำรมีส่วนร่วม และวงจรกำรพฒันำคุณภำพของเดมมิ่ง (Deming  Cycle)     
หรือที่รูจ้ักกันว่ำวงจร PDCA 

5. ตรวจสอบ และทบทวนคุณภำพกำรศึกษำโดยกำรด ำเนินกำรอย่ำงจรงิจงัต่อเนื่องด้วยกำร 
สนับสนุนให้ครู  ผูป้กครองและชุมชนเข้ำมำมสี่วนร่วม 

6. ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด เพือ่รองรบักำร 
ประเมินคุณภำพภำยนอก 

7. จัดท ำรำยงำนคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี (SAR) และสรปุรำยงำนประจ ำปี โดยควำม 
เห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนเสนอต่อหน่วยงำนต้นสงักัด และเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 
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12.  การส่งเสรมิชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
บทบาทและหน้าท่ี  
 1.  จัดกระบวนกำรเรียนรูร้่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เอกชน  
องค์กรวิชำชีพ  สถำบัน ศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอื่น 

2. ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชน โดยกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ภำยในชุมชน 
3. ส่งเสริมให้ชุมชนมกีำรจัดกำรศึกษำอบรม มีกำรแสวงหำควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำรและ 

เลือกสรรภูมปิัญญำ วิทยำกำรต่ำงๆ 
4. พัฒนำชุมชนให้สอดคล้องกับสภำพปญัหำ และควำมต้องกำรรวมทัง้หำวิธีกำรสนับสนุน 

ให้มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ระหว่ำงชุมชน 
 
13.   การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอ่ืนบทบาทและหน้าท่ี 

1. ระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ  ตลอดจนวิทยำกรภำยนอกและภูมิปญัญำทอ้งถ่ิน เพื่อ 
เสริมสร้ำง พฒันำกำรของนักเรียนทุกด้ำน รวมทัง้สบืสำนจำรีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

2. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน ตลอดจนประสำนงำนกับองค์กรทั้ง 
ภำครัฐ และเอกชน  เพื่อใหส้ถำนศึกษำเป็นแหล่งวิทยำกำรของชุมชน เพื่อใหส้ถำนศึกษำเป็นแหลง่ 
วิทยำกำรของชุมชน และมสี่วนในกำรพัฒนำชุมชนและท้องถ่ิน 

3. ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรที่สำมำรถเช่ือมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกับแหล่งวิชำกำรในที่อื่นๆ 
4. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อสง่เสรมิวัฒนธรรมกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่ำ   

กำรประชุม ผูป้กครองนักเรียน  กำรปฏิบัติงำนร่วมกับชุมชน  กำรร่วมกิจกรรมกบัสถำบันกำรศึกษำอื่น เป็นต้น 
 
14.  การส่งเสรมิและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และ
สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
บทบาทและหน้าท่ี 

1. ประชำสมัพันธ์สร้ำงควำมเข้ำใจตอ่บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร 
ปกครอง  ส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบัน สังคมอื่น
ในเรื่องเกี่ยวกบัสทิธิในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนกำรศึกษำ 

2.   จัดให้มีกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรเพิ่มควำมพร้อมให้กับบุคคล  ครอบครัว  
ชุมชน   องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำน
ประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่น  ที่ร่วมจัดกำรศึกษำ 

3. ร่วมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน  
องค์กร เอกชนองค์กรวิชำชีพ  สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสงัคมอื่นทีร่่วมจัดกำรศึกษำ และใช้
ทรัพยำกรร่วมกันใหเ้กิดประโยชน์สงูสุด 

4. ส่งเสรมิสนบัสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูร้ะหว่ำงสถำนศึกษำกับบุคคล  ครอบครัว   
ชุมชน    องค์กรเอกชน  องค์กรวิชำชีพ  สถำบันศำสนำ  สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่น   

5. ส่งเสริมสนับสนุนใหบุ้คคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบัน 
ศำสนำสถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่น ได้รบัควำมช่วยเหลือทำงด้ำนวิชำกำรตำมควำม เหมำะสมและจ ำเป็น 

6. ส่งเสริม และพฒันำแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้ำนคุณภำพและปรมิำณ เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
บทบาทและหน้าท่ี 

1. ศึกษำและวิเครำะห์ระเบียบ และแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ  
เพื่อให้ ผูท้ี่ เกี่ยวข้องรับรู้ และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

2. จัดระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ เพื่อให้ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
รับรู้ และถือปฏิบัตเิป็นแนวเดียวกัน 

3.  ตรวจสอบร่ำงระเบียบและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ  และแก้ไข 
ปรับปรงุ 

4.  น ำระเบียบและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ 
5.   ตรวจสอบ และประเมินผล กำรใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบังำนด้ำนวิชำกำรของ 

สถำนศึกษำและน ำไปแก้ไขปรับปรงุ ให้เหมำะสมต่อไป 
 
16.  การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
บทบาทและหน้าท่ี 

1. ศึกษำ วิเครำะห์ คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสำระกำรเรียนรูต้่ำงๆ ที่มีคุณภำพสอดคล้อง 
กับหลักสูตรสถำนศึกษำ เพื่อเป็นหนงัสอืแบบเรียนใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

2. จัดท ำหนงัสอืเรียน  หนังสือเสริมประสบกำรณ์ หนงัสอือ่ำนประกอบ แบบฝึกหัด                          
ใบงำน  ใบควำมรู้ เพื่อใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน 

3. ตรวจพิจำรณำคุณภำพ หนังสือเรียนเรียน หนังสือเสรมิประสบกำรณ์ หนังสืออ่ำน 
ประกอบ แบบฝึกหัด ใบงำน ใบควำมรู้ เพื่อใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน 
 
17.  การพัฒนา และใชส้ื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
บทบาทและหน้าท่ี 

1. จัดให้มีกำรร่วมกันก ำหนดนโยบำย วำงแผนในเรื่องกำรจัดหำและพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้  
และเทคโนโลยเีพื่อกำรศึกษำ 

2.    พัฒนำบุคลำกรใสถำนศึกษำในเรื่องเกี่ยวกับกำรพฒันำสื่อกำรเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อ    
กำรศึกษำ พร้อมทั้งให้มีกำรจัดต้ังเครอืข่ำยทำงวิชำกำร  ชมรมวิชำกำรเพื่อเป็นแหล่งกำรเรียนรู้3. 3.    พัฒนำและใช้
สื่อและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยทีำงกำรศึกษำที่ให้ข้อเทจ็จริงเพื่อสร้ำงองค์
ควำมรู้ใหม่ๆเกิดข้ึน  โดยเฉพำะหำแหลง่สือ่ที่เสริมกำรจัด กำรศึกษำของสถำนศึกษำใหม้ีประสทิธิภำพ 

3. พัฒนำห้องสมุดของสถำนศึกษำ ให้เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ และชุมชน 
4.  นิเทศ  ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกำรจัดหำ ผลิต  ใช้และพัฒนำสื่อ  และ

เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
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ด้านบริหารวิชาการ 
 
 1.  หัวหน้างานบริหารวิชาการ   ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มกำรบริหำรวิชำกำร มีหน้ำที่ ดูแล ก ำกับ ติดตำม 
กลั่นกรองอ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนในกลุ่มกำรบริหำร
วิชำกำรตำมขอบข่ำยและภำรกิจกำรบริหำรวิชำกำร ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดระบบบริหำรองค์กร กำร
ประสำนงำนและให้บริกำรสนับสนุน ส่งเสริมให้ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำรต่ำงๆ ในโรงเรียนสำมำรถบริหำรจัดกำรและ
ด ำเนินกำรตำมบทบำทภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ด้วยควำมเรียบร้อยตลอดจนสนับสนุนและให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร 
เอกสำร สื่อ อุปกรณ์ทำงกำรศึกษำ และทรัพยำกรที่ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่ของแต่ละฝ่ำยงำนเพื่อให้ฝ่ำย
บริหำรจัดกำรได้อย่ำงสะดวกคล่องตัว มีคุณภำพและเกิดประสิทธิภำพ 
 2.  หัวหน้าวิชาการสายชั้น  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยหัวหน้ำกลุ่มกำรบรหิำรวิชำกำร มีหน้ำที่ช่วยหัวหน้ำกลุ่มกำร
บริหำรวิชำกำร ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของงำนบริหำรงำนวิชำกำรและหน้ำที่อื่นๆที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร
มอบหมำยปฏิบัติหน้ำที่แทนในกรณีหัวหน้ำบริหำรงำนวิชำกำรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
 
ขอบข่ายงานบริหารวิชาการ มีดังน้ี 
1.  การพัฒนาหรือการด าเนินงานเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น              
หน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  วิเครำะห์กรอบสำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ินที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดท ำไว้ 
2)  วิเครำะห์หลักสูตรสถำนศึกษำเพื่อก ำหนดจุดเน้นหรือประเด็นที่สถำนศึกษำหรือกลุ่มเครือข่ำย

สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญ 
3)  ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำและชุมชนเพื่อน ำมำเป็นข้อมูลจัดท ำสำระ

กำรเรียนรู้ท้องถ่ินของสถำนศึกษำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
4)  จัดท ำสำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ินของสถำนศึกษำเพื่อน ำไปจัดท ำรำยวิชำพื้นฐำนหรื อรำยวิชำ

เพิ่มเติมจัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ หน่วยกำรเรียนรู้ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อจัดประสบกำรณ์และกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนให้แก่ผู้เรียนประเมินผลและปรับปรุง 

5)  ผู้บริหำรสถำนศึกษำอนุมัติ 
 

2.  การวางแผนงานด้านวิชาการ  หน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 
1)  วำงแผนงำนด้ำนวิชำกำรโดยกำรรวบรวมข้อมูลและก ำกับ ดูแล นิเทศและติดตำมเกี่ยวกับงำน

วิชำกำร ได้แก่ กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดผล ประเมินผล และกำรเทียบ
โอนผลกำรเรียนกำรประกันคุณภำพภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรพัฒนำและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 
กำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรส่งเสริมชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง
ทำงวิชำกำร 

2)  ผู้บริหำรสถำนศึกษำอนุมัติโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ัน 
พื้นฐำน 
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3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา หน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  จัดท ำแผนกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้โดยควำมร่วมมือของเครือข่ำย 
สถำนศึกษำ 

2)  จัดกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกช่วงช้ัน ตำมแนวปฏิรูปกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ บูรณำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ เพื่อคุณภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียนพัฒนำคุณธรรมน ำควำมรู้
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

3)  ใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนและแหล่งกำรเรียนรู้ 
4)  จัดกิจกรรมพัฒนำห้องสมุด ห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ ให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
5)  ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
6)  ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพิกำรด้อยโอกำสและมี

ควำมสำมำรถพิเศษ 
 

4.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา หน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 
  1  จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำเป็นของตนเอง 

1.1  จัดให้มีกำรวิจัยและพัฒนำหลักสูตรข้ึนใช้เองให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำน
เศรษฐกิจและสังคมและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น 

1.2  จัดท ำหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนำนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ 
สติปัญญำ มีควำมรู้และคุณธรรม สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข 

1.3  จัดให้มี วิชำต่ำงๆ ครบถ้วนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

1.4  เพิ่มเติมเนื้อหำสำระของรำยวิชำให้สูงและลึกซึ้งมำกข้ึนส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ 
ได้แก่ กำรศึกษำด้ำนศำสนำ ดนตรี นำฏศิลป์ กีฬำ อำชีวศึกษำ กำรศึกษำที่ส่งเสริมควำมเป็นเลิศ ผู้บกพร่อง พิกำร 
และกำรศึกษำทำงเลือก 

1.5  เพิ่มเติมเนื้อหำสำระของรำยวิชำที่สอดคล้องสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก 

2)  สถำนศึกษำสำมำรถจัดท ำหลักสูตรกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรสอนและอื่นๆให้เหมำะสมกับ
ควำมสำมำรถของนักเรียนตำมกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ โดยควำมร่วมมือของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและเครือข่ำย
สถำนศึกษำ 

3)  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรสถำนศึกษำ 
4)  นิเทศ ติดตำม ประเมินผลและปรับปรุง หลักสูตรสถำนศึกษำ และรำยงำนผลให้ส ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำรับทรำบ 
 
5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
หน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  จัดเนื้อหำสำระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัดของผู้เรียนโดยค ำนึงถึง
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 

2)  ฝึกทักษะ กระบวนกำรคิด กำรจัดกำรกำรเผชิญสถำนกำรณ์ และกำรประยุกต์ควำมรู้มำใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
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3)  จัดกิจกรรมให้ผูเ้รยีนได้เรียนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิฝกึกำรปฏิบัติให้ท ำได้ คิดเป็น ท ำเป็น รักกำร
อ่ำนและเกิดกำรใฝ่รู้อย่ำงต่อเนื่อง 

4)  จัดกำรเรียนกำรสอน โดยผสมผสำนสำระควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ อย่ำงได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำนและคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ไว้ในทุกวิชำ 

5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสำมำรถจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อม สื่อกำรเรียนและอ ำนวยควำม
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้และมีควำมรอบรู้ รวมทั้งสำมำรถใช้กำรวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรเรียนรู้ 
ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอำจเรียนรู้ไปพร้อมกันจำกสื่อกำรเรียนกำรสอน และแหล่งวิทยำกำรประเภทต่ำงๆ 

6)  จัดกำรเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลำทุกสถำนที่มีกำรประสำนควำมร่วมมือ กับบิดำมำรดำและ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่ำย เพื่อร่วมกันพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพ 
 
6.  การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน   หน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  ก ำหนดระเบียบกำรวัดและประเมินผลของสถำนศึกษำตำมหลักสูตรสถำนศึกษำโดยสอดคล้อง
กับนโยบำยระดับประเทศ 

2)  จัดท ำเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบกำรวัดและประเมินผลของสถำนศึกษำ 
3)  วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบกำรณ์ผลกำรเรียนและอนุมัติผลกำรเรียน 
4)  จัดให้มีกำรประเมินผลกำรเรียนทุกช่วงช้ันและจัดให้มีกำรซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้เรียนไม่ผ่ำนเกณฑ์

กำรประเมิน 
5)  จัดให้มีกำรพัฒนำเครื่องมือในกำรวัดและประเมินผล 
6)  จัดระบบสำรสนเทศด้ำนกำรวัดผลประเมินผลและกำรเทียบโอนผลกำรเรยีนเพื่อใช้ในกำรอ้ำงองิ 

ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
7)  ผู้บริหำรสถำนศึกษำอนุมัติผลกำรประเมินกำรเรียนด้ำนต่ำงๆ รำยปี/รำยภำคและตัดสินผลกำร

เรียนกำรผ่ำนช่วงช้ันและจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
8)  กำรเทียบโอนผลกำรเรียนเป็นอ ำนำจของสถำนศึกษำที่จะแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเพื่อ

ก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำร ได้แก่ คณะกรรมกำรเทียบระดับกำรศึกษำ ทั้งในระบบนอกระบบและตำมอัธยำศัย 
คณะกรรมกำรเทียบโอนผลกำรเรียน และเสนอคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและวิชำกำรพร้อมทั้งให้ผู้บริหำร
สถำนศึกษำอนุมัติกำรเทียบโอน 

 
7.  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
หน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรใช้กำรวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรท ำงำนของนักเรียน 
ครู และผู้เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 

2)  พัฒนำครูและนักเรียนให้มคีวำมรู้เกีย่วกับกำรปฏิรูปกำรเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนกำรวิจัยเปน็ส ำคัญ
ในกำรเรียนรู้ที่ซับซ้อนข้ึนท ำให้ผู้เรียนได้ฝึกกำรคิด กำรจัดกำร กำรหำเหตุผล ในกำรตอบปัญหำ กำรผสมผสำน
ควำมรู้แบบสหวิทยำกำรและกำรเรียนรู้ในปัญหำที่ตนสนใจ 

3)  พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยกระบวนกำรวิจัย 
4)  รวบรวม และเผยแพร่ผลกำรวิจัยเพื่อกำรเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งสนับสนุน

ให้ครูน ำผลกำรวิจัยมำใช้ เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
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8.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
หน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  จัดให้มีแหล่งเรยีนรู้อย่ำงหลำกหลำยทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำให้พอเพยีงเพือ่สนับสนนุ
กำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองกับกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 

2)  จัดระบบแหล่งกำรเรียนรู้ภำยในโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น พัฒนำ
ห้องสมุดหมวดวิชำ ห้องสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องมัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต ศูนย์วิชำกำร ศูนย์วิทยบริกำร Resource Center สวนสุขภำพ สวนวรรณคดี สวนหนังสือ สวนธรรมะ 
เป็นต้น 

3)  จัดระบบข้อมูลแหล่งกำรเรียนรู้ในท้องถ่ินให้เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียนของสถำนศึกษำ
ของตนเอง เช่น จัดเส้นทำง/แผนที่ และระบบกำรเช่ือมโยงเครือข่ำยห้องสมุดประชำชน ห้องสมุดสถำบันกำรศึกษำ 
พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์ ภูมิปัญญำท้องถ่ิน ฯลฯ 

4)  ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้และ
นิเทศ ก ำกับติดตำม ประเมิน และปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

 
9.  การนิเทศการศึกษา  
หน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  สร้ำงควำมตระหนักให้แก่ครูและผู้ เกี่ยวข้องให้เข้ำใจกระบวนกำรนิเทศภำยในว่ำเป็น
กระบวนกำรท ำงำนร่วมกันที่ใช้เหตุผลกำรนิเทศเป็นกำรพัฒนำปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนของแต่ละบุคคลให้มีคุณภำพ 
กำรนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำร เพื่อให้ทุกคนเกิดควำมเช่ือมั่นว่ำ ได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้ำวหน้ำ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง 

2)  จัดกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำให้มีคุณภำพทั่วถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนกำร 
3)  จัดระบบนิเทศภำยในสถำนศึกษำให้เช่ือมโยงกับระบบนิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 

10.  การแนะแนวการศึกษา    
มีหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  ก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำที่มีกำรแนะแนวเป็นองค์ประกอบส ำคัญ โดยให้ทุกคนใน
สถำนศึกษำตระหนักถึงกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรแนะแนวและกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2)  จัดระบบงำนและโครงสร้ำงองค์กรแนะน ำและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3  สร้ำงควำมตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่ำของกำรแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4)  ส่งเสริมและพัฒนำให้ครูได้รับควำมรู้เพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยำและกำรแนะแนวและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้สำมำรถ บูรณำกำร ในกำรจัดกำรเรียนรู้และเช่ือมโยง สู่กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

5)  คัดเลือกบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและบุคลิกภำพที่เหมำะสม ท ำหน้ำที่ครูแนะแนวครูที่
ปรึกษำ ครูประจ ำช้ัน และคณะอนุกรรมกำรแนะแนว 

6)  ดูแล ก ำกับ นิเทศ ติดตำมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนแนะแนวและดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนอยำ่ง
เป็นระบบ 

7)  ส่งเสริมควำมร่วมมือและควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงครู ผู้ปกครองและชุมชน 
8)  ประสำนงำนด้ำนกำรแนะแนว ระหว่ำงสถำนศึกษำ องค์กรภำครัฐและเอกชน บ้ำน   ศำสน -

สถำน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ำยกำรแนะแนว 
9)  เช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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11.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
มีหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำเพิ่มเติมของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ 
มำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและควำมต้องกำรของชุมชน 

2)  จัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ โดยจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรที่เอื้อต่อกำรพัฒนำงำนและกำร
สร้ำงระบบประกันคุณภำพภำยในจัดระบบสำรสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูล มีควำมสมบูรณ์เรียกใช้ง่ำย สะดวก 
รวดเร็ว ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

3)  จัดท ำแผนสถำนศึกษำที่มุ่งเน้นคุณภำพกำรศึกษำ (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศำสตร์) 
4)  ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมสถำนศึกษำต้องสร้ำง

ระบบกำรท ำงำนที่เข้มแข็งเน้นกำรมีส่วนร่วม และวงจรกำรพัฒนำคุณภำพของเดมมิ่ง (Deming Cycle)    หรือที่รู้จกั
กันว่ำวงจร PDCA 

5)  ตรวจสอบและทบทวนคุณภำพกำรศึกษำโดยด ำเนินกำรอย่ำงจรงิจังต่อเนื่องด้วยกำรสนับสนุนให้
ครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 

6)  ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดเพื่อรองรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก 

7)  จัดท ำรำยงำนคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี (SAR) และสรุปรำยงำนประจ ำปี โดยควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 

 
12.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
มีหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  จัดกระบวนกำรเรียนรูร้่วมกับบคุคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เอกชน  องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบัน ศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอื่น 
  2)  ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชนโดยกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ภำยในชุมชน 

3)  ส่งเสริมให้ชุมชนมีกำรจดักำรศึกษำอบรมมีกำรแสวงหำควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำรและรู้จักเลือกสรร
ภูมิปัญญำและวิทยำกำรต่ำงๆ 

4)  พัฒนำชุมชนให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรรวมทั้งหำวิธีกำรสนับสนุนให้มีกำร
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ระหว่ำงชุมชน 

 
13.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
มีหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  ระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ ตลอดจนวิทยำกรภำยนอกและภูมิปัญญำท้องถ่ินเพื่อเสริมสร้ำง
พัฒนำกำรของนักเรียนทุกด้ำนรวมทั้งสืบสำนจำรีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน 

2)  เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน ตลอดจนประสำนงำนกับองค์กรทั้งภำครฐั
และเอกชน เพื่อให้สถำนศึกษำเป็นแหล่งวิทยำกำรของชุมชนและมีส่วนในกำรพัฒนำชุมชนและท้องถ่ิน 

3)  ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรที่สำมำรถเช่ือมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกับแหล่งวิชำกำรในที่อื่นๆ 
4)  จัดกิจกรรมร่วมชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่ำกำรประชุม

ผู้ปกครองนักเรียน กำรปฏิบัติงำนร่วมกับชุมชน กำรร่วมกิจกรรมกับสถำนบันกำรศึกษำอื่นเป็นต้น 
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14.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และ
สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
มีหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมเข้ำใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่นในเรื่องเกี่ยวกับ
สิทธิในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

2)  จัดให้มีกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรเพิ่มควำมพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว  ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่นที่
ร่วมจัดกำรศึกษำ 

3)  ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กร -
เอกชน องค์วิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่นร่วมกันจัดกำรศึกษำและใช้ทรัพยำกร
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

4)  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนร่วมกันระหว่ำงสถำนศึกษำกับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร -วิชำชีพ  สถำบันศำสนำ สถำน
ประกอบกำรณ์ และสถำบันสังคมอื่น 

5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรณ์ และสถำบันสังคมอื่น ได้รับควำมช่วยเหลือ
ทำงด้ำนวิชำกำรตำมควำมเหมำะสมและจ ำเป็น 

6)  ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้ำนคุณภำพและปริมำณเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 
15.  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
มีหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  ศึกษำและวิเคำระห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ เพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกรำยรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

2)  จัดท ำร่ำงระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ำยรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

3)  ตรวจสอบร่ำงระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำและแก้ไขปรับปรุง 
4)  น ำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ 
5)  ตรวจสอบและประเมินผลกำรใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของ

สถำนศึกษำและน ำไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมำะสมต่อไป 
 

16.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา มีหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 
1)  ศึกษำ วิเคำระห์ คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่มีคุณภำพสอดคล้องกลับ

หลักสูตรสถำนศึกษำเพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
2)  จัดท ำหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบกำรณ์ หนังสืออ่ำนประกอบ แบบฝึกหัด ใบงำน ใบ

ควำมรู้เพื่อใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน 
3)  ตรวจพิจำรณำคุณภำพหนังสือเรยีน หนังสือเสรมิประสบกำรณ์ หนังสืออ่ำนประกอบ แบบฝกึหดั 

ใบงำน ใบควำมรู้เพื่อใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน 
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17.  การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  จัดให้มีกำรร่วมกันก ำหนดนโยบำย วำงแผนในเรื่องกำรจัดหำและพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้          
และเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

2)  พัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำในเรื่องเกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้และเทคโนโลยี            
เพื่อกำรศึกษำ พร้อมทั้งให้มีกำรจัดต้ังเครือข่ำยทำงวิชำกำร ชมรมวิชำกำรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถำนศึกษำ 

3)  พัฒนำและใช้สื่อและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำโดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำที่ให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ๆเกิดข้ึน โดยเฉพำะหำแหล่งสื่อที่เสริมกำรจัดกำรศึกษำ             
ของสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
  4)  พัฒนำห้องสมุดของสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำและชุมชน 

5)  นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกำรจัดหำ ผลิตใช้และพัฒนำสื่อและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

 
18.  การรับนักเรียน  
หน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  ให้สถำนศึกษำประสำนงำนกำรด ำเนินกำรแบ่งเขตพื้นที่บริกำรกำรศึกษำร่วมกัน  
     และเสนอข้อตกลงให้เขตพื้นที่กำรศึกษำเห็นชอบ 
2)  ก ำหนดแผนกำรรับนกัเรียนของสถำนศึกษำ โดยประสำนงำนกับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
3)  ด ำเนินกำรรับนักเรียนตำมที่แผนก ำหนด 
4)  ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน ในกำรติดตำมช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำ 
    ในกำรเข้ำเรียน 
5)  ประเมินผลและรำยงำนผลรับเด็กเข้ำเรียนให้เขตพื้นที่กำรศึกษำทรำบ 
 

19.  การจัดท าส ามะโนนักเรียน  
มีหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  ประสำนงำนกับชุมชนและท้องถ่ินในกำรส ำรวจข้อมูล จ ำนวนนักเรียนที่จะเข้ำรับ 
     บริกำรทำงกำรศึกษำในเขตบริกำรของสถำนศึกษำ 

  2)  จัดท ำส ำมะโนผู้เรียนที่จะเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  3)  จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศจำกส ำมะโนผู้เรียนให้เขตพื้นที่กำรศึกษำรับทรำบ 
 
20.  การทัศนศึกษา  มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  วำงแผนกำรน ำนักเรียนไปทัศนศึกษำนอกสถำนศึกษำ 
2)  ด ำเนินกำรน ำนักเรียนไปทัศนศึกษำนอกสถำนศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด 


