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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย เอกลักษณ์และกลยุทธ์สถานศึกษา 
    วิสัยทัศน์ 
 นักเรียนคุณภาพดี  มีศักดิ์ศรีคุณธรรม 
อาชีพเทคโนโลยีล ้า   พร้อมก้าวน้าทันสมัย 
ส่ิงแวดล้อมรักษาสอน   สหกรณ์เรียนรู้ไกล 
ด้ารงชีพพอเพียงได้   ร่วมกายใจทั งชุมชน 
    พันธกิจ 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐานโดยเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
๒. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
๓. จัดสภาพแวดล้อมทั งภายในและภายนอกโรงเรียนให้เอื อต่อการเรียนรู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
๔. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมุ่งสู่อาชีพและสามารถด้ารงชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาโดยความร่วมมือของชุมชน 

 
    เป้าหมาย 
 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐานตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร
การศึกษาขั นพื นฐานโดยความร่วมมือของชุมชน 
     
   เอกลักษณ์ 
 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน 
 
    กลยุทธ์สถานศึกษา  

กลยุทธ์ที่  ๑  
   ยกระดับคุณภาพ  คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยของผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่  ๒ 
 พัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาและน้าไปสู่

งานอาชีพท่ีมั่นคง 
กลยุทธ์ที่  ๓   

พัฒนาส่ิงแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และน้าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่  ๔  

    ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ให้ผู้เรียน เกิดทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียง 

กลยุทธ์ที่  ๕   
พัฒนาการมีส่วนร่วม  ของผู้ปกครองคณะกรรมการการสถานศึกษาขั นพื นฐานและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม 
กลยุทธ์ที่  ๖   

สนองนโยบายรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน   
          ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต  ๑ 
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๑. งานพัฒนาหลักสูตรและการ
สอน 
๒. งานพัฒนาห้องสมุด 
๓. งานวัดผลและงานทะเบียน 
๔. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และงานแนะแนว 
๕. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. งานวิจัยและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๗. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
๘. งานนิเทศการศึกษา 
๙. งานพัฒนาส่งเสริมทักษะ
วิชาการนักเรียน 
๑๐. งานพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรยีน 

 

คณะกรรมการ 
บริหารงานวิชาการ 

- ภาคี ๔ ฝ่าย 
๑. ตัวแทนครู  
๒. ตัวแทนผู้ปกครอง 
๓. ตัวแทนชุมชน 
๔. ตัวแทนนักเรียน  

- คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

 

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ 

 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนวัดสุขกร 

๑. งานธุรการ  
๒. ระบบข้อมูลสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ ์
๓. เขตบริการและส ามะโน
นักเรียน 
๔. อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
๕. งานบริการสาธารณะ 
ชุมชน และวันส าคัญต่างๆ 
๖. งานบริการสุขภาพและ
อนามัย 
๗. งานระเบียบวินัย ความ
ประพฤติและกิจการนักเรียน 
๘. งานเวร-ยาม 

หัวหน้าบริหารงานท่ัวไป หัวหน้าบริหารงานบุคคล 

 

หัวหน้าบริหารงาน 
งบประมาณ 

 

คณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการ 
บริหารงานท่ัวไป 

คณะกรรมการ 
บริหารงานงบประมาณ 

 

๑. การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๒. การวางแผนอัตราก าลัง 
๓. การสรรหาและบรรจุ
แต่งต้ัง 
๔. การพัฒนาข้าราชการครู 
๕. การจัดระบบและการ
จัดท าทะเบียนประวัติ 
๖. การลาทุกประเภท 
๗. วินัยและการลงโทษ 
 

๑. การวิเคราะห์เสนอขอ
งบประมาณ 
๒. การจัดสรรงบประมาณ 
๓. การเบิกจ่ายและการ
อนุมัติงบประมาณ 
๔. การโอนเงินงบประมาณ 
๕. การตรวจสอบติดตาม
การใช้เงินและผลการ
ด าเนินงาน 
๖. การประเมินผลการใช้
เงินและผลการด าเนินงาน 
๗. การบริหารการเงิน 
๘. การจัดการทรัพยากร 
๙. การระดมทรัพยากร 
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แนวทางการบริหารงานวิชาการ 

พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

  “ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ท่ีจะควรห่วง หันไปห่วงอ้านาจ ห่วงต้าแหน่ง ห่วงสิทธิ์ และห่วงรายได้กันมากเข้า แล้วจะ
เอาจิตเอาใจท่ีไหนมาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก ความห่วงในส่ิงเหล่านั นก็จะค่อยๆบั่นทอนความเป็นครูไปจน
หมดสิ น จะไม่มีอะไรดีเหลือไว้พอท่ีตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะมีค่าเหลืออยู่ให้เป็นท่ีเคารพบูชา
ต่อไป” 

พระราชทานแก่ครูอาวุโส ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ 
ณ พระต้าหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันเสาร์ท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๑ 
 

  การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษา มีความส้าคัญอย่างยิ่งยวดต่อการจัด การศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก้าหนดไว้ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเด่นซัดเมื่อการ บริหารงาน วิชาการประสบผลส้าเร็จ 
การบริหารงานวิชาการจึงนับว่ามีบทบาทสูงสุดต่อความส้าเร็จหรือล้มเหลว ของการบริหารสถานศึกษาให้ได้คุณภาพ 
(บุญทิพย์ สุริยวงศ์, ๒๕๔๔ : ๖๕) งานวิชาการเป็นภารกิจหลัก ของสถานศึกษา ท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มุ่งให้กระจายอ้านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษา
ให้มากท่ีสุด ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษา ด้าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส้าคัญท้าให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหาร และการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจน
การจัดผล ประเมินผล รวมทั งการจัดปัจจัยเกื อหนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖ : ๓๓) 

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว กลุ่มสถานศึกษานิติบุคคลภายใต้การสนับสนุนของสภาการศึกษา ได้เสนอแนวคิด
ในการปรับระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาด้านการบริหารวิชาการให้มีอิสระ และคล่องตัวยิ่งขึ น โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี  

๑. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้อง กับความ
ต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

๒. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ สอดคล้องกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาตนเอง และการประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอก 

๓. เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจัดปัจจัยเกื อหนุน การพัฒนาการ
เรียนรู้ท่ีสนองตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นส้าคัญ ได้อย่ างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
       ๔. เพื่อให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง 
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หลักการและแนวคิด 

๑. ให้สถานศึกษาจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ นพื นฐาน 
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง โดยได้รับความเห็นชอบ จาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขึ นพื นฐาน 

๒. มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
๓. มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก้าหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ รวมทั ง เป็นเครือข่าย

และแหล่งการเรียนรู้ 
๔. มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มีดัชนีซี จัดคุณภาพการจัดหลักสูตร และ

กระบวนการเรียนรู้ สามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทุกซั นปี 
๕. มุ่งส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเป็นเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการจัด

และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ขอบข่าย/ภารกิจด้านการบริหารงานวิชาการ 
๑. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
๒. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานแนะแนว 
 
๓. งานพัฒนาส่ือกาสอน นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ คัดเลือกหนังสือ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การศึกษา 
๔. งานวัดผล งานทะเบียน การเทียบโอนผลการเรียน ธุรการวิชาการ เอกสารประจ้าชั น อื่นๆและงานรับ

นักเรียน 
๕. งานวิจัยในชั นเรียนและงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๖. งานพัฒนาห้องสมุด 
๗. งานนิเทศการศึกษาและงานบันทึกประวิติการปฏิบัติงาน 
๘. งานส่งเสริมทักษะวิชาการนักเรียน ศิลปหัตถกรรม และพิธีกร 
๙. งานประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา SAR ประสานความร่วมมือการตอบแบบสอบถาม/

แบบนิเทศ /แบบประเมินผ่านระบบ PLC และงานประชาสัมพันธ์วิชาการ 
๑๐. งานส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย 
ขอบข่ายและภารกิจการด้าเนินงานด้านการบริหารวิชาการของโรงเรียนวัดสุขกร มีรายละเอียดดังนี  

 
๑. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  

๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน 
  - วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาจัดท้าไว้ 
   - วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อก้าหนดจุดเน้นหรือประเด็นท่ีสถานศึกษาให้ความส้าคัญ 

- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อน้ามาเป็นข้อมูล จัดท้าสาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ น 

- จัดท้าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาเพื่อน้าไปจัดท้ารายวิชาพื นฐาน หรือรายวิชาเพิ่มเติม 
จัดท้าค้าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์ และจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้แก่ผู้เรียนประเมินผลและปรับปรุง  
   - น้าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม  
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   - ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 

๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
- ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ข้อมูล

สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
   - จัดท้าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ ท่ีก้าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์เป้าหมายและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
   - จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ นใช้เองให้ทันกับการเปล่ียนแปลง ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม และเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น 
   - จัดท้าหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้
และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
   - จัดให้มีวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ นพื นฐาน 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
   - เพิ่มเติมเนื อหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกขึ งมากขึ น ส้าหรับ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ 
การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาท่ีส่งเสริม ความเป็นเลิศผู้บกพร่อง พิการ และ
การศึกษาทางเลือก 
   - เพิ่มเติมเนื อหาสาระของรายวิชาท่ีสอดคล้องสภาพปัญหา ความต้องการ ของผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน สังคม และมุ่งสู่ความเป็นสากล 
   - สถานศึกษาสามารถจัดท้าหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอน และอื่น ๆ ให้เหมาะสม
กับความสามารถของผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

- คณะกรรมการสถานศึกษาขึ นพื นฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา  
- นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผล ให้ส้านักงานเขต

พื นท่ีการศึกษารับทราบ 
๑.๓ การสอนหรือการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
          - ควบคุม ดูแลให้มีการจัดท้าโครงการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 
- จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั น ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียน

เป็นส้าคัญ พัฒนาคุณธรรมน้าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
- ใช้ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
- จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอื อต่อการเรียนรู้  
- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
- ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนและช่วยเหลือผู้เรียนพิการ ด้อยโอกาส และมี

ความสามารถพิเศษ 
- จัดเนื อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค้านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
- ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้เพื่อ

ป้องกันและแกไขปัญหา 
- จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ‘ฝึกการปฏิบัติให้ท้าได้ คิดเป็น ท้าเป็น รัก

การอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 



คูม่อืปฏิบตังิานฝ่ายวชิาการโรงเรียนวดัสขุกร  ๗ 
 

 
- จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั ง

ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไวในทุกวิชา  
- ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน การสอน และ

อ้านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั งสามารถใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั งนี ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ 

- จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ น ทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับ บิดา มารดา และ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

- ศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ท่ีก้าวหน้า เพื่อเป็นผู้น้าการจัด
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น 

 
 ๒. งานวางแผนงานด้านวิชาการ 

- วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและก้ากับดูแล นิเทศ และติดตาม เกี่ยวกับงานวิชาการ 
ได้แก่ งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน งานธุรการฝ่ายวิชาการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
งานพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา งานวัดผล งานทะเบียนและการเทียบโอนผลการ
เรียน งานวิจัยและพัฒนาส่งเสริมทักษะวิชาการนักเรียน งานพัฒนาห้องเรียน ห้องพิเศษ ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
งานนิเทศการศึกษา งานแนะแนว งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา งานประสานร่วมมือและงาน
ส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน และงานคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
ของสถานศึกษา 

- บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการของสถานศึกษา ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา 
ส้านักงานการศึกษาขั นพื นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 

- จัดท้าปฏิทินงานของการบริหารงานวิชาการเพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
แผนท่ีวางไว้ 

- จัดท้าคู่มือการบริหารงานวิชาการเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานแบบยึดโรงเรียนเป็นฐาน 
  - ช่วยแก้ไขปัญหา พัฒนางาน และสร้างขวัญก้าลังใจแก่บุคลากรเพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย 
      - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
๓. งานธุรการฝ่ายวิชาการ 

๓.๑ การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
- ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ สถานศึกษา เพื่อให้ผู้ท่ี

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และลือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
- จัดท้าร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุก

ฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
- ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและแกไ้ขปรับปรุง 
- น้าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

   - ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ ของสถานศึกษา 
และน้าไปแกไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 
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๓.๒ การจัดตารางเรียน ตารางสอน และการสอนแทน 
 - จัดท้าตารางเรียน ตารางสอน ให้เป็นไปตามความเหมาะสม ของพื นฐานวิชา 
     - จัดครูผู้สอนแทนเมื่อมีครูขาด ลา หรือไปราชการ 
 
๓.๓ การจัดท าฟอร์มเอกสารงานวิชาการ 

  - จัดท้าฟอร์มเอกสารงานวิชาการ เป็นต้นแบบให้กับคุณครูผู้สอน 
 
๔. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  - ควบคุม ติดตาม ดูแล การจัดกิจกรรม ในหลักสูตรให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการจัดกิจกรรมใน
หลักสูตรสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
       - ติดตาม ดูแล ให้มีการจัดระบบการจัดกิจกรรม มีครูรับผิดชอบทุกกิจกรรม 
        - ติดตาม ดูแล การประเมินผลการผ่านกิจกรรมบังคับ และสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม 
๕. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษา  
  - จัดให้มีการร่วมกันก้าหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาของสถานศึกษา 
  - พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พร้อม
ทั งให้มีการจัดตั งเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 
  - พัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาส่ือแล เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีให้
ข้อเท็จจริง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ น โดยเฉพาะหาแหล่งส่ือท่ีเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
  - พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน 
  - นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหาผลิตใช้ และพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
 
๖. งานวัดผล งานทะเบียนและการเทียบโอนผลการเรียน 

๖.๑ งานวัดผลและประเมินผล  
- ก้าหนดระเบียบการจัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา โดย 

ให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ 
- จัดท้าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการจัดและประเมินผลของ 

สถานศึกษา 
- จัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียน และอนุมิติผลการเรียน  
- จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ช่วงชั น และจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผู้เรียน ไม่ผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
- จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการจัดและประเมินผล 

  - จัดระบบสารสนเทศด้านการจัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อใช้ในการอ้างอิง 
ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

 
   - ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการประเมินการเรียนด้านต่าง ๆ รายปี/รายภาคและตัดสิน  
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ผลการเรียนการสอนผ่านช่วงชั นและจบการศึกษาขั นพื นฐาน 
 ๖.๒ งานทะเบียน 

- ก้าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน 
        - ด้าเนินการลงทะเบียนประวัตินักเรียน และจ้าหน่ายนักเรียน 
        - จัดท้า ตรวจสอบ และออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา และใบประกาศนียบัตร 
      - จัดท้าและเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน 
        - ติดตามดูแลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา การแก้ไขหลักฐานต่าง ๆ และการลาออกของนักเรียน 
        - ประสานกับงานวัดผลประเมินผลในการติดตามนักเรียนท่ีมีปัญหาไม่จบหลักสูตร 
        - ควบคุมการลงผลการเรียนในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกรายวิชาให้ถูกต้อง 
 
 ๖.๓ งานเทียบโอนผลการเรียน 
   - การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอ้านาจของสถานศึกษาท่ีจะแต่งตั งคณะกรรมการ ด้าเนินการเพื่อ
ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาทั งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ พร้อมทั งให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 
 
๗. งานวิจัยและพัฒนาส่งเสริมทักษะวิชาการนักเรียน 
  ๗.๑ งานวิจัย 

   - ก้าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการ
ท้างานของผู้เรียน ครู และผู้เกี่ยวช้องกับการศึกษา 

- พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย เป็นส้าคัญ 
ในการเรียนรู้ท่ีซับซ้อนขึ นท้าให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา การผสมผสานความรู้
แบบสหวิทยาการ และการเรียนรู้ในปัญหาท่ีตนสนใจ 

- พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
- รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั ง สนับสนุนให้

ครูน้าผลการวิจัยมาใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
๗.๒ งานพัฒนาและส่งเสริมทักษะวิชาการนักเรียน 

  - วางแผน ติดตาม ช่วยเหลือ การส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนต่างๆ 
๘. งานพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  
 ๘.๑ งานห้องสมุด 
   - จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตรและมีจ้านวนเพียงพอกับผู้ใช้บริการ 
        - วางระบบการจัดเก็บ และ ค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ 
        - เปิดให้บริการการอ่านและช่วยการค้นคว้าแก่ครูและนักเรียน และบุคคลภายนอก  
        - น้าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการให้บริการ ยืม-คืน  สืบค้น-จัดเก็บข้อมูล เพื่อการค้นคว้า 
        - เผยแพร่ความรู้  วิธีการใช้ห้องสมุด เพื่อการสืบค้นข้อมูลและการค้นคว้า 
        - ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนใหม่ ป.๑ และ ม.๑ 
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        - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประเภทนิทรรศการหนังสือ  แนะน้าหนังสือใหม่  สรุปข่าวน่ารู้ และ 
กิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษา 
        - พัฒนาคุณภาพของห้องสมุดให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        - ประเมินผลการปฏิบัติงานการให้บริการและการจัดกิจกรรมห้องสมุด 
 
  ๘.๒ งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

- จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียง เพื่อ 
สนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   - จัดระบบแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอื อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น พัฒนา
ห้องเรียนเป็นห้องเรียนพิเศษตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องมัลติมีเดีย 
ห้องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนหนังสือ สวนธรรมะ เป็นต้น 
 
   - จัดระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในท้องล่ืนให้เอื อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนของ สถานศึกษา ของ
ตนเอง เช่น จัดเส้นทาง/แผนท่ีและระบบการเช่ือมโยงเครือข่ายห้องสมุดประซาซน ห้องสมุดสถาบันการศึกษา 
พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๆลๆ 
   - ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนา 
การเรียนรู้และนิเทศ ก้ากับ ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
 
๙. งานนิเทศการศึกษา 
  - สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวช้องให้เช้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่า เป็นกระบวนการท้างาน
ร่วมกันท่ีใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการท้างานของแต่ละบุคคล ให้มีคุณภาพ การนิเทศเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้ทุกคนเกิดความเช่ือมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เรียนและตัวครูเอง 
  - จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพท่ัวถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ 
  - จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เช่ือมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา 
 
๑๐. งานแนะแนว 
  - ก้าหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบส้าคัญ โดยให้ทุกคนในสถานศึกษา
ตระหนักถึงการมีส่วนรว่มในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  - จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนวและดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของ สถานศึกษาให้ชัดเจน 
  - สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
  - ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนว และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
เพื่อให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และเช่ือมโยงสู่การด้ารงชีวิตประจ้าวัน  
  - คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ท้าหน้าท่ีครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษา 
ครูประจ้าชั น และคณะอนุกรรมการแนะแนว 
  - ดูแล นิเทศ ก้ากับ ติดตาม และสนับสนุนการด้าเนินงานแนะแนวและดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
  - ส่งเสริมความร่วมมือและความเช้าใจอันตีระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
   - ประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกซน บ้าน ศาสนสถาน ชุมชน ใน
ลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 
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- เช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 
๑๑. งานประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
  - ก้าหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน  
การศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน  มาตรฐานส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาและความต้องการ ของชุมชน 
  - จัดระบบบริหารและสารสนเทศโดยจัดโครงสร้างการบริหารท่ีเอื อต่อการพัฒนางาน และการสร้างระบบ
ประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์ เรียกใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปรับ
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  - จัดท้าแผนสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) 
  - ด้าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม สถานศึกษา ต้องสร้างระบบการ
ท้างานท่ีเข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วมและวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือท่ีรู้จักกันว่าวงจร 
PDCA 
 
  - ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยด้าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนให้ครู 
ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
  - ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีก้าหนดเพื่อรองรับ การประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
  - จัดท้ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ้าปี (SAR) และสรุปรายงานประจ้าปี โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ ต่อสาธารณซน 
 
๑๒. งานประสานร่วมมือและงานส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 
  ๑๒.๑ การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

- จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกซน องค์กรเอกซน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น 

- ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน  
- ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรร

ภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ 
- พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั งหาวิธีการ สนับสนุนให้มีการ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 
 
  ๑๒.๒ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

- ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เพื่ อเสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียนทุกด้าน รวมทั งลืบสานจารีต ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
       - เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับ องค์กรอื่นภาครัฐ
และเอกซน เพื่ อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  
                     - ให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับ แหล่งวิชาการในท่ีอื่นๆ  

- จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดี กับศิษย์เก่า การ
ประชุมผู้ปกครองผู้เรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษา อื่น ๆ เป็นต้น 
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  ๑๒.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ 
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา           

- ประซาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เอกซน องค์กรเอกซน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ สถาบันสังคมอื่น ในเรื่อง
เกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน การศึกษาท่ีเป็นจุดเน้นเฉพาะ     

- จัดให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกซน องค์กรเอกซน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอื่นท่ีร่วมจัดการศึกษา         

- ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกซน องค์กร 
เอกซน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นร่วมกันจัดการศึกษา และใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน         
  - ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา กับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกซน องค์กรเอกซน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น          
   - ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เอกซน 
องค์กรเอกซน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ได้รับความช่วยเหลือทางด้าน
วิชาการตามความเหมาะสมและจ้าเป็น         
  - ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั งด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๑๓. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

- ศึกษาวิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นหนังลือ แบบเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

- จัดท้าหนังลือเรียน หนังลือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบแบบฝึกหัด  
ใบงาน ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

- ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังลือเรียน หนังลือเสริมประสบการณ์ หนังลือ อ่านประกอบ 
แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน  
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ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ 

- คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
- ภาคี ๔ ฝ่าย 
๑. ตัวแทนครู  
๒. ตัวแทนผู้ปกครอง 
๓. ตัวแทนชุมชน 
๔. ตัวแทนนักเรียน  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรยีน 
ท่ีปรึกษา 

๑. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

๒. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานแนะแนว 

 

๓. งานพัฒนาสื่อกาสอน นวัตกรรม แหล่ง
เรียนรู้ คัดเลือกหนังสือ และงานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การศึกษา 

๔. งานวัดผล งานทะเบียน การเทียบโอนผล
การเรียน ธุรการวิชาการ เอกสารประจ าชั้น 
อื่นๆและงานรับนักเรียน 

๕. งานวิจัยในชั้นเรียนและงานยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

กรรมการและเลขานุการ 

โครงสร้างการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดสุขกร 

๖. งานพัฒนาห้องสมุด 

๗. งานนิเทศการศึกษาและงานบันทึกประวิติการ
ปฏิบัติงาน 

๘. งานส่งเสริมทักษะวิชาการนักเรียน ศิลปหัตถกรรม 
และพิธีกร 

๙. งานประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา 
SAR ประสานความร่วมมือการตอบแบบสอบถาม/
แบบนิเทศ /แบบประเมินผ่านระบบ PLC และงาน
ประชาสัมพันธ์วิชาการ 

๑๐. งานส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย 

 


