
 

 

คู่มือปฏิบัติงาน 

กลุ่มงานวชิาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
โรงเรียนบา้นชมุแสง   

สํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต2 
 

 



 

คํานํา 

 
                  คู่มือการบริหารงานวิชาการ เป็นเอกสารท่ีเขียนจากการบริหารงานวิชาการ จากสภาพท่ีเป็นจริง ของ

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนบา้นชุมแสง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางการปฏิบติังานและสร้างความเขา้ใจในการ

นาํหลกัการบริหารมาสู่การปฏิบติัท่ีเป็นจริง        ใหไ้ดผ้ลอยา่งมีประสิทธิภาพพร้อมกบัการพฒันางานวิชาการ

ในโรงเรียนสู่ชุมชนและทอ้งถ่ิน         จากการท่ีโรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุนจากผูป้กครองและครูโรงเรียนบา้น

ชุมแสงในการนาํเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มาใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอนและการบริการ

จดัการ    อนัเป็นการสนองนโยบายของโรงเรียนและทางราชการตามยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ตามแนวการปฏิรูปการศึกษา ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ โดยเฉพาะการนาํผลความสาํเร็จต่างๆใน

การบริหารงานวิชาการสู่โลกกวา้งทางการศึกษาในการสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตทั้งภายนอก

และภายในโรงเรียน (Internet&Intranet)    และเครือข่ายบริการดา้นวิชาการหวงัเป็นอย่างยิง่วา่ คู่มือการ

บริหารงานวิชาการน้ีคงเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการบริหารงาน การพฒันางานวิชาการในโรงเรียนให้

เกิดประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และท่ีแกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัท่ี 

2) พ.ศ. 2545 สืบไป 

 

 

 

 

 

                                                                                          กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วิสัยทัศน์  พนัธกจิ เอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์และเป้าประสงค์ 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

 โรงเรียนดีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน จดัการศึกษาโดยบุคลากรมืออาชีพ ผูเ้รียนมีคุณธรรมและค่านิยมตาม

วฒันธรรมไทย ยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ ทกัษะในการดาํเนินชีวิต สุขภาพจิตและกายแขง็แรง 

สัมพนัธภาพท่ีดีกบัชุมชน 

พนัธกจิ (MISSION) 

1. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้คณุธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 

2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม ดาํเนินชีวิตตามหลกั

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนทาํงานจนสาํเร็จ ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

4. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีความคิดรวบยอด คิดแกปั้ญหาและคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

5. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะเบ้ืองตน้ 

6. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่านและพฒันาตนเอง 

7. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

8. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ ดนตรีและการกีฬา 

9. ครูจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

10. บริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

11. ส่งเสริมความสัมพนัธ์กบัชุมชน 

 

อตัลกัษณ์ 

 มารยาทงาม ตามวิถีไทย ( ถือศีลหา้ กริยาดี วจีไพเราะ )  

เอกลกัษณ์ 

โรงเรียนวิถีพุทธ 

เป้าประสงค์ (GOALS) 

1. ผูเ้รียน มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา                           

2. ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามเกณฑข์องสถานศึกษาและมีทกัษะการเรียนรู้ คู่

คุณธรรม 

3. ครูมีความเป็นครูมืออาชีพ 

4. โรงเรียนดี มีมาตรฐาน บริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมตามแนววิถีพุทธและ ยดึหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  
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กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตร 

และส่งเสริมวิชาการ 

• งานพฒันาหลกัสูตร 

• งานพฒันาการเรียนการสอน 

• งานพฒันาครูดา้นวิชาการ 

• งานเครือข่ายวิชาการ 

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

กลุ่มงานวิจยั ผลิตส่ือ นวตักรรม 

และเทคโนโลยี 

• งานวิจยัเพื่อการเรียนรู้ 

• ศูนยเ์ทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

กลุ่มงานทะเบียน 

• งานทะเบียนประวติันกัเรียน 

• งานทะเบียนวดัผล 

• งานวดัและประเมินผล 

• งานเทียบโอนผลการเรียน 

กลุ่มงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

• งานประเมินภายใน 

• งานประเมินคุณภาพภายนอก 

 

กลุ่มงานสาระการเรียนรู้และ 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

• พฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระ 

• นิเทศติดตามการเรียนการสอน 

• งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 

 

คณะกรรมการวิชาการ ตวัแทนผูป้กครอง 



 

 

สํานกังานบริหารวิชาการ 

 

                        โครงสร้างการจดัวางตวับุคคลในการบริหารงานวิชาการ    ฝ่ายวิชาการไดจ้ดัวางตวับคุลากร 

เพื่อใหก้ารปฏิบติังานตามโครงสร้างการบริหารงานดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพตามโครงสร้างการจดัวางตวั

บุคคลดงัน้ี 

ภาระงานสายผู้บริหาร 

1. ดร.ปรานอม  บาํรุง ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นชุมแสง  ปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้าํนวยการ 

   โรงเรียนบา้นชุมแสง มีภาระงานดา้นการบริหารและอาํนวยการใหง้านต่างๆของโรงเรียนดาํเนินไปดว้ย

ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลเป็นไปตามนโยบายการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการและ

นโยบายอ่ืน ๆ  ของรัฐบาล   ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

ภาระงานหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

1. นางถนอมศรี  ตันติชัยวนิช      ปฏิบติัหนา้ท่ี   หวัหนา้กลุ่มงานวิชาการ  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

- วางแผนและบริหารกลุ่มงานงานวิชาการ 

- ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของครู 

- ส่งเสริม สนบัสนุน ประสานงาน บริการ   ควบคุมคุณภาพงานและพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน  

การนิเทศ การวดัและประเมินผล 

- ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

                   การจดัวางตวับุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการการบริหารงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบา้น

ชุมแสง มีการจดัวางตวับุคลากร กาํหนดบทบาทและหนา้ท่ีเพื่อใหก้ารบริหารงานเกิดประสิทธิภาพดงัต่อไปน้ี 

                 1. งานสํานักงานบริหารวิชาการ 

                          1) นางถนอมศรี  ตนัติชยัวนิช           ปฏิบติัหนา้ท่ีหัวหนา้งานธุรการ-สารบรรณฝ่ายวิชาการ 

                          2) นางสาวจิดาภา  งามนวล              ปฏิบติัหนา้ท่ีงานธุรการ-สารบรรณฝ่ายวิชาการ 

มีบทบาทและหนา้ท่ีดงัน้ี 

                              - วางแผนงานบริหารงานและแผนงานวิชาการ จดัทาํแผนงาน/โครงการ/งาน 

                               - ติดตามและประเมินผลงานวิชาการ 

                              - ปฏิบติัหนา้ท่ีสาํนกังาน ธุรการ สารบรรณ การเงิน พสัดุวิชาการ 

                              - จดัทาํสารสนเทศและเอกสารงานบริหารงานและแผนงานวิชาการ 

                              - บริหารงานคอมพิวเตอร์งานทะเบียน งานวดัผล และงานตารางสอน 

                              - บริการขอ้มูล สารสนเทศแก่นกัเรียน ครู และผูป้กครอง 



 

                              - พฒันาบุคลากร ส่งเสริมการวิจยัและการทาํผลงานทางวิชาการ 

                             - ดาํเนินการตามโครงการพิเศษท่ีไดรั้บมอบหมาย 

                             - จดัทาํเอกสารการติดตามและรายงานการเรียนการสอนรายคาบ 

                              - จดัทาํเอกสารวิชาการ จดัอบรม ประชุมสมัมนา ทศันศึกษา ดูงานเพื่อพฒันางานวิชาการ 

                             - บนัทึกการประชุมและรายงานเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา 

                             - ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีผูอ้าํนวยการโรงเรียนมอบหมาย 

                     2. กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตรและส่งเสริมวิชาการ 

                             1) นางสาวจิดาภา  งามนวล  ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตร    

   2 ) นางนภาพร แสงรัตน์         ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

   3) นางสาวพรรณี  รอดจ่าย    ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

                4) นางวชิราพร  ไชยชนะ     ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

   5) นางสาวเพญ็นภา  พนัสุเภาดี ปฏิบติัหนา้ท่ีหัวหนา้กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

   6) นางถนอมศรี  ตนัติชยัวนิช ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

   7) นางสาวปภาวี  บุญเป๋า        ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

   8) นายสมพร  จนัทร์ขอนแก่น ปฏิบติัหนา้ท่ีหัวหนา้กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา 

   9) นางสาวนฐัรดา  ทองเรือง  ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ           

มีบทบาทและหนา้ท่ีดงัน้ี 

- วางแผนและบริหารกลุ่มงานพฒันาหลกัสูตรและส่งเสริมวิชาการ งานพฒันาหลกัสูตรและการเรียน

การสอน จดัทาํแผนงาน/โครงการ/งาน ของกลุม่งาน 

- ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานฝ่ายวิชาการ งานพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

- ส่งเสริมใหมี้การพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนและนิเทศการสอน 

- จดัโครงสร้างหลกัสูตร เส้นทางวิชาการและการเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม 

                     3.กลุ่มงานวิจัย ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

                          1) นางสาวมาลิณี  สุวรรณโชติ ปฏิบติัหนา้ท่ี ส่ือ นวตักรรม  และงานวิจยั 

 

มีบทบาทและหนา้ท่ีดงัน้ี 

- วางแผนงานบริหารงาน จดัทาํแผนงาน/โครงการ/งาน กลุ่มงานวิจยั ส่ือนวตักรรมและเทคโนโลย ี

- พฒันาบุคลากร ส่งเสริมการวิจยัและการทาํผลงานทางวิชาการ 

- ส่งเสริมและพฒันาการวิจยัในชั้นเรียนและทางการศึกษา 

- ส่งเสริมและพฒันาการผลิต สร้าง จดัหา ส่ือและนวตักรรมการการศึกษา 

- ส่งเสริมและพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้และการเรียนการสอน 

                      3.กลุ่มงานทะเบียน 



 

                           1) นางถนอมศรี  ตนัติชยัวนิช ปฏิบติัหนา้ท่ีนายทะเบียนและหวัหนา้งานทะเบียนวดัผล 

มีบทบาทและหนา้ท่ีดงัน้ี 

- วางแผนการบริหารงานและจดัทาํแผนปฏิบติังาน/โครงการ/งาน  ปฏิทินงานกลุ่มงานทะเบียน 

- ปฏิบติัหนา้ท่ีนายทะเบียนของโรงเรียน 

- ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานงานทะเบียน 

- ดาํเนินการ ลงทะเบียนประวติันกัเรียน และจาํหน่ายนกัเรียน 

- จดัทาํ ตรวจสอบและออก เอกสารหลกัฐานทางการศึกษา   และใบประกาศนียบตัร 

- บริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา แกไ้ขหลกัฐานต่างๆ และการลาออกของนกัเรียน 

- จดัทาํและเก็บรักษาเอกสาร หลกัฐานทางการศึกษา และงานทะเบียนใหเ้ป็นปัจจุบนั 

- ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานวดัผล 

- จดัทาํระเบียบการวดัและประเมินผล แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบังานวดัผล 

- จดัทาํตารางสอนและตารางสอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบแกต้วั 

- จดัทาํแบบฟอร์มงานวดัผล เอกสารการวดัและประเมินผล 

- จดัสอบวดัและประเมินผลใหเ้ป็นไปตามระเบียบการวดัผลประเมินผล 

- วิเคราะห์งาน รวบรวมปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหา 

- ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีผูอ้าํนวยการโรงเรียนมอบหมาย 

 

                   5.กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 

1) นางถนอมศรี  ตนัติชยัวนิช         ปฏิบติัหนา้ท่ี หวัหนา้กลุ่มงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

2) นางสาวมาลิณี  สุวรรณโชติ   ปฏิบติัหนา้ท่ี เจา้หนา้ท่ีประเมินมาตรฐานการศึกษา 

3) นางสาวจิดาภา  งามนวล         ปฏิบติัหนา้ท่ี เจา้หนา้ท่ีประเมินมาตรฐานการศึกษา 

มีบทบาทและหนา้ท่ีดงัน้ี 

- วางแผนและบริหารกลุ่มงานประกนัคุณภาพการศึกษา  

- จดัทาํมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการปฏิบติังานและภาระงาน 

- ติดตามประเมินผลและรายงานผลตามมาตรฐานการศึกษาภายใน (SAR) 

- ดาํเนินการตามโครงการพเิศษท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 


