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กลุ่มบริหารวิชาการ 
แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 

งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ี พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม ( ฉบับ2 ) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุดด้วย
เจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานท่ีจะต้องพฒันาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพท่ีดีในอนาคต  การบริหารงานวิชาการเป็นการ
บริหาร ท่ีให้ความส าคัญกับผู้เรียน  และกระบวนการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน บทบาทส าคัญของสถานศึกษา
ต้องยึดหลักตอบสนองต่อผู้เรียนโดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคน มีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้  ถือ
ว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด การจัดการเรียนการสอน ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เหมาะสมกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียน มุ่งเน้นประเมินพัฒนาการของผู้เรียน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรม  วัดผล
และประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับระดับและรูปแบบการจัดการศึกษา  ดังนั้น การจะ
บริหารงานวิชาการให้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นกรอบในการ
ด าเนินการ 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้บริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น  

2. เพื่อให้การบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และ จากการประเมิน
หน่วยงานภายนอก  

3. เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู ้ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ  
4. เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของบุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ สถาบันอื่นๆอย่างกว้างขวาง  
 
ขอบข่ายและภารกิจงานวิชาการ (7 ภารกิจ 36 ตัวชี้วัด) ดังนี้   
1. การวางแผนงานวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
 1.1 การรวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการ  

 1.รวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการให้
เป็นระบบ สะดวกในการน าไปใช้และเป็นปัจจุบัน 

 2.ก าหนดผู้รับผิดชอบในการน าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการไปใช้ 
 3. น าระเบียบและแนวปฏิบัติไปใช้อย่างเป็นระบบ 
 4.จัดท าเป็นเอกสารคู่มือครู/คู่มือนักเรียน/คู่มือผู้ปกครอง 
1.2การจัดท าแผนวิชาการ   



 1. จัดท าและมีแผนงานวิชาการท่ีมีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียน 
 2. แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบปฏิบัติตามแผนอย่างครบถ้วน 
 3.การด าเนินการตามแผนงานวิชาการอย่างเป็นขั้นตอนท่ีก าหนด 
 4.การก ากับ ติตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการเป็นระยะอย่าง

ต่อเนื่อง 
 5.สรุปวิเคราะห์การด าเนินงาน เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนางานวิชาการ และเผยแพร่แก่

ผู้เกี่ยวข้อง 
1.3 การจัดท าสารสนเทศงานวิชาการ  
 1.รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลด้านวิชาการอย่างรอบด้าน 
 2. จัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ์ ครอบคลุมขอบข่ายของงานวิชาการ 
 3. เป็นสารสนเทศท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการใช้งาน 
 4. มีการน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
1.4 การรับนักเรียน 
 1. มีการวางแผนการรับนักเรียนโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากบริบทของโรงเรียนและนโยบายของ

ต้นสังกัด 
 2. แต่งต้ังคณะท างานในแต่ละกิจกรรมของแผนการรับนักเรียน 
 3. จัดท าประกาศแนวปฏิบัติและแผนการรับนักเรียนเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 4. มีการสร้างความเข้าใจให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างชัดเจน 
 5. สรุปผลการด าเนินงานเพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนา 
 

2.การบริหารงานวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
2.1 การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ   
 1. ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน  และขอบข่ายงานวิชารไว้อย่างชัดเจน 
 2. จัดท าแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานวิชาการแสดงไว้ให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และ

ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างชัดเจน 
 3. มีการจัดท าพรรณนางานตามโครงสร้างการบริหารงานวิชาการอย่างครบถ้วน 
 4.มอบหมายผู้รับผิดชอบงานตามโครงสร้าง การบริหารงานวิชาการอย่างครบถ้วน 
 5. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
2.2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
 1.ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และจุดเน้นของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและบริบทของโรงเรียน 



 2.มีการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย  จุดเน้นของหลักสูตร
สถานศึกษา และเหมาะกับศักยภาพของผู้เรียน 

 3. มีการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในระดับช้ันเรียน 
 4. การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 5. น าผลการประเมินการใช้หลักสูตรไปวิเคราะห์ วางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มี

คุณภาพยิ่งขึ้น 
2.3 การพัฒนาหลักสูตรความสามารถพิเศษนักเรียน   
 1.มีการวิเคราะห์จุดเด่น  และโอกาสของนักเรียนท่ีจะน ามาพัฒนาเป็นหลักสูตร

ความสามารถพิเศษ 
 2. มีการจัดท าหลักสูตรเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษของนักเรียนท่ีเหมาะสม และ

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 3. มีการน าหลักสูตรความสามารถพิเศษท่ีพัฒนาไปใช้ โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบอย่าง

ชัดเจน 
 4.มีการก ากับติดตาม การใช้หลักสูตรความสามารถพิเศษเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
 5. มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรความสามารถพิเศษและน าไปปรับปรุง พัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 
2.4 การจัดกลุ่มการเรียน   
 1. มีการจัดกลุ่มการเรียนอย่างหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของนกัเรียน 
 2. มีการจัดกลุ่มการเรียน โดยวิเคราะห์ตามศักยภาพของผู้เรียน 
 3. ในแต่ละกลุ่มการเรียนมีวิชาเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนอย่างหลากหลาย ทันสมัย 

สอดคล้องกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 4. มีการประเมินและน าผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนา 
2.5 การจัดตาราสอน / ตารางเรียน และจัดครูเข้าสอน  
 1. การแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดแนวปฏิบัติของการจัดการตารางสอน ตารางเรียน 
 2.จัดท าตารางสอนรายช้ันเรียน ท่ีค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียน  
 3.การจัดครูเข้าสอนอย่างครบถ้วน เหมาะสม ตามบริบทของโรงเรียน 
 4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้ตารางสอน ตารางเรียนและการจัดครูเข้าสอน และ

น ามาปรับปรุง พัฒนา 
2.6 การนิเทศภายใน   
 1. แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายใน 
 2.มีการวางแผน ก าหนดปฏิทินการนเทศภายในไว้อย่างชัดเจน 
 3. ปฏิบัติตามแผน และปฏิทินการนิเทศภายใน 
 4. มีการก ากับ ติดตามกระบวนการนิเทศภายในเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 



 5. การสรุปผลการนิเทศภายใน น ามาปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของครู 
2.7 การจัดครูสอนแทน  
 1. มีแนวปฏิบัติและผู้รับผิดชอบขัดครูเข้าสอนแทน 
 2. มีการจัดครูเข้าสอนแทนโยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และความถนัด 
 3. มีการก ากับ ติดตาม การจัดครูเข้าสอนแทนอย่างสม่ าเสมอ 
 4. มีการสรุปรายงาน และประเมินผลการจัดสอนแทน 
 5. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดครูเข้าสอนแทน 
2.8 การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานทางวิชาการ  
 1. มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาในระดับกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 2.มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงานวิชาการ

อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. มีการก ากับ ติดตามการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการด าเนินงานทางวิชาการ 
 4. มีการพัฒนาการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ในการด าเนินงานทางวิชาการให้มีความ

ทันยุคสมัย 
 
 
2.9 การบริหารจัดการการทดสอบระดับชาติ   
 1. ครูมีการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ ของสาระการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับ

แบบทดสอบและผลการทดสอบระดับชาติ 
 2. มีการวางแผนพัฒนา ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของการพัฒนานักเรียนเพื่อการทดสอบ

ระดับชาติ 
 3.มีการมอบกหมายผู้รับผิดชอบ ด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่าย 
 4.มีการก าหับ ติตาม และประเมินผลเป็นระยะอยา่งต่อเนื่อง และน าผลการประเมินมา

ปรับปรุงและพัฒนา 
2.10 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ   
 1. มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 2. มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 3. มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
 4. การน าผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 
 5. มีการน าผลไปพัฒนาต่อยอดเป็นวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ(Best Practice) 
 

3.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 



         3 1. การจัดท าและการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
                  1. ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา และวิเคราะห์ผู้เรียน 
                  2. มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้กระบวนการท่ีหลากหลาย
และเหมาะสมกับผู้เรียน 
                  3. ครูมีการใช้ประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู ้
                  4. มีการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 
                  5. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอย่างต่อเนื่อง 
        3.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
                    1. ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย 
                    2. มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและผลการเรียนรู้ 
                    3. มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสมรรถนะหลักตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                     4. มีการใช้รูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี21 
                     5. มีการกระบวนการวิจัยมาปรับปรุง/พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
        3.3 การจัดหา จัดท า และพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ 
                      1. มีการจัดหา จัดท า และพัฒนาส่ืออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสาระการ
เรียนรู ้
                      2. มีการจัดท าบัญชีส่ือ และอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                      3. มีการน าส่ือและอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดดารเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
                      4. มีการบ ารุงรักษา จัดเก็บส่ือและอุปกรณ์การเรียนรู้ไว้อย่างเป็นระบบ 
                      5. มีการประเมินผลกระบวนการจัดหา จัดท าและพัฒนาส่ือการจัดการเรียนรู 
            3.4 การจัดหาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ 
                       1. มีการส ารวจ รวบรวมข้อมูลและจัดท าบัญชีแหลางเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
                       2. มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                       3. มีการจัดให้นักเรียนไปศึกษาและฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ ณ แหล่งความรู้ 
                       4. มีการก ากับ ติดตาม การใช้แหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
                       5. มีการรายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อน ามาปรับปรุง/พัฒนา 
              3.5 การจัดสอนซ่อมเสริม 
                        1. มีการส ารวจข้อมูลการจัดสอนซ่อมเสริม 
                        2. มีแนวปฏิบัติการจัดการสอนซ่อมเสริม 
                        3. มีการด าเนินการสอนตามแนวปฏิบัติการสอนซ่อมเสริม 



                        4. มีการน าผลการซ่อมเสริมมาวิเคราะห์และรายงาน 
                        5. มีการน าผลการวิเคราะห์มาใช้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการสอนซ่อมเสรมิ 
               3.6 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                         1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา 
                         2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการความสนใจ และความถนัดของ
นักเรียน 
                         3. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเน้นการปฏิบัติท่ีแสดงออกซึ่งศักยภาพของตนเอง 
                          4. มีการจัดให้นักเรียนได้แสดงผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                          5. มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมพฒันานักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
                3.7 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
                          1. มีการวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตามบริบทของโรงเรียน 
                          2. มีแผนการจัดท ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ครอบคลุมทุกกลุ่ม/งาน โดยให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการวางแผน 
                          3. นักเรียนส่วนใหญ่เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
                          4. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้
                          5. มีการน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง  
                 3.8 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
                          1. มีกระบวนการคัดเลือก จัดกลุ่ม ความสารถพิเศษของนักเรียนแต่ละประเภท 
                          2. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละประเภทความสามารถพิเศษของนักเรียน 
                          3. มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามความสามารถพิเศษ 
                          4. มีการจัดเวทีให้นักเรียนแสดง/แข่ง ความสามารถพอเศษในแต่ละประเภท ท้ังในและ
นอกโรงเรียน 
 
 
 
           4. การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
                 4.1 การพัฒนาครูทางด้านวิชาการ 
                          1. มีการส ารวจความต้องการจ าเป็นและวิเคราะห์สมรรถนะครูรายบุคคล 
                          2. มีการน ามาก าหนดเป็นแผนหรือโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
                          3. มีการด าเนินการตามแผนหรือโครงการท่ีก าหนดไว้ 
                          4. มีการประเมินผล สรุปรายงานผลการด าเนินการตามแผนหรือโครงการ 
                          5. มกีารน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 



                  4.2 การส่งเสริมพัฒนาครูใหม่ 
                          1. มีแผนพัฒนาครูใหม่ โดยจ าแนกครูบรรจุ ครูย้าย และครูอัตราจ้าง 
                          2. มีการจัดครูพี่เล้ียงให้ค าแนะน า/ปรึกษา 
                          3. มีการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)และพัฒนาตนเอง 
                          4. มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาครูใหม่ 
                          5. มีการจัดการแสดงผลงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครูใหม่ 
                  4.3 การจัดบรรยากาศทางวิชาการไปโรงเรียน 
                          1. มีการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 
                           2. มีการก าหนดแนวทางในการพัฒนาบรรยากาศทางวิชาการในทุกกลุ่ม/งานท่ีเกี่ยวข้อง 
                           3. มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
                           4. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดบรรยากาศทางวิชาการ 
                           5. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาบรรยากาศทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 
                4.4 การส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเร่ืองรู้ของผู้เรียน 
                           1. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
                           2. ครูใช้กระบวนการวิจัยไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนของครู 
                           3. ครูน าผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
                           4. มีการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คุณภาพผู้เรียนท่ีเป็นผลจาก
กระบวนการวิจัย 
                           5. มีการเผยแพร่ผลการวิจัย ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
                 4.5 การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนรู้ 
                            1. มีแผนส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
                            2. มีการจัดท า จัดหาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
                            3. ครูน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
                            4. มีการประเมินผลการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
                            5. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ และมีการเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
      5.การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้และงานทะเบียนนักเรียน 
                5.1 การด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน 



                            1. มีการรวบรวมระเบียบเกี่ยวกับวัดผลและประเมินผลการเรียน 
                            2. ได้ก าหนดแนวปฏิบัติและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
การเรียน 
                            3. ได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินท่ีก าหนด 
                            4. มีผลการปฏิบัติยังถูกต้อง ครบถ้วนตาม ระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผล
การเรียน 

 5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
5.2 การสร้างและปรับปรุงเคร่ืองมือการวัดผลการเรียน 

                             1. มีแผนการสร้างเครื่องมือในการวัดผลท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา 
                             2. มีการสร้างเครื่องมือในการวัดผลท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาครบทุก
รายวิชา 
                             3. มีการวิเคราะห์ และปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
                             4. มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวัดผลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                             5. น าผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของการวัดผลการเรียนมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาเครื่องมือทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
                  5.3 การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
                             1. มีการส ารวจ รวบรวม และจัดท าเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนอย่างครบถ้วน 
                             2. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท า/จัดหาเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการ
วัดผลการเรียนอย่างครบถ้วน 
                             3. มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบและสะดวกในการน าไปใช้ 
                             4. มีการปรับปรุงให้เหมาะสม และทันสมัย 
                             5. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 
                  5.4 การด าเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
                            1. มีหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียน 
                            2. มีการรายงานผลและประเมินผลอย่างถูกต้องครบถ้วน 
                            3. มีการรายงานผลการเรียนตามระเบียบวัดผลและประเมินผลการเรียน 
                            4. มีการจัดเก็บรักษาหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนอย่างเรียบร้อย และ
ปลอดภัย 
                            5. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในงานอย่างเหมาะสม 
                 5.5 การด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน 
                            1. มีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียน 
                            2. มีข้อความครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 



                            3. มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบและให้บริการได้ทันตามก าหนดเวลา 
                            4. มีการจัดเก็บรักษาท่ีดีและปลอดภัย 
                            5. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานอย่างเหมาะสม 
                6. การแนะแนวการศึกษา 
                      6.1 การบริหารจัดการงานแนะแนว 
                           1. มีโครงสร้างการบริหาร มีขอบข่ายงาน และมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ 
                           2. มีคู่มือการปฏิบัติงานแนะแนว และมีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องกับงานแนะแนวท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
                          3. มีการด าเนินการแนะแนวทั้งด้านการศึกษาต่อการอาชีพ สังคมและส่วนตัว อย่างเป็น
ระบบและมีคุณภาพ 
                          4. มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 
                          5. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน แนะแนวให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  
 
                       6.2 การให้บริการแนะแนว 
                            1. มีการก าหนดขอบข่ายงานท้ัง 5 บริการ ของงานแนะแนว และก าหนดผู้รบัผิดชอบ 
                            2. มีการก าหนดแนวทางทางการด าเนินงานท่ีครอบคลุมการให้บริการของงานแนะแนว 
และมีคู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการจัดประสบการณ์ตรงกับนักเรียน 
                           3. มีการด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดอย่างเป็นระบบและครอบคลุมนักเรียนทุก
กลุ่ม ทุกระดับช้ัน 
                          4. มีการส ารวจความพึงพอใจ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลของงานแนะแนว 
                          5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาการให้บริการแนะแนว 
 
         7. การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
                 7.1 การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
                                1. มีการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการจากหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน 
                                 2. มีการประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการประเมินผลระดับโรงเรียน 
                                 3. มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานวิชาการ 
                                 4. มีการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานวชิาการ 
                                 5. มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน            
                  7.2 การประเมินผลในด้านคุณภาพนักเรียน 



                                  1. มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติ และมีการช้ีแจงสร้างความเข้าใจในการด าเนินการ
ของการประเมินผลการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์ อ่านเขียน และสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
                                  2. มีเครื่องมือการประเมินท่ีมีคุณภาพ และครอบคลุมทุกรายการ 
                                  3. มีการด าเนินการประเมินผลตามแนวทางท่ีก าหนด 
                                  4. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
                                  5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนางานการประเมินผลคุณภาพผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง 
  



 


