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โรงเรียนแม่สะเรยีง “บริพัตรศึกษา” 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 34 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธกิาร 

 



ค าน า 

  คู่มือการปฏิบัติงาน  กลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” 

ฉบับนี้เป็นเอกสารพรรณงานเกี่ยวกับขอบข่ายงาน บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ  ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

(Flowchart)  รวมทั้งระเบียบ  แนวปฏิบัติและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

สร้างความรู้  ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานวิชาการ  ได้แก่  นักเรียน  

ผู้ปกครอง  และคณะครู  และน าไปเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินงานมีความถูกต้อง ชัดเจน   

 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนแม่สะเรียง  “บริพัตรศึกษา” ขอขอบคุณหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและหัวหน้างานในกลุ่มบริหารงานวิชาการทุกท่าน  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุก

ท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าคูม่ือการปฏิบัติงานในครั้งนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นแนวทางใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวคิดหลักในการบริหารงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับ2) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วย
เจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ  สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการ
วัดผลประเมินผล รวมทั้งวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และ 
มีประสิทธิภาพ  
 
ขอบข่ายภารกิจกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับการปฏิรูป
การศึกษา 
  2. จัดท าทะเบียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  
  3. บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  4. ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา  
  5. ส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  6. พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  
  7. ส่งเสริมการนิเทศในชั้นเรียนแบบกัลยาณมิตรนิเทศ  
  8. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้ได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เต็มตามศักยภาพ 
  9.  ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันทักษะและความสามารถรอบด้านของนักเรียนทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
  10. สนับสนุนผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 11. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 
 
วิสัยทัศน์ 
  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ  ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา  ส่งเสริมการจัด
การศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความ
สมบูรณ์ทั้งสติปัญญา  มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างประโยชน์และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

เป้าประสงค์ 

  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21 

 



พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
  2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความรู้อันเป็นสากลมีทักษะใน
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
  3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค ์ รักการอ่าน  และการ
ค้นคว้า  อนุรักษ์ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  สิ่งแวดล้อม  ภูมิปัญญาไทย และวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. จัดห้องเรียนคุณภาพ เน้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทันสมัย 
  5. พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

   
งานในกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
  1. งานส านักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
  2. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวิจัย  
  4. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  5. งานพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  6.  งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน 
  7.  งานวัดและประเมินผลการศึกษา 
  8. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  9.  งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
  10. งานนิเทศการจัดการศึกษา 
  11. งานจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (DMC) และทุนเสมอภาค  
  12. งานแนะแนวและกิจกรรมเรียนร่วม 
  13. งานนวัตกรรมการจัดการศึกษา (ห้องเรียนพิเศษวิทย์ (ม.ปลาย)  , ห้องเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ (Gifted ม.ต้น) ,  Fabrication Lab 
  14. งานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ERIC)  ศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ห้องเรียนสีเขียว และ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน Samsung Smart Learning Center) 
  15. งานโครงการพระราชด าริ (โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ (กพด.)  กิจกรรม
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) 
  16. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 



งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวิจัย 
 
ขอบข่ายงานและหน้าที่รับผิดชอบ 

  1.ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญของ

ผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ การจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพฒันาการทางสมอง และการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

คุณธรรมจริยธรรม   2.ส่งเสริมให้ครูผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามเปา้หมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ทีจ่ าเป็นส าหรับผู้เรียน

ในการเตรียมเข้าสู่โลกอนาคต เช่น การเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการ

ทางสงัคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณจ์ริง กระบวนการปฏิบัติ 

กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ของตนเองและกระบวนการพัฒนาลกัษณะนิสัย เป็นตน้  

  3.ส่งเสริมให้ครูผู้สอนผลติ ใช้ และพัฒนาสื่อ การใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการวัดและ

ประเมินผลอยา่งหลากหลายควบคู่กันเพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง 

  4. ส่งเสริมและพัฒนาครูในดา้นความรู้/ทักษะที่จ าเปน็ เช่น วิธกีารจัดการเรียนการสอน การวดัและ

ประเมินผล การส่งเสริมความคดิสร้างสรรค์ ตลอดจนความรู้ในวิชาทีส่อน เพื่อให้ทันสมัย ทนัโลก  โดยการเข้าร่วม

ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดงูาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนทั้งในและ/หรือต่างประเทศ 

ตลอดจนด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning 

Community)  สู่สถานศึกษา เชื่อมโยงกับรูปแบบ จ านวนชัว่โมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา และการ

บันทึกประวัติการปฏบิัติงาน (Logbook) ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

  5. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนศึกษานักเรียนรายบุคคล เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท้าทาย

ความสามารถของผู้เรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพัฒนาการทาง

สมองเพื่อน าผู้เรียนไปสู่เปา้หมายได้อย่างเหมาะสม เต็มศักยภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้      

  6.ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์  วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างน้อยปี

การศึกษาละ 1 ผลงาน 

  7.จัดท าค าสั่งเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อมอบหมายการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตร 

พร้อมทั้งจัดท าตารางเรียน/ตารางสอนและแจ้งแก่นักเรียน  ครูผู้สอน  งาน / ฝ่ายตา่ง    ที่เก่ียวข้อง 

  8.จัดท าปฏิทนิวิชาการเพื่อก าหนดกิจกรรมทางวิชาการ ประสานแจ้งข้อมูลการจัดการเรียนการสอนต่องาน

ทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียนเพื่อจัดท าเอกสารลงทะเบียนเรียน ประสานงานวัดผลและประเมินผลเพื่อการ

ประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนและติดตามการรายงานผลการเรียน  

        9. ปฏิบัตงิานอื่น  ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 



เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart)   
 

 

 

                                 

 

                                                               

         

 

       

           

                                      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

ประชุมวางแผนก าหนดนโยบายและจุดเน้น 

ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 

จัดท าเครื่องมือและวางแผนกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

(แผนการจัดการเรียนรู้  โครงร่างวิจัยในชั้นเรียน แบบบันทึกกิจกรรม PLC 

ประเมินคุณภาพเครื่องมือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 เริ่มต้น 

   สิ้นสุด 

 ไมผ่่าน 

ผ่าน 

ครูจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

(บันทึกหลังสอน  รายงานวิจัยในชั้นเรียน และแบบบันทึกกิจกรรม PLC  

สรุปรายงานและเสนอผู้บริหารโรงเรียนพิจารณา 



 
 

1.บันทึกข้อความขออนุญาด าเนินการสอนรายภาคเรียน 

           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
ที ่ วันที่  ………………..  เดือน………………………  พ.ศ……………………………. 
เรื่อง   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ……………………  ปีการศึกษา ………………………. 
............................................................................................................................. ............................................ 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่สะเรียง  “บริพัตรศึกษา” 
  
 ตามท่ีข้าพเจ้า………………………………………..  ต าแหน่ง……………………………….  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
………………………………………. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ …………………...   
ปีการศึกษา ……………………………….. ดังต่อไปนี้ 
1. รายวิชา …………………………… รหัสวิชา ………………………  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …………………………. 
2. กิจกรรมชุมนุม ………………………………….. 
3. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ระดับชั้น …………………………….. 
 4. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  , กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน , กิจกรรมรักการอ่าน  และ
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ............................................. 
  ในการนี้ข้าพเจ้าได้จัดท า  
  1.  โครงการจัดการเรียนรู้และแผนการวัดผลประเมินผล รายวิชา …………………… รหัสวิชา 
…………………  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ……  รายวิชา …………………… รหัสวิชา …………………  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
  2.  แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา …………… รหัสวิชา ……………  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ……. 
ประกอบด้วย 
      2.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (Active Learning)  ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง 
1  1. 
2  1. 

2.2 การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ประเด็นบูรณาการ 
    

การปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอน 
 



    
  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตให้จัดกิจกรรมดังกล่าว  
     ลงชื่อ   ...........................................    

(...........................................)   
     ต าแหน่ง ………………………………………………. 
 
เสนอ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้...................... 
(    )  เห็นควรอนุญาต (    )  ไม่เห็นควรอนุญาตเพราะ.................................................................... 
                ลงชื่อ......................................... 

   (...........................................)   
    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้...................... 

 
เสนอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
(    )  เห็นควรอนุญาต (    )  ไม่เห็นควรอนุญาตเพราะ.................................................................... 
                ลงชื่อ......................................... 

   (...........................................)   
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

เสนอ รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
(    )  เห็นควรอนุญาต (    )  ไม่เห็นควรอนุญาตเพราะ.................................................................... 
                ลงชื่อ......................................... 

   (...........................................)   
        รองผู้อ านวยการโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” 
 
 

เสนอ ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” 
(    )  อนุญาต  (    )  ไม่อนุญาตเพราะ.................................................................... 
 
              ลงชื่อ......................................... 

           ( นายบ ารุงศักดิ์   บูระสิทธิ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” 

             ....................../........................./................... 
 



2.โครงการจัดการเรียนรู้และแผนการวัดประเมินผล 

 

โครงการจัดการเรียนรู้และแผนการวัดประเมินผล 
 

วิชา………………………… รหัสวิชา……………………… ชั้น…………………… 
วิชา………………………… รหัสวิชา……………………… ชั้น…………………… 

 
ภาคเรยีนที่…………. ปีการศึกษา………………… 

 
 

ชื่อ  …………………………….  สกุล  ………………………….. 

ต าแหน่ง ………………………………….. 

 
 
 

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” 
อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
 
 



โครงการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชา…………………………………………. รหัสวิชา  …………………………………. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ………… 
เวลาเรียน ………  ชั่วโมง/สัปดาห์ ภาคเรียนที่ ……… ปีการศึกษา  ……. ผู้สอน …………………………. 

 
ชั่วโมงท่ี ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ พฤติกรรม/ทักษะที่มุ่งเน้น เทคนิค/กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


