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กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 

คำนำ 
  

 งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วย
เจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และ การมีส่วนร่วมจากผู้ที ่มีส่วนได้ เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการ
วัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ  
ดังนั้นโรงเรียนบ้านป่าเหมือด จึงได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการ เพื่อให้การดำเนินงานวิชาการเกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน  
 
 
           คณะผู้จดัทำ 
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กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
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บทที่ 1 
แนวคิดและหลักในการบริหารวิชาการ 

 
แนวคิดและหลักในการบริหารวิชาการ  
 งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วย 
เจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้ที ่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ 
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการ 
วัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัดปัจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และ 
มีประสิทธิภาพ  

 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการ ของ
นักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น  
 2. เพื่อให้การบริหาร และการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสอดคล้องกับ 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาตนเอง และจากการประเมินหน่วยงาน
ภายนอก  
 3. เพ่ือให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ที่สนอง ต่อ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ  
 4. เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และของ 
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ สถาบันอ่ืน ๆ อย่างกว้างขวาง 
 
 ขอบข่ายงาน 

1. การพัฒนา หรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8. การพัฒนา และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอ่ืน 
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กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 

14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

15. การจัดทำระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
17. การพัฒนา และใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 
ซึ่งโรงเรียนบ้านป่าเหมือดได้ดำเนินการตามขอบข่ายงานที่ได้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
2. งานพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
3. งานวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
5. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
6. งานนิเทศภายในสถานศึกษา 
7. งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
8. งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 
9. งานแนะแนว 
10. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 

บทที่ 2 
ตารางกำหนดขอบข่ายงานและการดำเนินงานวิชาการ 

 
ที ่ ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
1 งานพัฒนาหลักสูตรและ

การสอน 
1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

- ระดับปฐมวัย 
- ระดับข้ันพ้ืนฐาน 

2. ประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาทุกภาคเรียน 

1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

2. ศึกษาบริบทของสถานศึกษา 
3. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
4. ใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
5. ประเมินผลการใช้หลักสูตร

สถานศึกษา 

1. สร้างความเข้าใจ / ให้ความรู้
แก่ครูเกี่ยวกับการวิเคราะห์
หลักสูตรสถานศึกษาสู่
ห้องเรียน 

2. นิเทศ กำกับ ติดตามการนำ
หลักสูตรไปใช้ในห้องเรียน 

3. ประเมินผลและนำผลการ
ประเมินมาใช้ในพัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร 
หัวหน้างานวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2 งานพัฒนาและส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอน 

1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่
ห้องเรียนที่สอดคล้องกับบริบท
และความต้องการของ
สถานศึกษา 

2. พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา 

 
 

1. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. วิเคราะห์ความต้องการ บริบท

ของสถานศึกษาท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

3. ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4. นิเทศ กำกับ ติดตาม  เพ่ือให้
การช่วยเหลือ ดูแลในด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 

1. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา 
วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย โดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่น
ตามความเหมาะสม โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และมุ่ง
พัฒนาองค์ความรู้ พัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะการคิดชั้นสูง ทักษะการ
สื่อสาร พัฒนาสมรรถนะ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 
หัวหน้าวิชาการสายชั้น 
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กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 

ที ่ ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
5. ประเมินผลการส่งเสริมและ

พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

และการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับพัฒนาการของ
ผู้เรียน รวมไปถึงการจัด
บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

2. นิเทศ กำกับ ติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 

3 งานวัดผล ประเมินผล 
และการเทียบโอนผลการ
เรียน 

1. จัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของ
สถานศึกษา 

2. การสอบต่าง ๆ 
  -การสอบกลางภาค 
  -การสอบปลายภาค 
  -การทดสอบความสามารถใน
การอ่านและการเขียน นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
  -การทดสอบวัดความรู้
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : 
NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 

1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 

2. ศึกษาคู่มือแนวปฏิบัติการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

3. จัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของ
สถานศึกษา 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัด
และประเมินผล 

5. ดำเนินงานตามปฏิทินฝ่าย
งานวัดและประเมินผล 

1. ส่งเสริมพัฒนาระบบและ
เทคนิควิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้าน 
ต่าง ๆ แก่ครูและบุคลากรของ
สถานศึกษา 

2. ให้คำปรึกษา ติดตาม กำกับ
การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามหลักวิชาการและ
แนวทางท่ีสถานศึกษากำหนด
ไว้ 

3. ส่งเสริมการออกแบบการ
วัดผลและประเมินผลให้
สอดคล้องกับธรรมชาติของ
รายวิชาและมีความเหมาะสม
กับผู้เรียนตามสภาพจริง 

หัวหน้างานวัดและประเมินผล 
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กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 

ที ่ ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
  -การทดสอบเพ่ือประเมิน
ความสามารถในการอ่าน 
(Reading Test : RT) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  -การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  -การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

3. การรายงานผลการเรียน 
  -โปรแกรมระบบบริหารจัดการ
ผลการเรียน (SchoolMIS) 
  -โปรแกรม School Master 

4. การจัดทำเอกสารหลักฐาน
การศึกษา 
 -ระเบียนแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) 
 -ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
 -แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา 
(ปพ.3) 
  -แบบบันทึกผลการเรียน
ประจำวิชา (ปพ.5) 

6. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน 4. ตรวจสอบ กลั่นกรอง ปรับปรุง
คุณภาพของวิธีการ เครื่องมือ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของสถานศึกษา 

5. จัดทำคลังข้อสอบกลางภาค 
ข้อสอบปลายภาค ในทุก
ระดับชั้นและทุกรายวิชา 

โรง
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6 
 

กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 

ที ่ ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
 -แบบรายงานประจำตัวนักเรียน 
(ปพ.6) 
 -ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) 
  -ระเบียนสะสม และอ่ืน ๆ 

5. การเทียบโอนผลการเรียน 
6. การจัดทำคลังขอ้สอบ  

4 งานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอน 

จัดทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือ
แก้ปัญหานักเรียน อย่างน้อย  
1 เรื่อง / ปีการศึกษา 

1. ประชุมเพ่ือกำหนดขอบข่าย
การทำวิจัยในชั้นเรียน 

2. แก้ปัญหาในชั้นเรียนด้วย
กระบวนการวิจัย (อย่างน้อย 1 
เรื่อง / ปีการศึกษา) 

3. นิเทศ ติดตาม ให้คำแนะนำแก่
ครูในการทำวิจัยในชั้นเรียน 

1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้
กระบวนการวิจัยในการ
แก้ปัญหานักเรียน 

2. ครูใช้กระบวนการวิจัยในชั้น
เรียนเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนา / ปรับปรุง / 
แก้ปัญหานักเรียน 

หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 

5 งานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

1. วิเคราะห์สาเหตุ และให้
คำแนะนำแนวทางการ
พัฒนาการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

2. ร่วมวางแผนเพ่ือการพัฒนา
สถานศึกษา ในส่วนของการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

1. จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 
- แต่งตัง้คณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

- จัดระบบสารสนเทศที่มี
ข้อมูลต่อการดำเนินงานจาก
ปีการศึกษาที่ผ่านมา เช่น 
รายงานคุณภาพการศึกษา

ส่งเสริม และพัฒนาครูให้มีความรู้
ด้านงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างเต็มที่ เพื่อให้ครู
สามารถนำไปใช้ในการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล รวมทั้งมีการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติให้ครูที่มีการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือการประกัน

หัวหน้างานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
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กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 

ที ่ ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
เพ่ือให้บรรลุนโยบาย และ
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

3. จัดตั้งระบบการดำเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้
เป็นไปตามระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
ของ สพฐ. 

4. ดูแลควบคุมการดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา งาน
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา งานประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

5. ประสานงานระหว่างงานประกัน
คุณภาพกับฝ่ายงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และผู้ตรวจสอบ
ภายนอก หรือ สมศ. 

ประจำปี สรุปผลการ
ดำเนินงานโครงการต่าง ๆ  

2. พัฒนามาตรฐานการศึกษา 
- กำหนดมาตรฐานการศึกษา

ระดับสถานศึกษา และค่า
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

- ประกาศมาตรฐาน และค่า
เป้าหมายการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

3. ศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา/แผนปฏิบัติการ
ประจำปี 

4. ดำเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติ
การประจำปี 

5. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา 
- แต่งตั้งคณะทำงานทำหน้าที่

ตรวจสอบ ทบทวน และ
รายงานคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

6. ประเมินคุณภาพการศึกษา 

คุณภาพภายในที่เกิดผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ 
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กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 

ที ่ ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
- สรุปผลการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา  
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

7. รายงานคุณภาพการศึกษา
ประจำปี 
- จัดทำรายงานคุณภาพ

การศึกษาประจำปี โดยระบุ
ความสำเร็จตามเป้าหมายที่
กำหนดในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา พร้อมหลักฐาน
ข้อมูลและผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน 

8. ผดุงระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

9. นำข้อมูลที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่ 7 
และข้อมูลอื่น ๆ ของโรงเรียน
ไปเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
วางแผนจัดทำแผนปฏิบัติโรง

เรีย
นบ

้าน
ป่า

เหม
ือด

 สพ
ป.ช

ร.3
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กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 

ที ่ ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
ราชการประจำปี ในรอบปี
การศึกษาต่อไป 

6 งานนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

ดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา 
โดยแบ่งเป็น 

1. การนิเทศเอกสารธุรการชั้น
เรียน 

2. การนิเทศอย่างไม่เป็นทางการ 
3. การนิเทศอย่างเป็นทางการ 

(สังเกตการณ์สอนเต็ม
รูปแบบ) 

1. ประชุมวางแผน / แต่งตั้ง
คณะกรรมการการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

2. กำหนดตารางการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

3. นิเทศภายในสถานศึกษา 
4. รายงานการนิเทศภายใน

สถานศึกษา 
5. ประเมินผลการนิเทศภายใน

สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาต่อไป 

นำผลการนิเทศภายใน
สถานศึกษามาเป็นสารสนเทศ
เพ่ือการวางแผนในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

ฝ่ายบริหาร 
หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 
หัวหน้าวิชาการสายชั้น 

7 งานพัฒนาและใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

1. ศึกษา วางแผนปฏิบัติงาน 
วิเคราะห์ความจำเป็นในการใช้
สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน  และการ 

บริหารงานวิชาการ 
2. ให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่ครู 

บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน 
3. บริการฝึกอบรมบุคลากรในการ

ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
สำเร็จรูปและเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาสร้างสื่อการเรียนการสอน 

1. วางแผนปฏิบัติงาน วิเคราะห์
ความจำเป็นในการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียน
การสอน  และการบริหารงาน
วิชาการ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัฒนา
และใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

3. ดำเนินงานตามปฏิทินฝ่ายงาน
พัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

1. ส่งเสริมการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน และการ
บริหารงานวิชาการ 

2. ให้คำปรึกษา การใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน  และการ
บริหารงานวิชาการ 

3. ส่งเสริมการฝึกอบรมบุคลากร
ในการใช้คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมสำเร็จรูปและ

หัวหน้าสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา 
ทีมงาน ICT 
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กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 

ที ่ ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
4. จัดระบบดูแล ซ่อมบำรุง จัดหา 

ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี 

5. ประชาสัมพันธ์โรงเรียน จัดทำ
เว็บไซด์โรงเรียน นำเสนอข้อมูล
โรงเรียนผ่านทางเว็บไซด์ 

6. เปิดกิจกรรมชมรมคอมพิวเตอร์
สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจ 

7. ประสานร่วมมือในการผลิต 
จัดหา พัฒนา การใช้สื่อ
นวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอน และ 
พัฒนางานวิชาการกับบุคลากร
ภายในสถานศึกษา บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันอ่ืน 

4. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน  เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสร้างสื่อ
การเรียนการสอน 

4. จัดระบบดูแล ซ่อมบำรุง 
จัดหา ซื้ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

5. ประชาสัมพันธ์โรงเรียน จัดทำ
เว็บไซด์โรงเรียน นำเสนอ
ข้อมูลโรงเรียนผ่านทางเว็บ
ไซด์ 

6. ประสานร่วมมือในการผลิต 
จัดหา พัฒนา การใช้สื่อ
นวัตกรรม และ เทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
และ พัฒนางานวิชาการกับ
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอ่ืน 

8 งานพัฒนาและส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้ 

1. จัดทำคู่มือ/ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 
2. จัดทำโครงการการศึกษานอก

สถานที่ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาได้ใช้

1. ศึกษาหลักสูตรและความ
ต้องการของครูและนักเรียน 

2. สำรวจแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

3. จัดทำคู่มือ/ทะเบียนแหล่งเรียนรู้
ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้
ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

2. นิเทศ กำกบั ติดตามและ
ประเมินผล 

หัวหน้างานห้องสมุด 

โรง
เรีย

นบ
้าน

ป่า
เหม

ือด
 สพ

ป.ช
ร.3
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กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 

ที ่ ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

4. ประผลการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 

 

4. กำหนดโครงการจัดกิจกรรมการ
จัดแหล่งเรียนรู้ 

5. ประสานความร่วมมือวางแผน
กับชุมชน/หน่วยการที่เก่ียวข้อง 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

9 งานแนะแนว 
 

1. งานสารสนเทศ 
  1.1 การจัดหาเอกสาร              
แนะแนว 
  1.2 การจัดสื่อการเรียนรู้ 
  1.3 การจัดป้ายนิเทศการศึกษา
ต่อ 
2. งานให้คำปรึกษา 
  2.1 การให้คำปรึกษารายบุคคล 
  2.2 การให้คำปรึกษาแบบเป็น
กลุ่ม 
  2.3 งานแนะแนวศึกษาต่อ    
ระดับชั้น อนุบาล  ป. 6 และ ม. 3 
3. งานป้องกัน ส่งเสริม  
    พัฒนา ช่วยเหลือ 
4. การติดตามและ 

1. ประชุมคณะครูเพ่ือวางแผนการ
ดำเนินงานแนะแนว 

2. จัดทำแผนดำเนินงานแนะแนว
โดยอ้างอิงจากโครงการใน
แผนปฏิบัติการประจำปีของ
โรงเรียน 

3. ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน
แนะแนว 

4. สรุปผลและตรวจสอบการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

1. การส่งเสริมให้ครูแนะแนว 
และบุคลากรของโรงเรียนที่
เกี่ยวข้องได้พัฒนาความรู้
ความสามารถให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. การประชุมบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับงานแนะแนวเพ่ือ
ปรับปรุงงานแนะแนวใน
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

3. การประสานงานบุคลากรแนะ
แนว ในการดาเนินงานกับฝ่าย
ต่างๆของโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ครูแนะแนว 
หัวหน้างานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

โรง
เรีย

นบ
้าน

ป่า
เหม

ือด
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กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 

ที ่ ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
    ประเมินผล 4. การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร

เข้ามาทำงานแนะแนวอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
10 งานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
1. การรายงานผลการประเมิน

สุขภาพกายและสุขภาพจิตตาม
เกณฑ์มาตรฐาน, แบบประเมิน 
SDQ 

2. การรายงานการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ในระบบสารสนเทศ
ยาเสพติดจังหวัด (NISPA) 

3. การรายงานข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับ
สารเสพติด ในระบบดูแลและ
ติดตามการใช้สารเสพติดใน
สถานศึกษา (CATAS System) 

4. การรายงานสรุปผลการ
ดำเนินการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน ในระบบ 
SPC 

5. การส่งเสริมอนามัยวัยเจริญพันธุ์ 
6. โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยา

เสพติดและอบายมุข 

1. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ วาง
แผนการดำเนินการ 

2. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ 

3. วิเคราะห์ สรุป และจัดทำ
รายงานผลข้อมูลต่าง ๆ 

1. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับ
คร ู

2. บริหารจัดการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาท่ีสะท้อนการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ให้
เห็นแนวคิด และวิธีการที่
สอดคล้องต่อสภาพปัญหา
และบริบทของสถานศึกษา 

หัวหน้างานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
ครูประจำชั้น / ครูที่ปรึกษา 

โรง
เรีย

นบ
้าน

ป่า
เหม
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กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 

ที ่ ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
7. โครงการโรงเรียนสุจริต 

 10.1 งานเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บ้านกับโรงเรียน ผู้ปกครองกับ
ครูที่ปรึกษา 

2. ผู้ปกครองได้ทราบถึงพฤติกรรม
ของบุตรหลานของตนเองใน
ขณะที่อยู่โรงเรียน 

3. ครูที่ปรึกษา ได้ทราบถึง
พฤติกรรมอันพึงและไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียนในขณะ 
ทีอ่ยู่บ้าน 

4. ครูได้เห็นสภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

5. นำข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนมาคัดกรอง ช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีปัญหาทางด้าน 
ต่าง ๆ ต่อไป 

1. ประชุม วางแผนการออกเยี่ยม
บ้านของคณะครู 

2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ออกเยี่ยมบ้าน 

3. กำหนดการออกเยี่ยมบ้าน 
4. ออกเยี่ยมบ้านตามที่กำหนด 
5. นำผลจากการออกเยี่ยมบ้านมา

คัดแยกนักเรียนตามกลุ่มต่าง ๆ  
เพ่ือให้ความช่วยเหลือนักเรียน 

6. สรุปผลการออกเยี่ยมบ้าน  

นำข้อมูลที่ได้จากการเยี ่ยมบ้าน
นักเรียน หรือข้อมูลการสัมภาษณ์
ผู้ปกครอง นักเรียนมาปรับปรุง /
แก้ไข/ช่วยเหลือ/ส่งเสริม พัฒนา
นักเรียนตามความสามารถด้าน
ต่าง ๆ ต่อไป 

 

 

หัวหน้างานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
ครูประจำชั้น / ครูที่ปรึกษา 

 10.2 งานคัดกรองเด็ก
ยากจน 

1. ดำเนินการคัดกรองนักเรียนที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน
สถานศึกษาเพ่ือขอรับเงิน
อุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

1. จัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อรับรองผลการ
บันทึกข้อมูลนักเรียน (แบบ นร.
05) หลังจากท่ี กสศ. ประกาศ
รายชื่อ “นักเรียนทุนเสมอภาค”  

สร้างความตระหนักให้ครูประจำ
ชั้นและครูที่ปรึกษาในฐานะครูผู้
คัดกรองนักเรียน ได้เห็นถึง
ความสำคัญของการคัดกรอง
นักเรียนทุนเสมอภาคเพ่ือขอรับ

หัวหน้างานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
ครูประจำชั้น / ครูที่ปรึกษา 

โรง
เรีย

นบ
้าน

ป่า
เหม

ือด
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กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 

ที ่ ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
2. ร่วมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน

แบบมีเงื่อนไข และส่งเสริม
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
ให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค 

3. ติดตาม นักเรียนที่ได้รับเงิน
อุดหนุนแบบมีเงื่อนไข และ
รายงานอัตราการมาเรียน และ
น้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนให้ 
กสศ. ทราบ 

2. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล
นักเรียนทุนเสมอภาคท่ีผ่านและ
ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองจาก 
กสศ. นำเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ตรวจสอบข้อมูลและรับรอง
ข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค 

3. จัดทำแผนการใช้เงินอุดหนุนใน
ส่วนของสถานศึกษาของแต่ละ
ภาคเรียน (แบบ ก.001) พร้อม
นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการรับรอง
แผนการดำเนินงานของ
สถานศึกษา 

4. ดำเนินการตรวจสอบ
สถานการณ์โอนเงินผ่านระบบ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
เพ่ือแจ้งไปยังครูประจำชั้น และ
เตรียมการแจ้งผลการจัดสรรเงิน
อุดหนุนไปยังนักเรียนทุนเสมอ
ภาคและผู้ปกครอง 

5. ดำเนินการจัดทำแผนและเสนอ
แผนการใช้จ่ายเงินในส่วนของ

ทุน และการช่วยเหลือสนับสนุน
ในด้านต่าง ๆ 

โรง
เรีย
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กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 

ที ่ ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
สถานศึกษา เช่น การจัดหา
อาหาร การจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิตหรือทักษะอาชีพ
ให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค 

6. บันทึกสรุปผลการใช้จ่ายเงิน (ก.
002) ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนนากจน 

7. กรณีท่ีมีการคืนเงินอุดหนุนแบบ
มีเงื่อนไข ให้ดำเนินการผ่าน
ระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน
ยากจน ตามหลักเกณฑ์เง่ือนไข 
และวิธีการที่ กสศ.กำหนด 

 10.3 งานทุนการศึกษา จัดการทุนการศึกษาจากบุคคลและ
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

1. ดำเนินการติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานหรือบุคคลที่มี
ความประสงค์มอบทุนการศึกษา 

2. ติดต่อประสานงานกับครูประจำ
ชั้น/ครูที่ปรึกษาเพ่ือจัดหา
นักเรียนที่มีคุณสมบัติในการรับ
ทุน 

3. ดำเนินการติดต่อประสานงาน
การรับทุนของนักเรียน 

4. รายงานการดำเนินงานสิ้นปี
การศึกษา 

ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน
ปัจจัย/ทุนทรัพย์เพ่ือสนับสนุนให้
นักเรียนได้มีโอกาสทางด้าน
การศึกษามากข้ึน 

หัวหน้างานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
ครูประจำชั้น / ครูที่ปรึกษา 

โรง
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กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 

บทที่ 3 
ปฏิทินการดำเนินงานวิชาการ 

 
ที ่ ขอบข่ายงาน

วิชาการ 
รายการ ระยะเวลา 

1 งานพัฒนาหลักสูตร
และการสอน 

1. ประชุม / แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

2. จัดทำ / ประกาศใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 

3. ใช้ / ติดตามการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 

4. ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
5. สรุปและรายงานผลการใช้หลักสูตร

สถานศึกษา 

เมษายน  
 
พฤษภาคม  
 
ตลอดปีการศึกษา  
 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (สิ้นปีการศึกษา) 
เมษายน  

2 งานพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน 

1. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. วิเคราะห์ความต้องการ บริบทของ

สถานศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียน 
การสอน 

3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

4. นิเทศ กำกับ ติดตาม เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือ ดูแลในด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

5. ประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

พฤษภาคม  
พฤษภาคม  
 
 
ตลอดปีการศึกษา  
 
 
ตลอดปีการศึกษา  
(ตามปฏิทินการนิเทศภายในสถานศึกษา) 
 
เมษายน  

3 งานวัดผล 
ประเมินผล และ
การเทียบโอนผล
การเรียน 

1. จัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 

2. การทดสอบต่าง ๆ 
- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- การทดสอบความสามารถในการอ่าน

และการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 

- การทดสอบวัดความรู้ความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National 
Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 

พฤษภาคม  
 
 
ภาคเรียนที่ 1 : กันยายน  
ภาคเรียนที่ 2 : กุมภาพันธ์  
ภาคเรียนที่ 1 : พฤศจิกายน  
ภาคเรียนที่ 2 : มีนาคม  
 
สอบ : มีนาคม  
ประกาศผล : พฤษภาคม  
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กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 

ที ่ ขอบข่ายงาน
วิชาการ 

รายการ ระยะเวลา 

- การทดสอบเพ่ือประเมิน
ความสามารถในการอ่าน (Reading Test: 
RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

- การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

- การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
3. การรายงานผลการเรียน 

- โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการ
เรียน (SchoolMIS) 

- โปรแกรม School Master 
4. การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา 

- ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
- ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
- แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา  

(ปพ.3) 
- แบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา 

(ปพ.5) 
- แบบรายงานประจำตัวนักเรียน  

(ปพ.6) 
- ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) 
- ระเบียนสะสม และอ่ืน ๆ 

5. การเทียบโอนผลการเรียน 
6. การจัดทำคลังข้อสอบ  

สอบ : มีนาคม  
ประกาศผล : เมษายน  
 
สอบ : มีนาคม  
ประกาศผล : เมษายน  
 
สอบ : มีนาคม  
ประกาศผล : เมษายน  
 
มีนาคม - เมษายน  
ตลอดปีการศึกษา  
 
 
ตลอดปีการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา  
ตลอดปีการศึกษา  

4 งานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน 

1. ประชุมเพ่ือกำหนดขอบข่ายการทำวิจัย
ในชั้นเรียน 

2. แก้ปัญหาในชั้นเรียนด้วย
กระบวนการวิจัย (อย่างน้อย 1 เรื่อง / 
ปีการศึกษา) 

3. นิเทศ ติดตาม ให้คำแนะนำแก่ครูใน
การทำวิจัยในชั้นเรียน 

พฤษภาคม  
 
ตลอดปีการศึกษา  
 
 
ตลอดปีการศึกษา  

5 งานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

1. แจ้งผลการประเมินตนเองปีที่ผ่านมา 
ต่อที่ประชุมสถานศึกษา 

พฤษภาคม  
 
พฤษภาคม  
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กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 

ที ่ ขอบข่ายงาน
วิชาการ 

รายการ ระยะเวลา 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 
พร้อมประชุมชี้แจง 

3. ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ระดับ
การศึกษาข้ันปฐมวัย และระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปี
การศึกษา  

4. ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลการ
ดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
ภาคเรียนที่ 1  

5. ครูประจำชั้นส่ง SAR ห้องเรียน 
ประจำภาคเรียนที่ 1  

6. สรุปผลการดำเนินงานการประกัน
คุณภาพภายใน ภาคเรียนที่ 1  

7. ครูประจำชั้นส่ง SAR ห้องเรียน 
ประจำภาคเรียนที่ 2  

8. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสรุปผลการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาในภาพรวม 

9. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  

10. ประเมินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

11. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
ระดับสถานศึกษา  

12. ส่งรายงานการประเมินตนเองของ
โรงเรียน (SAR) ต้นสังกัดและเผยแพร่ 

 
 
พฤษภาคม  
 
 
 
 
มิถุนายน - ตุลาคม  
 
 
กันยายน - ตุลาคม  
 
ตุลาคม  
 
มีนาคม - เมษายน  
 
เมษายน  
 
 
เมษายน  
 
เมษายน  
 
เมษายน  
 
พฤษภาคม  

6 งานนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

1. ประชุมวางแผน / แต่งตั้ง
คณะกรรมการการนิเทศภายใน
สถานศึกษา  

2. กำหนดตารางการนิเทศภายใน
สถานศึกษา  

3. นิเทศภายในสถานศึกษา  
- ส่งเอกสารธุรการชั้นเรียน ชุดที่ 1 
ครั้งที่ 1 

พฤษภาคม  
 
 
พฤษภาคม  (ภาคเรียนที่ 1) 
พฤศจิกายน  (ภาคเรียนที่ 2) 
 
พฤษภาคม  (ภาคเรียนที่ 1) 
พฤศจิกายน  (ภาคเรียนที่ 2) 
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กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 

ที ่ ขอบข่ายงาน
วิชาการ 

รายการ ระยะเวลา 

- ส่งเอกสารธุรการชั้นเรียน ชุดที่ 2 
และชุดที่ 3 ครั้งที่ 1 
- ส่งเอกสารธุรการชั้นเรียน ชุดที่ 1 
ครั้งที่ 2 
- ส่งเอกสารธุรการชั้นเรียน ชุดที่ 2 
และชุดที่ 3 ครั้งที่ 2 
- นิเทศการสอนโดยเพ่ือนครู 
- นิเทศการสอนโดยทีมวิชาการ
โรงเรียน 
- นิเทศการสอนเต็มรูปแบบ 

4. รายงานการนิเทศภายในสถานศึกษา 
5. ประเมินผลการนิเทศภายใน

สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาต่อไป 

พฤษภาคม (ภาคเรียนที่ 1) 
พฤศจิกายน  (ภาคเรียนที่ 2) 
กรกฎาคม  (ภาคเรียนที่ 1) 
มกราคม  (ภาคเรียนที่ 2) 
กรกฎาคม  (ภาคเรียนที่ 1) 
มกราคม  (ภาคเรียนที่ 2) 
ตลอดปีการศึกษา  
ตลอดปีการศึกษา  
สิงหาคม-กันยายน  (ภาคเรียนที่ 1) 
กุมภาพันธ์-มีนาคม  (ภาคเรียนที่ 2) 
สิ้นภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
เมษายน  

7 งานพัฒนาและใช้
สื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

1. ศึกษา วางแผนปฏิบัติงาน วิเคราะห์
ความจำเป็นในการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน  และการบริหารงานวิชาการ 

2. ให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่ครู บุคลากร
และนักเรียนในโรงเรียน 

3. บริการฝึกอบรมบุคลากรในการใช้
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็จรูปและ
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสร้างสื่อการ
เรียนการสอน 

4. จัดระบบดูแล ซ่อมบํารุง จัดหา ซื้อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

5. ประชาสัมพันธ์โรงเรียน จัดทําเว็บไซต์
โรงเรียน นําเสนอข้อมูลโรงเรียนผ่าน
ทางเว็บไซด์ 

6. เปิดกิจกรรมชมรมคอมพิวเตอร์สําหรับ
นักเรียนที่มีความสนใจ 

7. ประสานร่วมมือในการผลิต จัดหา 
พัฒนา การใช้สื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียน 
การสอน และ พัฒนางานวิชาการกับ
บุคลากรภายในสถานศึกษา บุคคล 

พฤษภาคม  
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา  
 
ตลอดปีการศึกษา  
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา  
 
ตลอดปีการศึกษา  
 
 
ตลอดปีการศึกษา  
 
ตลอดปีการศึกษา  โรง
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กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 

ที ่ ขอบข่ายงาน
วิชาการ 

รายการ ระยะเวลา 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันอื่น 

8 งานพัฒนาและ
ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 

1. ประชุม / แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

2. จัดทำคู่มือ/ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 
3. จัดทำโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
4. ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน และ 

นอกสถานศึกษา 
5. ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 
6. สรุปและรายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้

ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 

พฤษภาคม  
 
พฤษภาคม-มิถุนายน  
พฤษภาคม  
ตลอดปีการศึกษา  
 
มีนาคม  
มีนาคม  
**(ยกเว้นโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสนถานที่ เรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ ให้สรุปและรายงานฯ ตาม
ระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ)i 

9 งานแนะแนว 
 

1. ประชุมคณะครูแต่งตั้งคณะกรรมการ              
แนะแนว เพื่อวางแผนการดำเนินงาน
แนะแนว 

2. จัดทำแผนดำเนินงานแนะแนว โดย
อ้างอิงจากโครงการปฏิบัติงาน 
แนะแนวประจำปีของโรงเรียน 

3. ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน 
แนะแนว 

4. สรุปผลและตรวจสอบการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

พฤษภาคม  
 
 

กรกฎาคม  
 
 

ตลอดปีการศึกษา  
 
เมษายน  

10 งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1. การรายงานผลการประเมินสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตตามเกณฑ์
มาตรฐาน แบบประเมิน SDQ 

2. การรายงานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
ในระบบ NISPA 

3. การรายงานข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับสาร
เสพติด ในระบบดูแลและติดตามการ
ใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS 
System) 

4. การรายงานสรุปผลการดำเนินการ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ใน
ระบบ SPC 

พฤษภาคม - มิถุนายน  
 
 
ครั้งที่ 1 เดือน ตุลาคม  
ครั้งที่ 2 เดือน เมษายน  
 
รายงานปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
รายงานเดือนละ 1 ครั้ง 
 
 

โรง
เรีย

นบ
้าน

ป่า
เหม

ือด
 สพ

ป.ช
ร.3



21 
 

กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 

ที ่ ขอบข่ายงาน
วิชาการ 

รายการ ระยะเวลา 

5. การส่งเสริมอนามัยวัยเจริญพันธุ์ 
 

6. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด 
ยาเสพติดและอบายมุข 

7. โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และ
แอลกอฮอล์ 

ตลอดปีการศึกษา  
 
ตลอดปีการศึกษา  
 
ตลอดปีการศึกษา  

 10.1 งานเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

1. ประชุม วางแผนการออกเยี่ยมบ้านของ
คณะครู 

2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการออก
เยี่ยมบ้าน 

3. กำหนดการออกเยี่ยมบ้าน 
4. ออกเยี่ยมบ้านตามท่ีกำหนดเวลา 
5. นำผลจากการออกเยี่ยมบ้านมาคัด

แยกนักเรียนตามกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือให้
ความช่วยเหลือนักเรียน 

6. สรุปผลการออกเยี่ยมบ้าน 

พฤษภาคม  
 
พฤษภาคม  
 
พฤษภาคม  
พฤษภาคม - มิถุนายน  
มิถุนายน  
 
 
กรกฎาคม  

 10.2 งานคัดกรอง
เด็กยากจน 

ภาคเรียนที่ 1  
นักเรียนกลุ่มเก่า 
1. ตรวจสอบยืนยันข้อมูลนักเรียนกลุ่ม

เก่าท่ีได้รับทุนต่อเนื่อง และจัดทำ
ข้อมลูผ่านระบบ DMC 

2. กสศ.จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
3. โรงเรียนตรวจสอบสถานะการโอนเงิน

ผ่านระบบ 
4. จ่ายเงินอุดหนุนค่าครองชีพให้แก่

นักเรียนทุนเสมอภาค 
5. บันทึกข้อมูลใบสำคัญรับเงิน (นร.06) 
นักเรียนกลุ่มใหม่ 
1. ครูประจำชั้นลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (นร.

01) สำรวจข้อมูลนักเรียนยากจน และ
จัดทำข้อมูลผ่านระบบ DMC 

2. ครูประจำชั้นบันทึกข้อมูลแบบขอรับ
เงินอุดหนุน (นร.01) ในระบบ CCT 

3. ตรวจสอบแก้ไขข้อมูล นร.01  
4. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

เพ่ือพิจารณาตรวจสอบและยืนยัน
ข้อมูลนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ยากจน

 
 
20 เมษายน-20 มิถุนายน  
 
 
14-21 กรกฎาคม  
25 กรกฎาคม  
 
25 กรกฎาคม -23 สิงหาคม  
 
25 กรกฎาคม -23 สิงหาคม  
 
20 พฤษภาคม -20 มิถุนายน  
 
 
18 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม  
 
4 กันยายน  
5-13 กันยายน  
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กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 

ที ่ ขอบข่ายงาน
วิชาการ 

รายการ ระยะเวลา 

พิเศษ บันทึกแบบรับรองผลการ
พิจารณาเพ่ือรับเงินอุดหนุนแบบมี
เงื่อนไข (นร.05) 

5. กสศ.จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
6. จ่ายเงินอุดหนุนค่าครองชีพแก่

นักเรียน/ผู้ปกครอง 
7. บันทึกข้อมูลใบสำคัญรับเงิน (นร.06) 
การบันทึกเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน 
1. ครูประจำชั้นบันทึกการมาเรียน 
2. ครูประจำชั้นบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง 
ภาคเรียนที่ 2  
1. นักเรียนกลุ่มเก่าตรวจสอบยืนยัน

ข้อมูลนักเรียนกลุ่มเก่าท่ีได้รับทุน
ต่อเนื่อง  

2. บันทึกข้อมูลแบบของรับเงินอุดหนุน 
(นร.01) ของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 
“ยากจนพิเศษ” กลุ่มใหม่  

3. กสศ. ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนที่
ผ่านเกณฑ์ “ยากจนพิเศษ” 

4. บันทึกแบบรับรองผลการพิจารณาเพ่ือ
รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นร.05) 

5. กสศ.จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
ทั้งกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่ 

6. จ่ายเงินอุดหนุนค่าครองชีพให้แก่
นักเรียนทุนเสมอภาค 

7. บันทึกข้อมูลใบสำคัญรับเงิน (นร.06) 
การบันทึกเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน 
1. ครูประจำชั้นบันทึกการมาเรียน 
2. ครปูระจำชั้นบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง 

 
 
 
21-27 กันยายน  
 
3 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน  
3 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน  
26 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม  
 
 
 
21 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน  
 
 
3 สิงหาคม – 11 ตุลาคม  
 
 
8 พฤศจิกายน  
 
8-25 พฤศจิกายน  
 
 
11 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์  
 
11 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์  
 
7 ธันวาคม 2565 – 8 เมษายน  
 

 10.3 งาน
ทุนการศึกษา 

1. ดำเนินการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานหรือบุคคลที่มีความประสงค์
มอบทุนการศึกษา 

2. ติดต่อประสานงานกับครูประจำชั้น/
ครูที่ปรึกษาเพ่ือจัดหานักเรียนที่มี
คุณสมบัติในการรับทุน 

3. ดำเนินการติดต่อประสานงานการรับ
ทุนของนักเรียน 

ตลอดปีการศึกษา  โรง
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กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 

ที ่ ขอบข่ายงาน
วิชาการ 

รายการ ระยะเวลา 

4. รายงานการดำเนินงานสิ้นปีการศึกษา 
หมายเหตุ ปฏิทินการดำเนินงานวิชาการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 

คณะผู้จัดทำ 
 
คณะที่ปรึกษา 

1. นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
2. นายยุทธนา  กันทาเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
3. นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี หัวหน้างานวิชาการโรงเรียน 
 

คณะทำงาน 
1. นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี หัวหน้างานวิชาการโรงเรียน 
2. ว่าทีร่้อยตรีหญิงลานนา  รักงาม วิชาการสายชั้นอนุบาล 
3. นางสาวเตือนใจ  เธียรประมุข วิชาการสายชั้น ป.1-3 
4. นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ วิชาการสายชั้น ป.4-6 
5. นางสาวกาญจนา  คำดี ผู้ช่วยงานวิชาการโรงเรียน 
6. นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต หวัหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
7. นายพนมกร  กองแสง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
8. นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
9.  
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โรงเรียนบ้านปา่เหมือด
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

www.bpms.ac.th

โรงเรียนบำ้นปำ่เหมอืด BPM

053-731-766

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
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