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  คู่มือบริหารงานวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนชุมแพวิทยายน 

ส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



๒ 

 
            กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียน 
คระกรรมการบริหารวิชาการ วางแผนงานด้านวิชาการ และหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย 

๑. นายสุรสิทธิ์  บุญครอง   ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน ์  ครู  คศ.๓  รองประธานกรรมการ 

 ๓. นางไพรลดา  ศรีภา   ครู  คศ.๓  กรรมการ 
๔. นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์  ครู  คศ.๓  กรรมการ 
๕. นางปราณี  ไมลคามิ   ครู  คศ.๓  กรรมการ 
๖. นางศิริพร  ศิริวัฒนกุล   ครู  คศ.๓  กรรมการ 
๗. นายทินกรรต์ุ  เขยสุข   ครู  คศ.๒  กรรมการ 
๘. นางสาวไปรยา  ประดิพัทธ์ลาวัณย์ ครู  คศ.๒  กรรมการ 
๙. นางสาวชลธิชา  สุคนธ์ขจร  ครู  คศ.๒  กรรมการ 
๑๐. นายพจน์   ชมภูวิเศษ  ครู  คศ.๒  กรรมการ 
๑๑. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์   ครู  คศ.๑  กรรมการ 
๑๒. นางสาวนนตรา  เทียมตรี  ครู  คศ.๑  กรรมการ 
๑๓. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน  ครู  ผู้ช่วย  กรรมการ 
๑๔. นายสุรริยง  ทองมีค่า   ครู  ผู้ช่วย  กรรมการ 
๑๕. นายธนากร  ภูงามดาว  ครู  ผู้ช่วย  กรรมการ 
๑๖. นายพลวัฒน์  จงส าราญ  ครู  ผู้ช่วย  กรรมการ 
๑๗. นายวรรณกร  พรมรักษ ์  ครู  ผู้ช่วย  กรรมการ 
๑๘. นายอ านาจ  ภาคศัพท์  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๙. นายพร้อมพงศ์  รูปชัยภูมิ  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๒๐. นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ  ครู  ผู้สอน  กรรมการ 
๒๑. นางสาวกัญญาภัค  แข็งแอ  ครู  คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ 
๒๒. นางสาวกนกอร  ชาติชนะ   ครู  คศ.๓  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอบข่ายงาน 

๑.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒.  การวางแผนงานด้านวิชาการ 
๓. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
๔. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
๕. การวัดผล  ประเมินผล  และด าเนินการเทียบโอนเท่าผลการเรียน 
๖. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
๗. การพัฒนา และใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๘. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 



๓ 

 
๙. การนิเทศการศึกษา 
๑๐. การแนะแนว 
๑๑. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา 
๑๒. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
๑๓. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอื่น 
๑๔. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว องค์กร  หน่วยงาน สถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษา 
๑๕.การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
๑๖. การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการใหค้วามเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
๑๗.  งานห้องสมุด 
๑๘.  การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
๑๙. งานทะเบียน 
๒๐. งานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
๒๑. งานกิจกรรมรักษาดินแดน 
๒๒. งานสารบรรณกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

๑. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบคือ    ๑. นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์  ครู  คศ.๓ หัวหน้า 
    ๒. นางสาวกัญญาภัค  แข็งแอ  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 

  ๓. นางสาวกนกอร  ชาติชนะ  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
    ๔.  นางศิริพร  ศิริวัฒนกุล  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
      ๕. นายทินกรรต์ุ  เขยสุข  ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย 

  ๖. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์   ครู  คศ.๑ ผู้ช่วย 
  ๗. นางสาวนนตรา  เทียมตรี  ครู  คศ.๑ ผู้ช่วย 
 

ขอบข่ายและภาระงานนาย 
๑. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ .ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และกรอบสาระการเรียนรู้ ๕ กลุ่มสาระท่ีจะพัฒนา ( กลุ่มสาระภาษาไทย  
กลุ่มสาระศิลปะ  กลุ่มสาระการงานอาชีพ  และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ) 

๒. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ .ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ ) ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครบทุกช้ันเรียนและกรอบ
สาระการเรียนรู้ ๓ กลุ่มสาระท่ีจะพัฒนา (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ) 



๔ 

 
๓. ศึกษาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาค ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับสภาพปัญหาและ

ความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
๔. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ

เป้าหมาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
๕. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ันของกลุ่มสาระหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือ

มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๖. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการและกรอบ

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๗. ขอความเห็นชอบใช้หลักสูตรสถานศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย การจัด
สาระการเรียนรู ้การก าหนดค่าน้ าหนักและเวลาเรียนระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายการ
ก าหนดรหัสวิชา และการก าหนดระดับผลการเรียน 

๘. การบูรณาการภายในและระหว่างสาระการเรียนรู้/การบูรณาการเฉพาะเรื่องตามลักษณะสาระการ
เรียนรู/้การบูรณาการท่ีสอดคล้องกับวิถีของผู้เรียน 

๙. ประเมินผลการใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
        ๑๑.  นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 

 ๑๒. รายงานผลการใช้หลักสูตรต่อผู้บริหารและหน่วยงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคเรียน 
 

๑.๑ งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘  กลุ่มสาระ 
 ๑.๑.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ผู้รับผิดชอบคือ    ๑.  นางไพรลดา  ศรีภา   ครู  คศ.๓ หัวหน้า 
  ๒.   นางสาวนนตรา  เทียมตรี  ครู  คศ.๑ ผู้ช่วย 

ภาระงาน 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
๓. ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล แ ห ล่ ง เรี ย น รู้ แ ล ะ ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น ท่ี เกี่ ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร 

จัดการหลักสูตร  
๔. พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
๕. ส่ ง เส ริ ม แ ละ สนั บ ส นุ น ให้ ส ถ าน ศึ ก ษ า จั ด ท าห ลั ก สู ต รส ถ าน ศึ ก ษ า  โด ย ก าร มี 

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
๖. จัดท าแผนงานและเขียนโครงการ 
๗. จัดท าปฏิทินงานในกลุ่มสาระภาษาไทย 



๕ 

 
๘. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในสถานศึกษาซึ่งมีดังนี้ 

                 - กิจกรรมชุมนุมภาษาไทย 
                 - กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
                 - กิจกรรมโครงงานภาษาไทย 
                - สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือท่ีหลากหลาย 
         ๔. รวบรวมข้อมูลในแต่ละงานของกลุ่มสาระภาษาไทย 
         ๕. จัดท าเอกสารข้อมูลด้านต่างๆ ท้ังหมดในกลุ่มสาระภาษาไทย 

 ๑.๑.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบคือ    ๑. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์  ครู  คศ.๓ หัวหน้า 
    ๒.  นางปราณี  ไมลคามิ   ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
   ๓.  นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
   ๔.  นายวรรณกร  พรมรักษ์  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
ภาระงาน 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
๓. รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
๔. พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
๖. จัดท าแผนงานและเขียนโครงการ 

๗. จัดท าปฏิทินงานในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 

๘. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในสถานศึกษาซึ่งมีดังนี้ 
                 - กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ 
                 - กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
                 - กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ 
                - สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือท่ีหลากหลาย 
         ๔. รวบรวมข้อมูลในแต่ละงานของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
         ๕. จัดท าเอกสารข้อมูลด้านต่างๆ ท้ังหมดในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

๖.  จัดท าเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตรแกนกลาง                       
การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 
 



๖ 

 
 ๑.๑.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบคือ    ๑.  นายทินกรรต์ุ  เขยสุข  ครู  คศ.๒ หัวหน้า 
    ๒. นางสาวกัญญาภัค  แข็งแอ  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 

  ๓. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
    ๔. นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
    ๕. นายพจน์   ชมภูวิเศษ  ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย 
ภาระงาน 
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๒. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
 ๓. รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
 ๔. พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย 
 ๖. จัดท าแผนงานและเขียนโครงการ 
 ๗. จัดท าปฏิทินงานในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 ๘. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในสถานศึกษาซึ่งมีดังนี ้
                 - กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ 
                 - กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
                 - กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
                - สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือท่ีหลากหลาย 
          ๙. รวบรวมข้อมูลในแต่ละงานของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
          ๑o. จัดท าเอกสารข้อมูลด้านต่างๆ ท้ังหมดในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

  ๑๑. จัดท าเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
มัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 
 ๑.๑.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผู้รับผิดชอบคือ    ๑. นางสาวชลธิชา  สุคนธ์ขจร   ครู  คศ.๒ หัวหน้า 
    ๒. นายสุริยง  ทองมีค่า   ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 

  ๓. นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ  ครู  ผู้สอน ผู้ช่วย 
ภาระงาน 
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๒. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 



๗ 

 
 ๓. รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
 ๔. พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย 
 ๖.  จัดท าแผนงานและเขียนโครงการ 
 ๗. จัดท าปฏิทินงานในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
              ๘. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในสถานศึกษาซึ่งมีดังนี้ 
                 - กิจกรรมชุมนุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                 - กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
                 - กิจกรรมโครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                - สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือท่ีหลากหลาย 
         ๙. รวบรวมข้อมูลในแต่ละงานของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
         ๑o. จัดท าเอกสารข้อมูลด้านต่างๆ ท้ังหมดในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ๑๑. จัดท าเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
มัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  ๒๕๖๐ ) สาระภูมิศาสตร์ 

 
   ๑.๑.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ผู้รับผิดชอบคือ       ๑. นายธนากร  ภูงามดาว  ครูผู้ช่วย   หัวหน้า 
             ๒. นายพลวัฒน์  จงส าราญ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

๓. นายอ านาจ  ภาคศัพท์    พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
ภาระงาน 
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๒. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
 ๓. รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
 ๔. พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย 
 ๖. จัดท าแผนงานและเขียนโครงการ สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๗. จัดท าปฏิทินงานในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๘. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในสถานศึกษาซึ่งมีดังนี ้
                 - กิจกรรมชุมนุมสุขศึกษาและพลศึกษา 
                 - กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
                 - กิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา 



๘ 

 
                - สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือท่ีหลากหลาย 
 ๙. รวบรวมข้อมูลในแต่ละงานของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๑o. จัดท าเอกสารข้อมูลด้านต่างๆ ท้ังหมดในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

 ๑.๑.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ผู้รับผิดชอบคือ    ๑. นางสาวไปรยา  ประดิพัทธ์ลาวัณย์  ครู  คศ.๒  หัวหน้า 
    ๒. นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ   ครู  ผู้สอน  ผู้ช่วย 
ภาระงาน 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
๓. รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
๔. พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
๖. จัดท าแผนงานและเขียนโครงการ ศิลปะและดนตรี 
๗. จัดท าปฏิทินงานในกลุ่มสาระศิลปะและดนตรี 
๘. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในสถานศึกษาซึ่งมีดังนี้ 

                 - กิจกรรมชุมนุมศิลปะและดนตรี 
                 - กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
                 - กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศิลปะและดนตรี 
                - สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือท่ีหลากหลาย 

๙. รวบรวมข้อมูลในแต่ละงานของกลุ่มสาระศิลปะและดนตรี 
๑๐. จัดท าเอกสารข้อมูลด้านต่างๆ ท้ังหมดในกลุ่มสาระศิลปะและดนตรี 

 

 ๑.๑.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ผู้รับผิดชอบคือ    ๑.   นางปราณี  ไมลคามิ   ครู  คศ.๓ หัวหน้า 

  ๒.  นางสาวไปรยา  ประดิพัทธ์ลาวัณย์  ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย 
ภาระงาน 
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๒. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
           ๓. รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
          ๔. พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 



๙ 

 
           ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย 
 ๖. จัดท าแผนงานและเขียนโครงการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ๗. จัดท าปฏิทินงานในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ๘. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในสถานศึกษาซึ่งมีดังนี ้
                 - กิจกรรมชุมนุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
                 - กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
                 - กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
                - สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือท่ีหลากหลาย 
 ๙. รวบรวมข้อมูลในแต่ละงานของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
          ๑o. จัดท าเอกสารข้อมูลด้านต่างๆ ท้ังหมดในกลุ่มสาระศิลปะและดนตรี 

 ๑.๑.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบคือ    ๑. นางศิริพร  ศิริวัฒนกุล  ครู  คศ.๓  หัวหน้า 
    ๒. นางสาวกนกอร  ชาติชนะ   ครู  คศ.๓  ผู้ช่วย 
    ๓.  นางสาวเกศรา  อินทะนนท์  ครู  คศ.๑ ผู้ช่วย 

  ๔. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน  ครู ผู้ช่วย ผู้ช่วย 
ภาระงาน 
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
          ๒. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
           ๓. รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
          ๔. พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
          ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย 
 ๖. จัดท าแผนงานและเขียนโครงการ ภาษาต่างประเทศ 
             ๗. จัดท าปฏิทินงานในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 ๘. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในสถานศึกษาซึ่งมีดังนี ้
                 - กิจกรรมชุมนุมภาษาต่างประเทศ 
                 - กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
                 - กิจกรรมโครงงานภาษาต่างประเทศ 
                - สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือท่ีหลากหลาย 
         ๙. รวบรวมข้อมูลในแต่ละงานของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
         ๑o. จัดท าเอกสารข้อมูลด้านต่างๆ ท้ังหมดในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 



๑๐ 

 
๒.  การวางแผนงานด้านวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบคือ    ๑.  นางสาวกัญญาภัค  แข็งแอ  ครู  คศ.๓ หัวหน้า 
    ๒.  นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 

  ๓.  นางศิริพร  ศิริวัฒนกุล  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวกนกอร  ชาติชนะ  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
  ๕.  นายทินกรรต์ุ  เขยสุข  ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย 

 ขอบข่ายและภาระงาน 
๑. วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและก ากับดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงาน

วิชาการ  ได้แก่  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และ 
การเทียบโอนผลการเรียน    การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา     การพัฒนาและใช้ ส่ือ 
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  การวิจัยเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษา 
และส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

๒. ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

๓. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบคือ    ๑.  นางสาวกัญญาภัค  แข็งแอ  ครู  คศ.๓ หัวหน้า 
    ๒.  นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 

  ๓.  นางศิริพร  ศิริวัฒนกุล  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวกนกอร  ชาติชนะ  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
  ๕.  นายทินกรรต์ุ  เขยสุข  ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย 

ขอบข่ายและภาระงาน 
๑. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็น

ส าคัญ 
๒. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยด าเนินการดังนี ้

๒.๑ จัดหาเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียน  ฝึก 
ทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์  การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกัน

และแก้ไขปัญหา  การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  และการปฏิบัติจริง  
๒.๒ ส่งเสริมให้รักการอ่าน  และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  การผสมผสานความรู้ต่างๆให้สมดุลกัน  

ปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม  และคุณลักษณะท่ี  พึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ  กิจกรรม       
๒.๓ จัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้  และ

การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย  ผู้ปกครอง    ชุมชน   ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
ตามความเหมาะสม 



๑๑ 

 
๓. ให้ค าแนะน า  ปรึกษาการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ  โดยเน้นการ นิเทศท่ี

ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร  เช่น  นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน  
หรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

๔. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
๕. ก ากับติดตามการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ และให้ค าปรึกษาแนะน าเมื่อมีปัญหาด้านการ

เรียนการสอน 
๔. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบคือ    ๑.   นางศิริพร  ศิริวัฒนกุล  ครู  คศ.๓ หัวหน้า 
    ๒.  นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 

  ๓.  นางสาวกนกอร  ชาติชนะ   ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
ขอบข่ายและภาระงาน 

๑. การจัดตารางสอน/จัดครูเข้าสอน/จัดสอนแทน 
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี

หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓. จัดครูเข้าสอนแทนเมื่อครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ไมม่าปฏิบัติการสอนและจัดรวบรวมเป็นสถิติ 
๔. ส ารวจความรู้ ความสามารถของครู และความสอดคล้องของครูกับหลักสูตรของโรงเรียน 

ประสานกับกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อจัดสรรอัตราก าลัง 
๕. วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร ส ารวจความต้องการ ความถนัดความสนใจร่วมกับกลุ่มงานแนะ

แนว และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อจัดรายวิชาให้นักเรียนลงทะเบียน 
๖. จัดตารางสอนนักเรียน ครู ตารางการใช้ห้อง  และติดตาม ควบคุมให้การด าเนินการตาม

ตารางสอนให้ถูกต้อง ท้ังการเรียนและการสอน 
๗. ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนแทน ติดตามผลการปฏิบัติ 

 

๕. การวัดผล  ประเมินผล  และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
ผู้รับผิดชอบคือ    ๑.  นางสาวกัญญาภัค  แข็งแอ  ครู  คศ.๓ หัวหน้า 
    ๒.  นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 

  ๓.  นางศิริพร  ศิริวัฒนกุล  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวกนกอร  ชาติชนะ  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
  ๕. นายทินกรรต์ุ  เขยสุข  ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย 

ขอบข่ายและภาระงาน 
๑. ก าหนดระเบียบการวัด และประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้สอดคล้อง       

กับนโยบายระดับประเทศ 
๒. จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัด และประเมินผลของสถานศึกษา 
๓. วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์  ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 



๑๒ 

 
๔. จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ัน และจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผู้เรียน ไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 
๕. ให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
๖. จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิง

ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
๗. ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่างๆ รายปี รายภาคและตัดสินผลการเรียน 

ผ่านระดับช้ันและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๘.   การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอ านาจของสถานศึกษา ท่ีจะแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ  เพื่อ

ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่  คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และวิชาการ พร้อมท้ังให้
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 

๙. ผู้ขอเทียบโอนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
               ๑)  ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง 
               ๒)   มีความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์ครบตามมาตรฐานของมาตรฐานหมวดวิชาหรือกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ท่ีมาขอเทียบโอนผลการเรียน 
            “อนุกรรมการ”  หมายความว่า  อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ 

๑๐.  ให้สถานศึกษาแต่ต้ังคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า   ๓  คน และ               
ไม่เกิน  ๕  คน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษาท าหน้าท่ีเทียบ
โอนการเรียนให้กับผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน  คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติสอดคล้อง
กับระดับการศึกษาหรือสาขาวิชาท่ีจะท าการเทียบโอน 

 ๑๑. ให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน  มีหน้าท่ีดังนี้ 
                  ๑) จัดท าสาระ  เครื่องมือ และวิธีเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชาและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ  
               ๒).  ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนท่ีร้องขอ 
               ๓).  ประเมินผลและตัดสินผลการเทียบโอน 
               ๔).  เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
และเสนอผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินการอนุมัติการเทียบโอน 
         ๑๒. การเทียบโอนให้ด าเนินการดังนี้ 
              ๑)  ผู้ขอเทียบโอนต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาใด  สถานศึกษาหนึ่ง
โดยสถานศึกษาดังกล่าวด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนในภาคเรียนแรกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียนหรือ
นักศึกษา  ยกเว้นกรณีมีเหตุผลจ าเป็น 
              ๒).  จ านวนหมวดวิชา  รายวิชาจ านวนหน่วยการเรียนท่ีจะรับเทียบโอนและผลการเรียนท่ีจะน ามา
เทียบโอนต้องมีอายุไม่เกิน  ๑  ปี  นับถึงวันยื่นความจ านง  ท้ังนี้เมื่อเทียบโอนแล้วผู้ขอเทียบโอนต้องมีเวลา
เรียนอยู่ในสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนไม่น้อยกว่า  ๑  ภาคเรียน 



๑๓ 

 
              ๓).  ในกรณีมีเหตุผลความจ าเป็นระหว่างเรียนผู้เรียนสามารถแจ้งความจ านงขอไปศึกษาบาง
รายวิชาในสถานศึกษาอื่นแล้วน าผลมาเทียบโอนได้  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของ
สถานศึกษา 
              ๔).  กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรต่างๆ  ให้น าหมวดวิชา  รายวิชาท่ีมี
จุดประสงค์และเนื้อหาสอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  มาเทียบโอนผลการเรียนได้และพิจารณาให้ระดับ
ผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรท่ีรับเทียบโอน 
              ๕).  กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน (ถ้า
มี)  โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลาย  และให้ระดับผลการเรียนตามเกณฑ์การประเมินผลการ
เรียนของหลักสูตรท่ีรับการเทียบโอน 
        ๑๓. ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติการเทียบโอนผลการเรียน 
        ๑๔. ให้หัวหน้าสถานศึกษารักษาการณ์ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
๖. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบคือ    ๑.  นางสาวกัญญาภัค  แข็งแอ  ครู  คศ.๓ หัวหน้า 
    ๒.  นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 

  ๓.  นางศิริพร  ศิริวัฒนกุล  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวกนกอร  ชาติชนะ  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์   ครู  คศ.๑ ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวนนตรา  เทียมตรี  ครู  คศ.๑ ผู้ช่วย 
  ๗. นางสาวชลธิชา  สุคนธ์ขจร  ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย  

ขอบข่ายและภาระงาน 
 ๑.  ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้  การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และ
กระบวนการท างานของนักเรียน  ครู  และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

๓. พัฒนาครู และนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญ  
ในการเรียนรู้ท่ีซับซ้อนขึ้น  ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด  การจัดการ  การหาเหตุผลในการตอบปัญหา การ
ผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการ  และการเรียนรู้ในปัญหาท่ีตนสนใจ 

๔. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
๕. 0รวบรวม  และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมทั้ง

สนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 

 



๑๔ 

 
๗. การพัฒนา และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบคือ    ๑.  นายพจน์   ชมภูวิเศษ  ครู  คศ.๒ หัวหน้า 
    ๒.  นางสาวกนกอร  ชาติชนะ  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 

  ๓.  นางศิริพร  ศิริวัฒนกุล  ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย 
  ๔.  นางสาวไปรยา  ประดิพัทธิ์ลาวัณย์ ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย 

   ๕.   นายทินกรรต์ุ  เขยสุข  ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย 
 ๖.   นายธนนากร  ภูงามดาว  ครู  ผู้ช่วย ผู้ช่วย 

ขอบข่ายและภาระงาน 
๑.  ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา การจัดหา การเลือก การใช้ และการ 

ประเมินคุณภาพส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กปกติและเด็กพิการเรียนร่วม 

๒. จัดหาส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอย่างหลากหลาย เพื่อใช้ในการเรียนการ 
สอนและการพัฒนางานด้านวิชาการ 

๓. เลือกใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีผ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการ จากคณะกรรมการ
ของสถานศึกษา คณะกรรมการของ สพท. และหรือกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โดยด าเนินการคัดเลือกในรูป
ของคณะกรรมการและประเมินการใช้ส่ืออย่างสม่ าเสมอ 

๔. ผลิต พัฒนาส่ือ นวัตกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งประเมินคุณภาพส่ือฯ เพื่อ 
เลือกใช้ประกอบการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๕. มีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา 
๖. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และแลกเปล่ียนการใช้ส่ือ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาท่ีทันสมัย ส าหรับใช้จัดการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการกับสถานศึกษา 
เขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรในท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ 

๗. ประเมินผลการผลิต จัดหา พัฒนา และใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อ 
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๘. เผยแพร่ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาท่ีครูผลิตและพัฒนาให้เพื่อนครู
สถาบันการศึกษา ท้ังภายในและภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษาได้ใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการ
พัฒนาวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบคือ    ๑.  นางสาวกัญญาภัค  แข็งแอ  ครู  คศ.๓ หัวหน้า 
    ๒.  นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์   ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 

  ๓.  นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์ ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
  ๔.   นางไพรลดา  ศรีภา   ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 

   ๕.    นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ  ครู ผู้สอน ผู้ช่วย 



๑๕ 

 
ขอบข่ายและภาระงาน 

๑.  ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพท้ังในและนอกสถานศึกษาท้ังในและนอก
เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีโรงเรียนสังกัด 

๒.  จัดท าเอกสารรวบรวมเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู บุคลากร ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน 
สถานศึกษาอื่น ๆ ท่ีจัดการศึกษาบริเวณใกล้เคียง 

๓. มีส่วนร่วมในการจัดต้ังและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ 
๔.  ประสานความร่วมมือ วางแผนกับสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานท่ีจัด

การศึกษา โดยส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีแต่ละแหล่งมี เพื่อใช้ประโยชน์ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

๕. มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนให้เพื่อนครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา โรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
๙. การนิเทศการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบคือ    ๑.  นางสาวกัญญาภัค  แข็งแอ  ครู  คศ.๓ หัวหน้า 
    ๒.  นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์ ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 

  ๓.  นางไพรลดา  ศรีภา   ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
  ๔.  นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 

ขอบข่ายและภาระงาน 
๑. ศึกษาระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 

-  ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา 

- ร่วมวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับ
สถานศึกษา 

-  จัดท าเครื่องมือนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน 
๒. ด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

- สร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง 

-  ก าหนดปฏิทินการนิเทศ 

- ด าเนินการตามแผนนิเทศ 
๓. ประเมินผลระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

-  ต้ังคณะกรรมการประเมินผลการนิเทศ 

- จัดท าเครื่องมือประเมินผลการนิเทศ 

-  ประเมินผลการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 
๔. ประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ งานวิชาการและการ

เรียนการสอนของสถานศึกษา 



๑๖ 

 
- ขอความร่วมมือเป็นวิทยากร พัฒนาผู้นิเทศเกี่ยวกับความรู้และทักษะการนิเทศงานวิชาการ 

การเรียนการสอนและการสร้างเครื่องมือนิเทศ 

-  ขอความร่วมมือประเมินระบบและกระบวนการนเิทศภายในสถานศึกษา 
๕. แลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบการนิเทศภายในกับสถานศึกษาอื่นหรือ

เครือข่ายการนิเทศภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

- รวบรวมข้อมูลสถานศึกษาท่ีจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาดีเด่น 

- ศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาดีเด่น 

- พัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยหัวหน้ากลุ่มสาระและผู้บริหารแบบ
กัลยาณมิตรหรือระหว่างครูผู้สอน ศึกษาสถานการณ์โลกและสังคมท่ีเปล่ียนแปลง เพื่อ
เช่ือมโยงกับองค์ความรู้และประสบการณ์เดิม 

- ปรับปรุง พัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องจนเกิดผลดีต่อการจัด 
ประสบการณ์เรียนรู้ 

- แลกเปล่ียนประสบการเรียนรู้ระหว่างครู กลุ่มสาระ สถานศึกษาหรือสถานบัน 
 

๑๐. การแนะแนวการศึกษา 
ผูรั้บผิดชอบคือ     ๑. นางไพรลดา  ศรีภา   ครู  คศ.๓ หัวหน้า 
       ๒. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์ ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 

   ๓. นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ  ครู ผู้สอน ผู้ช่วย 
     ๔. นางสาวชลธิชา  สุคนธ์ขจร  ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย 
     ๖. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์  ครู คศ.๑ ผู้ช่วย 
     ๗. นายวรรณกร  พรมรักษ์  ครู ผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
ขอบข่ายและภาระงาน 

๑.  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 

- ต้ังคณะกรรมการแนะแนวภายในสถานศึกษา 

- วางแผนจัดกิจกรรมแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา 
๒.  ด าเนินการแนะแนวและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 

-  ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครอง ครูท่ีปรึกษาและครูทุกคน เพื่อท าความ 
เข้าใจและขอความร่วมมือจัดกิจกรรมตามแผน 

- จัดกิจกรรมแนะแนววิชาการและวิชาชีพตามแผนท่ีวางไว ้
๓.  ติดตามและประเมินผลระบบและกระบวนการแนะแนวในสถานศึกษา 

- จัดท าเครื่องมือประเมินผลระบบแนะแนวให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และกิจกรรมแนะแนว 

- ด าเนินการติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 



๑๗ 

 
๔. ประสานความร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนวกับสถานศึกษาอื่น 

หรือเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

-  รวบรวมข้อมูลสถานศึกษาท่ีจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนวดีเด่น 
เป็นแบบอย่างได้ 

-   ศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวดีเด่น 

- พัฒนาระบบแนะแนวภายในสถานศึกษา แนวทางการด าเนินงาน 
 
๑๑. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบคือ    ๑.  นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์  ครู  คศ.๓ หัวหน้า 

  ๒.  นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์ ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย  
  ๓.  นางสาวไปรยา  ประดิพัทธ์ลาวัณย์ ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์   ครู  คศ.๑         ผู้ช่วย 

     ๕. นายวรรณกร  พรมรักษ์  ครู ผู้ช่วย  ผู้ช่วย 

ขอบข่ายและภาระงาน 
๑.   ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาโดยมุ่งเน้น

มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานช่วงช้ันท่ีหลักสูตรก าหนด 
๒.  จัดท าแผนสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) ด้วยการจัดท า

แผนอย่างเป็นระบบพื้นฐานของข้อมูลสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติท่ี
ชัดเจน สมบูรณ์ คลอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมท่ีเป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษาและเป็น ท่ี
ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมท่ีก าหนดอย่าง
สอดรับกับวิสัยทัศน์และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๓.  จัดท าระบบบริหารและสารสนเทศ ด้วยการท าจัดโครงสร้างการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการ
ด าเนินงาน ทุกคนมีส่วนร่วมและมีการประชาสัมพันธ์กับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อก าหนด
แนวทางให้ความเห็นและข้อเสนอแนะและแต่งต้ังคณะบุคคลท าการตรวจสอบ ทบทวนและรายงานคุณภาพ
การศึกษา และจัดให้มีข้อมูลท่ีเพียงพอในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อน ามาก าหนดวิสัยทัศน์ 
ภารกิจและแผนพัฒนา 

๔.  ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาต้องสร้างระบบ 
การท างานท่ีเข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming  Cycle)  หรือท่ีรู้จัก
กันว่าวงจร PDCA   การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาท่ีก าหนดไว้โดยจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีท่ีชัดเจนครอบคลุมงาน/โครงการของสถานศึกษา 

๕.  ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยการด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการ
สนับสนุน  ให้ครู  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  จะ



๑๘ 

 
ประกอบด้วยการตรวจสอบและทบทวนภายในโดยบุคลากรในสถานศึกษาด าเนินการและการตรวจสอบและ
ทบทวนจากหน่วยงานต้นสังกัด 

๖.  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีก าหนด เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับช้ันท่ี
เป็นตัวประโยค ได้แก่  มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ในวิชาแกนร่วมโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน จากหน่วยงาน
ส่วนกลางร่วมกับต้นสังกัด (เขตพื้นท่ี) ด าเนินการ 

๗.  จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และสรุปรายงานประจ าปี โดยความเห็นชอบของ 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน  การรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจ าปี  เป็นการน าข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ การตรวจสอบและทบทวน
ภายในและภายนอกในการประมวลรายงานผลการพัฒนาคุณภาพประจ าปีการศึกษาซึ่งจะน าไปใช้เป็นข้อมูล
ส าหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพต่อไป 

๘. การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นกลไกส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายใน 
เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการส่งเสริม พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของระบบประกัน
คุณภาพ 

 

๑. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบคือ    ๑.  นางสาวกัญญาภัค  แข็งแอ  ครู  คศ.๓ หัวหน้า 
    ๒.  นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 

  ๓.  นางศิริพร  ศิริวัฒนกุล  ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวกนกอร  ชาติชนะ  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์   ครู  คศ.๑ ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน  ครู  ผู้ช่วย ผู้ช่วย 
  ๗. นายทินกรรต์ุ  เขยสุข  ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย 

ขอบข่ายและภาระงาน 
 ๑.  จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น 

๒. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 
๖. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู้  ข้อมูล  ข่าวสารและเลือกสรร 

ภูมิปัญญาวิทยาการต่างๆ 
๔.  พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 
 

๒. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอื่น 
ผู้รับผิดชอบคือ    ๑.  นางสาวกัญญาภัค  แข็งแอ  ครู  คศ.๓ หัวหน้า 



๑๙ 

 
    ๒.  นางไพรลดา  ศรีภา   ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 

  ๓.  นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์ ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 

ขอบข่ายและภาระงาน 
๑. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อเสริมสร้าง 

 พัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน  รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๒. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรท้ังภาค รัฐ 

และเอกชน  เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง  วิทยาการของ
ชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

๓.  ให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในท่ีอื่นๆ 
๔.  จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า การระชุม   

ผู้ปกครองนักเรียน  การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน  การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น เป็นต้น 
 

๓. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว องค์กร  หน่วยงาน สถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบคือ    ๑.  นางไพรลดา  ศรีภา   ครู  คศ.๓  หัวหน้า 
    ๒.  นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 

  ๓.  นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ  ครู ผู้สอน ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์  ครู  คศ.๑ ผู้ช่วย 
 ๖. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน  ครู  ผู้ช่วย ผู้ช่วย 

ขอบข่ายและภาระงาน 
๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน สังคมอื่นในเรื่อง
เกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานการศึกษา 

๒ .  จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน       
องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา                      
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น  ท่ีร่วมจัดการศึกษา 

๓.  ร่วมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชนองค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นท่ีร่วมจัดการศึกษา   และใช้ 
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๔.  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน        
องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น   



๒๐ 

 
๕.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา      

สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น  ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสม และ
จ าเป็น 
 ๗.  ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท้ังด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมี     
ประสิทธิภาพ 

 

๔.   การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบคือ    ๑.  นางสาวกัญญาภัค  แข็งแอ  ครู  คศ.๓ หัวหน้า 
    ๒.  นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 

  ๓.  นางศิริพร  ศิริวัฒนกุล  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวกนกอร  ชาติชนะ  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 

      ๕. นายทินกรรต์ุ  เขยสุข  ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย 
 
ขอบข่ายและภาระงาน 

๑. ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ท่ี 
เกี่ยวข้องรับรู้ และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

๒. จัดระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรับรู้ 
และถือ ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

๓. ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  และแก้ไข
ปรับปรุง 

๔. น าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
๕. ตรวจสอบ และประเมินผล การใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของถานศึกษา 

และน าไปแก้ไขปรับปรุง ให้เหมาะสมต่อไป 
 

 ๑๖. การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 
ผู้รับผิดชอบคือ    ๑.  นางสาวกัญญาภัค  แข็งแอ  ครู  คศ.๓ หัวหน้า 
    ๒.  นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 

  ๓.  นางสาวกนกอรชาติชนะ  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์  ครู  คศ.๑ ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวชลธิชา  สุคนธ์ขจร  ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย 

ขอบข่ายและภาระงาน 
๑.  วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าไว้ 
๒. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อก าหนดจุดเน้น หรือประเด็นท่ีสถานศึกษาให้ความส าคัญ 



๒๑ 

 
๓. ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และชุมชนเพื่อน ามาเป็นข้อมูลจัดท าสาระ

การเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
๔. จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา เพื่อน าไปจัดท ารายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม 

จัดท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์  และจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ประเมินผล และปรับปรุง 

๕. ผู้บริหารศึกษาอนุมัติ 
 
 

๑๗. งานห้องสมุด 
ผู้รับผิดชอบคือ    ๑.  นางสาวนนตรา   เทียมตรี  ครู  คศ.๑ หัวหน้า 
    ๒.  นางไพรลดา  ศรีภา   ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 

  ๓.  นายทินกรรต์ุ  เขยสุข  ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน  ครู  ผู้ช่วย ผู้ช่วย 

ขอบข่ายและภาระงาน 
          ๑. มีส่วนร่วมในการจัดหาหนังสือ เอกสาร วิทยาการวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับให้บริการแก่นักเรียน 
บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนอย่างเพียงพอและทันสมัย 
          ๒. ศึกษาการจัดระบบการเก็บข้อมูล ทะเบียนหนังสือ เอกสารประเภทต่าง ๆ ให้บริการยืม-คืนหนังสือ 
ซ่อมบ ารุงเอกสารและส่ือด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
          ๓. มีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องสมุด ท้ังการบริการบุคลากรในโรงเรียนและการให้บริการชุมชน 
 ๔. มีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาห้องสมุดให้เป็นสถานท่ีท่ีสามารถสร้างองค์ความรู้และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
          ๕. ใช้บริการเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ และเคลือบพลาสติกเอกสารต่อหน่วยงานในโรงเรียน 
 ๖. ดูแลและประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้อินเทอร์เน็ต 
           ๗. มีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครู นักเรียน และบุคคลในชุมชนรักการอ่าน
และการเรียนรู ้เช่น สัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมรักการอ่าน เป็นต้น 
           ๘. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บริหารทุกภาคเรียน 
 ๙. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีโรงเรียนมอบหมายเกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุด 

 

๑๘. การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพือ่ใชใ้นสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบคือ    ๑.  นายทินกรรต์ุ  เขยสุข  ครู  คศ.๒ หัวหน้า 
    ๒.   นางสาวกัญญาภัค  แข็งแอ  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
   ๓. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์  ครู  คศ.๓  ผู้ช่วย 
   ๔. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน  ครู  ผู้ช่วย ผู้ช่วย 
 



๒๒ 

 
ขอบข่ายและภาระงาน 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับ
หลักสูตร สถานศึกษา เพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

๓.  จัดหาหนังสือเรียน   หนังสือเสริมประสบการณ์   หนังสืออ่านประกอบ   แบบฝึกหัด   ใบงาน  
      ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
๔.  ตรวจพิจารณาคุณภาพ หนังสือเรียนเรียน  หนังสือเสริมประสบการณ์   หนังสืออ่านประกอบ 
      แบบฝึกหัด   ใบงาน  ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

 
 

๑๙. งานทะเบียน 
ผู้รับผิดชอบคือ    ๑.  นางสาวกัญญาภัค  แข็งแอ  ครู  คศ.๓ หัวหน้า 

  ๒.  นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
     ๓. นางศิริพร  ศิริวัฒนกุล  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 

  ๔. นางสาวกนกอร   ชาติชนะ  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
  ๖. นายพจน์  ชมภูวิเศษ   ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย 

ขอบข่ายและภาระงาน 
๑. จัดท าแผนปฏิบัติการเรียนและโครงการต่างๆ ของงานทะเบียน  ปฏิทินปฏิบัติการ  และ 

ประเมินผลการด าเนินงานงานทะเบียน 
       ๒.  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงานทะเบียน 
  ๓.  ด าเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน  ลงทะเบียน ข้อมูลผลการเรียนในระบบงานทะเบียน 
  ๔.  ตรวจสอบผลการจบการศึกษา ออกหลักฐานทางการศึกษา กรณีนักเรียนย้ายสถานศึกษา จบ
การศึกษา การรับรองการเป็นนักเรียน 
  ๕. ท าทะเบียนนักเรียน  ทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑)  กรอกและตรวจทานผลการเรียน 
 ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

๖. จัดท าแบบพิมพ์ต่างๆ ท่ีใช้ในงานทะเบียน 
๗. ให้เลขประจ าตัวนักเรียน  และจัดท ารายช่ือนักเรียนทุกช้ันเรียน  จัดท าสถิติจ านวนนักเรียน 
๘. รับค าร้องการขอเปล่ียนช่ือ  ช่ือสกุล  การแก้ไขประวัติอื่นๆ ของนักเรียน และด าเนินการเกี่ยวกับ

การแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน 
๙.ประสานกับครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน  ในกรณีท่ีตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องผลการ 

เรียน  การจบหลักสูตร  และการลงทะเบียนวิชาเรียน 
๑๐. รับค าร้องและด าเนินการเกี่ยวกับการย้าย และการลาออกของนักเรียน 
๑๑. รับค าร้องการขอเปล่ียนช่ือ  ช่ือสกุล  การแก้ไขประวัติอื่นๆ ของนักเรียน 
๑๒. ออกใบรับรองผลการเรียน  ใบรับรองเวลาเรียน  ใบรับรองอื่นๆ ตามท่ีนักเรียนหรือ 

ผู้ปกครองต้องการ 



๒๓ 

 
๑๓. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนตามท่ีหน่วยงานต่างๆ ส่งมา 
๑๔. จัดท า ปพ. ๑  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑๕. ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน  และประกาศนียบัตรแก่นักเรียนท่ีจบหลักสูตร 

  ๑๖. ส ารวจนักเรียนท่ีไม่มาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน  และขาดการติดต่อกับทางโรงเรียน 
เพื่อด าเนินการจ าหน่ายในสมุดทะเบียนประวัติ 

๑๗. ให้บริการข้อมูลในด้านการเรียนแก่ครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง 
๑๘. จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของงานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการตรวจสอบ             

และใช้งาน 
๑๙. จัดท าทะเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.๑ ,๒ ,๓ ,๔ ,๖ ,๗ ,๘ ,๙) ส าหรับผู้ท่ีขอรับเอกสารเป็น

ฉบับท่ี ๒ หรือฉบับต่อๆไป   
๒๐. ส ารวจนักเรียนท่ีมีปัญหาการเรียน 0, ร, มส 
๒๑. เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
๒๒. รายงานผลการจบการศึกษาต่อหน่วยงานต่าง ๆ ตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 

๒๐. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบคือ    ๑.  นายพจน์  ชมภูวิเศษ  ครู  คศ.๒  หัวหน้า 
    ๒.  นายทินกรรต์ุ  เขยสุข  ครู  คศ.๒  ผู้ช่วย 

  ๓.  นางศิริพร  ศิริวัฒนกุล  ครู  คศ.๓  ผู้ช่วย 
  ๔.  นางสาวนนตรา  เทียมตรี  ครู  คศ.๑  ผู้ช่วย 
  ๕. นายพลวัฒน์  จงส าราญ  ครู  ผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
  ๖. นายธนากร  ภูงามดาว  ครู  ผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
๗. นายสุริยง  ทองมีค่า   ครู  ผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
๘. นายวรรณกร  พรมรักษ ์  ครู ผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
๙. นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ  ครู  ผู้สอน  ผู้ช่วย 

 ๑๐. นายพร้อมพงศ์  รูปชัยภูมิ  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
   ๑๑. นายอ านาจ  ภาคศัพท์  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
ขอบข่ายและภาระงาน 

๑. งานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน เป็นงานท่ีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม 
๒. ศักยภาพมุ่งเน้นเพิ่มเติมจากการจัดกิจกรรมตามกลุ่มสาระ ประกอบด้วย งานกิจกรรมแนะแนว 

ห้องสมุดกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หรือกิจกรรมอื่นใดท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
๒.๑  รวบรวมระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒.๒ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปฏิทินปฏิบัติงาน สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานของ

กิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ  เนตรนารี  และกิจกรรมแนะแนว 
๒.๓ ก าหนดกลุ่มผู้เรียน ครูท่ีปรึกษา และระบบบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



๒๔ 

 
๒.๔  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ เนตรนารี 
๒.๕ จัดกิจกรรมแนะแนวตามโครงสร้างของหลักสูตร ท้ังการจัดการเรียนรู้และการจัดบริการ

ต่างๆ อย่างครบถ้วน 
๒.๖ การจัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน 
๒.๗ การปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียนท่ีต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ าของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒.๘ ประสานการด าเนินงานกับกลุ่มสาระ 

 
 

๒๑. งานกิจกรรมรักษาดินแดน 
ผู้รับผิดชอบคือ    ๑.  นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์  ครู  คศ.๓  หัวหน้า 
    ๒.  นายพลวัฒน์  จงส าราญ   ครู  ผู้ช่วย  ผู้ช่วย 

  ๓.  นายอ านาจ  ภาคศัพท์   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
ขอบข่ายและภาระงาน 

๑. วางแผนการปฏิบัติงานรักษาดินแดน 
๒. ช้ีแจงนักเรียนในเรื่องระเบียบการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 
๓. จัดท าเอกสารต่างๆ  ควบคุม  ดูแล  และพานักเรียนไปสมัครตามวันเวลาท่ีรับสมัคร 
๔. ประสานงานเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษาวิชาทหารตามศูนย์ฝึกต่างๆ  แต่ละช้ันปี 
๕. ประสานงานการฝึกภาคสนามประจ าปี 
๖. ประสานงาน ประชุม ตามระเบียบวาระท่ีกรมการรักษาดินแดนก าหนด 
๗. น านักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน 
๘. วางแผน  จัดท าโครงการ  งาน  และงบประมาณประจ าปี 
๙. ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบนักศึกษาวิชาทหาร 
๑๐. ประเมินผลการฝึก และการเรียนวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหาร 
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

๒๒. งานสารบรรณกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบคือ    ๑.  นางสาวกนกอร  ชาติชนะ  ครู  คศ.๓ หัวหน้า 
    ๒.  นางศิริพร  ศิริวัฒนกุล  ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
    ๓.  นายทินกรรต์ุ  เขยสุข  ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย 
ขอบข่ายและภาระงาน 

๑. งานสารบรรณ  มีหน้าท่ีควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ  ให้ด าเนินไป
ด้วยความถูกต้อง  ตรงเวลา  และมีประสิทธิภาพ  ในเรื่องต่อไปนี ้

๒. รับ-ส่งเอกสาร  ลงทะเบียนหนังสือเข้า จัดส่งหนังสือ เข้าหรือเอกสารให้หน่วยงานหรือบุคคลท่ี
เกี่ยวข้อง 



๒๕ 

 
๓. ประสานงาน แจ้งหนังสือเวียนต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ จัดท าค าส่ังและจดหมายเวียนเรื่องต่างๆ 

เพื่อแจ้งให้กับครูและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
๔. เก็บ หรือท าลายหนังสือ เอกสารต่าง ๆตามระเบียบงานสารบรรณ 
๕. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง และวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องให้เป็น

ปัจจุบันอยู่เสมอ และเวียนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
๖. ติดตามเอกสารของฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนและเก็บรวบรวมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ

อ้างอิง 


