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ค าน า 
 

                  คู่มือการบริหารงานวิชาการ เป็นเอกสารที่เขียนจากการบริหารงานวิชาการ จากสภาพที่เป็นจริง 
ของฝ่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจ   
ในการน าหลักการบริหารมาสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง ให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับการพัฒนางานวิชาการ    
ในโรงเรียนสู่ชุมชนและท้องถิ่น จากการที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลตราด    
ในการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอนและการบริการจัดการ    
อันเป็นการสนองนโยบายของโรงเรียนและทางราชการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวการ
ปฏิรูปการศึกษา ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยเฉพาะการน าผลความส าเร็จต่างๆในการบริหารงาน
วิชาการสู่โลกกว้างทางการศึกษาในการสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน 
(Internet&Intranet)  และเครือข่ายบริการด้านวิชาการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการบริหารงานวิชาการนี้คงเป็น
ประโยชน์และเป็นแนวทางในการบริหารงาน การพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพตาม
เจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และทีแ่กไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 สืบไป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



 

การบริหารจัดการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลตราด 

                     หลักสูตรสถานศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลตามจุดหมายของหลักสูตรมากน้อยเพียงใดนั้น 
ขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหารจัดการน าหลักสูตรไปใช้ ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลตราด   จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผน
บริหารจัดการหลักสูตร เพ่ือช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การน าหลักสูตรไปใช้บรรลุผลสูงสุดการวางแผนบริหารจัดการ
หลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลตราดเป็นการก าหนดแผนปฏิบัติการ (Operation Plan) ที่เป็นรูปธรรมที่ช่วยให้
ทราบแนวปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ สนับสนุนการใช้หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพ่ือให้สามารถระดมทรัพยากรในชุมชนทั้งทรัพยากรที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรอ่ืน มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา รวมทั้งการสร้างความเข็มแข็งให้คณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในทุกรูปแบบ โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based 
Management)  การบริการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management) เป็นการกระจาย
อ านาจการจัดการศึกษาจากเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  มายังโรงเรียน ท าให้โรงเรียนมีอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบและมีความเป็นอิสระและคล่องในการบริหารจัดการในการตัดสินใจสั่งการเก่ียวกับการบริหาร
สถานศึกษา ทั้งด้านหลักสูตรการเงินงบประมาณการบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษาเอง   โดย
มีคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง องค์กรและ
ชุมชน ร่วมกันบริหารจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนมากที่สุดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจะประสบความส าเร็จ คือ การด าเนินการให้บุคลากร มีความรู้
และทักษะในการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้ทุกคนที่เก่ียวข้องได้รับรู้   และเข้าใจตรงกัน การ
ประสานงานรับการสนับสนุนจากเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปด้วยดี ทั้งด้านงบประมาณ การช่วยเหลืองด้าน
วิชาการการบริหารและด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ กลยุทธ์ส าคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ให้ประสบความส าเร็จนั้นโรงเรียนมีการด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 
                       1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง 
                       2. การก าหนดบทบาท หน้าที่ให้ชัดเจน 
                       3. การสรรหา คัดเลือกคณะกรรมการให้ได้คนมีความรู้ ความสามารถ เสียสละและเป็นตัวแทน   
                          ของกลุ่มต่างๆ อย่างแท้จริง 
                      4. จัดการฝึกอบรม / สัมมนาให้คณะกรรมการ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารและ 
                           จัดการศึกษา และการด าเนินงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
                      5. การสนับสนุนให้ครู อาจารย์ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด 
                      6. การจัดให้มีเครือข่าย เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความร่วมมือ 
                      7. จัดให้มีการก าหนดมาตรฐาน และก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานให้ชัดเจน 
                      8. การพิจารณาให้สวัสดิการและการบริการแก่คณะกรรมการตามที่เห็นสมควรและชอบธรรม 

  



 

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลตราด 
 

                             กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลตราด มีการก าหนดกระบวนการและขั้นตอนใน
การบริหารงานวิชาการดังนี้ 
                    1.การวางแผน (Planning) 
                    2.การจัดองค์กร(Organizing) 
                   3.การจัดวางตัวบุคลากร(Staffing) 
                   4.การบังคับบัญชา(Directing) 
                   5.การประสานงาน(Co-ordinating) 
                   6.การรายงาน(Reportting) 
                  7.การงบประมาณ(Budgeting) 
                          กลุ่มบรหิารงานวิชาการ ได้วางแผนงานไว้ในแผนปฏิบัติการระยะกลาง(3ปี) และแผนปฏิบัติ
การ/โครงการ/งาน/กิจกรรม ประจ าปีแล้วยังก าหนดบทบาท หน้าที่ ที่สนองเจตนารมณ์ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ไว้ดังนี้ 
             
                1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
                       1)จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนและสังคมตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                       2) บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
                       3) นิเทศเพ่ือการพัฒนาการใช้หลักสูตรภายในสถานศึกษา 
                       4) ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้เขตพ้ืนที่การศึกษา
รับทราบ 
               2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
                     1) จัดท าแผนการเรียนรู้ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม 
                     2) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมทั้งด้านเวลาสาระการเรียนรู้และผู้เรียน 
                     3) จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงจากแหล่ง
การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 
                     4) ใช้การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
                     5) ให้ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
                     6) ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนกาเรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 
 
 
 



 

               3. การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
                     1) ก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
                     2) จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล 
ของสถานศึกษา 
                     3) วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ เทียบโอนผลการเรียนและอนุมัติผล 
การเรียน 
                     4) จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกระดับชั้น และจัดให้มีการซ่อมเสริม กรณีท่ีมี 
ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
                     5) จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
                     6) มีการเทียบโอนผลการเรียนโดยคณะกรรมการ 
                     7) จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
เพ่ือใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
               4. การประกันคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
                     1) จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
                     2) สนับสนุน ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพในระดับหน่วยงานภายในสถานศึกษา 
                     3) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
                     4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
                5. การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
                     1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการศึกษา 
                     2) จัดหาจัดท าสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้กับครูและผู้เรียนอย่างเพียงพอ  และ
หลากหลาย 
 
                6. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
                     1) จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงและสอดคล้องกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
                     2) ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
 
 
 
 



 

                7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                     1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อ
และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
                      2) รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครูน า
ผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
               8. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
                      1) ด าเนินการเสริมความรู้และประสบการณ์ให้กับชุมชนโดยร่วมมือกับบุคคลชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอ่ืน 
                      2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ เพ่ือพัฒนา
ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ โดยรว่มมือกับบุคคล ชุมชนองค์กร หน่วยงานและสถาบัน
ทางสังคมอ่ืน 
                      3) สนับสนุนและช่วยเหลือให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างชุมชน โดย
ร่วมมือกับบุคคลชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอ่ืนการจัดองค์กร กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนอนุบาลตราดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย จะมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่แตกต่างกับโรงเรียนอื่นๆ บ้างเล็กน้อย ตามสภาพของ
ท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานวิชาการได้ศึกษาวิเคราะห์สภาพโดยภาพรวมของโรงเรียน      จากยุทธศาสตร์ 
นโยบาย ขอบเขตภารกิจของโรงเรียน สภาพความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจนศักยภาพของโรงเรียนและ
หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน จึงได้ก าหนดโครงสร้างในการบริหารงานที่เอ้ือกับการปฏิบัติงาน 
ไว้ดังนี้ 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
                                              ----------------------------------------------------------------- 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
และงานบริหารวชิาการ 

• งานธุรการ-สารบรรณ 
• งานประเมินภายใน 
• งานประเมินคุณภาพภายนอก 
• งานนโยบายและแผน 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตร 
• งานพฒันาหลกัสูตร 
• งานพฒันาการเรียนการสอน 
• งานเครือข่ายวชิาการ 
• ศูนยพ์ฒันาแหล่งเรียนรู้ และหอ้งสมุด 
• งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารงานวชิาการ 

รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

กลุ่มงานวจิยั ส่ือ นวตักรรม 
และส่งเสริมวชิาการศนูยพ์อเพียง 

• งานวจิยัเพื่อการเรียนรู้ 
• ส่ือนวตักรรม 
• งานพฒันาครูดา้นวชิาการ 
• ศูนยพ์อเพียง 

กลุ่มงานทะเบียนและโครงการพิเศษ 
• งานทะเบียนประวติันกัเรียน 
• งานรับนกัเรียน  
• โครงการหอ้งเรียนพิเศษ 
• โรงเรียนมาตรฐานสากล 

คณะกรรมการวชิาการ ตวัแทนผูป้กครอง 

กลุ่มงานวดัผลและนิเทศภายใน 
• งานทะเบียนวดัผล 
• งานวดัและประเมินผล 
• งานเทียบโอนผลการเรียน 
• งานจดัท าเอกสารประกอบการสอน 
• นิเทศภายใน  



 

ส านักงานบริหารวิชาการ 
                        โครงสร้างการจัดวางตัวบุคคลในการบริหารงานวิชาการ    ฝ่ายวิชาการได้จัดวางตัวบุคลากร 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามโครงสร้างการจัดวางตัว
บุคคลดังนี้ 
ภาระงานสายผู้บริหาร 

1. นายสังคม จิตนาวสาร   ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลตราด  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการโรงเรียน
อนุบาลตราดมีภาระงานด้านการบริหารและอ านวยการให้งานต่างๆของโรงเรียนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย   มี
ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลเป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายอื่น ๆ  ของรัฐบาล   ปฏิบัติงาน
อ่ืน ๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2. นางสาวประภัสรา  จรุงศิลป์ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลตราด  ปฏิบัติหน้าที่                
รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลตราด   มีภาระงานด้านการบริหารและอ านวยการตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการโรงเรียน  ในการก ากับนิเทศ  ติดตาม  ดูแลและอ านวยการตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 
ภาระงานหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

1. นางสาวเกศริน  กูลนรา      ปฏิบัติหน้าที่   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ   
- วางแผนและบริหารกลุ่มงานงานวิชาการ 
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
- ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน บริการ   ควบคุมคุณภาพงานและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน     
การนิเทศ การวัดและประเมินผล 
- ร่วมก าหนดทิศทาง แนวนโยบาย และจัดท าแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 
- วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน เพ่ือการพัฒนาโรงเรียน 
- ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย กลยุทธ์โรงเรียน 
- เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
- เป็นที่ปรึกษาผูบ้ริหารโรงเรียน 
- ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 

                   การจัดวางตัวบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการการบริหารงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาล
ตราด มีการจัดวางตัวบุคลากร ก าหนดบทบาทและหน้าที่เพ่ือให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพดังต่อไปนี้ 
 
 
 



 

                 1. งานประกันคุณภาพการศึกษาและงานบริหารวิชาการ 
                          1) นางสาวศรัญญา ฝอยฟู            ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานงาน 
             ประกันคุณภาพการศึกษาและงานบริหารวิชาการ 
                          2) นางสาวชฎาพร ทันตจิต           ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ-สารบรรณฝ่ายวิชาการ 
       3) นางสาวสุธาสินี  อภิบาลศรี        ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ-สารบรรณฝ่ายวิชาการ 
มีบทบาทและหน้าที่ดังนี้ 

                     - วางแผนและบริหารกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา (แผนปฏิบัติการระยะกลาง) 
  - จัดท าแผนปฏิบัติการ/โครงการ/งาน /กิจกรรม ประจ าปี 
  - จัดท ามาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการปฏิบัติงานและภาระงาน 
  - ติดตามประเมินผลและรายงานผลตามมาตรฐานการศึกษาภายใน (SAR) 
  - ติดตาม ประเมินผลและรายงานคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอก 
  - จัดท าระบบควบคุมภายใน ควบคุม ประเมินความเสี่ยง ส่งเสริมและประเมินผล 
  - ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน บริการ ควบคุมคุณภาพงานและพัฒนาการ 
  - จัดท าสารสนเทศกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  - ด าเนินการตามโครงการพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 

   - วางแผนงานบริหารงานและแผนงานวิชาการ จัดท าแผนงาน/โครงการ/งาน 
                               - ติดตามและประเมินผลงานวิชาการ 
                              - ปฏิบัติหน้าที่ส านักงาน ธุรการ สารบรรณ  
                              - จัดท าสารสนเทศและเอกสารงานบริหารงานและแผนงานวิชาการ 
                              - บริหารงานคอมพิวเตอร์งานทะเบียน งานวัดผล และงานตารางสอน 
                              - บริการข้อมูล สารสนเทศแก่นักเรียน ครูอาจารย์และผู้ปกครอง 
                              - พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการวิจัยและการท าผลงานทางวิชาการ 
                             - ด าเนินการตามโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 
                             - จัดท าเอกสารการติดตามและรายงานการเรียนการสอนรายคาบ 
                              - จัดท าเอกสารวิชาการ จัดอบรม ประชุมสัมมนา วิชาการ 
                             - บันทึกการประชุมและรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
                             - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการมอบหมาย 
                      
  



 

2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 
                             1) นางสาวจุฑามาศ  รามนัฏ      ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 
                             2) นางสาวธิพาภรณ์  มีสังข์         ปฏิบัติหน้าที่งานพัฒนางานพัฒนาหลักสูตร 
                             3) นางสาวโชติมา เรืองประดิษฐ์     ปฏิบัติหน้าที่งานพัฒนางานพัฒนาหลักสูตร 
                            4) นางสาวภานุชา  ถาวะระ         ปฏิบัติหน้าที่งานพัฒนางานพัฒนาหลักสูตร 
         5) นางทัศน์ยา แท่นยั้ง  ปฏิบัติหน้าที่งานพัฒนางานพัฒนาหลักสูตร 
มีบทบาทและหน้าที่ดังนี้ 

- วางแผนและบริหารกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอน จัดท าแผนงาน/โครงการ/งาน ของกลุ่มงาน 

- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนและนิเทศการสอน 
- จัดโครงสร้างหลักสูตร เส้นทางวิชาการและการเลือกเรียนวิชาเพ่ิมเติม 
- จัดตารางการเรียนการสอน การสอบวัดผล 
- ก าหนดเวลาเรียน และปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ 
- ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน บริการ ควบคุมคุณภาพงานและพัฒนาการท าแผนการจัดการเรียนรู้

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- จัดท าสารสนเทศงานส่งเสริมวิชาการ 
- ด าเนินการตามโครงการพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
- จัดจัดหาและบริการรับจอง ยืม-คืนหนังสือ ลงทะเบียนหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ท าบัตรสมาชิก 

สถิติการใช้บริการ ซ่อมแซมบ ารุงหนังสือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นิทรรศการ บริการตอบถามช่วยการค้นคว้า 
และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อื่นๆ 

-  จัดบริการแหล่งเรียนรู้ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกโรงเรียน จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้และ
บันทึกการเข้าเรียนรู้ 

- จัดบริการ แนะแนว บริการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ บริการให้ค าปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคลและ
การติดตามผล จัดหาและให้บริการทุนการศึกษา ด าเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ตลอดจนจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมาคมอาเซียน 

- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการมอบหมาย 
- วางแผนและบริหารกลุ่มงานสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน จัดท าแผนงาน/โครงการ/งาน ของกลุ่มงาน 
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนและนิเทศการสอน 
- จัดโครงสร้างหลักสูตร เส้นทางวิชาการและการเลือกเรียนวิชาเพ่ิมเติม 
- จัดตารางการเรียนการสอน การสอบวัดผล 



 

- ก าหนดเวลาเรียน และปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ 
- ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน บริการ ควบคุมคุณภาพงานและพัฒนาการท าแผนการจัดการเรียนรู้

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- จัดท าสารสนเทศกลุ่มงานสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- ด าเนินการตามโครงการพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3.กลุ่มงานทะเบียนและโครงการพิเศษ 
                     1) นางกานดา ครุปิติ       ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนและหัวหน้างานทะเบียน 

2) นางสาวพลิ้วพิไร  พุทธรังสี          ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ทะเบียน 
3) นางสาวรุ้งพลอย  ปุณทรักษ์                ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ทะเบียน 

มีบทบาทและหน้าที่ดังนี้ 
- วางแผนการบริหารงานและจัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/งานปฏิทินงานกลุ่มงานทะเบียน 
- ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนของโรงเรียน 
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานงานทะเบียน 
- ด าเนินการ รับมอบตัว ลงทะเบียนประวัตินักเรียน และจ าหน่ายนักเรียน 
- จัดท า ตรวจสอบและออก เอกสารหลักฐานทางการศึกษา   และใบประกาศนียบัตร 
- บริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา แก้ไขหลักฐานต่างๆ และการลาออกของนักเรียน 
- จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา และงานทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน 
- จัดท าแบบฟอร์ม สถิติ ข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียน 
- จัดท าระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน 
- วิเคราะห์งาน รวบรวมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา 
- โรงเรียนมาตรฐานสากล  
- ด าเนินการตามโครงการพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 

4. กลุ่มงานวัดผลและนิเทศภายใน 
                     1) นางสาวพนารัตน์  ลัดลอย   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวัดผลและนิเทศภายใน 

2) นางสาวศศิธร บัวขาว            ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่วัดผลและนิเทศภายใน 
3) นายชนสรณ์   มาสุข   ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่วัดผลและนิเทศภายใน 
4) นางสาวธัญญลักษณ์  แสนวิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่วัดผลและนิเทศภายใน 

มีบทบาทและหน้าที่ดังนี้ 
- วางแผนการบริหารงานวัดผลและจัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/งาน ปฏิทิน งานวัดและประเมินผล 
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานวัดผล 
- จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดผล 
- ด าเนินงานพัสดุของงานวัดผล 



 

- ประสานงานเกี่ยวกับงานวัดผลกับเจ้าหน้าที่วัดผลกลุ่มสาระฯ 
- รับผล ตรวจสอบความถูกต้องกับงานคอมพิวเตอร์และเก็บหลักฐานผลการเรียน  
- จัดท าตารางสอนและตารางสอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบแก้ตัว 
- จัดท าแบบฟอร์มงานวัดผล เอกสารการวัดและประเมินผล 
- จัดสอบวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผล 
- วิเคราะห์งาน รวบรวมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการมอบหมาย 
- จัดตารางการเรียนการสอน การสอบวัดผล 
- ก าหนดเวลาเรียน และปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ 
- ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน บริการ ควบคุมคุณภาพงานและพัฒนาการท าแผนการจัดการเรียนรู้

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน บริการ ควบคุมคุณภาพงานและพัฒนาการเรียนการสอน การนิเทศ 

การวัดและประเมินผล 
- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนและนิเทศการสอน 

 
 5.กลุ่มงานวิจัย ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  1) นางสาวเกศริน กูลนรา    ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานวิจัย สื่อ นวัตกรรมส่งเสริมวิชาการ 
      และศูนย์พอเพียง                                    
  2)นางสาวศิริพร  ช่วงเวฬุวรรณ   ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าทีง่านวิจัย สื่อ นวัตกรรมส่งเสริมวิชาการ 
      และศูนย์พอเพียง                                    
                    3) นางสาวจีรนันท์ สัมมา  ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าทีง่านวิจัย สื่อ นวัตกรรมส่งเสริมวิชาการ 
      และศูนย์พอเพียง                                    
  4) นางสาวศิตาวรรณ  ดวงนภา  ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าทีง่านวิจัย สื่อ นวัตกรรมส่งเสริมวิชาการ 
      และศูนย์พอเพียง                                    
มีบทบาทและหน้าที่ดังนี้ 

- วางแผนงานบริหารงาน จัดท าแผนงาน/โครงการ/งาน กลุ่มงานวิจัย สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
- ติดตามและประเมินผลงานกลุ่มงานวิจัย สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
- จัดท าสารสนเทศและเอกสารงานบริหารงานกลุ่มงานวิจัย สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
- พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการวิจัยและการท าผลงานทางวิชาการ 
- ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนและทางการศึกษา 
- ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สร้าง จัดหา สื่อและนวัตกรรมการการศึกษา 
- ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และการเรียนการสอน 
 



 

 
 
 
 
 


