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คำนำ 

คู่มือการบริหารงาน กลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนวุฒิชัยวิทยาฉบับนี้ จัดทำขึ้นในปี
พุทธศักราช 2562 เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
ในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการ และการจัดการศึกษาแก่นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เป็นการ
ปรับรูปแบบการบริหารวิชาการจากเดิม โดยจัดทำให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของ
โรงเรียน ตามแนวทางการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

กลุ่มงานบริหารวิชาการได้จัดกรอบงานให้ครอบคลุมกับภาระงานที่กลุ่มปฏิบัติอยู่เดิม และ
เพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียนในการจัดการศึกษา และให้บริการทางการศึกษาตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการโดย
มุ่งหวังว่าภาระงานที่ปฏิบัติจะบรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ทุกประการ 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำ ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และขอบคุณคณะทำงานใน 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างมุ่งมั่น อุทิศ ทุ่มเทอย่างดียิ่ง 

 
 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
  โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



ข 
 

สารบัญ 
 
           หน้า 

คำนำ ............................................................................................................................................. ก 
สารบัญ  ............................................................................................................. ............................ ข 
แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ  ...............................................................................................  1 
วัตถุประสงค์ .................................................................................................................................. 1 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ..................................  2 
ภารกิจของกลุ่มบริหารงานวิชาการ ............................................................................................... 3 
แผนผังการบริหารกลุ่มบริหารงานวิชาการ ...................................................................................  4  
คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ......................................................................................... . 5  
บทบาทด้านบริหารวิชาการ .......................................................................................... ................. 6  
บทบาทและหน้าที่ผู้รับผิดชอบภารกิจงานวิชาการ....................................................................... .. 8   
 1. การพัฒนาและให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรสถานศึกษา .............................. 8 
 2. การวางแผนงานด้านวิชาการ ......................................................................................  8 
 3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา .....................................................................   8 
 4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ........................................................................... 9 
 5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ............................................................................ ....... 9 
 6. การจัดทำทะเบียน วัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนเท่าผลการเรียน........ 9 
 7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา................................................... 10 
 8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้............................................................... ........  10   
 9. การนิเทศการศึกษา .......................................................................................... ..........  11 
 10. การแนะแนว ............................................................................................................ 11 
 11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา............................ 12 
 12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ....................................................... 12 
 13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอ่ืน......... 12 
 14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน 
               ประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา............................................................... 13 
 15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา.............. 13 
 16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา.................................................. 14 
 17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา............................................................ 14   
 18. การจัดทำสำมะโนนักเรียนและงานรับนักเรียน.......................................................... 14 
 19. การบริหารสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ................................................................... 15   



1 

 

การบริหารงานวิชาการ 
 

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 

การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจที่สำคัญของการบริหารโรงเรียนตามที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ถือเป็นงานที่มีความสำคัญ
ที่สุด เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งผู้บริหาร โรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสำคัญและ มีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดแนวทางปฏิบัติการ
ประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหาร
จัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระ 
คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โรงเรียน ชุมชน  ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วม
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร
และจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้ง
ปัจจัยเกื ้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น 

2. เพื ่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนา
ตนเองให้ดีขึ้นและรองรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

3. เพ่ือให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ที่
สนองต่อความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมี
คุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนๆ อย่างกว้างขวาง 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  
วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

พันธกิจ 
1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน 
2. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
6. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
2. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
3. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. สถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

อัตลักษณ์ 
 มารยาทดี 
 
เอกลักษณ์ 

 ไหว้สวย 
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ภารกิจของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

  งานวิชาการเป็นหัวใจหลักของการจัดการศึกษาให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานการศึกษา จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการออกเป็นภารกิจงาน
ย่อย ดังนี้ 

1. การพัฒนาและให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรสถานศึกษา 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6. การจัดทำทะเบียน วัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด 
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน

ประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
18. การจัดทำสำมะโนนักเรียนและงานรับนักเรียน 
19. การบริหารสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
นอกจากนี้ กลุ่มงานบริหารวิชาการยังจำเป็นต้องให้ความร่วมมือและประสานงานกับกลุ่มงาน

อ่ืนๆ และองค์กรภายนอก เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนขให้บรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 
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แผนผังการบริหารกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

1. นายจำนงค์  แสงหวัง   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2. นางมารีนา  มะแซ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
3) นางสุทิสา  พิกำพล  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
4) นางปาตีเมาะ  สุหลง  คร ู    กรรมการ 
5) นายซอบรี  ยูนุ   พนักงานราชการ   กรรมการ 
6) นางสาวสุภางค์  เพ็ชรจันทรโท พนักงานราชการ   กรรมการ 
7) นางสาวฉัตรทริกา  หลงพรหม  ครอัูตราจ้าง    กรรมการ 
8) นางมารียา  อุมาลี   ครผูู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1) วางแผนการบริหารงานวิชาการ นำแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารงาน 

วิชาการไปสู่การปฏิบัติให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2) ปฏิบัติงานตามขอบข่าย/ภารกิจ การบริหารงานวิชาการตามนโยบายการกระจายอำนาจ

การบริหารและการจัดการศึกษา 
3) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของ 

โรงเรียน เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามหลักการ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
4) เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการดำเนินงานของ 

งานวิชาการตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอก 
โรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานวิชาการดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

5) จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
6) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบอย่างต่อเนื่องและสรุป

ภาพรวมเม่ือสิ้นปีการศึกษา 
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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บทบาทด้านบริหารวิชาการ 
 
1. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ  มีหน้าที ่

1) ช่วยผู้อำนวยการดูแลและรับผิดชอบในฝ่ายวิชาการ 
2) วางกรอบและแนวนโยบายเกี ่ยวกับงานของฝ่ายวิชาการให้ดำเนินการไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3) กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่สอนและหน้าที่อื่นด้านวิชาการของครูผู้สอนให้เป็นไปตาม

ระเบียบของทางราชการและธรรมเนียมปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด 
4) ประสานงานกับฝ่าย/หมวดงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้การดำเนินการลุล่วงไปด้วยดี 
5) จัดทำพรรณนางานของกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
6) ควบคุม กำกับ ติดตามและนิเทศบุคลากรให้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถและประเมิน 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 
7) ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
8) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิชาการ (การประกวด แข่งขันต่าง ๆ) 
9) สรุปผลการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ เพื่อรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
10) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีหน้าที ่
1. กำหนดแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดทำเป็น

ปฏิทินปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
2. สำรวจหนังสือแบบเรียนและคู่มือ ปรับปรุงอุปกรณ์การเรียนการสอน วิธีการสอนและการ

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สำคัญสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ 
3. ดูแลและควบคุมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระที ่ตนรับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนจัด

กิจกรรมการเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษา 
4. จัดครูภายในกลุ ่มสาระเข้าสอนแทนในกรณีครูประจำสาระภายในกลุ ่มไม่สามารถ

ดำเนินการเรียนการสอนได้ 
5. ประเมินผลการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สรุปรายงานการปฏิบัติงานและ

นำเสนอข้อคิดเห็นของครูภายในกลุ่มสาระต่อผู้อำนวยการ หรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย 
6. จัดนิทรรศการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการประจำกลุ่มสาระ เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิด

ทักษะประสบการณ์ความรู้ความสามารถในเนื้อหากลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 
7. ควบคุมดูแลการวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล จุดมุ่งหมาย

ของการเรียนการสอนรายสาระนั้น ๆ และรวบรวมสถิติผลการสอบของนักเรียนไว้เป็นหลักฐาน 
8. ประเมินผลงานของรายสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ สรุปรายงานการปฏิบัติงานนำเสนอ

ข้อคิดเห็นของครูในกลุ่มสาระให้ผู้อำนวยการทราบ 
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9. ตรวจ วิเคราะห์เสนอแนะ ข้อสอบ ของครูในกลุ่มสาระให้ตรงกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ 
10. รักษาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
11. รวบรวมและจัดทำแผนประเมินผลรายสาระส่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการหลังสิ้นสุด

ภาคเรียน 
12. พัฒนางานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีความก้าวหน้า เหมาะสม และสอดคล้อง

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรุงปรับ พ.ศ.2561) 
13. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิชาการ (การประกวดแข่งขันต่าง ๆ) 
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บทบาทและหน้าที่ผู้รับผิดชอบภารกิจงานวิชาการ 

 ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้วางแผนการบริหารงานในกลุ่มงานบริหารวิชาการ โดยกำหนด
ขอบข่ายภารกิจบทบาท และหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกลุ่มงานบริหารวิชาการไว้ ดังนี้ 
1. การพัฒนาและให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรสถานศึกษา มีบทบาทและหน้าที่ 

1. วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทำไว้ 
2. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื ่อกำหนดจุดเน้น หรือประเด็นที ่สถานศึกษาให้

ความสำคัญ 
3. ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และชุมชนเพื่อนำมาเป็นข้อมูล

จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
4. จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา เพ่ือนำไปจัดทำรายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชา

เพิ ่มเติมจัดทำคำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู ้ แผนการจัดการเรียนรู ้ เพื ่อจั ด
ประสบการณ์  และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ประเมินผล และปรับปรุง 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการ 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ  มีบทบาทและหน้าที่ 

1. วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและกำกับดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับ
งานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การ
วัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้การวิจัยเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษา และส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  มีบทบาทและหน้าที่ 
1. จัดทำแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงชั้น ตามแนวปฏิบัติการเรียนรู้โดย

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  พัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 
4. จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ  ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
5. ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียน และช่วยเหลือนักเรียนพิการ ด้อยโอกาส

และมีความสามารถพิเศษ 
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4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  มีบทบาทและหน้าที่ 
1.  จัดทำหลักสูตรเป็นของตนเองโดยจัดให้มีการวิจัย และพัฒนาหลักสูตร ให้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  จัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื ่นได้อย่างมีความสุข จัดให้มีวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
พ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

2. เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชา ได้แก่ การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา     
การศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน 

3. เพิ ่มเติมเนื ้อหาสาระของรายวิชาที ่สอดคล้องสภาพปัญหาความต้องการของผู ้เรียน  
ผู้ปกครอง  ชุมชน  สังคม และอาเซี่ยน 

5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  มีบทบาทและหน้าที่ 
1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดย

คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
2.  ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพ่ือ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
3.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำ

เป็นรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
4.  จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน

รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่ม
สาระ/วิชา 

5.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวย
ความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนรู้อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจาก
สื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 

6.  จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดา
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

7. ศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่    
6. การจัดทำทะเบียน วัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนเท่าผลการเรียน  มีบทบาทและ
หน้าที่ 

1. รวบรวม จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลของนักเรียนในฐานข้อมูลของโรงเรียน 
2. กำหนดระเบียบการวัด และประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้

สอดคล้อง กับนโยบายระดับประเทศ 
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3. จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัด และประเมินผลของ
สถานศึกษา 

4. วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์  ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 
5. จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้น และจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผู้เรียน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน ให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
          6. จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือใช้ในการ

อ้างอิง ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
          7. ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่างๆ รายปี รายภาคและตัดสิน

ผลการเรียนผ่านระดับชั้นและจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
8. การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอำนาจของสถานศึกษา ที ่จะแต่งตั ้งคณะกรรมกา ร

ดำเนินการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และวิชาการ พร้อมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการ
เทียบโอน 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  บทบาทและหน้าที่ 
1. กำหนดนโยบายและแนวทางการใช้ การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และ

กระบวนการทำงานของนักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
2. พัฒนาครู และนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัย

เป็นสำคัญ ในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้น  ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด  การจัดการ  การหา
เหตุผลในการตอบปัญหา   

3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
4. รวบรวม  และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้ ง

สนับสนุนให้ครูนำผลการวิจัยมาใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  บทบาทและหน้าที่ 
1. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้พอเพียงเพ่ือ

สนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2. จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  เช่น  

พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู ้ มุมหนังสือในห้องเรียน  ห้องดนตรี  ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล ห้องศูนย์วิชาการ สวนสุขภาพ  สวนหนังสือ  เป็นต้น 

3. จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ของผู้เรียน ของ
สถานศึกษาของตนเอง            
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4. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้และนิเทศ  กำกับติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

5. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
6. วางแผนและดำเนินการนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 

9. การนิเทศการศึกษา  บทบาทและหน้าที่ 
1. สร้างความตระหนักให้แก่ครู และผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็น

กระบวนการทำงานร่วมกันที่ใช้เหตุผลการนิเทศ เป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงาน
ของแต่ละบุคคล ให้มีคุณภาพการนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้ทุก
คนเกิดความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และ
ตัวครูเอง 

2. จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึง และต่อเนื่องเป็นระบบและ
กระบวนการ 

3. จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

10. การแนะแนว  บทบาทและหน้าที่ 
1. กำหนดนโยบายการจัดการศึกษา ที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสำคัญ  โดยให้ทุกคน

ในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว และการดูแลช่วยเหลือ 
2. จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

ให้ชัดเจน 
3. สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติม เรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน  เพื่อให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และเชื่อมโยงสู่การ
ดำรงชีวิตประจำวัน 

5. คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสมทำหน้าที่ครูแนะแนว    
ครูที่ปรึกษา ครูประจำชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

6. ดูแล กำกับ นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานแนะแนว และดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ 

7.   ส่งเสริมความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
8.   ประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน 

ศาสนสถาน ชุมชนในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 
9.   เชื่อมโยงระบบแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา บทบาทและหน้าที่ 
1.  กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.  จัดทำแผนสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) 
3.  จัดทำระบบบริหารและสารสนเทศ 
4.  ดำเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาต้อง

สร้างระบบ การทำงานที่เข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดม
มิ่ง (Deming  Cycle) หรือที่รู้จักกันว่าวงจร PDCA 

7. ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยการดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วย
การสนับสนุนให้ครู  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

8. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด เพ่ือรองรับการ 
ประเมินคุณภาพภายนอก 

9. จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี (SAR) และสรุปรายงานประจำปี โดยความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  บทบาทและหน้าที่  
1. จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  เอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน 
2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนส่งเสริมให้

ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู้  ข้อมูล  ข่าวสารและเลือกสรรภูมิ
ปัญญา วิทยาการต่างๆ 

3. พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 

13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอื่น 
บทบาทและหน้าที่ 

1. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือ
เสริมสร้าง พัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน  รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กร
ทั้งภาครัฐ และเอกชน  เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน เพ่ือให้
สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

3. ให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการ
ในที่อ่ืนๆ 
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4. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า  
การประชุม ผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน เป็นต้น 

14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  บทบาทและหน้าที่ 

1. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กร
ปกครอง  ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบัน  สังคมอ่ืนในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
การศึกษา 

2. จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพ่ิมความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน   
องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน  ที่ร่วมจัดการศึกษา 

3. ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กร เอกชนองค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนที่
ร่วมจัดการศึกษา   และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอ่ืน   

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ
ตามความ เหมาะสมและจำเป็น 

6. ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา บทบาทและหน้าที่ 
1. ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้ และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
2. จัดระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

รับรู้ และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
3.  ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา และแก้ไข

ปรับปรุง 
4.  นำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
5.  ตรวจสอบ และประเมินผล การใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศึกษาและนำไปแก้ไขปรับปรุง ให้เหมาะสมต่อไป 



14 
 

16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา บทบาทและหน้าที่ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้อง

กับหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือเป็นหนังสือแบบเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
2.  จัดทำหนังสือเรียน   หนังสือเสริมประสบการณ์   หนังสืออ่านประกอบ   แบบฝึกหัด   

ใบงาน ใบความรู้ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 
3. ตรวจพิจารณาคุณภาพ หนังสือเรียนเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่าน

ประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  บทบาทและหน้าที่ 

1. จัดให้มีการร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหา และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

2. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู ้และเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ 

3. พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ให้ข้อเท็จจริงเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้น โดยเฉพาะหาแหล่งสื่อที่
เสริมการจัด การศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา และชุมชน 
5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใช้ และ

พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
18. การจัดทำสำมะโนนักเรียนและงานรับนักเรียน บทบาทและหน้าที่ 

1. ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนที่จะเข้ารับบริการทาง
การศึกษาในเขตบริการของโรงเรียน 

2.  จัดทำสำมะโนผู้เรียนที่จะเข้าบริการทางการศึกษาของโรงเรียน 
3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการสำมะโนผู้เรียน เพ่ือให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. เสนอข้อมูลสารสนเทศการสำมะโนผู้เรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
5. โรงเรียนประสานงานการดำเนินการแบ่งเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาร่วมกันและเสนอ

ข้อตกลงให้เขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นชอบ 
6. กำหนดแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กำหนด 
8. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา

ในการเข้าเรียน 
9. ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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19. การบริหารสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  บทบาทและหน้าที่ 
1. จัดทำทะเบียนคุมและจัดทำแฟ้มเอกสารหนังสือรับ-ส่งของกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 
2. ประสานงาน แจ้งหนังสือเวียนต่าง ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
3. จัดทำวาระการประชุม บันทึก และรายงานการประชุมของกลุ่มบริหารวิชาการเสนอ

ผู้เกี่ยวข้องทราบตามลำดับ 
4. รับผิดชอบการเบิก-จ่ายพัสดุ ตรวจสอบและรายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจำปีของสำนักงาน

กลุ่มบริหารวิชาการ 
5. ควบคุมการออกเกียรติบัตรของกลุ่มบริหารวิชาการ 
6. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ผู้รับรองคู่มือการบริหารงาน กลุ่มงานบริหารวิชาการ ปีพุทธศักราช 2562 
 
 
 
 
 

(นายจำนงค์  แสงหวัง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวุฒิชัยวทิยา 

 
 

 
 
 

(นายภูวดล  แดงประดิษฐ์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 
 

 


