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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๑ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 



 

คำนำ 
 

คู่มือการบริหารงานวิชาการ เป็นเอกสารที่เขียนจากการบริหารงานวิชาการ จากสภาพที่เป็น
จริงของฝ่ายวิชาการโรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)  มีวัตถุประสงค์เพื ่อเป็นแนวทวงการ
ปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจในการนำหลักการบริหารมาสู ่การปฏิบัติที ่เป็นจริง ให้ได้ผลอย่ างมี
ประสิทธิภาพพร้อมกับการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนสู่ชุมชนและท้องถิ่น 

จากการที่โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Ipad ผ่านการเรียนการสอน
โดยใช้เครือข่าย Internet  อันเป็นการสนองนโยบายของโรงเรียนและทางราชการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตามแนวการปฏิรูปการศึกษา ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยเฉพาะนำผล
ความสำเร็จต่าง ๆ ในการบริหารงานวิชาการสู่โลกกว้างทางการศึกษาในการสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
อินทราเน็ตทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

ฝ่ายวิชาการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการบริหารงานวิชาการนี้คงเป็นประโยชน์และเป็น
แนวทางในการบริหารงาน การพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพตามเจตนารมย์ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ สืบไป 
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การบริหารจัดการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) 

************************************************** 
หลักสูตรสถานศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลตามจุดหมายของหลักสูตรมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับ

กระบวนการบริหารจัดการนำหลักสูตรไปใช้ ดังนั้น โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร จึงจำเป็นต้องมี
การวางแผนบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การนำหลักสูตรไปใช้บรรลุ ผลสูงสุด การ
วางแผนบริหารจัดการหลักสูตรของโรงเรียนเป็นการกำหนดแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมที่ช่วยให้ทราบแนว
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ สนับสนุนการใช้หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถระดม
ทรัพยากรในชุมชนทั้งทรัพยากรที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรอื่น มาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัด
การศึกษา รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุก
รูปแบบ โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  Based Management)  เป็นการ
กระจายอำนาจการจัดการศึกษาจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ มายังโรงเรียน ทำ
ให้โรงเรียนมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความเป็นอิสระและคล่องในการบริหารจัดการในการตัดสินใจ
สั่งการเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา ทั้งด้านหลักสูตร การเงินงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหาร
ทั่วไปขแงสถานศึกษาเอง โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนครู 
ตัวแทนผู้ปกครอง องค์กรและชุมชน ร่วมกันบริหารจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้องและตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมากที่สุด การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจะประสบความสำเร็จ 
คือ การดำเนินการให้บุคลากร มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้ทุก
คนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ และเข้าใจตรงกัน การประสานงานการสนับสนุนจากเขตพื้นที่การศึกษาให้เป๋ยไปด้วยดี 
ทั้งด้านงบประมาณ การช่วยเหลือด้านวิชาการ การบริหาร และด้านอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ กลยุทธ์
สำคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้ประสบความสำเร็จนั้น โรงเรียนมีการดำเนินการในเรื่อง
ต่อไปนี้ 

๑. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง 
๒. การกำหนดบทบาท หน้าที่ให้ชัดเจน 
๓. การสรรหา คัดเลือกคณะกรรมการให้ได้คนมีความรู้ ความสามารถ เสียสละและเป็นตัวแทนของ

กลุ่มต่าง ๆ อย่างแท้จริง 
๔. การจัดฝึกอบรม / สัมมนาให้คณะกรรมการ มีความรู ้ความเข้าใจเรื ่องการบริหารและจัด

การศึกษา การดำเนินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
๕. การสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการอย่าง

ใกล้ชิด 
๖. การจัดให้มีเครือข่าย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และความร่วมมือ 
๗. จัดให้มีการกำหนดมาตรฐาน และกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานให้ชัดเจน 
๘. การพิจารณาให้สวัสดิการและการบริการแก่คณะกรรมการตามที่เห็นสมควรและชอบธรรม 



การบริหารงานวิชาการ 
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) มีการกำหนดกระบวนการ
และข้ันตอนในการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 

๑. การวางแผน (Planning) 
๒. การจัดองค์กร (Organizing) 
๓. การจัดวางบุคลากร (Staffing) 
๔. การบังคับบัญชา (Directing) 
๕. การประสานงาน (Co- ordinating) 
๖. การรายงาน (Reporting) 
๗. การงบประมาณ (Budgeting) 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้วางแผนปฏิบัติการ โครงการ/งาน/กิจกรรม ประจำปีแล้วยังกำหนด
บทบาท หน้าที่ ที่สนองเจตนารมณ์ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ไว้ดังนี้ 

๑. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๑) จดัทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง 

ชุมชน และสังคมตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒) บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
๓) นิเทศเพ่ือการพัฒนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
๔) ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้เขตพ้ืนที่การศึกษา

รับทราบ 
๒. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

๑) จัดทำแผนการเรียนรู้ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม 
๒) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยึดหยุ่นตามความเหมาะสมทั้งด้านเวลาสาระการเรียนรู้และผู้เรียน 
๓) จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงจากแหล่ง

เรียนรู้และเครือข่ายเรียนรู้ 
๔) ใช้การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๕) ให้ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๖) ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 

๓. การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
๑) กำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
๒) จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลของ

สถานศึกษา 
๓) วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ เทียบโอนผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 



๔) จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกระดับชั้น และจัดให้มีการซ่อมเสริม กรณีท่ีมีผู้เรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

๕) จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดผล ประเมินผล 
๖) มีการเทียบโอนผลการเรียนโดยคณะกรรมการ 
๗) จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน เพ่ือใช้อ้างอิง 

ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนากรเรียนการสอน 
๔. การประกันคุณภาพภาในและมาตรฐานการศึกษา 

๑) จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
๒) สนับสนุน ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพระดับหน่วยงานภายในสถานศึกษา 
๓) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 
๔) ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

๕. การพัฒนาสื่อและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิต พัฒนา และใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการศึกษา 
๒) จัดหา จัดทำสื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้กับครูและผู้เรียนอย่างเพียงพอและ

หลากหลาย 
๓) เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาได้มีสื่อการ

เรียนการสอน การทำงาน 
๖. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

๑) จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้เพียงพอและสอดคล้องกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

๒) ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
๗. การวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อ 
และอุปกรณ์การเรียนการสอน 

๒) รวบรวม และ เผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครูนำ
ผลการวิจัยมาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๘. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
๑) ดำเนินการเสริมความรู้และประสบการณ์ให้กับชุมชนโดยร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร 

หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอ่ืน 
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนา

ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ โดยร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอ่ืน 



๓) สนับสนุนและช่วยเหลือให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างชุมชน โดย
ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันทางสังคมอื่น การจัดองค์กร กลุ่ ม
บริหารวิชาการโรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น จะมีโครงสร้างการ
บร ิหารจ ัดการท ี ่แตกต่างก ับโรงเร ียนอ ื ่น ๆ บ ้างเล ็กน ้อย ตามสภาพของท ้องถิ่น 
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการได้ศึกษา วิเคราะห์สภาพโดยภาพรวมของโรงเรียน จาก
ยุทธศาสตร์ นโยบาย ขอบเขต ภารกิจของโรงเรียน สภาพความต้องการของท้องถิ่น 
ตลอดจนศักยภาพของโรงเรียนและหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน จึงได้กำหนดโครงสร้างการ
บริหารงานที่เอ้ือกับการปฏิบัติงาน ดังนี้ 


