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ความเปนมา 

  การปฏิรูปการศึกษามีจุดมุงหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  

เปนคนดี มีความสามารถ และมีความสุข การดำเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลังและมีประสิทธิภาพ

จำเปนที่จะตองมีการกระจายอำนาจ โดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเปนไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งใหมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการ

จัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจ 

ไปสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๕ กำหนดใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มีสถานะเปนนิติบุคคล ก็เพื่อที่จะใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง คลองตัว และสามารถบริหารจัดการศึกษา 

ไดอยางอิสระ อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณากฎหมาย ตลอดจนการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคล 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปจจุบัน พบวา แมสถานศึกษาจะมีความเปนนิติบุคคล 

แตเนื่องจากกระบวนการบริหารจัดการยังคงอยูภายใตหลักเกณฑที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ  

หรือตองผานความเห็นชอบหรือการอนุมัติของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามเงื่อนไขที่มีการมอบอำนาจ 

จึงเปนเหตุใหสถานศึกษาไมมีอำนาจในการตัดสินใจไดดวยตนเองโดยอิสระ เปนปญหาและอุปสรรค 

ในการพัฒนาสถานศึกษาเปนอยางมาก ขาดความคลองตัวและไมสามารถบริหารจัดการการศึกษาที่สอดคลอง

กับศักยภาพของสถานศึกษาได อันสงผลตอคุณภาพในการจัดการศึกษา  

 การบริหารงานวิชาการเปนงานหลักของสถานศึกษา มีความสำคัญอยางยิ่งยวดตอการจัด 

การศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไว มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเดนชัดเมื่อการ บริหารงาน

วิชาการประสบผลสำเร็จ การบริหารงานวิชาการจึงนับวามีบทบาทสูงสุดตอความสำเร็จหรือลมเหลว 

ของการบริหารสถานศึกษาใหไดคุณภาพ (บุญทิพย สุริยวงศ, ๒๕๔๔ : ๖๕) งานวิชาการเปนภารกิจหลัก 

ของสถานศึกษา ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

แนวทางการบริหารวิชาการ 

บทที่ ๓ 
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มุงใหกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษา

ดำเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น 

และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสำคัญทำใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง 

ในการบริหาร และการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผล  

ประเมินผล รวมทั้งการจัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น ไดอยางมีคุณภาพ 

และมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖ : ๓๓) 

 เพื่อแกปญหาดังกลาว กลุมสถานศึกษานิติบุคคลภายใตการสนับสนุนของสภาการศึกษา 

ได เสนอแนวคิดในการปรับระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาดานการบริหารวิชาการใหมีอิสระ 

และคลองตัวยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

  ๑.  เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว และสอดคลอง 

กับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น 

 ๒. เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและมีคุณภาพ 

สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาตนเอง  

และการประเมินจากหนวยงานภายนอก 

 ๓.  เพื่อใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนจัดปจจัยเกื้อหนุน 

การพัฒนาการเรียนรูที่สนองตามความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น โดยยึดผูเรียนเปนสำคัญ 

ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 ๔. เพื่อใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

และของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น ๆ อยางกวางขวาง 

 

หลักการและแนวคิด 

  ๑. ใหสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการของชุมชนและสังคมอยางแทจริง โดยไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๒. มุงสงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสำคัญ 
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  ๓.  มุงสงเสริมใหชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการกำหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู รวมทั้ง 

เปนเครือขายและแหลงการเรียนรู 

  ๔.  มุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดใหมีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัดหลักสูตร  

และกระบวนการเรียนรู สามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาไดทุกชั้นป 

  ๕.  มุงสงเสริมใหมีความรวมมือกับทุกภาคสวนเปนเครือขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ขอบขาย/ภารกิจดานการบริหารวิชาการ 

  ๑.  การพฒันาหรอืการดำเนนิการเกีย่วกบัการใหความเหน็การพฒันาสาระหลกัสตูรทองถิน่ 

 ๒.  การวางแผนงานดานวิชาการ 

  ๓.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

  ๔.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

  ๕.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

  ๖.  การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

  ๗.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

  ๘.  การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

  ๙.  การนิเทศการศึกษา 

  ๑๐. การแนะแนว 

  ๑๑. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

  ๑๒.  การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

  ๑๓.  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 

  ๑๔.  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน  

สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

  ๑๕.  การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 

  ๑๖.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 

 ๑๗.  การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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ขอบขาย/ภารกิจการดำเนินงานดานการบริหารวิชาการของสถานศึกษาในระบบเดิม 

  ขอบขาย/ภารกิจการดำเนินงานดานการบริหารวิชาการของสถานศึกษาในระบบเดิม  

มีรายละเอียดดังนี้ 

  ๑.  การพฒันาหรอืการดำเนนิการเกีย่วกบัการใหความเหน็การพฒันาสาระหลกัสตูรทองถิน่ 

   ๑.๑ วเิคราะหกรอบสาระการเรยีนรูทองถิน่ทีส่ำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจดัทำไว 

   ๑.๒ วิ เคราะหหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อกำหนดจุดเนนหรือประเด็นที่สถานศึกษา 

ใหความสำคัญ 

   ๑.๓  ศึกษาและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อนำมาเปนขอมูล

จัดทำสาระการเรียนรูทองถิ่นของสถานศึกษาใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

   ๑.๔  จัดทำสาระการเรียนรูทองถิ่นของสถานศึกษาเพื่อนำไปจัดทำรายวิชาพื้นฐาน 

หรือรายวิชาเพิ่มเติม จัดทำคำอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู เพื่อจัดประสบการณ

และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหแกผูเรียนประเมินผลและปรับปรุง 

  ๑.๕  ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติ 

  ๒.  การวางแผนงานดานวิชาการ 

   ๒.๑ วางแผนงานดานวิชาการโดยการรวบรวมขอมูลและกำกับดูแล นิเทศ และติดตาม 

เกี่ยวกับงานวิชาการ ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรูการวัดผล  

ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนา 

และใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา และการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

   ๒.๒  ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ขั้นพื้นฐาน 

  ๓.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

   ๓.๑  จัดทำแผนการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู 

   ๓.๒  จัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู ทุกชวงชั้น ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู  

โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ พัฒนาคุณธรรมนำความรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   ๓.๓  ใชสื่อการเรียนการสอนและแหลงเรียนรู 
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   ๓.๔  จัดกิจกรรมพัฒนาหองสมุด หองปฏิบัติการตาง ๆ ใหเอื้อตอการเรียนรู 

   ๓.๕  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 

   ๓.๖  สงเสริมการพัฒนาความเปนเลิศของผูเรียนและชวยเหลือผูเรียนพิการ ดอยโอกาส 

และมีความสามารถพิเศษ 

 ๔.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

   ๔.๑  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเปนของตนเอง โดย 

    ๔.๑.๑  จัดใหมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใชเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลง 

ทางดานเศรษฐกิจและสังคม และเปนตนแบบใหกับสถานศึกษาอื่น 

    ๔.๑.๒  จัดทำหลักสูตรที่มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 

สติปญญา มีความรูและคุณธรรม สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

     ๔.๑.๓  จัดใหมีวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

     ๔.๑.๔  เพิ่ ม เติม เนื้ อหาสาระของรายวิชาใหสู งและลึกซึ้ งมากขึ้ น สำหรับ 

กลุมเปาหมายเฉพาะ ไดแก การศึกษาดานศาสนา ดนตรี นาฏศิลป กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาที่สงเสริม 

ความเปนเลิศผูบกพรอง พิการ และการศึกษาทางเลือก 

     ๔.๑.๕  เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคลองสภาพปญหา ความตองการ 

ของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และมุงสูความเปนสากล 

   ๔.๒  สถานศึกษาสามารถจัดทำหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู การสอน และอื่น ๆ  

ใหเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียนตามกลุมเปาหมายพิเศษ 

   ๔.๓  คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานใหความเหน็ชอบหลกัสตูรสถานศกึษา 

   ๔.๔  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผล  

ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ 

 ๕.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

   ๕.๑  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  

โดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
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  ๕.๒ ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรู

มาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 

   ๕.๓  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทำได คิดเปน  

ทำเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

   ๕.๔  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน 

รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

   ๕.๕  สงเสริม สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน  

การสอน และอำนวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัย 

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน 

และแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ 

  ๕.๖  จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับ 

บิดา มารดา และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

   ๕.๗  ศึกษาคนควาพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรูที่กาวหนา 

เพื่อเปนผูนำการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อเปนตนแบบใหกับสถานศึกษาอื่น 

 ๖.  การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

   ๖.๑  กำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา  

โดยใหสอดคลองกับนโยบายระดับประเทศ 

  ๖.๒  จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของ 

สถานศึกษา 

  ๖.๓  วดัผล ประเมนิผล เทยีบโอนประสบการณผลการเรยีน และอนมุตัผิลการเรยีน 

  ๖.๔  จัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูชวงชั้น และจัดใหมีการซอมเสริมกรณีที่มีผูเรียน  

ไมผานเกณฑการประเมิน 

  ๖.๕  จัดใหมีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 

  ๖.๖  จัดระบบสารสนเทศดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 

เพื่อใชในการอางอิง ตรวจสอบ และใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน 
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  ๖.๗  ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติการประเมินการเรียนดานตาง ๆ รายป/รายภาคและตัดสิน

ผลการเรียนการสอนผานชวงชั้นและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๖.๘  การเทียบโอนผลการเรียนเปนอำนาจของสถานศึกษาที่จะแตงตั้งคณะกรรมการ 

ดำเนนิการเพือ่กำหนดหลกัเกณฑและวธิกีาร ไดแก คณะกรรมการเทยีบระดบัการศกึษาทัง้ในระบบ นอกระบบ

และตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 

พรอมทั้งใหผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 

 ๗.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

  ๗.๑  กำหนดนโยบายและแนวทางการใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูและ

กระบวนการทำงานของผูเรียน ครู และผูเกี่ยวของกับการศึกษา 

  ๗.๒  พัฒนาครูและผูเรียนใหมีความรูเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย

เปนสำคัญ ในการเรียนรูที่ซับซอนขึ้นทำใหผูเรียนไดฝกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปญหา  

การผสมผสานความรูแบบสหวิทยาการ และการเรียนรูในปญหาที่ตนสนใจ 

  ๗.๓  พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัย 

  ๗.๔  รวบรวมและเผยแพรผลการวิจัยเพื่อการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง

สนับสนุนใหครูนำผลการวิจัยมาใช เพื่อพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๘.  การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

   ๘.๑  จัดใหมีแหลงเรียนรูอยางหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหพอเพียง 

เพื่อสนับสนุนการแสวงหาความรูดวยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู 

   ๘.๒  จัดระบบแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูของผูเรียน  

เชน พัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงการเรียนรู จัดใหมีหองสมุดหมวดวิชา หองสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือ 

ในหองเรียน หองพิพิธภัณฑ หองมัลติมีเดีย หองคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต ศูนยวิชาการ ศูนยวิทยบริการ 

Resource Center สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนหนังสือ สวนธรรมะ เปนตน 

   ๘.๓  จัดระบบขอมูลแหลงเรียนรูในทองถิ่นใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูของผูเรียนของ 

สถานศึกษา ของตนเอง เชน จัดเสนทาง/แผนที่และระบบการเชื่อมโยงเครือขายหองสมุดประชาชน  

หองสมุดสถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ 
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   ๘.๔  สงเสริมใหครูและผู เรียนไดใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาการเรียนรูและนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

   ๘.๕  สงเสริมใหครูและผูเรียนใชแหลงเรียนรูในตางประเทศ 

  ๙.  การนิเทศการศึกษา 

   ๙.๑  สรางความตระหนักใหแกครูและผูเกี่ยวของใหเขาใจกระบวนการนิเทศภายในวา 

เปนกระบวนการทำงานรวมกันที่ใชเหตุผลการนิเทศเปนการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานของแตละบุคคล 

ใหมีคุณภาพ การนิเทศเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อใหทุกคนเกิดความเชื่อมั่นวาไดปฏิบัติถูกตอง 

กาวหนา และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและตัวครูเอง 

   ๙.๒ จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพทั่วถึงและตอเนื่องเปนระบบและ

กระบวนการ 

   ๙.๓  จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาใหเชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา 

 ๑๐. การแนะแนว 

   ๑๐.๑ กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเปนองคประกอบสำคัญ  

โดยใหทุกคนในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีสวนรวมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลชวยเหลือผูเรียน 

   ๑๐.๒  จัดระบบงานและโครงสรางองคกรแนะแนวและดูแลชวยเหลือผู เรียนของ 

สถานศึกษาใหชัดเจน 

   ๑๐.๓  สรางความตระหนักใหครูทุกคนเห็นคุณคาของการแนะแนวดูแลชวยเหลือผูเรียน 

  ๑๐.๔  สงเสริมและพัฒนาใหครูไดรับความรูเพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนว 

และดูแลชวยเหลือผูเรียนเพื่อใหสามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรูและเชื่อมโยงสูการดำรงชีวิตประจำวัน 

  ๑๐.๕  คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และบุคลิกภาพที่ เหมาะสม  

ทำหนาที่ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูประจำชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

  ๑๐.๖  ดูแล นิเทศ กำกับ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานแนะแนวและดูแล 

ชวยเหลือผูเรียนอยางเปนระบบ 

  ๑๐.๗  สงเสริมความรวมมือและความเขาใจอันดีระหวางครู ผูปกครอง และชุมชน 
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  ๑๐.๘  ประสานงานดานการแนะแนวระหวางสถานศึกษา องคกรภาครัฐและเอกชน บาน 

ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือขายการแนะแนว 

  ๑๐.๙  เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน  

  ๑๑.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

  ๑๑.๑  กำหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 

การศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและความตองการ 

ของชุมชน 

  ๑๑.๒  จัดระบบบริหารและสารสนเทศโดยจัดโครงสรางการบริหารที่เอื้อตอการพัฒนางาน

และการสรางระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู ขอมูลมีความสมบูรณ  

เรียกใชงาย สะดวก รวดเร็ว ปรับใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

  ๑๑.๓  จัดทำแผนสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตร) 

  ๑๑.๔  ดำเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

สถานศึกษาตองสรางระบบการทำงานที่เขมแข็งเนนการมีสวนรวมและวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง 

(Deming Cycle) หรือที่รูจักกันวาวงจร PDCA 

  ๑๑.๕  ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยดำเนินการอยางจริงจังตอเนื่อง 

ดวยการสนับสนุนใหครู ผูปกครอง และชุมชนเขามามีสวนรวม 

  ๑๑.๖  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อรองรับ

การประเมินคุณภาพภายนอก 

  ๑๑.๗  จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำป (SAR) และสรุปรายงานประจำป  

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอตอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพร 

ตอสาธารณชน 

  ๑๒. การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

  ๑๒.๑  จัดกระบวนการเรียนรูรวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันอื่น 

  ๑๒.๒  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 

  ๑๒.๓  สงเสริมใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสาร  

และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ 

  ๑๒.๔  พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการ

สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางชุมชน 

  ๑๓. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 

  ๑๓.๑  ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น  

เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของผูเรียนทุกดาน รวมทั้งสืบสานจารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น 



คู�มื่อการบร�หารโรงเร�ยน “ในโครงการพัฒนาการบร�หารรูปแบบนิติบุคคล”48 คู�มื่อการบร�หารโรงเร�ยน “ในโครงการพัฒนาการบร�หารรูปแบบนิติบุคคล”

  ๑๓.๒  เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับ

องคกรอื่นภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน และมีสวนในการพัฒนาชุมชน 

และทองถิ่น 

  ๑๓.๓  ใหบริการดานวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับ 

แหลงวิชาการในที่อื่น ๆ  

  ๑๓.๔  จัดกิจกรรมรวมกับชุมชน เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการสรางความสัมพันธอันดี 

กับศิษยเกา การประชุมผูปกครองผูเรียน การปฏิบัติงานรวมกับชุมชน การรวมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษา 

อื่น ๆ เปนตน 

  ๑๔. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน  

สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

   ๑๔.๑  ประชาสัมพันธสรางความเขาใจตอบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ 

สถาบันสังคมอื่น ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาที่เปนจุดเนนเฉพาะ 

  ๑๔.๒  จัดใหมีการสรางความรู ความเขาใจ การเพิ่มความพรอมใหกับบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  

สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่รวมจัดการศึกษา 

  ๑๔.๓  รวมกบับคุคล ครอบครวั ชมุชน องคกรชมุชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ เอกชน 

องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นรวมกันจัดการศึกษา 

และใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

  ๑๔.๔  สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันระหวางสถานศึกษา 

กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 

สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

  ๑๔.๕  สงเสริม สนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง  

สวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น  

ไดรับความชวยเหลือทางดานวิชาการตามความเหมาะสมและจำเปน 

  ๑๔.๖  สงเสรมิและพฒันาแหลงเรยีนรูทัง้ดานคณุภาพและปรมิาณเพือ่การเรยีนรูตลอดชีวิต

อยางมีประสิทธิภาพ 

  ๑๕. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 

   ๑๕.๑  ศึกษาและวิเคราะหระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานดานวิชาการของ 

สถานศึกษา เพื่อใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายรับรูและถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 

   ๑๕.๒  จัดทำรางระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา  

เพื่อใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายรับรูและถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 

   ๑๕.๓  ตรวจสอบรางระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 

และแกไขปรับปรุง 
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  ๑๕.๔  นำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติ 

   ๑๕.๕  ตรวจสอบและประเมินผลการใชระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการ 

ของสถานศึกษา และนำไปแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป 

 ๑๖. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 

   ๑๖.๑  ศึกษาวิเคราะห คัดเลือกหนังสือเรียน กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ที่มีคุณภาพ

สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเปนหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 

  ๑๖.๒  จัดทำหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ หนังสืออานประกอบแบบฝกหัด  

ใบงาน ใบความรู เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน 

   ๑๖.๓  ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ หนังสือ 

อานประกอบแบบฝกหัด ใบงาน ใบความรู เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน 

  ๑๗. การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

   ๑๗.๑  จัดใหมีการรวมกันกำหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อ 

การเรียนรูและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

   ๑๗.๒  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรูและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พรอมทั้งใหมีการจัดตั้งเครือขายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเปนแหลงเรียนรู 

ของสถานศึกษา 

  ๑๗.๓  พัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุงเนนการพัฒนาสื่อและ

เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ใหขอเท็จจริง เพื่อสรางองคความรูใหม ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะหาแหลงสื่อที่เสริม 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

   ๑๗.๔  พัฒนาหองสมุดของสถานศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรูของสถานศึกษาและชุมชน 

   ๑๗.๕  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหาผลิตใช 

และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

ขอบขาย/ภารกิจการดำเนินการดานการบริหารวิชาการของสถานศึกษาตามระบบ 

การพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล 

 ขอบขาย/ภารกิจการดำเนินการดานการบริหารวิชาการของสถานศึกษาตามระบบการพัฒนา 

การบริหารรูปแบบนิติบุคคล มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 

  ๑.๑ วิเคราะหกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำไว 

หรือจัดทำกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๑.๒ วิ เคราะหหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อกำหนดจุดเนนหรือประเด็นที่สถานศึกษา 

ใหความสำคัญ 
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  ๑.๓ ศึกษาและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อนำมาเปนขอมูล

จัดทำสาระการเรียนรูทองถิ่นของสถานศึกษาใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

  ๑.๔ จัดทำสาระการเรียนรูทองถิ่นของสถานศึกษาเพื่อนำไปจัดทำรายวิชาพื้นฐาน 

หรือรายวิชาเพิ่มเติม จัดทำคำอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู เพื่อจัดประสบการณ

และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหแกผูเรียนประเมินผลและปรับปรุง 

 ๒. การวางแผนงานดานวิชาการ 

  ๒.๑ วางแผนงานดานวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวน 

การเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน 

การศึกษา การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการโดยการ 

รวบรวมขอมูล วิเคราะห กำหนดเปาหมาย จัดทำกรอบในการดำเนินงาน ตลอดจน ดูแล นิเทศ กำกับ  

และติดตาม  

  ๒.๒ ผูบรหิารสถานศกึษาอนมุตัโิดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 ๓. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

  ๓.๑ จัดทำแผนการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู 

  ๓.๒ จัดการเรียนการสอนวัดผลและประเมินผลทุกกลุมสาระการเรียนรู ตามแนวปฏิรูป 

การเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ พัฒนาคุณธรรมนำความรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๓.๓ ใชสื่อการเรียนการสอนและแหลงเรียนรู 

  ๓.๔ จัดกิจกรรมพัฒนาหองสมุด หองปฏิบัติการตาง ๆ ใหเอื้อตอการเรียนรู 

  ๓.๕ สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 

  ๓.๖ สงเสริมการพัฒนาความเปนเลิศของผูเรียน ชวยเหลือผูเรียนพิการ ดอยโอกาส  

และผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

 ๔. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

  ๔.๑ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเปนของตนเอง โดย 

    ๔.๑.๑ จัดใหมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใชเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลง 

ทางดานเศรษฐกิจและสังคม และเปนตนแบบใหกับสถานศึกษาอื่น 

    ๔.๑.๒ จัดทำหลักสูตรที่มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 

สติปญญา มีความรู คุณธรรมจริยธรรม และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

    ๔.๑.๓ จัดใหมีวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

    ๔.๑.๔  เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาใหสูงหรือลึกซึ้งมากขึ้น สำหรับกลุมเปาหมาย

เฉพาะใหครอบคลุมการศึกษาที่สงเสริมความเปนเลิศ การศึกษาสำหรับผูบกพรอง พิการ และการศึกษา 

ทางเลือก  
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    ๔.๑.๕ เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคลองสภาพปญหา ความตองการ  

ของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และมุงสูความเปนสากล 

  ๔.๒ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผล  

ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ  

 ๕. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

  ๕.๑ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  

โดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

  ๕.๒ จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ 

และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา  

  ๕.๓ จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติ คิดเปน ทำเปน  

รักการอาน และมีความสนใจใฝรูอยางตอเนื่อง 

  ๕.๔ จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความเปนเลิศตามศักยภาพของผูเรียน โดยผสมผสาน

สาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ดีงาม  

และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

  ๕.๕ สงเสริม สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน 

การสอน และอำนวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัย 

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน 

และแหลงวิทยาการตาง ๆ 

  ๕.๖ จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับ 

ผูปกครองและชุมชน เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

  ๕.๗ ศึกษาคนควาพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรูที่กาวหนา  

เพื่อเปนผูนำการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อเปนตนแบบใหกับสถานศึกษาอื่น 

 ๖. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

  ๖.๑ กำหนดระเบียบการวัดและและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ใหสอดคลองกับนโยบายระดับประเทศ 

  ๖.๒ จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของ 

สถานศึกษา 

  ๖.๓ วดัผล ประเมนิผล เทยีบโอนประสบการณ ผลการเรยีนและอนมุตัผิลการเรยีน 

  ๖.๔ จัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูและจัดใหมีการซอมเสริมกรณีที่ผูเรียนไมผานเกณฑ

การประเมิน 

  ๖.๕ พัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน เทียบเคียงระดับสากล 

  ๖.๖ จัดระบบสารสนเทศดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน  

เพื่อใชในการอางอิง ตรวจสอบ และใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน 
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  ๖.๗ ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติการประเมินผลการเรียน รายภาค/รายป และตัดสิน 

ผลการเรียน 

  ๖.๘ การเทียบโอนผลการเรียนเปนอำนาจของสถานศึกษาที่จะแตงตั้งคณะกรรมการ 

ดำเนนิการเพือ่กำหนดหลกัเกณฑและวธิกีาร ไดแก คณะกรรมการเทยีบระดบัการศกึษา ทัง้ในระบบนอกระบบ

และตามอัธยาศัย คณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

และวิชาการ พรอมทั้งใหผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 

 ๗. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

  ๗.๑ กำหนดนโยบายและแนวทางการใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูและ

กระบวนการทำงานของผูเรียน ครู และผูเกี่ยวของกับการศึกษา 

  ๗.๒ พัฒนาครูและผูเรียนใหมีความรูเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย

เปนสำคัญ ในการเรียนรูที่ซับซอนขึ้นทำใหผูเรียนไดฝกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปญหา  

การผสมผสานความรูแบบสหวิทยาการและการเรียนรูในปญหาที่ตนสนใจ 

  ๗.๓ พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัย 

  ๗.๔ รวบรวมและเผยแพรผลการวิจัยเพื่อการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง

สนับสนุนใหครูนำผลการวิจัยมาใช เพื่อพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๘. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

  ๘.๑ จัดใหมีแหลงเรียนรูอยางหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหพอเพียง 

เพื่อสนับสนุนการแสวงหาความรูดวยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู 

  ๘.๒ จัดระบบแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูและการพัฒนา

ศักยภาพเฉพาะดานของผูเรียน เชน พัฒนาหองสมุดใหเปนหองสมุด IT หองสมุดกลางและหองสมุด 

กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ หองสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือในหองเรียน หองพิพิธภัณฑ หองมัลติมีเดีย  

หองคอมพิวเตอร ศูนยวิชาการ สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนธรรมะ เปนตน 

  ๘.๓ จัดระบบขอมูลแหลงเรียนรู ในทองถิ่นใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูของผู เรียน 

ของสถานศึกษา ของตนเอง เชน จัดเสนทาง/แผนที่และระบบการเชื่อมโยงเครือขายหองสมุดประชาชน  

หองสมุดสถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ ภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ 

  ๘.๔ สงเสริมใหครูและผู เรียนไดใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

เพื่อพัฒนา การเรียนรูและนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

  ๘.๕ สงเสริมใหครูและผูเรียนใชแหลงเรียนรูในตางประเทศ 

 ๙. การนิเทศการศึกษา 

  ๙.๑ สรางความตระหนักใหแกครูและผูเกี่ยวของใหเขาใจกระบวนการนิเทศภายในวา 

เปนกระบวนการทำงานรวมกันที่ใชเหตุผลการนิเทศเปนการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานของแตละบุคคล 

ใหมีคุณภาพ การนิเทศเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อใหทุกคนเกิดความเชื่อมั่นวาไดปฏิบัติถูกตอง 

กาวหนา และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและตัวครูเอง 
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  ๙.๒ จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพทั่วถึงและตอเนื่องเปนระบบและ

กระบวนการ  

  ๙.๓ จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

  ๑๐. การแนะแนว 

  ๑๐.๑  กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเปนองคประกอบสำคัญ 

โดยใหทุกคนในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีสวนรวมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลชวยเหลือผูเรียน 

  ๑๐.๒  จัดระบบงานและโครงสรางงานแนะแนวและระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 

ของสถานศึกษาใหชัดเจน 

  ๑๐.๓  สงเสริมใหครูทุกคนมีบทบาทและเห็นคุณคาของการแนะแนวและดูแลชวยเหลือ 

ผูเรียน 

  ๑๐.๔  สงเสริมและพัฒนาใหครูไดรับความรูเพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนว 

และดูแลชวยเหลือผูเรียนเพื่อใหสามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรูและเชื่อมโยงสูการดำรงชีวิตประจำวัน 

  ๑๐.๕  คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมทำหนาที่ 

ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูประจำชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

  ๑๐.๖  ดูแล นิเทศ กำกับ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานแนะแนวและดูแล 

ชวยเหลือผูเรียนอยางเปนระบบ 

  ๑๐.๗  สงเสริมความรวมมือและความเขาใจอันดีระหวางครู ผูปกครอง และชุมชน 

  ๑๐.๘  ประสานงานดานการแนะแนวระหวางสถานศึกษา องคกรภาครัฐและเอกชน  

บาน ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือขายการแนะแนว 

   ๑๐.๙  เชื่อมโยงงานแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนเพื่อการพัฒนาศักยภาพ 

ของผูเรียน  

 ๑๑. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

  ๑๑.๑  กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ สอดคลองตามมาตรฐาน 

การศึกษาชาติ เอกลักษณของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศใช พรอมทั้งกำหนดคาเปาหมายความสำเร็จของแตละมาตรฐานและตัวบงชี้ และประกาศ 

ใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

  ๑๑.๒  จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (แผนพัฒนาการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานสถานศึกษา) ที่มุงเนนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่ผานการวิเคราะห 

สภาพปญหา ความตองการจำเปนของสถานศึกษา และระบุวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ความสำเร็จ 

ของการพัฒนา วิธีการดำเนินงานที่มีหลักวิชาและผลการวิจัยรองรับ งบประมาณ และทรัพยากร รวมทั้ง 

แหลงวิทยาการจากภายนอกที่ใหการสนับสนุนอยางชัดเจน โดยมีบุคลากรของสถานศึกษาและผูเรียน 

เปนผูรับผิดชอบและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปเพื่อรองรับและดำเนินการ ทั้งนี้โดยการมีสวนรวม 

ของผูปกครองและชุมชนโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  



คู�มื่อการบร�หารโรงเร�ยน “ในโครงการพัฒนาการบร�หารรูปแบบนิติบุคคล”54 คู�มื่อการบร�หารโรงเร�ยน “ในโครงการพัฒนาการบร�หารรูปแบบนิติบุคคล”

  ๑๑.๓  จัดระบบบริหารงานที่มี โครงสรางที่ชัด เจนและเอื้อตอการพัฒนาระบบ 

การประกันคุณภาพภายใน และจัดทำระบบสารสนเทศที่มีฐานขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบันอยางครบถวน 

ถูกตอง และเพียงพอ และสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

  ๑๑.๔  ผูรับผิดชอบและผูที่เกี่ยวของทุกฝายดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

  ๑๑.๕  จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อทราบความกาวหนา 

ของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และรายงานผลพรอมขอเสนอแนะการเรงรัด  

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหผูที่รับผิดชอบและผูที่เกี่ยวของนำไปประกอบการปรับปรุงพัฒนา และพรอมรับ

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานตนสังกัด 

  ๑๑.๖  จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

โดยมีคณะกรรมการที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากหนวยงานตนสังกัดอยางนอย ๑ คน 

โดยใชวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย และพรอมรับการประเมินคุณภาพภายในจากหนวยงานตนสังกัด 

  ๑๑.๗  จัดทำรายงานประจำป (SAR) เพื่อสะทอนคุณภาพผู เรียนและการบริหาร 

จัดการศึกษาของผูรับผิดชอบและผูที่เกี่ยวของทุกฝายที่นำไปสูเปาหมายที่สถานศึกษากำหนดไวในรอบป  

เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเผยแพรตอสาธารณชน โดยผานความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๑๑.๘  สงเสริมใหครูและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู ความเขาใจ และนำไปปฏิบัติ 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมองคกร และนำผลการประเมินคุณภาพ 

ทั้งภายในและภายนอกไปใชในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 ๑๒. การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

  ๑๒.๑  สงเสริมใหมีกระบวนการเรียนรูรวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  

และสถาบันอื่น 

  ๑๒.๒  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 

  ๑๒.๓  สงเสริมใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสาร  

และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ 

  ๑๒.๔  พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธี 

การสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางชุมชน 

 ๑๓. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 

  ๑๓.๑  ประสานความรวมมือวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของผูเรียนทุกดาน รวมทั้งสืบสานจารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น 

  ๑๓.๒  เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงาน 

กับองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน และมีสวนในการพัฒนาชุมชน

และทองถิ่น 
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   ๑๓.๓  จัดกิจกรรมรวมกับชุมชน เพื่อสงเสริมการพัฒนาทางวิชาการและวัฒนธรรม 

การสรางความสัมพันธอันดีกับศิษยเกา การประชุมผูปกครองผู เรียน การปฏิบัติงานรวมกับชุมชน  

การรวมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เปนตน 

   ๑๓.๔  ทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น  

ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 ๑๔. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน  

สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

  ๑๔.๑  ประชาสัมพันธสรางความเขาใจตอบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  

และสถาบนัสงัคมอืน่ ในเรือ่งเกีย่วกบัสทิธใินการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน การศกึษาทีเ่ปนจดุเนนเฉพาะ 

  ๑๔.๒  จัดใหมีการสรางความรู ความเขาใจ การเพิ่มความพรอมใหกับบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  

สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่รวมจัดการศึกษา 

  ๑๔.๓  รวมกบับคุคล ครอบครวั ชมุชน องคกรชมุชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ เอกชน 

องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นจัดการศึกษาและใช

ทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

   ๑๔.๔  สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันระหวางสถานศึกษา 

กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 

สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

  ๑๔.๕  สงเสริม สนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น  

ไดรับความชวยเหลือทางดานวิชาการตามความเหมาะสมและจำเปน 

   ๑๔.๖  สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู ทั้งดานคุณภาพและปริมาณเพื่อการเรียนรู 

ตลอดชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๑๕. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 

  ๑๕.๑  จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให 

ผูที่เกี่ยวของทุกฝายรับรูและถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 

  ๑๕.๒  นำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติ 

  ๑๕.๓  ตรวจสอบและประเมินผลการใชระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการ 

ของสถานศึกษา และนำไปแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป 

 ๑๖. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 

  ๑๖.๑  ศึกษาวิเคราะห คัดเลือกหนังสือเรียน กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ที่มีคุณภาพ

สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเปนหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 
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  ๑๖.๒  จัดทำหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ หนังสืออานประกอบแบบฝกหัด  

ใบงาน และใบความรู เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน 

  ๑๖.๓  พิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน แบบเรียน หนังสือเสริมประสบการณ หนังสือ 

อานประกอบแบบฝกหัด ใบงาน และใบความรู เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน 

 ๑๗. การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

  ๑๗.๑  จัดใหมีการรวมกันกำหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนา 

สื่อการเรียนรูและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา  

  ๑๗.๒  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรูและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พรอมทั้งใหมีการจัดตั้งเครือขายทางวิชาการ ชมรมวิชาการ เพื่อเปนแหลงเรียนรู 

ของสถานศึกษา 

  ๑๗.๓  พัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ใหขอเท็จจริง เพื่อสรางองคความรู

ใหม ๆ ใหเกิดขึ้น และรวบรวมแหลงสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่สงเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพ 

  ๑๗.๔  พัฒนาหองสมุดของสถานศึกษาใหเปนหองสมุด IT เพื่อเปนแหลงสืบคน 

  ๑๗.๕  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา  

ผลิตใช และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

 ๑๘. การพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล ดานการบริหารวิชาการ 

  ๑๘.๑  กำหนดรปูแบบนติบิคุคลดานการบรหิารวชิาการความจรงิของสถานศกึษา 

  ๑๘.๒  พฒันารปูแบบนติบิคุคลดานการบรหิารวชิาการความจรงิของสถานศกึษา 

  ๑๘.๓  ติดตาม ประเมินผล รับผิดชอบ และรายงานผลการดำเนินงาน 

 


