
 

 

 

 

คู่มือการบริหารงานวิชาการ 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดตาล 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
 

 

 

 

 



 

 

 

ค าน า 
 

เอกสารคู่มือแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล เล่มนี ้ ฝ่ายบริหารโรงเรียนวัดตาล  
จัดท าขึ้น  เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารและการจดัการสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการ
บริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามโครงสร้างใหม่  ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่ว่าการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก กล่าวคือ มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารและจัด
การศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไปมากขึ้น และด าเนินการได้อย่างคล่องตัว 
โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ของรัฐ ที่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นนิติบุคคล ท าให้สถานศึกษาสามารถจัดหารายได้ ผลประโยชน์ และ
ระดมทรัพยากรมาใช้ในการพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาได้มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันสถานศึกษากต็้องมี
ความรับผิดชอบทางกฎหมายเพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งผู้บริหาร ในฐานะผูแ้ทนสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล 
รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกีย่วข้องจะต้องเข้าใจอ านาจหน้าที่ในการบรหิารจัดการ 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา เอกสารเล่มนี้จึงเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และบุคลากร
ทุกฝ่ายของสถานศึกษาได้น าไปประยุกต์ ใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 

 
 

                                                 งานบริหารวิชาการ 
                                                  โรงเรียนวัดตาล 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนวัดตาล 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 

๑. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

แนวทางการปฏิบัต ิ

๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๒ สาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความตอ้งการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

๑.๒ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค ์โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

๑.๓ จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาทีส่อดคล้องกับ
วิสัยทัศน ์เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค ์โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตามความเหมาะสม 

๑.๔ น าหลักสตูรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 
๑.๕ นิเทศการใช้หลักสูตร 
๑.๖ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
๑.๗ ปรับปรุง และพัฒนาหลกัสูตรตามความเหมาะสม 

๒. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
แนวทางการปฏิบัต ิ

๒.๑ ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ     

๒.๒ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ 
ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการปฏิบัติจริง การส่งเสริมให้รักการอ่าน และใฝ่
รู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่าง ๆให้สมดลุกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อ 

 

 
 



 
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

๒.๓ จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือ
กันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอ่ืน ๆ ตาม
ความเหมาะสม 

๒.๔ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคร ูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

๓. การวัดผล ประเมนิผลและเทียบโอนผลการเรียน 
แนวทางการปฏิบัต ิ

๓.๑ ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
๓.๒ ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผล และประเมินผลแต่ละรายวิชา ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษา สาระการเรียนรู ้หน่วยการเรียนรู ้แผนการจัดการเรียนรู ้และการจัดกิจกรรม การเรียนรู ้
๓.๓ ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพ

จริง จากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน 
๓.๔ จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถาน 

ศึกษาอื่น สถานประกอบการ และอื่น ๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
๓.๕ พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 

๔. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัต ิ

๔.๑ ศึกษา วิเคราะห ์วิจัย การบรหิาร การจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ
สถานศึกษา 

๔.๒ ส่งเสริมให้คร ูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๔.๓ ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห ์วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการ 

วิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงานและสถาบันอ่ืน 

๕. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัต ิ

๕.๑ ศึกษา วิเคราะห ์ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และการ
บริหารงานวิชาการ 

๕.๒ ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวตักรรมการเรียนการสอน 
๕.๓ จัดหาสื่อและเทคโนโลยเีพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานด้านวิชาการ 
 
 

 

 



 
 
๕.๔ ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการ

จัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัวองค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่น 

๕.๕ การประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

๖. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้
แนวทางการปฏิบัต ิ

๖.๑ ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 
ท้องถิ่น ในเขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง 

๖.๒ จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่คร ูสถานศกึษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอื่น ทีจ่ัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 

๖.๓ จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู ้และประสานความร่วมมือ
สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอืน่ที่จัดการศึกษาในการจัดต้ัง ส่งเสริม 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกนั 

๖.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้คร ูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

๗. การนิเทศการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัต ิ

๗.๑ จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
๗.๒ ด าเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับ

สถานศึกษา 
๗.๓ ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
๗.๔ ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ 

และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
๗.๕ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ

สถานศึกษาอ่ืน หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

๘. การแนะแนวการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัต ิ

๘.๑ จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน 

๘.๒ ด าเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 
๘.๓ ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา 
 

 

 

 



 
 
๘.๔ ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และประสบการณ์ด้านการแนะแนว 

การศึกษากับสถานศึกษา หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

๙. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แนวทางการปฏิบัต ิ

๙.๑ จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๙.๒ ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและ

ตัวชี้วัดของกระทรวง เป้าหมายความส าเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

๙.๓ วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุผลตาม
เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

๙.๔ ด าเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๙.๕ ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา และหน่วยงานอ่ืนในการปรับปรุง และพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

๙.๖ ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๙.๗ ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคณุภาพการศึกษาในการ
ประเมินสถานศึกษาเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๑o. การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 
แนวทางการปฏิบัต ิ

๑o.๑ การศึกษา ส ารวจความต้องการ สนับสนนุงานวิชาการแก่ชุมชน 
๑o.๒ จัดให้ความรู ้เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทักษะ ทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทอ้งถิ่น 
๑o.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ทอ้งถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของ

สถานศึกษา และที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
๑o.๔ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น 

๑๑. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
แนวทางการปฏิบัต ิ

๑๑.๑ ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดบัอุดมศึกษา ทัง้บริเวณใกล้เคียง ภายในเขตพื้นที่
การศึกษา ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

 

 



 
 
๑๑.๒ สร้างเครื่องข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 

๑๒. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ 
สถาบันอื่นที่จดัการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัต ิ

๑๒.๑ ส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้าน
วิชาการของบุคคล ครอบครวั องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นทีจ่ัดการศึกษา 

๑๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร หนว่ยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

๑๒.๓ จัดให้มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน และ
สถาบันสังคมอืน่ที่จัดการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 


