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คำนำ 
 

                  คู่มือการบริหารงานวิชาการ เป็นเอกสารที่เขียนจากการบริหารงานวิชาการ จากสภาพที่เป็นจริง 
ของฝ่ายวิชาการโรงเรียนเมืองหลังสวน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจใน
การนำหลักการบริหารมาสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง    ให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับการพัฒนางานวิชาการใน
โรงเรียนสู่ชุมชนและท้องถิ่น    จากการที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและครูโรงเรียนเมืองหลังสวน 
ในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การเรียนการสอนและการบริการจัดการ    
อันเป็นการสนองนโยบายของโรงเรียนและทางราชการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามแนวการ
ปฏิรูปการศึกษา ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยเฉพาะการนำผลความสำเร็จต่างๆในการบริหารงาน
วิชาการสู่โลกกว้างทางการศึกษาในการสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน  
(Internet&Intranet)    และเครือข่ายบริการด้านวิชาการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการบริหารงานวิชาการนี้คงเป็น
ประโยชน์และเป็นแนวทางในการบริหารงาน  การพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพตาม
เจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สืบไป 
 
 
 
 
 
                                                                                          (นายหัตถเชษฐ์  แสงประดิษฐ์) 
                                                                                   รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 
                                                                                               กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การบริหารจัดการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนเมืองหลังสวน 

                     หลักสูตรสถานศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลตามจุดหมายของหลักสูตรมากน้อยเพียงใดนั้น 
ขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหารจัดการนำหลักสูตรไปใช้ ดังนั้น โรงเรียนเมืองหลังสวน  จึงจำเป็นต้องมีการวางแผน
บริหารจัดการหลักสูตร เพ่ือช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การนำหลักสูตรไปใช้บรรลุผลสูงสุดการวางแผนบริหารจัดการ
หลักสูตรของโรงเรียนเมืองหลังสวน เป็นการกำหนดแผนปฏิบัติการ  (Operation Plan) ที่เป็นรูปธรรมที่ช่วยให้
ทราบแนวปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ สนับสนุนการใช้หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพ่ือให้สามารถระดมทรัพยากรในชุมชนทั้งทรัพยากรที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  และทรัพยากรอ่ืน มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความเข็มแข็งให้คณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในทุ กรู ปแบบ  โดย ใช้รู ปแบบกา รบริห าร จัดกา รโดยใช้ โรงเรียน เป็น ฐา น  (School - Based 
Management)  การบริการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School – Based Management) เป็นการกระจาย
อำนาจการจัดการศึกษาจากเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เขต  ๑๑  มายังโรงเรียน ทำให้
โรงเรียนมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความเป็นอิสระและคล่องในการบริหารจัดการในการตัดสินใจสั่งการ
เก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา ทั้งด้านหลักสูตรการเงินงบประมาณการบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไปของ
สถานศึกษาเอง   โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา  ซ่ึงประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนครู ตัวแทน
ผู้ปกครอง องค์กรและชุมชน  ร่วมกันบริหารจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมากที่สุดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจะประสบความสำเร็จ คือ การดำเนินการ
ให้บุคลากร มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้ทุกคนที่เก่ียวข้องได้รับรู้    
และเข้าใจตรงกัน  การประสานงานรับการสนับสนุนจากเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปด้วยดี ทั้งด้านงบประมาณ 
การช่วยเหลืองด้านวิชาการการบริหารและด้านอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ กลยุทธ์สำคัญของการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้ประสบความสำเร็จนั้นโรงเรียนมีการดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 
                       1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้เก่ียวข้องอย่างทั่วถึง 
                       2. การกำหนดบทบาท หน้าที่ให้ชัดเจน 
                      3. การสรรหา คัดเลือกคณะกรรมการให้ได้คนมีความรู้ ความสามารถ เสียสละและเป็นตัวแทน   
                          ของกลุ่มต่างๆ อย่างแท้จริง 
                      4. จัดการฝึกอบรม / สัมมนาให้คณะกรรมการ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารและ 
                           จัดการศึกษา และการดำเนินงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
                      5. การสนับสนุนให้ครู อาจารย์ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด 
                      6. การจัดให้มีเครือข่าย เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความร่วมมือ 
                      7. จัดให้มีการกำหนดมาตรฐาน และกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานให้ชัดเจน 
                      8. การพิจารณาให้สวัสดิการและการบริการแก่คณะกรรมการตามที่เห็นสมควรและชอบธรรม 

 
 
 
 
 
 
 



 

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนเมืองหลังสวน 
 

                             กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเมืองหลังสวน มีการกำหนดกระบวนการและขั้นตอนใน
การบริหารงานวิชาการดังนี้ 
                    1.การวางแผน (Planning) 
                    2.การจัดองค์กร(Organizing) 
                    3.การจัดวางตัวบุคลากร(Staffing) 
                    4.การบังคับบัญชา(Directing) 
                    5.การประสานงาน(Co-ordinating) 
                    6.การรายงาน(Reportting) 
                    7.การงบประมาณ(Budgeting) 
                          กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้วางแผนงานไว้ในแผนปฏิบัติการระยะกลาง(3ปี) และแผนปฏิบัติ
การ/โครงการ/งาน/กิจกรรม ประจำปีแล้วยังกำหนดบทบาท หน้าที่ ที่สนองเจตนารมณ์ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ไว้ดังนี้ 
             
                1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
                       1)จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนและสังคมตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                       2) บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
                       3) นิเทศเพ่ือการพัฒนาการใช้หลักสูตรภายในสถานศึกษา 
                       4) ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้เขตพ้ืนที่การศึกษา
รับทราบ 
               2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
                     1) จัดทำแผนการเรียนรู้ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม 
                     2) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมทั้งด้านเวลาสาระการเรียนรู้และผู้ เรียน 
                     3) จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงจากแหล่ง
การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 
                     4) ใช้การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
                     5) ให้ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
                     6) ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนกาเรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 
 
               3. การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
                     1) กำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
                     2) จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล 
ของสถานศึกษา 
                     3) วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ เทียบโอนผลการเรียนและอนุมัติผล 
การเรียน 
                     4) จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกระดับชั้น และจัดให้มีการซ่อมเสริม กรณีที่มี 



 

ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
                     5) จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
                     6) มีการเทียบโอนผลการเรียนโดยคณะกรรมการ 
                     7) จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
เพ่ือใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
               4. การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
                     1) จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
                     2) สนับสนุน ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพในระดับหน่วยงานภายในสถานศึกษา 
                     3) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
                     4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
                5. การพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
                     1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการศึกษา  
                     2) จัดหาจัดทำสื่อและเทคโน โลยีเพ่ือการศึกษาให้กับครูและผู้ เรียนอย่างเพียงพอ   และ
หลากหลาย 
                6. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
                     1) จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงและสอดคล้องกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
                     2) ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
                7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                     1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทำวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อ
และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
                      2) รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งสนับสนุนให้ครูนำ
ผลการวิจัยมาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
               8. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
                      1) ดำเนินการเสริมความรู้และประสบการณ์ให้กับชุมชนโดยร่วมมือกับบุคคลชุมชน  องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอ่ืน 
                      2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ  เพ่ือพัฒนา
ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ  โดยร่วมมือกับบุคคล ชุมชนองค์กร หน่วยงานและสถาบัน
ทางสังคมอ่ืน 
                      3) สนับสนุนและช่วยเหลือให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างชุมชน  โดย
ร่วมมือกับบุคคลชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอ่ืนการจัดองค์กร กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนเมืองหลังสวน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง มีการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  จะมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่แตกต่างกับโรงเรียนอ่ืนๆ บ้างเล็กน้อย ตามสภาพของ
ท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานวิชาการได้ศึกษาวิเคราะห์สภาพโดยภาพรวมของโรงเรียน    จากยุทธศาสตร์ 
นโยบาย ขอบเขตภารกิจของโรงเรียน  สภาพความต้องการของท้องถิ่น  ตลอดจนศักยภาพของโรงเรียนและ
หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน จึงได้กำหนดโครงสร้างในการบริหารงานที่เอ้ือกับการปฏิบัติงานไว้ดังนี้ 
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ส ำนักงำนบริหำรวิชำกำร 
• งำนธุรกำร-สำรบรรณ 
• พัสดุ-กำรเงิน และงำนระบบควบคุมภำยใน 
• งำนข้อมูลสำรสนเทศ 

กลุ่มงำนพฒันำหลักสูตร 
และส่งเสริมวิชำกำร 

• งำนพัฒนำหลักสูตร 
• งำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
• งำนพัฒนำครูด้ำนวิชำกำร 
• งำนเครือข่ำยวิชำกำร 
• ศูนย์พัฒนำแหล่งเรียนรู้(ห้องสมุด) 
• ศูนย์แนะแนว 

ผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

รองผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

กลุ่มงำนวิจัย ผลิตสื่อ นวตักรรม 
และเทคโนโลยี 

• งำนวิจัยเพื่อกำรเรียนรู้ 
• ศูนย์เทคโนโลยีและสำรสนเทศ 

กลุ่มงำนทะเบียน 
• งำนทะเบียนประวัตินักเรียน 
• งำนทะเบียนวัดผล 
• งำนวัดและประเมินผล 
• งำนเทียบโอนผลกำรเรียน 
• งำนรับนักเรียน  

กลุ่มงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
• งำนประเมินภำยใน 
• งำนประเมินคุณภำพภำยนอก 
 

กลุ่มงำนสำระกำรเรียนรู้และ 
กิจกรรมพฒันำผูเ้รียน 

• พัฒนำหลักสูตรกลุ่มสำระ 
• นิเทศติดตำมกำรเรียนกำรสอน 
• งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 
 

คณะกรรมกำรวิชำกำร ตัวแทนผูป้กครอง 


