
LOGO 

 งานด้านวชิาการ 
 เตม็ใจ   เตม็เวลา  เตม็ความสามารถ    เตม็หลกัสูตร 

พลงัร่วมและการบูรณาการ 



การบริหารงานวชิาการ ๗ มิ.ย.๖๑ 

พลงัร่วม การบูรณาการต่อยอด ประสานประโยชน์ 

การบริหารงานวิชาการ 

การนิเทศติดตาม 

เครือข่าย/ความร่วมมือ 

5B 
 

•BASELINE 
•BENCHMARK 

•BESTPRACTICE 
•BLOGGRANT 

•BENEFIT 

 
๔เต็ม 

 
•เตม็ใจ 
•เตม็เวลา 

•เตม็ความสามารถ 
•เตม็หลกัสูตร 

 

กตปน. 

โรงเรียน/นกัเรียน 



การบริหารงานวิชาการ ๗ มิ.ย. ๖๑ 

ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการงานวชิาการ 

บูรณาการและต่อ
ยอดประสบการณ์ 
๕B + ๔ เตม็ 

พลงัร่วม 

ประสานประโยชน์พฒันา
คุณภาพผู้เรียน  สารสนเทศ 
ธรรมมาภบิาล บทบาท       
ของ กตปน. กลุ่มโรงเรียน 
เครือข่าย การพฒันา
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ. 



การบริหารงานวิชาการ ๗ มิ.ย. ๖๑ 

บทบาท คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ด าเนินการประชุมเพื่อการพฒันาคุณภาพ จ านวน ๓ คร้ัง 1 

สารสนเทศและแนวทางการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  2 

การปรับปรุงหลกัสูตรปฐมวยัและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 

การประกนัคุณภาพการศึกษา 4 



การบริหารงานวิชาการ  ๗ มิ.ย. ๖๑ 

บทบาท คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ก ากบัติดตามการขบัเคล่ือนตวัช้ีวดัของแต่ละกลุ่ม 5 

แผนปฏิบติัการวชิาการ ๒๕๖๑  6 

แผนนิเทศคร้ังท่ี๑/๒๕๖๑ 7 

การติดตามความกา้วหนา้การด าเนินงานตวัช้ีวดัแต่ละกลุ่มงาน 8 



เอกสารอา้งอิงหมายเลข ๑ ๗ มิ.ย.๖๑ 

กระบวนการและผลการด าเนินงานด้านพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

สารสนเทศ ขอ้เสนอแนะของ กตปน.และการถอดบทเรียน 
 
 จดัท าสารสนเทศรายโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน/ ก าหนดค่า

เป้าหมาย/วเิคราะห์มาตรฐาน ตวัช้ีวดั ท่ีตอ้งพฒันาเร่งด่วน/เสนอ
แนวทางการพฒันา/ ประชุมส่ือสารผูบ้ริหารโรงเรียนก่อนเปิดภาค
เรียน/นิเทศติดตามและประเมินผลภาคเรียนท่ี๑/๒๕๖๑ /ติดตามการ
จดัการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ทุกเดือน/ การก ากบัติดตามการใชชุ้มชน
วชิาชีพพฒันาผูเ้รียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารอา้งอิงเหมายเลข ๒ ๗ มิ.ย. ๖๑ 

กระบวนการและผลการด าเนินงานด้านการปรับปรุงหลกัสูตร 

พฒันาผูบ้ริหารและครูเกิดความรู้ ความเขา้ใจในการปรับปรุง
หลกัสูตร และการด าเนินการนิเทศ ตรวจสอบหลกัสูตร การน า
หลกัสูตรไปใช ้
 
 ทุกโรงเรียนจดัท าหลกัสูตรปฐมวยัพ.ศ. ๒๕๖๐/ปรับปรุงหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบบัปรับปรุง ๒๕๖๐) 
ตามแนวทางของสพฐ. และบริบทของโรงเรียน ขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใน ๑๕ พ.ค. ๖๑ พร้อมใช้
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 



เอกสารอา้งอิงหมายเลข ๓ ๗ มิ.ย. ๖๑ 

กระบวนการและผลการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 

เสริมสร้างศกัยภาพการประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารและครู
วิชาการ 
 
 ทุกโรงเรียนจดัท ารายงานการประเมินตนเองส่งทนัตามก าหนดเวลา/

คุณภาพปฐมวยัระดบัดีเยีย่ม๗๓.๓๓ ดีมาก ๒๗.๖๗%        
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบั  ดีเยีย่ม๕๖.๖๖% ดี ๔๓.๓๔%         

   โรงเรียนน าร่องประกนัคุณภาพรอบ ๔ จ านวน ๑๐ โรงเรียน โรงเรียน
เครือข่าย จ านวน ๑๐ โรงเรียน/นิเทศติดตามผลการด าเนินงานและใช้
คณะอนุกรรมการร่วมตรวจสอบใหข้อ้เสนอแนะพร้อมรับการประเมิน
รอบท่ี ๔ 



เอกสารอา้งอิงหมายเลข ๔ ๗ มิ.ย. ๖๑ 

กระบวนการและผลการด าเนินงานด้านการวดัประเมินผลและน าผลไปใช้ 

การกระตุน้การวดัและประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัช้ีวดั 
 การปรับระเบียบการวดัและประเมินผลของโรงเรียน/   การจดัท า 

ปพ.๕ และการวดัและประเมินผลในชั้นเรียนตามมาตรฐานตวัช้ีวดั/
การใชค้ลงัเคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้/ การสอนเพื่อสอบและการสอบเพือ่สอน/การซ่อมเสริม
นกัเรียน/ การปรับปรุงหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้เม่ือจบหน่วย
การเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารอา้งอิงหมายเลข ๕ ๗ มิ.ย. ๖๑ 

วจิัยและการน าผลมาใช้ในการพฒันาวชิาการ 

พลงัร่วม บูรณาการต่อยอด และการประสานประโยชน์ 
  ด าเนินการวจิยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมประสานกบังานวจิยัในชั้น

เรียน/บูรณาการและต่อยอด  BASELINE 
BENCHMARK  BEST PRACTICE 
BLOCGRANT BENEFIT สู่ เตม็ใจ เตม็เวลา เตม็
ความสามารถ เตม็หลกัสูตร /พลงัร่วมและการประสานประโยชนใ์น
การบริหารงานวชิาการ/แกปั้ญหาและพฒันาหนา้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารอา้งอิงหมายเลข ๖ ๗ มิ.ย. ๖๑ 

เครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้ 

การส่งเสริมสนบัสนุน ชุมชนทอ้งถ่ิน และสงัคมเป็นเคร่ือข่ายและ
แหล่งการเรียนรู้ 

         การส่งเสริมสนับสนุนใช้เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเป็นพลงัขบัเคล่ือน
และการเรียนรู้/การเน้นย า้การมีส่วนร่วม/การใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในกจิกรรมเพิม่เรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน/การ
ประสานบ้าน วดัมาช่วยขบัเคล่ือนคุณภาพนักเรียน/การประสานสมาคม
วชิาชีพครูปฐมวยั สังคมศึกษา ชมรมครู ภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ ภาษาไทย ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การบริหารหารงานวชิาการ ๗ มิ.ย. ๖๑ 

กจิกรรมพฒันานักเรียน 

การส่งเสริมสนบัสนุน การจดัการเรียนรู้ ลูกเสือเนตรนารี 
         การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ือง /ผู้บังคบับัญชา/
กจิกรรมเสริมสร้างกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี การบ าเพญ็ประโยชน์ ค่าย
พกัแรม  การประกวดแถว  การพฒันาผู้ก ากบัลูกเสือ/ โรงเรียนทั้ง / ๑๒๐ 
โรงเรียน จัดกจิกรรมอย่างต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การบริหารหารงานวชิาการ ๗ มิ.ย. ๖๑ 

กจิกรรมพฒันานักเรียน 

การส่งเสริมสนบัสนุน การจดักิจกรรมแนะแนว 
         โครงสร้างหลกัสูตรและตารางสอน การพฒันาองค์ความรู้แนะแนว 
ประสานเครือข่ายความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัราชภัฎนครปฐม ศูนย์แนะ
แนวประจ าเขต  เน้นย า้การแนะแนวอาชีพระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น การ
ด าเนินการนิเทศติดตามผลอย่างต่อเน่ือง/ ทุกโรงเรียนจัดกจิกรรมแนะแนว
ตามโครงสร้างของหลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การบริหารหารงานวชิาการ ๗ มิ.ย. ๖๑ 

กจิกรรมพฒันานักเรียน 

การส่งเสริมสนบัสนุน การจดักิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

         ส่งเสริมสนับสนุน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๕ ขั้นตอน/ การ
คดักรอง/การช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล/การแนะแนว/การเยีย่มบ้าน
นักเรียน/การด าเนินการนิเทศติดตามผล/ ทุกโรงเรียนด าเนินกจิกรรม
ช่วยเหลือนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สมัฤทธ์ิผล ๗ มิ.ย. ๖๑ 

โอกาสทางการศึกษาเข้าเรียน  

การส่งเสริมสนบัสนุน ก ากบัติดตาม ร่วมแกปั้ญหา 
         การส่ือสารนโยบาย/ ก ากบั ติดตามตรวจสอบ/ประสานหน่วยงาน
เกีย่วข้อง/ บทเรียนและร่วมแก้ปัญหา /สรุปรายงานผล/  

ผล ปี๖๐  ป.๑ คาดวา่ ๑๐๐% /อตัราออกกลางคนั ๐.๐๐๕%/ เรียนต่อ 
ม๑ ๙๙.๙๑%   ม.๓ เรียนต่อสายสามญั ๒๔.๖๗% สายอาชีพ 
๖๙.๑๒%เดก็พิการ พิเศษ ความสามารถพิเศษ ทุกคนในเขตบริการ
ไดรั้บการดูแลช่วยเหลือ/นกัเรียนชั้น ม.๓ มีผลการเรียนระดบั ๓ 
๗๖.๓๓% 

 

 

 

 



สัมฤทธิผล ๗ มิ.ย. ๖๑ 

ความรู้และทกัษะพืน้ฐานประกอบอาชีพ 

การส่งเสริมสนบัสนุน การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทกัษะอาชีพ 
         ส่งเสริมสนับสนุน  ก ากบัติดตาม  การแนะแนวด้านอาชีพ/การจัด
กจิกรรมเสริมสร้างทักษะอาชีพตามมาตรฐานการเรียนรู้กรอบหลกัสูตร
ท้องถิ่นของโรงเรียน/การขับเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง/
แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน/โครงการ ๑โรงเรียน ๑ อาชีพ/การ
จัดท าข้อตกลงและการส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีพกบัสถาบันอาชีวศึกษา/
ทุกโรงเรียนจัดการเรียนรู้พฒันาทักษะอาชีพตามบริบทของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การบริหารงานวชิาการ ๗ มิ.ย. ๖๑ 

 สัมฤทธิผล 

ยัง่ยืน 

พลงัร่วม 
5B 

๔เตม็ 

ความต่อเน่ือง 

การบูรณาการและต่อ
ยอดประสบการณ์ 

ความส าเร็จ/เป็นแบบอย่าง 



การบริหารงานวชิาการ วนัท่ี ๗ มิ.ย.๖๑ 

เตม็ใจ  เตม็เวลา เตม็ความสามารถ เตม็หลกัสูตร 


