คูมือ
การบริหารวิชาการ

โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห)
ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

การบริหารงานวิชาการ

แนวคิด
การบริหารงานวิชาการเปนภารกิจที่สําคัญของการบริหารโรงเรียนตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ถือเปนงานที่มีความสําคัญที่สุดเปนหัวใจ
ของการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งผูบริหาร โรงเรียน คณะครู และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ตองมีความรูความ
เขาใจ ใหความสําคัญและ มีสวนรวมในการวางแผน กําหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุงแกไข
อยางเปน ระบบและตอเนื่อง มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวย
เจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน
โรงเรียน ชุมชน ทองถิ่น และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําให
สถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจน
การวัดผล ประเมินผล รวมทั้งปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียน ชุมชน ทองถิ่น ไดอยางมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว และ สอดคลองกับความตองการของ
นักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น
๒. เพื่อใหการบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนไดมาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคลองกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และ จากการประเมินหนวยงาน
ภายนอก
๓. เพื่อใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู ตลอดจนปจจัยหนุนการเรียนรูที่สนองตอความ
ตองการของผูเรียน ชุมชน และ ทองถิ่น โดยยึดผูเรียนเปนส าคัญไดอยางมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ
๔. เพื่อใหโรงเรียนไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของบุคคล
ครอบครัว องคกร หนวยงาน และ สถาบันอื่นๆอยางกวางขวาง
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา
วิสัยทัศน
โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) จะพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม เปนเลิศในดานวิชาการ กีฬา
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและทองถิ่น ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยความรวมมือขององคกรในชุมชนและชุมชน

พันธกิจ (Mission)
๑. พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนผูเรียนใหมีคุณธรรจริยธรรม มีความเปนเลิศในดานวิชาการและกีฬา
๒. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
๓. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔. สงเสริมสนับสนุนผูเรียนใหอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและทองถิ่น
๕. พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนผูเรียนใหดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรในชุมชนและชุมชน
เปาหมาย (Goals)
๑. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความเปนเลิศในดานวิชาการและกีฬา
๒. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
๓. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เขมแข็ง
๔. ผูเรียนอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและทองถิ่น
๕. ผูเรียนดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. องคกรในชุมชนและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
อัตลักษณ
ผูเรียนมีคุณธรรม
หมายถึง ผูเรียนมีความรูสึกนึกคิดหรือสภาพจิตที่เปนกุศลและเปนพื้นฐานของการแสดงออกของพฤติกรรม
หรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอตนเองและผูอื่น
เอกลักษณ
ยิ้ม ไหว
หมายถึง การแสดงออกถึงความเปนมิตรและการเคารพผูมาเยือน
ขอบขาย/ภารกิจ
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- การพัฒนากระบวนการเรียนรู
- การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
- การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- การพัฒนาแหลงเรียนรู
- การนิเทศการศึกษา
- การแนะแนวการศึกษา
- การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน
- การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
- การสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา

๑. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑.๑ ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ สาระแกนกลางของระทรวง
ศึกษาธิการขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหา และความตองการของสังคม ชุมชน และทองถิ่น
๑.๒ วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ
เปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการมีสวนรวมของทุกฝายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๓ จัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตางๆที่กําหนดใหมีในหลักสูตรสถานศึกษาทีส่ อดคลองกับวิสยั
ทัศน เปาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระ ทั้งในกลุมสาระการเรียนรู
เดียวกันและระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม
๑.๔ นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใชหลักสูตรใหเหมาะสม
๑.๕ นิเทศการใชหลักสูตร
๑.๖ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร
๑.๗ ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม
๒. การพัฒนากระบวนการเรียนรู
แนวทางการปฏิบัติ
๒.๑ สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
๒.๒ สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ
ความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตใชความรู
เพื่อปองกันและแกไขปญหา การเรียนรูจากประสบการณจริงและการปฏิบัตจิ ริง การสงเสริมใหรักการอาน และใฝ
รูอยางตอเนื่อง การผสมผสานความรูตางๆ ใหสมดุลกัน ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม
และคุณลักษณะที่พึงประสงคที่สอดคลองกับเนื้อหา สาระกิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมและ
แหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรูและการนําภูมิปญญาทองถิ่นหรือเครือขาย ผูปกครอง ชุมชน
ทองถิ่นมามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
๒.๓ จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตางๆ โดยเนนการนิเทศที่รวมมือชวยเหลือกัน
แบบกัลยาณมิตร เชน นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน หรือแบบอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม
๒.๔ สงเสริมใหมีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม
๓. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
แนวทางการปฏิบัติ
๓.๑ กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา
๓.๒ สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผล และประเมินผลแตละรายวิชา ใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู
๓.๓ สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนนการประเมินตามสภาพ
จริง จากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน

๓.๔ จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถาน
ประกอบการ และอื่น ๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
๓.๕ พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน
๔. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๔.๑ ศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหาร การจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ
สถานศึกษา
๔.๒ สงเสริมใหครู ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการเรียนรู
๔.๓ ประสานความรวมมือในการศึกษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจนการเผยแพรผลงานการวิจัย หรือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น
๕. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๕.๑ ศึกษา วิเคราะห ความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการ
บริหารงานวิชาการ
๕.๒ สงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน
๕.๓ จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานดานวิชาการ
๕.๔ ประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น
๕.๕ การประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๖. การพัฒนาแหลงการเรียนรู
แนวทางการปฏิบัติ
๖.๑ สํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน
ทองถิ่น ในเขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง
๖.๒ จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรูแกครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน
และสถาบันอื่น ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง
๖.๓ จัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรู และประสานความรวมมือ
สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในการจัดตั้ง สงเสริม
พัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน
๖.๔ สงเสริม สนับสนุนใหครู ใชแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู
โดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่น

๗. การนิเทศการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๗.๑ จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
๗.๒ ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับ
สถานศึกษา
๗.๓ ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
๗.๔ ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ
และการเรียนการสอนของสถานศึกษา
๗.๕ การแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณการจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอื่น หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๘. การแนะแนวการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๘.๑ จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลชวย
เหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน
๘.๒ ดําเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความรวมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา
๘.๓ ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา
๘.๔ ประสานความรวมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณดานการแนะแนวการศึกษากับ
สถานศึกษา หรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๙. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๙.๑ จัดระบบโครงสรางองคกร ใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๙.๒ กําหนดเกณฑการประเมิน เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและ
ตัวชี้วัดของกระทรวง เปาหมายความสําเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑและวิธีการประเมินของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
๙.๓ วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลุผลตาม
เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา
๙.๔ ดําเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุง
พัฒนาอยางตอเนื่อง
๙.๕ ประสานความรวมมือกับสถานศึกษา และหนวยงานอื่นในการปรับปรุง และพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๙.๖ ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๙.๗ ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการ
ประเมินสถานศึกษาเพื่อเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง

๑o. การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน
แนวทางการปฏิบัติ
๑o.๑ การศึกษา สํารวจความตองการ สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน
๑o.๒ จัดใหความรู เสริมสรางความคิด และเทคนิค ทักษะ ทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทองถิ่น
๑o.๓ การสงเสริมใหประชาชนในชุมชน ทองถิ่น เขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของ
สถานศึกษา และที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
๑o.๔ สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณระหวางบุคคล ครอบครัว ชุมชน ทองถิ่น
๑๑. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น
แนวทางการปฏิบัติ
๑๑.๑ ประสานความรวมมือ ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค
กรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกลเคียง ภายในเขตพื้นที่
การศึกษา ตางเขตพื้นที่การศึกษา
๑๑.๒ สรางเครื่องขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและตาง
ประเทศ
๑๒. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑๒.๑ สํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความตองการในการไดรับการสนับสนุนดาน
วิชาการของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
๑๒.๒ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
๑๒.๓ จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน
และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

