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คำนำ 

คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วน

สมบูรณ์ ตามขอบข่ายของกลุ่มงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน ขอบข่ายของงานกลุ่มบริหาร

วิชาการ ประกอบด้วย งานบริหารสำนักงานกลุ ่มบริหารวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ

กระบวนการเรียนรู้ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผล งานวิจัยและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา งานนิเทศการศึกษา งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  งานแนะแนว งานประกันคุณภาพ

การศึกษา งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานโรงเรียนมาตรฐานสากล งานพัฒนาอัตลักษณ์ งานศูนย์

อาเซียน งานครูชาวต่างชาติ งานรับนักเรียนและสำมะโนประชากร งานห้องสมุด งานคัดเลือกหนังสือ และ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เอกสารเล่มน้ีคงจะมีประโยชน์สำหรับคณะครู และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานกลุ่ม

บริหารวิชาการต่อไป  

 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
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สารบัญ 

            หน้า 

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ         1 
วัตถุประสงค์           1 
ขอบข่ายภารกิจ           1 
งานในกลุ่มบริหารวิชาการ 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     3 
คณะกรรมการบริหารกลุม่บริหารวิชาการ        5 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ    6 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารวิชาการ      7 
ขอบข่ายงานวิชาการ          7 
 งานบริหารสำนักงานกลุม่บริหารวิชาการ        7 
 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้     7 
 งานการจัดตารางสอน/จดัครูเข้าสอน       8 
 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้         8 
 งานทะเบียน          10 
 งานวัดผลและประเมินผล         11 
 งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา       12 
 งานประกันคุณภาพการศึกษา        13 
 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         14 
 งานแนะแนว          15 
 งานห้องสมุด          17 
 งานโครงการห้องเรียนพิเศษ        18 
 งานโครงการยกระดับผสสัมฤทธิ์ทางการเรียน      18 
 งานนิเทศการศึกษา         19 
 งานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้        19 
 งานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล       20 
 งานสื่อเทคโนโลย ี         21 
 

 



3 
 

 
สารบัญ (ต่อ) 

            หน้า 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ        22 
  การปฏิบัติการตดิตามนักเรียนขาดเรียน/ขาดเรียนนาน    22 
  แนวทางการปฏิบัติเรื่องการขาดเรียนและขาดเรียนนานของนักเรียน   23 
  นักเรียนแขวนลอย        23 
  แนวปฏิบัติในการแก้ “0”        25 
  แนวปฏิบัติในการแก้ “ร”        26 
  แนวปฏิบัติในการแก้ “มส.”       27 
  แนวปฏิบัติในการเรียนซ้ำ        28 
  แนวปฏิบัติการจัดสอนแทน       29 
  แนวปฏิบัติการส่งแผนการจัดการเรียนรู ้      30 
  แนวปฏิบัติในการเข้าห้องเรียนและออกจากห้องเรียนของครูผู้สอน   31 
  เอกสาร ปพ.5         32 
  การจดัทำแบบทดสอบกลางภาค/ปลายภาค      33 
  การรายงานผลการวัดและประเมินผลการเรียน     33 
 เอกสารหลักฐานทางการศึกษา        34 
  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)       34 
  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.2)      34 
  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)      34 
  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประงสงค์ (ปพ.4)    35 
  แบบบันทึกการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน (ปพ.5)     35 

  เอกสารรายงานผการพฒันาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)    35 
  ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)       35 
 

 

 

 
 ค 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุม่บริหารวิชาการ 

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ  

งานวิชาการเป็นภารกจิหลักของสถานศึกษาที่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข

เพิ่มเติม ( ฉบับ2 ) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากทีสุ่ดด้วย

เจตนารมณ์ทีจ่ะให้สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอสิระ คล่องตวัรวดเรว็ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนรว่มจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุม่บริหาร ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้

สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารจดัการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูต้ลอดจนการ

วัดผล ประเมินผล รวมทัง้วัด ปัจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมคีุณภาพ และ 

มีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการมีอิสระ คลอ่งตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของ 

นักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น  

2. เพื่อให้การบริหารและการจดัการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคล้องกับ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และ จากการประเมินหน่วยงาน

ภายนอก  

3. เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ที่สนองตอ่

ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

4. เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและของ

บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง  

ขอบข่ายภารกิจ  

1. การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้  

2. การจัดทำทะเบียนและการวดัผลประเมินผล  

3. การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  

4. การส่งเสริมคุณภาพการจดัการศึกษา  

5. การส่งเสริมพัฒนาสือ่นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
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6. การพัฒนาห้องสมดุและแหล่งเรียนรู้  

7. การสรา้งเครือข่ายพฒันาหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน  

งานในกลุ่มบริหารวิชาการ  

1. งานบริหารสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  

2. งานพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู ้ 

3. งานการจดัตารางอน/งานจัดครูเข้าสอน 

4. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

5. งานทะเบียน 

6. งานวดัผลและประเมินผล 

7. งานวิจัยและพัฒนาคณุภาพการศกึษา  

8. งานประกันคุณภาพการศึกษา  

9. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

10. งานแนะแนว  

11. งานห้องสมุด  

12. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ 

13. งานโครงการยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

14. งานนิเทศการสอน 

15. งานโรงเรียนมาตรฐานสากล  

16. งานสื่อและเทคโนโลยี  
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นางสุจิลา เจริญขวัญ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรยีน 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

นางชรินทรท์ิพย์ ยทุธเศรษฐสิร ิ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบคุคล 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

         นายชชัวาลย์  วนัเลิศ  
       หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

นางรัศมี  สรสิทธิ ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

        นางนิจวรรณ เกตขุนทด 
      หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

นางศิริลักษณ ์ บุญประคม 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี 

นางสาวศริัญญา  ดุมชัย 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

      กลุ่มบริหารวิชาการ 
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นางมัฑณา  โชคเหมาะ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

นายวัชระ  โชคเหมาะ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

และพลศึกษา 

นายพงศธร จันเจียวใช ้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

นายแสงเทียน รอดแก้ว 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

นางสาวสพุัตรา สู่หญา้นาง 
หัวหน้างานทะเบียน 

นางวราภรณ ์ถนอมผล 
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
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นางสุจิลา เจริญขวัญ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรยีน กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

นางนิจวรรณ เกตขุนทด 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 

 

นางวราภรณ ์ถนอมผล 
กรรมการ 

นางนวลจันทร ์เข็มทอง 
กรรมการ 

นางมัฑณา โชคเหมาะ 
กรรมการ 

นางสาวสพุัตรา สู่หญา้นาง 
กรรมการ 

 

ว่าทีร่้อยตรีมนตร ีขันศรนีวล 
กรรมการ 

 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

นางสาวศริัญญา ดุมชัย 
กรรมการและเลขานุการ 
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

       ขอบข่ายหน้าที่ 

1. เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกบังานวิชาการของสถานศึกษา  

2. เป็นประธานกลุ่มบริหารวชิาการ  

3. เป็นที่ปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ ในการบริหารงานวิชาการ  

4. วางแผนงานด้านวิชาการในด้านการจดัทำแผนงาน โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน การทำระเบียบ 

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวชิาการของสถานศึกษา รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  

5. พัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ที่ยดึผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดตารางเรียนตารางสอน การจัดครู

เข้าสอนในชั้นต่าง ๆ ให้ตรงตามแผนการเรียน และเป้าหมายของหลักสูตร  

6. วางแผนดำเนินการจดัทำ และพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  

7. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการวัดและประเมินผลและการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

8. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศกึษา  

9. พัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา รวมทั้งการพิจารณา คัดเลอืก 

หนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  

10. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา และการแนะแนวการศึกษา ระบบประกัน 

คุณภาพการศกึษาภายในและมาตรฐานการศกึษา รวมทั้งการจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  

11. ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ รวมทั้งประสานความร่วมมือในการพัฒนาวชิาการกับ

สถานศึกษาและองค์กรอืน่  

12. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและ 

สถาบันอื่นที่จัดการศกึษา  

13. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และประสานงานพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  

14. วางแผนการรับนักเรียน จัดทำทะเบียนประวัติผู้เรียน  

15. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน  

16. วางแผนจัดสรรงบประมาณพัฒนางานกลุ่มบริหารวชิาการ  

17. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนได้มอบหมาย 
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารวิชาการ  

       ขอบข่ายหน้าที่  

1. ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ความตอ้งการ การปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมพัฒนาเกี่ยวกับกลุ่มงาน

บริหาร วชิาการต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  

2. ให้การดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน นโยบายและการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการดำเนินไปด้วย 

ความราบรื่นเรียบร้อย  

3. เข้าประชุมเพื่อเสนอข้อคิด ความเห็น การแก้ไขปัญหา การปรับปรุงพฒันางานและการพิจารณาให้

ความเห็นชอบ การมีมตสิรุปกำหนดเป็นแนวปฏิบัติในรูปของมิติคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ

เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาดำเนินการ 

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ขอบข่ายงานวิชาการ 

       งานบริหารสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

 ขอบข่ายหน้าที่   

1. จัดทำทะเบียนคุมและจัดทำแฟ้มเอกสารหนังสอืรับ-ส่งของกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้  

2. ประสานงาน แจ้งหนังสือเวียนต่าง ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  

3. จัดทำวาระการประชมุ บันทึกและรายงานการประชุมของกลุ่มบริหารวิชาการเสนอผู้เกี่ยวข้อง

ทราบตามลำดับ  

4. รับผิดชอบการเบิก-จา่ยพัสดุ ตรวจสอบและรายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจำปีของสำนักงานกลุ่ม

บริหารวิชาการ  

5. ควบคุมการออกเกียรติบัตรของกลุ่มบริหารวิชาการ  

6. อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย  

       งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้  

 ขอบข่ายหน้าที่   

1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สาระ 

แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชน 

และท้องถ่ิน  
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2. วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพือ่กำหนดวิสัยทัศน์ภารกิจ เป้าหมาย 

คุณลักษณะที่พึงประสงคโ์ดยมีส่วนรว่มของทุกกลุม่บริหารในโรงเรียนและชุมชน  

3. จัดทำโครงสรา้งหลักสตูรและสาระต่าง ๆ ทีก่ำหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลอ้งกับ

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์โดยบูรณาการเน้ือหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรยีนรู้

เดียวกันและระหว่างกลุม่สาระการเรียนรูต้ามความเหมาะสม  

4. นำหลักสูตรไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใชห้ลักสูตรให้เหมาะสม  

5. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

6. จัดทำหลักสูตรและแนวปฏิบัติการใช้หลักสตูร  

7. ตรวจสอบเกี่ยวกับการโอน/ย้าย หลักสตูรระหว่างโรงเรียนและหลักสูตรอื่น 

8. สำรวจความต้องการของผู้รับบริการในการจัดการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียน การเรียนแบบ

อัธยาศัย รวมทั้งกำหนดแนวทางการใช้หลักสตูร เสนอแนะกลุ่มงาน งาน ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน  

       งานการจัดตารางสอน/จัดครูเข้าสอน 

ขอบข่ายหน้าที่   

1. สำรวจความรู้ ความสามารถของครู และความสอดคล้องของครูกับหลักสูตรของโรงเรียน ประสาน

กับกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อจัดสรรอัตรากำลัง  

2. วิเคราะห์โครงสรา้งหลักสูตร สำรวจความต้องการ ความถนัดความสนใจร่วมกับกลุ่มงานแนะแนว 

และ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อจัดรายวิชาให้นักเรียนลงทะเบียน  

3. จัดตารางสอนนักเรียน ครู ตารางการใช้ห้อง และติดตาม ควบคุมให้การดำเนินการตามตารางสอน

ให้ถูกต้อง ทั้งการเรียนและการสอน  

4. แนวปฏิบัติในการจดัสอนแทน จัดสอนซ่อมเสริม สอนชดเชยและสอนแทนเมื่อครูลาหรือไปราชการ  

และติดตามผลการปฏิบัติ  

       งานกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 ขอบข่ายหน้าที่   

1. พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา โครงสรา้งเวลาเรยีน ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการ และนำไปใช้ 

ให้ถูกต้อง  

 2. จดัการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลนักเรียนในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ที่รับผิดชอบ  
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3. นิเทศการสอนครูในกลุ่มสาระการเรียนรูท้ี่รับผดิชอบอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง ปรับปรุง/

พัฒนาการสอนของครู พร้อมทั้งให้คำแนะนำและบันทึกผลส่งฝ่ายบริหารทุกครั้ง  

4. จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ไดร้ับมอบหมายเสนอต่อผู้บริหาร และประเมิน/สรุปผลการดำเนินงาน 

ทุกสิ้นปีการศึกษา  

5. จัดทำกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้บรรลุวตัถุประสงค์ และ

เป้าหมาย  

6. รับนโยบายจากผู้บริหารมาปฏิบัติและแจ้งให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรูท้ราบอย่างสมำ่เสมอ  

7. จัดการแข่งขันวิชาการภายในกลุ่มสาระฯ เพื่อเตรียมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและ

ภายนอกอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

8. ประชุมครใูนกลุ่มสาระการเรียนรู ้เกี่ยวกับการเรียนของนักเรียนพร้อมทั้งติดตามผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ส่งวาระการประชุมและบันทึกการประชุมทุกสปัดาห์  

9. ดูแลตดิตามงานสอนซ่อมเสริม ในคาบซ่อมเสริมของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

10. ดูแลรับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ หรือห้องพิเศษตา่ง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

11. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระการเรียนรูเ้พื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

12. ตรวจแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรยีนรู้พร้อมทั้งให้

ข้อเสนอแนะ และนำส่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวชิาการตรวจสอบทุกสัปดาห์  

13. มอบหมายและติดตามให้ครูจดัทำวิจัยในชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ 

ภาคเรียน  

14. รว่มกับกลุ่มบริหารวชิาการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนดา้นผลสัมฤทธิท์างการเรียนอย่างเป็น 

ระบบและมีประสิทธิภาพ  

15. จัดสอนแทนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 

16. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษ ตารางการใช้ห้อง สรุปสถิติการใช้ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ 

เสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการอยา่งน้อยภาคเรยีนละ 1 ครั้ง  

17. งานอื่น ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย  
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       งานทะเบียน  

 ขอบข่ายหน้าที่ 

1. จัดทำแผนงาน/โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียนนักเรียน  

2. ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร และรับมอบตัวนกัเรียนใหม่  

3. ดำเนินการบันทึกข้อมูลประวัตินักเรียนในระบบงานทะเบียน  

4. จัดทำสถิติจำนวนนักเรียนและการจำหน่ายนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน  

5. จัดทำทะเบียนรายชื่อนักเรียนตามชั้นเรียน สำหรับการใช้งานและบริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง  

6. จัดทำแบบฟอร์มและใบคำร้องในการดำเนินงานทุกประเภทของงานทะเบียนนักเรียน  

7. จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ประกาศนียบัตรของ

นักเรียนที่จบการศึกษา (ปพ.2) แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) แบบรายงานผลการพัฒนาคณุภาพ

ผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) บัตรประจำตัวนักเรียน ระเบียนแสดงผลการเรียน

ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) และเอกสารแสดงผลการเรียนอื่น ๆ  

8. ประมวลผลการเรียน เพื่อจัดทำประกาศผลการเรียนรายภาคเรียน สำหรับนักเรียนทุกระดับชัน้  

9. ตรวจสอบ/รับรองวุฒิการศกึษาสำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตร หรือออกจากสถานศึกษาแล้ว  

10. ดำเนินการส่งต่อนักเรียนที่ขอย้ายสถานศึกษา ขอลาออก และขอพักการเรียน  

11. ดำเนินการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศ ( GPA ) ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานโดย 

เคร่งครัด  

12. ตดิตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของงานทะเบียนเสนอต่อฝ่ายบริหาร  

13. ควบคุมการลงผลการเรียนในระบบ SGS ทุกรายวชิาให้ถูกต้อง  

14. ประสานกับงานวดัผลประเมินผลในการติดตามนักเรียนที่มีปัญหาไม่จบหลักสูตร  

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน  

1. การลาออก  

    1.1 ผู้ปกครองนักเรียนมาติดต่อโดยตรงที่งานทะเบียน  

    1.2 ขอแบบคำร้องใบลาออกและกรอกรายละเอียด  

    1.3 ผูป้กครองนักเรียนหรือบิดา มารดา ลงชื่อรับทราบการลาออก  

    1.4 เตรียมรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป เพื่อจัดทำเอกสาร (รูปถ่ายเป็นรูปปัจจุบัน เครื่องแบบ

นักเรียน ไม่เป็นรูปที่อัดด้วยระบบโพลารอยด์)  
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2. การขอรับหลักฐาน รบ.1/ปพ.1  

    2.1 รับคำรอ้งที่ห้องทะเบียน กลุ่มบริหารวิชาการ  

    2.2 ยื่นคำร้องขอหลกัฐาน  

    2.3 ถ้าเป็นการขอ รบ.1-ต, รบ.1-ป, ปพ.1 ฉบับที่ 2  

         รบ.1-ต, รบ.1-ป (จบการศึกษาก่อนปี 2547) ใช้รูปถ่ายขนาด 4x5 ซม. จำนวน 2 รูป  

         ปพ.1 (จบการศกึษาตั้งแต่ปี 2547) ใช้รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายทั้ง 2  

ขนาด เป็นรูปหน้าตรง สวมเสื้อเชิ้ตขาว ไม่สวมแวน่ตาดำ ไม่สวมหมวก)  

   - ถ้าเป็นการขอแทนฉบับที่หาย ให้แจ้งความและนำหลักฐานแจ้งความมาแสดง ถ้าเป็นการ 

ขอใบรับรอง  

 

- นักเรียนที่กำลังเรียนในโรงเรียนต้องให้ผู้ปกครองที่มีชื่อในทะเบียนบ้านมายื่นคำร้องด้วย 

ตนเอง  

- ใชรู้ปถ่ายขนาด 3x4 ซม.แต่งเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 1 รูป  

15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝา่ยบริหาร  

       งานวัดผลและประเมินผล  

ขอบข่ายหน้าที ่ 

1. จัดหาวัสด ุอุปกรณ ์เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกีย่วกับงานวัดผลและจดัเก็บเป็นแฟ้มอย่างเป็นระบบ 

2. ประสาน ดำเนินการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนไว้ในแต่ละ 

ภาคเรียนลงในระบบงานทะเบียน-วัดผล  

3. จัดทำแบบฟอร์ม แบบคำร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวัดผล  

4. เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  

5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการเรียน การหยุดพักการเรียน การเปลี่ยนแปลงวิชาเรียน     

การถอน การขอ เพิ่มวิชาเรียน  

6. การควบคุมดูแล กำกบั ติดตาม งานด้านวดัผลประเมินผลให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่

กำหนด  

7. ดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการเรียนการประเมินผลการเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีการจดัเก็บ

อย่างเป็นระบบ สะดวกแก่การสืบค้นและให้บริการ  
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8. ดำเนินการเกี่ยวกับนกัเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ  

ร้อยละ 80 การผ่อนผันให้เข้าประเมินผลปลายภาคเรียน รวมทั้งประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการ

ประเมินผลปลายภาคเรียน แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ  

9. ดำเนินการจัดทำตารางสอบกลางภาค ปลายภาค ประสานงานกับงานธรุการกลุ่มบริหารวิชาการใน

การออกคำสั่งการสอบตา่ง ๆ จัดเตรียมอุปกรณ์การสอบ เก็บรักษาข้อสอบไว้ 1 ภาคเรียน และดำเนินการ

จำหน่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ  

10. ดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักเรียนที่ไม่ผ่านรายวชิา และการลงทะเบียน

เรียนซ้ำ  

11. จัดทำสารสนเทศผลการวัดและประเมินความรู้ คุณลักษณอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน สมรรถนะสำคญัของผู้เรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

12. แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดผลให้ผู้เกี่ยวขอ้งทราบ  

13. งานอื่น ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย  

       งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ขอบข่ายหน้าที ่ 

1. จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน  

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการและพฒันาคุณภาพงานวิชาการและการบริหารงานใน

ภาพรวมของสถานศึกษา  

3. จัดระบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษา  

4. ส่งเสริมให้ครูศกึษา วิเคราะห์ วจิัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างหลากหลายในทุกกลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้ 

5. จัดหาเอกสารงานวิจัย เพื่อส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของครู  

6. ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่ครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยการศึกษา  

7. ประสานความรว่มมือในการศกึษา วิเคราะห์ วจิัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงาน วิจัยของครู  

8. รวบรวมผลการดำเนินงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู และจัดทำทำเนียบงานวิจยั 

เพื่อเผยแพร่ผลงาน 

 9. ตดิตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานวิจัยทางการศกึษาเพื่อปรับปรุง พัฒนาให้ดี

ยิ่งข้ึน  
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10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

       งานประกันคุณภาพการศึกษา  

ขอบข่ายหน้าที ่ 

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ

มาตรฐาน การศกึษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาและความต้องการของชุมนุม  

   1.1 จดัให้มีประกาศแต่งตั้งกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศกึษา ซึ่งประกอบด้วย 

คณะกรรมการ สถานศึกษา ครูและบุคลากรในโรงเรียน กรรมการนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ชมุชน องค์กร

ภาครัฐ  

    1.2 นำมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็นต้นแบบ     

เพื่อกำหนด มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจากผู้มีส่วนร่วมตามประกาศข้อ 1.1  

2. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสรา้งการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนางานและการสร้าง 

ระบบประกันคุณภาพภายในจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย สะดวก 

รวดเรว็ ปรับปรุง ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

    2.1 กำหนดผูร้ับผิดชอบมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อดำเนินการจัดทำสารสนเทศ  

    2.2 ร่วมมือกับงานแผนงาน/สารสนเทศ เพื่อวางแผนจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติ

การประจำปีการศึกษา  

3. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา  

    3.1 ร่วมมือกับงานแผนงาน/สารสนเทศ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีการศกึษา  

4. กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ผลการปฏิบัติงานแต่ละด้านของสถานศึกษา  

5. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยการดำเนินการอยา่งต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนให้ครู

ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  

     5.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน  

     5.2 แต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามปฏิทิน

งาน  
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6. จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) สรุปรายงานประจำปีโดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงาน ของ

สถานศึกษาให้ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ  

7. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานแลการรายงานผลการพัฒนา 

การศกึษาของสถานศึกษา  

8. ปรับปรุงพัฒนาทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของ 

สถานศึกษา  

9. ปรับปรุงพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลการพัฒนาการศกึษา 

10. จัดทำหนังสือราชการ คำสั่ง และแบบบันทึกที่ใช้งานในงานประกันคณุภาพภายในและมาตรฐาน  

การศกึษา  

11. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา  

12. เสนองาน/โครงการ งบประมาณประจำปีของงานประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย  

       งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ขอบข่ายหน้าที ่ 

1. จัดทำแผนงาน/โครงการ พัฒนากิจกรรมการจดัการเรียนการสอนตามหลักสูตร  

2. กำหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการวดัประเมินผล กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน  

3. นิเทศครู เรื่องแนวปฏบิัติการจดัการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

และจัดให้ครูทุกคนเข้ารว่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

4. ควบคุม ดูแล ตดิตามการเรียนการสอนกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ  

5. วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินงานกิจกรรม เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหา  

6. นิเทศการปฏิบัติงาน การใช้วัสดุอุปกรณ์ของแต่ละกิจกรรม  

7. จัดหา ควบคุมและตดิตามการใช้วัสด ุ– อุปกรณ์ของหมวดกิจกรรม  

8. ประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ และสรปุรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน 

9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

14 



18 
 

งานกิจกรรมชุมนุม  

1. กำหนดแผนการจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศกึษาและนโยบาย  

2. ประสานงานการจดักจิกรรมเพือ่พัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุมและกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้เกิด  

ประสิทธิภาพและส่งผลตอ่การพัฒนาผู้เรียนสูงสุด  

3. กำกับติดตามดูแลการจัดกิจกรรมชุมนุมให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้  

4. สรุปรายงานผลการดำเนินการของงานกิจกรรมชุมนุม  

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

งานกิจกรรมรักษาดินแดน  

1. ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดวางแผนการจัดกจิกรรมชุมนุมรักษาดินแดนให้เป็นไป

ตามระเบียบของกิจกรรมรักษาดินแดนและนโยบายของโรงเรียน  

2. ร่วมกับกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พจิารณาโครงการและระเบียบข้อบังคับของกิจกรรมรักษา 

ดินแดน  

3. วางแผนจดัให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ  

4. นิเทศติดตามและควบคุมการเรียนการสอนและการวดัประเมินผลกิจกรรมรกัษาดินแดน  

5. จัดทำทะเบียนข้อมูลเอกสารของกิจกรรมรักษาดินแดน  

6. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของกิจกรรมนั้น ๆ ในปีการศกึษาต่อไป  

7. ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน  

งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  

1. ส่งเสริมให้นักเรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครวั โรงเรียน ชมุชน สังคม และ 

ประเทศชาติ  

2. ส่งเสริมให้นักเรียนออกแบบการจัดกิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสรา้งสรรค์ตาม 

ความ ถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  

3. ส่งเสริมให้นักเรียนพฒันาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อยา่งมี 

ประสิทธิภาพ  

4. ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรมจริยธรรมตาม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้นักเรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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งานกิจกรรมลูกเสือ  

1. วางแผนการจดักิจกรรมลูกเสือ ให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  

2. จัดทำแผนงาน/โครงสร้างการจดักิจกรรมลูกเสือ เสนอผู้อำนวยการพจิารณาอนุมัติ  

3. ควบคุม ดูแลการจัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด  

4. ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์กับบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 

โรงเรียนในการจัดกิจกรรม  

5. จัดให้ครูในโรงเรียนไดเ้ข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือตามความเหมาะสม  

6. จัดทำระเบียบเอกสารการเงินของกิจกรรมอย่างมีระบบและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  

7. สรุปและวิเคราะห์ปัญหาของกิจกรรมเพือ่วางแผนการจดักิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป  

8. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการลูกเสือ เมื่อสิ้นปีการศึกษา  

9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บงัคับบัญชามอบหมาย 

       งานแนะแนว  

  ขอบข่ายหน้าที ่ 

1. บริการรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ดำเนินการจดับริการรวบรวมข้อมูล และศึกษานักเรียน 

รายบุคคลเป็นบริการจำเป็นพื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง โดยดำเนินการจดัทำระเบียนสะสม

ของนักเรียนรายบุคคล  

2. บริการสนเทศ ดำเนินการจดัห้องแนะแนวที่เหมาะสมเป็นสัดส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับการเป็น

สถานที่ให้คำปรึกษาแนะแนวแก่นักเรียน จัดบริการให้ความรู้แก่นักเรียนในหลายรูปแบบ เพื่อช่วยให้นักเรียน

ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ รู้จักตัดสินใจและวางแผนอนาคต อยา่งชาญฉลาด ได้แก ่การปฐมนิเทศ 

การเชิญวิทยากร การจัด ป้ายนิเทศ การจัดสื่อการเรียนรู้ การจัดหาเอกสารไว้บริการในห้องแนะแนว และงาน

แนะแนวสัญจรส่งเสริมการศึกษา  

3. บริการให้คำปรกึษานกัเรียนทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม ดำเนินการช่วยแนะนำนักเรียนที่มีปัญหา

ครอบคลุม ดา้นการศึกษา อาชีพ และสังคม ศึกษาและหาแนวทางช่วยเหลือให้นักเรียน แก้ปัญหาของตนเองได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

4. บริการจัดวางตัวบุคคล บริการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในด้านตา่ง ๆ ได้แก่ งาน

กองทุนเงินให ้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานทุนการศึกษา การวางแผนเลือกวิชาที่เรียน การจดัสรร โควตานักเรียน
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ระบบโควตาพิเศษ/การรบัตรง จากสถาบันการศกึษาต่างๆ และส่งเสริม ศักยภาพในด้านตา่งๆ ให้เต็มตาม

ศักยภาพของแต่ละคน  

5. บริการตดิตามผล ปฏิบัติหน้าที่ติดตามผลนักเรยีนที่มาใช้บริการ ติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษา 

และการประเมินผลการปฏิบัติงานแนะแนว  

6. การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมแนะแนว ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมแนะแนวตาม หลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุงบ พ.ศ. 2560) โดยมีขอบข่ายการจัดกิจกรรม 3 ดา้น 

คือ การแนะแนวการศกึษา การแนะแนวอาชีพ และการแนะแนวส่วนตัวและสังคม  

7. งานประสานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ประสาน ช่วยเหลือ การรู้จักนักเรียนเป็น

รายบุคคล การคดักรองและจัดกลุ่มนักเรียน การส่งเสริม/พัฒนานักเรียน และแก้ไขนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา 

รับการส่งต่อ  

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

       งานห้องสมุด  

ขอบข่ายหน้าที ่ 

1. จัดทำแผนงานหรือโครงการสำหรับงานห้องสมุด  

2. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของงานห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  

3. วางแผนจดัทำงบประมาณประจำปี ปรับปรุงห้องสมุดให้มีความทันสมัย สะอาด สวยงามจัด

บรรยากาศในห้องสมุดให้เหมาะสม  

4. จัดทำบัญชีทะเบียนหนังสือ ควบคุมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้มีการลงทะเบียนวัสดุอุปกรณ์และ

ครุภัณฑ์งานห้องสมุดอยา่งเป็นระบบ  

5. ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ เรื่องการใช้ห้องสมดุ แนะนำหนังสือใหม่ในห้องสมุด  

6. จัดซื้อหนังสือใหม่ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความสนใจ  

7. จัดหมวดหมู่หนังสือ ทำบัตรรายการและจัดทำดรรชนีวารสาร  

8. บริการให้ยืม-คืนหนังสือ และบริการตอบคำถามเกี่ยวกับข่าวสาร  

9. ร่วมมอืกับครูประจำวชิาในการนำนักเรียนใช้หอ้งสมุดเป็นกลุ่มหรือเป็นชั้นเรียน  

10. รวบรวมสิ่งพิมพ์รฐับาล เพื่อให้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา  

11. ควบคุมดูแลการใช้วสัดุอุปกรณ์ในห้องสมุดและการมาใช้บริการของนักเรียน  

12. จัดให้บริการด้านสารนิเทศ สื่อ เทคโนโลยี การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  
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13. ซ่อมแซม บำรุงรักษา หนังสือที่ชำรุด  

14. จัดทำสถิติข้อมูล เกีย่วกับการใช้บริการห้องสมุด  

15. ตดิตาม รวบรวมข้อมูล สรุป และประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี  

16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

      งานโครงการห้องเรียนพิเศษ  

       ขอบข่ายหน้าที ่ 

1. จัดทำแผนหรือโครงการงานโครงการห้องเรียนพิเศษ  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการห้องเรียนพิเศษ  

3. ประชุม ผู้ปกครอง สรา้งความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน  

4. การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ เป็นไปตามแนวทางหลักสูตรที่ สพฐ. อนุญาต  

5. ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่หน่วยกลางของโครงการห้องเรียนพิเศษกำหนด 

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

       งานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ขอบขา่ยหน้าที ่ 

1. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้ความเข้าใจ

ที่ได้รับไปขับเคลื่อนและจัดกิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนได้  

2. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีแผนการจดัการเรียนรู ้เครือ่งมือและแนวทางการขบัเคลื่อนการยกระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

3. ส่งเสริมให้มีกลุ่มที่ขับเคลื่อนการยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน สามารถนิเทศ ติดตาม การ

ขับเคลื่อนของสถานศึกษาได้ตามแผนที่กำหนด  

4. ส่งเสริมให้ครูมีการพฒันาตามแผน และกรอบการยกระดับผลการเรียน ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน  

5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู ้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระฯ ส่งเสริมให้

นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาต ิ(O - NET) ทุกกลุ่มสาระฯเพิ่มขึ้น  

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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       งานนิเทศการศึกษา  

ขอบข่ายหน้าที ่ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาครใูนการจัดกระบวนการเรยีนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน  

2. ส่งเสริมการจดัเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ทั้งดา้น

ความรู ้ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

3. จัดประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู ้เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการที่จำเป็น เพื่อจัดโครงการ

นิเทศ ภายในโรงเรียนและภายในกลุ่มสาระการเรยีนรู้  

4. ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการวางแผนจัดกจิกรรมการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ  

5. ปรึกษาหารือ อบรมสมัมนา ประชุมปฏิบัติการ ประชุมอภิปราย จัดทำเอกสารเผยแพรค่วามรู้  

6. ให้คำแนะนำและปรึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน  

7. ส่งเสริมและแนะนำให้จัดทำแผนการจดัการเรียนรู้ และบันทึกการสอน การจดัทำผลงานทาง

วิชาการเพื่อความกา้วหน้าของครู นิเทศการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้และบันทึกการสอน  

8. นิเทศและส่งเสริมให้ครู ผลิตสือ่การเรียนการสอนและจัดทำผลงานทางวิชาการ  

9. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุม่สาระตา่ง ๆ โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือ ช่วยเหลอื

กันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอื่นๆ ตาม

ความเหมาะสม  

10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

       งานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  

ขอบข่ายหน้าที ่ 

1. ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย คู่มือการบริหารจดัการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และชดุ

เอกสารกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  

2. กำหนดตัวชีว้ัดภาพความสำเรจ็ของการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของ

โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียนอย่างชัดเจน มคีวามเข้าใจตรงกัน  

3. สรา้งความตระหนัก ความเข้าใจในการดำเนินงานแก่ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา  

4. จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

5. วิเคราะห์โครงสรา้งหลักสูตรสถานศึกษาและการนำหลักสตูรไปใช้หลักสูตรระดับชั้นเรียน  

ความพร้อมของครูผู้สอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ และห้องปฏิบัติการ  

19 



23 
 

6. ปรับและออกแบบตารางเรียนที่เอื้อต่อการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้ ตามแนวทางการบริหาร

จัดการ เวลาเรียนที่ลดเวลาเรียนและเพิ่มเวลารู้ โดยแนวทางการจดักิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”       

มีรายละเอียดพร้อม ตัวอย่างในเอกสารคู่มือการบริหารจดัการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้ และในชุด

เอกสารกิจกรรม “ลดเวลา เรียน เพิ่มเวลารู้” ประกอบการดำเนินงาน  

7. ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับช่วงวัย สนองความสนใจ ความถนัด และความ

ต้องการของผู้เรียน ซึ่งอาจพิจารณาจากกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการอยู่ และหรือเลือกจากกิจกรรมในชุด

เอกสารกิจกรรม “ลด เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” หรอืจากสื่อและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  

8. ดำเนินการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมตามตารางเรียนทีก่ำหนด  

9. นิเทศ ตดิตาม ประเมินผลการดำเนินงาน  

10. ประชุม เสวนา ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) นำผลไปใช้ใน การ

พัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

11. สรุปรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน  

       งานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  

ขอบข่ายหน้าที ่ 

1. ประสานงานกับคณะทำงานในการวางแผนการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตร เป้าหมาย

และตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้า

ทางความคิด ผลิตงาน อย่างสร้างสรรค ์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  

2. จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโรงเรียนมาตรฐานสากลตามหลักสตูรในแผนปฏิบัติการประจำปี 

การศกึษา  

3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม และปฏิทินงาน ประสาน

การจดัครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้เพือ่จัดการเรียนการสอนวิชา IS (Independent Study)  

4. สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน  

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

       งานรับนักเรียน  

ขอบข่ายหน้าที ่ 

1. จัดทำแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานของงานรับนักเรียน  

2. กำหนดเขตพื้นที่บริการ โครงสร้างแผนการรับนักเรียน  
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3. กำหนดแนวปฏิบัติ ขัน้ตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการรับ

นักเรียนจากหน่วยงานตน้สังกัด  

4. จัดทำคู่มือการรับนักเรียน ใบสมัคร บัตรประจำตัวผู้สมัคร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและ 

ผู้ปกครองที่สนใจ  

5. จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามศักยภาพของนักเรยีนและตามความเหมาะสม  

6. รายงานผลการรับนักเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกดั  

7. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรบัปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น  

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

     งานสื่อเทคโนโลยี  

 ขอบข่ายหน้าที่ 

1. สำรวจสื่อการสอนของครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระ รวบรวมเป็นระบบ เพื่อใช้สื่อการสอนรว่มกันได้  

2. สำรวจ/จดัอบรม/เผยแพร่ สื่อนวตักรรมของครูทุกกลุ่มสาระ  

3. สำรวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพฒันา

คุณภาพการศกึษา  

4. จัดทำเอกสารเผยแพรแ่หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น.ให้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคลองค์กร 

หน่วยงาน  

5. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาใหเ้กิดองค์ความรู้  

6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกโรงเรียนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้

ครอบคลุมภูม ิปัญญาท้องถ่ิน  

7. ร่วมกับกลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระ ในการสรา้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

8. ประเมิน/สรุปผล การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ของครูจากนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  

9. งานอื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย  
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ  

1. การปฏิบัติการติดตามนักเรียนขาดเรียน/ขาดเรียนนาน ถ้านักเรียนขาดเรียนนานตดิต่อกันใหถ้ือ

ปฏิบัติดังนี้  

1.1 การตดิตามนักเรียนที่ขาดเรียน /ขาดเรียนนานติดต่อกัน เป็นหน้าที่โดยตรงของครทูี่ปรึกษา      

1.2 ถ้านักเรียนขาดเรียนนานติดต่อกัน 5 วันทำการ โดยไม่ทราบสาเหตุใหค้รูที่ปรึกษาดำเนินการ 

ติดตาม โดยสอบถามจากนักเรียนใกล้เคียง ครูหรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณีแล้วแจ้งให้ฝ่ายกิจการนักเรียนทราบ 

เพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป  

   1.3 ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไปพบผู้ปกครองหรือนักเรียนแล้วได้สอบถามสาเหตุและพิจารณาหาทาง

แก้ไข หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้ปฏิบัติดังนี้  

    - ถ้าเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตอ้งชี้แจงให้นักเรียนและ

ผู้ปกครองรับทราบถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาภาคบังคบั พร้อมกับ

รายงานการดำเนินงานให้ ฝ่ายบริหารรับทราบเพื่อจะไดด้ำเนินการตามระเบียบต่อไป  

- ถ้าเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ผู้ปกครองมาลาออกให้ 

ถูกต้อง  

   1.4 ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไปตามนักเรียนที่บ้านแล้วไม่พบทั้งผู้ปกครองและนักเรียน ให้งาน 

ทะเบียนนักเรียนดำเนินงานดังนี้  

        1.4.1 กรณีนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ดำเนินการดังนี้  

               1.4.1.1 ฝ่ายกิจการนักเรียนแจ้งข้อมูลที่งานทะเบียนนักเรียน  

               1.4.1.2 งานทะเบียนนักเรียนทำหนังสือของโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียน ถ้ายังไม่ไดต้อบ

รับ ให้ทำหนังสือแจ้งผู้นำชุมชน หรือองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่รับทราบ  

        1.4.2 กรณีนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ดำเนินการดังนี้  

       1.4.2.1 ฝา่ยกิจการนักเรียนแจ้งข้อมูลที่งานทะเบียนนักเรียน  

               1.4.2.2 งานทะเบียนนักเรียนทำหนังสือของโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียน ถ้ายังไม่ไดต้อบ 

รับให้ ทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองอีกเป็นครั้งที่ 2 หากยังไม่ได้รับคำตอบการติดต่อครั้งที ่2 ภายใน 10 วัน งาน

ทะเบียนนักเรียน ขออนุมัติหัวหน้าสถานศึกษาจดัทำบัญชีแขวนลอยและจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักเรียน

เพราะเหตุขาดเรียนนาน แล้วแจ้งให้ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  

        1.4.2.3 งานทะเบียนทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบวา่โรงเรียนได้จำหน่าย

นักเรียนออกแล้ว  
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 2. แนวทางการปฏิบัติเรื่องการขาดเรียนและขาดเรียนนานของนักเรียน มีดังนี้  

     2.1 ครูที่ปรกึษา/ครปูระจำวิชาสำรวจการมาเรียนของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบทุกวันและทุกชัว่โมง

ที่สอน  

     2.2 เมื่อพบว่ามีนักเรยีนขาดเรียนบ่อยและขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันต้องปฏิบัติดังนี้  

          2.2.1 ถ้าเป็นครูประจำวิชาที่สอนให้รายงานนักเรียนที่ขาดเรียนนานและขาดเรียนบ่อย ๆ ให้

ครูที่ปรึกษารับทราบ และครูที่ปรึกษาต้องตดิตามนักเรียนที่ขาดเรียนตามแนวปฏิบัติข้อ 1.2,1.3,1.4 แล้วแต่

กรณี  

   2.2.2 ถ้าครูที่ปรึกษาสำรวจแล้วพบว่านักเรียนในชั้นขาดเรียนบ่อยและขาดเรียนตดิต่อกันเป็น

เวลานาน ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติข้อ 1.2,1.3,1.4 18  

 3. นักเรียนแขวนลอย  

     ความหมายของคำ “นักเรียน” หมายความว่า บุคคลที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาของ

โรงเรียน “นักเรียนแขวนลอย” หมายความว่า นักเรียนที่มีรายชื่ออยูใ่นบัญชีรายชื่อนักเรียนในชั้นตา่ง ๆที่

โรงเรียน จัดทำขึ้นตอนตน้ปีการศึกษา หรือมีชื่ออยู่ในสมุดประเมินผลรายวิชา และขาดเรียนนานโดยไม่ทราบ

สาเหตุ ไม่มีตัวตน มิไดล้าออกจากโรงเรียน และโรงเรียนไม่สามารถจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนนักเรียนได้ 

ขั้นตอนการจดัทำบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย  

     3.1 เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 5 วันทำการ โดยไมท่ราบสาเหตุ ให้ปฏิบัติดังนี้  

          3.1.1 ครทูี่ปรึกษาบันทึกรายงานฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อตดิตามนักเรียน และดำเนินการสบืหา

ข้อมูลเบื้องต้น  

   3.1.2 ฝา่ยกิจการนกัเรียนรายงาน หัวหน้ากลุ่มบริหารทัว่ไปและนำเสนอข้อมูล  

   3.1.3 หัวหน้ากลุ่มบริหารทัว่ไปและคณะกรรมการดำเนินการติดตามนักเรียน ครั้งที ่1  

     3.2 เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 10 วันทำการ โดยไมท่ราบสาเหตุให้ปฏิบัติดังนี้  

       3.2.1 ครูที่ปรึกษารายงานฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อลงบัญชีรายชื่อนักเรยีนแขวนลอยและ

ติดตามนักเรียน  

    3.2.2 ฝา่ยกิจการนกัเรียนรายงานหัวหน้ากลุ่มบรหิารทั่วไป และนำเสนอข้อมูล  

        3.2.3 หัวหน้ากลุ่มบริหารทัว่ไปเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อขออนุมัติลงบัญชีรายชื่อ

นักเรียนแขวนลอย พร้อมเหตุผล  
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       3.2.4 ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัต ิหรือพจิารณาสั่งการ  

       3.2.5 นายทะเบียน จัดทำบัญชรีายชื่อนักเรียนแขวนลอย  

  3.3 ครูที่ปรกึษา มีหน้าทีด่ังนี้  

       3.3.1 สำรวจและติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 5 วันทำการ และเสนอชื่อนักเรียนต่อ 

ฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อติดตามนักเรียน  

       3.3.2 สำรวจและติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 10 วันทำการ และเสนอชื่อนักเรียนต่อ 

ฝ่ายกิจการนักเรียน เพือ่ลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย และติดตามนักเรียน  

  3.4 ฝ่ายกจิการนักเรียน มีหน้าที่ดังนี้  

       3.4.1 ตดิตามนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 5 วันทำการ  

       3.4.2 เสนอชื่อนักเรยีนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 10 วันทำการ เพื่อลงบัญชีรายชื่อนักเรียน

แขวนลอย และติดตามนกัเรียน  

    3.4.3 เมื่อผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอยแล้วให้แจ้งนาย

ทะเบียน เพื่อลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย  

  3.5 ผู้บริหารสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้  

    3.5.1 ตรวจสอบข้อมูล  

     3.5.2 พิจารณาสั่งการอนุมัติให้ลงบัญชีรายชื่อนกัเรียนแขวนลอย หรือสั่งการอื่นใดตามที่

เห็นสมควร  

  3.6 นายทะเบียน มีหน้าที่ดังนี้  

       3.6.1 รับทราบคำสั่งจากผู้บริหารสถานศึกษา  

    3.6.2 จัดทำทะเบียนรายชื่อนักเรียนแขวนลอย การยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย  

  3.7 กรณีที่นักเรียนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย กลับมารายงานตัวเพื่อเข้าเรียน

ตามปกต ิให้ปฏิบัติดังนี้  

    3.7.1 ครูที่ปรึกษารายงานฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อขอยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย  

       3.7.2 ฝา่ยกิจกรนักเรียนรายงานหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  

       3.7.3 หัวหน้ากลุ่มบริหารทัว่ไปรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา  

       3.7.4 ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัตใิห้ยกเลิกรายชื่อนกัเรียนแขวนลอยคนนั้น  

       3.7.5 นายทะเบียนลงบัญชียกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอยคนนั้น  
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  3.8 ข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่จริงในปัจจุบันของโรงเรียน ฐานข้อมูลนักเรียนของโรงเรียน มาจาก

ทะเบียนนักเรียนในช่วงตอนต้นปีการศกึษา สามารถแบ่งออกได้สองกลุ่ม ดังนี้  

       3.8.1 ข้อมูลนักเรียนที่ยังไม่สามารถจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียนได้ เช่น นักเรียนที่เรียน

ครบหลักสูตร แต่ไม่จบหลักสูตรได้ตามกำหนด นักเรียนที่ขาดเรียนไปโดยไม่ได้ลาออก  

       3.8.2 ข้อมูลนักเรียนที่มีรายชื่ออยูใ่นบัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นต่าง ๆ (ห้องต่างๆ) ที่โรงเรียน

จัดทำขึ้นตอนต้นปีการศกึษา  

       3.8.3 ในระหว่างปีการศึกษา จะมีนักเรียนเข้า – ออก ระหว่างปีการศกึษา แบ่งออกได้ 3 กลุ่ม 

ดังนี้  

      3.8.3.1 นักเรียนเข้าใหม่ ระหว่างปีการศึกษา  

    3.8.3.2 นักเรียนที่ออกกลางคัน ระหวา่งปีการศกึษา  

    3.8.3.3 นักเรียนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย  

    3.8.4 การรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จรงิในปัจจุบันของโรงเรียน ต้องพจิารณา

จากข้อมูล จำนวนนักเรียนที่มีรายชื่อในบัญชีนักเรยีนประจำชั้น ที่โรงเรียนจัดทำขึ้นตอนต้นปีการศกึษา บวก

เพิ่มด้วยจำนวน นักเรียนที่เข้าใหม่ระหว่างปีการศกึษา ลบออกดว้ยจำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคนัระหว่าง   

ปีการศึกษา และลบออกด้วยจำนวนนักเรียนที่มีชือ่อยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรยีนแขวนลอย  

 4. แนวปฏิบัติในการแก“้0”  

  ในการแก้“0” มีแนวปฏบิัติดังนี้  

  4.1 ให้นักเรียนแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และก่อนแก้ตัวทกุครั้งนักเรียนต้องยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวที่

ฝ่ายวิชาการก่อน  

  4.2 การดำเนินการสอบแก้ตัวเป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอนเมื่อมีนักเรียนติด “0” ในรายวิชาที่

รับผิดชอบ ต้องดำเนินการแก้“0” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตาม

กำหนด ให้รายงานฝา่ยวชิาการรับทราบ ถ้าไม่ดำเนินการใดๆ ถือว่าบกพรอ่งต่อหน้าที่ราชการ  

  4.3 ครูผู้สอนต้องจัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนก่อนสอบแก้ตัวทุกครั้ง  

  4.4 ช่วงเวลาของการสอบแก้ตัวให้เป็นไปตามกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  

  4.5 ถ้านักเรียนไม่มาสอบแก้ตัวตามระยะเวลาทีก่ำหนดถือว่าได้ผลการเรยีน “0” ตามเดิม และมี

สิทธิสอบแก้ตัวได ้2 ครั้ง ถ้านักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 แล้วยังไม่ผ่านใหป้ฏิบัติตามแนวปฏิบัติการเรียนซ้ำ  
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  4.6 ครูที่ปรกึษาเป็นผู้มีหน้าที่ติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกรายวิชา 

พร้อมทั้งกวดขันให้นักเรยีนมาดำเนินการแก้ “0” ตามกำหนดเวลา  

  4.7 การให้นักเรียนสอบแก้ตัว ครูผู้สอนควรดำเนินการดังนี้  

   4.7.1 ตรวจสอบดูว่านักเรียนติด “0” เน่ืองจากไม่ผ่านจุดประสงค์ใดหรือตัวชี้วดัใด  

   4.7.2 ดำเนินการสอนซ่อมเสริมในจุดประสงค์/ตวัชี้วัดที่นักเรียนสอบไม่ผ่าน  

   4.7.3 การดำเนินการสอบแก้ตัว คำว่า“สอบแก้ตวั”ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทดสอบดว้ย

ข้อสอบที่เป็นข้อเขียนเท่านั้น นักเรียนจะสอบแก้ตัวอย่างไรนั้นต้องดวู่าในจุดประสงค์นั้นนักเรียนไม่ผ่านตรง

ส่วนใด เช่น ในส่วน K, P, A ก็ให้ซ่อมตรงคะแนนในส่วนนั้น  

  4.8 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก ้“0” ของนักเรียน  

   4.8.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลสำรวจนักเรียนทีม่ีผลการเรียน “0” และกำหนดวัน เวลา สอบ

แก้ตัวตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ  

   4.8.2 แจ้งให้นักเรียนที่มผีลการเรียน “0” ได้รับทราบ  

   4.8.3 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อชว่ยดูแลและติดตามนักเรยีนมาดำเนินการแก้

“0”  

   4.8.4 นักเรียนที่ตดิ “0” มายื่นคำร้องขอแก้“0” ที่ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายวชิาการแจ้งให้ครู

ประจำวิชา รับทราบ พรอ้มกับใบคำร้องขอสอบแก้ตัวของนักเรียน  

   4.8.5 ครูประจำวชิาดำเนินการสอนซ่อมเสริมและให้นักเรียนสอบแก้ตัว  

   4.8.6 ครูประจำวชิานำผลการสอบแก้ตวัของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ  

   4.8.7 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการสอบแก้ตวัให้นักเรยีนและครูที่ปรึกษารับทราบ  

  4.9 ระดับผลการเรียนหลังจากนักเรียนทำการสอบแก้ตัวแล้วอยู่ที่ “ 0 ” หรือ “ 1 ” เท่านั้น 

ระดับผลการ เรียนหลังสอบแก้ตัวถ้านักเรียนยังได้“ 0 ” อยู่ ให้นักเรียนผูน้ั้นเรียนซ้ำใหม่หมดทั้งรายวิชา  

 5. แนวปฏิบัติในการแก“้ร” 

  ในการแก้“ร” มีแนวปฏิบัติดังนี้  

  5.1 การดำเนินการแก้“ร” เป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียนติด “ร” ในรายวิชาที่

รับผิดชอบ ต้องดำเนินการแก้“ร” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตาม

กำหนด ให้รายงานฝา่ยวชิาการรับทราบ ถ้าไม่ดำเนินการใดๆ ถือว่าบกพรอ่งต่อหน้าที่ราชการ  

  5.2 การแก้ไขผลการเรียน “ร” แยกออกเป็น 2 กรณี คือ  
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   5.2.1 ไดร้ะดับผลการเรยีน “0 – 4” ในกรณีที่เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วย หรือเกิด

อุบัติเหตุ ไม่สามารถมาเข้าสอบได้  

   5.2.2 ไดร้ะดับผลการเรยีน “0 – 1” ในกรณีที่สถานศึกษาได้พจิารณาแลว้เห็นว่าไม่ใช่เหตุ

สุดวิสัย เช่น มีเจตนาหลบการสอบเพื่อหวังผลบางอย่าง หรือ ไม่สนใจทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำ เป็นต้น   

  5.3 การแก้“ ร ” ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป ถ้านักเรียนที่มีผลการเรียน    

“ ร ” ไม่มา ดำเนินการแก้“ร” ให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา นักเรียนผู้นั้นต้องเรียนซ้ำทั้งรายวิชาหรือเปลี่ยน

รายวชิาใหม่ ในกรณีที่เป็นรายวิชาเพิ่มเติม  

  5.4 ถ้าหากนักเรียนที่มีผลการเรียน “ ร ” ผู้นั้นไม่สามารถมาทำการแก้ “ ร ” ตามกำหนดเวลาได้

เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาจะขยายเวลาการแก้ “ ร ” ออกไปอีก 1 ภาค

เรียนแต่ถ้าพ้นกำหนดแล้ว นักเรียนยังไม่มาดำเนินการแก้“ ร ” ให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้ำใหม่หมดทั้งรายวิชา  

  5.5 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้“ ร ” ของนักเรียน  

   5.5.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลสำรวจนักเรียนทีม่ีผลการเรียน “ ร ” และแจ้งให้นักเรียน

รับทราบ  

   5.5.2 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อชว่ยดูแลและติดตามนักเรยีนมาดำเนินการแก้   

“ ร ”  

   5.5.3 นักเรียนที่ตดิ “ ร ” มายื่นคำร้องขอแก้ “ ร ” ที่ฝา่ยวิชาการ และฝา่ยวิชาการแจ้งให้ครู

ประจำวิชารับทราบ  

   5.5.4 ครูประจำวชิาดำเนินการแก้ “ ร ” ให้กับนักเรียน  

   5.5.5 ครูประจำวชิานำผลการแก้ “ ร ” ของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ  

   5.5.6 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการแก้“ ร ” ให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ  

 6. แนวปฏิบัติในการแก ้“ มส. ” 

   ในการแก้ “มส.” มีแนวปฏิบัติดังต่อไปน้ี  

   6.1 ครูผู้สอนไดพ้ิจารณาสาเหตุที่นักเรียนได้ผลการเรียน “มส.” ซึ่งมีอยู่ 2 กรณ ีคือ  

   6.1.1 นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 60 % ไม่มีสิทธิยืน่คำรอ้งขอมีสิทธิ์สอบ ตอ้งเรียนซ้ำใหม่หมด  

   6.1.2 นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 80 % แต่ไม่น้อยกว่า 60 %  

    6.1.2.1 ให้นักเรียนยื่นคำร้องขอแก้ผลการเรียน “มส.” จากครูผู้สอน  
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    6.1.2.2 ครูผู้สอนต้องจดัให้นักเรียนเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้เวลาครบตามรายวชิานั้น ๆ โดย

อาจใช ้ชั่วโมงว่าง/วันหยดุ  

    6.1.2.3 เมื่อนักเรียนมาดำเนินการแก้ “มส.”ตามข้อ 2 แล้วจะไดร้ะดับผลการเรียน 0–1  

    6.1.2.4 ถ้านักเรียนไม่มาแก้“มส.” ให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดให้นักเรยีนผู้นั้นต้อง

เรียนซ้ำ  

    6.1.2.5 ถ้ามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถมาแก ้“มส.” ได้ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า

สถานศึกษาที่จะขยายเวลามาแก้ “มส.” ออกไปอีก 1 ภาคเรียน เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้ำ

หรือให้เปลี่ยนรายวิชาใหม่ ได้ในกรณีที่เป็นรายวิชาเพิ่มเติม  

  6.2 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก ้“มส.” ของนักเรียน  

   6.2.1 ครูประจำวชิาแจ้งผล “มส. “ ของนักเรียนที่ฝ่ายวิชาการ  

   6.2.2 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลแจ้งนักเรียนที่มีผลการเรียน “มส.” รับทราบ  

   6.2.3 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อชว่ยดูแลและติดตามนักเรยีนมาดำเนินการแก้

“มส.”  

   6.2.4 นักเรียนที่ตดิ“มส.” นำผู้ปกครองมายื่นคำร้องขอแก้ “มส.” ที่ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ

แจ้งให้ครูประจำวชิารับทราบ เพื่อดำเนินการแก ้“มส.”ของนักเรียนตามแนวปฏิบัติการแก้ “มส.” ของ

นักเรียน ครูประจำวิชานำผลการแก้“มส.” ของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ ฝา่ยวิชาการแจ้งผล

การแก้“มส.” ให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ  

 7. แนวปฏิบัติในการเรยีนซ้ำ  

     ในการจดัให้นักเรียน “ เรียนซ้ำ ” มีแนวปฏิบัติดังนี้  

  7.1 ให้ครูผู้สอนเดิมในรายวิชานั้นเป็นผู้รับผิดชอบสอนซ้ำ  

  7.2 การดำเนินการ “เรียนซ้ำ” เป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียน“เรียนซ้ำ” ใน

รายวชิาทีร่ับผิดชอบต้องดำเนินการ “เรียนซ้ำ” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถดำเนินการให้

แล้วเสร็จตามกำหนด ให้รายงานฝา่ยวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ดำเนินการใดๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ  

  7.3 ครูผู้สอนและนักเรียนกำหนดจัดตารางเรียนร่วมกันให้จำนวนชั่วโมงครบตามระดับชั้น และ

ครบตามหน่วยการเรียนของรายวิชานั้น ๆ ครูผู้สอนอาจมอบหมายงานใหใ้นชั่วโมงที่กำหนด จะสอนหรือ

มอบหมายงานให้ทำ จะมากหรือน้อยต้องพิจารณาตามความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
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  7.4 สำหรับช่วงเวลาที่จดัให้เรียนซ้ำอาจทำไดด้ังนี้  

   7.4.1 ชั่วโมงว่าง  

   7.4.2 ใช้เวลาหลังเลิกเรียน  

   7.4.3 วันหยุดราชการ  

   7.4.4 สอนเป็นครั้งคราวแล้วมอบหมายงานให้ทำ  

  7.5 การประเมินผลการเรียนให้ดำเนินการตามระเบียบการประเมินผลทุกประการ  

  7.6 ครูผู้สอนส่งผลการเรยีนซ้ำพร้อมกับการประเมินผลปลายภาคเรียนให้ฝ่ายวิชาการ  

  7.7 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการ “เรียนซ้ำ” ของนักเรียน  

   7.7.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลสำรวจและแจ้งนกัเรียนที่ต้อง “เรียนซ้ำ” รับทราบ  

   7.7.2 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อชว่ยดูแลและติดตามนักเรยีนมาดำเนินการ 

“เรียนซ้ำ”  

   7.7.3 นักเรียน “เรียนซ้ำ” มายื่นคำร้องขอ “เรียนซ้ำ” ที่ฝ่ายวิชาการ  

   7.7.4 ฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครูประจำวิชารับทราบ เพื่อดำเนินการ “เรียนซ้ำ” ของนักเรียน ตาม

แนวฏิบัติ  

   7.7.5 ครูประจำวชิานำผลการประเมินการ “เรียนซ้ำ”ของนักเรียนรายงานให้ฝ่ายวิชาการ

รับทราบ  

   7.7.6 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการ“เรียนซ้ำ”ให้นักเรยีนและครูที่ปรึกษารับทราบ  

 8. แนวปฏิบัติการจัดสอนแทน  

  8.1 ทุกครั้งที่มีครใูนกลุ่มสาระการเรียนรูต้ิดราชการ/ขาด ลา ฯลฯ ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได ้

ใหฝ้่ายวิชาการหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย จัดให้มีการสอนแทนในชั่วโมงนั้น ๆ  

  8.2 บันทึกการจัดสอนแทนในเอกสารที่ฝา่ยวิชาการแจกให้ทุกครั้ง  

  8.4 ฝ่ายวิชาการรวบรวมการสอนแทนเมื่อสิ้นภาคเรียนทุกภาคเรียน รายงานต่อผู้อำนวยการ

โรงเรียน 

  หมายเหตุ เมื่อครูท่านใดมีธุระจำเป็นที่จะต้องลากิจ หรือไปราชการ จะตอ้งทำการแลกชั่วโมงสอน 

หรือจัดเตรียม เอกสาร เช่น ใบงาน ใบความรู้หรอื มอบหมายงานให้นักเรียนทำในช่วงเวลาดังกลา่ว แล้วมอบ

ให้หัวหน้ากลุ่มสาระ เพื่อให้ผู้ที่ทำการสอนแทนจะได้ทำการสอนต่อไป 
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 9. แนวปฏิบัติการส่งแผนการจัดการเรียนรู้  

    ครูทุกคนจะต้องมีแผนการจดัการเรียนรู ้ก่อนนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และมีแนว

ปฏิบัติดังนี้  

  9.1 ให้ครูทกุคนจัดทำแผนการจดัการเรียนรู ้มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด เพือ่

กำหนดขอบข่าย สาระทีจ่ะใช้ในการจดัการเรียนการสอน มีการจัดทำโครงสร้างรายวิชาและแผนการประเมิน

ให้ครบถ้วน ในการจัดทำ แผนการจดัการเรียนรูใ้ห้มีองค์ประกอบของแผนครบถ้วน โดยยึดรูปแบบที่ฝ่าย

บริหารวิชาการกำหนดให ้ 

   องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย  

   1) รายละเอียดของแผนการจดัการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้  

   2) สาระสำคัญ/ความคดิรวบยอด  

   3) ตัวชีว้ัด/จดุประสงค์การเรียนรู้  

   4) สาระการเรียนรู ้ 

       -  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

       -  สาระการเรียนรูท้้องถ่ิน (ถ้ามี)  

   5) สมรรถนะผู้เรียน (เฉพาะหัวข้อที่ต้องการประเมินผู้เรียน)  

   6) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เฉพาะหัวข้อที่ต้องการประเมินผู้เรียน)  

   7) กิจกรรมการเรียนรู ้ 

   8) การวัดและการประเมินผล  

   9) สื่อ/แหล่งเรียนรู้  

   หมายเหตุ  อาจมกีารเพิม่เติมรายละเอียดไดต้ามความเหมาะสมและธรรมชาติของวิชาที่จดั

กิจกรรม  

  9.2 ให้คุณครูบันทึกรายงานการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้เสนอฝ่ายบรหิารวิชาการและหัวหน้า 

สถานศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำแผนไปใช้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน  

  9.3 การจดัส่งแผนการจดัการเรียนรู้ของครูให้จดัส่งที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ก่อนนำไปใช้จดั 

กิจกรรม 2 สัปดาห์ และให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้รวบรวม ตรวจสอบ และรายงานฝา่ยบริหาร

วิชาการ หากไม่รายงานถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่   

  9.4 หลังการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวัน ให้ครูทกุคนที่มีคาบสอนบันทึกหลังสอนทุก

ครั้ง  
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  9.5 หลังจากจัดการเรียนรู้จนครบหน่วยการเรียนรู้ ให้มีการวดัและประเมินผลผู้เรียนให้เสร็จสิ้น 

โดยแจ้ง ข้อมูลนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินและไม่ผ่านเกณฑ์ ในกรณีทีน่ักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ให้ทำการซ่อน

เสริมและหาวิธีช่วยเหลือ ดำเนินการประเมินผลจนกระทั่งนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมดในหน่วยนั้น 

ก่อนจะไปสอนใน หน่วยการเรียนรู้ถัดไป  

 10. แนวปฏิบัติในการเข้าห้องเรียนและออกจากห้องเรียนของครูผู้สอน  

  ในการเข้าใช้ห้องเรียนของครูซึ่งเป็นห้องเรียนที่ต้องใช้ร่วมกันจึงจำเป็นต้องช่วยกันรักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบวินัย และจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้  

  10.1 ให้คุณครูเข้าห้องเรียนที่รับผิดชอบสอนตามตารางสอนที่ทางฝ่ายบรหิารวิชาการจดัให้ให้ตรง

เวลาและสอนให้เต็มเวลาที่กำหนด  

  10.2 หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการใช้ห้องเรียน ในการจดักิจกรรมให้แจ้งให้ผู้ที่

รับผิดชอบห้องนั้น ๆ ทราบล่วงหน้าและมีการลงบันทึกการใช้ห้องให้เรียบร้อย เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ

ต่าง ๆ เป็นต้น  

  10.3 ให้คุณครูเข้าสอนให้ตรงเวลาตามตารางสอนกำหนด หากติดราชการ/ขาด/ลา ฯลฯ ให้

มอบหมายให้มีผู้สอนแทน การมอบหมายงานให้เด็กปฏิบัติเพียงลำพังโดยไม่มีครูควบคุมเป็นสิ่งไม่ควรกระทำ 

เน่ืองจากเป็นละทิ้ง/ทอดทิ้งหน้าที่ในการสอน ซึ่งมีความผิดชัดเจน  

  10.4 การจดัการเรียนรู้ควรจดัสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู ้กระตุ้นให้

นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการคดิและลงมือปฏิบัติ ใช้สื่อการเรียนที่หลากหลายทันสมัย มีการวัดและประเมินผลที่

หลากหลายเน้นที่พัฒนาการของผู้เรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล  

  10.5 ก่อนหมดเวลาเรียน ให้นักเรียนได้จัดโต๊ะ-เก้าอี้ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย จัดเก็บสิ่งของเข้าที่

ให้เรียบร้อย และเก็บกวาดห้องเรียนให้สะอาด ทิง้ขยะ สำรวจความเรียบร้อยก่อนออกจากห้อง เช่น ไฟฟา้และ

พัดลม ตลอดจน โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบรอ้ย  

  10.6 ออกจากห้องเรียนเมื่อหมดเวลาและมีเสียงสัญญาณดัง  

  หมายเหตุ หากห้องเรียนสกปรก ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่พร้อมให้นักเรียนเข้าไปใช้ 

บริการ ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ฝ่ายบริหารวชิาการทราบทันท ีและครูที่ใช้ห้องเรียนก่อนคาบนั้น

จะต้อง รับผิดชอบ เพราะเป็นหน้าที่ของครูผู้นั้นโดยตรง ทั้งนี้จะพจิารณาจากตารางการใช้ห้องตามตารางสอน

ที่ฝ่ายบริหารวิชาการจัดไว้ไห้ กรณีห้องข้างเคียงไม่มีครูเข้าสอนหรือครูเข้าห้องสายและนักเรียนส่งเสียงดัง 
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รบกวนการเรียนของห้องอื่น ให้ครูที่ไดร้ับความเดือดรอ้นรายงานให้ฝ่ายบริหารวิชาการทราบทันที เพื่อรายงาน

ให้ผู้อำนวยการทราบต่อไป  

 11. เอกสาร ปพ. 5  

  11.1 ฝ่ายวิชาการได้จดัทำ ปพ. 5 พร้อมรายชื่อนักเรียนทุกห้อง ครูทกุทา่น ทุกรายวชิา สามารถ

ดาวน์โหลดได้ที่เว็ปไซด์ของโรงเรียน  

  11.2 การบันทึกรายการต่างๆ  

   11.2.1 การวิเคราะห์ผู้เรยีน ด้านการเรียน ม.1 และ ม. 4 ให้ใช้ผลสอบ O-NET หรือผลการ

เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชานั้นๆ ส่วน ม. 2, ม.3, ม. 5 และ ม.6 

ให้ใช้ผลการเรียนในรายวิชานั้นๆ ในชั้นที่ถัดลงมา 1 ระดับชั้น (ปีการศึกษาที่ผ่านมา)  

   11.2.2 การวิเคราะห์ผู้เรยีน ด้านพฤตกิรรม ให้ใชผ้ลการประเมิน SDQ ม.1 และ ม. 4 ให้

ประเมินใหม ่ส่วน ม. 2, ม.3, ม. 5 และ ม.6 ให้ใช้ผลการประเมินในชั้นทีถ่ัดลงมา 1 ระดับชั้น (ปีการศกึษาที่

ผ่านมา)  

   11.2.3 การบันทึกเวลาเรียนในช่องวันที่ ให้ใส่วัน จันทร์-วันศุกร์ (เช่น 17-18-19-20-21) ให้

ครบทุกช่อง สว่นในช่องเวลาเรียน ถ้าเป็นคาบคู่ใหเ้พิ่มช่องให้ครบตามจำนวนคาบ  

   11.2.4 ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ลงในช่องเวลาเรียนของนักเรียนแต่ละคน ถ้านักเรียนขาด ลา ให้ใส่ 

(ข) ขาดเรียน (ล) ลา  

   11.2.5 ช่องรวมเวลาเรียน ตัวเลขด้านบน คือร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ดา้นล่าง คือจำนวน

คาบเต็ม  

   11.2.6 อัตราสว่นคะแนน ระหว่างภาค:ปลายภาค 5 วชิาหลัก ทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม ควร

กำหนด สดัส่วนเป็น 70:30 ส่วนวิชาอื่น ๆ เช่น สขุศึกษาพลศึกษา ศิลปศกึษา การงานอาชพีและเทคโนโลยี 

อาจใช้สดัส่วน 80:20, 90:10 ตามความเหมาะสม  

   หมายเหตุ หลักสูตรฯ 51 เน้นให้เก็บคะแนนระหว่างภาคมากกวา่ปลายภาค ซึ่งการเก็บระหว่าง

ภาคถือว่าเป็นการประเมินเพื่อพัฒนานักเรียน (formative) ส่วนการเก็บคะแนนปลายภาคเป็นการประเมินเพื่อ

สรุปผล (summative)  

   11.2.7 การสอบจุดประสงค์ และการสอบกลางภาค ให้ใส่คะแนนที่นักเรยีนได้ลงในช่องบันทึก

คะแนน สำหรับนักเรียนที่ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด หลังจากมีการสอบแก้ตัวแล้ว จะได้ไม่เกินครึ่งของ

คะแนนเต็ม ให้บันทึกดังนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน นักเรียนสอบได้ 2 คะแนน หลังจากสอบแก้ตัวแล้ว ได้ 6 
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คะแนน (เกณฑ์ที่ครูกำหนด) บันทึกคะแนนเป็น 2/6 หากบันทึกเฉพาะ เลข 2 แสดงว่า นักเรียนยงัไม่สอบแก้

ตัวเพื่อปรับคะแนน  

   11.2.8 การวดัและประเมินผลด้านคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ให้กรอกระดับคะแนน 0, 1, 2, 

และ 3 และสรุประดับคณุภาพ  

   11.2.9 การวดัและประเมินผลด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ประสงค์ ให้กรอกระดับ

คะแนน 0, 1, 2, และ 3 และสรุประดับคุณภาพ 

   11.2.10 คำอธิบายรายวชิา ตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู้ พิมพ์หรือเขียนก็ได้  

 12. การจัดทำแบบทดสอบกลางภาค/ปลายภาค  

  ในการดำเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค แนวปฏิบัติดังนี ้ 

  12.1 ใชรู้ปแบบตามที่ฝ่ายวิชาการกำหนด  

  12.2 ครูประจำวชิาออกข้อสอบโดยให้มีข้อสอบทั้งแบบปรนัยและอัตนัย ในอัตราส่วน 70:30 หรอื

ตามสัดสว่นที่ตกลงกัน  

  12.3 นำข้อสอบ O-Net ในปีที่ผ่านๆ มาบรรจุลงไปในข้อสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคอย่าง

น้อยร้อยละ 10 ของข้อสอบทั้งหมด เช่น ข้อสอบ 40 ข้อ มีข้อสอบ O-Net จำนวน 4-5 ข้อ เป็นต้น  

  12.4 ข้อสอบควรครอบคลุมทั้ง ความรู้ความจำ(1) ความเข้าใจ(2) การนำไปใช้(3) วิเคราะห์(4) 

สังเคราะห์(5) การประเมินค่า(6)  

  12.5 ข้อสอบต้องผ่านการหาค่า IOC โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มสาระเดียวกันจำนวน 3-5 คน  

(ค่า IOC คือ ค่าความเทีย่งตรงของข้อสอบ โดยคา่ความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์ที่ใช้ได้อยู่ระหว่าง 

0.50-1)  

  12.6 ส่งข้อสอบต้นฉบับ พร้อมสำเนาครบถ้วนตามจำนวนผู้เข้าสอบ ให้ฝ่ายวิชาการตรวจสอบทัน

ตามกำหนดเวลา หากล่าช้ากวา่กำหนด ถือว่าบกพร่องตอ่หน้าที่ราชการ  

 13. การรายงานผลการวัดและประเมินผลการเรียน  

  การวัดและประเมินผลการเรียน ทีจ่ะต้องรายงานให้ทันตามกำหนดเวลาตามปฏิทินงานฝ่าย

วิชาการ ซึ่งหากล่าชา้กวา่กำหนดถือว่าบกพร่องตอ่หน้าที่ราชการ มีดังนี้  

  13.1 การส่งสมุด ปพ. 5  

  13.2 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย  

   13.2.1 กิจกรรมชุมนุม  

   13.2.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ีและนักศึกษาวชิาทหาร  
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   13.2.3 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  

   13.2.4 กิจกรรมแนะแนว  

  13.3 การบันทึกข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียนในรายวชิาทีร่ับผิดชอบลงใน SGS  

 เอกสารหลักฐานทางการศึกษา  

 1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) (ปพ.1)  

  เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นของหลักสูตร

การศกึษาขั้นพื้นฐานแตล่ะช่วงชั้น ได้แก่ผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ผลการประเมินการอ่าน 

คิด วิเคราะห์ เขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของโรงเรียน และผลการประเมินกจิกรรมพัฒนา

ผู้เรียน โรงเรียน จะต้องจัดทำและออกเอกสารนีใ้ห้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อจบการศกึษาแตล่ะช่วงชั้น เพื่อ

ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้  

  - แสดงผลการเรียนของผู้เรียนตามโครงสร้างหลกัสูตรของโรงเรียน  

  - รับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามข้อมูลที่บันทึกในเอกสาร  

  - ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกศึกษาของผู้เรียน  

  - ใช้เป็นหลักฐานแสดงวฒุิการศึกษาเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อสมัครงานหรือขอรับสิทธิประโยชน์อื่น

ใดที่พึงมพีึงไดต้ามวุฒกิารศึกษานั้น  

 2. หลักฐานแสดงวุฒกิารศึกษา (ประกาศนียบัตร) (ปพ.2)  

  เป็นวุฒิบัตรที่มอบให้ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกาศและ

รับรองวุฒิ การศึกษาของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับศักดิ์และสิทธติ่างๆ ของผู้สำเร็จการศึกษาตามวุฒิแห่ง

ประกาศนียบัตรนั้น ประกาศนียบัตรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้   

  - แสดงวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน  

  - ตรวจสอบวุฒิทางการศกึษาของผู้เรียน  

  - ใช้เป็นหลักฐานแสดงวฒุิการศึกษา เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อสมัครงานหรอืขอรับสิทธิประโยชน์ 

อื่นใดที่พึงมพีึงไดต้ามวุฒกิารศกึษาแห่งประกาศนยีบัตรนั้น  

 3. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)  

  เป็นเอกสารสำหรับสรุปผลการเรียนของผู้สำเร็จการศกึษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละ

ช่วงชั้น โดยบันทึกข้อมูลของผู้เรียนที่จบการศึกษาช่วงชั้นเดียวกัน รุ่นเดียวกัน ไวใ้นเอกสารฉบับเดียวกัน เป็น

เอกสารที่ผู้บริหาร โรงเรยีนใช้สำหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนจบช่วงชั้น เป็นเอกสารทาง

การศกึษาที่สำคัญที่สุด ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติหรือคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน ผู้ที่มรีายชื่อใน
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เอกสารนี้ทุกคน จะได้รับรองวุฒิทางการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ แบบรายงานผู้สำเร็จการศกึษา 

นำไปใช้ประโยชน์ดังนี ้ 

  - เป็นเอกสารสำหรับตดัสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้สำเร็จการศึกษา  

  - เป็นเอกสารสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองความสำเรจ็และวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จ 

การศกึษาแต่ละคนตลอดไป  

 4. แบบแสดงผลการพฒันาคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ปพ.4)  

  โรงเรียนจะจัดทำเอกสารนี้และมอบให้ผู้เรียนทุกคนเมื่อจบช่วงชั้น หรือจบหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน เอกสารนี้จะใช้บนัทึกผลการประเมินผู้เรยีนเกี่ยวกับคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่โรงเรียนกำหนด

เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนแต่ละประการอยา่งต่อเน่ือง และสรุปผลการประเมินเมื่อจบช่วงชั้น 

เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้แสดงหรือรับรองคุณลกัษณะของตน ควบคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) แบบ

แสดงผลการพัฒนาคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) นำไปใช้ประโยชน์ดงันี้  

  - แสดงผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เรียนแต่ละประการ  

  - ใช้เป็นหลักฐานแสดงคณุสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อสมัครทำงาน หรือเมื่อมีกรณี

อื่นใดที่ผู้เรียน ต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับประวัติความประพฤติหรือคุณความดตี่างๆ  

 5. แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5)  

  เป็นเอกสารที่โรงเรียนจดัทำขึ้น เพื่อให้ผู้สอนใชบ้ันทึกข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนของ

ผู้เรียน ตามแผนการจดัการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียน เพื่อใชเ้ป็นข้อมูลสำหรับพิจารณาตัดสินผล

การเรียนแต่ละรายวชิา เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดังนี้  

  - ใช้เป็นเอกสารประกอบการดำเนินงานในการวดัและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน  

  - ใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ รายงานและรบัรองข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการวดั

และประเมินผลการเรียน  

 6. เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)  

  เป็นเอกสารที่โรงเรียนจดัทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการดา้นต่างๆ 

ของผู้เรียนแต่ละคน ตามเกณฑ์การผา่นช่วงชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งข้อมูลดา้นอื่นๆ ของ

ผู้เรียนทั้งที่บ้านและโรงเรียน โดยจัดทำเป็นเอกสารรายบุคคล เพื่อใช้สำหรับสื่อสารให้ผู้ปกครองของผู้เรียน  

แต่ละคนได้ทราบผลการเรียน และพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง แบบรายงานผลการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนรายบุคคลนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี ้ 
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  - รายงานผลการเรียน ความประพฤต ิและพัฒนาการของผู้เรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ  

  - ใช้เป็นเอกสารสื่อสาร ประสานงานเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน  

  - เป็นเอกสารหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการตา่งๆ ของ

ผู้เรียน  

 7. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)  

  เป็นเอกสารที่โรงเรียนจดัทำขึ้น เพื่อใช้เป็นเอกสารสำหรับรับรองสถานภาพผู้เรียนหรือผลการเรียน

ของผู้เรียน เป็นการชั่วคราวตามที่ผู้เรียนร้องขอ ทั้งกรณีที่ผู้เรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนและเมื่อจบ

การศกึษาไปแล้ว ใบรับรอง ผลการศึกษา นำไปใช้ประโยชน์ดังนี้  

  - รับรองความเป็นผู้เรียนของโรงเรียนที่เรียนหรือเคยเรียน  

  - รับรองและแสดงความรู้วุฒิของผู้เรียน  

  - ใช้เป็นหลักฐานแสดงคณุสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมคัรเข้าทำงาน หรือเมื่อมี

กรณีอื่นใดที่ผู้เรียนต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวฒุิความรู้หรอืสถานะการเป็นผู้เรียนของตน  

  - เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ รับรอง ยืนยนัการใช้สทิธิ์ความเป็น ผู้เรียน หรือการไดร้ับการ

รับรองจากโรงเรียน 
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