
 

คู่มือการบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 
หลักการและแนวคิด 
 สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้รับการกระจายอ านาจจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ
เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้านวิชาการท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศค าส่ัง
หรือมตคิณะรัฐมนตรีในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
2. การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
3. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
4. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
6. การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและ 

สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
17. การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ท้ังนี้โรงเรียนวัดอุเบกขาราม โดยงานวิชาการอาจก าหนดสาระของหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพชุมชน 

สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ชุมชนและประเทศชาติ          
โดยต้องเป็นไปตาม “กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น” ท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาคณะกรรมการการจัดท ากรอบ
ขึ้นมา 

 
แนวทางการจัดท า “กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน” ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. ด าเนินงานในรูปคณะกรรมการ ประกอบด้วยนักวิชาการ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้น าทางศาสนา 
ผู้น าชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์หลายสาขา เช่น มีความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่น ภูมิปัญญา ปัญหาชุมชน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความมุ่งมั่น และเห็น



 

ความส าคัญของการจัดการศึกษา มีความรู้ด้านจิตวิทยา และพัฒนาการเด็ก มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
การเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล ฯลฯ เพื่อก าหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้เหมาะสมทันสมัยเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการจัดท ากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
จะต้องท าการศึกษา/วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งครอบคลุมท้ังมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้น
พื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน มาตรฐานการเรียนรู้ชั้น ปี และสาระการเรียนรู้ช้ันปีของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจะได้ทราบถึงขอบข่ายการก าหนดกรอบสาระการเรียนรู้ของท้องถิ่น 
 3. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศของท้องถ่ิน คณะกรรมการควรศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นให้ครอบคลุมท้ังนโยบายของรัฐบาล วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วิถีการ
ด ารงชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปัญหา และเหตุการณ์ส าคัญในชุมชนและสังคม 
 4. ก าหนดกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน เมื่อคณะกรรมการได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และทราบถึง
ขอบข่ายของการก าหนดกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมท้ังข้อมูลสารสนเทศ
ของท้องถิ่น และสถานศึกษาแล้ว จึงร่วมกันก าหนด “กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น” ควรยืดหยุ่นให้สถานศึกษา
สามารถน าไปก าหนดรายละเอียดของเนื้อหาองค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นได้ง่าย และสอดค ล้องกับจุดเน้นของ
สถานศึกษา 
 5. สอบถามความคิดเห็นจากผู้เก่ียวข้อง น าไปรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในท้องถิ่น เช่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู -อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้น าชุมชน ผู้น า
ศาสนาตรวจสอบความสมบูรณ์ ปรับปรุง ให้สถานศึกษาน าไปใช้ 
 6. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน หลังจากปรับปรุงแล้วส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาทุกแห่งในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ น าไปจัดท า
รายละเอียดของเนื้อหาการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา 
 7. นิเทศ ก ากัด ติดตาม และประเมินผล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรออกนิเทศ ติดตามก ากับ และ
ประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของสถานศึกษา รวมท้ังติดตามประเมินคุณภาพของ
ผู้เรียนว่าเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ และกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นหรือไม่ และน าผลมาปรับปรุง 
 
ขอบข่ายภารกิจ 
 อ านาจการบริหารด้านวิชาการตามข้อ 1-17 ท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเป็นอ านาจหน้าท่ีของสถานศึกษา
โดยต้องขอความเห็นชอบเรื่อง การวางแผนงานด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพในและมาตรฐานการศึกษา จากคณะกรรมการสถานศึกษาก่อน 
 
 
 
 



 

ภารกิจและแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการ 
 

กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง มติ ค.ร.ม. 

กรอบบทบาทและหน้าที่การด าเนินงาน 

1.  การวางแผนงานด้านวิชาการ 
     1.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2545 หมวดท่ี 4 แนวทางการจัดการ 
ศึกษามาตรา 22-30 
     1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
     1.3 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
     1.4 นโยบายของรัฐบาล 
     1.5 นโยบาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง 
ของ สพฐ. สพท. 

     งานด้านวิชาการเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษาท่ีจะต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษาท่ี
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
1. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ันของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และจัดท าสาระ การเรียนรู้รายปี หรือรายภาคเรียน 
2. ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา แต่ละช่วงช้ันหน่วย
น้ าหนักและสัดส่วนเวลาเรียน 
3. จัดท ารายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
4. จัดท าหน่วยการเรียนและแผนจัดการเรียนรู้ 
5. ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
6. ก าหนดส่ือการเรียนรู้และหน่วยการเรียน 
7. ก าหนดระเบียบวิธีการวัดและประเมินผล 

2. การพัฒนาหรือด าเนินการเ ก่ียวกับ     
การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถ่ิน 
     2.1 พระราชบัญญติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2545 
          มาตรา 27 ให้คณะกรรมการการ 
ศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย 
ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การด ารงชีวิต
ตลอดใจเพื่อการศึกษาต่อ ให้สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีหน้าท่ีจัดท าสาระของหลักสูตร
ตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่ง ในส่วนท่ี
เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน และสังคม 
ภูมิ ปัญญาท้องถิ่ น  คุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
     2.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

     สถานศึกษาเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติการ ท่ีจะต้องท า
กรอบสาระของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น
ของตนเองเกิดความรัก ความผูกพัน และมีความภาคภูมิใจ    
ในท้องถิ่นสถานศึกษาจึงต้องน ากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
มาจัดท ารายละเอียดของเนื้อหาความรู้ ท่ีเกี่ยวกับท้องถิ่น         
ในเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนดังนี้ 
1. ด าเนินงานในรูปคณะกรรมการระดับสถานศึกษาประกอบด้วย
ครู ผู้บริหาร ผู้น าทางศาสนา ผู้น าชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์หลากหลาย เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณา
จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา 
และสภาพชุมชนตามกรอบการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ สพท.ก าหนดไว้ 
2. วิเคราะห์กรอบสาระเรียนรู้ท้องถิ่นที่สพท.ก าหนดไว้เพื่อจะได้
ทราบถึงขอบข่ายการก าหนดรายละเอียดของเนื้อหาองค์ความรู้
เกี่ยวกับท้องถิ่นของสถานศึกษา ซึ่ง สพท. ได้ก าหนดไว้ เช่น 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ประเพณี 
ภาษาและวัฒนธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา ดนตรี 
ผลิตภัณฑ์ สินค้าท้องถิ่น วิถีชีวิต และการท่องเท่ียวเป็นต้น 
 



 

กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง มติ ค.ร.ม. 

กรอบบทบาทและหน้าที่การด าเนินงาน 

      มาตรา 37 ให้มีส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพื่อท าหน้าท่ีในการด าเนินการ
เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 36 และให้มีอ านาจ
หน้าท่ีเกี่ยวกับการศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ 
ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นและมีอ านาจ
หน้าท่ี ดังนี้ 
          (1) อ านาจหน้าท่ีในการบริหารและ
การจัดการศึกษา พัฒนาสาระของหลักสูตร
การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

ขั้นตอนการจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
     (1) วิเคราะห์มาตรฐานช่วงช้ัน กับสาระการเรียนรู้ช่วงช้ัน 
     (2) วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ ท่ีคาดหวังรายปี กับสาระการ
เรียนรายปีแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วน าส่วนท่ีเป็นท้องถิ่น
มาใส่ไว้ในส่วนนี้ 
     (3) จัดท าค าอธิบายรายวิชา 
     (4) จัดท าหน่วยการเรียนรู ้
3. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อจะได้ทราบถึงจุดเน้นหรือ
ประเด็นท่ีสถานศึกษาให้ความส าคัญ และแนวทางการจัดท า
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นว่าควรจะอยู่ในกลุ่มสารการเรียนรู้ใด  
ช้ันปีใดเป็นรายวิชาพื้นฐาน หรือรายวิชาท่ีต้องการเรียนเพิ่มเติม
และควรจะเนื้อหาอย่างไรตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนดไว้ 
4. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชน 
เช่น สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม 
ประวัติความเป็นมา สภาพเศรษฐกิจ สังคม การด ารงชีวิต 
ประกอบอาชีพ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา สภาพชุมชน 
และสังคม เพื่อน ามาเป็นข้อมูลจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ขึ้น 
5. จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เมื่อคณะกรรมการได้วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ กรอบการเรียนรู้ ท้องถิ่น/ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา/ชุมชนและวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาทราบว่า
อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดช่วงช้ันใด ปีใด ท่ีจะจัดท าสาระ 
การเรียนรู้ ท้องถิ่นและจัดท าเป็นรายวิชาพื้นฐาน/รายวิชา
เพิ่มเติมจากนั้นคณะกรรมการจึงร่วมพิจารณาก าหนดเนื้อหา
องค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นให้เหมาะสมให้สอดคล้องกับบริบท
และจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพชุมชน 
     *จัดท ารายวิชาเพิ่มเติม (ส าหรับช่วงช้ันท่ี 3-4 
     ครูผู้สอนอาจจัดท ารายวิชาท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
หรือ รายวิชาท่ีเป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมของสถานศึกษาก็ได้ 
     ครูผู้สอนอาจปรับปรุงพัฒนารายวิชาท่ีมีอยู่เดิมหรือจัดเป็น
รายวิชาใหม่เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับช้ัน 
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      *ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือส าหรับช่วงช้ันท่ี 1-2)
จัดกิจกรรมเสริมหรือบูรณาการในรายวิชาต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียน 
มีประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
และระดับช้ันนั้น ๆ ท้ังนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอน
อาจเชิญวิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือพานักเรียนออกไป
เรียนรู้สภาพจริงในท้องถิ่น ต้องท าให้การเรียนรู้มีความหมายต่อ
ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
     การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น ครูผู้สอนอาจพัฒนาส่ือ
ส่ิงพิมพ์ หรือจัดท าส่ือประกอบการเรียนรู้อื่นให้ผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้า หรือเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยก็ได้ และเมื่อด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เสร็จแล้ว ครูผู้สอนควรประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ และประเมินสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นของสถานศึกษา รวมท้ังควรปรับปรุงและพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและอาจพัฒนาส่ือ ส่ิงพิมพ์ 
หรือจัดท าส่ือประกอบการเรียนรู้อื่นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า หรือ
เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยก็ได้ และเมื่อด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เสร็จแล้ว ครูผู้สอนควรประเมินคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ และประเมินสภาพการเรียนรู้ท้องถิ่นของ
สถานศึกษา รวมท้ังควรปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ดังนี้ 
1.  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ันของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและจัดท าสาระการเรียนรู้รายปี หรือรายภาค ป.1-ม.
3 รายภาค ม.6 
2.  ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละช่วงช้ันหน่วย
น้ าหนักและสัดส่วนเวลาเรียน 
3.  จัดท ารายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
4.  จัดท าหน่วยการเรียนและแผนจัดการเรียนรู้ 
5.  ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
6.  ก าหนดส่ือการเรียนรู้และหน่วยการเรียน 
7.  ก าหนดระเบียบวิธีการวัดการประเมินผล 
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3.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
     3.1  มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และปฐมวัย พ.ศ.2560 
     3.2  หลักสูตรแกนกลางการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
     3.3  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
2560 
     3.4  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ 
งานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     3.5  แนวทางการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา(กรมวิชาการ 2545) 
     3.6  แนวปฏิบัติการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2547 

     กระทรวงศึกษาธิการได้มอบอ านาจให้สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจัดท าหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใช้ได้ภายใต้กรอบ
สาระของหลักสูตรท้องถิ่นของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีข้ันตอนดังนี้ 
1.  การจักท าหลักสูตรสถานศึกษา 
     -  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน 
     -  ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี/สาระการเรียนรู้
รายปี รายภาค 
     -  ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรแต่ละช่วงช้ันหน่วย
น้ าหนัก/หน่วยกิต และสัดส่วนภาคเรียน 
     -  ก าหนดรายวิชา และจัดท าค าอธิบายรายวิชาได้
สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร 
     -  จัดรูปเล่มหลักสูตรของสถานศึกษาท่ี ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง/สาระการเรียนรู้รายปี และเกณฑ์การ
จบ หลักสูตร 
2.  วางแผนการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา 
     -  จัดหาเลือกใช้ส่ือและพัฒนาส่ือ 
     -  การวางแผนการจัดการเรียนรู้ และออกแบบการเรียนรู้ 
     -  ก าหนดระเบียบวิธีการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา 
     -  คัดกรองและจัดระเบียบแนะแนว 
    -  ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและวิธีการประเมินผล 
     - ก าหนดวิธีการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนและ
ประเมินผล 
     -  ก าหนดวิธีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ 
การประเมินผล 
     -  วิจัยเพื่อพัฒนาหลักการเรียนรู้/การศึกษาเด็กรายบุคคล 
3.  ด าเนินการใช้หลักสูตร 
4.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตร 
5.  สรุปผลการด าเนินงานและเขียนรายงาน 
6.  น าข้อมูลไปใช้ในการปรับหลักสูตรของสถานศึกษา 
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4.  การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
     4.1  พระราชบัญญติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2545 
     4.2  พระราชบัญญติลูกเสือ พ.ศ.2507 
และท่ีแก้ไข้เพิ่มเติม 
     4.3  ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่า
ด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาลูกเสือ 
พ.ศ.2509 

 
     สถานศึกษาจะต้องจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ทุกช่วงช้ัน ทุกช้ันปี ตามแนวการจัดการเรียนการศึกษา
แนะปฏิรูปการศึกษา โดยเน้นการบูรณาการการคิดวิเคราะห์ 
การปฏิบัติจริงของผู้เรียนและลดการท่องจ า ดังนี้ 
1.  ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือการเรียนการสอน พัฒนา
ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ห้องสมุด และ
ห้องปฏิบัติการ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
2.  จัดการเรียนการสอนให้มีเนื้อหาสาระและกิจกรรมท่ี
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ 
ใช้ความรู้การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และปฏิบัติจริงการ
ส่งเสริมให้รักการอ่าน และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสาน 
ความรู้ต่าง ๆให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยม และคุณ
ลักษณะะท่ีพึงประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ กิจกรรมท้ังนี้
โดยจัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ให้เอื้อ
ต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
เครือข่ายผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนตามความเหมาะสม 
3.  จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูใน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ โดยการนิเทศหลากหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนร่วมกันของบุคลากรภายในสถานศึกษา 
4.  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ครูทุกคนเป็นครูแนะแนว) 
     4.1  จัดกิจกรรมแนะแนว โดย 
          -  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
          -  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแบบบันทึกและ จัดท าส่ือ 
          -  ให้ค าปรึกษาการแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาตนเอง 
          -  ให้ค าปรึกษาการศึกษาต่อและแนะน าอาชีพ 
     4.2  จัดกิจกรรมนักเรียน โดย 
          -  สนับสนุนเกื้อกูลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น 
โครงงาน 
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           -  ส่งเสริมความถนัด ความสนใจ ความสามารถ ความ
ต้องการของผู้เรียน เช่น ชมรมทางวิชาการ 
          -  ส่งเสริมการท าประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรม
ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี 
          -  ส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และส่วนรวม 
          -  จัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
          -  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแบบบันทึก รายงานผล 

5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
     5.1  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 
     5.2  พระราชบัญญติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2545 มาตรา 30 
     ข้อ 6 (3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
การจัดกระบวนการเรียนรู้การวัดและ
ประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไปตาม
จุดหมายและแนวทางการด าเนินการของ
หลักสูตร 
     ข้อ 10 (2)  ด าเนินการพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 
และการวัดประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา
ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีแสดงความสามารถ
ท่ีแท้จริงของนักเรียน 
     5.4  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 
 

 
     สถานศึกษาส่งเสริมให้ใช้วิธีการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้มีส่วนร่วมตามสาระและหน่วยการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและจัดเตรียม
ส่ือการเรียนให้สอดคล้องกับกิจกรรม (เป็นความรู้กระบวนการ
คุณธรรมจริยธรรม) 
1.  ส่งเสริมให้ใช้วิธีการวิ จัยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
กระบวนการเรียนู้ 
2.  ส่งเสริมจัดกระบสนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม
โดย จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ 
ความถนัดของผู้เรียนตลอดจนผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษและผู้ท่ีมี
ความบกพร่องหรือด้วยโอกาส 
3.  ส่งเสริมกิจกรรมการรักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง     
โดยการผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน 
4.  ส่งเสิรมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม 
5.  ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ การใช้ส่ือ เทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อม
แหล่งเรียนู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
6.  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสานความร่วมมือเครือข่าย
ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น เข้ามามี ส่วนร่ วมในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
7.  ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ตามความเหมาะสม 
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6.  การวัดผลประเมินและเทียบโอนผล
การเรียน 
     6.1  พระราชบัญญติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 และ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
     มาตรา 26  ให้สถานศึกษาจัดการ
ประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการ
ของผู้เรียนความประพฤติกรรมสังเกต
พฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรมและ
ทอดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการ
สอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
และรูปแบบ การศึกษา 
     ให้สถานศึกษาใช้วิธีการท่ีหลากหลาย 
ในการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ และให้น า
ผลการประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่ง มาใช้
ประกอบการพิจารณาด้วย 
     มาตรา 15 วรรคท้าย ให้มีการเทียบ
โอนผลการเรียนท่ีผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่าง
รูปแบบเดียวกัน หรือต่างรูปแบบได้ไม่ว่าจะ
เป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกัน
หรือไม่ก็ตาม รวมท้ังจากการเรียนรู้นอก
ระบบตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจาก
ประสบการณ์การท างาน 
     6.2  หลักสูตรแกนกลางการศึกษา          
ขัน้พื้นฐานพุทธศักราช 2551 
     6.3  แนวทางการวัดประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551 
    6.4  ค าส่ัง สพฐ. ท่ี 54/2546 ลงวันท่ี 8 
กรกฎาคม 2546 เรื่องการออกใบสุทธแิละ
ใบรับรองสถานศึกษา      
 

 
     สถานศึกษาต้องจัดให้มีการและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญติการศึกษาแห่งชาติ และหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามล าดับข้ันตอน ดังนี้ 
1.  การก าหนดระเบียบวัดและประเมินผล 
     1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าระเบียบวัดและประเมินผล
การเรียน โดยมีการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
     1.2  พิจารณายกร่างระเบียบประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
     1.3  ประชาพิจารณาโดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
     1.4  เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ 
     1.5  ประกาศใช้ระเบียบ 
     1.6  ปรับปรุงพัฒนาแก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
เหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
2.  ภารกิจการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
     2.1  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระ 
          1)  ด าเนินการประเมินผลก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบและ
ปรับปรุงพื้นฐานของผู้เรียน 
          2)  ประเมินผลระหว่างเรียนและหลังการเรียนปลาย
ภาคและปลายปี เพื่อน าผลไปตัดสินผลการเรียน 
          3)  เลือกตามวิธีการประเมินเครื่องมือการประเมินอย่าง
หลากหลาย เน้นการประเมินตามสภาพจริง ครอบคลุมสาระ
และเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน 
          4)  ซ่อมเสริมปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน
เกณฑ์การประเมินให้พัฒนาเต็มความ 
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6.5  ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 
330/2546 เรื่องการออกหลักฐานแสดงผล
การเรียน (ป.05) ให้แก่นัก เรียน ท่ีจบ
หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราบ 2521 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ลง วันท่ี 14 
ตุลาคม 2546 
     6.6  ค า ส่ังกระทรวงธิการท่ี  สพฐ.
329/246 เรื่องการจดท าและการควบคุม
ร ะ เ บี ย น  แ ส ด ง ผ ล ก า ร เ รี ย น ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น (รบ.1 -ต) ระเบียน
แสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (รบ.1ป) และการส่งแบบรายงานผล
การเรียนของผู้ท่ีจบหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนต้น (รบ.2-ต) แสดงแบบรายงานผล
การเรียนของผู้ท่ีจบหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (รบ.2ป)ลงวันท่ี 14 ตุลาคม 
2546 

สามารถ 
          5)  การตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
          6)  จัดการเรียนซ่อมเสริมและเรียนซ้ ารายวิชาท่ีไม่ผ่าน
การตัดสินผลการเรียนและให้ประชุมพิจารณาให้ผู้เรียนท่ีมีผล
การเรียนทุกรายวิชามีระดับผลการเรียนเฉล่ียไม่ถึง “1” ให้
เรียนซ้ าช้ัน 
          7)  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการประเมิน
และตัดสินผลการเรียน 
     2.2  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          1)  ครูผู้ควบคุมกิจกรรมเป็นผู้ประเมิน และตัดสิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกิจกรรม 
          2)  ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ     
การผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
โดยพิจารณาจากจ านวนเวลาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
          3)  ตัดสินผลการปฏิบัติกิจกรรมเป็น 2 ระดับ คือ ผ่าน
และไม่ผ่าน โดยผู้ได้รับการตัดสินให้ผ่านจะต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินท้ัง 2 ด้าน 
          4)  ประเมินผลตัดสินกิจกรรมการผ่านช่วงช้ันตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
          5)  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอนุมัติผลการประเมินและ
ตัดสินการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     2.3  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          1)  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาจากผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย 
          2)  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  
          3)  ก าหนดแนวการด าเนินการประเมินเป็นราย
คุณลักษณะ โดยประเมินท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
          4)  ด าเนินการประเมินและสรุปผลเป็นรายภาค 
          5)  แจ้งผลการประเมินให้ผู้เรียนทราบและปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่อง 
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           6)  ประเมินผ่านช่วงช้ันตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
          7)  ผู้บริหารเป็นผู้อนุมัติผลการประเมินและตัดสิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     2.4  การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
          1)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเกณฑ์มาตรฐานและ
แนวทางการประเมิน 
          2)  ประกาศเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางและวิธีการ
ประเมิน 
          3)  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินและตัดสินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์เขียน 
          4)  ด าเนินการประเมินปลายภาค/ปลายปี และประเมิน
ผ่านช่วงช้ัน 
ก.เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ 
     1.  เป็นเอกสารส าคัญทางการศึกษาท่ีสถานศึกษา จัดท าขึ้น
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการให้การรับรองผลการเยนและวุฒิ
การศึกษาของผู้เรียนซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียน ได้รับศักดิ์และสิทธิ์
ตามวุฒิการศึกษาท่ีได้รับการรับรองนั้นไปตลอดชีวิต ในขณะ
เดียวกับเอกสารที่จัดท าขึ้นนี้จะใช้หลักฐานส าหรับตรวจสอบ
รับรอง และยืนยันวฒุิการศึกษาของผู้เรียนตลอดไป สถานศึกษา
จึงต้องด าเนินการจัดท าโดยใช้แบบพิมพ์และวิธีการท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด เพื่อให้รูปแบบวิธีการจัดท า การ
ควบคุมและการตรวจสอบรับรองเอกสารเป็นไปอย่างมีเอกภาพ 
และมีมาตรฐานในการด าเนินการอย่างเดียวกัน 
เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับมีดังนี้ 
     1.  ระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ.1) 
          เป็นเอกสารบันทึกข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนตาม
สาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้เรียนในแต่ละ
ช่วงช้ันของสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดง
สถานภาพและความส าเร็จในการศึกษาของผู้เรียนแต่ละคนและ
ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาแต่สมัครเข้าท างานหรือ
ด าเนินการในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องข้อก าหนดของเอกสารมีดังนี้ 
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           1.1  สถานศึกษาจะต้องจัดท าระเบียบแสดงผลการ
เรียนของผู้เรียน โดยใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด
เท่านั้นซึ่ ง ส่ังซื่อไ ด้จากหน่วยงานท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมายให้จัดพิมพ์และจ าหน่ายเพื่อให้ใช้เป็นแบบเดียวกัน 
และเกิดความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อเอกสาร
ระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ 
          1.2  สถานศึกษาต้องจัดท าต้นฉบับระเบียบแสดงผล
การเรียนของผู้เรียนทุกคนเก็บรักษาไว้ตลอดไป และระมัดระวัง
ดูแลรักษาไม่ให้ช ารุดเสียหาย สูญหาย หรือมีการเปล่ียนแปลง
แก้ไขข้อมูลได้เป็นอันขาด เพื่อความสะดวกในการ้นหาข้อมูล
สถานศึกษาอาจเก็บข้อมูลไว้เอกสารนี้ไว้ในรูปแบบของ CD-
ROM หรือเทคโนโลยีอื่นใดอีกทางหนึ่งก็ได้ 
          1 .3   เมื่ อ ผู้ เ รี ยนส า เ ร็ จการศึกษาแ ต่ละช่วง ช้ัน
สถานศึกษาต้องจัดท าระเบียบแสดงผลการเรียนให้แก่ผู้เรียนทุก
คนโดนด าเนินการจัดท าตามท่ีค าส่ังก าหนด 
     4.2  เทียบโอนผลการเรียนจากการย้ายท่ีเรียนจากสถาน
ประกอบการ จากพื้นฐานการประกอบอาชีพ 
          -  พิ จารณาหลักฐานการ ศึกษาแสดงถึ งความรู้ 
ความสามารถ ของผู้เรียน 
          -  พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ตรงจากปฏิบัติ
จริงโดยการทดสอบ 
          -  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติได้จริง 
โดยการประเมินด้วยวิธีการการท่ีหลากหลายจัดท าทะเบียนขอ
เทียบโอนระเบียบผลการเรียน และออกหลักฐานการเรียน / 
การเทียบโอน 
5.  การตัดสินและอนุมัติผลการเรียนผ่านช่วงชั้น 
     5.1  นายทะเบียนของสถานศึกษา ตรวจสอบข้อมูลผลการ
เรียนของผู้เรียนท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การจบช่วงช้ัน
ของสถานศึกษา 
     5.2  จัดท าบัญชีรายช่ือผู้เรียนท่ีจบช่วงช้ันพร้อมตรวจทาน 
ความถูกต้องไม่ให้มีข้อมูลผิดพลาดใด ๆ ท้ังส้ิน 
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      5.3  เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชา เพื่อให้
ความเห็นชอบ 
     5.4  ผู้บริหารสถานศึกษาออกค าส่ังแต่งต้ังผู้จัดท า
เอกสารรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) ประกอบด้วยผู้เขียน 
ผู้ทาน ผู้ตรวจ และมีนายทะเบียนเป็นหัวหน้า 
     5.5  ผู้บริหารอนุมัติผลการเรียนโดยลงนามใน
เอกสารรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา 
     5.6  จัดส่งเอกสารให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
6.  การออกหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา 
     การจัดท าเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน 
          -  ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
          -  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.2) 
          -  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
     2.3  กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ก าหนดรูปแบบเอกสาร
รวมท้ังการออกใบแทนเอกสาร และใบแปลเอกสารเพื่อให้
สถานศึกษาน าไปใช้ออกให้แก่ ผู้เรียนท่ีจบการศึกษา โดย
สถานศึกษาเป็นผู้ควบคุมการจัดท า การเก็บรักษาและการออก
เอกสารทั้งการออกใบแทนเอง 
         2.4  กรณีผู้เรียนรับเอกสารไปแล้วถ้าผู้เรียนมีความ
ประสงค์ขอรับเอกสารนี้ใหม่สถานศึกษาจะต้องออกเป็นใบแทน 
ให้โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกต่างจากเอกสารจริงตามรูปแบบ
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
          2.5  สถานศึกษาจะต้องเก็บรักษาและควบคุมแบบ
พิมพ์ของเอกสารให้ปลอดภัยอย่าให้ช ารุด สูญหายหรือมี
ผู้น าไปใช้ทางมิชอบเป็นอันขาด 
3.  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
          เป็นแบบบันทึกรายงานรายช่ือและข้อมูลของผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ส าหรับตรวจสอบยืนยันและรับรองความส าเร็จและวุฒิ
การศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละคนต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา
และกระทรวงศึกษาธิการ ข้อก าหนดของเอกสารมีดังนี้ 
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           3.1  เอกสารส าหรับบันทึกรายงานรายช่ือและข้อมูล
ผู้ส าเร็จหลักสูตรขั้นพื้นฐานแต่ละช่วงช้ัน ได้แก่ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3 ประถมศึกษาปีท่ี 6 ส าหรับหลักสูตรการศึกษา 9 ปี (ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3) และส าเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6) 
          3.2  ให้สถานศึกษาใช้แบบพิมพ์เอกสารตามรูปแบบท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
          3.3  ให้สถานศึกษาจัดท าเอกสารนี้ส าหรับช่วงช้ันท่ี 1 
และช่วงช้ันท่ี 2 จ านวน 1 ชุด เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา 
ส าหรับช่วงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกปีท่ี 3 และช่วงช้ันท่ี 4 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ให้สถานศึกษาจัดท าเอกสารนี้ จ านวน 3 ชุด 
เก็บรักษาไว้ทีสถานศึกษา 1 ชุด ท่ีส านักงานเขาพื้นท่ีการศึกษา 
1 ชุดและกระทรวงศึกษาธิการอีก 1 ชุดท่ีเก็บรักษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการถือเป็นเอกสารต้นฉบับ 
          1.4  กรณีผู้เรียนย้ายสถานศึกษาสถานศึกษาจะต้อง
จัดท าระเบียบแสดงผลการเรียนของนักเรียนในช่วงช้ันท่ี ก าลัง
ศึกษาอยู่โดยกรอกข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ให้
ผู้เรียนน าไปเป็นหลักฐานการสมัครเข้าเรียนท่ีสถานศึกษาใหม่
ให้สถานศึกษาใหม่ท่ีรับเรียนไว้จัดท าต้นฉบับแสดงผลการเรียน 
ของนักเรียนส าหรับผู้เรียนใหม่โอนผลการเรียนและใช้เอกสารที่
จัดท าให้ใหม่บันทึกผลการเรียนของผู้เรียนต่อไปส่วนต้นฉบับ
จากสถานศึกษาเดิมให้ถ่ายเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐานส าหรับ
ตรวจสอบ ควบคู่กับเอกสารที่จัดท าขั้นใหม่ 
          1.5  กรณีผู้เรียนระเบียบแสดงผลการเรียนของตนไป
แล้ว เกิดการช ารุด สูญหาย ถ้าผู้เรียนต้องการเอกสารฉบับใหม่ 
ให้สถานศึกษาออกเอกสารฉบับใหม่แก่ผู้เรียน โดยคัดเลือกจาก
ต้นฉบับเอกสารท่ีเก็บรักษาไว้ โดยหัวหน้าสถานศึกษาและนาย
ทะเบียนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในขณะนั้น เป็นผู้ลงนาม 
          1.6  กรณีผู้เรียนต้องการระเบียบแสดงผลการเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ ให้ออกเอกสารข้อมูลเดิมของต้นฉบับเอกสารด้วย
ภาษาอังกฤษ 
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            1.7  กรณีต้นฉบับเอกสารเกิดการสูญหายให้แจ้งยกเลิก
การใช้เอกสาร 
     2.  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) (ปพ.2) 
          เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาออกให้กับผู้ส าเร็จการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี และผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแสดงศักด์ิ
และสิทธิ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาและรับรองวุฒิการศึกษาของ
ผู้เรียนให้ผู้เรียนน าไปใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของตน
ข้อก าหนดของเอกสารมีดังนี้ 
          2.1  เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของผู้ส าเร็จ
การศึกษาเป็นรายบุคคล 
          2.2  เป็นเอกสารที่ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา โดย
สมบูรณ์แล้วดังนี้ 
               -  ผู้ส าเร็จหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี            
(ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3) 
               -  ผู้ส าเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6) 
          4.5  สรุปผลการแก้ไขปัญหาการพัฒนาและน าไป
ปรับปรุงทุกขั้นตอน 
การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
     1.  วิเคราะห์พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปัญหาและความต้องการเพื่อก าหนดทิศทาง 
และวิสัยทัศน์ และแนวทางการแก้ไข ผดุงพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
     2.  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ระยะปาน
กลาง 3-5 ปี, แผนปฏิบัติการประจ าปี 
     3.  ด าเนินการตามแผน 
     4.  นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนา พบปัญหาต้องการ
พัฒนาต้องท าวิจัย 
          4.1  วิเคราะห์ปัญหา การพัฒนา 
          4.2  วางแผนการแก้ไขปัญหา การพัฒนา 
          4.3  จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหา การพัฒนา 
          4.4  เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
          4.5  สรุปผลการแก้ไขปัญหา การพัฒนา 
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8.  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
     8.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 
          มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการ
ด าเนินงานและการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได้แก่ ห้องสมุด
ประชาชนพิพิธภัณฑ์ หอศิลปะ สวนสัตว์ 
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา 
และนันทนาการแหล่งข้อมูลและแหล่งการ
เรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
     8.2  หลักสูตรแกนกลางการศึกษา         
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

 
     สถานศึกษามีหน้าท่ี จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเอง และด าเนินการก ดังนี้ 
     1.  ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
ท้ังใน และนอกสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 
(จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้) 
     2.  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาให้พอเพียง
และสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 
     3.  จัดท าเอกสารรวบรวมเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานศึกษาอื่น ๆ ท่ีจัดการศึกษาใน
บริเวณใกล้เคียง 
     4.  จัดระบบแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เช่ือมต่อการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น พัฒนาห้องสมุด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
หรือมุมหนังสือในห้องเรียน  
      5.  สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก็บรักษาเอกสารนี้จะต้อง
ดูแลรักษาเอกสารนี้ อย่ าให้ช ารุด สูญหาย หรือข้อมูลถูก
เปล่ียนแปลงแก้ไขเป็นอันขาด และต้องเก็บรักษาไว้ในสถานท่ีมี
ความปลอดภัย 
     6.  จัดระบบแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ของสถานศึกษาของตนเอง เช่น จัดท าแผนท่ี
เส้น ทางระบบเช่ือมโยงเครือข่ายของห้องสมุดประชาชนห้องสมุด
สถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
     6.  จัดต้ังและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนรวมท้ัง
พัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ วางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ 
     7.  ประสานความร่วมมือวางแผนกับสถานศึกษาอื่น บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานท่ีจัดการศึกษาโดยส่งเสริมการใช้
แหล่งการเรียนรู้ที่แต่ละแหล่งมีเพื่อใช้ประโยชน์ให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน 
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      8.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียน รู้ให้
ครอบคลุมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9.  การนิเทศการศึกษา      การนิเทศการศึกษาเป็นการให้ค าแนะน า ค าปรึกษาช่วยเหลือ
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาใหเ้ป็นไปตามสภาพความส าเร็จท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 
     1.  จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา 
          -  ต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา 
          -  วางแผนนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้กิจกรรมท่ี
หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา 
          -  จัดท าเครื่องมือนิเทศงานวิชาการและการเรียนการ 
สอน 
     2.  สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจ
กระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการท างานร่วมกันท่ีใช้
เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีท างานของแต่ละ
บุคคลให้มีคุณภาพ การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหาร เพื่อให้ทุกคนเช่ือมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและต่อครู 
     3.  ด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน ระดับ
โรงเรียน กลุ่มสาระวิชา และรายวิชา 
          -  สร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง 
          -  ก าหนดปฏิทินการนิเทศ 
          -  ด าเนินการตามแผนนิเทศ 
     4.  ประเมินผลระบบและกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 
         -  ต้ังคณะกรรมการประเมินผลการนิเทศ 
          -  จัดท าเครื่องมือประเมินผลการนิเทศ 
          -  ประเมินผลการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 
          -  น าผลการนิเทศไปพัฒนา 
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      5.  ประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิ เทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา 
          -  ขอความร่วมมือเป็นวิทยากรพัฒนาผู้นิเทศเกี่ยวกับ
ความรู้และทักษะการนิเทศงานวิชาการการเรียนการสอนและการ
สร้างเครื่องมือนิเทศ 
          -  ขอความร่วมมือประเมินระบบและกระบวนการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 
      6.  แลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบการ
นิเทศภายใน กับสถานศึกษาอื่นหรือเครือข่ายการนิเทศภายใน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
          -  รวบรวมข้อมูลสถานศึกษา ท่ีจัดการนิเทศภายใน
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
          -  ศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีจัดการนิเทศภายในท่ีมี
คุณภาพ 
          -  พัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
โดยหัวหน้ากลุ่มสาระและผู้บริหารแบบกัลยาณมิตร หรือระหว่าง
ครูผู้สอน ศึกษาสถานการณ์เดิม 
          -  ปรับปรุงพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง จน
เกิดผลดีต่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
          -  แลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างครู กลุ่มสาระ
สถานศึกษา หรือสถาบันอื่น 

10.  การแนะแนว 
     10.1  กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและ เงื่อนไขในการจัดระบบงานและ
กิจกรรมในการแนะแนว ให้ค าปรึกษาและ
ฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ปกครอง พุทธศักราช 2549 
     10.2  เอกสารคู่มือการบริหารจัดการ
แนะแนว 
          (กรมวิชาการ.2545) 

     ผู้บริหารและครูมีบทบาทในการแนะแนว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ท่ีมั่นคงให้แก่ผู้เรียน ท้ังด้านการด ารงชีวิต และสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง การแนะแนวเป็นกระบวนการส าคัญท่ีจะสร้างคุณภาพ 
ชีวิตของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ มีความสมดุลท้ังร่างกาย 
สติปัญญา จิตใจและสังคม สถานศึกษาจึงต้องจัดกิจกรรมแนะ
แนว ดังนี ้
     1.  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพ ภายใน
สถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
กระบวนการเรียนการสอน 
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           -  วางแผนจัดกิจกรรมแนะแนวทางวิชาและวิชาชีพ
ภายในสถานศึกษา 
     2.  ด าเนินการแนะแนวและพฒันาศักยภาพผู้เรียน โดยความ
ร่วมมือของคุณทุกคนในสถานศึกษา 
          -  ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองครูที่ปรึกษาและ
ครูทุกคน เพื่อท าความเข้าใจและขอความร่วมมือจัดกิจกรรมตาม
แผน 
          -  จัดกิจกรรมแนะแนววิชาการและวิชาชีพตามแผน 
     3.  ติดตามและประเมินผล ระบบและกระบวนการแนะแนว
ในสถานศึกษา 
          -  จัดท าเครื่องมือประเมินผลระบบแนะแนวให้ 
ครอบคลุมวัตถุประสงค์และกิจกรรมแนะแนว 
          -  ด าเนินการติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
     4.  ประสานความร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ด้านการแนะแนวกับสถานศึกษาอื่น หรือเครือข่าย
แนะแนวภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
          -  รวบรวมข้อมูลสถานศึกษาท่ีจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและ แนะแนวดีเด่น เป็นแบบอย่างได้ 
          -  ศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และการแนะน าดีเด่น 
          -  พัฒนาระบบแนะแนวภายในสถานศึกษา แนวทางการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 
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11.  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ในสถานศึกษา 
     11 .1   พระราชบัญญติการ ศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 
          (หมวด 6 มาตรา 47 และ 48) 
     12 .2   กฎกระทรวงว่ ง ด้ วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธี การประกัน คุณภาพ
การ ศึก ษาภาย ในสถ าน ศึก ษ าระ ดั บ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2546 
     11.3  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
          มาตรา 37(2) ให้ส านักงานเขต
พื้น ท่ีการศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีในการ
พัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกัน
สถานศึกษา 
          มาตรา 39(4)   จัดท ารายงาน
ประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
ส่วนราชการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

     ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดขึ้นเพื่อพัฒนา
คุณภาพของมาตรฐานการศึกษา ซึ่งเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษา
และหน่วยงานต้นสังกัดต้องก าหนดให้การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการพัฒนาท่ี
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยก าหนดแนวทาง ดังนี้ 
     1.  จัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาท่ี
กฎกระทรวงก าหนด ดังนี้ 
          1.1  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
          1.2  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
          1.3  การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผน 
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
          1.4  การด าเนินงานตามแผน 
          1.5  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
ประจ าป ี
          1.6  การประเมินคุณภาพการศึกษา 
          1.7  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
          1.8  การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการ
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาควรยึดหลักการ
การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สพท. 
สพฐ. เป็นต้น 
     2.  จัดโครงสร้างการบริหารท่ีเอื้อต่อการพัฒนา คุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
     3.  แต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาน ศึกษา โดยอ านาจและหน้าท่ีมีดังนี้ 
          3.1  ก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
          3.2  ก ากับ ติดตามให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการด าเนินการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

 



 

กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง มติ ค.ร.ม. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

           3.3  เสนอสถานศึกษาแต่ง ต้ังคณะบุคคลท าหน้าท่ี
ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา
ของสถานศึกษา (รายงานประจ าปี) 
          ท้ังนี้ให้ก าหนดอ านาจและหน้าท่ีไว้ในค าส่ังแต่งต้ังพร้อม
ท้ังประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 
     4.  สร้างความตระหนักเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแก่บุคลากรภายใน
สถานศึกษา 
     5.  บุคลากรภายในสถานศึกษาร่วมจัดท าแนวปฏิบัติในการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อการยอมรับและยึดถือ
ปฏิบัติร่วมกัน 
     6 .   จัดระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีข้อมูล สารสนเทศ
ครอบคลุมภารกิจและสามารถแสดงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างเพียงพอ 
ถูกต้อง ชัดเจนเป็นปัจจุบัน และสามารถจัดเก็บเรียกใช้ข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
     7.  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและหรือการศึกษาปฐมวัย 
และสามารถเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้ 
     8.  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีรองรับโดยควร
ค านึงและครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ 
          8.1  เป็นแผนท่ีใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา
และความจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
          8.2  ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ผลผลิตและ
สภาพความส าเร็จของการพัฒนา (เช่น ผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกน
หลัก คุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ เป็นต้น) 
          8.3  ก าหนดวิธีการด าเนินงาน/กลยุทธ์ท่ีมีหลักวิชา ผล
วิจัยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีอ้างอิงไว้ และสามารรถน าไปสู่
เป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้ 
          8.4  ก าหนดแหล่ง/หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนเกี่ยวข้อง
ในแต่ละด้าน 



 

กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง มติ ค.ร.ม. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

           8.5  ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบและการเข้า
มามีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนไว้ให้ชัดเจน 
          8.6  ก าหนดแผนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
     9.  จัดท าแผนการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบทบทวน และ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
     10.  ด าเนินกาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/กลยุทธ์ 
     11.  ด าเนินการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบทบทวน และ
รายงานผลการด าเนินตามแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนกลยุทธ์ 
     12.  ประเมินผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของ
การพัฒนสถานศึกษาตามมาตาฐานการศึกษาท่ีก าหนด 
     1.3  จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
(รายงานประจ าปี) เสนอหน่วยงามต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
     14.  ศึกษา วิ จัย เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

12.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 
     12.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชิต 
พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
          มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชนองค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
ส่งเสริมความเข้มแข็ง ของชุมชน...” 

     สถานศึกษาต้องส่งเสริม ความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา
อบรมเพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการ ดังนี้ 
     1.  ด าเนินการเสริมความรู้และประสบการณ์ให้กับชุมชน 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันทางสังคมอื่น 
     2.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน สามารถเลือกภูมิปัญญาและ
วิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการ โดยร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน 
     3.  ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่าง
บุคคล ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น 
     4.  จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิคทักษะทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     5.  ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา และท่ีจัดโดยบุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานอื่นท่ีจัดการศึกษา 
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13.  การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อื่น 

     การพัฒนาด้านวิชาการของสถานศึกษา มีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีสถานศึกษาจะต้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เปรียบเทียบทาง
การศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา ดังนี้ 
     1.  ส ารวจความต้องการและประสานความช่วยเหลือ 
ทางด้านวิชาการของโรงเรียนกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระดับอุดมศึกษาท้ังบริเวณภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     2.  ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอก
และภูมิปัญหาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุก
ด้านการสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
     3.  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอด
ประสานงานกับองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษา
เป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น 
    4.  สถานศึกษาเป็นศูนย์บริการด้านวิชาการท่ีสามารถ
เช่ือมโยง เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่ง วิชาการท่ีอื่น ๆ 
     5.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมร่วมกัน 
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า 
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การ
ร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น 
     6.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ กับ
องค์กรต่าง ๆ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
     7.  สนับสนุน รายงาน และประชาสัมพันธ์ความร่วมมือท่ี
ประสบผลส าเร็จให้แก่เครือข่าย และสาธารณชนได้รับทราบ     
8.  สถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการให้บริการแก่ชุมชน หน่วยงาน 
ส่วนราชการ และการพัฒนาท้องถิ่น 
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14.   การส่ งเส ริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
     14.1  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์
การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต
พื้น ท่ีการ ศึกษา พ .ศ .2546  ข้ อ  6 (8 ) 
ประสานส่งเสริมสนับสนุน การจัดการ
ศึกษาของสถาน ศึกษาเอกชนอง ค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคล องค์กร
ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดรูปแบบท่ี
หลากหลายในเขตท่ีการศึกษา 
     14.2  แนวด าเนินงานการจัดการศึกษา
ขั้นพื้ น ฐาน  โดยครอบครัวและสถาน
ประกอบการ 

     สถานศึกษาต้องส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนจัดการเรียนรู้
ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูลข่าวสารรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง 
ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการ ดังนี้ 
     1.  ส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษารวมท้ังความ
ต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของบุ คคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
     2.  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกั น
ระหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันและสถาบันสังคมอื่น 
     3.  ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท้ังด้านคุณภาพและ
ปริมาณ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
     4.  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
      5.  จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว องค์หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัด
การศึกษา 
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15.  การจัดท าระเบียบและแนวปฏบิัติ
เก่ียวกับงาน ด้านวิชาการของสถานศึกษา
15.1  แนวทางการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 
     15.2  แนวทางการวัดและประเมินผล
การเรียน 

     การบริหารจัดการด้านวิชาการไปสู่ความส าเร็จจะต้อง
วิเคราะห์ภารกิจตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ี
สถานศึกษาจะต้องด าเนินการท่ีเกียวข้องกับงานวิชาการ ท้ัง
แนวทางการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและแนวทางการวัดผล
และประเมินผลการเรียน เพื่อน าไปสู่การจัดท าระเบียบและ
เอกสารประกอบการจัด ท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ด้านสิชาการตามหน้าท่ีของเอกสาร ดังนี้ 
     *เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับ แบบ ได้แก่ 
ปพ.1,ปพ.2,และ ปพ.3 
          *เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานด าเนินการเอง 
          เอกสารประกอบการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ ได้แก่  
          1.  แนวทางการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
          2.  คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคู่มือการบริหาร
จัดการแนะแนว 
          3.  คู่มือพัฒนาส่ือการเรียนรู้ 
          4.  แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน 
          5.  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

16.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อ
ใช้ในสถานศึกษา 
     16.1  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง นโยบายการศึกษาพัฒนาและใช้เส่ือ
เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 
     16.2  เอกสารประกอบหลักฐานสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 คู่มือพัฒนาส่ือการเรียนการสอน  

     กรมวิชาการได้จัดท าเกณฑ์ประเมินคุณภาพหนังสือเรียนเพื่อ
เป็นแนวทางในการตรวจพิจารณา หนังสือเรียนของส านักพิมพ์
เอกชน สาระส าคัญของการประเมินมี 3 ส่วน ดังนี้ 
     ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานเป็นข้อมูลเบื้องต้นของหนังสือเรียน 
ได้แก่ ช่ือหนังสือ ผู้แต่ง ส านักพิมพ์ปีท่ีพิมพ์ ราคาจ าหน่าย  
     ส่วนท่ี 2 รายการประเมินเป็นส่วนส าคัญท่ีใช้เป็นเกณฑ์ใน
การประเมินคุณภาพหนังสือเรียนซึ่งต้องพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ 
     1.  เนื้อหาพิจารณาเรื่องต่อไปนี้ 
          1.1  มีความสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตรสถานศึกษาหรือไม่ 
          1.2  เนื้อหามีความถูกต้อดงตามหลักวิชาทันสมัยเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชา ไม่ควรมีประเด็นขัดแย้งท่ีท าให้ผู้เรียนสับสน 
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           1.3  เนื้อหาไม่ขัดต่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยของ
ชาติแลไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี 
          1.4 เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับช้ัน/ช่วงช้ัน 
     2.  ภาษาท่ีใช้ 
          ภาษาท่ีน าเสนอต้องถูกต้อง ชัดเจนส่ือความหมายอ่าน
เข้าใจง่ายใช้ภาษาเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนใช้ศัพท์เฉพาะ
ถูกต้อง 
     3.  กิจกรรมประกอบบทเรียน (ถ้ามี) พิจารณาในเรื่อง 
          3.1  สอดคล้องกับจุดประสงค์ของบทเรียน 
          3.2  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทเรียนและน าไป
ปฏิบัติ 
          3.3  ใช้ค าส่ังหรือค าอธิบายชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติตาม 
          3.4  ใช้ค าถามท่ีท้าทายและกระตุ้นความคิด 
          3.5  สอดแทรกกิจกรรมไว้อย่างเหมาะสม 
     4.  ภาพ ตาราง แผนภูมิ (ถ้ามี) พิจารณาในเรื่อง 
          4.1  ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 
          4.2  มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหา 
          4.3  มีรูปแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจ 
          4.4  ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจนขึ้น 
     ส่วนท่ี 3 สรุปข้อคิดเห็นผลการประเมินเป็นส่วนท่ีสรุปผลใน
เชิงคุณภาพของส่ือ (หนังสือเรียน) ว่ามีคุณภาพอยู่ระดับใดมี
จุดเด่นหรือข้อ 
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17.  การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
     17 .1   พระราชบัญญติการ ศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (มาตรา 64, 
65, 67) 
          มาตร า  6 4   รั ฐ ต้ อ ง ส่ ง เ ส ริ ม
สนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน 
ต ารา หนังสือทางวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพ์อื่น ๆ 
วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
อื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถใน
การผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและ
มีการใช้แรงจูงใจแก่ ผู้ผลิต  และพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ท้ังนี้  โดยเปิด
โอกาสให้มีการแข่งขันโดยเสรีเป็นธรรม 
          มาตรา 65 ให้มีการพัมนาบุคลากร
ท้ัง ด้าน ผู้ผลิตและ ผู้ใ ช้ เทคโน โลยี เพื่ อ
การศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ
และ ทักษะในการผลิต รวม ท้ังการใ ช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาสม มีประสิทธิภาพ 
          มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการ
วิ จัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษารวมท้ังการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ท่ีคุ้มค่าและ
เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 
     17.2  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551     

     1.  ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา การจัดหา การเลือก
การใช้และการประเมินคุณภาพส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส าหรับเด็ก
ปกติและเด็กพิการเรียนร่วม 
     2.  จัดหาส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอย่างหลากหลายเพื่อใช้
ในการเรียนการสอนและการพัฒนางานด้านวิชาการ 
     3.  เลือกใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีผ่านการประเมินคุณภาพทาง
วิชาการจากคณะกรรมการของสถานศึกษา คระกรรมการของ 
สพท. และหรือกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โดยด าเนินการคัดเลือก
ในรูปของคณะกรรมการและประเมินการใช้ส่ืออย่างสม่ าเสมอ 
     4.  ส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาครูเพื่อผลิตภัณฑ์ส่ือนวัตกรรม
การเรียนการสอน รวมท้ังประเมินคุณภาพส่ือฯ เพื่อเลือกใช้
ประกอบการเรียนการอสนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     5.  จัดให้มีศูนย์ส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาใน
สถานศึกษา 
     6.  ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและ
แลกเปล่ียนการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาท่ี
ทันสมัย ส าหรับใช้จัดการเรียนการอสนและการพัฒนางานด้าน
วิชาการกับสถานศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรใน
ท้องถิ่น รวมท้ังหน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ 
     7.  ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การผลิต จัดหา พัฒนา และใช้
ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
     8.  เผยแพร่ ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาท่ีครู
ผลิตและพัฒนาให้สถาบันการศึกษา ท้ังภายในและภายนอกเขต
พื้นท่ีการศึกษาได้ใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ การ
พัฒนาวิชาชีพครู 

 


