
1 

 

 
 
 

คู่มือปฏิบัตงิาน 
กลุ่มบริหารงานวชิาการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมธัยมวภิาวด ี อ าเภอวภิาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสุราษฎร์ธานี-ชุมพร 

 
 
 



2 

 

การบริหารงานวชิาการโรงเรียนมธัยมวภิาวดี 
 

กลุ่มบริหารงานวชิาการไดว้างแผนงานไวใ้นแผนปฏิบติัการระยะกลาง(3ปี) และแผนปฏิบติัการ/
โครงการ/งาน/กิจกรรมประจ าปีแลว้ยงัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีท่ีสนองเจตนารมณ์พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติไวด้งัน้ี 
1.การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
 1. วางแผนการด าเนินงานวชิาการก าหนดสาระรายละเอียดของหลกัสูตรระดบัสถานศึกษาและแนว
ทางการจดัสัดส่วนสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานสภาพเศรษฐกิจสังคมศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 

2. จดัท าคู่มือการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการของสถานศึกษานิเทศก ากบัติดตามให้ค  าปรึกษา
เก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรการจดักระบวนการเรียนรู้การวดัผลและประเมินผลและการแนะแนวให้
สอดคลอ้งกนัและเป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรการจดักระบวนการเรียนรู้
การวดัผลและประเมินผลการแนะแนวใหเ้ป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการด าเนินการของหลกัสูตร 

4. ประสานความร่วมมือจากบุคคลหน่วยงานองคก์รต่างๆและชุมชนเพื่อใหก้ารใชห้ลกัสูตรเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

5. ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรและการใชห้ลกัสูตรแก่นกัเรียนผูป้กครองชุมชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งและน า
ขอ้มูลป้อนกลบัจากฝ่ายต่างๆมาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

6. ส่งเสริมและสนบัสนุนการวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
7. ตรวจสอบทบทวนประเมินมาตรฐานการปฏิบติังานของครูและการบริหารหลกัสูตรระดบั

สถานศึกษาในรอบปีท่ีผา่นมาแลว้ใชผ้ลการประเมินเพื่อวางแผนพฒันาการปฏิบติังานของครูและการ
บริหารหลกัสูตรในปีการศึกษาต่อไป 

8. ก าหนดสัดส่วนสาระการเรียนรู้กลุ่มวชิาและพฒันาหลกัสูตรรายวชิาของกลุ่มวชิาในสาระการ
เรียนรู้พื้นฐานและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
 1) จดัท าแผนการเรียนรู้โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วม 
 2) จดักระบวนการเรียนรู้ใหย้ืดหยุน่ตามความเหมาะสมทั้งดา้นเวลาสาระการเรียนรู้และผูเ้รียน 
 3) จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริงจากแหล่งการ
เรียนรู้และเครือขา่ยการเรียนรู้ 
 4) ใชก้ารแนะแนวเป็นส่วนหน่ึงของการจดักระบวนการเรียนรู้ 
 5) ใหผู้ป้กครองครอบครัวชุมชนและสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ 
 6) ส่งเสริมใหค้รูไดรั้บการพฒันาวธีิการจดักระบวนกาเรียนรู้อยา่งหลากหลายและต่อเน่ือง 
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7)ติดตามผลการเรียนของนกัเรียนรายบุคคลระดบัชั้นระดบัช่วงชั้นและระดบักลุ่มสาระในแต่ละปี
การศึกษาเพื่อปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการด าเนินงานดา้นต่างๆของสถานศึกษา 

8)ก าหนดตวัช้ีวดั /ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายภาคของรายวชิาต่างๆในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยวเิคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นของกลุ่มสาระการเรียนรู้และจดัท ารายวชิาพร้อมทั้งเกณฑก์าร
ประเมิน 

9)ก าหนดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของสถานศึกษาจุดประสงคกิ์จกรรมพฒันาผูเ้รียนแต่ละกิจกรรม 
10)ก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษา 
11)ด าเนินการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัการวดัและประเมินผลการ

เรียนรู้รายวชิาต่างๆเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีแสดงความสามารถท่ีแทจ้ริงของนกัเรียน 
12)พฒันาแผนการสอนรายวิชาท่ีเป็นมาตรฐานกลางเพื่อใหผู้ส้อนสามารถปรับใชต้ามความ

เหมาะสมและใหก้ารสอนน าไปสู่การเรียนรู้มากท่ีสุด 
13)พฒันาส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด 
14)ก าหนดแนวทางพฒันาเคร่ืองมือและก ากบัติดตามการด าเนินการวดัผลและประเมินผลการ

เรียนรู้ของนกัเรียนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มวชิาท่ีก าหนด 
15)วเิคราะห์พฒันาการของนกัเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
16)ด าเนินการวิจยัการศึกษาในชั้นเรียนเพื่อแกปั้ญหาและพฒันากระบวนการเรียนรู้และการวดัผล

และประเมินผล 
17)นิเทศภายในแลกเปล่ียนประสบการณ์การด าเนินงานเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนและ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
18)รายงานผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานครูและผลการบริหารหลกัสูตรของกลุ่ม

วชิาโดยเนน้ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานงาน
วชิาการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

19) ก าหนดแนวทางการจดัการเรียนรู้การจดักิจกรรมพร้อมแนวทางการวดัผลและประเมินผลการ
เรียนผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

20)สนบัสนุนการจดัการเรียนรู้และวดัผลประเมินและตดัสินผลตามแนวทางท่ีก าหนดไว ้
21)พิจารณาใหค้วามเห็นชอบผลการวดัผลและประเมินผลการเรียนสาระการเรียนรู้รายปี/รายภาค 
23)ก าหนดแนวทางการจดัการเรียนรู้การจดักิจกรรมพร้อมแนวทางการวดัผลและประเมินผลการ

เรียนผลการเรียนของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
24)สนบัสนุนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และวดัผลประเมินและตดัสินผลตามแนวทาง 

ท่ีก าหนดไว ้
25)พิจารณาใหค้วามเห็นชอบผลการวดัผลและประเมินผลการเรียนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
26)ปฏิบติังานอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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3.การวดัผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
                     1) ก าหนดระเบียบการวดัและประเมินผลของสถานศึกษา 
                     2) จดัท าเอกสารหลกัฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวดัและประเมินผล 
ของสถานศึกษา 
                     3) วดัผลประเมินผลเทียบโอนประสบการณ์เทียบโอนผลการเรียนและอนุมติัผล 
การเรียน 
                     4) จดัใหมี้การประเมินผลการเรียนทุกระดบัชั้นและจดัใหมี้การซ่อมเสริมกรณีท่ีมี 
ผูเ้รียนไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
                     5) จดัใหมี้การพฒันาเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผล 
                     6) มีการเทียบโอนผลการเรียนโดยคณะกรรมการ 
                     7) จดัระบบสารสนเทศดา้นการวดัผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
เพื่อใชใ้นการอา้งอิงตรวจสอบและใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอน 
 
4.การประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
                     1) จดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัสถานศึกษา 
                     2) สนบัสนุนส่งเสริมใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพในระดบัหน่วยงานภายในสถานศึกษา 
                     3) ก ากบัติดตามตรวจสอบประเมินผลและรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
                     4) ปรับปรุงและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
5.การพฒันาและใช้ส่ือและเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา 
                     1) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูผลิตพฒันาและใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพื่อการศึกษา 
                     2) จดัหาจดัท าส่ือและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาใหก้บัครูและผูเ้รียนอยา่งเพียงพอและ
หลากหลาย 
 
6.การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
                     1) จดัใหมี้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหพ้อเพียงและสอดคลอ้งกบัการจดั
กระบวนการเรียนรู้ 
                     2) ส่งเสริมใหค้รูและผูเ้รียนไดใ้ชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู 
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7.การวจัิยเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา 
                     1) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูท าวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียนหลกัสูตรกระบวนการเรียนรู้การใชส่ื้อ
และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
                      2) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษารวมทั้งสนบัสนุนใหค้รูน า
ผลการวจิยัมาใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 
8.การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวชิาการ 
                      1) ด าเนินการเสริมความรู้และประสบการณ์ใหก้บัชุมชนโดยร่วมมือกบับุคคลชุมชนองคก์ร
หน่วยงานและสถาบนัทางสังคมอ่ืน 
                      2) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชนสามารถเลือกสรรภูมิปัญญาและวทิยากรต่างๆเพื่อพฒันา
ชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการโดยร่วมมือกบับุคคลชุมชนองคก์รหน่วยงานและ
สถาบนัทางสังคมอ่ืน 
                      3) สนบัสนุนและช่วยเหลือใหมี้การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหวา่งชุมชนโดย
ร่วมมือกบับุคคลชุมชนองคก์รหน่วยงานและสถาบนัทางสงัคมอ่ืนการจดัองคก์รกลุ่มบริหารวชิาการ 
โรงเรียนมธัยมวภิาวดีเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดกลางสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 38  ส านกังานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้
และมธัยมศึกษาตอนปลายจะมีโครงสร้างการบริหารจดัการท่ีแตกต่างกบัโรงเรียนอ่ืนๆบา้งเล็กนอ้ยตาม
สภาพของทอ้งถ่ินคณะกรรมการบริหารงานวชิาการไดศึ้กษาวเิคราะห์สภาพโดยภาพรวมของโรงเรียนจาก
ยทุธศาสตร์นโยบายขอบเขตภารกิจของโรงเรียนสภาพความตอ้งการของทอ้งถ่ินตลอดจนศกัยภาพของ
โรงเรียนและหลกัสูตรท่ีใชใ้นปัจจุบนัจึงไดก้ าหนดโครงสร้างในการบริหารงานท่ีเอ้ือกบัการปฏิบติังาน 
ไวด้งัน้ี 
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----------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานบริหารวชิาการ 
• งานธุรการ-สารบรรณ 
• พสัดุ-การเงิน และงานระบบควบคุมภายใน 
• งานขอ้มูลสารสนเทศ 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตร 
และส่งเสริมวชิาการ 

• งานพฒันาหลกัสูตร 
• งานพฒันาหลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษา 
• งานพฒันาการเรียนการสอน 
• งานพฒันาครูดา้นวชิาการ 
• งานเครือข่ายวชิาการ 
• ศูนยพ์ฒันาแหล่งเรียนรู้(ห้องสมุด) 
• ศูนยแ์นะแนว 

ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารงานวชิาการ 

กลุ่มงานวจิัย ผลติส่ือ นวตักรรม 
และเทคโนโลย ี

• งานวจิยัเพื่อการเรียนรู้ 
• ศูนยเ์ทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

กลุ่มงานทะเบียน 
• งานทะเบียนประวติันกัเรียน 
• งานเทียบโอนผลการเรียน 
• งานรับนกัเรียน  

กลุ่มงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
• งานประเมินภายใน 
• งานประเมินคุณภาพภายนอก 
 

กลุ่มงานสาระการเรียนรู้และ 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

• พฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระ 
• นิเทศติดตามการเรียนการสอน 
• งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 

คณะกรรมการวชิาการ ตวัแทนผูป้กครอง 

กลุ่มงานวดัผลประเมนิผล 
• ทะเบียนวดัผล 
• งานวดัและประเมินผล 
• ระบบ SGS 
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กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

โครงสร้างการจดัวางตวับุคคลในการบริหารงานวชิาการฝ่ายวชิาการไดจ้ดัวางตวับุคลากรเพื่อให้
การปฏิบติังานตามโครงสร้างการบริหารงานด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพตามโครงสร้างการจดัวางตวั
บุคคลดงัน้ี 

 
ภาระงานสายผู้บริหาร 

นายบุญเลิศ   ชุมจุล   ต  าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมวภิาวดีปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้  านวยการโรงเรียน
มธัยมวภิาวดี 

มีภาระงานดา้นการบริหารและอ านวยการใหง้านต่างๆของโรงเรียนด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลเป็นไปตามนโยบายการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายอ่ืน ๆ  ของ
รัฐบาล   ปฏิบติังานอ่ืน ๆตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
 
ภาระงานหัวหน้ากลุ่มงานวชิาการ 

นายพชิิตพล ผดุงพล      ปฏิบติัหนา้ท่ี   หวัหนา้กลุ่มงานวชิาการมีหนา้ท่ีดงัน้ี 
- วางแผนและบริหารกลุ่มงานงานวชิาการ 
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของครูอาจารย ์
- ส่งเสริมสนบัสนุนประสานงานบริการควบคุมคุณภาพงานและพฒันาหลกัสูตรการเรียน 
การสอนการนิเทศการวดัและประเมินผล 
- ร่วมก าหนดทิศทางแนวนโยบายและจดัท าแผนปฏิบติังานของโรงเรียน 
- วเิคราะห์สภาพปัจจุบนัและปัญหาของโรงเรียนเพื่อการพฒันาโรงเรียน 
- ปฏิบติัตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายกลยทุธ์โรงเรียน 
- เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการ 
- เป็นท่ีปรึกษาผูบ้ริหารโรงเรียน 
- ปฏิบติัหนา้ท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
- ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูอ้  านวยการโรงเรียน 
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การจดัวางตวับุคลากรกลุ่มบริหารวชิาการการบริหารงานกลุ่มบริหารงานวชิาการโรงเรียนมธัยม
วภิาวดีมีการจดัวางตวับุคลากรก าหนดบทบาทและหนา้ท่ีเพื่อใหก้ารบริหารงานเกิดประสิทธิภาพดงัต่อไปน้ี 

1.งานส านักงานบริหารวชิาการ 
  1) นายพิชิตพล ผดุงพล      หวัหนา้กลุ่มงานวิชาการ 

2) นางสาวกรรณิการ์  ชูบุญทอง        หวัหนา้งานธุรการ-สารบรรณฝ่ายวชิาการ 
  2  นายพิชิตพล   ผดุงพล บริหารงานคอมพิวเตอร์งานทะเบียนงานวดัผล 
                    และงานตารางสอน 
  3) นางสาวลลิษา  แกว้ประสงค ์    ปฏิบติัหนา้ท่ีกลุ่มงานเอกสารสารวชิาการ 
      และการประชุม 
  4) นางสาวณฐัชฎาภรณ์   ศรีสมบูรณ์   ปฏิบติัหนา้ท่ีกลุ่มงานการเงิน พสัดุวชิาการ ขอ้มูล 

      สารสนเทศแก่นกัเรียน ครูและผูป้กครอง 
มีบทบาทและหน้าทีด่ังนี้ 

- วางแผนงานบริหารงานและแผนงานวชิาการจดัท าแผนงาน/โครงการ/งาน 
- ติดตามและประเมินผลงานวชิาการ 
- ปฏิบติัหนา้ท่ีส านกังานธุรการสารบรรณการเงินพสัดุวชิาการ 
- จดัท าสารสนเทศและเอกสารงานบริหารงานและแผนงานวชิาการ 
- บริหารงานคอมพิวเตอร์งานทะเบียนงานวดัผลและงานตารางสอน 
- บริการขอ้มูลสารสนเทศแก่นกัเรียนครูและผูป้กครอง 
- ด าเนินการตามโครงการพิเศษท่ีไดรั้บมอบหมาย 
- จดัท าเอกสารการติดตามและรายงานการเรียนการสอนรายคาบ 
- จดัท าเอกสารวชิาการจดัอบรมประชุมสัมมนาทศันศึกษาดูงานเพื่อพฒันางานวชิาการ 
- บนัทึกการประชุมและรายงานเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา 
- ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีผูอ้  านวยการมอบหมาย 
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2.กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตรและส่งเสริมวิชาการ 
 2.1 งานพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
  ผู้รับผดิชอบ   

1) นายพิชิตพล   ผดุงพล     หวัหนา้งานการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
  2)  หวัหนา้กลุ่มสาระทุกสาระ  กรรมการ  
   
    หน้าที่รับผดิชอบ 

1. วางแผนการด าเนินงานวชิาการก าหนดสาระรายละเอียดของหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา
และแนวทางการจดัสัดส่วนสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้ง
กบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสภาพเศรษฐกิจสังคมศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 

2. จดัท าคู่มือการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการของสถานศึกษานิเทศก ากบัติดตามให้
ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรการจดักระบวนการเรียนรู้การวดัผลและประเมินผลและการ
แนะแนวใหส้อดคลอ้งกนัและเป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรการจดั
กระบวนการเรียนรู้การวดัผลและประเมินผลการแนะแนวใหเ้ป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการ
ด าเนินการของหลกัสูตร 

4. ประสานความร่วมมือจากบุคคลหน่วยงานองคก์รต่างๆและชุมชนเพื่อใหก้ารใช้
หลกัสูตรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

5. ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรและการใชห้ลกัสูตรแก่นกัเรียนผูป้กครองชุมชนและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งและน าขอ้มูลป้อนกลบัจากฝ่ายต่างๆมาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา 

6. ส่งเสริมและสนบัสนุนการวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
7. ตรวจสอบทบทวนประเมินมาตรฐานการปฏิบติังานของครูและการบริหารหลกัสูตร

ระดบัสถานศึกษาในรอบปีท่ีผา่นมาแลว้ใชผ้ลการประเมินเพื่อวางแผนพฒันาการปฏิบติังานของครู
และการบริหารหลกัสูตรในปีการศึกษาต่อไป 

8. ก าหนดสัดส่วนสาระการเรียนรู้กลุ่มวชิาและพฒันาหลกัสูตรรายวชิาของกลุ่มวชิาใน
สาระการเรียนรู้พื้นฐานและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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2.2 งานส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้   

1) นายพิชิตพล     ผดุงพล      ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตรและ 
       การจดัการเรียนรู้ 
2) นายปฎิพทัธ   ศรีแสง      ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานหลกัสูตรกิจกรรม 
                                                            พฒันาผูเ้รียน 
3) นางเรวดี  พานิชวงศ ์ ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาแหล่งเรียนรู้ 

  4) นางสาวเรวดี   พานิชวงศ ์ ปฏิบติัหนา้ท่ีส่วนงานพฒันาแหล่งเรียนรู้(ห้องสมุด) 
5) นางสาวลลิษา  แกว้ประสงค ์ ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้ศูนยแ์นะแนว 
7) นายธีระพงษ ์  ร่วมพนัธ์      ปฏิบติัหนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีการจดัการเรียนรู้ 

 มีบทบาทและหน้าทีด่ังนี้ 
- วางแผนและบริหารกลุ่มงานพฒันาหลกัสูตรและส่งเสริมวชิาการงานพฒันาหลกัสูตร

และการเรียนการสอนจดัท าแผนงาน/โครงการ/งานของกลุ่มงาน 
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานฝ่ายวชิาการงานพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการ

สอน 
- ส่งเสริมใหมี้การพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนและนิเทศการสอน 
- จดัโครงสร้างหลกัสูตรเส้นทางวชิาการและการเลือกเรียนวชิาเพิ่มเติม 
- จดัตารางการเรียนการสอน  การสอนแทน  
- ก าหนดเวลาเรียนและปฏิทินการปฏิบติังานวชิาการ 
- ส่งเสริมสนบัสนุนประสานงานบริการควบคุมคุณภาพงานและพฒันาการท าแผนการ

จดัการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- จดัท าสารสนเทศงานส่งเสริมวชิาการ 
- ด าเนินการตามโครงการพิเศษท่ีไดรั้บมอบหมาย 
- จดัจดัหาและบริการรับจองยมื-คืนหนงัสือลงทะเบียนหนงัสือวารสารหนงัสือพิมพท์ า

บตัรสมาชิกสถิติการใชบ้ริการซ่อมแซมบ ารุงหนงัสือจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านนิทรรศการ
บริการตอบถามช่วยการคน้ควา้และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อ่ืนๆ 

- จดับริการแหล่งเรียนรู้ร่วมพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกโรงเรียน จดัท าทะเบียน
แหล่งเรียนรู้และบนัทึกการเขา้เรียนรู้ 

- จดับริการแนะแนวบริการรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศบริการใหค้  าปรึกษาบริการจดัวางตวั
บุคลและการติดตามผลจดัหาและใหบ้ริการทุนการศึกษาด าเนินงานกองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา
ตลอดจนจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแนะแนวจดักิจกรรมใหค้วามรู้เก่ียวกบั
สมาคมอาเซียน 

- ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการมอบหมาย 
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3.กลุ่มงานวจิัยส่ือนวตักรรมและเทคโนโลย ี
1) นายธีระพงษ ์  ร่วมพนัธ์       ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานเทคโนโลยส่ืีอนวตักรรม 

  2) นางสาวกรรณิการ์   ชูบุญทอง       ปฏิบติัหนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีเทคโนโลยส่ืีอนวตักรรม 
  3) นายปฏิพทัธ  ศรีแสง         ปฏิบติัหนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีเทคโนโลยส่ืีอนวตักรรม  

4) นางสาวลลิษา  แกว้ประสงค ์   ปฏิบติัหนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีส่วนงานวจิยั  
มีบทบาทและหน้าทีด่ังนี้ 

- วางแผนงานบริหารงานจดัท าแผนงาน/โครงการ/งานกลุ่มงานวจิยัส่ือนวตักรรมและ
เทคโนโลย ี

- ติดตามและประเมินผลงานกลุ่มงานวจิยัส่ือนวตักรรมและเทคโนโลย ี
- จดัท าสารสนเทศและเอกสารงานบริหารงานกลุ่มงานวจิยัส่ือนวตักรรมและเทคโนโลย ี
- พฒันาบุคลากรส่งเสริมการวจิยัและการท าผลงานทางวชิาการ 
- ส่งเสริมและพฒันาการวจิยัในชั้นเรียนและทางการศึกษา 
- ส่งเสริมและพฒันาการผลิตสร้างจดัหาส่ือและนวตักรรมการการศึกษา 
- ส่งเสริมและพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้และการเรียนการสอน 
- ด าเนินการตามโครงการพิเศษท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
4.กลุ่มงานทะเบียน 

1) นางสาวณฐัชฎาภรณ์ ศรีสมบูรณ์       ปฏิบติัหนา้ท่ีนายทะเบียนและหวัหนา้งานทะเบียนวดัผล 
2) นายพิชิตพล    ผดุงพล  ปฏิบติัหนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีทะเบียนวดัผล 
3) นางสาวจุฑาทิพย ์ ศรีสมบูรณ์ ปฏิบติัหนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีทะเบียนวดัผล 
4) นายอธินาถ  ไตรรัตน์ ปฏิบติัหนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีทะเบียนวดัผล 
5) นายปฏิพทัธ  ศรีแสง  ปฏิบติัหนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีทะเบียนวดัผล 
6) นายธีระพงษ ์  ร่วมพนัธ์  ปฏิบติัหนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีทะเบียนวดัผล 
  
มีบทบาทและหน้าทีด่ังนี้ 
- วางแผนการบริหารงานและจดัท าแผนปฏิบติังาน/โครงการ/งานปฏิทินงานกลุ่มงานทะเบียน 
- ปฏิบติัหนา้ท่ีนายทะเบียนของโรงเรียน 
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานงานทะเบียน 
- ด าเนินการสอบคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อ ในระดบัชั้น ม.1และม.4  
- ด าเนินการรับมอบตวัลงทะเบียนประวติันกัเรียนและจ าหน่ายนกัเรียน 
- จดัท าตรวจสอบและออกเอกสารหลกัฐานทางการศึกษาและใบประกาศนียบตัร 

 - บริการตรวจสอบวุฒิการศึกษาแกไ้ขหลกัฐานต่างๆและการลาออกของนกัเรียน 
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- จดัท าและเก็บรักษาเอกสารหลกัฐานทางการศึกษาและงานทะเบียนใหเ้ป็นปัจจุบนั 
- จดัท าแบบฟอร์มสถิติขอ้มูลสารสนเทศงานทะเบียน 

 - จดัท าระเบียบแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบังานทะเบียน 
- วเิคราะห์งานรวบรวมปัญหาอุปสรรคขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหา 
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานวดัผล 
- รับผลตรวจสอบความถูกตอ้งกบังานคอมพิวเตอร์และเก็บหลกัฐานผลการเรียน 
- วเิคราะห์งานรวบรวมปัญหาอุปสรรคขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหา 
- ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีหวัหนา้ฝ่ายวชิาการมอบหมาย 
 

5.กลุ่มงานวดัผลประเมนิผล 
  1) นายพิชิตพล     ผดุงพล  ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานวดัผลประเมินผล 
  2) นายปฏิพทัธ  ศรีแสง  ปฏิบติัหนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีงานวดัผลประเมินผล  
  3)  นายธีระพงษ ์  ร่วมพนัธ์ ปฏิบติัหนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีงานวดัผลประเมินผล 

4) นายอธินาถ  ไตรรัตน์ ปฏิบติัหนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีงานวดัผลประเมินผล 
มีบทบาทและหน้าทีด่ังนี้ 

- วางแผนการบริหารงานวดัผลและจดัท าแผนปฏิบติังาน/โครงการ/งานปฏิทินงานวดัและ
ประเมินผล 

- จดัสอบวดัและประเมินผลใหเ้ป็นไปตามระเบียบการวดัผลประเมินผล 
- จดัท าแบบฟอร์มงานวดัผลเอกสารการวดัและประเมินผล 
- จดัท าตารางสอนและตารางสอบกลางภาคสอบปลายภาคสอบแกต้วั 
- จดัท าระเบียบการวดัและประเมินผลแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบังานวดัผล 
- ด าเนินงานพสัดุของงานวดัผล 
- ประสานงานเก่ียวกบังานวดัผลกบัเจา้หนา้ท่ีวดัผลกลุ่มสาระฯ 
- ติดตามการแกไ้ขผลการเรียน 0 ร มส ของผูเ้รียน 
- จดัท าแบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้แต่ละชั้นเรียน 
- ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีหวัหนา้ฝ่ายวชิาการมอบหมาย 
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6. กลุ่มงานสาระการเรียนรู้และกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
6.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

   1) นางสาวณฐัชฎาภรณ์   ศรีสมบูรณ์   หวัหนา้กลุ่มสาระ 
   3) นางสาวเรวดี  พานิชวงศ ์           กรรมการและเลขานุการ 
  6.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   1) นายพิชิตพล   ผดุงพล    หวัหนา้กลุ่มสาระ 
   2) นางสาวพิกุล  เถาถวลิ    กรรมการ 
   3) นางสาวกอบกุล ยงัแดง    กรรมการ 
   4) นางสาวจุฑาทิพย ์ ศรีสมบูรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
  6.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
   1)   นางสาวรัตนาภรณ์ เพช็รรัตน์   หวัหนา้กลุ่มสาระ 
   2)  นางสาวลลิษา แกว้ประสงค ์   กรรมการ 
   3)  นายปฏิพทัธ  ศรีแสง    กรรมการ 
   4)  นางฉววีรรณ  คงยงั    กรรมการ 
   5) นายธีระพงษ ์  ร่วมพนัธ์   กรรมการ 
   6) นางสาวกรรณิการ์ ชูบุญทอง               กรรมการและเลขานุการ 
  6.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
   1) นางสาวกนัยารัตน์   บวัทอง    หวัหนา้กลุ่มสาระ 
   2) นางสาวสุชาดา ทองขาว    กรรมการ 
   3) นางสุนนัทา  ข าแกว้    กรรมการ 
   4) นายอธินาถ  ไตรรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 
  6.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   1) นางณฐัธิสา  ยิง่ด านุ่น   หวัหนา้กลุ่มสาระ 
   2) นายบณัฑิต  กล่ินเมฆ   กรรมการ 
   3) นายธีระยทุธ  รัตนสูตร     กรรมการและเลขานุการ 
  6.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
   1) นายวสันตศิ์ริ  ปิตาระโพ   หวัหนา้กลุ่มสาระ 
   2) นายส าเริง  กณัรงค ์    กรรมการ 
  6.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   1) นายวริะศกัด์  จนัทรธนู   หวัหนา้กลุ่มสาระ 
   2) นายส าเริง  กณัรงค ์    กรรมการ 
   3) นางสาวจุฬาวรรณ เขียวคง   กรรมการและเลขานุการ 
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  6.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   1) นายนิพนธ์  ยอดศรี   หวัหนา้กลุ่มสาระ 
   2) นางสาวอญัชลีพร  พุกสอน   กรรมการ 
   3) นางสาวดารณี  จุนเจือวงศ ์  กรรมการ 
  6.9 งานกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
   1) นายปฏิพทัธ  ศรีแสง   หวัหนา้กลุ่มงาน 
   2) นางสาวลลิษา  แกว้ประสงค ์  กรรมการ 
   3) นางสาวกรรณิการ์ ชูบุญทอง  กรรมการ 
   4) นายส าเริง  กณัรงค ์   กรรมการ 

 
มีบทบาทและหน้าทีด่ังนี้ 

- วางแผนและบริหารกลุ่มงานสาระการเรียนรูและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
- พฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนจดัท าแผนงาน/โครงการ/งานของกลุ่มงาน 
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานฝ่ายวิชาการงานพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
- ส่งเสริมใหมี้การพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนและนิเทศการสอน 
- จดัโครงสร้างหลกัสูตรเส้นทางวชิาการและการเลือกเรียนวชิาเพิ่มเติม 
- จดัตารางการเรียนการสอนการสอบวดัผล 
- ก าหนดเวลาเรียนและปฏิทินการปฏิบติังานวชิาการ 
- ส่งเสริมสนบัสนุนประสานงานบริการควบคุมคุณภาพงานและพฒันาการท าแผนการ

จดัการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- จดัท าสารสนเทศกลุ่มงานสาระการเรียนรูและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
- ด าเนินการตามโครงการพิเศษท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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7.กลุ่มงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
1) นางสาวณฐัชฎาภรณ์ ศรีสมบูรณ์  หวัหนา้ 
2) นายนิพนธ์  ยอดศรี   กรรมการ 
3) นายวริะศกัด์ิ    จนัทรธนู       กรรมการ 
4) นางสาวกนัยารัตน์ บวัทอง   กรรมการ 
5) นายปฏิพทัธ  ศรีแสง   กรรมการ 
6) นางสาวกรรณิการ์ ชูบุญทอง  กรรมการ 
7) นางสาวจุฬาวรรณ เขียวคง   กรรมการ 
8) นางสาวรัตนาภรณ์ เพช็รรัตน์  กรรมการ 
9) นายส าเริง  กณัรงค ์   กรรมการ 
10) นายพิชิตพล  ผดุงพล   กรรมการ 
11) นางสาวลลิษา แกว้ประสงค ์  กรรมการ 
12) นางสาวจุฑาทิพย ์ ศรีสมบูรณ์  กรรมการ 
13) นายธีระพงษ ์ ร่วมพนัธ์  กรรมการและเลขานุการ  

  

 
มีบทบาทและหน้าทีด่ังนี้ 

- วางแผนและบริหารกลุ่มงานประกนัคุณภาพการศึกษา (แผนปฏิบติัการระยะกลาง) 
- จดัท าแผนปฏิบติัการ/โครงการ/งาน /กิจกรรมประจ าปี 
- จดัท ามาตรฐานการศึกษามาตรฐานการปฏิบติังานและภาระงาน 
- ติดตามประเมินผลและรายงานผลตามมาตรฐานการศึกษาภายใน(SAR) 
- ติดตามประเมินผลและรายงานคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอก 
- จดัท าระบบควบคุมภายในควบคุมประเมินความเส่ียงส่งเสริมและประเมินผล 
- ส่งเสริมสนบัสนุนประสานงานบริการควบคุมคุณภาพงานและพฒันาการ 
- จดัท าสารสนเทศกลุ่มงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
- ด าเนินการตามโครงการพิเศษท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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8.คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการ 
1) นายบุญเลิศ        ชุมจุล      ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมวภิาวดี   ประธานท่ีปรึกษา 
2) นายพิชิตพล       ผดุงพล   หวัหนา้กลุ่มบริหารงานวชิาการประธานกรรมการ 
3) นางสาวณฐัชฎาภรณ์ ศรีสมบูรณ์    หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
4) นายพิชิตพล       ผดุงพล   หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
5) นางสาวรัตนาภรณ์  เพช็รรัตน์ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  กรรมการ 
6) นางสาวกนัยารัตน์  บวัทอง หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาฯ กรรมการ 
7) นายวสันตศิ์ริ      ปิตตาระโพ    หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
8) นางณฐัธิสา      ยิง่ด านุ่น หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
9) นายวริะศกัด์ิ     จนัทรธนู หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีกรรมการ 
10) นายนิพนธ์    ยอดศรี    หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
11) นายธีระพงษ ์   ร่วมพนัธ์         หวัหนา้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
12) นายปฏิพทัธ    ศรีแสง  หวัหนา้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน      กรรมการ 
13) นางสาวลลิษา แกว้ประสงค ์ หวัหนา้งานแนะแนว   กรรมการ 
14) นายพิชิตพล  ผดุงพล หวัหนา้กลุ่มงานหลกัสูตรสถานศึกษา  กรรมการ 
15) นางสาวณฐัชฎาภรณ์ ศรีสมบูรณ์     หวัหนา้งานทะเบียนวดัผล  กรรมการ 
16) นางเรวดี  พานิชวงศ ์     หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาแหล่งเรียนรู้  กรรมการ 
17) นางสาวกรรณิการ์   ชูบุญทอง   หวัหนา้งานธุรการ-สารบรรณ     กรรมการและเลขานุการ 

มีบทบาทและหน้าทีด่ังนี้ 
- วางแผนการบริหารงานหลกัสูตรและงานวชิาการ 
- วเิคราะห์สภาพปัจจุบนัและปัญหาของโรงเรียนเพื่อการพฒันาโรงเรียน 
- ร่วมก าหนดทิศทางแนวนโยบายและจดัท าแผนปฏิบติังานวชิาการ 
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานฝ่ายวชิาการ 
- ส่งเสริมสนบัสนุนประสานงานบริการควบคุมคุณภาพงานและพฒันาการเรียนการสอนการนิเทศ

การวดัและประเมินผล 
- เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการต่อผูอ้  านวยการโรงเรียน

และขยายผลการประชุม 
- เป็นท่ีปรึกษาผูบ้ริหารโรงเรียน 
- ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูอ้  านวยการและรองผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 

 
 
 



17 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิของแต่ละกลุ่มงาน 
 

 เพื่อใหก้ารด าเนินงานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของ
การด าเนินการ จึงใหมี้การขยายความเพิ่มเติมจากภาระงานท่ีมอบหมายดงัน้ี  
  

1. งานพฒันาการจัดการเรียนรู้ 
 1.1 งานจัดสอนแทน 
 ผูรั้บผดิชอบ  นายธีระพงษ ์  ร่วมพนัธ์ 
 หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
  -  ติดตามการติดราชการ ขาด ลา หรือการไม่สามารถมาปฏิบติัราชการได ้ของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากฝ่ายบริหารงานบุคคลทุกวนัก่อนเวลา 07.50 น. 
  - ติดตามงานขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไม่สามารถมาปฏิบติั

ราชการได ้ก่อนวนัท่ีมาหรือวนัท่ีไม่มา โดยใหบ้นัทึกมอบหมายงานพร้อม ใบงานท่ีฝากไวก้บัผูท่ี้รับผดิชอบ
จดัสอนแทน 

  - จดัท าค าสั่งสอนแทนใหก้บัครูท่ีไดรั้บมอบหมายโดยลงเลขท่ีค าสั่งจากสารบญั
กลาง(ท่ีฝ่ายบริหารงานทัว่ไป) และจดัสอนแทนใหก้บัครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีติดราชการ / ขาด / ลา
ฯลฯไม่สามารถมาปฏิบติัราชการได ้ซ่ึงจดัใหผู้ท่ี้ไดรั้บมอบหมายท่ีมีชัว่โมงวา่งจดัใหมี้การสอนแทนใน
ชัว่โมงนั้นถา้จดัไม่ไดใ้หฝ้ากงานไวก้บัหวัหนา้ชั้น 
    - ติดตามการสอนแทนของผูท่ี้รับมอบหมาย  โดยใหผู้ท่ี้ไดรั้บมอบหมายสอนแทน
ส่งบนัทึกการจดัสอนแทนทุกวนัศุกร์ 
    - ปฏิบติังานอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 1.2 งานแนะแนว  
 ผูรั้บผดิชอบ   
  1)  นางสาวลลิษา แกว้ประสงค ์  หวัหนา้กลุ่มงานแนะแนว 
  2)  ครูท่ีปรึกษาทุกระดบัชั้น    กรรมการ 
        หนา้ท่ีรับผิดชอบ 

    - จดัองคก์รบริหารงานแนะแนวใหมี้ผูรั้บผิดชอบปฏิบติังานดา้นต่างๆท่ีก าหนดใน
ขอบข่ายของการบริการแนะแนว 
    - ด าเนินการในการคดัเลือกนกัเรียนเพื่อรับทุนการศึกษารางวลัการศึกษาต่างๆและ
ด าเนินการเก่ียวกบักองทุนอ่ืนๆเพื่อการศึกษา 
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    - ประสานงานใหก้บัวทิยากรและสถาบนัการศึกษาภายนอกเขา้มาใหก้ารแนะแนว
การศึกษาและอาชีพรวมทั้งนกัเรียนกลุ่มท่ีสนใจไปศึกษาจากสถานศึกษาสถานประกอบการหรือสถาน
ประกอบอาชีพอิสระภายนอก 
    - จดัแผนงานโครงการแนะแนวและการจดัปฏิทินปฏิบติังานประจ าปี 
    - ประสานงานการจดัสอนวดัความรู้ความสามารถทางวชิาการกบัสถาบนัการ
ทดสอบต่างๆรวมทั้งด าเนินการเก่ียวกบัการสอบเขา้ศึกษาต่อของนกัเรียนชั้นม.3 และม.6 
    - จดัเก็บและรวมรวมสถิติขอ้มูลดา้นต่างๆตลอดจนปีการศึกษาและน าเสนอเป็น
เอกสารเผยแพร่เม่ือส้ินภาคเรียน/ปี 
    - การบริการแนะแนว 
        1) งานศึกษารวบรวมขอ้มูล  โดยศึกษา รวบรวม  วเิคราะห์ สรุป และน าเสนอ
ขอ้มูลของผูเ้รียน 
        2) งานสารสนเทศ โดยจดัศูนยส์ารสนเทศทางการแนะแนวในรูปศูนยก์าร
เรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยครอบคลุมดา้นการศึกษา อาชีพ ชีวิต และสังคม 
         3) งานใหค้  าปรึกษา  อบรมทกัษะการใหค้  าปรึกษาเบ้ืองตน้แก่ครูใหค้  าปรึกษาผูเ้รียน
ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
         4) งานกิจกรรมส่งเสริม พฒันา ช่วยเหลือผูเ้รียน  ศึกษารายกรณี (Case study)  
และจดักลุ่มปรึกษาปัญหา (Case conference) ส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญ ในกรณีท่ีผูเ้รียนมีปัญหายากแก่การแกไ้ข จดั
กลุ่มพฒันาผูเ้รียนดว้ยเทคนิคทางจิตวทิยา จดับริการ สร้างเสริมประสบการณ์ รวมทั้งใหก้ารสงเคราะห์ เพื่อ
ตอบสนองความถนดัความตอ้งการ และความสนใจของผูเ้รียน 
         5) งานติดตามประเมินผล ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงานแนะแนว 
   - การจดักิจกรรมแนะแนว 
        1) กิจกรรมคาบแนะแนว 
        2) การสอดแทรกกระบวนการแนะแนว 
    - ปฏิบติังานอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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2. งานวดัผลและประเมินผล 
 ผูรั้บผดิชอบ 
  1)  นายพิชิตพล  ผดุงพล  หวัหนา้กลุ่มงาน 
  2) หวัหนา้กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ  กรรมการ 
  3) นายธีระพงษ ์  ร่วมพนัธ์ กรรมการ 
  4) นายปฏิพทัธ  ศรีแสง  กรรมการ 
 หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

-  จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ครูในการวดัผล  
ประเมินผลการเรียน 

       - ก าหนดระเบียบ แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัผล ประเมินผลของสถานศึกษา 
       - ส่งเสริมนิเทศ  ติดตาม พัฒนาครู และก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการวัดผล

ประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการ
เรียนรู้ และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

- ด าเนินการออกขอ้สอบเขา้ศึกษาต่อในระดบัชั้น ม.1 และ ม.4 
       - พฒันาเคร่ืองมือวดัผล ประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐาน 
       - ด าเนินการจดัท าขอ้มูลการวดัและประเมินผลการเรียน กรอกขอ้มูล ติดตาม 

ตรวจสอบการกรอกขอ้มูลของครูในระบบงานวดัผล(โปรแกรม ปพ.5) และส่งต่องานทะเบียนวดัผล 
       - วเิคราะห์และประเมินผลการเรียน 

         - การควบคุมดูแลก ากบัติดตามงานดา้นวดัผลประเมินผลใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัและ
ปฏิทินท่ีก าหนด 
         - ด าเนินการเก่ียวกบัหลกัฐานการเรียนการประเมินผลการเรียนใหถู้กตอ้งเป็นปัจจุบนัมี
การจดัเก็บอยา่งเป็นระบบสะดวกแก่การสืบคน้และใหบ้ริการ 

      - ด าเนินการแกไ้ขปัญหาการเรียนของนกัเรียนทั้งระหวา่งเรียนและหลงัการประเมินผล 
ร่วมกบัผูส้อน กลุ่มสาระ กลุ่มงาน งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
        - ด าเนินการเก่ียวกบันกัเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ80ประกาศรายช่ือผูท่ี้มีเวลาเรียน
ไม่ครบร้อยละ80การผอ่นผนัใหเ้ขา้ประเมินผลปลายภาคเรียนรวมทั้งประกาศรายช่ือผูไ้ม่มีสิทธิเขา้รับการ
ประเมินผลปลายภาคเรียนตามหลกัเกณฑก์ารวดัและประเมินผลของหลกัสูตรแกนกลาง พุทธศกัราช 2551 
และแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 
        - ด าเนินการจดัท าตารางสอบกลางภาคปลายภาคประสานงานกบังานธุรการฝ่ายวชิาการ
ในการออกค าสั่งการสอบต่างๆจดัเตรียมอุปกรณ์การสอบเก็บรักษาขอ้สอบไว ้1 ภาคเรียนและด าเนินการ
จ าหน่ายใหถู้กตอ้งตามระเบียบ 
        - ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัการเรียนซ ้ า ซ่อมเสริม เปล่ียนแปลงผลการเรียนของนกัเรียน
ท่ีไม่ผา่นรายวชิาและการลงทะเบียนเรียนซ ้ าโดยส่งผลการเรียนซ ้ าใหก้บัฝ่ายทะเบียนวดัผล 
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        - จดัท าสารสนเทศผลการวดัและประเมินความรู้, คุณลกัษณะฯ, การอ่าน คิดวเิคราะห์
และเขียน, สมรรถนะ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  O-NET  และ  NT 
        - จดัท าแบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้รายคาบเรียน 
       - ปฏิบติังานอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  
 3. งานวจัิยและวจัิยช้ันเรียน 
 ผูรั้บผดิชอบ 
  1)  นางสาวลลิษา แกว้ประสงค ์  หวัหนา้งาน 
  2) หวัหนา้กลุ่มสาระทุกสาระ   กรรมการ 
         หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

-  ศึกษาวเิคราะห์ วจิยัการบริหาร  การจดัการและพฒันาคุณภาพงานวชิาการในภาพรวม 
ของสถานศึกษารวบรวม จดัท ารายงานการวจิยั 

-  ส่งเสริมใหค้รูศึกษา  วเิคราะห์ วจิยั เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ใหแ้ต่ละกลุ่มสาระ 
-  ประสานความร่วมมือในการศึกษา วเิคราะห์ วจิยั  ตลอดจนเผยแพร่ผลงานการวจิยั  

หรือพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  และงานวชิาการกบั สถานศึกษา บุคคล ครอบครัว  องคก์ร หน่วยงาน 
และ สถาบนัอ่ืน 
  

4. งานส่งเสริมความเป็นเลศิทางวชิาการ 
   ผูรั้บผดิชอบ 
  1)  นางสาวณฐัชฎาภรณ์  ศรีสมบูรณ์ หวัหนา้งาน 
  2)  หวัหนา้กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ กรรมการ 
  3)  นางสาวจุฑาทิพย ์  ศรีสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
   หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

- ส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียนไดแ้สดงผลงานทางวชิาการ 
- ส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัเรียนมีโอกาสเขา้ร่วมแข่งขนัและทดสอบความรู้ทางวชิาการ 

ของสถาบนัอ่ืนทางวชิาการในทุกระดบั  
-  ฝึก อบรม ใหค้วามรู้กบันกัเรียนก่อนท่ีจะเขา้ร่วมแข่งขนัทางวชิาการกบัสถาบนัอ่ืน 
- จดัระบบและด าเนินงานเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพงานวชิาการตามมาตรฐานของ 

โรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ และสมศ. 
 

- ส ารวจและรายงานผลปัญหา อุปสรรคและความส าเร็จของกิจกรรมทางวชิาการต่อ 
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
  -  ปฏิบติังานอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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 5. กลุ่มงานพฒันาแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด) 
 ผูรั้บผดิชอบ 
  1)  นางสาวเรวดี  พานิชวงศ ์   หวัหนา้งาน 
  2)  นางสาวกรรณิการ์ ชูบุญทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

- จดัท าแผนปฏิบติัการ โครงการของงานหอ้งสมุดใหเ้ป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 
- จดัและพฒันาสถานท่ีหอ้งสมุดใหเ้หมาะสมกบัเป็นแหล่งคน้ควา้หาความรู้ได ้

ตลอดเวลาและหลากหลาย 
- จดัใหมี้วสัดุ ครุภณัฑ ์และเคร่ืองอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอกบัจ านวนสมาชิก 
- ดูแล เก็บรักษา ซ่อมบ ารุง ครุภณัฑ ์ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีใชก้ารไดต้ลอด 
- จดัหา ซ้ือ ท าเอกสาร วารสาร และส่ิงพิมพต่์าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการคน้ควา้ 
- ใหบ้ริการใชห้อ้งสมุดแก่นกัเรียน ครู และบุคคลภายนอก 
- จดับรรยากาศ สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม การบริการใหช้กัจูงบุคคลภายนอกใหเ้ห็น 

ประโยชน์  และเขา้มาใชบ้ริการ 
- จดักิจกรรมส่งเสริมใหน้กัเรียนของโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
- จดัท าสถิติขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานรวมทั้งประเมินผลงานท่ีปฏิบติัตลอดภาคเรียน/ปี 

  
5. กลุ่มงานพฒันาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผูรั้บผดิชอบ 
 1)  นางสาวเรวดี  พานิชวงศ ์  หวัหนา้งาน 
 2)  หวัหนา้กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ  กรรมการ 
        หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

- ส ารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
- จดัท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้แก่ครู สถานศึกษาอ่ืน  

บุคคลองคก์ร หน่วยงาน 
- จดัตั้ง และ พฒันาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินรวมทั้งพฒันาใหเ้กิดองคค์วามรู้ 
- ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกโรงเรียนการจดักระบวนการ 

เรียนรู้ใหค้รอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
- ร่วมกบักลุ่ม/กลุ่มงาน/งาน/กลุ่มสาระ ในการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายใน 

โรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
 

6. กลุ่มงานส่งเสริมความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชน 



22 

 

ผูรั้บผดิชอบ 
 1)  นายส าเริง  กณัรงค ์   หวัหนา้งาน 
 2)  นางสาวลลิษา  แกว้ประสงค ์  กรรมการและเลขานุการ 
      หนา้ท่ีความรับผดิชอบ  

- การศึกษา  ส ารวจความตอ้งการ  สนบัสนุนงานวชิาการแก่ชุมชน 
- จดัใหค้วามรู้  เสริมสร้างความคิด  และเทคนิค  ทกัษะทางวชิาการ  เพื่อพฒันาทกัษะ 

วชิาชีพ และคุณภาพชีวติของประชาชน 
- ส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชน  เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวชิาการ 
- ส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้  ระหวา่งบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  ทอ้งถ่ิน 

 - ปฏิบติังานอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

 7. งานรับนักเรียน 
      ผูรั้บผดิชอบ 
  1) นายธีระพงษ ์  ร่วมพนัธ์  หวัหนา้งาน 
  2) นายพิชิตพล  ผดุงพล   กรรมการ 
  3) นางสาวณฐัชฎาภรณ์ ศรีสมบูรณ์  กรรมการ 
  4)  นางสางลลิษา  แกว้ประสงค ์  กรรมการ 
  5) นายปฏิพทัธ  ศรีแสง   กรรมการ 
  6) นางสาวจุฑาทิพย ์ ศรีสมบูรณ์  กรรมการ 
  7)  นางสาวกรรณิการ์ ชูบุญทอง  กรรมการและเลขานุการ 
       หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
   -  ประสานการด าเนินงานแบ่งเขตพื้นท่ีบริการร่วมกบัเตพื้นท่ีการศึกษา  

-ประสานงานการประชุมคณะกรรมการรับนกัเรียนของโรงเรียน  
-ประสานงานกบัคณะกรรมการรับนกัเรียนของโรงเรียนเพื่อทราบขอ้มูล และรายละเอียด

การรับนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ของปีการศึกษานั้นๆ  
-ก าหนดแนวปฏิบติั ขั้นตอนและวธีิการรับนกัเรียนของโรงเรียนใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย

การรับนกัเรียนจากหน่วยงานตน้สังกดั  
-จดัท าคู่มือการรับนกัเรียนพร้อมใบสมคัรเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นกัเรียนและ

ผูป้กครองท่ีสนใจ  
-ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อประชาสัมพนัธ์การ

รับนกัเรียน  
-ร่วมเป็นคณะกรรมการรับนกัเรียนของโรงเรียน  
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-ประสานงานกบัฝ่ายบริหาร จดัท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการรับนกัเรียนในหนา้ท่ีต่างๆตามท่ี
ก าหนด  

-จดันกัเรียนเขา้ชั้นเรียนตามศกัยภาพของนกัเรียนและตาความเหมาะสม  
-รายงานผลการรับนกัเรียนเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดัตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
-ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

  
 8. กลุ่มงานลูกเสือ-เนตรนารี 
 ผูรั้บผดิชอบ 
  1)  นายปฏิพทัธ  ศรีแสง   หวัหนา้งาน 
  2)  นายธีระพงษ ์  ร่วมพนัธ์  กรรมการ 
  3)  นายพิชิตพล  ผดุงพล   กรรมการ 
  4)  คณะครูในสถานศึกษาทุกคน   กรรมการ 
  5)  นางสาวลลิษา แกว้ประสงค ์ กรรมการและเลขานุการ 
       หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

1.จดัระบบการบริหารงานลูกเสือใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ  วา่ดว้ยการ
ปกครองหลกัสูตรและวชิาพิเศษลูกเสือ    ฉบบั  พ.ศ.  2500  และ ฉบบัท่ี  14  พ.ศ.  2528  ในเร่ืองต่อไปน้ี 
   1.1  การแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  มีการจดัท าทะเบียนผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือให้
เป็นไปปัจจุบนัอยูเ่สมอ   
   1.2  การขออนุญาตตั้งกองและกลุ่มลูกเสือถูกตอ้ง 

1.3 จดัหน่วยลูกเสือถูกตอ้ง  และมีผูบ้งัคบับญัชาควบคุมหน่วยลูกเสือครบถว้น
และควรใหค้วบคุมประจ าตลอดไป  จนกวา่ลูกเสือจะออกจากกองไป เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือยา้ยสังกดั
จึงควรเปล่ียนหน่วยควบคุม 
   1.4  ด าเนินการฝึกอบรมลูกเสือไดรั้บเคร่ืองหมายต่างๆ ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
   1.5  จดัท าทะเบียนลูกเสือให้ถูกตอ้งครบถว้น 
   1.6   จดัท ารายงานกิจกรรมลูกเสือ  รายงานการเงิน ให้เป็นปัจจุบนั 
 
 

2. จดัท าแผนผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในเร่ืองต่อไปน้ี 
2.1 การฝึกอบรมตามหลกัสูตรระดบัต่าง ๆ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือควรมีวุฒิทาง

ลูกเสืออยา่งนอ้ยขั้นความรู้ชั้นสูง 
2.2 ควรจดัใหมี้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ท่ีมีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการลูกเสือโดย

ส่งเสริมใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมขั้น A.L.T.C. , L.T.C. หรือหลกัสูตรเฉพาะต่าง ๆ เพื่อเป็นท่ีปรึกษาแก่
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสืออ่ืน ในกรณีท่ีมีปัญหาในทางปฏิบติั 
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2.3 จดัการฝึกอบรมนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือ  เพื่อใหมี้ศกัยภาพในการเป็น
ผูน้ าของหมู่มากข้ึน 

3. จดัใหมี้ห้องต่าง ๆ ต่อไปน้ี 
3.1 หอ้งประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของกอง  โดยจดัหอ้งใหมี้บรรยากาศ

ของลูกเสือใหม้ากท่ีสุด 
3.2 หอ้งเก็บอุปกรณ์การฝึกอบรม  โดยมอบหมายใหมี้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ

รับผดิชอบ  และจดัระบบการใชอุ้ปกรณ์ใหมี้ประสิทธิภาพ และเป็นแบบอยา่งแก่ลูกเสือได ้
3.3 หอ้งเกียรติยศของลูกเสือ  เพื่อใชเ้ป็นท่ีแสดงผลงานดีเด่นของลูกเสือและ

ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  อาจจดัรวมไวใ้นห้องประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของกองก็ไดห้อ้งต่าง ๆ 
ดงักล่าวขา้งตน้ ควรเนน้เร่ืองความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสวยงาม ตามแบบอยา่ง
ลูกเสือ 

4.  จดัท าแผนการจดัหาอุปกรณ์การฝึกอบรมท่ีจ าเป็น เช่น  เชือก  อุปกรณ์การเดินทางไกล  
อุปกรณ์การปฐมพยาบาล  อุปกรณ์การอยูค่่ายพกัแรม  ฯลฯ  ใหมี้จ านวนเพียงพอแก่การฝึกอบรมโดยเร็ว 

5. จดัท ารายการกิจกรรม  โครงการ  ท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทาง  จุดเนน้  ส่ิงละอนัพนัละนอ้ย  
ของกรมสามญัศึกษาประจ าปี  ใหก้ารจดัท ารายการกิจกรรมและโครงการดงักล่าวนอกจากมีรายละเอียดอ่ืน
แลว้  ใหก้ าหนดวธีิการ  ท่ีจะน าวธีิการของลูกเสือเขา้ไปใชก้บักิจกรรมนั้นไวด้ว้ย 

6. ส่งเสริมใหลู้กเสือและผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน       รวมทั้งจดัให้
มีการประกาศเกียรติคุณของลูกเสือ    ท่ีประกอบคุณงามความดีเป็นประจ าทุกปี  และส่งเสริมใหลู้กเสือ 
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือมีโอกาสไดรั้บเขม็ลูกเสือบ าเพญ็ประโยชน์  เหรียญลูกเสือสดุดี  หรือเหรียญลูกเสือ
สรรเสริญ แลว้แต่กรณี 
 
 
 
 
 
 

แนวปฏิบัตเิกีย่วกบังานวชิาการ 
1. การปฏบิัติการติดตามนักเรียนขาดเรียน/ขาดเรียนนาน 
  ถา้นกัเรียนขาดเรียนนานติดต่อกนัใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 
 1.1 การติดตามนกัเรียนท่ีขาดเรียน / ขาดเรียนนานติดต่อกนั เป็นหนา้ท่ีโดยตรงของครูประจ าชั้น 
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 1.2 ถา้นกัเรียนขาดเรียนนานติดต่อกนั 5 วนัท าการโดยไม่ทราบสาเหตุให้ครูประจ าชั้นด าเนินการ
ติดตามโดยสอบถามจากนกัเรียนใกลเ้คียงครูหรือผูป้กครองแลว้แต่กรณีแลว้แจง้ใหฝ่้ายกิจการนกัเรียนทราบ
เพื่อด าเนินการตามระเบียบต่อไป 
 1.3 ในกรณีท่ีครูประจ าชั้นไปพบผูป้กครองหรือนกัเรียนแลว้ไดส้อบถามสาเหตุและพิจารณา
หาทางแกไ้ขหากไม่สามารถแกไ้ขไดใ้หป้ฏิบติัดงัน้ี 
  - ถา้เป็นนกัเรียนท่ีก าลงัเรียนอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ตอ้งช้ีแจงใหน้กัเรียนและ
ผูป้กครองรับทราบถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองการส่งเด็กเขา้เรียนในสถานศึกษาภาคบงัคบัพร้อม
กบัรายงานการด าเนินงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบเพื่อจะไดด้ าเนินการตามระเบียบต่อไป 
  - ถา้เป็นนกัเรียนท่ีก าลงัเรียนอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายใหผู้ป้กครองมาลาออกให้
ถูกตอ้ง 
 1.4 ในกรณีท่ีครูประจ าชั้น/ หวัหนา้ระดบัไปตามนกัเรียนท่ีบา้นแลว้ไม่พบทั้งผูป้กครองและ
นกัเรียน ใหง้านทะเบียนนกัเรียนด าเนินงานดงัน้ี 
  1.4.1 กรณีนกัเรียนท่ีเรียนอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ให้ด าเนินการดงัน้ี 
   1)  ฝ่ายกิจการนกัเรียนแจง้ขอ้มูลท่ีงานทะเบียนนกัเรียน 
   2) งานทะเบียนนกัเรียนท าหนงัสือของโรงเรียนถึงผูป้กครองนกัเรียนถา้ยงัไม่ไดต้อบรับ
ใหท้ าหนงัสือแจง้ผูน้ าชุมชนหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและรายงานใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีรับทราบ 
  1.4.2กรณีนกัเรียนท่ีเรียนอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายใหด้ าเนินการดงัน้ี 
   1)  ฝ่ายกิจการนกัเรียนแจง้ขอ้มูลท่ีงานทะเบียนนกัเรียน 
   2) งานทะเบียนนกัเรียนท าหนงัสือของโรงเรียนถึงผูป้กครองนกัเรียนถา้ยงัไม่ไดต้อบรับ
ใหท้ าหนงัสือแจง้ผูป้กครองอีกเป็นคร้ังท่ี2หากยงัไม่ไดรั้บค าตอบการติดต่อคร้ังท่ี2ภายใน10วนังานทะเบียน
นกัเรียนขออนุมติัหวัหนา้สถานศึกษาจดัท าบญัชีแขวนลอยและจ าหน่ายช่ือออกจากทะเบียนนกัเรียนเพราะ
เหตุขาดเรียนนานแลว้แจง้ให้ครูผูส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้งรับทราบ 
   3)   งานทะเบียนท าหนงัสือแจง้ผูป้กครองนกัเรียนทราบวา่โรงเรียนไดจ้  าหน่ายนกัเรียนออก
แลว้ 
 
 
 
 
2. แนวทางการปฏิบัติเร่ืองการขาดเรียนและขาดเรียนนานของนักเรียนมีดงัน้ี 
  2.1 ครูประจ าชั้น / ครูประจ าวชิาส ารวจการมาเรียนของนกัเรียนท่ีตนรับผิดชอบทุกวนัและทุก
ชัว่โมงท่ีสอน 
  2.2 เม่ือพบวา่มีนกัเรียนขาดเรียนบ่อยและขาดเรียนติดต่อกนัเป็นเวลาหลายวนัตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 



26 

 

    2.2.1 ถา้เป็นครูประจ าวชิาท่ีสอนใหร้ายงานนกัเรียนท่ีขาดเรียนนานและขาดเรียนบ่อยๆให้
ครูประจ าชั้นรับทราบและครูประจ าชั้นตอ้งติดตามนกัเรียนท่ีขาดเรียนตามแนวปฏิบติัขอ้1.2,1.3,1.4 แลว้แต่
กรณี 
    2.2.2 ถา้ครูประจ าชั้นส ารวจแลว้พบวา่นกัเรียนในชั้นขาดเรียนบ่อยและขาดเรียนติดต่อกนั
เป็นเวลานานใหป้ฏิบติัตามแนวปฏิบติัขอ้1.2,1.3,1.4 
 
3. นักเรียนแขวนลอย 

 ความหมายของค า 

 “นกัเรียน” หมายความวา่ บุคคลท่ีก าลงัเรียนอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียน 
 “นกัเรียนแขวนลอย” หมายความวา่ นกัเรียนท่ีมีรายช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือนกัเรียนในชั้นต่าง ๆ ท่ี
โรงเรียนจดัท าข้ึนตอนตน้ปีการศึกษา  หรือมีช่ืออยูใ่นสมุดประเมินผลรายวชิา   และขาดเรียนนานโดยไม่
ทราบสาเหตุ  ไม่มีตวัตน  มิไดล้าออกจากโรงเรียน และโรงเรียนไม่สามารถจ าหน่ายรายช่ือออกจากทะเบียน
นกัเรียนได ้
 ขั้นตอนการจัดท าบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย 
 3.1เม่ือนกัเรียนขาดเรียนติดต่อกนัเป็นเวลา  5  วนัท าการ  โดยไม่ทราบสาเหตุ   ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
  3.1.1ครูประจ าชั้นบนัทึกรายงานหวัหนา้ระดบัชั้น  เพื่อติดตามนกัเรียน และด าเนินการสืบหา
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
  3.1.2 หวัหนา้ระดบัชั้นรายงาน รองผูอ้  านวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนกัเรียน และน าเสนอ
ขอ้มูล 
  3.1.3 รองผูอ้  านวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนกัเรียน และคณะกรรมการด าเนินการติดตาม
นกัเรียนคร้ังท่ี  1 
 3.2 เม่ือนกัเรียนขาดเรียนติดต่อกนัเป็นเวลา 10 วนัท าการ  โดยไม่ทราบสาเหตุ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
  3.2.1 ครูประจ าชั้นรายงานหวัหนา้ระดบัชั้น  เพื่อลงบญัชีรายช่ือนกัเรียนแขวนลอยและ
ติดตามนกัเรียน 
  3.2.2 หวัหนา้ระดบัชั้นรายงาน รองผูอ้  านวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนกัเรียน และน าเสนอ
ขอ้มูล 
  3.2.3 รองผูอ้  านวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนกัเรียน  เสนอผูอ้  านวยการสถานศึกษา  เพื่อขอ
อนุมติัลงบญัชีรายช่ือนกัเรียนแขวนลอย พร้อมเหตุผล 
  3.2.4 ผูอ้  านวยการสถานศึกษา  อนุมติั หรือพิจารณาสั่งการ 
  3.2.5 นายทะเบียน จดัท าบญัชีรายช่ือนกัเรียนแขวนลอย 
 3.3 กรณีท่ีนกัเรียนมีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือนกัเรียนแขวนลอย กลบัมารายงานตวัเพื่อเขา้เรียน
ตามปกติ  ใหป้ฏิบติัดงัน้ี  
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3.3.1ครูประจ าชั้นรายงานหวัหนา้ระดบัชั้น เพื่อขอยกเลิกรายช่ือนกัเรียนแขวนลอย 

3.3.2หวัหนา้ระดบัชั้นรายงานรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนกัเรียน 

3.3.3รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา ฝ่ายกิจการนกัเรียน รายงานผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

3.3.4อ านวยการสถานศึกษา อนุมติัใหย้กเลิกรายช่ือนกัเรียนแขวนลอย คนนั้น 

3.3.5นายทะเบียนลงบญัชียกเลิกรายช่ือนกัเรียนแขวนลอย คนนั้น 

3.4 ขอ้มูลนกัเรียนท่ีมีอยูจ่ริงในปัจจุบนัของโรงเรียน 

 ฐานขอ้มูลนกัเรียนของโรงเรียน มาจากทะเบียนนกัเรียน ในช่วงตอนตน้ปีการศึกษา สามารถ
แบ่งออกไดส้องกลุ่ม ดงัน้ี 

 3.4.1ขอ้มูลนกัเรียนท่ียงัไม่สามารถจ าหน่ายออกจากทะเบียนนกัเรียนได ้ เช่น นกัเรียนท่ีเรียน
ครบหลกัสูตร แต่ไม่จบหลกัสูตรไดต้ามก าหนด   นกัเรียนท่ีขาดเรียนไปโดยไม่ไดล้าออก 

 3.4.2ขอ้มูลนกัเรียนท่ีมีรายช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือนกัเรียนชั้นต่างๆ (ห้องต่างๆ )  ท่ีโรงเรียน
จดัท าข้ึนตอนตน้ปีการศึกษา 

 3.4.3ในระหวา่งปีการศึกษา จะมีนกัเรียนเขา้ – ออก ระหวา่งปีการศึกษา  แบ่งออกได ้ 3  กลุ่ม 
ดงัน้ี 

 1)   นกัเรียนเขา้ใหม่ ระหวา่งปีการศึกษา 

 2)   นกัเรียนท่ีออกกลางคนั ระหวา่งปีการศึกษา 

 3)   นกัเรียนท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือนกัเรียนแขวนลอย 

 3.4.4 การรายงานขอ้มูลจ านวนนกัเรียนท่ีมีอยูจ่ริงในปัจจุบนัของโรงเรียน   ตอ้งพิจารณาจาก
ขอ้มูล จ านวนนกัเรียนท่ีมีรายช่ือในบญัชีนกัเรียนประจ าชั้น ท่ีโรงเรียนจดัท าข้ึนตอนตน้ปีการศึกษา  บวก
เพิ่มดว้ยจ านวนนกัเรียนท่ีเขา้ใหม่ระหวา่งปีการศึกษา  ลบออกดว้ยจ านวนนกัเรียนท่ีลาออกกลางคนัระหวา่ง
ปีการศึกษา  และลบออกดว้ยจ านวนนกัเรียนท่ีมีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือนกัเรียนแขวนลอย 

 
 
 
 
4. แนวปฏิบัติในการแก้  “0” 
  ในการแก ้“0” มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
  4.1 ใหน้กัเรียนแกต้วัไดไ้ม่เกิน 2 คร้ังและก่อนแกต้วัทุกคร้ังนกัเรียนตอ้งยืน่ค  าร้องขอสอบแกต้วัท่ี
เจา้หนา้ท่ีงานวดัผลประเมินผลก่อน 
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  4.2การด าเนินการสอบแกต้วัเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของครูผูส้อนเม่ือมีนกัเรียนติด “0” ในรายวชิาท่ี
รับผดิชอบตอ้งด าเนินการแก ้“0” ใหเ้สร็จส้ินภายในภาคเรียนถดัไปถา้ไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ
ตามก าหนดให้รายงานฝ่ายวดัผลและประเมินผลรับทราบถา้ไม่ด าเนินการใดๆถือวา่บกพร่องต่อหนา้ท่ี
ราชการ 
  4.3ครูผูส้อนตอ้งจดัสอนซ่อมเสริมใหน้กัเรียนก่อนสอบแกต้วัทุกคร้ัง 
  4.4ช่วงเวลาของการสอบแกต้วัใหเ้ป็นไปตามก าหนดปฏิทินปฏิบติังานฝ่ายวชิาการ 
  4.5ถา้นกัเรียนไม่มาสอบแกต้วัตามระยะเวลาท่ีก าหนดถือวา่ไดผ้ลการเรียน  “0” ตามเดิมและมี
สิทธิสอบแกต้วัได2้คร้ังถา้นกัเรียนสอบแกต้วัคร้ังท่ี2แลว้ยงัไม่ผา่นใหป้ฏิบติัตามแนวปฏิบติัการเรียนซ ้ า 
  4.6ครูประจ าชั้นเป็นผูมี้หนา้ท่ีติดตามผลการเรียนของนกัเรียนท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบทุกรายวชิา
พร้อมทั้งกวดขนัใหน้กัเรียนมาด าเนินการแก ้“0” ตามก าหนดเวลา 
  4.7การใหน้กัเรียนสอบแกต้วัครูผูส้อนควรด าเนินการดงัน้ี 
   4.7.1ตรวจสอบดูวา่นกัเรียนติด “0” เน่ืองจากไม่ผา่นจุดประสงคใ์ดหรือตวัช้ีวดัใด 
   4.7.2ด าเนินการสอนซ่อมเสริมในจุดประสงค/์ตวัช้ีวดัท่ีนกัเรียนสอบไม่ผา่น 
   4.7.3การด าเนินการสอบแกต้วัค าวา่ “สอบแกต้วั”ไม่ไดห้มายความวา่จะตอ้งทดสอบดว้ย
ขอ้สอบท่ีเป็นขอ้เขียนเท่านั้นนกัเรียนจะสอบแกต้วัอยา่งไรนั้นตอ้งดูวา่ในจุดประสงคน์ั้นนกัเรียนไม่ผา่น
ตรงส่วนใดเช่นในส่วน K, P, A ก็ใหซ่้อมตรงคะแนนในส่วนนั้น 
  4.8ขั้นตอนและแนวปฏิบติัในการแก ้“0”ของนกัเรียน 
   4.8.1ฝ่ายวชิาการโดยงานวดัผลส ารวจนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน “0” และก าหนดวนัเวลาสอบ
แกต้วัตามปฏิทินการปฏิบติังานของฝ่ายวชิาการ 
   4.8.2แจง้ใหน้กัเรียนท่ีมีผลการเรียน “0”ไดรั้บทราบ 
   4.8.3ฝ่ายวชิาการโดยงานวดัผลประเมินผล แจง้ครูประจ าชั้นรับทราบเพื่อช่วยดูแลและ
ติดตามนกัเรียนมาด าเนินการแก ้“0” 
   4.8.4นกัเรียนท่ีติด “0”มายืน่ค  าร้องขอแก ้“0”ท่ีฝ่ายวดัผลและประเมินผล และฝ่ายวดัผลและ
ประเมินผลแจง้ใหค้รูประจ าวชิารับทราบพร้อมกบัใบค าร้องขอสอบแกต้วัของนกัเรียน 
   4.8.5ครูประจ าวชิาด าเนินการสอนซ่อมเสริมและใหน้กัเรียนสอบแกต้วั 
   4.8.6ครูประจ าวชิาน าผลการสอบแกต้วัของนกัเรียนมารายงานใหฝ่้ายวดัผลและประเมินผล
รับทราบ 
   4.8.7ฝ่ายวดัผลและประเมินผลแจง้ผลการสอบแกต้วัให้นกัเรียนและครูประจ าชั้นรับทราบ 
  4.9 ระดบัผลการเรียนหลงัจากนกัเรียนท าการสอบแกต้วัแลว้อยูท่ี่ “ 0 ” หรือ “ 1 ” เท่านั้น  ระดบั
ผลการเรียนหลงัสอบแกต้วัถา้นกัเรียนยงัได ้“ 0 ”อยูใ่หน้กัเรียนผูน้ั้นเรียนซ ้ าใหม่หมดทั้งรายวชิา 
5. แนวปฏิบัติในการแก้ “ร”  
 ในการแก ้“ร” มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
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 5.1 การด าเนินการแก ้“ร” เป็นหนา้ท่ีโดยตรงของครูผูส้อนเม่ือมีนกัเรียนติด “ร” ในรายวชิาท่ี
รับผดิชอบตอ้งด าเนินการแก ้“ร” ใหเ้สร็จส้ินภายในภาคเรียนถดัไปถา้ไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ
ตามก าหนดให้รายงานฝ่ายวดัผลและประเมินผลรับทราบถา้ไม่ด าเนินการใดๆถือวา่บกพร่องต่อหนา้ท่ี
ราชการ 
 5.2 การแกไ้ขผลการเรียน “ร” แยกออกเป็น2กรณีคือ 
  5.2.1 ไดร้ะดบัผลการเรียน “0-4” ในกรณีท่ีเน่ืองมาจากเหตุสุดวสิัยเช่นเจบ็ป่วยหรือเกิด
อุบติัเหตุไม่สามารถมาเขา้สอบได ้
  5.2.2 ไดร้ะดบัผลการเรียน “0-1” ในกรณีท่ีสถานศึกษาไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่ใช่เหตุ
สุดวสิัยเช่นมีเจตนาหลบการสอบเพื่อหวงัผลบางอยา่งหรือไม่สนใจท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าเป็นตน้ 
 5.3 การแก ้“ ร ” ตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในภาคเรียนถดัไปถา้นกัเรียนท่ีมีผลการเรียน 
“ ร ” ไม่มาด าเนินการแก ้“ร” ใหเ้สร็จส้ินตามก าหนดเวลานกัเรียนผูน้ั้นตอ้งเรียนซ ้ าทั้งรายวชิาหรือเปล่ียน
รายวชิาใหม่ในกรณีท่ีเป็นรายวชิาเพิ่มเติม 
 5.4 ถา้หากนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน “ ร ” ผูน้ั้นไม่สามารถมาท าการแก ้“ ร ” ตามก าหนดเวลาได้
เน่ืองจากเหตุสุดวสิัยใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของหวัหนา้สถานศึกษาจะขยายเวลาการแก ้“ ร ” ออกไปอีก1ภาคเรียน
แต่ถา้พน้ก าหนดแลว้นกัเรียนยงัไม่มาด าเนินการแก ้“ ร ” ใหน้กัเรียนผูน้ั้นเรียนซ ้ าใหม่หมดทั้งรายวชิา 
 5.5 ขั้นตอนและแนวปฏิบติัในการแก ้“ ร ” ของนกัเรียน 
  5.5.1ฝ่ายวชิาการโดยงานวดัผลส ารวจนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน “ ร ” และแจง้ใหน้กัเรียน
รับทราบ 
  5.5.2ฝ่ายวดัผลและประเมินผลแจง้ครูประจ าชั้นรับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนกัเรียนมา
ด าเนินการแก ้“ ร ”  
  5.5.3นกัเรียนท่ีติด “ ร ” มายืน่ค  าร้องขอแก ้“ ร ” ท่ีฝ่ายวดัผลและประเมินผลและฝ่ายววิดัผล
และประเมินผลใหค้รูประจ าวชิารับทราบ 
  5.5.4ครูประจ าวชิาด าเนินการแก ้“ ร ” ใหก้บันกัเรียน 
  5.5.5ครูประจ าวชิาน าผลการแก ้“ ร ” ของนกัเรียนมารายงานใหฝ่้ายวดัผลและประเมินผล
รับทราบ 
  5.5.6ฝ่ายวดัผลและประเมินผลแจง้ผลการแก ้“ ร ” ใหน้กัเรียนและครูประจ าชั้นรับทราบ 
 
 
6. แนวปฏิบัติในการแก้ “ มส. ”  
 ในการแก ้“มส.” มีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 6.1 ครูผูส้อนไดพ้ิจารณาสาเหตุท่ีนกัเรียนไดผ้ลการเรียน “มส.” ซ่ึงมีอยู2่กรณีคือ 
  6.1.1 นกัเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง60 %  ไม่มีสิทธิย่ืนค าร้องขอมีสิทธ์ิสอบ  ต้องเรียนซ ้าใหม่
หมด 
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  6.1.2 นกัเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง80 % แต่ไม่นอ้ยกวา่60 %   
  6.1.3 ใหน้กัเรียนยืน่ค  าร้องขอแกผ้ลการเรียน “มส.” จากครูผูส้อน 
   1)   ครูผูส้อนตอ้งจดัให้นกัเรียนเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้เวลาครบตามรายวชิานั้นๆโดยอาจ
ใชช้ัว่โมงวา่ง / วนัหยดุ 
   2)   เม่ือนกัเรียนมาด าเนินการแก ้“มส.” ตามขอ้ 2 แลว้จะไดร้ะดบัผลการเรียน0-1 
   3)  ถา้นกัเรียนไม่มาแก ้“มส.” ใหเ้สร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนดใหน้กัเรียนผูน้ั้นตอ้ง
เรียนซ ้ า 
   4)  ถา้มีเหตุสุดวสิัยไม่สามารถมาแก ้“มส.” ไดใ้หอ้ยูใ่นดุลพินิจของหวัหนา้
สถานศึกษาท่ีจะขยายเวลามาแก ้“มส.” ออกไปอีก1ภาคเรียนเม่ือพน้ก าหนดน้ีแลว้ใหน้กัเรียนผูน้ั้นเรียนซ ้ า
หรือให้เปล่ียนรายวชิาใหม่ไดใ้นกรณีท่ีเป็นรายวชิาเพิ่มเติม 
 6.2 ขั้นตอนและแนวปฏิบติัในการแก ้“มส.” ของนกัเรียน 
  6.2.1 ครูประจ าวชิาแจง้ผล “มส” ของนกัเรียนท่ีฝ่ายวดัผลและประเมินผล 
  6.2.2ฝ่ายวชิาการโดยงานวดัผลแจง้นกัเรียนท่ีมีผลการเรียน “มส.” รับทราบ 
  6.2.3ฝ่ายวดัผลและประเมินผลแจง้ครูประจ าชั้นรับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนกัเรียนมา
ด าเนินการแก ้“มส.” 
  6.2.4 นกัเรียนท่ีติด“มส.” น าผูป้กครองมายืน่ค  าร้องขอแก ้“มส.” ท่ีฝ่ายวดัผลและประเมินผล 
และ ฝ่ายวดัผลและประเมินผลแจง้ใหค้รูประจ าวชิารับทราบเพื่อด าเนินการแก ้“มส.”ของนกัเรียนตามแนว
ปฏิบติัการแก ้“มส.” ของนกัเรียน ครูประจ าวชิาน าผลการแก ้“มส.” ของนกัเรียนมารายงานใหฝ่้ายวดัผล
และประเมินผลรับทราบ ฝ่ายวดัผลและประเมินผลแจง้ผลการแก ้“มส.” ใหน้กัเรียนและครูท่ีปรึกษา
รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
7. แนวปฏิบัติในการเรียนซ ้า 
 ในการจดัให้นกัเรียน “ เรียนซ ้ า ” มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
 7.1 ใหค้รูผูส้อนเดิมในรายวชิานั้นเป็นผูรั้บผิดชอบสอนซ ้ า 
 7.2 การด าเนินการ “เรียนซ ้ า” เป็นหนา้ท่ีโดยตรงของครูผูส้อนเม่ือมีนกัเรียน“เรียนซ ้ า” ในรายวชิา
ท่ีรับผดิชอบตอ้งด าเนินการ “เรียนซ ้ า” ใหเ้สร็จส้ินภายในภาคเรียนถดัไปถา้ไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้
เสร็จตามก าหนดให้รายงานฝ่ายวชิาการรับทราบถา้ไม่ด าเนินการใดๆถือวา่บกพร่องต่อหนา้ท่ีราชการ 
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 7.3 ครูผูส้อนและนกัเรียนก าหนดจดัตารางเรียนร่วมกนัใหจ้  านวนชัว่โมงครบตามระดบัชั้น และ
ครบตามหน่วยการเรียนของรายวชิานั้นๆครูผูส้อนอาจมอบหมายงานใหใ้นชัว่โมงท่ีก าหนดจะสอนหรือ
มอบหมายงานใหท้ า จะมากหรือนอ้ยตอ้งพิจารณาตามความสามารถของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
 7.4 ส าหรับช่วงเวลาท่ีจดัใหเ้รียนซ ้ าอาจท าไดด้งัน้ี 
  7.4.1 ชัว่โมงวา่ง 
  7.4.2ใชเ้วลาหลงัเลิกเรียน 
  7.4.3วนัหยดุราชการ 
  7.4.4สอนเป็นคร้ังคราวแลว้มอบหมายงานใหท้ า 
 7.5 การประเมินผลการเรียนใหด้ าเนินการตามระเบียบการประเมินผลทุกประการ 
 7.6 ครูผูส้อนส่งผลการเรียนซ ้ าพร้อมกบัการประเมินผลปลายภาคเรียนใหฝ่้ายวชิาการ 
 7.7 ขั้นตอนและแนวปฏิบติัในการ “เรียนซ ้ า” ของนกัเรียน 
  7.7.1ฝ่ายวชิาการโดยงานวดัผลส ารวจและแจง้นกัเรียนท่ีตอ้ง “เรียนซ ้ า” รับทราบ 
  7.7.2ฝ่ายวดัผลและประเมินผลแจง้ครูประจ าชั้นรับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนกัเรียนมา
ด าเนินการ “เรียนซ ้ า”  
  7.7.3นกัเรียน “เรียนซ ้ า” มายืน่ค าร้องขอ “เรียนซ ้ า” ท่ีฝ่ายวดัผลและประเมินผล 
  7.7.4ฝ่ายวดัผลและประเมินผลแจง้ใหค้รูประจ าวชิารับทราบเพื่อด าเนินการ “เรียนซ ้ า” ของ
นกัเรียนตามแนวฏิบติั 
  7.7.5ครูประจ าวชิาน าผลการประเมินการ “เรียนซ ้ า”ของนกัเรียนรายงานใหฝ่้ายวดัผลและ
ประเมินผลรับทราบ 
  7.7.6ฝ่ายวดัผลและประเมินผลแจง้ผลการ“เรียนซ ้ า”ใหน้กัเรียนและครูท่ีปรึกษารับทราบ 
 
 
 
 
 
 
8. เอกสาร ปพ. 5 
  8.1 ฝ่ายวชิาการโดยงานวดัผลไดจ้ดัท าโปรแกรมปพ. 5 พร้อมรายช่ือนกัเรียนทุกห้อง ครูทุกท่าน 
ทุกรายวชิารับไดท่ี้ฝ่ายวดัผลและประเมินผล 
  8.2 การบนัทึกรายการต่างๆ 
   9.2.1 การวเิคราะห์ผูเ้รียน ดา้นการเรียน ม.1 และ ม. 4  ให้ใชผ้ลสอบ O-NET ในรายวชิานั้นๆ 
ส่วนม. 2,ม.3 ม. 5 และ ม.6 ใหใ้ชผ้ลการเรียนในรายวชิานั้นๆ ในชั้นท่ีถดัลงมา 1 ระดบัชั้น (ปีการศึกษาท่ี
ผา่นมา) 
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   9.2.2 การวเิคราะห์ผูเ้รียน ดา้นพฤติกรรม ใหใ้ชผ้ลการประเมิน SDQ ม.1 และ ม. 4 ให้
ประเมินใหม่ ส่วน ม. 2,ม.3 ม. 5 และ ม.6 ใหใ้ชผ้ลการประเมินในชั้นท่ีถดัลงมา 1 ระดบัชั้น (ปีการศึกษาท่ี
ผา่นมา) 
   9.2.3 การบนัทึกเวลาเรียนในช่องวนัท่ี ใหใ้ส่วนั จนัทร์-วนัศุกร์ (เช่น 17-18-19-20-21) ให้
ครบทุกช่องส่วนในช่องเวลาเรียน ถา้เป็นคาบเดียว ใส่เลข 1,2,3  ตามล าดบั  ถา้เป็นคาบคู่ ใหใ้ส่ 1-2,3-4,....) 
   9.2.4 ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องเวลาเรียนของนกัเรียนแต่ละคน ถา้นกัเรียนขาด ลา ให้
ใส่ (ข) ขาดเรียน (ล) ลา 
   9.2.5 ช่องรวมเวลาเรียน  ตวัเลขดา้นบน คือร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ดา้นล่าง คือจ านวนคาบ
เตม็ 
   9.2.6 อตัราส่วนคะแนน ระหวา่งภาค:ปลายภาค  5 วชิาหลกั ทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม ควร
ก าหนดสัดส่วนเป็น 70:30 ส่วนวชิาอ่ืน ๆ เช่น สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
อาจใชส้ัดส่วน 0, 80:20 , 90:10 ตามความเหมาะสม 
   หมายเหตุ หลกัสูตร 51 เนน้ให้เก็บคะแนนระหวา่งภาคมากกวา่ปลายภาค ซ่ึงการเก็บระหวา่ง
ภาคถือวา่เป็นการประเมินเพื่อพฒันานกัเรียน (formative) ส่วนการเก็บคะแนนปลายภาคเป็นการประเมิน
เพื่อสรุปผล (summative) 
   9.2.7 การสอบจุดประสงค ์และการสอบกลางภาค ใหใ้ส่คะแนนท่ีนกัเรียนไดล้งในช่อง
บนัทึกคะแนน ส าหรับนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนไม่ผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนด หลงัจากมีการสอบแกต้วัแลว้ จะไดไ้ม่
เกินคร่ึงของคะแนนเตม็ ใหบ้นัทึกดงัน้ี  คะแนนเตม็  10 คะแนน  นกัเรียนสอบได ้2 คะแนน  หลงัจากสอบ
แกต้วัแลว้ ได ้6 คะแนน (เกณฑท่ี์ครูก าหนด)  บนัทึกคะแนนเป็น  2/6  หากบนัทึกเฉพาะ เลข 2 แสดงวา่ 
นกัเรียนยงัไม่สอบแกต้วัเพื่อปรับคะแนน 
   หมายเหตุ  ส าหรับการบนัทึกคะแนน อาจใชรู้ปแบบนอกเหนือจาก ปพ. 5 ของโรงเรียนก็ได ้
โดยปิดทบัลงไปในหนา้การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  โดยตอ้งครบทุกหน่วยการเรียนรู้ตามหลกัสูตรชั้น
เรียนท่ีไดก้ าหนดไว ้
   9.2.8 การวดัและประเมินผลดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ขอรับไดท่ี้ฝ่ายวชิาการ เพื่อน ามา
ปิดทบัลงใน ปพ. 5 
   9.2.9 การวดัและประเมินผลดา้นการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน ขอรับโปรแกรมประมวลผล
ท่ีฝ่ายวชิาการหรือดาวน์โหลดไดท่ี้  http://bkw.ac.th/vckโดย Printout ผลการประเมินในรายวชิาท่ี
รับผดิชอบสอนปิดทบัลงไป ปพ. 5 หนา้การวดัและประเมินผลดา้นการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
   6.2.10 ค าอธิบายรายวชิา ตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ พิมพปิ์ดทบั หรือเขียน ก็ได ้
 10. การจัดท าแบบทดสอบกลางภาค/ปลายภาค 
  ในการด าเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค แนวปฏิบติัดงัน้ี 
  10.1 ใชรู้ปแบบตามท่ีฝ่ายวชิาการก าหนด 

http://bkw.ac.th/vck
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  10.2 ครูประจ าวชิาออกขอ้สอบโดยใหมี้ขอ้สอบทั้งแบบปรนยัและอตันยั  ในอตัราส่วน 70:30 
หรือตามสัดส่วนท่ีตกลงกนั 
  10.3 น าขอ้สอบ O-Net ในปีท่ีผา่นๆ มาบรรจุลงไปในขอ้สอบทั้งกลางภาคและปลายภาคอยา่ง
นอ้ยร้อยละ 10  ของขอ้สอบทั้งหมด เช่น ขอ้สอบ  40  ขอ้ มีขอ้สอบ O-Net 4-5 ขอ้เป็นตน้ 
  10.4 ขอ้สอบควรครอบคลุมทั้ง ความรู้ความจ า(1) ความเขา้ใจ(2) การน าไปใช(้3) วเิคราะห์(4) 
สังเคราะห์(5) การประเมินค่า(6) 
  10.5 ขอ้สอบตอ้งผา่นการหาค่า IOC โดยใชผู้เ้ช่ียวชาญในกลุ่มสาระเดียวกนัจ านวน 3-5 คน 
(ค่า IOC คือ ค่าความเท่ียงตรงของขอ้สอบ โดยค่าความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัจุดประสงคท่ี์ใชไ้ดอ้ยู่
ระหวา่ง 0.50-1) 
  10.6 ส่งขอ้สอบตน้ฉบบั พร้อมส าเนาครบถว้นตามจ านวนผูเ้ขา้สอบ ใหฝ่้ายวชิาการตรวจสอบทนั
ตามก าหนดเวลา หากล่าชา้กวา่ก าหนด ถือวา่บกพร่องต่อหนา้ท่ีราชการ 
 11. การรายงานผลการวดัและประเมินผลการเรียน 
  การวดัและประเมินผลการเรียน  ท่ีจะตอ้งรายงานใหท้นัตามก าหนดเวลาตามปฏิทินงานฝ่าย
วชิาการ ซ่ึงหากล่าชา้กวา่ก าหนดถือวา่บกพร่องต่อหนา้ท่ีราชการ มีดงัน้ี 
  11.1 การส่งสมุด ปพ. 5 
  11.2 แบบบนัทึกกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ประกอบดว้ย 
    11.2.1 กิจกรรมชุมนุม 
    11.2.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และนกัศึกษาวชิาทหาร 
    11.2.3 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 
    11.2.4 กิจกรรมแนะแนว 
  11.3 แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(ครูประจ าชั้น) แบบประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์
และเขียน(ครูผูส้อน) 
  11.4 การบนัทึกขอ้มูลผลการวดัและประเมินผลการเรียนในรายวชิาท่ีรับผดิชอบลงในโปรแกรม 
Student51 
 

เอกสารหลกัฐานทางการศึกษา 
1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) (ปพ.1) 

  เป็นเอกสารส าหรับบนัทึกขอ้มูลผลการเรียนของผูเ้รียนตามเกณฑ์การผา่นช่วงชั้นของหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละช่วงชั้นไดแ้ก่ผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้8กลุ่มผลการประเมินการอ่าน
คิดวเิคราะห์เขียนผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องโรงเรียนและผลการประเมินกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนโรงเรียนจะตอ้งจดัท าและออกเอกสารน้ีใหก้บัผูเ้รียนเป็นรายบุคคลเม่ือจบการศึกษาแต่ละช่วงชั้นเพื่อ
ใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆต่อไปน้ี 
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 - แสดงผลการเรียนของผูเ้รียนตามโครงสร้างหลกัสูตรของโรงเรียน 
 - รับรองผลการเรียนของผูเ้รียนตามขอ้มูลท่ีบนัทึกในเอกสาร 
 - ตรวจสอบผลการเรียนและวฒิุการศึกศึกษาของผูเ้รียน 

 - ใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงวฒิุการศึกษาเพื่อสมคัรเขา้ศึกษาต่อสมคัรงานหรือขอรับสิทธิประโยชน์ 
อ่ืนใดท่ีพึงมีพึงไดต้ามวฒิุการศึกษานั้น 
 
2.  หลกัฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) (ปพ.2) 
 เป็นวฒิุบตัรท่ีมอบใหผู้เ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกาศและ
รับรองวฒิุการศึกษาของผูเ้รียนส่งผลใหผู้เ้รียนไดรั้บศกัด์ิและสิทธิต่างๆของผูส้ าเร็จการศึกษาตามวฒิุแห่ง
ประกาศนียบตัรนั้นประกาศนียบตัรสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดด้งัน้ี 

 - แสดงวฒิุทางการศึกษาของผูเ้รียน 
 - ตรวจสอบวฒิุทางการศึกษาของผูเ้รียน 

 - ใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงวฒิุการศึกษาเพื่อสมคัรเขา้ศึกษาต่อสมคัรงานหรือขอรับสิทธิประโยชน์ 
อ่ืนใดท่ีพึงมีพึงไดต้ามวฒิุการศึกษาแห่งประกาศนียบตัรนั้น 
3.  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

เป็นเอกสารส าหรับสรุปผลการเรียนของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละ
ช่วงชั้นโดยบนัทึกขอ้มูลของผูเ้รียนท่ีจบการศึกษาช่วงชั้นเดียวกนัรุ่นเดียวกนัไวใ้นเอกสารฉบบัเดียวกนัเป็น
เอกสารท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนใชส้ าหรับตดัสินและอนุมติัผลการเรียนใหผู้เ้รียนจบช่วงชั้นเป็นเอกสารทาง
การศึกษาท่ีส าคญัท่ีสุดใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงคุณสมบติัหรือคุณวฒิุทางการศึกษาของผูเ้รียนผูท่ี้มีรายช่ือใน
เอกสารน้ีทุกคนจะไดรั้บรองวฒิุทางการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการแบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา
น าไปใชป้ระโยชน์ดงัน้ี 

 - เป็นเอกสารส าหรับตดัสินและอนุมติัผลการเรียนใหผู้เ้รียนเป็นผูส้ าเร็จการศึกษา 

 - เป็นเอกสารส าหรับตรวจสอบยนืยนัและรับรองความส าเร็จและวฒิุการศึกษาของผูส้ าเร็จ 
การศึกษาแต่ละคนตลอดไป 
 
 
4. แบบแสดงผลการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (ปพ.4) 
 โรงเรียนจะจดัท าเอกสารน้ีและมอบใหผู้เ้รียนทุกคนเม่ือจบช่วงชั้นหรือจบหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกสาร
น้ีจะใช้บันทึกผลการประเมินผูเ้รียนเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีโรงเรียนก าหนดเป็นคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องโรงเรียนแต่ละประการอยา่งต่อเน่ืองและสรุปผลการประเมินเม่ือจบช่วงชั้นเพ่ือให้ผูเ้รียนน าไปใชแ้สดงหรือ
รับรองคุณลกัษณะของตนควบคู่กบัระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)แบบแสดงผลการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
(ปพ.4) น าไปใชป้ระโยชน์ดงัน้ี 

- แสดงผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนแต่ละประการ 
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- ใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงคุณสมบติัของผูเ้รียนในการสมคัรเขา้ศึกษาต่อสมคัรท างานหรือเม่ือมีกรณี
อ่ืนใดท่ีผูเ้รียนตอ้งแสดงคุณสมบติัเก่ียวกบัประวติัความประพฤติหรือคุณความดีต่างๆ 
 

5. แบบบันทกึการพฒันาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 
เป็นเอกสารท่ีโรงเรียนจดัท าข้ึนเพื่อใหผู้ส้อนใชบ้นัทึกขอ้มูลการวดัและประเมินผลการเรียนของ

ผูเ้รียนตามแผนการจดัการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับพิจารณาตดัสินผล
การเรียนแต่ละรายวชิาเอกสารบนัทึกผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ดงัน้ี 

- ใชเ้ป็นเอกสารประกอบการด าเนินงานในการวดัและประเมินผลการเรียนของผูเ้รียน 

- ใชเ้ป็นหลกัฐานส าหรับตรวจสอบรายงานและรับรองขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิการและกระบวนการวดั 
และประเมินผลการเรียน 

 
6. เอกสารรายงานผลการพฒันาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) 

เป็นเอกสารท่ีโรงเรียนจดัท าข้ึนเพื่อบนัทึกขอ้มูลการประเมินผลการเรียนรู้และพฒันาการดา้นต่างๆ
ของผูเ้รียนแต่ละคนตามเกณฑก์ารผา่นช่วงชั้นของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งขอ้มูลดา้นอ่ืนๆของ
ผูเ้รียนทั้งท่ีบา้นและโรงเรียนโดยจดัท าเป็นเอกสารรายบุคคลเพื่อใชส้ าหรับส่ือสารให้ผูป้กครองของผูเ้รียน
แต่ละคนไดท้ราบผลการเรียนและพฒันาการดา้นต่างๆของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองแบบรายงานผลการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนรายบุคคลน าไปใชป้ระโยชน์ดงัน้ี 

- รายงานผลการเรียนความประพฤติและพฒันาการของผูเ้รียนใหผู้ป้กครองไดรั้บทราบ 
- ใชเ้ป็นเอกสารส่ือสารประสานงานเพ่ือความร่วมมือในการพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขผูเ้รียน 

- เป็นเอกสารหลกัฐานส าหรับตรวจสอบยนืยนัและรับรองผลการเรียนและพฒันาการต่างๆของ 
ผูเ้รียน 

 
 
 
 
 

7. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 
เป็นเอกสารท่ีโรงเรียนจดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเอกสารส าหรับรับรองสถานภาพผูเ้รียนหรือผลการเรียน

ของผูเ้รียนเป็นการชัว่คราวตามท่ีผูเ้รียนร้องขอทั้งกรณีท่ีผูเ้รียนก าลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนและเม่ือจบ
การศึกษาไปแลว้ใบรับรองผลการศึกษาน าไปใชป้ระโยชน์ดงัน้ี 

- รับรองความเป็นผูเ้รียนของโรงเรียนท่ีเรียนหรือเคยเรียน 
- รับรองและแสดงความรู้วฒิุของผูเ้รียน 

 - ใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงคุณสมบติัของผูเ้รียนในการสมคัรเขา้ศึกษาต่อสมคัรเขา้ท างานหรือเม่ือมีกรณีอ่ืนใดท่ี
ผูเ้รียนตอ้งแสดงคุณสมบติัเก่ียวกบัวฒิุความรู้หรือสถานะ การเป็นผูเ้รียนของตน 
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 - เป็นหลกัฐานส าหรับการตรวจสอบรับรองยนืยนัการใชสิ้ทธ์ิความเป็นผูเ้รียนหรือการไดรั้บการ
รับรองจากโรงเรียน 
 
8. ระเบียนสะสม (ปพ.8) 

เป็นเอกสารท่ีโรงเรียนจดัท าข้ึนเพื่อบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัพฒันาการของผูเ้รียนในดา้นต่างๆเป็น
รายบุคคลโดยจะบนัทึกขอ้มูลของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน12ปีระเบียนสะสมน าไปใชป้ระโยชน์ดงัน้ี 

- ใชเ้ป็นขอ้มูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผูเ้รียน 
- ใชเ้ป็นขมู้ลในการพฒันาปรับปรุงบุคลิกภาพผลการเรียนและการปรับตวัของผูเ้รียน 
- ใชติ้ดต่อส่ือสารรายงานพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง 

- ใชเ้ป็นหลกัฐานส าหรับการตรวจสอบรับรองและยนืยนัคุณสมบติัของผูเ้รียน 
 

9. สมุดบันทกึผลการเรียนรู้ (ปพ.9) 
 เป็นเอกสารท่ีโรงเรียนจดัท าข้ึนเพื่อแสดงรายวชิาทั้งหมดตามหลกัสูตรของโรงเรียนแต่ละช่วงชั้น

พร้อมดว้ยรายละเอียดของแต่ละรายวชิาประกอบดว้ยตวัช้ีวดัสาระการเรียนรู้ค าอธิบายรายวชิาและผลการ
ประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนเพื่อใหผู้เ้รียนใชศึ้กษาหลกัสูตรของโรงเรียนวา่มีรายละเอียดอะไรบา้ง
ส าหรับการวางแผนการเรียนและใชสิ้ทธ์ิในการเทียบโอนผลการเรียนไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัความสามารถ
ของตนสมุดบนัทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9)  สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ดงัน้ี 

- ศึกษาหลกัสูตรของโรงเรียนในแต่ละช่วงชั้น 
- บนัทึกและแสดงผลการเรียนของผูเ้รียนในการเรียนแต่ละรายวชิา 
- รายงานผลการเรียนรู้ใหผู้ป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ 
- ใชเ้ป็นขอ้มูลในการเทียบโอนผลการเรียนในกรณีท่ีผูเ้รียนยา้ยโรงเรียน 

- เป็นหลกัฐานส าหรับตรวจสอบยนืยนัรายงานและรับรองผลการเรียนของผูเ้รียน 
 

 


