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คู่มือปฏิบตั ิงานฝ่ายวิชาการ
แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ
งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
( ฉบับ2 ) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอานาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้
สถานศึก ษาดาเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกั บความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน
ท้องถิ่น และ การมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสาคัญทาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัดปัจจัย
เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และ มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการมีอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น
2. เพื่อให้การบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคล้องกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และ จากการประเมินหน่วยงาน
ภายนอก
3. เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ทสี่ นองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญได้อย่างมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของบุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ สถาบันอื่นๆอย่างกว้างขวาง
ขอบข่ายภารกิจ
1. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2. การจัดทาทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล
3. การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. การส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
5. การส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
7. การสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

งานในฝ่ายวิชาการ
1. งานธุรการฝ่ายวิชาการ
2. งานหลักสูตรและการสอน
3. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. งานทะเบียน
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5. งานวัดผล
6. งานศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้
7. งานศูนย์ ICT
8. งานห้องสมุด
9. งานแนะแนว
10. งานประกันคุณภาพการศึกษา
11. งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา
12. งานนิเทศและบริการทางการศึกษา
งานธุรการฝ่ายวิชาการ/ธุรการกลุ่มสาระการเรียนรู้
1. จัดทาทะเบียนคุมและจัดทาแฟ้มเอกสารหนังสือรับ-ส่งของฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ประสานงาน แจ้งหนังสือเวียนต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
3. จัดทาวาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุมของฝ่ายวิชาการเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบตามลาดับ
4. รับผิดชอบการเบิก-จ่ายพัสดุ ตรวจสอบและรายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจาปีของสานักงานฝ่ายวิชาการ
5. ควบคุมการออกเกียรติบัตรของฝ่ายวิชาการ
6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานหลักสูตรและการสอน
1. หลักสูตรสถานศึกษา
1.1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
1.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ ประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีสว่ นร่วมของทุกฝ่ายในโรงเรียน และชุมชน
1.3 จัดทาโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ทีก่ าหนดให้มใี นหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและ
ระหว่างกลุม่ สาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
1.4 นาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม
1.5 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.6 จัดทาหลักสูตรและแนวปฏิบัติการใช้หลักสูตร
1.7 ตรวจสอบเกี่ยวกับการโอน/ย้าย หลักสูตรระหว่างโรงเรียนและหลักสูตรอื่น
1.8 สารวจความต้องการของผู้รบั บริการในการจัดการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียน การเรียนแบบอัธยาศัย
รวมทั้งกาหนดแนวทางการใช้หลักสูตร เสนอแนะกลุ่มงาน งาน ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
2. การจัดตารางสอน/จัดครูเข้าสอน/จัดสอนแทน
2.1 สารวจความรู้ ความสามารถของครู และความสอดคล้องของครูกบั หลักสูตรของโรงเรียน ประสานกับกลุ่ม
บริหารงานบุคคลเพื่อจัดสรรอัตรากาลัง
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2.2 วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร สารวจความต้องการ ความถนัดความสนใจร่วมกับกลุ่มงานแนะแนว และ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อจัดรายวิชาให้นักเรียนลงทะเบียน
2.3 จัดตารางสอนนักเรียน ครู ตารางการใช้ห้อง และติดตาม ควบคุมให้การดาเนินการตามตารางสอนให้
ถูกต้อง ทั้งการเรียนและการสอน
2.4 กาหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนแทน ติดตามผลการปฏิบัติ
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
1.1 จัดโครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
1.2 บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธะกิจ
และเป้าหมายของโรงเรียน และของหลักสูตร
1.3 ควบคุม ดูแล กากับการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเมื่อพบข้อบกพร่อง หรือจุดที่ควรพัฒนา
1.4 จัดทาเอกสารแผนงาน/โครงการตามฝ่ายธุรการโรงเรียนกาหนดและสอดคล้องกับแผนงานโรงเรียน
1.5 ควบคุม ดูแล กากับให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดทาหลักสูตรชั้นเรียน แผนการจัดการเรียนรู้และ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ การตรวจสมุด ปพ.5 ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค การประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน สมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.6 กากับติดตามให้ครูเข้าสอนตามตารางสอนทุกคาบ จัดสอนซ่อมเสริม สอนชดเชยและสอนแทนเมื่อครูใน
กลุ่มสาระลาหรือไปราชการ
1.7 จัดให้มีการนิเทศงานวิชาการในกลุม่ สาระการเรียนรู้ ประชุมครูในสังกัดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ เพื่อ
ปรับปรุงแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยในชัน้ เรียน และการพัฒนาครูโดยการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน
1.8 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.9 ประสานงานระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการบูรณาการการเรียนการสอน
ระหว่างกลุม่ สาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.10 จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระ
1.11 ประสานงานให้มกี ารจัดหา ผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอน ปรับซ่อมสื่อการเรียนการสอน
1.12 จัดให้มีการพัฒนาครูดา้ นวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.13 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกวด แข่งขันและสาธิต
1.14) จัดระบบข้อมูล สถิติ เอกสารสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้
1.15 กากับดูแลกิจกรรมชุมชน และโครงการพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้
1.16 จัดทาเอกสารสรุปผลการดาเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เสนอต่อโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน/ปี
2. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.1 กาหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และนโยบายของ
สถานศึกษา
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2.2 จัดทาคู่มอื แนวปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.3 กากับ ติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ
2.4 ประสานงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาทุกรูปแบบกับทุกฝ่ายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
2.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียน สรุปรายงานเสนอต่อโรงเรียนและฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง
งานทะเบียน
1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงานทะเบียนและจัดเก็บเป็นแฟ้มอย่างเป็นระบบ
2. ดาเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน ลงทะเบียนข้อมูลลงในโปรแกรม Student 51 ในระบบงานทะเบียน
3. เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
4. จัดทาแบบฟอร์ม แบบคาร้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
5. แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
5.1 การลาออก
5.1.1 ผูป้ กครองนักเรียนมาติดต่อโดยตรงที่งานทะเบียน
5.1.2 ขอแบบคาร้องใบลาออกและกรอกรายละเอียด
5.1.3 ผูป้ กครองนักเรียนหรือบิดา มารดา ลงชือ่ รับทราบการลาออก
5.1.4 เตรียมรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป เพื่อจัดทาเอกสาร (รูปถ่ายเป็นรูปปัจจุบัน เครือ่ งแบบ
นักเรียน ไม่เป็นรูปที่อัดด้วยระบบโพลารอยด์)
5.2 การขอรับหลักฐาน รยบ.1/ปพ.1
5.2.1 รับคาร้องที่หอ้ งทะเบียน
5.2.2 ยื่นคาร้องขอหลักฐาน
5.2.3 ถ้าเป็นการขอ รบ.1-ต, รบ.1-ป, ปพ.1 ฉบับที2่
รบ.1-ต, รบ.1-ป (จบการศึกษาก่อนปี 2547) ใช้รูปถ่ายขนาด 4x5 ซม. จานวน 2 รูป
ปพ.1 (จบการศึกษาตัง้ แต่ปี 2547) ใช้รปู ถ่ายขนาด 3x4 ซม. จานวน 2 รูป (รูปถ่ายทัง้ 2
ขนาด เป็นรูปหน้าตรง สวมเสื้อเชิ้ตขาว ไม่สวมแว่นตาดา ไม่สวมหมวก)
- ถ้าเป็นการขอแทนฉบับทีห่ าย ให้แจ้งความและนาหลักฐานแจ้งความมาแสดง ถ้าเป็นการ
ขอใบรับรอง
- นักเรียนที่กาลังเรียนในโรงเรียนต้องให้ผู้ปกครองทีม่ ีชื่อในทะเบียนบ้านมายื่นคาร้องด้วยตนเอง
- ใช้รปู ถ่ายขนาด 3x4 ซม.แต่งเครื่องแบบนักเรียน จานวน 1 รูป
งานวัดผล
1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงานวัดผลและจัดเก็บเป็นแฟ้มอย่างเป็นระบบ
2. ประสาน ดาเนินการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนไว้ในแต่ละภาคเรียนลงใน
โปรแกรม Student 51 ในระบบงานทะเบียน-วัดผล
3. จัดทาแบบฟอร์ม แบบคาร้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวัดผล
4. เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
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5.จัดทาและตรวจสอบระเบียบแสดงผลการเรียน ( ปพ1 ) ให้ถกู ต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอออกให้ระเบียน
แสดงผลการเรียนให้แก่นกั เรียนทีจ่ บหลักสูตรและประสงค์จะลาออก
6. จัดทารายงานผลการเรียนของผู้เรียนที่จบหลักสูตร ( ปพ1 ) ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายใน 30 วันนับแต่วันอนุมัติ
ผลการเรียนส่งหน่วยงานเจ้าของสังกัด ให้ถูกต้องตามระเบียบ
7. ดาเนินการในการออกประกาศนียบัตรแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา จัดทาทะเบียนคุมและการจ่ายประกาศนียบัตรแก่
ผู้สาเร็จการศึกษา
8. ดาเนินการในการออกเอกสารรับรองผลการเรียน รับรองการเป็นนักเรียน เอกสารแสดงผลการเรียน
ภาษาอังกฤษและเอกสารรับรองอื่น ๆ ที่นักเรียนร้องขอ
9. ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นทีข่ อตรวจคุณวุฒแิ ละดาเนินการในการขอตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียน
10. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการเรียน การหยุดพักการเรียน การเปลี่ยนแปลงวิชาเรียน การถอน การขอ
เพิ่มวิชาเรียน
11. การควบคุมดูแล กากับ ติดตาม งานด้านวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามแนวปฏิบัตแิ ละปฏิทินที่กาหนด
12. ดาเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการเรียนการประเมินผลการเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีการจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ สะดวกแก่การสืบค้นและให้บริการ
13. ดาเนินการเกี่ยวกับนักเรียนทีม่ ีเวลาเรียนไม่ถงึ ร้อยละ 80 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80
การผ่อนผันให้เข้าประเมินผลปลายภาคเรียน รวมทั้งประกาศรายชื่อผู้ไม่มสี ิทธิเข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
14. ดาเนินการจัดทาตารางสอบกลางภาค ปลายภาค ประสานงานกับงานธุรการฝ่ายวิชาการในการออกคาสั่งการ
สอบต่าง ๆ จัดเตรียมอุปกรณ์การสอบ เก็บรักษาข้อสอบไว้ 1 ภาคเรียน และดาเนินการจาหน่ายให้ถกู ต้องตามระเบียบ
15. ดาเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักเรียนที่ไม่ผา่ นรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนซ้า
16. จัดทาสารสนเทศผลการวัดและประเมินความรู้, คุณลักษณะฯ, การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน, สมรรถนะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
17. แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
งานศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. สารวจสื่อการสอนของครูทกุ คน ทุกกลุ่มสาระ รวบรวมเป็นระบบ เพื่อใช้สื่อการสอนร่วมกันได้
2. สารวจ/จัดอบรม/เผยแพร่ สื่อนวัตกรรมของครูทกุ กลุ่มสาระ
3. สารวจแหล่งเรียนรูแ้ ละภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
4. จัดทาเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรูแ้ ละภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น.ให้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคลองค์กร หน่วยงาน
5. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และภูมปิ ัญญาท้องถิ่นรวมทัง้ พัฒนาให้เกิดองค์ความรู้
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกโรงเรียนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น
7. ร่วมกับฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ในการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
8. ประเมิน/สรุปผล การใช้สื่อและแหล่งเรียนรูข้ องครูจากนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
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งานศูนย์ ICT
1. จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตามโครงสร้างของหลักสูตร ที่โรงเรียนกาหนด
2. จัดสอนโปรแกรมเสริมให้กับนักเรียนทีส่ นใจเป็นพิเศษ รวมทั้งให้บริการชุมชนเกี่ยวกับวิชาด้านคอมพิวเตอร์
3. จัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ครู และบุคลากรในโรงเรียน ให้มคี วามรูแ้ ล้วนาไปใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
4. ให้บริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แก่บคุ ลากรในโรงเรียน และหน่วยงานอื่น
5. วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน โดยเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูล
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมทัง้ จัดทาเผยแพร่เว็บไซต์โรงเรียนและฝ่าย/กลุ่มงานอื่นๆ
6. ให้ความช่วยเหลือในการจัดทาข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เมือ่ ฝ่ายต่าง ๆ ร้องขอ
7. จัดทาเอกสารสรุปผลงานปัจจัยงานด้านคอมพิวเตอร์เสนอต่อโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานห้องสมุด
1. จัดทาแผนปฏิบัติการ งบประมาณ โครงการของงานห้องสมุดให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
2. จัดและพัฒนาสถานทีห่ ้องสมุดให้เหมาะสมกับเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอดเวลาและหลากหลาย
3. จัดให้มวี ัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องอานวยความสะดวกที่เพียงพอกับจานวนสมาชิก
4. ดูแล เก็บรักษา ซ่อมบารุง ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้การได้ตลอด
5. จัดหา ซื้อ ทาเอกสาร วารสาร และสิง่ พิมพ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาความรูแ้ ละความบันเทิง
6. จัดบรรยากาศ สถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม การบริการให้ชกั จูงบุคคลภายนอกให้เห็นประโยชน์ และเข้ามาใช้บริการ
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนมีนสิ ัยรักการอ่าน
8. จัดทาสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงาน รวมทัง้ ประเมินผลงานที่ปฏิบัติตลอดภาคเรียน/ปี
9. ให้บริการใช้ห้องสมุดแก่นักเรียน ครู และบุคคลภายนอก
งานบริการห้องสมุด คืองานทีห่ ้องสมุดจัดทาขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในด้านการอ่าน การค้นคว้าหา
ความรูแ้ ละส่งเสริมการอ่านให้กว้างขวางและทัว่ ถึง เพื่อให้ผใู้ ช้ได้รับสารสนเทศอย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการ
มากที่สุด รวมถึงการจัดบรรยากาศที่ดี เป็นระเบียบ ทาให้ผู้ใช้เกิดความรู้สกึ ที่ดแี ละประทับใจเมื่อเข้าใช้บริการ
ความสาคัญของงานบริการห้องสมุด งานบริการเป็นหัวใจสาคัญของห้องสมุด เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ทุก
ระดับ สาหรับงานบริการของห้องสมุดโรงเรียน มีสว่ นสาคัญที่ทาให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มาใช้ห้องสมุดมากขึ้น
งานบริการเป็นงานที่ห้องสมุดทาขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ รูจ้ ักศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ใช้ประโยชน์จากการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ตลอดจนนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์ของการให้บริการห้องสมุด
1. เพื่อส่งเสริมการอ่าน
2. เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ห้องสมุด
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3. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และคุ้มค่า
4. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเพลิดเพลิน พัฒนาสมองให้มสี ติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถนาสิง่ ที่ได้จากการ
อ่านไปปฏิบัติ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตนต้องการ
ประเภทของงานบริการห้องสมุด
งานบริการของห้องสมุดมีหลายอย่าง ขึ้นอยู่กบั นโยบายและวัตถุประสงค์ของห้องสมุด สาหรับห้องสมุด
โรงเรียนโดยทั่วไป มีดังนี้
1. บริการการอ่าน เป็นบริการหลักของห้องสมุดทีจ่ ัดหาและคัดเลือกหนังสือ สิ่งพิมพ์ตา่ งๆ มาไว้เพื่อ
ให้บริการ และจัดเตรียมสถานที่ให้อานวยความสะดวกต่อการอ่าน เพื่อตอบสนองความต้องการ และความสนใจของผู้ใช้
มากที่สุด
2. บริการยืม - คืน คือบริการให้ยมื - คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ตามระเบียบการยืมของ
ห้องสมุดแต่ละแห่ง เพื่อให้ความสะดวกในการใช้ ในกรณีที่ยืมเกินกาหนด ผู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราทีห่ ้องสมุด
กาหนด
3. บริการหนังสือจอง เป็นบริการทีห่ ้องสมุดจัดแยกหนังสือรายวิชาต่าง ๆ ที่ครูผสู้ อนกาหนดให้นักเรียน
อ่านประกอบ รวมทั้งเป็นบริการพิเศษที่จัดขึ้นในกรณีที่หนังสือนั้นมีจานวนน้อย แต่มผี ู้ใช้ตอ้ งการจานวนมาก โดยแยก
ไว้ต่างหาก และมีกาหนดระยะเวลาให้ยืมสั้นกว่าหนังสือทั่วไป
4. บริการแนะนาการใช้ห้องสมุด เป็นบริการเพื่อแนะนาผู้ใช้ให้ทราบว่า ห้องสมุดจัดบริการอะไรบ้าง
ให้กับผู้ใช้ เช่น การปฐมนิเทศแนะนาแก่นักเรียนที่เข้าเรียนในชั้นปีแรก ห้องสมุดส่วนใหญ่จะจัดทาคู่มือการใช้ห้องสมุด
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด เช่น ประวัติของห้องสมุด ระเบียบการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ มารยาทในการใช้
ห้องสมุด บริการและกิจกรรมต่างๆของห้องสมุด เป็นต้น
5. บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า เป็นบริการทีค่ รูบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด จะช่วยให้
คาแนะนาและบริการตอบคาถามแก่นักเรียนและผู้ใช้ ทั้งคาถามทัว่ ไปเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด และคาถามที่ต้องค้นหา
คาตอบจากทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ในห้องสมุด
6. บริการแนะแนวการอ่าน เป็นบริการสาคัญที่หอ้ งสมุดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่าน พัฒนานิสัยรักการอ่าน
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยงั เป็นการช่วยเหลือผู้ใช้ห้องสมุดที่มปี ัญหาในการอ่าน ผู้ที่ไม่อยากอ่าน
หนังสือ หรือเลือกหนังสืออ่านไม่เหมาะสมกับความต้องการของตน
7. บริการสอนการใช้ห้องสมุด เป็นบริการของห้องสมุดในโรงเรียนทีจ่ ัดสอนให้แก่นักเรียนที่เข้าเรียนใหม่
ในชั้นปีแรก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด การเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท และบริการต่างๆ
ของห้องสมุด ให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากห้องสมุดได้อย่างเต็มที่
8. บริการสืบค้นฐานข้อมูล เป็นบริการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้ สามารถค้นหา
หนังสือด้วยตนเองได้สะดวก รวดเร็วขึ้น
9. บริการรวบรวมบรรณานุกรม เป็นการรวบรวมรายชือ่ หนังสือ สาหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน ใน
รายวิชาต่างๆ รวมถึงการรวบรวมบรรณานุกรมหนังสือใหม่ประจาเดือนที่ห้องสมุดออกให้บริการแก่ผู้ใช้
10. บริการข่าวสารทันสมัย เป็นบริการทีช่ ว่ ยให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้ทราบข้อมูลใหม่ๆ ในสาขาวิชาต่างๆ โดย
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การถ่ายสาเนาหน้าสารบัญวารสารฉบับล่าสุดทีห่ ้องสมุดได้รบั รวบรวมไว้ในแฟ้ม เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า
11. บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่สนใจได้ทั่วโลก ซึ่งทาให้ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงสารสนเทศทีท่ ันสมัยได้มากขึ้น ตรงตามความต้องการและสะดวกรวดเร็ว
12. บริการอื่นๆ ที่ห้องสมุดอาจจัดขึ้น เช่น บริการโสตทัศนวัสดุ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ บริการห้องสมุด
เคลื่อนที่ บริการชุมชน บริการขอใช้สถานทีป่ ระชุม เป็นต้น
12.1 บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการค้นคว้าหาความรูด้ ้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ เช่น สื่อ
มัลติมีเดีย ซีดีรอม ดีวีดี วีซีดี เป็นต้น
12.2 บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการการอ่านทีห่ ้องสมุดจัดไว้ตามมุมต่างๆของโรงเรียน เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ใต้บันได ระเบียงอาคาร สวน ศาลา ฯลฯ เป็นการให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ ง่ายๆ และ
ตกแต่งด้วยธรรมชาติอย่างสวยงาม ตามสภาพของสถานที่นนั้ ๆ
12.3 บริการชุมชน เป็นบริการทีข่ ยายโอกาสทางการศึกษาค้นคว้าให้กว้างออกไป โดยห้องสมุดจะจัด
หนังสือและสิ่งพิมพ์ ไปให้บริการแก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ รอบโรงเรียน เช่น ที่วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จุดบริการ
จักรยานยนต์รับจ้าง เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก และประชาชนในชุมชนทุกเพศ ทุกวัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ข่าวสาร และทันต่อเหตุการณ์
งานแนะแนว
1. จัดองค์กรบริหารงานแนะแนวให้มผี รู้ ับผิดชอบปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่กาหนดในขอบข่ายของการบริการแนะแนว
2. ดาเนินการในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา รางวัลการศึกษาต่าง ๆ และดาเนินการเกี่ยวกับกองทุน
อื่นๆ เพื่อการศึกษา
3. ประสานงานให้กบั วิทยากรและสถาบันการศึกษาภายนอกเข้ามาให้การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ รวมทัง้
นักเรียนกลุม่ ที่สนใจไปศึกษาจากสถานศึกษา สถานประกอบการหรือสถานประกอบอาชีพอิสระภายนอก
4. จัดแผนงาน โครงการแนะแนว และการจัดปฏิทินปฏิบัติงานประจาปี
5. ประสานงานการจัดสอนวัดความรูค้ วามสามารถทางวิชาการกับสถาบันการทดสอบต่างๆ รวมทั้งดาเนินการ
เกี่ยวกับการสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
6. จัดเก็บและรวมรวมสถิติข้อมูลด้านต่าง ๆ ตลอดจนปีการศึกษา และนาเสนอเป็นเอกสารเผยแพร่เมื่อสิ้นภาค
เรียน/ปี
7. การจัดกิจกรรมแนะแนว
7.1 การบริการแนะแนว
7.1.1 งานศึกษารวบรวมข้อมูล โดยศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สรุป และนาเสนอข้อมูลของผู้เรียน
7.1.2 งานสารสนเทศ โดยจัดศูนย์สารสนเทศทางการแนะแนวในรูปศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย
ครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพ ชีวิต และสังคม
7.1.3 งานให้คาปรึกษา อบรมทักษะการให้คาปรึกษาเบื้องต้นแก่ครูให้คาปรึกษาผู้เรียนทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
7.1.4 งานกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือผู้เรียน ศึกษารายกรณี (Case study) และจัดกลุ่มปรึกษา
ปัญหา (Case conference) ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ ในกรณีที่ผู้เรียนมีปัญหายากแก่การแก้ไข จัดกลุม่ พัฒนาผู้เรียนด้วย
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เทคนิคทางจิตวิทยา จัดบริการ สร้างเสริมประสบการณ์ รวมทั้งให้การสงเคราะห์ เพื่อตอบสนองความถนัดความ
ต้องการ และความสนใจของผู้เรียน
7.1.5 งานติดตามประเมินผล ประเมินผล/รายงานผลการดาเนินงานแนะแนว
7.2 การจัดกิจกรรมแนะแนว
7.2.1 กิจกรรมโฮมรูม
7.2.2 กิจกรรมคาบแนะแนว
7.2.3 การสอดแทรกกระบวนการแนะแนว
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553 ที่กาหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาด้วยการมีสว่ นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องมีการดาเนินงาน 8 ประการ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ 1)
กาหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 2) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาทีม่ ุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดาเนินงานตามแผน 5) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6)
ประเมินคุณภาพภายใน 7 ) จัดทารายงานประจาปีเสนอบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนถึง 8) มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืน ในความรับผิดชอบของงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนบ้านหงษาวดีมขี อบข่าย ภาระงานดังนี้
1. กาหนดมาตรฐานของสถานศึกษา
1.1 จัดให้มีประกาศแต่งตัง้ กรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่ ประกอบด้วย คณะกรรมการ
สถานศึกษา ครูและบุคลากรในโรงเรียน กรรมการนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ
1.2 นามาตรฐานการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็นต้นแบบ เพื่อกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจากผูม้ ีสว่ นร่วมตามประกาศข้อ 1.1
2. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
2.1 กาหนดผู้รบั ผิดชอบมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อดาเนินการจัดทาสารสนเทศ
2.2 ร่วมมือกับงานแผนงาน/สารสนเทศ เพื่อวางแผนจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา
3. ดาเนินการตามแผน
3.1 ร่วมมือกับงานแผนงาน/สารสนเทศ เพื่อกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีการศึกษา
4. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน
4.1 ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน
4.2 แต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และดาเนินการประเมินคุณภาพภายในตามปฏิทินงาน
5. การจัดทารายงานประจาปีเสนอบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.1 ประชุมสรุปรายงานรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
5.2 จัดทารายงานเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้นสังกัดและ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงเรียน http://hongsawadee.wordpress.com
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6. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืน
6.1 นาผลการประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะห์สภาพปัญหาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน
6.2 ทบทวนคุณภาพตามตัวบ่งชี้และมาตรฐานเพื่อปรับปรุงแก้ไข
งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา
มีขอบข่ายงานดังนี้
1. งานวิจัยในชั้นเรียน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโรงเรียน โดยเน้นการวิจัยที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การพัฒนาองค์กรในลักษณะการวิจัยในชั้นเรียน
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลการวิจัยไปใช้
1.3 จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัย และการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
2. งานเผยแพร่งานวิจัย มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ผลการวิจัย และพัฒนาสังคม
2.2 ประสานงานการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน
2.3 เป็นแหล่งกลางในการทาวิจัย และประสานงานแลกเปลีย่ นเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน
2.4 รวบรวมงานวิจัยในโรงเรียนให้เป็นระบบ ทัง้ ในระดับบุคคล กลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับโรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งการวิจัยในชัน้ เรียน
3. ประเมินผล สรุปผล/รายงานการดาเนินงานวิจัยและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเสนอผูบ้ ริหารโรงเรียน
4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานนิเทศและบริการทางการศึกษา
การนิเทศภายในสถานศึกษาจะเป็นกระบวนการทางานของผู้บริหารสถานศึกษา (หรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย) ในการ
พัฒนาคุณภาพการทางานของครู และบุคลากรภายในสถานศึกษาเพื่อให้ได้มาซึง่ สัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนของผู้เรียน
1. ขอบเขตการนิเทศงานวิชาการ
งานวิชาการภายในโรงเรียนทีผ่ ู้บริหารจะต้องรับผิดชอบมี 2 ประเภท คือ
1.1 งานหลัก ได้แก่
1.1.1 หลักสูตรสถานศึกษา
– การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น
– การสร้างหลักสูตรเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนท้องถิ่น
– การจัดแผนการเรียนการสอน
– การจัดทาโครงการสอน
– การจัดตารางสอน
– การจัดครูผู้สอน
– การจัดชั้นเรียน (จัดนักเรียนเข้าแผนการเรียน)
– การจัดกิจกรรมในหลักสูตร
- การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอน ฯลฯ
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1.1.2 การเรียนการสอน ได้แก่
– การพัฒนาเทคนิควิธีการสอน
– การพัฒนาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
– การพัฒนาเทคนิคในการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอน ฯลฯ
1.1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ได้แก่
– การสร้างข้อทดสอบ
– การวัดและประเมินผล
– งานทะเบียนวัดผลและรายงานความก้าวหน้าของนักเรียน ฯลฯ
1.2 งานสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ งานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ กิจการนักเรียน ธุรการและการเงิน และ
ความสัมพันธ์กับชุมชน ขอบเขตงานที่กล่าวมานี้หากผูบ้ ริหารมีความมุ่งหวังทีจ่ ะให้ได้ผลงานของบุคลากรภายใต้การ
ควบคุมดูแลมีคุณภาพก็จาเป็นจะต้องพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัตงิ านจึงจะได้ผลงาน
ที่มีคุณภาพตามความมุง่ หวังที่ตั้งไว้
2. วิธีดาเนินการ
ขั้นที่ 1 การวางแผนการนิเทศ
ขั้นที่ 2 การให้ความรู้ก่อนดาเนินการนิเทศ
ขั้นที่ 3 การดาเนินการปฏิบัติงานนิเทศ
ขั้นที่ 4 การสร้างเสริมกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัตงิ านนิเทศ
ขั้นที่ 5 การประเมินผลการนิเทศ

แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานวิชาการ
1. การปฏิบัติการติดตามนักเรียนขาดเรียน/ขาดเรียนนาน
ถ้านักเรียนขาดเรียนนานติดต่อกันให้ถือปฏิบัติดังนี้
1.1 การติดตามนักเรียนทีข่ าดเรียน / ขาดเรียนนานติดต่อกัน เป็นหน้าที่โดยตรงของครูทปี่ รึกษา
1.2 ถ้านักเรียนขาดเรียนนานติดต่อกัน 5 วันทาการ โดยไม่ทราบสาเหตุให้ครูที่ปรึกษาดาเนินการติดตามโดย
สอบถามจากนักเรียนใกล้เคียง ครู–อาจารย์หรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี แล้วแจ้งให้ฝา่ ยกิจการนักเรียนทราบ เพื่อ
ดาเนินการ ตามระเบียบต่อไป
1.3 ในกรณีทคี่ รูทปี่ รึกษาไปพบผู้ปกครองหรือนักเรียนแล้วได้สอบถามสาเหตุและพิจารณาหาทางแก้ไข หาก
ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ปฏิบัติดังนี้
- ถ้าเป็นนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องชีแ้ จงให้นักเรียนและผูป้ กครองรับทราบ
ถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับ พร้อมกับรายงานการดาเนินงานให้
ฝ่ายบริหารรับทราบเพื่อจะได้ดาเนินการตามระเบียบต่อไป
- ถ้าเป็นนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ผู้ปกครองมาลาออกให้ถูกต้อง
1.4 ในกรณีทคี่ รูทปี่ รึกษา/ หัวหน้าระดับไปตามนักเรียนที่บา้ นแล้วไม่พบทัง้ ผูป้ กครองและนักเรียน ให้งาน
ทะเบียนนักเรียนดาเนินงานดังนี้
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1.4.1 กรณีนกั เรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ดาเนินการดังนี้
1.4.1.1 ฝ่ายกิจการนักเรียนแจ้งข้อมูลทีง่ านทะเบียนนักเรียน
1.4.1.2 งานทะเบียนนักเรียนทาหนังสือของโรงเรียนถึงผูป้ กครองนักเรียน ถ้ายังไม่ได้ตอบรับให้ทา
หนังสือแจ้งผู้นาชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานให้สานักงานเขตพื้นทีร่ ับทราบ
1.4.2 กรณีนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ดาเนินการดังนี้
1.4.2.1 ฝ่ายกิจการนักเรียนแจ้งข้อมูลที่งานทะเบียนนักเรียน
1.4.2.2 งานทะเบียนนักเรียนทาหนังสือของโรงเรียนถึงผูป้ กครองนักเรียน ถ้ายังไม่ได้ตอบรับให้
ทาหนังสือแจ้งผูป้ กครองอีกเป็นครั้งที่ 2 หากยังไม่ได้รบั คาตอบการติดต่อครั้งที่ 2 ภายใน 10 วัน งานทะเบียนนักเรียน
ขออนุมัติหวั หน้าสถานศึกษาจัดทาบัญชีแขวนลอยและจาหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักเรียนเพราะเหตุขาดเรียนนาน
แล้วแจ้งให้ครูผสู้ อน และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
1.4.2.3 งานทะเบียนทาหนังสือแจ้งผูป้ กครองนักเรียนทราบว่าโรงเรียนได้จาหน่ายนักเรียนออกแล้ว
2. แนวทางการปฏิบัติเรื่องการขาดเรียนและขาดเรียนนานของนักเรียน มีดังนี้
2.1 ครูทปี่ รึกษา / ครูประจาวิชาสารวจการมาเรียนของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบทุกวันและทุกชัว่ โมงทีส่ อน
2.2 เมื่อพบว่ามีนักเรียนขาดเรียนบ่อยและขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันต้องปฏิบัติดังนี้
2.2.1 ถ้าเป็นครูประจาวิชาทีส่ อนให้รายงานนักเรียนที่ขาดเรียนนานและขาดเรียนบ่อยๆให้ครูทปี่ รึกษา
รับทราบ และครูทปี่ รึกษาต้องติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนตามแนวปฏิบัตขิ ้อ 1.2,1.3,1.4 แล้วแต่กรณี
2.2.2 ถ้าครูทปี่ รึกษาสารวจแล้วพบว่านักเรียนในชั้นขาดเรียนบ่อยและขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน
ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัตขิ ้อ 1.2,1.3,1.4
3. นักเรียนแขวนลอย
ความหมายของคา
“นักเรียน” หมายความว่า บุคคลทีก่ าลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน
“นักเรียนแขวนลอย” หมายความว่า นักเรียนที่มรี ายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนในชั้นต่าง ๆที่โรงเรียน
จัดทาขึ้นตอนต้นปีการศึกษา หรือมีชื่ออยู่ในสมุดประเมินผลรายวิชา และขาดเรียนนานโดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่มี
ตัวตน มิได้ลาออกจากโรงเรียน และโรงเรียนไม่สามารถจาหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนนักเรียนได้
ขั้นตอนการจัดทาบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย
3.1 เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 5 วันทาการ โดยไม่ทราบสาเหตุ ให้ปฏิบัติดังนี้
3.1.1 ครูทปี่ รึกษาบันทึกรายงานหัวหน้าระดับชั้น เพื่อติดตามนักเรียน และดาเนินการสืบหาข้อมูล
เบื้องต้น
3.1.2 หัวหน้าระดับชั้นรายงาน รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และนาเสนอข้อมูล
3.1.3 รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะกรรมการดาเนินการติดตามนักเรียน
ครัง้ ที่ 1
3.2 เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 10 วันทาการ โดยไม่ทราบสาเหตุ ให้ปฏิบัติดังนี้
3.2.1 ครูทปี่ รึกษารายงานหัวหน้าระดับชั้น เพื่อลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอยและติดตามนักเรียน
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3.2.2 หัวหน้าระดับชั้นรายงาน รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และนาเสนอข้อมูล
3.2.3 รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน เสนอผู้อานวยการสถานศึกษา เพื่อขออนุมัติ
ลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย พร้อมเหตุผล
3.2.4 ผู้อานวยการสถานศึกษา อนุมัติ หรือพิจารณาสัง่ การ
3.2.5 นายทะเบียน จัดทาบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย
บทบาทหน้าที่
ข้อ 3.3 อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ดงั นี้
3.3.1 สารวจและติดตามนักเรียนทีข่ าดเรียนติดต่อกัน 5 วันทาการ และเสนอชื่อนักเรียนต่อหัวหน้า
ระดับ / ฝ่ายปกครองเพื่อติดตามนักเรียน
3.3.2 สารวจและติดตามนักเรียนทีข่ าดเรียนติดต่อกัน 10 วันทาการ และเสนอชื่อนักเรียนต่อหัวหน้า
ระดับ/ฝ่ายปกครอง เพื่อลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย และติดตามนักเรียน
ข้อ 3.4 หัวหน้าระดับ/ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ดังนี้ 6.1 ติดตามนักเรียนทีข่ าดเรียนติดต่อกัน 5 วันทาการ 6.2
เสนอชื่อนักเรียนทีข่ าดเรียนติดต่อกัน 10 วันทาการ เพื่อลงบัญชีรายชื่อนักเรียน แขวนลอย และติดตามนักเรียน 6.3
เมื่อผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอยแล้วให้แจ้งนาย ทะเบียนเพื่อลงบัญชีรายชื่อนักเรียน
แขวนลอย
ข้อ 3.5 ผู้บริหารสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้
3.5.1 ตรวจสอบข้อมูล
3.5.2 พิจารณาสัง่ การอนุมัติให้ลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย หรือสัง่ การอื่นใดตามที่เห็นสมควร
ข้อ 3.6 นายทะเบียน มีหน้าที่ดงั นี้
3.6.1 รับทราบคาสัง่ จากผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.6.2 จัดทาทะเบียนรายชื่อนักเรียนแขวนลอย
การยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย
3.7 กรณีที่นักเรียนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย กลับมารายงานตัวเพื่อเข้าเรียนตามปกติ ให้
ปฏิบัติดังนี้
3.7.1 ครูทปี่ รึกษารายงานหัวหน้าระดับชั้น เพื่อขอยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย
3.7.2 หัวหน้าระดับชั้นรายงานรองผู้อานวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน
3.7.3 รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน รายงานผู้อานวยการสถานศึกษา
3.7.4 อานวยการสถานศึกษา อนุมัติให้ยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย คนนั้น
3.7.5 นายทะเบียนลงบัญชียกเลิกรายชือ่ นักเรียนแขวนลอย คนนั้น
3.8 ข้อมูลนักเรียนที่มอี ยู่จริงในปัจจุบันของโรงเรียน
ฐานข้อมูลนักเรียนของโรงเรียน มาจากทะเบียนนักเรียน ในช่วงตอนต้นปีการศึกษา สามารถแบ่งออกได้
สองกลุ่ม ดังนี้
3.8.1 ข้อมูลนักเรียนที่ยงั ไม่สามารถจาหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียนได้ เช่น นักเรียนที่เรียนครบ
หลักสูตร แต่ไม่จบหลักสูตรได้ตามกาหนด นักเรียนที่ขาดเรียนไปโดยไม่ได้ลาออก
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3.8.2 ข้อมูลนักเรียนทีม่ ีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนชัน้ ต่างๆ (ห้องต่างๆ ) ที่โรงเรียนจัดทาขึ้น
ตอนต้นปีการศึกษา
3.8.3 ในระหว่างปีการศึกษา จะมีนักเรียนเข้า – ออก ระหว่างปีการศึกษา แบ่งออกได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
3.8.3.1 นักเรียนเข้าใหม่ ระหว่างปีการศึกษา
3.8.3.2 นักเรียนทีอ่ อกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา
3.8.3.3 นักเรียนทีอ่ ยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย
3.8.4 การรายงานข้อมูลจานวนนักเรียนที่มีอยูจ่ ริงในปัจจุบนั ของโรงเรียน ต้องพิจารณาจากข้อมูล
จานวนนักเรียนที่มรี ายชื่อในบัญชีนักเรียนประจาชั้น ที่โรงเรียนจัดทาขึ้นตอนต้นปีการศึกษา บวกเพิ่มด้วยจานวน
นักเรียนที่เข้าใหม่ระหว่างปีการศึกษา ลบออกด้วยจานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคันระหว่างปีการศึกษา และลบออก
ด้วยจานวนนักเรียนทีม่ ีชอื่ อยู่ในบัญชีรายชือ่ นักเรียนแขวนลอย
4. แนวปฏิบัติในการแก้ “0”
ในการแก้ “0” มีแนวปฏิบัติดังนี้
4.1 ให้นักเรียนแก้ตวั ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และก่อนแก้ตวั ทุกครั้งนักเรียนต้องยื่นคาร้องขอสอบแก้ตวั ทีฝ่ า่ ย
วิชาการก่อน
4.2 การดาเนินการสอบแก้ตัวเป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียนติด “0” ในรายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ต้องดาเนินการแก้ “0” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จตามกาหนด ให้รายงาน
ฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ดาเนินการใดๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าทีร่ าชการ
4.3 ครูผสู้ อนต้องจัดสอนซ่อมเสริมให้นกั เรียนก่อนสอบแก้ตวั ทุกครั้ง
4.4 ช่วงเวลาของการสอบแก้ตัวให้เป็นไปตามกาหนดปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
4.5 ถ้านักเรียนไม่มาสอบแก้ตวั ตามระยะเวลาที่กาหนดถือว่าได้ผลการเรียน “0” ตามเดิม และมีสิทธิสอบแก้
ตัวได้ 2 ครั้ง ถ้านักเรียนสอบแก้ตวั ครัง้ ที่ 2 แล้วยังไม่ผา่ นให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการเรียนซ้า
4.6 ครูทปี่ รึกษาเป็นผู้มหี น้าที่ติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกรายวิชา พร้อมทั้ง
กวดขันให้นักเรียนมาดาเนินการแก้ “0” ตามกาหนดเวลา
4.7 การให้นักเรียนสอบแก้ตวั ครูผู้สอนควรดาเนินการดังนี้
4.7.1 ตรวจสอบดูว่านักเรียนติด “0” เนื่องจากไม่ผา่ นจุดประสงค์ใดหรือตัวชีว้ ัดใด
4.7.2 ดาเนินการสอนซ่อมเสริมในจุดประสงค์/ตัวชีว้ ัดที่นักเรียนสอบไม่ผ่าน
4.7.3 การดาเนินการสอบแก้ตัว คาว่า“สอบแก้ตวั ”ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทดสอบด้วยข้อสอบที่เป็น
ข้อเขียนเท่านั้น นักเรียนจะสอบแก้ตวั อย่างไรนั้นต้องดูวา่ ในจุดประสงค์นั้นนักเรียนไม่ผา่ นตรงส่วนใด เช่น ในส่วน K, P,
A ก็ให้ซ่อมตรงคะแนนในส่วนนั้น
4.8 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้ “0” ของนักเรียน
4.8.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลสารวจนักเรียนทีม่ ีผลการเรียน “0” และกาหนดวัน เวลา สอบแก้ตวั
ตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ
4.8.2 แจ้งให้นักเรียนทีม่ ีผลการเรียน “0” ได้รับทราบ
4.8.3 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดาเนินการแก้ “0”
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4.8.4 นักเรียนที่ติด “0” มายื่นคาร้องขอแก้ “0” ที่ฝา่ ยวิชาการ และฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครูประจาวิชา
รับทราบ พร้อมกับใบคาร้องขอสอบแก้ตัวของนักเรียน
4.8.5 ครูประจาวิชาดาเนินการสอนซ่อมเสริมและให้นักเรียนสอบแก้ตวั
4.8.6 ครูประจาวิชานาผลการสอบแก้ตวั ของนักเรียนมารายงานให้ฝา่ ยวิชาการรับทราบ
4.8.7 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการสอบแก้ตวั ให้นกั เรียนและครูทปี่ รึกษารับทราบ
4.9 ระดับผลการเรียนหลังจากนักเรียนทาการสอบแก้ตัวแล้วอยู่ที่ “ 0 ” หรือ “ 1 ” เท่านั้น ระดับผลการ
เรียนหลังสอบแก้ตวั ถ้านักเรียนยังได้ “ 0 ” อยู่ ให้นักเรียนผูน้ ั้นเรียนซ้าใหม่หมดทัง้ รายวิชา
5. แนวปฏิบัติในการแก้ “ร”
ในการแก้ “ร” มีแนวปฏิบัติดังนี้
5.1 การดาเนินการแก้ “ร” เป็นหน้าที่โดยตรงของครูผสู้ อน เมื่อมีนักเรียนติด “ร” ในรายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ต้องดาเนินการแก้ “ร” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จตามกาหนด ให้รายงาน
ฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ดาเนินการใดๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าทีร่ าชการ
5.2 การแก้ไขผลการเรียน “ร” แยกออกเป็น 2 กรณีคือ
5.2.1 ได้ระดับผลการเรียน “0 – 4” ในกรณีที่เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ
ไม่สามารถมาเข้าสอบได้
5.2.2 ได้ระดับผลการเรียน “0 – 1” ในกรณีที่สถานศึกษาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย เช่น มี
เจตนาหลบการสอบเพื่อหวังผลบางอย่าง หรือ ไม่สนใจทางานที่ได้รบั มอบหมายให้ทาเป็นต้น
5.3 การแก้ “ ร ” ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป ถ้านักเรียนที่มผี ลการเรียน “ ร ” ไม่มา
ดาเนินการแก้ “ร” ให้เสร็จสิ้นตามกาหนดเวลา นักเรียนผู้นนั้ ต้องเรียนซ้าทัง้ รายวิชาหรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่ ในกรณีที่
เป็นรายวิชาเพิ่มเติม
5.4 ถ้าหากนักเรียนที่มผี ลการเรียน “ ร ” ผู้นั้นไม่สามารถมาทาการแก้ “ ร ” ตามกาหนดเวลาได้เนื่องจาก
เหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาจะขยายเวลาการแก้ “ ร ” ออกไปอีก 1 ภาคเรียนแต่ถา้ พ้นกาหนด
แล้ว นักเรียนยังไม่มาดาเนินการแก้ “ ร ” ให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้าใหม่หมดทั้งรายวิชา
5.5 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้ “ ร ” ของนักเรียน
5.5.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลสารวจนักเรียนทีม่ ีผลการเรียน “ ร ” และแจ้งให้นักเรียนรับทราบ
5.5.2 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดาเนินการแก้ “ ร ”
5.5.3 นักเรียนที่ติด “ ร ” มายื่นคาร้องขอแก้ “ ร ” ที่ฝา่ ยวิชาการ และฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครูประจา
วิชารับทราบ
5.5.4 ครูประจาวิชาดาเนินการ แก้ “ ร ” ให้กบั นักเรียน
5.5.5 ครูประจาวิชานาผลการแก้ “ ร ” ของนักเรียนมารายงานให้ฝา่ ยวิชาการรับทราบ
5.5.6 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการแก้ “ ร ” ให้นักเรียนและครูทปี่ รึกษารับทราบ
6. แนวปฏิบัติในการแก้ “ มส. ”
ในการแก้ “มส.” มีแนวปฏิบัติดงั ต่อไปนี้
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6.1 ครูผสู้ อนได้พจิ ารณาสาเหตุที่นักเรียนได้ผลการเรียน “มส.” ซึ่งมีอยู่ 2 กรณีคือ
6.1.1 นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 60 % ไม่มีสิทธิยื่นคาร้องขอมีสิทธิส์ อบ ต้องเรียนซ้าใหม่หมด
6.1.2 นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 80 % แต่ไม่น้อยกว่า 60 %
6.1.2.1 ให้นักเรียนยื่นคาร้องขอแก้ผลการเรียน “มส.” จากครูผสู้ อน
6.1.2.2 ครูผู้สอนต้องจัดให้นักเรียนเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้เวลาครบตามรายวิชานั้น ๆ โดยอาจใช้
ชั่วโมงว่าง / วันหยุด
6.1.2.3 เมื่อนักเรียนมาดาเนินการแก้ “มส.” ตามข้อ 2 แล้วจะได้ระดับผลการเรียน 0 – 1
6.1.2.4 ถ้านักเรียนไม่มาแก้ “มส.” ให้เสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนดให้นักเรียนผู้นั้นต้องเรียนซ้า
6.1.2.5 ถ้ามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถมาแก้ “มส.” ได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาที่จะ
ขยายเวลามาแก้ “มส.” ออกไปอีก 1 ภาคเรียน เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้าหรือให้เปลี่ยนรายวิชาใหม่
ได้ในกรณีที่เป็นรายวิชาเพิ่มเติม
6.2 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้ “มส.” ของนักเรียน
6.2.1 ครูประจาวิชาแจ้งผล “มส. “ ของนักเรียนที่ฝา่ ยวิชาการ
6.2.2 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลแจ้งนักเรียนที่มผี ลการเรียน “มส.” รับทราบ
6.2.3 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดาเนินการแก้ “มส.”
6.2.4 นักเรียนที่ติด“มส.” นาผูป้ กครองมายื่นคาร้องขอแก้ “มส.” ที่ฝา่ ยวิชาการ ฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครู
ประจาวิชารับทราบ เพื่อดาเนินการแก้ “มส.”ของนักเรียนตามแนวปฏิบัตกิ ารแก้ “มส.” ของนักเรียน ครูประจาวิชา
นาผลการแก้ “มส.” ของนักเรียนมารายงานให้ฝา่ ยวิชาการรับทราบ ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการแก้ “มส.” ให้นักเรียนและ
ครูที่ปรึกษารับทราบ
7. แนวปฏิบัติในการเรียนซ้า
ในการจัดให้นักเรียน “ เรียนซ้า ” มีแนวปฏิบัติดังนี้
7.1 ให้ครูผสู้ อนเดิมในรายวิชานั้นเป็นผู้รบั ผิดชอบสอนซ้า
7.2 การดาเนินการ “เรียนซ้า” เป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียน“เรียนซ้า” ในรายวิชาที่
รับผิดชอบต้องดาเนินการ “เรียนซ้า” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จตาม
กาหนด ให้รายงานฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ดาเนินการใดๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ
7.3 ครูผสู้ อนและนักเรียนกาหนดจัดตารางเรียนร่วมกันให้จานวนชัว่ โมงครบตามระดับชั้น และครบตาม
หน่วยการเรียนของรายวิชานั้น ๆ ครูผู้สอนอาจมอบหมายงานให้ในชัว่ โมงที่กาหนด จะสอนหรือมอบหมายงานให้ทา จะ
มากหรือน้อยต้องพิจารณาตามความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล
7.4 สาหรับช่วงเวลาทีจ่ ัดให้เรียนซ้าอาจทาได้ดังนี้
7.4.1 ชัว่ โมงว่าง
7.4.2 ใช้เวลาหลังเลิกเรียน
7.4.3 วันหยุดราชการ
7.4.4 สอนเป็นครั้งคราวแล้วมอบหมายงานให้ทา
7.5 การประเมินผลการเรียนให้ดาเนินการตามระเบียบการประเมินผลทุกประการ
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7.6 ครูผสู้ อนส่งผลการเรียนซ้าพร้อมกับการประเมินผลปลายภาคเรียนให้ฝา่ ยวิชาการ
7.7 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการ “เรียนซ้า” ของนักเรียน
7.7.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลสารวจและแจ้งนักเรียนที่ตอ้ ง “เรียนซ้า” รับทราบ
7.7.2 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดาเนินการ “เรียนซ้า”
7.7.3 นักเรียน “เรียนซ้า” มายื่นคาร้องขอ “เรียนซ้า” ที่ฝ่ายวิชาการ
7.7.4 ฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครูประจาวิชารับทราบ เพื่อดาเนินการ “เรียนซ้า” ของนักเรียน ตามแนวฏิบัติ
7.7.5 ครูประจาวิชานาผลการประเมินการ “เรียนซ้า”ของนักเรียนรายงานให้ฝา่ ยวิชาการรับทราบ
7.7.6 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการ“เรียนซ้า”ให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ
8. แนวปฏิบัติการจัดสอนแทน
8.1 ทุกครัง้ ทีม่ ีครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ ให้
หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดให้มีการสอนแทนในชั่วโมงนั้น ๆ ถ้าจัดไม่ได้ให้แจ้งฝ่ายวิชาการ
8.2 บันทึกการจัดสอนแทนในเอกสารทีฝ่ า่ ยวิชาการแจกให้ทุกครั้ง
8.3 หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมายส่งบันทึกการจัดสอนแทนทุกวันศุกร์
8.4 หัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมการสอนแทนเมื่อสิ้นภาคเรียนทุกภาคเรียน ส่งฝ่ายวิชาการ
8.5 การสอนแทนให้เน้นครูในกลุม่ สาระการเรียนรู้เดียวกันก่อน จากนั้นจึงเป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นที่ไม่
มีคาบสอน
8.6 ครูประจาวิชาที่ไปราชการหรือลากิจ ต้องมอบหมายงาน หรือมอบใบงานไว้ทกุ ครั้ง
หมายเหตุ
เมื่อครูทา่ นใดมีธรุ ะจาเป็นที่จะต้องลากิจ หรือ ไปราชการ จะต้องทาการแลกชัว่ โมงสอน หรือ จัดเตรียม
เอกสาร เช่น ใบงาน ใบความรู้ หรือ มอบหมายงานให้นกั เรียนทาในช่วงเวลาดังกล่าว แล้วมอบให้หวั หน้ากลุ่มสาระ
เพื่อให้ผู้ทที่ าการสอนแทนจะได้ทาการสอนต่อไป
9. แนวปฏิบัติการส่งแผนการจัดการเรียนรู้
ครูทุกคนจะต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้ ก่อนนาไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กบั นักเรียน และมีแนวปฏิบัติดังนี้
9.1 ให้ครูทกุ คนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เพื่อกาหนดขอบข่าย
สาระที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทาโครงสร้างรายวิชาและแผนการประเมินให้ครบถ้วน ในการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีองค์ประกอบของแผนครบถ้วน โดยยึดรูปแบบทีฝ่ า่ ยบริหารวิชาการกาหนดให้
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1. รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรูแ้ ละหน่วยการเรียนรู้
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
3. ตัวชีว้ ัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
4. สาระการเรียนรู้
4.1 สาระการเรียนรูแ้ กนกลาง
4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี)
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5. สมรรถนะผู้เรียน (เฉพาะหัวข้อที่ต้องการประเมินผู้เรียน)
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เฉพาะหัวข้อที่ต้องการประเมินผู้เรียน)
7. กิจกรรมการเรียนรู้
8. การวัดและการประเมินผล
9. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หมายเหตุ อาจมีการเพิ่มเติมรายละเอียดได้ตามความเหมาะสมและธรรมชาติของวิชาทีจ่ ัดกิจกรรม
9.2 ให้คุณครูบันทึกรายงานการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอฝ่ายบริหารวิชาการและหัวหน้า
สถานศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนาแผนไปใช้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
9.3 การจัดส่งแผนการจัดการเรียนรูข้ องครู ให้จัดส่งทีห่ วั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ก่อนนาไปใช้จัด
กิจกรรม 2 สัปดาห์ โดยให้ส่งอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง และให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผูร้ วบรวม ตรวจสอบ
และรายงานฝ่ายบริหารวิชาการทราบทุกวันศุกร์ หากไม่รายงานถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่
9.4 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวัน ให้ครูทุกคนที่มคี าบสอนส่งบันทึกหลังสอนทุกครั้ง
ที่ฝา่ ยบริหารวิชาการ ในคาบสุดท้ายก่อนเลิกเรียน
9.5 หลังจากจัดการเรียนรู้จนครบหน่วยการเรียนรู้ ให้มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้เสร็จสิ้น โดยแจ้ง
ข้อมูลนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินและไม่ผา่ นเกณฑ์ ในกรณีที่นักเรียนไม่ผา่ นเกณฑ์ ให้ทาการซ่อนเสริมและหาวิธี
ช่วยเหลือ ดาเนินการประเมินผลจนกระทั่งนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทัง้ หมดในหน่วยนั้น ๆ ก่อนจะไปสอนใน
หน่วยการเรียนรู้ถัดไป
10. แนวปฏิบัติในการเข้าห้องเรียนและออกจากห้องเรียนของครูผู้สอน
ในการเข้าใช้ห้องเรียนของครูซึ่งเป็นห้องเรียนที่ตอ้ งใช้ร่วมกันจึงจาเป็นต้องช่วยกันรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบวินัย และจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้
10.1 ให้คุณครูเข้าห้องเรียนทีร่ ับผิดชอบสอนตามตารางสอนทีท่ างฝ่ายบริหารวิชาการจัดให้ ให้ตรงเวลาและ
สอนให้เต็มเวลาที่กาหนด
10.2 หากมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการใช้ห้องเรียน ในการจัดกิจกรรมให้แจ้งให้ผู้ที่รบั ผิดชอบห้อง
นั้น ๆ ทราบล่วงหน้าและมีการลงบันทึกการใช้ห้องให้เรียบร้อย เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เป็นต้น
10.3 ให้คุณครูเข้าสอนให้ตรงเวลาตามตารางสอนกาหนด หากติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ให้มอบหมายให้
มีผสู้ อนแทน การมอบหมายงานให้เด็กปฏิบัติเพียงลาพังโดยไม่มีครูควบคุมเป็นสิง่ ไม่ควรกระทา เนื่องจากเป็นละทิ้ง/
ทอดทิ้งหน้าที่ในการสอน ซึง่ มีความผิดชัดเจน
10.4 การจัดการเรียนรูค้ วรจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการคิดและลงมือปฏิบัติ ใช้สื่อการเรียนทีห่ ลากหลายทันสมัย มีการวัดและประเมินผลทีห่ ลากหลายเน้นที่
พัฒนาการของผู้เรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล
10.5 ก่อนหมดเวลาเรียน ให้นักเรียนได้จัดโต๊ะ-เก้าอี้ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย จัดเก็บสิ่งของเข้าที่ให้เรียบร้อย
และเก็บกวาดห้องเรียนให้สะอาด ทิง้ ขยะ สารวจความเรียบร้อยก่อนออกจากห้อง เช่น ไฟฟ้าและพัดลม ตลอดจน
โสตทัศนูปกรณ์ตา่ ง ๆ ให้เรียบร้อย
10.6 ออกจากห้องเรียนเมื่อหมดเวลาและมีเสียงสัญญาณดัง
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หมายเหตุ หากห้องเรียนสกปรก ไม่มคี วามเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่พร้อมให้นกั เรียนเข้าไปใช้
บริการ ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ฝา่ ยบริหารวิชาการทราบทันที และครูที่ใช้หอ้ งเรียนก่อนคาบนั้นจะต้อง
รับผิดชอบ เพราะเป็นหน้าที่ของครูผู้นั้นโดยตรง ทั้งนีจ้ ะพิจารณาจากตารางการใช้ห้องตามตารางสอนทีฝ่ า่ ยบริหาร
วิชาการจัดไว้ไห้ กรณีห้องข้างเคียงไม่มคี รูเข้าสอนหรือครูเข้าห้องสายและนักเรียนส่งเสียงดัง รบกวนการเรียนของห้อง
อื่น ให้ครูที่ได้รับความเดือดร้อนรายงานให้ฝา่ ยบริหารวิชาการทราบทันที เพื่อรายงานให้ผู้อานวยการทราบต่อไป
11. เอกสาร ปพ. 5
11.1 ฝ่ายวิชาการได้จัดทา ปพ. 5 พร้อมรายชือ่ นักเรียนทุกห้อง ครูทกุ ท่าน ทุกรายวิชารับได้ทฝี่ า่ ยวิชาการ
11.2 การบันทึกรายการต่างๆ
11.2.1 การวิเคราะห์ผู้เรียน ด้านการเรียน ป.3 และ ป.. 6 ให้ใช้ผลสอบ O-NET ในรายวิชานั้นๆ ส่วน
ป. 1,ป.2 ป.4 และ ป.5 ให้ใช้ผลการเรียนในรายวิชานั้นๆ ในชั้นทีถ่ ัดลงมา 1 ระดับชั้น (ปีการศึกษาทีผ่ า่ นมา)
11.2.2 การวิเคราะห์ผู้เรียน ด้านพฤติกรรม ให้ใช้ผลการประเมิน SDQ ป.1 และ ป.4 ให้ประเมินใหม่
ส่วน ป. 2,ป.3 ป. 5 และ ป.6 ให้ใช้ผลการประเมินในชั้นทีถ่ ดั ลงมา 1 ระดับชั้น (ปีการศึกษาทีผ่ า่ นมา)
11.2.3 การบันทึกเวลาเรียนในช่องวันที่ ให้ใส่วัน จันทร์-วันศุกร์ (เช่น 17-18-19-20-21) ให้ครบทุกช่อง
ส่วนในช่องเวลาเรียน ถ้าเป็นคาบเดียว ใส่เลข 1,2,3 ตามลาดับ ถ้าเป็นคาบคู่ ให้ใส่ 1-2,3-4,....)
11.2.4 ให้ใส่เครื่องหมาย ลงในช่องเวลาเรียนของนักเรียนแต่ละคน ถ้านักเรียนขาด ลา ให้ใส่ (ข)
ขาดเรียน (ล) ลา
11.2.5 ช่องรวมเวลาเรียน ตัวเลขด้านบน คือร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ด้านล่าง คือจานวนคาบเต็ม
11.2.6 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค:ปลายภาค 5 วิชาหลัก ทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม ควรกาหนด
สัดส่วนเป็น 70:30 ส่วนวิชาอื่น ๆ เช่น สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี อาจใช้สัดส่วน
80:20 , 90:10 ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ หลักสูตร 51 เน้นให้เก็บคะแนนระหว่างภาคมากกว่าปลายภาค ซึง่ การเก็บระหว่างภาคถือว่า
เป็นการประเมินเพื่อพัฒนานักเรียน (formative) ส่วนการเก็บคะแนนปลายภาคเป็นการประเมินเพื่อสรุปผล
(summative)
11.2.7 การสอบจุดประสงค์ และการสอบกลางภาค ให้ใส่คะแนนที่นกั เรียนได้ลงในช่องบันทึกคะแนน
สาหรับนักเรียนที่ได้คะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ที่กาหนด หลังจากมีการสอบแก้ตัวแล้ว จะได้ไม่เกินครึง่ ของคะแนนเต็ม ให้
บันทึกดังนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน นักเรียนสอบได้ 2 คะแนน หลังจากสอบแก้ตวั แล้ว ได้ 6 คะแนน (เกณฑ์ที่ครู
กาหนด) บันทึกคะแนนเป็น 2/6 หากบันทึกเฉพาะ เลข 2 แสดงว่า นักเรียนยังไม่สอบแก้ตัวเพื่อปรับคะแนน
หมายเหตุ สาหรับการบันทึกคะแนน อาจใช้รปู แบบนอกเหนือจาก ปพ. 5 ของโรงเรียนก็ได้ โดยปิดทับ
ลงไปในหน้าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยต้องครบทุกหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตรชั้นเรียนที่ได้กาหนดไว้
11.2.8 การวัดและประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ขอรับได้ทฝี่ า่ ยวิชาการ เพื่อนามาปิดทับลง
ใน ปพ. 5
11.2.9 การวัดและประเมินผลด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินในรายวิชาที่
รับผิดชอบสอนปิดทับลงไป ปพ. 5 หน้าการวัดและประเมินผลด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
11.2.10 คาอธิบายรายวิชา ตัวชีว้ ัด/ผลการเรียนรู้ พิมพ์ปิดทับ หรือเขียน ก็ได้
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12. การจัดทาแบบทดสอบกลางภาค/ปลายภาค
ในการดาเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค แนวปฏิบัติดังนี้
12.1 ใช้รปู แบบตามทีฝ่ า่ ยวิชาการกาหนด
12.2 ครูประจาวิชาออกข้อสอบโดยให้มีขอ้ สอบทัง้ แบบปรนัยและอัตนัย ในอัตราส่วน 70:30 หรือตาม
สัดส่วนที่ตกลงกัน
12.3 นาข้อสอบ O-Net ในปีที่ผา่ นๆ มาบรรจุลงไปในข้อสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคอย่างน้อยร้อยละ
10 ของข้อสอบทั้งหมด เช่น ข้อสอบ 40 ข้อ มีข้อสอบ O-Net 4-5 ข้อเป็นต้น
12.4 ข้อสอบควรครอบคลุมทั้ง ความรูค้ วามจา(1) ความเข้าใจ(2) การนาไปใช้(3) วิเคราะห์(4) สังเคราะห์(5)
การประเมินค่า(6)
12.5 ข้อสอบต้องผ่านการหาค่า IOC โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มสาระเดียวกันจานวน 3-5 คน
(ค่า IOC คือ ค่าความเที่ยงตรงของข้อสอบ โดยค่าความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์ที่ใช้ได้อยู่ระหว่าง 0.50-1)
12.6 ส่งข้อสอบต้นฉบับ พร้อมสาเนาครบถ้วนตามจานวนผูเ้ ข้าสอบ ให้ฝา่ ยวิชาการตรวจสอบทัน ตาม
กาหนดเวลา หากล่าช้ากว่ากาหนด ถือว่าบกพร่องต่อหน้าทีร่ าชการ
13. การรายงานผลการวัดและประเมินผลการเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียน ที่จะต้องรายงานให้ทันตามกาหนดเวลาตามปฏิทินงานฝ่ายวิชาการ ซึง่ หาก
ล่าช้ากว่ากาหนดถือว่าบกพร่องต่อหน้าทีร่ าชการ มีดงั นี้
13.1 การส่งสมุด ปพ. 5
13.2 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย
13.2.1 กิจกรรมชุมนุม
13.2.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร
13.2.3 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
13.2.4 กิจกรรมแนะแนว
13.3 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ครูที่ปรึกษา) แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
(ครูผสู้ อน)
13.4 การบันทึกข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียนในรายวิชาทีร่ ับผิดชอบลงในโปรแกรมBookmarkII
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา
1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) (ปพ.1)
เป็นเอกสารสาหรับบันทึกข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานแต่ละช่วงชั้น ได้แก่ ผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์
เขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียน
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จะต้องจัดทาและออกเอกสารนี้ให้กบั ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อจบการศึกษาแต่ละช่วงชั้น เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
ต่อไปนี้
- แสดงผลการเรียนของผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน
- รับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามข้อมูลที่บันทึกในเอกสาร
- ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกศึกษาของผู้เรียน
- ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงานหรือ ขอรับสิทธิประโยชน์อื่นใดที่พึงมี
พึงได้ตามวุฒิการศึกษานั้น
2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) (ปพ.2)
เป็นวุฒบิ ัตรทีม่ อบให้ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกาศและรับรองวุฒิ
การศึกษาของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับศักดิแ์ ละสิทธิตา่ งๆ ของผูส้ าเร็จการศึกษาตามวุฒแิ ห่งประกาศนียบัตรนั้น
ประกาศนียบัตรสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้
- แสดงวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน
- ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน
- ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงานหรือขอรับสิทธิประโยชน์
อื่นใด ที่พึงมีพงึ ได้ตามวุฒิการศึกษาแห่งประกาศนียบัตรนั้น
3. แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3)
เป็นเอกสารสาหรับสรุปผลการเรียนของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละช่วงชั้น โดย
บันทึกข้อมูลของผู้เรียนทีจ่ บการศึกษาช่วงชั้นเดียวกัน รุ่นเดียวกัน ไว้ในเอกสารฉบับเดียวกัน เป็นเอกสารทีผ่ ู้บริหาร
โรงเรียนใช้สาหรับตัดสินและอนุมัตผิ ลการเรียนให้ผู้เรียนจบช่วงชั้น เป็นเอกสารทางการศึกษาที่สาคัญที่สุด ใช้เป็น
หลักฐานแสดงคุณสมบัตหิ รือคุณวุฒทิ างการศึกษาของผู้เรียน ผู้ที่มีรายชื่อในเอกสารนี้ทกุ คน จะได้รบั รองวุฒิทางการ
ศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ แบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา นาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
- เป็นเอกสารสาหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
- เป็นเอกสารสาหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองความสาเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้สาเร็จ
การศึกษาแต่ละคนตลอดไป
4. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4)
โรงเรียนจะจัดทาเอกสารนีแ้ ละมอบให้ผู้เรียนทุกคนเมื่อจบช่วงชั้น หรือจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสารนีจ้ ะใช้บันทึกผลการประเมินผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่โรงเรียนกาหนดเป็นคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของโรงเรียนแต่ละประการอย่างต่อเนื่อง และสรุปผลการประเมินเมื่อจบช่วงชั้น เพื่อให้ผู้เรียนนาไปใช้
แสดง หรือรับรองคุณลักษณะของตน ควบคู่กบั ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)แบบแสดงผลการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) นาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
- แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละประการ
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- ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัตขิ องผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อสมัครทางาน หรือเมื่อมีกรณีอื่นใดทีผ่ ู้เรียน
ต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับประวัตคิ วามประพฤติหรือคุณความดีตา่ งๆ
5. แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5)
เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทาขึ้น เพื่อให้ผู้สอนใช้บันทึกข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน ตาม
แผนการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับพิจารณาตัดสินผลการเรียนแต่ละ
รายวิชา เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
- ใช้เป็นเอกสารประกอบการดาเนินงานในการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรี ยน
- ใช้เป็นหลักฐานสาหรับตรวจสอบ รายงานและรับรองข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการเรียน
6. เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทาขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียน
แต่ละคน ตามเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทัง้ ข้อมูลด้านอื่นๆ ของผู้เรียนทั้งที่บา้ นและ
โรงเรียน โดยจัดทาเป็นเอกสารรายบุคคล เพื่อใช้สาหรับสื่อสารให้ผปู้ กครองของผู้เรียนแต่ละคนได้ทราบผลการเรียน
และพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล นาไปใช้
ประโยชน์ ดังนี้
- รายงานผลการเรียน ความประพฤติ และพัฒนาการของผู้เรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
- ใช้เป็นเอกสารสื่อสาร ประสานงานเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน
- เป็นเอกสารหลักฐานสาหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการต่างๆ ของผู้เรียน
7. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทาขึ้น เพื่อใช้เป็นเอกสารสาหรับรับรองสถานภาพผู้เรียนหรือผลการเรียนของผู้เรียน
เป็นการชัว่ คราวตามที่ผู้เรียนร้องขอ ทั้งกรณีที่ผู้เรียนกาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนและเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว ใบรับรอง
ผลการศึกษา นาไปใช้ประโยชน์ดงั นี้
- รับรองความเป็นผู้เรียนของโรงเรียนที่เรียนหรือเคยเรียน
- รับรองและแสดงความรู้ วุฒิของผู้เรียน
- ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าทางาน หรือเมื่อมีกรณีอื่นใดที่
ผู้เรียนต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู้ หรือสถานะ การเป็นผู้เรียนของตน
- เป็นหลักฐานสาหรับการตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใช้สทิ ธิค์ วามเป็น ผู้เรียน หรือการได้รับการรับรองจาก
โรงเรียน
8. ระเบียนสะสม (ปพ.8)

คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

๒๓

เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทาขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคล โดย
จะบันทึกข้อมูลของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี
ระเบียนสะสม นาไปใช้ประโยชน์ดังนี้
- ใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผู้เรียน
- ใช้เป็นข้มูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ ผลการเรียนและการปรับตัวของผู้เรียน
- ใช้ติดต่อสื่อสาร รายงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
- ใช้เป็นหลักฐานสาหรับการตรวจสอบ รับรอง และยืนยันคุณสมบัตขิ องผู้เรียน
9. สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9)
เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทาขึ้น เพื่อแสดงรายวิชาทั้งหมดตามหลักสูตรของโรงเรียนแต่ละช่วงชั้น พร้อมด้วย
รายละเอียดของแต่ละรายวิชา ประกอบด้วย ตัวชีว้ ัด สาระการเรียนรู้ คาอธิบายรายวิชา และผลการประเมินผลการ
เรียนของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนใช้ศึกษาหลักสูตรของ โรงเรียนว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง สาหรับการวางแผนการเรียน
และใช้สิทธิ์ในการเทียบโอนผลการเรียนได้ถูกต้อง เหมาะสมกับความสามารถของตน สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9)
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ดังนี้
- ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนในแต่ละช่วงชั้น
- บันทึกและแสดงผลการเรียนของผู้เรียนในการเรียนแต่ละรายวิชา
- รายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- ใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอนผลการเรียน ในกรณีที่ผู้เรียนย้ายโรงเรียน
- เป็นหลักฐานสาหรับตรวจสอบ ยืนยัน รายงาน และรับรองผลการเรียนของผู้เรียน

