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คู่มือปฏิบตัิงานฝ่ายวิชาการ 
 

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 
งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พ.ร.บ.  การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 

( ฉบับ2 ) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้
สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา  ชุมชน  
ท้องถิ่น และ การมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล   ประเมินผล  รวมทั้งวัดปัจจัย 
เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และ มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การบรหิารงานด้านวชิาการมีอิสระ  คล่องตวั  รวดเรว็ และ สอดคล้องกับความต้องการของ

นักเรียน สถานศึกษา  ชุมชน ท้องถิ่น 
2. เพื่อให้การบรหิาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มคีุณภาพสอดคลอ้งกบัระบบ

ประกันคุณภาพการศกึษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และ จากการประเมินหน่วยงาน
ภายนอก 

3. เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลกัสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปจัจัยหนุนการเรียนรู้ทีส่นองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่น  โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคญัได้อย่างมคีุณภาพ และ ประสทิธภิาพ 

4. เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานความรว่มมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา และ ของบคุคล 
ครอบครวั  องค์กร  หนว่ยงาน และ สถาบันอื่นๆอยา่งกวา้งขวาง 

ขอบข่ายภารกิจ 
1. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
2. การจัดท าทะเบียนและวัดผล-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. จัดท าทะเบียนคุมและจัดท าแฟ้มเอกสารหนังสือรับ-ส่งของฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. ประสานงาน แจ้งหนังสือเวียนต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 3. จัดท าวาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุมของฝ่ายวิชาการเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบตามล าดับ 
 4. รับผิดชอบการเบิก-จ่ายพัสดุ ตรวจสอบและรายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปีของส านักงานฝ่ายวิชาการ 
 5. ควบคุมการออกเกียรติบัตรของฝ่ายวิชาการ 
 6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
งานหลักสูตรและการสอน 
 1. หลักสูตรสถานศึกษา 
 1.1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551    สาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธกิาร ข้อมลูสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญัหา และความต้องการของสงัคม ชุมชน และท้องถิ่น 
 1.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ ประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อก าหนดวสิัยทศัน์ ภารกิจ เปา้หมาย 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีสว่นร่วมของทกุฝา่ยในโรงเรียน และชุมชน 
 1.3 จัดท าโครงสรา้งหลักสูตรและสาระตา่ง ๆ ทีก่ าหนดให้มใีนหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวสิัยทศัน์ 
เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและ
ระหวา่งกลุม่สาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 1.4 น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบรหิารจัดการการใชห้ลักสูตรให้เหมาะสม 
 1.5 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 1.6 จัดท าหลกัสูตรและแนวปฏบิัติการใช้หลักสูตร 
 1.7 ตรวจสอบเกี่ยวกบัการโอน/ย้าย หลักสูตรระหวา่งโรงเรยีนและหลักสูตรอื่น 
 1.8 ส ารวจความต้องการของผู้รบับริการในการจัดการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียน การเรียนแบบอธัยาศัย  
รวมทั้งก าหนดแนวทางการใชห้ลักสูตร เสนอแนะกลุ่มงาน งาน ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน   
 2. การจดัตารางสอน/จดัครเูขา้สอน/จดัสอนแทน 
 2.1 ส ารวจความรู้ ความสามารถของครู และความสอดคล้องของครูกบัหลักสูตรของโรงเรียน ประสานกับกลุ่ม
บรหิารงานบคุคลเพื่อจัดสรรอัตราก าลัง 
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 2.2 วิเคราะห์โครงสรา้งหลกัสูตร ส ารวจความต้องการ ความถนัดความสนใจร่วมกับกลุ่มงานแนะแนว และ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อจัดรายวิชาให้นักเรียนลงทะเบียน 
 2.3 จัดตารางสอนนักเรียน ครู ตารางการใชห้้อง  และติดตาม ควบคุมใหก้ารด าเนินการตามตารางสอนให้
ถูกต้อง ทั้งการเรียนและการสอน 
 2.4 ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนแทน ติดตามผลการปฏิบัติ 
 
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 1.1 จัดโครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 1.2 บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธะกิจ  
และเป้าหมายของโรงเรียน และของหลักสูตร  
 1.3 ควบคุม ดูแล ก ากับการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเมื่อพบข้อบกพร่อง หรือจุดที่ควรพัฒนา 
 1.4 จัดท าเอกสารแผนงาน/โครงการตามฝา่ยธรุการโรงเรียนก าหนดและสอดคล้องกบัแผนงานโรงเรียน 
 1.5 ควบคมุ ดูแล ก ากับให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดท าหลักสูตรชั้นเรียน แผนการจัดการเรียนรู้และ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ การตรวจสมุด ปพ.5 ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค การประเมินการอา่น คิด
วิเคราะหแ์ละเขียน สมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 1.6 ก ากับติดตามใหค้รูเขา้สอนตามตารางสอนทกุคาบ จัดสอนซ่อมเสริม สอนชดเชยและสอนแทนเมื่อครูใน
กลุ่มสาระลาหรือไปราชการ 
 1.7 จัดใหม้ีการนิเทศงานวชิาการในกลุม่สาระการเรียนรู้ ประชุมครูในสังกัดอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ เพื่อ
ปรบัปรงุแกป้ัญหาและพฒันาการเรียนการสอน การวิจัยในชัน้เรียน และการพฒันาครูโดยการประชุมสัมมนา ศกึษาดูงาน  
 1.8 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 1.9 ประสานงานระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการบรูณาการการเรียนการสอน
ระหวา่งกลุม่สาระ และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1.10 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระ 
 1.11 ประสานงานให้มกีารจัดหา ผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอน ปรับซ่อมสื่อการเรียนการสอน 
 1.12 จัดใหม้ีการพัฒนาครูดา้นวชิาการในรูปแบบตา่งๆ เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 1.13 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางวชิาการรปูแบบตา่ง ๆ เช่น การประกวด แขง่ขันและสาธิต 
 1.14) จัดระบบข้อมลู สถิต ิเอกสารสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 1.15 ก ากับดแูลกจิกรรมชุมชน และโครงการพิเศษที่อยู่ในความรบัผิดชอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 1.16 จัดท าเอกสารสรปุผลการด าเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เสนอต่อโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน/ป ี
 2. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 2.1 ก าหนดแผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และนโยบายของ 
สถานศึกษา 
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 2.2 จัดท าคู่มอื แนวปฏิบัตทิี่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
 2.3 ก ากับ ติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียนของครแูละนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
 2.4 ประสานงานในการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียนของสถานศกึษาทกุรปูแบบกับทุกฝา่ยให้เกิดประสทิธผิลสูงสุด 
 2.5 ประเมินผลการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนกัเรียน สรปุรายงานเสนอต่อโรงเรียนและฝา่ย 
ที่เกี่ยวข้อง 
 

งานทะเบียน 
1. จัดหาวสัดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกบังานทะเบียนและจัดเกบ็เป็นแฟ้มอยา่งเป็นระบบ 
2. ด าเนินการกรอกข้อมลูนักเรียน  ลงทะเบียนข้อมลูลงในโปรแกรม Student 51 ในระบบงานทะเบียน 
3. เก็บรกัษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

 4. จัดท าแบบฟอรม์ แบบค าร้องตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 
5. แนวปฏบิัติที่เกี่ยวขอ้งกบังานทะเบียน 
 5.1 การลาออก 
  5.1.1 ผูป้กครองนักเรียนมาติดตอ่โดยตรงที่งานทะเบียน 
  5.1.2 ขอแบบค าร้องใบลาออกและกรอกรายละเอียด 
  5.1.3 ผูป้กครองนักเรียนหรือบิดา มารดา ลงชือ่รบัทราบการลาออก 

  5.1.4 เตรียมรปูถา่ยขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป เพื่อจัดท าเอกสาร (รูปถา่ยเป็นรูปปัจจุบัน เครือ่งแบบ
นักเรียน ไม่เป็นรูปที่อัดด้วยระบบโพลารอยด์) 
  5.2 การขอรบัหลักฐาน รยบ.1/ปพ.1 
  5.2.1 รบัค าร้องที่หอ้งทะเบียน 
  5.2.2 ยื่นค าร้องขอหลักฐาน 
  5.2.3 ถา้เป็นการขอ รบ.1-ต, รบ.1-ป, ปพ.1 ฉบับที2่ 
   รบ.1-ต, รบ.1-ป (จบการศึกษากอ่นปี 2547)   ใช้รูปถา่ยขนาด 4x5 ซม. จ านวน 2 รูป 
   ปพ.1 (จบการศกึษาตัง้แต่ปี 2547)  ใช้รปูถา่ยขนาด 3x4 ซม. จ านวน 2 รูป (รูปถา่ยทัง้ 2 
ขนาด เป็นรูปหนา้ตรง สวมเสื้อเชิ้ตขาว ไม่สวมแว่นตาด า ไม่สวมหมวก)  
    - ถ้าเป็นการขอแทนฉบบัทีห่าย ให้แจ้งความและน าหลักฐานแจง้ความมาแสดง ถา้เป็นการ
ขอใบรับรอง 
    - นักเรียนที่ก าลังเรียนในโรงเรียนต้องให้ผู้ปกครองทีม่ีชื่อในทะเบียนบ้านมายื่นค าร้องด้วยตนเอง 
    - ใช้รปูถ่ายขนาด 3x4 ซม.แต่งเครื่องแบบนกัเรียน จ านวน 1 รูป 
งานวัดผล 
 1. จัดหาวสัดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกบังานวดัผลและจัดเกบ็เป็นแฟ้มอยา่งเป็นระบบ 
 2. ประสาน ด าเนินการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตา่งๆ ตามที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนไว้ในแต่ละภาคเรียนลงใน
โปรแกรม Student 51 ในระบบงานทะเบียน-วัดผล 
 3. จัดท าแบบฟอรม์ แบบค าร้องตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวัดผล 
 4. เก็บรกัษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
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 5.จัดท าและตรวจสอบระเบียบแสดงผลการเรียน ( ปพ1 ) ให้ถกูต้องและเป็นปจัจบุันอยู่เสมอออกให้ระเบียน
แสดงผลการเรียนใหแ้ก่นกัเรียนทีจ่บหลักสูตรและประสงคจ์ะลาออก 
 6. จัดท ารายงานผลการเรียนของผู้เรียนที่จบหลักสูตร ( ปพ1 ) ให้เสรจ็สิ้นเรียบร้อยภายใน 30 วันนับแตว่ันอนุมัติ
ผลการเรียนส่งหน่วยงานเจ้าของสังกัด ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
 7. ด าเนินการในการออกประกาศนียบัตรแกผู่ส้ าเร็จการศึกษา จัดท าทะเบียนคมุและการจา่ยประกาศนียบัตรแก่
ผู้ส าเรจ็การศกึษา 
 8. ด าเนินการในการออกเอกสารรับรองผลการเรียน รับรองการเป็นนักเรียน เอกสารแสดงผลการเรียน
ภาษาอังกฤษและเอกสารรบัรองอื่น ๆ ที่นักเรียนร้องขอ 
 9. ใหค้วามรว่มมือกบัสถานศึกษาอื่นทีข่อตรวจคุณวฒุแิละด าเนินการในการขอตรวจสอบคุณวฒุิของนักเรียน 
 10. ด าเนินการเกี่ยวกบัการขอผ่อนผันการเรียน การหยุดพกัการเรียน การเปลี่ยนแปลงวชิาเรียน การถอน การขอ
เพิ่มวิชาเรียน 
 11. การควบคุมดแูล ก ากับ ติดตาม งานด้านวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามแนวปฏิบัตแิละปฏิทินที่ก าหนด 
 12. ด าเนินการเกี่ยวกบัหลักฐานการเรียนการประเมินผลการเรียนใหถู้กต้องเป็นปจัจบุัน มีการจัดเก็บอยา่งเป็น
ระบบ สะดวกแก่การสบืค้นและให้บริการ 
 13. ด าเนินการเกี่ยวกบันักเรียนทีม่ีเวลาเรียนไม่ถงึ ร้อยละ 80 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีเวลาเรียนไมค่รบรอ้ยละ 80 
การผอ่นผันให้เขา้ประเมินผลปลายภาคเรียน รวมทั้งประกาศรายชื่อผู้ไม่มสีิทธิเขา้รับการประเมินผลปลายภาคเรียน 
แจง้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 14. ด าเนินการจัดท าตารางสอบกลางภาค ปลายภาค ประสานงานกับงานธรุการฝา่ยวิชาการในการออกค าสั่งการ
สอบตา่ง ๆ จัดเตรียมอปุกรณ์การสอบ เก็บรักษาขอ้สอบไว้ 1 ภาคเรียน และด าเนินการจ าหนา่ยให้ถกูต้องตามระเบียบ 
 15. ด าเนินการเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักเรียนที่ไม่ผา่นรายวชิา และการลงทะเบียนเรียนซ้ า 
 16. จัดท าสารสนเทศผลการวัดและประเมินความรู้, คุณลักษณะฯ, การอ่าน คิดวิเคราะหแ์ละเขียน, สมรรถนะ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 17. แจ้งแนวปฏบิัติเกี่ยวกบังานวัดผลใหผู้้เกี่ยวข้องทราบ 
 
งานศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. ส ารวจสื่อการสอนของครูทกุคน ทุกกลุ่มสาระ รวบรวมเป็นระบบ เพื่อใชส้ื่อการสอนรว่มกันได้ 
 2. ส ารวจ/จัดอบรม/เผยแพร่ สื่อนวัตกรรมของครูทกุกลุ่มสาระ 
 3. ส ารวจแหล่งเรียนรูแ้ละภมูิปัญญาท้องถิ่นทั้งในสถานศกึษา ชมุชน  ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
 4. จัดท าเอกสารเผยแพรแ่หลง่เรียนรูแ้ละภมูิปญัญาทอ้งถิ่น.ให้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บคุคลองค์กร หน่วยงาน 
 5. จัดต้ังและพฒันาแหล่งการเรียนรู้และภูมปิัญญาท้องถิ่นรวมทัง้พัฒนาให้เกิดองคค์วามรู้ 
 6. สง่เสรมิสนบัสนุนใหค้รูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกโรงเรียนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 
 7. รว่มกบัฝา่ย/งาน/กลุ่มสาระ ในการสรา้งและพัฒนาแหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 8. ประเมิน/สรุปผล การใชส้ื่อและแหล่งเรียนรูข้องครูจากนกัเรียน ผู้ปกครอง ชมุชน 
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งานศูนย์ ICT 
 1. จัดการเรียนการสอนคอมพวิเตอร์ตามโครงสรา้งของหลักสูตร ที่โรงเรียนก าหนด 
 2. จัดสอนโปรแกรมเสริมให้กับนกัเรียนทีส่นใจเป็นพิเศษ รวมทั้งใหบ้รกิารชุมชนเกี่ยวกับวิชาดา้นคอมพิวเตอร์ 
 3. จัดอบรมคอมพวิเตอร์ใหแ้ก่คร ูและบคุลากรในโรงเรียน ให้มคีวามรูแ้ล้วน าไปใช้ปฏบิัติงานในหนา้ที่ 
 4. ให้บริการใช้เครื่องคอมพวิเตอรแ์กบ่คุลากรในโรงเรียน และหนว่ยงานอื่น 
 5. วางระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน โดยเชื่อมโยงกับแหลง่ขอ้มลู
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  รวมทัง้จัดท าเผยแพร่เวบ็ไซต์โรงเรียนและฝา่ย/กลุ่มงานอื่นๆ 
 6. ให้ความช่วยเหลือในการจัดท าข้อมูลดว้ยคอมพวิเตอร์เมือ่ฝา่ยต่าง ๆ ร้องขอ 
 7. จัดท าเอกสารสรุปผลงานปจัจัยงานด้านคอมพวิเตอร์เสนอต่อโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
งานห้องสมุด 
 1. จัดท าแผนปฏบิัติการ งบประมาณ โครงการของงานห้องสมุดให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 
 2. จัดและพฒันาสถานทีห่้องสมุดให้เหมาะสมกบัเป็นแหล่งค้นควา้หาความรู้ได้ตลอดเวลาและหลากหลาย 
 3. จัดให้มวีัสดุ ครภุัณฑ์ และเครื่องอ านวยความสะดวกที่เพยีงพอกบัจ านวนสมาชกิ 
 4. ดูแล เก็บรกัษา ซอ่มบ ารุง ครภุัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพที่ดีใชก้ารได้ตลอด 
 5. จัดหา ซื้อ ท าเอกสาร วารสาร และสิง่พิมพ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นควา้หาความรูแ้ละความบันเทิง 
 6. จัดบรรยากาศ สถานทีแ่ละสิง่แวดล้อม การบริการให้ชกัจูงบคุคลภายนอกให้เห็นประโยชน์  และเขา้มาใชบ้ริการ 
 7. จัดกจิกรรมสง่เสรมิให้นักเรียนของโรงเรียนมีนสิัยรกัการอ่าน 
 8. จัดท าสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน รวมทัง้ประเมินผลงานที่ปฏบิัติตลอดภาคเรียน/ปี 
 9. ใหบ้ริการใชห้้องสมุดแก่นักเรียน ครู และบุคคลภายนอก 
  งานบริการห้องสมุด คืองานทีห่้องสมุดจัดท าขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในด้านการอา่น การค้นควา้หา
ความรูแ้ละส่งเสริมการอา่นให้กวา้งขวางและทัว่ถึง เพื่อให้ผูใ้ช้ได้รับสารสนเทศอยา่งรวดเรว็ และตรงตามความต้องการ
มากที่สุด รวมถงึการจัดบรรยากาศที่ดี เป็นระเบียบ ท าให้ผู้ใช้เกิดความรู้สกึที่ดแีละประทับใจเมื่อเขา้ใช้บริการ  
  ความส าคัญของงานบริการห้องสมุด  งานบริการเป็นหวัใจส าคัญของห้องสมุด เป็นงานที่เกี่ยวข้องกบัผู้ใช้ทุก
ระดับ ส าหรบังานบริการของห้องสมุดโรงเรียน มีสว่นส าคญัที่ท าให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มาใชห้้องสมุดมากขึ้น 
งานบรกิารเป็นงานที่ห้องสมุดท าขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ รูจ้ักศึกษา
ค้นควา้ดว้ยตนเอง ใช้ประโยชนจ์ากการอา่นเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ตลอดจนน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างด ี 
 
 วัตถุประสงค์ของการให้บริการห้องสมุด 
 1. เพื่อส่งเสรมิการอา่น 
 2. เพื่ออ านวยความสะดวกแกผู่้ใชห้้องสมุด 
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 3. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์อยา่งเต็มที่และคุ้มคา่ 
 4. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเพลิดเพลิน พัฒนาสมองให้มสีตปิัญญาเฉลียวฉลาด สามารถน าสิง่ที่ได้จากการ
อ่านไปปฏบิัติ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตนต้องการ  
 
 ประเภทของงานบริการห้องสมุด 
           งานบรกิารของห้องสมุดมีหลายอยา่ง ขึ้นอยู่กบันโยบายและวัตถปุระสงคข์องหอ้งสมุด ส าหรบัห้องสมุด
โรงเรียนโดยทั่วไป มีดังนี ้
 1. บริการการอา่น   เป็นบริการหลักของห้องสมุดทีจ่ัดหาและคัดเลือกหนังสือ สิ่งพิมพ์ตา่งๆ มาไว้เพื่อ
ให้บรกิาร และจัดเตรียมสถานที่ใหอ้ านวยความสะดวกต่อการอา่น เพื่อตอบสนองความต้องการ และความสนใจของผู้ใช้
มากที่สุด  
 2. บริการยมื - คืน   คือบริการให้ยมื - คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทตา่งๆ ตามระเบียบการยืมของ
ห้องสมุดแต่ละแห่ง เพื่อใหค้วามสะดวกในการใช้ ในกรณีที่ยืมเกินก าหนด ผู้ยืมจะต้องเสียคา่ปรบัตามอัตราทีห่้องสมุด
ก าหนด  
 3. บริการหนังสือจอง   เป็นบริการทีห่้องสมุดจัดแยกหนงัสอืรายวชิาตา่ง ๆ ที่ครูผูส้อนก าหนดให้นักเรียน
อ่านประกอบ รวมทั้งเป็นบริการพิเศษที่จัดขึ้นในกรณีที่หนงัสือนั้นมจี านวนน้อย แต่มผีู้ใช้ตอ้งการจ านวนมาก โดยแยก
ไว้ต่างหาก และมีก าหนดระยะเวลาให้ยืมสั้นกวา่หนงัสือทั่วไป 
 4. บริการแนะน าการใช้ห้องสมุด   เป็นบริการเพื่อแนะน าผู้ใช้ให้ทราบวา่ ห้องสมุดจัดบริการอะไรบา้ง
ให้กับผู้ใช้ เช่น การปฐมนิเทศแนะน าแก่นักเรียนที่เขา้เรียนในชั้นปแีรก ห้องสมุดสว่นใหญ่จะจัดท าคู่มือการใช้ห้องสมุด 
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด เช่น ประวัติของห้องสมุด ระเบียบการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ มารยาทในการใช้
ห้องสมุด บริการและกจิกรรมต่างๆของห้องสมุด เป็นต้น 
 5. บริการตอบค าถามและชว่ยการค้นควา้   เป็นบริการทีค่รบูรรณารักษ์หรือเจา้หนา้ที่หอ้งสมุด จะชว่ยให้
ค าแนะน าและบรกิารตอบค าถามแก่นักเรียนและผู้ใช้ ทั้งค าถามทัว่ไปเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด และค าถามที่ต้องค้นหา
ค าตอบจากทรัพยากรสารสนเทศตา่งๆ ในห้องสมุด 
 6. บริการแนะแนวการอา่น  เป็นบริการส าคญัที่หอ้งสมุดจัดขึ้นเพื่อสง่เสรมิการอา่น พัฒนานิสัยรักการอา่น 
และใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน ์นอกจากนี้ยงัเป็นการชว่ยเหลือผู้ใชห้้องสมุดที่มปีัญหาในการอา่น ผู้ที่ไม่อยากอ่าน
หนังสือ หรอืเลือกหนังสืออา่นไม่เหมาะสมกับความต้องการของตน 
 7. บริการสอนการใช้ห้องสมุด  เป็นบริการของหอ้งสมุดในโรงเรียนทีจ่ัดสอนใหแ้ก่นักเรียนที่เขา้เรียนใหม่
ในชั้นปแีรก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใชห้้องสมุด การเลือกใช้ทรพัยากรสารสนเทศแต่ละประเภท และบรกิารตา่งๆ 
ของห้องสมุด ให้ผู้ใช้สามารถใชป้ระโยชน์จากห้องสมุดได้อย่างเต็มที ่ 
 8. บริการสบืค้นฐานข้อมูล  เป็นบริการสืบค้นฐานข้อมูลหนงัสือของห้องสมุดชว่ยใหผู้้ใช้ สามารถค้นหา
หนังสือด้วยตนเองไดส้ะดวก รวดเร็วขึ้น 
 9. บริการรวบรวมบรรณานุกรม  เป็นการรวบรวมรายชือ่หนังสือ ส าหรบัใชป้ระกอบการเรียนการสอน ใน
รายวชิาตา่งๆ รวมถงึการรวบรวมบรรณานุกรมหนังสือใหมป่ระจ าเดือนที่ห้องสมุดออกให้บริการแก่ผู้ใช้  
 10. บริการขา่วสารทันสมัย  เป็นบรกิารทีช่ว่ยใหผู้้ใชห้้องสมดุได้ทราบข้อมลูใหม่ๆ ในสาขาวชิาตา่งๆ โดย
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การถ่ายส าเนาหนา้สารบญัวารสารฉบบัล่าสุดทีห่้องสมุดไดร้บัรวบรวมไว้ในแฟ้ม เพื่อให้บรกิารแกผู่้ใช้ในการศึกษา
ค้นควา้ 
 11. บริการอินเทอร์เน็ต  ผู้ใช้บริการสามารถสบืค้นขอ้มลูบนอินเทอร์เน็ตที่สนใจได้ทั่วโลก ซึ่งท าใหผู้้ใช้
สามารถเขา้ถงึสารสนเทศทีท่ันสมัยได้มากขึ้น ตรงตามความต้องการและสะดวกรวดเร็ว 
 12. บริการอื่นๆ  ที่ห้องสมุดอาจจัดขึ้น เช่น บริการโสตทัศนวัสดุ สือ่อิเล็กทรอนกิส์ บริการห้องสมุด
เคลื่อนที่ บริการชมุชน บริการขอใชส้ถานทีป่ระชุม เป็นต้น  
  12.1 บรกิารสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์เป็นบริการค้นควา้หาความรูด้้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ เช่น สื่อ
มัลติมีเดีย ซีดีรอม ดีวีดี วีซีดี เป็นต้น  
  12.2 บรกิารห้องสมุดเคลื่อนที ่เป็นบริการการอา่นทีห่้องสมดุจัดไว้ตามมมุตา่งๆของโรงเรียน เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ใต้บันได ระเบียงอาคาร สวน ศาลา ฯลฯ เป็นการใหบ้ริการอยา่งไม่เป็นทางการ งา่ยๆ และ
ตกแต่งดว้ยธรรมชาติอย่างสวยงาม ตามสภาพของสถานที่นัน้ๆ  
 12.3 บรกิารชุมชน เป็นบรกิารทีข่ยายโอกาสทางการศึกษาค้นควา้ให้กวา้งออกไป โดยห้องสมุดจะจัด
หนังสือและสิ่งพิมพ์ ไปใหบ้รกิารแกชุ่มชนและหนว่ยงานต่างๆ รอบโรงเรียน เช่น ที่วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จุดบรกิาร
จักรยานยนต์รับจา้ง เป็นการปลกูฝงันิสัยรักการอา่นใหแ้ก่เด็ก และประชาชนในชุมชนทุกเพศ ทุกวัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ขา่วสาร และทันต่อเหตุการณ์  
 
งานแนะแนว 
 1. จัดองค์กรบริหารงานแนะแนวให้มผีูร้ับผิดชอบปฏบิัติงานดา้นต่าง ๆ ที่ก าหนดในขอบขา่ยของการบริการแนะแนว 
 2. ด าเนินการในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรบัทุนการศึกษา รางวลัการศึกษาตา่ง ๆ และด าเนินการเกี่ยวกับกองทุน
อื่นๆ เพื่อการศึกษา 
 3. ประสานงานให้กบัวิทยากรและสถาบันการศึกษาภายนอกเข้ามาให้การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ รวมทัง้
นักเรียนกลุม่ที่สนใจไปศึกษาจากสถานศึกษา สถานประกอบการหรือสถานประกอบอาชีพอสิระภายนอก 
 4. จัดแผนงาน โครงการแนะแนว และการจัดปฏิทินปฏบิัติงานประจ าปี 
 5. ประสานงานการจัดสอนวัดความรูค้วามสามารถทางวชิาการกับสถาบันการทดสอบต่างๆ รวมทั้งด าเนินการ
เกี่ยวกับการสอบเขา้ศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 
 6. จัดเก็บและรวมรวมสถิติข้อมูลดา้นต่าง ๆ ตลอดจนปีการศึกษา และน าเสนอเป็นเอกสารเผยแพร่เมื่อสิ้นภาค
เรียน/ปี 
 7. การจัดกจิกรรมแนะแนว 
  7.1 การบรกิารแนะแนว 
 7.1.1 งานศึกษารวบรวมข้อมลู  โดยศึกษา รวบรวม  วิเคราะห์ สรปุ และน าเสนอข้อมูลของผู้เรียน 
 7.1.2 งานสารสนเทศ โดยจัดศูนย์สารสนเทศทางการแนะแนวในรปูศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย
ครอบคลมุดา้นการศึกษา อาชีพ ชวีิต และสังคม 
 7.1.3 งานใหค้ าปรึกษา  อบรมทักษะการใหค้ าปรึกษาเบื้องต้นแก่ครูใหค้ าปรึกษาผู้เรียนทั้งรายบคุคลและเป็นกลุ่ม 
 7.1.4 งานกจิกรรมส่งเสริม พฒันา ชว่ยเหลือผู้เรียน  ศกึษารายกรณี (Case study)  และจัดกลุ่มปรึกษา
ปัญหา (Case conference) ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ ในกรณีที่ผู้เรยีนมีปัญหายากแก่การแก้ไข จัดกลุม่พฒันาผู้เรียนดว้ย
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เทคนิคทางจิตวทิยา จัดบริการ สรา้งเสริมประสบการณ์ รวมทั้งใหก้ารสงเคราะห์ เพื่อตอบสนองความถนัดความ
ต้องการ และความสนใจของผู้เรียน 
 7.1.5 งานติดตามประเมินผล ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงานแนะแนว 
 7.2 การจัดกจิกรรมแนะแนว 
  7.2.1 กิจกรรมโฮมรมู 
  7.2.2 กิจกรรมคาบแนะแนว 
  7.2.3 การสอดแทรกกระบวนการแนะแนว 
  
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตามที่กระทรวงศกึษาธิการประกาศกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาดว้ยการมีสว่นร่วมกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องมีการด าเนินงาน 8 ประการ โดยเริ่มต้นต้ังแต่ 1) 
ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ด าเนินงานตามแผน 5) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  6) 
ประเมินคุณภาพภายใน 7 ) จัดท ารายงานประจ าปีเสนอบคุคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนถึง  8) มีการพฒันา
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององคก์รที่ยั่งยืน   ในความรบัผิดชอบของงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนบา้นหงษาวดีมขีอบขา่ย ภาระงานดังนี้ 
 1. ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  
  1.1 จัดใหม้ีประกาศแต่งตัง้กรรมการพฒันาระบบประกันคณุภาพการศึกษา ซึง่ประกอบด้วย คณะกรรมการ
สถานศึกษา ครแูละบคุลากรในโรงเรียน กรรมการนกัเรียน เครอืขา่ยผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ 
  1.2 น ามาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็นต้นแบบ เพื่อก าหนด
มาตรฐานการศกึษาของโรงเรียนจากผูม้ีสว่นรว่มตามประกาศข้อ 1.1 
 2. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  2.1 ก าหนดผู้รบัผิดชอบมาตรฐานและตวับง่ชี้เพื่อด าเนินการจัดท าสารสนเทศ 
  2.2 รว่มมอืกับงานแผนงาน/สารสนเทศ เพื่อวางแผนจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏบิัติการประจ าปี
การศึกษา 
 3. ด าเนินการตามแผน 
  3.1 รว่มมอืกับงานแผนงาน/สารสนเทศ เพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 
 4. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน 
  4.1 ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน 
  4.2 แต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามปฏิทินงาน 
 5. การจัดท ารายงานประจ าปีเสนอบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  5.1 ประชุมสรุปรายงานรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  5.2 จัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้นสังกัดและ 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงเรียน http://hongsawadee.wordpress.com 
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 6. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรท่ียั่งยืน 
  6.1 น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะห์สภาพปัญหาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
  6.2 ทบทวนคุณภาพตามตัวบ่งชี้และมาตรฐานเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 มีขอบขา่ยงานดังนี ้
 1. งานวิจัยในชั้นเรียน มแีนวปฏบิัติ ดังนี ้ 
  1.1 สง่เสรมิและสนับสนุนการวจิัยและพัฒนาโรงเรียน โดยเน้นการวจิัยที่เป็นความกา้วหนา้ทางวิชาการและ
การพัฒนาองค์กรในลักษณะการวิจัยในชั้นเรียน  
  1.2 สง่เสรมิและสนับสนุนการน าผลการวจิัยไปใช้  
  1.3 จัดอบรมเกี่ยวกบัการวจิัย และการพัฒนาบคุลากรในหน่วยงาน  
 2. งานเผยแพร่งานวิจัย มีแนวปฏิบัติ ดังนี ้ 
  2.1 ส่งเสรมิการเผยแพรค่วามรู้เกี่ยวกับการวิจัย ผลการวิจัย และพฒันาสังคม  
  2.2 ประสานงานการวจิัยกับหนว่ยงานต่างๆ ทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน  
  2.3 เป็นแหล่งกลางในการท าวิจัย และประสานงานแลกเปลีย่นเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
  2.4 รวบรวมงานวิจัยในโรงเรียนให้เป็นระบบ ทัง้ในระดบับคุคล กลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับโรงเรียน 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาทีว่า่ด้วยเรือ่งการวจิัยในชัน้เรียน 
 3. ประเมินผล สรุปผล/รายงานการด าเนินงานวจิัยและพัฒนาการศกึษาในโรงเรียนเสนอผูบ้รหิารโรงเรียน 
 4. อื่นๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 
งานนิเทศและบริการทางการศึกษา 
 การนิเทศภายในสถานศึกษาจะเป็นกระบวนการท างานของผู้บริหารสถานศึกษา (หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมาย) ในการ
พัฒนาคุณภาพการท างานของครู และบคุลากรภายในสถานศึกษาเพื่อให้ได้มาซึง่สมัฤทธิ์ผลสงูสุดในการเรียนของผู้เรียน 
 1. ขอบเขตการนิเทศงานวิชาการ 
 งานวชิาการภายในโรงเรียนทีผู่้บรหิารจะต้องรับผิดชอบมี  2  ประเภท คือ 
 1.1 งานหลัก ได้แก ่
 1.1.1 หลักสูตรสถานศกึษา 
 – การปรบัปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของท้องถิ่น 
 – การสรา้งหลักสูตรเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนท้องถิ่น 
 – การจัดแผนการเรียนการสอน 
 – การจัดท าโครงการสอน 
 – การจัดตารางสอน 
 – การจัดครผูู้สอน 
 – การจัดชั้นเรียน (จัดนักเรียนเข้าแผนการเรียน) 
 – การจัดกจิกรรมในหลกัสูตร 
 - การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอน ฯลฯ 
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 1.1.2 การเรียนการสอน ได้แก ่
 – การพัฒนาเทคนิควธิีการสอน 
 – การพัฒนาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 – การพัฒนาเทคนิคในการใช้สื่อและอปุกรณ์การสอน ฯลฯ 
                1.1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ได้แก่ 
 – การสรา้งข้อทดสอบ 
 – การวัดและประเมินผล 
 – งานทะเบียนวัดผลและรายงานความกา้วหนา้ของนกัเรียน ฯลฯ 
 1.2 งานสนับสนุนวชิาการ ได้แก่ งานเกี่ยวกับอาคารสถานที ่กิจการนักเรียน ธุรการและการเงิน และ
ความสมัพันธ์กับชุมชน ขอบเขตงานที่กลา่วมานี้หากผูบ้รหิารมคีวามมุ่งหวังทีจ่ะให้ไดผ้ลงานของบุคลากรภายใต้การ
ควบคุมดแูลมคีุณภาพก็จ าเป็นจะต้องพฒันาบคุลากรเหลา่นี ้ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัตงิานจงึจะไดผ้ลงาน
ที่มีคุณภาพตามความมุง่หวังที่ตั้งไว้ 
 2. วิธีด าเนินการ 
 ขั้นที่ 1 การวางแผนการนิเทศ 
 ขั้นที่ 2 การใหค้วามรู้ก่อนด าเนินการนิเทศ 
 ขั้นที่ 3 การด าเนินการปฏบิัติงานนิเทศ 
 ขั้นที่ 4 การสรา้งเสริมก าลงัใจแกผู่้ปฏิบัตงิานนิเทศ 
 ขั้นที่ 5 การประเมินผลการนิเทศ 
 

แนวปฏบิตัิเกี่ยวกบังานวิชาการ 
 

 1. การปฏิบัติการติดตามนักเรียนขาดเรียน/ขาดเรียนนาน 
  ถ้านกัเรียนขาดเรียนนานติดต่อกันใหถ้ือปฏบิัติดังนี ้ 
 1.1 การติดตามนกัเรียนทีข่าดเรียน / ขาดเรียนนานติดต่อกนั เป็นหน้าที่โดยตรงของครูทีป่รกึษา 
 1.2 ถา้นกัเรียนขาดเรียนนานติดต่อกัน 5 วันท าการ โดยไม่ทราบสาเหตุใหค้รูที่ปรึกษาด าเนินการติดตามโดย
สอบถามจากนักเรียนใกล้เคียง คร–ูอาจารย์หรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี แล้วแจ้งให้ฝา่ยกจิการนักเรียนทราบ เพื่อ
ด าเนินการ ตามระเบียบต่อไป 
 1.3 ในกรณีทีค่รูทีป่รึกษาไปพบผู้ปกครองหรอืนักเรียนแลว้ได้สอบถามสาเหตแุละพิจารณาหาทางแก้ไข หาก
ไม่สามารถแก้ไขได ้ให้ปฏิบัติดังนี ้ 
  - ถ้าเป็นนักเรียนที่ก าลงัเรียนอยู่ในชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ต้องชีแ้จงให้นักเรียนและผูป้กครองรบัทราบ
ถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการสง่เด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาภาคบังคบั พร้อมกับรายงานการด าเนินงานให้
ฝา่ยบริหารรบัทราบเพื่อจะได้ด าเนินการตามระเบียบต่อไป  
  - ถา้เป็นนักเรียนที่ก าลงัเรียนอยู่ในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ให้ผู้ปกครองมาลาออกใหถู้กต้อง 
 1.4 ในกรณีทีค่รูทีป่รึกษา/ หัวหนา้ระดบัไปตามนักเรียนที่บา้นแลว้ไม่พบทัง้ผูป้กครองและนักเรียน ให้งาน
ทะเบียนนักเรียนด าเนินงานดังนี ้ 



คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์                                    ๑๒ 

  1.4.1 กรณีนกัเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ให้ด าเนินการดงันี ้ 
     1.4.1.1 ฝ่ายกิจการนักเรียนแจ้งข้อมลูทีง่านทะเบียนนกัเรยีน 
     1.4.1.2 งานทะเบียนนักเรียนท าหนังสือของโรงเรียนถงึผูป้กครองนักเรียน ถา้ยังไม่ได้ตอบรบัให้ท า
หนังสือแจง้ผู้น าชุมชน หรอืองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และรายงานใหส้ านักงานเขตพื้นทีร่ับทราบ  
  1.4.2 กรณีนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ให้ด าเนินการดังนี ้
      1.4.2.1 ฝา่ยกจิการนักเรียนแจง้ข้อมลูที่งานทะเบียนนักเรียน  
      1.4.2.2 งานทะเบียนนกัเรียนท าหนงัสอืของโรงเรียนถึงผูป้กครองนักเรียน ถ้ายงัไม่ได้ตอบรับให ้
ท าหนังสือแจง้ผูป้กครองอกีเป็นครั้งที่ 2 หากยงัไม่ได้รบัค าตอบการติดต่อครั้งที ่2 ภายใน 10 วัน  งานทะเบียนนักเรียน
ขออนมุัติหวัหนา้สถานศกึษาจัดท าบัญชแีขวนลอยและจ าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักเรียนเพราะเหตขุาดเรียนนาน
แลว้แจ้งใหค้รูผูส้อน และผู้เกี่ยวข้องรบัทราบ  
      1.4.2.3 งานทะเบียนท าหนังสือแจง้ผูป้กครองนกัเรยีนทราบวา่โรงเรียนได้จ าหนา่ยนกัเรียนออกแลว้  
  
 2. แนวทางการปฏิบัติเรื่องการขาดเรียนและขาดเรยีนนานของนักเรียน มีดังนี ้ 
  2.1 ครูทีป่รกึษา / ครูประจ าวชิาส ารวจการมาเรียนของนักเรียนที่ตนรบัผิดชอบทุกวันและทุกชัว่โมงทีส่อน  
  2.2 เมื่อพบวา่มีนักเรียนขาดเรียนบ่อยและขาดเรียนติดต่อกนัเป็นเวลาหลายวันต้องปฏบิัติดังนี ้ 
   2.2.1 ถา้เป็นครูประจ าวชิาทีส่อนใหร้ายงานนักเรียนที่ขาดเรียนนานและขาดเรียนบอ่ยๆให้ครูทีป่รึกษา
รับทราบ และครูทีป่รกึษาต้องติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนตามแนวปฏิบัตขิ้อ 1.2,1.3,1.4 แลว้แต่กรณี 
   2.2.2 ถา้ครูทีป่รึกษาส ารวจแล้วพบวา่นักเรียนในชั้นขาดเรียนบ่อยและขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน 
ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัตขิ้อ 1.2,1.3,1.4 
 
 3. นักเรียนแขวนลอย 
 ความหมายของค า 
 “นักเรียน” หมายความวา่ บคุคลทีก่ าลงัเรียนอยู่ในระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียน 
 “นักเรียนแขวนลอย” หมายความวา่ นักเรียนที่มรีายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนในชั้นต่าง ๆที่โรงเรียน
จัดท าขึ้นตอนต้นปีการศึกษา  หรือมีชื่ออยู่ในสมุดประเมินผลรายวิชา   และขาดเรียนนานโดยไม่ทราบสาเหตุ  ไม่มี
ตัวตน  มิได้ลาออกจากโรงเรียน และโรงเรียนไมส่ามารถจ าหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนนักเรียนได้ 
 ขั้นตอนการจัดท าบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 
 3.1 เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 5 วันท าการ โดยไม่ทราบสาเหตุ   ให้ปฏบิัติดังนี ้
  3.1.1 ครูทีป่รกึษาบันทึกรายงานหัวหนา้ระดับชั้น เพื่อติดตามนักเรียน และด าเนินการสืบหาขอ้มลู       
เบื้องต้น 
  3.1.2 หวัหนา้ระดับชั้นรายงาน รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และน าเสนอข้อมลู 
  3.1.3 รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาฝา่ยกิจการนักเรียน และคณะกรรมการด าเนินการติดตามนกัเรียน
ครัง้ที่  1 
 3.2 เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 10 วันท าการ  โดยไม่ทราบสาเหตุ ให้ปฏิบัติดังนี ้
  3.2.1 ครูทีป่รกึษารายงานหัวหนา้ระดับชั้น  เพื่อลงบญัชรีายชื่อนักเรียนแขวนลอยและติดตามนักเรียน 
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  3.2.2 หวัหนา้ระดับชั้นรายงาน รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และน าเสนอข้อมลู 
  3.2.3 รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาฝา่ยกิจการนักเรียน  เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา  เพื่อขออนุมัติ
ลงบญัชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย พร้อมเหตผุล 
  3.2.4 ผู้อ านวยการสถานศึกษา  อนุมัติ หรอืพิจารณาสัง่การ 
  3.2.5 นายทะเบียน จัดท าบัญชีรายชื่อนกัเรียนแขวนลอย 
 
 บทบาทหน้าท่ี  

ข้อ 3.3 อาจารยท์ี่ปรึกษา มีหนา้ที่ดงันี ้ 
    3.3.1 ส ารวจและติดตามนกัเรียนทีข่าดเรียนติดต่อกัน 5 วนัทาการ และเสนอชื่อนกัเรียนต่อหวัหนา้
ระดับ / ฝา่ยปกครองเพื่อติดตามนักเรียน  
   3.3.2 ส ารวจและติดตามนักเรียนทีข่าดเรียนติดต่อกัน 10 วนัทาการ และเสนอชื่อนกัเรียนต่อหวัหนา้
ระดับ/ฝา่ยปกครอง เพื่อลงบญัชรีายชื่อนักเรียนแขวนลอย และติดตามนักเรียน  

ข้อ 3.4 หัวหนา้ระดับ/ฝา่ยปกครอง มีหนา้ที่ดังนี ้6.1 ติดตามนักเรียนทีข่าดเรียนติดต่อกัน 5 วันทาการ 6.2 
เสนอชื่อนักเรียนทีข่าดเรียนติดต่อกัน 10 วันทาการ เพื่อลงบัญชีรายชื่อนักเรียน แขวนลอย และติดตามนกัเรียน 6.3 
เมื่อผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติลงบญัชรีายชื่อนักเรียนแขวนลอยแลว้ใหแ้จ้งนาย ทะเบียนเพื่อลงบัญชีรายชื่อนักเรียน
แขวนลอย  

  ข้อ 3.5 ผู้บรหิารสถานศึกษา มีหนา้ที่ดังนี ้ 
3.5.1 ตรวจสอบขอ้มลู  
3.5.2 พิจารณาสัง่การอนุมัติใหล้งบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย หรอืสัง่การอื่นใดตามที่เห็นสมควร  

  ข้อ 3.6 นายทะเบียน มีหนา้ที่ดงันี ้ 
     3.6.1 รับทราบคาสัง่จากผูบ้รหิารสถานศกึษา  
     3.6.2 จัดทาทะเบียนรายชื่อนกัเรียนแขวนลอย 
 การยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 
  3.7 กรณีที่นักเรียนมชีื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย กลับมารายงานตัวเพื่อเข้าเรียนตามปกติ  ให้
ปฏบิัติดังนี ้

3.7.1 ครูทีป่รกึษารายงานหัวหนา้ระดับชั้น เพื่อขอยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 
3.7.2 หวัหนา้ระดับชั้นรายงานรองผู้อ านวยการสถานศกึษาฝา่ยกิจการนักเรียน 
3.7.3 รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา ฝา่ยกิจการนักเรียน รายงานผู้อ านวยการสถานศึกษา 
3.7.4 อ านวยการสถานศกึษา อนมุัติให้ยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย คนน้ัน 
3.7.5 นายทะเบียนลงบัญชียกเลิกรายชือ่นักเรียนแขวนลอย คนน้ัน 

3.8 ข้อมูลนักเรียนที่มอียู่จริงในปจัจุบันของโรงเรียน 
 ฐานข้อมลูนักเรียนของโรงเรียน มาจากทะเบียนนักเรียน ในช่วงตอนต้นปกีารศึกษา สามารถแบ่งออกได้

สองกลุ่ม ดังนี ้
 3.8.1 ขอ้มลูนักเรียนที่ยงัไม่สามารถจ าหนา่ยออกจากทะเบยีนนักเรียนได้  เช่น นักเรียนที่เรียนครบ
หลักสูตร แต่ไมจ่บหลักสูตรได้ตามก าหนด   นักเรียนที่ขาดเรียนไปโดยไม่ได้ลาออก 



คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์                                    ๑๔ 

 3.8.2 ขอ้มลูนักเรียนทีม่ีรายชื่ออยู่ในบญัชีรายชื่อนักเรียนชัน้ต่างๆ (ห้องตา่งๆ )  ที่โรงเรียนจัดท าขึ้น
ตอนต้นปีการศึกษา 
 3.8.3 ในระหวา่งปกีารศึกษา จะมีนักเรียนเขา้ – ออก ระหวา่งปีการศกึษา  แบ่งออกได้  3  กลุ่ม ดังนี้ 
 3.8.3.1 นักเรียนเขา้ใหม่ ระหวา่งปกีารศึกษา 
 3.8.3.2 นักเรียนทีอ่อกกลางคัน ระหวา่งปกีารศึกษา 
 3.8.3.3 นักเรียนทีอ่ยู่ในบัญชีรายชื่อนกัเรียนแขวนลอย 
 3.8.4 การรายงานข้อมูลจ านวนนักเรียนที่มีอยูจ่ริงในปจัจบุนัของโรงเรียน   ต้องพิจารณาจากขอ้มลู 
จ านวนนักเรียนที่มรีายชื่อในบัญชีนักเรียนประจ าชั้น ที่โรงเรยีนจัดท าขึ้นตอนต้นปีการศึกษา  บวกเพิ่มดว้ยจ านวน
นักเรียนที่เขา้ใหม่ระหว่างปกีารศึกษา  ลบออกด้วยจ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคันระหวา่งปีการศึกษา  และลบออก
ด้วยจ านวนนักเรียนทีม่ีชือ่อยู่ในบญัชรีายชือ่นักเรียนแขวนลอย 
 
 4. แนวปฏิบัติในการแก ้“0”  
  ในการแก ้“0” มีแนวปฏิบัติดังนี ้ 
  4.1 ให้นักเรียนแก้ตวัได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และก่อนแก้ตวัทุกครั้งนักเรียนต้องยื่นค าร้องขอสอบแก้ตวัทีฝ่า่ย
วิชาการกอ่น  
  4.2 การด าเนินการสอบแก้ตัวเป็นหนา้ที่โดยตรงของครผูู้สอน เมื่อมีนักเรียนติด “0” ในรายวชิาที่รบัผิดชอบ
ต้องด าเนินการแก ้“0” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถา้ไมส่ามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามก าหนด ให้รายงาน
ฝา่ยวชิาการรบัทราบ ถา้ไม่ด าเนินการใดๆ ถือวา่บกพรอ่งตอ่หนา้ทีร่าชการ 
  4.3 ครูผูส้อนต้องจัดสอนซ่อมเสริมให้นกัเรียนก่อนสอบแก้ตวัทุกครั้ง  
  4.4 ชว่งเวลาของการสอบแก้ตัวให้เป็นไปตามก าหนดปฏิทินปฏบิัติงานฝ่ายวชิาการ 
  4.5 ถา้นกัเรียนไม่มาสอบแก้ตวัตามระยะเวลาที่ก าหนดถือวา่ได้ผลการเรียน “0” ตามเดิม และมสีิทธิสอบแก้
ตัวได ้2 ครั้ง ถ้านกัเรียนสอบแก้ตวัครัง้ที ่2 แลว้ยังไม่ผา่นใหป้ฏบิัติตามแนวปฏบิัติการเรียนซ้ า 
  4.6 ครูทีป่รกึษาเป็นผู้มหีนา้ที่ติดตามผลการเรียนของนกัเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบทกุรายวชิา พร้อมทั้ง
กวดขันให้นักเรียนมาด าเนินการแก ้“0” ตามก าหนดเวลา  
  4.7 การให้นักเรียนสอบแก้ตวั ครผูู้สอนควรด าเนินการดงันี ้ 
   4.7.1 ตรวจสอบดวู่านกัเรียนติด “0” เนื่องจากไมผ่า่นจุดประสงค์ใดหรอืตัวชีว้ัดใด 
   4.7.2 ด าเนินการสอนซ่อมเสริมในจุดประสงค์/ตัวชีว้ัดที่นักเรียนสอบไมผ่่าน  
   4.7.3 การด าเนินการสอบแก้ตัว ค าว่า“สอบแก้ตวั”ไม่ได้หมายความวา่จะต้องทดสอบดว้ยข้อสอบที่เป็น
ข้อเขียนเทา่นั้น นักเรียนจะสอบแก้ตวัอยา่งไรนั้นต้องดวูา่ในจุดประสงค์นั้นนักเรียนไม่ผา่นตรงสว่นใด เช่น ในส่วน K, P, 
A ก็ให้ซ่อมตรงคะแนนในส่วนน้ัน  
  4.8 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก ้“0” ของนักเรียน 
   4.8.1 ฝา่ยวชิาการโดยงานวัดผลส ารวจนักเรียนทีม่ีผลการเรยีน “0” และก าหนดวัน เวลา สอบแก้ตวั
ตามปฏทิินการปฏิบัติงานของฝา่ยวชิาการ  
   4.8.2 แจ้งให้นักเรียนทีม่ีผลการเรียน “0” ได้รับทราบ  
   4.8.3 ฝา่ยวชิาการแจ้งครทูี่ปรึกษารบัทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนกัเรียนมาด าเนินการแก ้“0” 
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   4.8.4 นักเรียนที่ติด “0” มายื่นค ารอ้งขอแก ้“0” ที่ฝา่ยวิชาการ และฝา่ยวชิาการแจ้งใหค้รปูระจ าวิชา
รับทราบ พร้อมกบัใบค าร้องขอสอบแก้ตัวของนักเรียน 
   4.8.5 ครูประจ าวชิาด าเนินการสอนซ่อมเสรมิและให้นักเรียนสอบแก้ตวั  
   4.8.6 ครูประจ าวชิาน าผลการสอบแก้ตวัของนกัเรียนมารายงานให้ฝา่ยวชิาการรับทราบ 
   4.8.7 ฝา่ยวชิาการแจ้งผลการสอบแก้ตวัให้นกัเรียนและครูทีป่รึกษารับทราบ  
  4.9 ระดบัผลการเรียนหลังจากนักเรียนท าการสอบแก้ตัวแลว้อยู่ที ่“ 0 ” หรือ “ 1 ” เท่านั้น   ระดับผลการ
เรียนหลงัสอบแก้ตวัถา้นกัเรียนยังได้ “ 0 ” อยู ่ให้นักเรียนผูน้ั้นเรียนซ้ าใหมห่มดทัง้รายวิชา 
 
 5. แนวปฏิบัติในการแก ้“ร”  
 ในการแก ้“ร” มีแนวปฏบิัติดังนี ้ 
 5.1 การด าเนินการแก ้“ร” เป็นหน้าที่โดยตรงของครผููส้อน เมื่อมีนักเรียนติด “ร” ในรายวิชาที่รบัผิดชอบ
ต้องด าเนินการแก ้“ร” ให้เสรจ็สิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถา้ไมส่ามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามก าหนด ให้รายงาน
ฝา่ยวชิาการรบัทราบ ถา้ไม่ด าเนินการใดๆ ถือวา่บกพรอ่งตอ่หนา้ทีร่าชการ 
 5.2 การแก้ไขผลการเรียน “ร” แยกออกเป็น 2 กรณีคือ 
  5.2.1 ได้ระดับผลการเรียน “0 – 4” ในกรณีที่เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วย หรือเกิดอบุัติเหตุ 
ไม่สามารถมาเขา้สอบได ้
  5.2.2 ได้ระดับผลการเรียน “0 – 1” ในกรณีที่สถานศกึษาได้พิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่ใช่เหตสุุดวสิัย เช่น ม ี
เจตนาหลบการสอบเพื่อหวังผลบางอยา่ง หรือ ไม่สนใจท างานที่ได้รบัมอบหมายใหท้ าเป็นต้น 
 5.3 การแก ้“ ร ” ต้องด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จภายในภาคเรยีนถัดไป ถ้านกัเรียนที่มผีลการเรียน “ ร ” ไม่มา
ด าเนินการแก ้“ร” ให้เสร็จสิ้นตามก าหนดเวลา นักเรียนผู้นัน้ต้องเรียนซ้ าทัง้รายวิชาหรอืเปลี่ยนรายวชิาใหม่ ในกรณีที่
เป็นรายวชิาเพิ่มเติม  
 5.4 ถา้หากนักเรียนที่มผีลการเรียน “ ร ” ผู้นั้นไม่สามารถมาท าการแก ้“ ร ” ตามก าหนดเวลาได้เนื่องจาก
เหตุสุดวสิัย ให้อยู่ในดุลพินิจของหวัหนา้สถานศกึษาจะขยายเวลาการแก้ “ ร ” ออกไปอกี 1 ภาคเรียนแตถ่า้พ้นก าหนด
แลว้ นักเรียนยังไม่มาด าเนินการแก ้“ ร ” ให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้ าใหม่หมดทั้งรายวชิา  
 5.5 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก ้“ ร ” ของนักเรียน  
  5.5.1 ฝ่ายวชิาการโดยงานวัดผลส ารวจนักเรียนทีม่ีผลการเรยีน “ ร ” และแจ้งให้นักเรียนรบัทราบ  
  5.5.2 ฝ่ายวชิาการแจ้งครทูี่ปรึกษารบัทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนกัเรียนมาด าเนินการแก ้“ ร ”  
  5.5.3 นักเรียนที่ติด “ ร ” มายื่นค ารอ้งขอแก ้“ ร ” ที่ฝา่ยวิชาการ และฝา่ยวิชาการแจง้ใหค้รปูระจ า
วิชารับทราบ  
  5.5.4 ครูประจ าวชิาด าเนินการ แก ้“ ร ” ให้กบันักเรียน  
  5.5.5 ครูประจ าวชิาน าผลการแก ้“ ร ” ของนักเรียนมารายงานให้ฝา่ยวชิาการรับทราบ  
  5.5.6 ฝ่ายวชิาการแจ้งผลการแก้ “ ร ” ให้นักเรียนและครทูีป่รึกษารับทราบ  
 
 6. แนวปฏิบัติในการแก ้“ มส. ”  
 ในการแก ้“มส.” มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี ้ 
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 6.1 ครูผูส้อนได้พจิารณาสาเหตทุี่นักเรียนได้ผลการเรียน “มส.” ซึ่งมีอยู ่2 กรณีคือ  
  6.1.1 นักเรียนมีเวลาเรียนไมถ่ึง 60 % ไม่มีสิทธิยื่นค าร้องขอมีสิทธิส์อบ  ต้องเรียนซ้ าใหมห่มด 
  6.1.2 นักเรียนมีเวลาเรียนไมถ่ึง 80 % แต่ไม่น้อยกวา่ 60 %   
   6.1.2.1 ให้นักเรียนยื่นค าร้องขอแกผ้ลการเรียน “มส.” จากครผููส้อน  
   6.1.2.2 ครผูู้สอนต้องจัดให้นักเรียนเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้เวลาครบตามรายวชิานั้น ๆ โดยอาจใช้
ชั่วโมงวา่ง / วันหยุด 
   6.1.2.3 เมื่อนักเรียนมาด าเนินการแก ้“มส.” ตามข้อ 2 แลว้จะไดร้ะดับผลการเรียน 0 – 1  
   6.1.2.4 ถา้นกัเรียนไม่มาแก ้“มส.” ให้เสรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนดให้นักเรียนผู้นั้นต้องเรียนซ้ า 
   6.1.2.5 ถ้ามีเหตุสุดวสิัยไม่สามารถมาแก ้“มส.” ได ้ให้อยู่ในดุลพินิจของหวัหนา้สถานศึกษาที่จะ
ขยายเวลามาแก ้“มส.” ออกไปอีก 1 ภาคเรียน เมื่อพ้นก าหนดนี้แลว้ให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้ าหรือให้เปลี่ยนรายวชิาใหม่
ได้ในกรณีที่เป็นรายวิชาเพิ่มเติม  
 6.2 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก ้“มส.” ของนกัเรียน 
  6.2.1 ครูประจ าวชิาแจง้ผล “มส. “ ของนักเรียนที่ฝา่ยวชิาการ 
  6.2.2 ฝา่ยวชิาการโดยงานวัดผลแจ้งนกัเรียนที่มผีลการเรียน “มส.” รับทราบ  
  6.2.3 ฝา่ยวชิาการแจ้งครทูี่ปรึกษารบัทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนกัเรียนมาด าเนินการแก ้“มส.” 
  6.2.4 นักเรียนที่ติด“มส.” น าผูป้กครองมายื่นค ารอ้งขอแก ้“มส.” ที่ฝา่ยวชิาการ ฝ่ายวชิาการแจ้งใหค้รู
ประจ าวชิารับทราบ เพื่อด าเนินการแก ้“มส.”ของนักเรียนตามแนวปฏิบัตกิารแก้ “มส.” ของนักเรียน ครูประจ าวชิา 
น าผลการแก ้“มส.” ของนกัเรียนมารายงานใหฝ้า่ยวชิาการรับทราบ ฝ่ายวชิาการแจ้งผลการแก ้“มส.” ให้นักเรียนและ
ครทูี่ปรึกษารบัทราบ 
 
 7. แนวปฏิบัติในการเรียนซ้ า 
 ในการจัดให้นักเรียน “ เรียนซ้ า ” มีแนวปฏบิัติดังนี ้ 
 7.1 ใหค้รผููส้อนเดิมในรายวชิานั้นเป็นผู้รบัผิดชอบสอนซ้ า 
 7.2 การด าเนินการ “เรียนซ้ า” เป็นหน้าที่โดยตรงของครผูู้สอน เมื่อมีนักเรียน“เรียนซ้ า” ในรายวชิาที่
รับผิดชอบต้องด าเนินการ “เรียนซ้ า” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถา้ไมส่ามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จตาม
ก าหนด ให้รายงานฝา่ยวิชาการรับทราบ ถา้ไม่ด าเนินการใดๆ ถือวา่บกพร่องต่อหนา้ที่ราชการ  
 7.3 ครูผูส้อนและนักเรียนก าหนดจัดตารางเรียนร่วมกันใหจ้ านวนชัว่โมงครบตามระดับชั้น และครบตาม
หน่วยการเรียนของรายวิชานั้น ๆ ครผูู้สอนอาจมอบหมายงานให้ในชัว่โมงที่ก าหนด จะสอนหรือมอบหมายงานให้ท า จะ
มากหรือน้อยต้องพิจารณาตามความสามารถของนักเรียนเปน็รายบคุคล  
 7.4 ส าหรบัชว่งเวลาทีจ่ัดให้เรียนซ้ าอาจท าได้ดังนี ้ 
  7.4.1 ชัว่โมงวา่ง  
  7.4.2 ใช้เวลาหลังเลกิเรียน  
  7.4.3 วันหยุดราชการ  
  7.4.4 สอนเป็นครั้งคราวแล้วมอบหมายงานให้ท า 
 7.5 การประเมินผลการเรียนให้ด าเนินการตามระเบียบการประเมินผลทุกประการ  
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 7.6 ครูผูส้อนส่งผลการเรียนซ้ าพรอ้มกบัการประเมินผลปลายภาคเรียนให้ฝา่ยวชิาการ  
 7.7 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการ “เรียนซ้ า” ของนักเรียน  
  7.7.1 ฝา่ยวชิาการโดยงานวัดผลส ารวจและแจ้งนกัเรียนที่ตอ้ง “เรียนซ้ า” รับทราบ  
  7.7.2 ฝา่ยวชิาการแจ้งครทูี่ปรึกษารบัทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนกัเรียนมาด าเนินการ “เรียนซ้ า”  
  7.7.3 นักเรียน “เรียนซ้ า” มายื่นค าร้องขอ “เรียนซ้ า” ที่ฝ่ายวิชาการ  
  7.7.4 ฝา่ยวชิาการแจ้งใหค้รูประจ าวชิารบัทราบ เพื่อด าเนินการ “เรียนซ้ า” ของนกัเรียน ตามแนวฏิบัต ิ 
  7.7.5 ครูประจ าวชิาน าผลการประเมินการ “เรียนซ้ า”ของนกัเรียนรายงานให้ฝา่ยวิชาการรับทราบ  
  7.7.6 ฝา่ยวชิาการแจ้งผลการ“เรียนซ้ า”ให้นักเรียนและครทูี่ปรกึษารับทราบ  
 
   8. แนวปฏิบัติการจัดสอนแทน  
  8.1 ทุกครัง้ทีม่ีครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้ติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ไม่สามารถมาปฏบิัติราชการได ้ให้
หัวหนา้กลุ่มสาระ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดให้มีการสอนแทนในชั่วโมงนั้น ๆ ถา้จัดไม่ได้ใหแ้จ้งฝา่ยวชิาการ 
  8.2 บันทกึการจัดสอนแทนในเอกสารทีฝ่า่ยวชิาการแจกใหทุ้กครั้ง 
  8.3 หวัหนา้กลุ่มสาระ หรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมายส่งบันทึกการจัดสอนแทนทุกวันศุกร ์
  8.4 หวัหนา้กลุ่มสาระรวบรวมการสอนแทนเมื่อสิ้นภาคเรียนทุกภาคเรียน ส่งฝา่ยวชิาการ 
  8.5 การสอนแทนให้เน้นครูในกลุม่สาระการเรียนรู้เดียวกันกอ่น จากนั้นจงึเป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นที่ไม่
มีคาบสอน 
  8.6 ครูประจ าวชิาที่ไปราชการหรอืลากจิ ต้องมอบหมายงาน หรือมอบใบงานไว้ทกุครั้ง 
 หมายเหต ุ
 เมื่อครทูา่นใดมีธรุะจ าเป็นที่จะต้องลากจิ หรือ ไปราชการ จะต้องท าการแลกชัว่โมงสอน หรอื จัดเตรียม
เอกสาร เช่น ใบงาน ใบความรู ้หรือ มอบหมายงานให้นกัเรยีนท าในชว่งเวลาดังกลา่ว แลว้มอบให้หวัหนา้กลุ่มสาระ
เพื่อให้ผู้ทีท่ าการสอนแทนจะได้ท าการสอนต่อไป 
 
       9. แนวปฏิบัติการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 
           ครูทุกคนจะต้องมแีผนการจัดการเรียนรู้ ก่อนน าไปจัดกจิกรรมการเรียนรู้ให้กบันักเรียน และมแีนวปฏบิัติดังนี ้
           9.1 ให้ครูทกุคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะหม์าตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เพื่อก าหนดขอบขา่ย
สาระที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน มกีารจัดท าโครงสรา้งรายวชิาและแผนการประเมินใหค้รบถว้น ในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ใหม้ีองคป์ระกอบของแผนครบถว้น โดยยึดรูปแบบทีฝ่า่ยบริหารวชิาการก าหนดให้ 
              องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย   
  1. รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรูแ้ละหนว่ยการเรียนรู ้
  2. สาระส าคญั/ความคิดรวบยอด 
  3. ตัวชีว้ัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  4. สาระการเรียนรู ้
               4.1 สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
     4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
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  5. สมรรถนะผู้เรียน (เฉพาะหวัข้อที่ต้องการประเมินผู้เรียน) 
  6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ (เฉพาะหวัขอ้ที่ต้องการประเมินผู้เรียน) 
  7. กิจกรรมการเรียนรู ้
  8. การวัดและการประเมินผล 
  9. สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  หมายเหตุ อาจมกีารเพิ่มเติมรายละเอียดได้ตามความเหมาะสมและธรรมชาตขิองวชิาทีจ่ัดกจิกรรม 
 9.2 ให้คุณครูบันทึกรายงานการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้เสนอฝ่ายบรหิารวชิาการและหัวหนา้
สถานศึกษา เพื่อใหค้วามเห็นชอบกอ่นน าแผนไปใช้จัดกิจกรรมใหก้ับนักเรียน 
 9.3 การจัดสง่แผนการจัดการเรียนรูข้องครู ให้จัดส่งทีห่วัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ก่อนน าไปใช้จัด
กิจกรรม 2 สัปดาห์ โดยให้ส่งอยา่งน้อยเดือนละ 2 ครั้ง และให้หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผูร้วบรวม ตรวจสอบ
และรายงานฝา่ยบรหิารวิชาการทราบทุกวันศกุร์ หากไม่รายงานถือวา่บกพรอ่งต่อหนา้ที่ 
 9.4 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวัน ใหค้รทูุกคนที่มคีาบสอนส่งบันทึกหลงัสอนทุกครั้ง 
ที่ฝา่ยบริหารวิชาการ ในคาบสุดท้ายก่อนเลิกเรียน 
 9.5 หลังจากจัดการเรียนรู้จนครบหน่วยการเรียนรู้ ใหม้ีการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้เสรจ็สิ้น โดยแจง้
ข้อมลูนักเรียนผา่นเกณฑ์การประเมินและไมผ่า่นเกณฑ์ ในกรณีที่นักเรียนไมผ่า่นเกณฑ์ให้ท าการซ่อนเสริมและหาวธิี
ช่วยเหลือ ด าเนินการประเมินผลจนกระทั่งนกัเรียนผา่นเกณฑ์การประเมินทัง้หมดในหนว่ยน้ัน ๆ ก่อนจะไปสอนใน
หน่วยการเรียนรู้ถัดไป   
 
        10. แนวปฏิบัติในการเข้าห้องเรียนและออกจากห้องเรียนของครูผู้สอน 
             ในการเขา้ใชห้้องเรียนของครซูึ่งเป็นหอ้งเรียนที่ตอ้งใชร้่วมกันจึงจ าเป็นต้องช่วยกนัรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบวินัย และจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีข้อปฏบิัติดังนี้ 
             10.1 ให้คุณครูเขา้หอ้งเรียนทีร่ับผิดชอบสอนตามตารางสอนทีท่างฝ่ายบรหิารวชิาการจัดให้ ให้ตรงเวลาและ
สอนให้เต็มเวลาที่ก าหนด 
             10.2 หากมคีวามจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการใชห้้องเรียน ในการจัดกจิกรรมใหแ้จง้ใหผู้้ที่รบัผิดชอบหอ้ง   
นั้น ๆ ทราบล่วงหนา้และมีการลงบันทึกการใชห้้องให้เรียบรอ้ย เช่น ห้องสมุด ห้องปฏบิัติการตา่ง ๆ เป็นต้น 
             10.3 ให้คุณครูเขา้สอนให้ตรงเวลาตามตารางสอนก าหนด หากติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ให้มอบหมายให้
มีผูส้อนแทน การมอบหมายงานให้เด็กปฏิบัติเพียงล าพังโดยไม่มีครคูวบคุมเป็นสิง่ไมค่วรกระท า เนื่องจากเป็นละทิ้ง/
ทอดทิ้งหนา้ที่ในการสอน ซึง่มคีวามผิดชัดเจน 
             10.4 การจัดการเรียนรูค้วรจัดสภาพแวดล้อมและสรา้งบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการคิดและลงมือปฏิบัติ ใชส้ื่อการเรียนทีห่ลากหลายทันสมัย มีการวัดและประเมินผลทีห่ลากหลายเน้นที่
พัฒนาการของผู้เรียน และความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
            10.5 ก่อนหมดเวลาเรียน ให้นักเรียนได้จัดโต๊ะ-เก้าอี้ให้อยู่ในสภาพที่เรียบรอ้ย จัดเก็บสิ่งของเขา้ที่ให้เรียบรอ้ย
และเก็บกวาดห้องเรียนใหส้ะอาด ทิง้ขยะ ส ารวจความเรียบร้อยก่อนออกจากห้อง เช่น ไฟฟ้าและพัดลม ตลอดจน
โสตทัศนูปกรณ์ตา่ง ๆ ให้เรียบรอ้ย 
            10.6 ออกจากห้องเรียนเมื่อหมดเวลาและมีเสียงสญัญาณดัง  
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 หมายเหตุ หากห้องเรียนสกปรก ไม่มคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่พรอ้มให้นกัเรียนเขา้ไปใช้
บริการ ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ฝา่ยบรหิารวชิาการทราบทันที และครูที่ใช้หอ้งเรียนกอ่นคาบนั้นจะต้อง
รับผิดชอบ เพราะเป็นหนา้ที่ของครผูู้นั้นโดยตรง ทั้งนีจ้ะพจิารณาจากตารางการใชห้้องตามตารางสอนทีฝ่า่ยบริหาร
วิชาการจัดไว้ไห้ กรณีห้องขา้งเคียงไมม่คีรูเขา้สอนหรือครูเขา้หอ้งสายและนกัเรียนสง่เสียงดัง รบกวนการเรียนของห้อง
อื่น  ให้ครทูี่ได้รับความเดือดร้อนรายงานใหฝ้า่ยบรหิารวิชาการทราบทันที เพื่อรายงานใหผู้้อ านวยการทราบต่อไป 
 
 11. เอกสาร ปพ. 5 
  11.1 ฝา่ยวิชาการได้จัดท า ปพ. 5 พร้อมรายชือ่นักเรียนทกุห้อง ครูทกุทา่น ทุกรายวชิารบัได้ทีฝ่า่ยวชิาการ 
  11.2 การบันทึกรายการตา่งๆ 
   11.2.1 การวิเคราะหผ์ู้เรียน ด้านการเรียน ป.3 และ ป.. 6  ให้ใชผ้ลสอบ O-NET ในรายวิชานั้นๆ สว่น 
ป. 1,ป.2 ป.4 และ ป.5 ให้ใชผ้ลการเรียนในรายวชิานั้นๆ ในชั้นทีถ่ัดลงมา 1 ระดับชั้น (ปีการศึกษาทีผ่า่นมา) 
   11.2.2 การวิเคราะหผ์ู้เรียน ด้านพฤติกรรม ให้ใช้ผลการประเมิน SDQ ป.1 และ ป.4 ให้ประเมินใหม่ 
ส่วน ป. 2,ป.3 ป. 5 และ ป.6 ให้ใช้ผลการประเมินในชั้นทีถ่ดัลงมา 1 ระดับชั้น (ปีการศึกษาทีผ่า่นมา) 
   11.2.3 การบันทึกเวลาเรียนในช่องวันที่ ให้ใส่วัน จันทร์-วันศุกร์ (เช่น 17-18-19-20-21) ใหค้รบทุกช่อง 
ส่วนในช่องเวลาเรียน ถ้าเป็นคาบเดียว ใส่เลข 1,2,3  ตามล าดับ  ถา้เป็นคาบคู่ ให้ใส่ 1-2,3-4,....) 
   11.2.4 ให้ใส่เครื่องหมาย ลงในชอ่งเวลาเรียนของนักเรียนแต่ละคน ถา้นักเรียนขาด ลา ให้ใส่ (ข) 
ขาดเรียน (ล) ลา 
   11.2.5 ช่องรวมเวลาเรียน  ตัวเลขดา้นบน คอืร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ดา้นลา่ง คือจ านวนคาบเต็ม 
   11.2.6 อัตราส่วนคะแนน ระหวา่งภาค:ปลายภาค  5 วิชาหลัก ทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม ควรก าหนด
สัดสว่นเป็น 70:30 ส่วนวิชาอื่น ๆ เช่น สขุศึกษาพลศึกษา ศลิปศึกษา การงานอาชพีและเทคโนโลยี อาจใช้สัดสว่น  
80:20 , 90:10 ตามความเหมาะสม 
   หมายเหตุ หลักสูตร 51 เน้นให้เก็บคะแนนระหวา่งภาคมากกวา่ปลายภาค ซึง่การเกบ็ระหวา่งภาคถือวา่
เป็นการประเมินเพื่อพัฒนานกัเรียน (formative) ส่วนการเก็บคะแนนปลายภาคเป็นการประเมินเพื่อสรุปผล 
(summative) 
   11.2.7 การสอบจุดประสงค์ และการสอบกลางภาค ให้ใสค่ะแนนที่นกัเรียนได้ลงในช่องบันทกึคะแนน 
ส าหรับนักเรียนที่ได้คะแนนไมผ่า่นเกณฑ์ที่ก าหนด หลงัจากมีการสอบแก้ตัวแล้ว จะได้ไม่เกินครึง่ของคะแนนเต็ม ให้
บันทึกดังนี้  คะแนนเต็ม  10 คะแนน  นักเรียนสอบได้ 2 คะแนน  หลงัจากสอบแก้ตวัแลว้ ได้ 6 คะแนน (เกณฑ์ที่ครู
ก าหนด)  บันทึกคะแนนเป็น  2/6  หากบันทึกเฉพาะ เลข 2 แสดงวา่ นักเรียนยังไมส่อบแก้ตัวเพื่อปรบัคะแนน 
   หมายเหตุ  ส าหรับการบันทึกคะแนน อาจใช้รปูแบบนอกเหนือจาก ปพ. 5 ของโรงเรียนก็ได้ โดยปิดทับ
ลงไปในหนา้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  โดยต้องครบทุกหนว่ยการเรียนรู้ตามหลกัสูตรชั้นเรียนที่ได้ก าหนดไว้ 
   11.2.8 การวัดและประเมินผลดา้นคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ขอรับได้ทีฝ่า่ยวิชาการ เพื่อน ามาปิดทบัลง
ใน ปพ. 5 
   11.2.9 การวัดและประเมินผลดา้นการอา่น คิดวิเคราะหแ์ละเขียน  ผลการประเมินในรายวิชาที่
รับผิดชอบสอนปิดทบัลงไป ปพ. 5 หนา้การวัดและประเมินผลดา้นการอา่น คิดวิเคราะหแ์ละเขียน 
   11.2.10 ค าอธิบายรายวิชา ตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู้ พิมพ์ปิดทับ หรอืเขียน ก็ได้ 
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 12. การจัดท าแบบทดสอบกลางภาค/ปลายภาค 
  ในการด าเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค แนวปฏบิัติดังนี้ 
  12.1 ใช้รปูแบบตามทีฝ่า่ยวิชาการก าหนด 
  12.2 ครูประจ าวชิาออกข้อสอบโดยให้มีขอ้สอบทัง้แบบปรนยัและอัตนัย  ในอัตราสว่น 70:30 หรือตาม
สัดสว่นที่ตกลงกัน 
  12.3 น าข้อสอบ O-Net ในปีที่ผา่นๆ มาบรรจลุงไปในขอ้สอบทั้งกลางภาคและปลายภาคอยา่งน้อยร้อยละ 
10  ของข้อสอบทั้งหมด เช่น ขอ้สอบ  40  ข้อ มขี้อสอบ O-Net 4-5 ข้อเป็นต้น 
  12.4 ข้อสอบควรครอบคลุมทั้ง ความรูค้วามจ า(1) ความเข้าใจ(2) การน าไปใช้(3) วิเคราะห์(4) สังเคราะห์(5) 
การประเมินคา่(6) 
  12.5 ข้อสอบต้องผา่นการหาคา่ IOC โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มสาระเดียวกันจ านวน 3-5 คน 
(ค่า IOC คือ คา่ความเที่ยงตรงของขอ้สอบ โดยค่าความสอดคลอ้งของข้อสอบกับจุดประสงค์ที่ใช้ได้อยู่ระหวา่ง 0.50-1) 
  12.6 ส่งข้อสอบต้นฉบับ พร้อมส าเนาครบถว้นตามจ านวนผูเ้ข้าสอบ ให้ฝา่ยวิชาการตรวจสอบทันตาม
ก าหนดเวลา หากลา่ชา้กวา่ก าหนด ถือวา่บกพร่องต่อหนา้ทีร่าชการ 
 
 13. การรายงานผลการวัดและประเมินผลการเรียน 
  การวัดและประเมินผลการเรียน  ที่จะต้องรายงานให้ทันตามก าหนดเวลาตามปฏิทินงานฝา่ยวชิาการ ซึง่หาก
ลา่ชา้กวา่ก าหนดถือวา่บกพร่องตอ่หนา้ทีร่าชการ มีดงันี้ 
  13.1 การส่งสมุด ปพ. 5 
  13.2 แบบบันทึกกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ประกอบด้วย 
    13.2.1 กิจกรรมชุมนุม 
    13.2.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และนกัศึกษาวชิาทหาร 
    13.2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์
    13.2.4 กิจกรรมแนะแนว 
 
  13.3 แบบประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ (ครูที่ปรึกษา) แบบประเมินการอา่น คิดวิเคราะหแ์ละเขียน 
(ครูผูส้อน) 
  13.4 การบันทึกข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียนในรายวชิาทีร่ับผิดชอบลงในโปรแกรมBookmarkII 
 
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
 1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) (ปพ.1) 

  เป็นเอกสารส าหรับบันทึกข้อมลูผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์การผา่นชว่งชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานแตล่ะช่วงชั้น ได้แก ่ผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม   ผลการประเมินการอา่น คิด วิเคราะห ์  
เขียน  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของโรงเรียน และผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน โรงเรียน
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จะต้องจัดท าและออกเอกสารนี้ให้กบัผู้เรียนเป็นรายบคุคล เมื่อจบการศึกษาแตล่ะชว่งชั้น เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
ต่อไปนี้ 

 - แสดงผลการเรียนของผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน 
 - รับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามข้อมูลที่บันทึกในเอกสาร 
 - ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกศึกษาของผู้เรียน 
 - ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อสมัครเขา้ศึกษาต่อ สมคัรงานหรือ ขอรบัสิทธปิระโยชน์อื่นใดที่พึงมี 

พึงได้ตามวฒุิการศกึษานั้น 
 
 2.  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) (ปพ.2) 
  เป็นวุฒบิัตรทีม่อบให้ผู้เรียนที่ส าเรจ็การศกึษาหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกาศและรบัรองวฒุิ
การศึกษาของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนไดร้ับศักดิแ์ละสทิธิตา่งๆ ของผูส้ าเร็จการศึกษาตามวุฒแิห่งประกาศนียบัตรนั้น  
ประกาศนียบัตรสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้  ดังนี้ 

 - แสดงวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน 
 - ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน 
 - ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา เพื่อสมคัรเขา้ศึกษาต่อ สมัครงานหรอืขอรบัสิทธปิระโยชน์    

อื่นใด ที่พึงมีพงึได้ตามวฒุิการศึกษาแห่งประกาศนียบัตรนั้น 
 
 3.  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

เป็นเอกสารส าหรับสรปุผลการเรียนของผู้ส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐานแตล่ะช่วงชั้น โดย
บันทึกข้อมลูของผู้เรียนทีจ่บการศึกษาช่วงชั้นเดียวกัน รุ่นเดียวกัน ไว้ในเอกสารฉบบัเดียวกัน เป็นเอกสารทีผู่้บริหาร     
โรงเรียนใช้ส าหรบัตัดสินและอนุมัตผิลการเรียนให้ผู้เรียนจบช่วงชั้น เป็นเอกสารทางการศึกษาที่ส าคัญที่สุด ใช้เป็น
หลักฐานแสดงคุณสมบัตหิรอืคุณวุฒทิางการศึกษาของผู้เรียน ผู้ที่มีรายชื่อในเอกสารนี้ทกุคน จะได้รบัรองวฒุิทางการ
ศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ แบบรายงานผูส้ าเร็จการศกึษา น าไปใชป้ระโยชน์ ดังนี ้

 - เป็นเอกสารส าหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา  
 - เป็นเอกสารส าหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองความส าเร็จและวฒุิการศึกษาของผู้ส าเรจ็ 

การศึกษาแตล่ะคนตลอดไป 
 
 4. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) 

 โรงเรียนจะจัดท าเอกสารนีแ้ละมอบให้ผู้เรียนทุกคนเมื่อจบชว่งชั้น หรอืจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เอกสารนีจ้ะใชบ้ันทึกผลการประเมินผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และคา่นิยมที่โรงเรียนก าหนดเป็นคุณลักษณะ    
อันพึงประสงคข์องโรงเรียนแตล่ะประการอยา่งต่อเนื่อง และสรปุผลการประเมินเมื่อจบชว่งชั้น เพื่อให้ผู้เรียนน าไปใช้
แสดง หรอืรบัรองคุณลักษณะของตน ควบคู่กบัระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)แบบแสดงผลการพฒันา      
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์(ปพ.4) น าไปใชป้ระโยชน ์ดังนี ้

- แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละประการ 
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- ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัตขิองผู้เรียนในการสมัครเขา้ศึกษาต่อสมคัรท างาน หรือเมื่อมีกรณีอื่นใดทีผู่้เรียน
ต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับประวัตคิวามประพฤตหิรือคุณความดีตา่งๆ 
 

 5. แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 
เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดท าขึ้น เพื่อให้ผู้สอนใช้บันทึกข้อมลูการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน ตาม

แผนการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรบัพิจารณาตัดสินผลการเรียนแต่ละ
รายวชิา เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสามารถน าไปใชป้ระโยชน์  ดังนี ้

- ใช้เป็นเอกสารประกอบการด าเนินงานในการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน 
- ใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบ รายงานและรับรองขอ้มลูเกี่ยวกบัวธิีการและกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการเรียน 
 
 

 6. เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) 
เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกข้อมลูการประเมินผลการเรียนรู้และพฒันาการด้านต่างๆ ของผู้เรียน

แต่ละคน  ตามเกณฑ์การผา่นช่วงชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมทัง้ขอ้มลูด้านอื่นๆ ของผู้เรียนทั้งที่บา้นและ
โรงเรียน โดยจัดท าเป็นเอกสารรายบุคคล เพื่อใช้ส าหรบัสื่อสารใหผู้ป้กครองของผู้เรียนแต่ละคนได้ทราบผลการเรียน
และพัฒนาการดา้นต่างๆ ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบคุคล น าไปใช้
ประโยชน ์ ดังนี ้

- รายงานผลการเรียน ความประพฤติ  และพัฒนาการของผู้เรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ 
- ใช้เป็นเอกสารสื่อสาร ประสานงานเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน 
- เป็นเอกสารหลกัฐานส าหรบัตรวจสอบ ยืนยัน และรบัรองผลการเรียนและพัฒนาการตา่งๆ ของผู้เรียน 
 

 7. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 
เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดท าขึ้น เพื่อใช้เป็นเอกสารส าหรับรบัรองสถานภาพผู้เรียนหรอืผลการเรียนของผู้เรียน

เป็นการชัว่คราวตามที่ผู้เรียนร้องขอ ทั้งกรณีที่ผู้เรียนก าลังศกึษาอยู่ในโรงเรียนและเมื่อจบการศึกษาไปแลว้ ใบรบัรอง
ผลการศึกษา น าไปใชป้ระโยชน์ดังนี ้

- รับรองความเป็นผู้เรียนของโรงเรียนที่เรียนหรือเคยเรียน 
- รับรองและแสดงความรู้ วุฒิของผู้เรียน 

 - ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ  สมัครเข้าท างาน หรือเมื่อมีกรณีอื่นใดที่
ผู้เรียนต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู้ หรือสถานะ การเป็นผู้เรียนของตน 
 - เป็นหลักฐานส าหรบัการตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใชส้ทิธิค์วามเป็น ผู้เรียน หรือการได้รับการรับรองจาก
โรงเรียน 
 
 8. ระเบียนสะสม (ปพ.8) 



คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์                                    ๒๓ 

เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกข้อมลูเกี่ยวกับพฒันาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคล  โดย
จะบันทึกข้อมลูของผู้เรียนอยา่งตอ่เนื่องตลอดชว่งระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี  
ระเบียนสะสม น าไปใช้ประโยชน์ดังนี ้

- ใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผู้เรียน 
- ใช้เป็นข้มูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ  ผลการเรียนและการปรับตัวของผู้เรียน 
- ใช้ติดต่อสื่อสาร รายงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
- ใช้เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ รับรอง และยืนยันคณุสมบัตขิองผู้เรียน 

  
 9. สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9) 

 เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดท าขึ้น  เพื่อแสดงรายวชิาทั้งหมดตามหลกัสูตรของโรงเรียนแตล่ะช่วงชั้น พร้อมดว้ย
รายละเอียดของแตล่ะรายวชิา ประกอบดว้ย ตัวชีว้ัด  สาระการเรียนรู ้ ค าอธบิายรายวิชา และผลการประเมินผลการ
เรียนของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนใชศ้ึกษาหลักสูตรของ โรงเรียนวา่มีรายละเอียดอะไรบา้ง ส าหรับการวางแผนการเรียน
และใชส้ิทธิ์ในการเทียบโอนผลการเรียนไดถู้กต้อง  เหมาะสมกับความสามารถของตน สมุดบันทึกผลการเรียนรู ้(ปพ.9)  
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ดังนี ้

- ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนในแต่ละช่วงชั้น 
- บันทึกและแสดงผลการเรียนของผู้เรียนในการเรียนแต่ละรายวิชา 
- รายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
- ใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอนผลการเรียน  ในกรณีที่ผู้เรียนย้ายโรงเรียน 
- เป็นหลักฐานส าหรบัตรวจสอบ ยืนยัน รายงาน และรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 

 


