
 
 

 



 

คำนำ 

 
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพระครูพิทยาคมฉบับนี้ จัดทำข้ึนเพื่อ 

เสริมสร้างความเข้าใจแก่ครู อาจารย์ นักปฏิบัติการ บุคลากรในโรงเรียน ในการปฏิบัติ หน้าที่การให้บริการ
และการจัดการศึกษาแก่นักเรียน ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คู่มือฉบับนี้จัดทำ ให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนตามแนวทางการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา ของ สพฐ. กลุ่มบริหาร
วิชาการ ได้จัดกรอบงานให้ครอบคลุมกับภาระงาน (พันธกิจ) ที่กลุ่มปฏิบัติอยู่เดิมและ เพิ่มเติมให้สอดคล้อง
กับสภาพของโรงเรียน ในการจัดการศึกษา และให้บริการทางการศึกษา ตาม แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
และระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งหวังว่า ภาระงานที่ปฏิบัติจะบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เปาหมายและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ทุกประการ ตลอดจน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 

  คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ได้บรรจุเนื้อหาสาระเพียงขอบข่ายงานตามกรอบงานที่บรรจุไว้ใน
โครงสร้างการบริหารงานยังไม่สมบูรณ์ครบล้วนถึง วิธีปฏิบัติงาน (Work Procedures) ซึ่งจะได้จัดทำใน
ระดับผู้ปฏิบัติการที่ได้รับแต่งทั่งมอบหมายในแต่ละ กรอบงานให้สมบูรณ์ เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานใน
โอกาสต่อไป 

คณะทำงานยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและโรงเรียนทุก  
ประการ ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำ ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และขอบคุณคณะทำงานใน 
กลุ่มบริหารวิชาการ ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างมุ่งมั่น อุทิศ ทุ่มเทอย่างดียิ่ง 
 

 
 
 
 

                                              กลุ่มบริหารวิชาการ  
                      โรงเรียนพระครูพิทยาคม
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คู่มือปฏิบัติงานกลุม่บรหิารวิชาการ 
 
แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 

การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรม ทุกอย่างในสถานศึกษา ที่เก่ียวข้องกับการ
ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้ และการศึกษา ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยมีขอบข่ายการบริหารงาน วิชาการ ดังนี้ 

๑. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
๓. การวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
๔. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๕. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
๖. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
๗. การนิเทศการศึกษา  
๘. การแนะแนวการศึกษา 
๙. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
๑๐. การล่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน  
๑๑. การประสานความร่วมมือ ในการพัฒนางานวิชาการ กับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
๑๒. การล่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัด

การศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการมีอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการ

ของนักเรียน สถานศึกษา  ชุมชน ท้องถิ่น 
๒.  เพ่ือให้การบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคล้องกับ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาตนเอง และ จากการประเมิน
หน่วยงานภายนอก 

๓.  เพ่ือให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ที่สนอง
ต่อความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่น  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ และ 
ประสิทธิภาพ 

๔.  เพ่ือให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ 
ของบุคคล ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และ สถาบันอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง 
 
ขอบข่ายภารกิจ 

๑.  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
๒.  การจัดทำทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล 
๓.  การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๔.  การส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
๕.  การส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 



๒ 
 

 

๖.  การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
๗.  การสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

พระบรมราโซบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ต้าน 
ด้านที่ ๑ มีทัศนคติ ที่ถูกด้องต่อบ้านเมือง 
๑. มีความรู้ความเข้าใจ ที่ดีต่อชาติบ้านเมือง  
๒. ยึดมั่นในศาสนา  
๓. มั่นคงในสถาบัน พระมหากษัตริย์  
๔. มีความเอ้ืออาทร ต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
ด้านที่ ๒ มีพ้ืนฐานชีวิต ที่มั่นคง 
๑. รู้จักแยกแยะ สิ่งที่ผิดชอบชั่วด ี
๒. ปฏิบัติต่อสิ่งที่ชอบ ที่งาม 
๓.ปฏิเสธ, สิ่งที่ผิด ที่ชั่ว 
๔. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
ด้านที่ ๓ มีงานทำ มีอาชีพ 
๑. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน 

รักงาน สู้งานทำจนสำเร็จ 
๒. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมี จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็น และมี

งานทำในท่ีสุด 
๓. ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 
ด้านที่ ๔ เป็นพลเมืองดี 
๑. การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน  
๒. ครอบครัว  สถานศึกษา และสถานประกอบการให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่ เป็นพลเมืองดี 
๓. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำ เพ่ือบ้านเมืองได้ ก็ต้องทำ ” 
 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
หลักการ 

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้ง
สำคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ให้มีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่  ๓ และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มี
ทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง โดยได้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค ์และแนวทางในการดำเนินการดังนี้ 

 
 
วิสัยทัศน์ 



๓ 
 

 

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
 
พันธกิจ 
๑.  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี

ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๓.  ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
๔.  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
๕.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
๖.  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
 
เป้าหมาย 
๑.  ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 
และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

๒.  ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.  ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้ เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 

๔.  ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทาง
วิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

๕.  สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่  จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ  เป็น
โรงเรียนนวัตกรรม 

๖.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุค
ใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ 

๗.  สำนักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน โดย กระจายอำนาจการบริหารงานและ
การจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กำกับ 
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



๔ 
 

 

นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ ๓  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ ๔  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ 
   ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายที่ ๕  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 
นโยบายกลุ่มบริหารวิชาการ 

โรงเรี ยนพ ระครู พิ ทยาคม  มุ่ ง เน้ นที่ จ ะ พัฒ นานั ก เรี ยน ให้ สอดคล้ องกั บน โยบ ายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมี
คุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี  สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑)  พัฒนาครู
ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ ดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ตั้งไว้ คือ 
จึงกำหนดนโยบายการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 

๑.  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีศักยภาพเป็นผู้นำที่มี 
คุณธรรม จริยธรรม รักษ์และนิยมไทย 

๒.  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๓.  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้มีระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยเน้นการมีส่วนร่วม 

๔. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
มีทักษะที่จำเป็นสำหรับดำรงชีวิต ตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

๕. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ-
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖



๕ 
 

 

โครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ 
คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ประกอบด้วย 

๑.  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม        ประธานกรรมการ 
๒.  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการ        รองประธานกรรมการ 
๓.  หัวหน้างานวางแผนและบริหารงานวิชาการ       กรรมการ 
๔.  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา        กรรมการ 
๕.  หัวหน้างานจัดการเรียนการสอน        กรรมการ 
๖.  หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน         กรรมการ 
๗.  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล        กรรมการ 
๘.  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        กรรมการ 
๙.  หัวหน้างานวิทยบริการ         กรรมการ 
๑๐. หัวหน้างานแนะแนว          กรรมการ 
๑๑. หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี       กรรมการ 
๑๒. หัวหน้างานประเมินผลงานกลุ่มบริหารวิชาการ       กรรมการ 
๑๓. หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้       กรรมการ 
๑๔. หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน        กรรมการ 

   ๑๕. หวัหน้างานพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน        กรรมการ    
   ๑๖. หวัหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                     กรรมการ  
    ๑๗. หัวหน้างานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      กรรมการ 
    ๑๘. หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล        กรรมการ 
    ๑๙. หัวหน้างานสำหรับนกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  กรรมการ 

     ๒๐. หัวหน้างานรับนักเรียน                                       กรรมการ 
     ๒๑. หัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ       กรรมการ 
    ๒๒. หวัหน้างานส่งเสริมพัฒนาทักษะแสวงหาความรู้วิชา  IS       กรรมการ 

      ๒๓.  หวัหน้างานนิเทศการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ   กรรมการ 
    ๒๔. หัวหน้างานวิจัยคุณภาพการศึกษา                          กรรมการ 
     ๒๕. หัวหน้างานส่งเสริมประสานงานความร่วมมือ  
           และสนับสมุนวิชาการแก่ บุคคลภายนอก       กรรมการ 

           ๒๖.  หัวหน้างานสารบรรณกลุ่มบริหารวิชาการ       กรรมการ 
  ๒๗. หัวหน้างานเลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ         กรรมการและเลขานุการ 



๖ 
 

 

๑.  คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 
มีหน้าที่ 
๑.  เป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการเก่ียวกับงานด้านการวางแผน 
๒.  วางแผนวิชาการ กำหนดนโยบาย จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน 
๓.  เป็นที่ปรึกษาพิจารณาในด้านหลักสูตรและจัดแผนการสอน 
๔.  เป็นกรรมการช่วยจัดทำตารางสอน ตารางเรียน 
๕.  เป็นกรรมการที่ปรึกษาให้คำแนะนำงานท่ัวไปของกลุ่มบริหารวิชาการ 
๖.  เป็นกรรมการที่ปรึกษา ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานและการประเมินผล 
๗.  ช่วยสอดส่องดูแล ติดตามผลการทำงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 
๘.  ให้คำแนะนำ  นิเทศการดำเนินงาน  การเรียนการสอนให้สัมฤทธิ์ผลตามหลักการและ 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
๙.   ช่วยผู้อำนวยการสอดส่องดูแลให้บุคลากรสามารถดำเนินงานตามภาระหน้าที่ให้เรียบร้อย 
๑๐. ประสานงานวางแผนร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระจัดระบบนิเทศภายในโรงเรียน 
๑๑.  ประสานงานกลุ่มบริหารวิชาการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ด้านพัฒนาการเรียนการสอน 
๑๒.  ประสานงานกลุ่มบริหารวิชาการในการดำเนินงานให้ ครูผู้สอนทุกคนจัดทำแผนการสอน 
รายวิชา 
๑๓.  ประสานงานกลุ่มบริหารวิชาการการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนในการพัฒนาความรู้ 
๑๔.  ดำเนินการสร้างขวัญ  กำลังใจแก่ ครูผู้สอน  ติดตามงานประสานผลประโยชน์ให้  ครู และ 
นักเรียน 
๑๕.  ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๒.  งานวางแผนและบริหารวิชาการ 

มีหน้าที่ 
๑. ส่งเสริมให้  ครู จัดทำแผนการเรียนรู้  ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๒. จัดทำรายวิชาตามโครงการหลักสูตรสถานศึกษา 
๓. ส่งเสริมให้ ครู จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๔. จัดทำรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
๕. จัดครู ผู้สอนตามสาระพ้ืนฐานและสาระเพ่ิมเติมให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๖. จัดกิจกรรมพัฒนา ครู  เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
๗. บริหาร ควบคุม และนิเทศการเรียนการสอนของ  ครู ในกลุ่มสาระให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร 
๘. พิจารณากำหนดครูสอนประจำวิชา 
๙. จัดทำแผนจัดการเรียนรู้ โครงการสอน สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน วัสดุฝีมือของกลุ่มสาระ 
๑๐. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในกลุ่มสาระ พัฒนาและแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอน โดยให้มี
ผลงานทางวิชาการปรากฏอย่างน้อย ๑ อย่าง / คน / ปี (พัฒนาตนเองอย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง/ปี) 
๑๑. เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตรวจและเสนอแนะ ครู ประจำวิชาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   



๗ 
 

 

๑๒. ติดตามผลประเมินการปฏิบัติงานของครู ทั้งด้านการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่างๆ ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
๑๓. จัด ครูผู้สอนแทนเมื่อมี ครู ขาด ลา หรือไปราชการ 
๑๔. ให้ความคิดเห็นชอบและลงชื่อเสนอจัดหาพัสดุของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑๕. ปฏิบัติหน้าที่การสอนตามที่โรงเรียนกำหนด 
๑๖. รวบรวมตรวจเช็ค ปพ.๕ และนำเสนอกลุ่มบริหารวิชาการตามกำหนด/ติดตามตรวจสอบการใช้
โปรแกรม ToSchool.In 
๑๗. รับผิดชอบ ตักเตือน เสนอแนะและให้กำลังใจ  ครู  รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นการเสนอความดี
ความชอบของครู ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ (การเสนอความดีความชอบภาคเรียนละ ๑ ครั้ง) 
๑๘. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้เผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส่งเสริมและรักษาความสามัคคีภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑๙. จัดทำแผนงาน โครงงาน ปฏิทินปฏิบัติงานและดำเนินงานให้เป็นตามนโยบายของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
๒๐. นำเสนอผลงานดีเด่นของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๒๑. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และแก้ปัญหาของนักเรียนในวิชาที่กลุ่มสาระฯรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๓.  งานหลักสูตรสถานศึกษา 

มีหน้าที่ 
๑. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ สาระแกนกลางของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปัญหา ความต้องการของสังคม ชุมชนและ 
ท้องถิ่น 
๒. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเนินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย  
๓. คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่ม รวมทั้งคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
๔. จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆที่กำหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระ ทั้งในกลุ่ม สาระ
การเรียนรู้เดียวกัน และระหว่างกลุ่มสาระฯ 
๕. นำหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนและบริหารจัดการ การใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 
๖. นิเทศการใช้หลักสูตรติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
๗. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
๘. สำรวจคาบการสอนของครู คาบสอนเฉลี่ยของกลุ่มสาระ และจัดลำดับที่ความต้องการบุคลากร  
ของโรงเรียน 
๙. รวบรวมข้อมูลในการจัดตารางสอน จัดทำ ปรับปรุง แก้ไขตารางสอนของโรงเรียน 
๑๐. จัดทำแบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับงานตารางสอนและรายวิชาที่เปิดสอน 
๑๑. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนตามลำดับขั้น 
๑๒. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนตามลำดับขั้นทุก  
ภาคเรียน ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 



๘ 
 

 

๔.  งานการจัดการเรียนการสอน   
มีหน้าที่ 
๑. ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการเรียนตามสาระและหน่วยการเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๒. โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหา 
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบัติจริง การส่งเสริมให้รักการอ่านและใฝ่รู้ อย่างต่อเนื่อง 
การผสมผสานความรู้ต่างๆ ให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ทีส่อดคล้องกับเนื้อหากิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
๓. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูกลุ่มสาระต่างๆโดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกัน แบบ
กัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันหรือแบบ อื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสม 
๔. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
๕. รายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนตามลำดับขั้นทุกภาคเรียน 
๖. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงาน เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนตามลำดับขั้น 
ทุกภาคเรียน 
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

 
๕.  งานทะเบียนนักเรียน 
 มีหน้าที่ 

๑. วางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษาอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์ อักษร 
๒. ดำเนินการจัดทำ/ จัดหาแบบพิมพ์ที่ใช้งานทะเบียน ตามทระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
๓. จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาแก่นักเรียนขณะศึกษาและเมื่อจบการศึกษาดังนี้ 
ปพ.๑ : ระเบียนแสดงผลการเรียนรู้เป็นบันทึกผลการเรียนรู้ รายวิชาต่างๆตลอด ช่วงขั้นใช้เป็นหลักฐาน
ทางการศึกษาของผู้เรียนแต่ละช่วงขั้น 
ปพ.๒: ประกาศนียบัตร เป็นเอกสารแสดงวุฒิทางการศึกษาของผู้จบ การศึกษา ภาคบังคับและจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ปพ.๓: แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา เป็นแบบรายงานรายชื่อและข้อมูลของ ผู้สำเร็จการศึกษาภาค
บังคับ และสำเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปพ.๔: แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นเอกสารรายงาน ผลการประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ปพ.๕ : จัดทำแบบฟอร์มสำหรับครูผู้สอนนำไปบันทึกเวลาเรียน ข้อมูลผลการ วัดผลและประเมินผลการ
เรียน 
ปพ.๗ : ใบรับรองผลการศึกษา เป็นเอกสารรับรองผลการศึกษาของผู้เรียนเป็น ชั่วคราว 
ปพ.๙ : สมุดบันทึกผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงรายวิชาต่างๆตามโครงสร้าง หลักสูตรของโรงเรียนแต่
ละช่วงชั้น และบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนในแต่ละ รายวิชา เพื่อใช้สำหรับสื่อสารหลักสูตรและผล



๙ 
 

 

การเรียนของนักเรียน ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ สามรถใช้เป็นเอกสารการศึกษาและใช้เป็นข้อมูลในเอกสาร 
เพ่ือเทียบโอนผลการเรียนได้ 
๔. ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางการศึกษาของนักเรียนรายบุคคล และผลการเรียนรายวิชาแก่ นักเรียน-ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาระบบการ เรียนเต่อไป 
๕. ดำเนินการจัดนักเรียนเข้าชั้น และรับลงทะเบียนทุกชั้นเรียน 
๖. ดำเนินการจัดทำทะเบียนนักเรียนที่มอบตัวใหม่ทุกปีการศึกษา และประกาศรายชื่อ นักเรียนใหม่
เป็นลายลักษณ์อักษร 
๗. ดำเนินการจัดทำและจัดเก็บสถิติข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน เช่นจำนวนนักเรียน แยก ตามชั้น
เรียน แยกตามเพศ สถิติการจบหลักสูตร สถิติการเข้า - ออกกลางปี และอ่ืนๆที่ จำเป็นต้องการข้อมูล 
๘. วางแผนและเตรียมการปฏิบัติงานด้านการจัดทำ GPA/PR ของโรงเรียน ให้สอดคล้อง กับนโยบาย
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ และสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาชั้นพื้นฐาน 
๙. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานทะเบียน เสนอต่อผู้อำนวยการ โรงเรียน 
ตามลำดับชั้น ทุกภาคเรียน 
๑๐. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงาน เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนตามสำดับชั้น ทุก
ภาคเรียน 
๑๑. เก็บรวบรวมหลักฐานระดับคะแนนของแต่ละวิชา 
๑๒. ออกใบระเบียนแสดงผลการเรียนเมื่อนักเรียนลาออก หรือจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและจบ
หลักสูตรการศึกษา 
๑๓. ขออนุมัติจบหลักสูตรนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและจบหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
๑๔. จัดทำสถิติของนักเรียนแต่ละปี 
๑๕. รับคำร้องเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน- ปี เกิดของนักเรียน 
๑๖. จัดพิมพ์รายชื่อนักเรียนแต่ละระดับชั้นเพ่ือบริการ  ครู -อาจารย์  และจัดทำบัตรนักเรียนให้กับ
นักเรียน 
๑๗. รับคำร้องย้ายเข้า-ย้ายออกและจัดทำเอกสารเพ่ือประกอบการย้ายเข้า-ย้ายออกตรวจสอบคุณวุฒิ
นักเรียนที่จบจากโรงเรียนไปแล้ว 
๑๘. รับคำร้องการเปลี่ยนแผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๑๙. จัดทำระเบียนของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน 
๒๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
๖.  งานวัดผล  ประเมินผล  และเทียบโอนการศึกษา 
 มีหน้าที่  

๑. ดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนทุกภาคเรียนและทุกระดับชั้น 
๒. งานตรวจสอบเวลาดำเนินการจัดสอบวัดผลและประเมินผลระดับชาติ 
๓. งานสำรวจและดำเนินการแก้ไขนักเรียนที่มีปัญหาด้านผลการเรียน(๐,ร,มส) 
๔. งานประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับผลการเรียน 
๕. ส่งผลการเรียนและประสานงาน  ถ่ายโอนผลการเรียนลงใน ปพ.๑ กับแผนทะเบียนและแนะแนว 
๖. งานรวมสรุปผลการเรียนของนักเรียนแต่ละภาคเรียนเสนอผู้อำนวยการเพ่ือการอนุมัติ 



๑๐ 
 

 

๗. งานรวบรวมแบบสรุปผลการเรียน (ปพ.๕) ToSchool.In ในแต่ละวิชาและทำสรุปผลการเรียนทุก
รายวิชาในแต่ละชั้น 
๘. งานพัฒนาเครื่องมือการประเมินผล 
๙. ดำเนินและประสานวิทยากรในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนพิเศษให้กับนักเรียน ในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ต่างๆ  
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๗.  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์ขอบข่ายวางแผนการจัดกิจกรรมและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 
ประกอบด้วยกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมการทัศนศึกษาเป็นต้น 
๒. ประสานความร่วมมือกับตำแหน่ง ครู ที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือร่วมวางแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย 
๓. สำรวจความต้องการและสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๔. จัดทำแผนโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๕. นิเทศ ติดตามและประสานงานการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๖. รวบรวมรายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนำเสนอกลุ่มบริหารงาน 
๗. วิเคราะห์ขอบข่ายและวางแผนส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันสำคัญต่างๆ การจัดกิจกรรมนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนอื่นๆ การจัด
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่างๆ  การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬา และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกับ
นักเรียน 
๘. ประสานความร่วมมือกับกลุ่มกิจกรรมนักเรียน ครูที่ปรึกษาและกลุ่ม/งานอ่ืนๆ เพื่อร่วมวางแผนการ
จัดกิจกรรมนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
๙. จัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นิเทศ ติดตามและประสานงาน 
การดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และสรุปรายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมนักเรียน 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
๘.  งานห้องวิทยบริการ 

มีหน้าที่  
๑. วางแผนบริหารงานห้องสมุดให้ดำเนินไปตามนโยบายสู่สากลนิยมและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
๒. จัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความรู้ทั่วไป 
๓. จัดทำและจัดเก็บสมุดทะเบียนต่างๆ ของห้องสมุดให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
๔. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมรักการอ่านให้นักเรียนได้พัฒนานิสัยรักการอ่าน 
๕. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ครู ในการเลือกและใช้วัสดุสารนิเทศเพ่ือประโยชน์ในการสอน 
๖. ให้คำแนะนำแก่ครูและนักเรียนในการค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด 
๗. กำหนดระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดเสนอผู้บริหาร เพ่ือขออนุมัติต่อไป 
๘. จัดเก็บและรวบรวม จัดหมู่ จุลสารและกฤตภาค 



๑๑ 
 

 

๙. จัดทำการซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุดให้เป็นปัจจุบัน 
๑๐. รับผิดชอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ของห้องสมุด 
๑๑. ควบคุม บำรุงรักษาห้องสมุด ICT พร้อมทั้งคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ประกอบทั้งระบบ พร้อมใช้
งาน  
๑๒. เก็บรวบรวมสถิติต่างๆ เกี่ยวกับห้องสมุดและรายงานเสนอผู้บริหารทราบ 
๑๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๙.  งานแนะแนว 

มีหน้าที่ 
๑. สำรวจพัฒนาระบบงาน แนะแนวทางวิชาการโดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
กระบวนการเรียนการสอน 
๒. จัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา  โดยประสานความร่วมมือกับ  ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา 
๓. ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา 
๔. พัฒนาดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับระบบงานแนะแนว  และการให้คำปรึกษา   
๕. การติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษา  การติดตามผลนักเรียนที่ได้รับคำปรึกษา  การติดตามผล
นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา-จัดทำสถิติต่างๆ 
๖. รับส่งต่อนักเรียนจากครูที่ปรึกษาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๗. ให้การบริการ ด้านการให้คำปรึกษา และช่วยเหลือแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ในด้าน การเรียน , 
การศึกษาต่อ , การประกอบอาชีพ , ทุนการศึกษา , การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม 
๘. ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายอ่ืนๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากกระบวนการแนะแนว 
๙. จัดป้ายนิเทศ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการแนะแนวอย่างต่อเนื่อง ทันเหตุการณ์ 
๑๐. ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาประจำปี 
๑๑. จัดกิจกรรมคาบแนะแนว จัดหลักสูตรและคู่มือการดำเนินการด้านกิจกรรมแนะแนว 
๑๒. ติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา ในด้านการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 
๑๓. ประสานความร่วมมือกับครูที่ปรึกษาเพ่ือคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุนปัจจัยพ้ืนฐานตามความ
เหมาะสม 
๑๔. จัดงานปัจฉิม นิเทศและพิธีรับใบประกาศนียบัตร  ให้แก่นักเรียนที่จบหลักสูตร ม.ต้น และ ม.ปลาย  
๑๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

 
๑๐. งานพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

มีหน้าที่ 
๑. สำรวจความต้องการในการจัดทำ การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
๒. ส่งเสริมการพัฒนา  ครู ในการผลิต และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
๓. จัดหาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนและด้านเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ 
     การพัฒนางานด้านวิชาการ 
๔. จัดทำทะเบียนสื่อ วัสดุ - อุปกรณ์ และสื่อเอกสารที่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผลิตในแต่ละปีการศึกษา 
๕. ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
๖.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



๑๒ 
 

 

๑๑. งานประเมินผลกลุ่มบริหารวิชาการ 
มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานความร่วมมือกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ  
๒. งานแผนงานโครงการกลุ่มงานงบประมาณ  การเงิน  การจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์และครุภัณฑ์ 
๓. ประสานงานกับหน่วยงานในกลุ่มฯในการจัดทำงบประมาณประจำปี 
๔. ควบคุมและขอใช้งบประมาณของกลุ่มบริหารวิชาการ 
๕. ประสานงานเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 
๖. งานแผนการดำเนินงานการให้บริการและสนับสนุนวิชาการ 
๗. ประสานความร่วมมือกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้หนังสือเรียน เอกสารประกอบ 
๘. การเรียนการสอน  และควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนสื่อนวัตกรรมต่าง ๆ 
๙. รวบรวมผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากร เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกภาคเรียน 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๑๒. งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 

มีหน้าที่ 
๑. สำรวจรายชื่อปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น 
๒. จัดทำทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนไว้ เพ่ือเป็นข้อมูลในการศึกษา 
๓. จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
๔. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่แพร่หลาย เพื่อความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกัน 
๕. สำรวจแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง 
๖. จัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 
๗. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสานความร่วมมือกับ 
สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบัน สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในการจัดตั้ง 
ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 
๘. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ตั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดย
ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๙. จัดให้มีห้องสมุดภายในโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในและบริการชุมชนและหน่วยงาน อ่ืนๆ 
๑๐. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนบุกภาคเรียน 
๑๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงาน เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน ตามลำดับชั้นทุก
ภาคเรียน 
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย  

 
 



๑๓ 
 

 

๑๓. งานประกันคุณภาพการศึกษา  
มีหน้าที่ 
๑. วางแผนและบริหารกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา(แผนปฏิบัติการระยะกลาง) 
๒. จัดทำแผนปฏิบัติการ/โครงการ/งาน/กิจกรรมประจำปี 
๓. จัดทำมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการปฏิบัติงานและภาระงาน 
๔. ติดตามประเมินผลและรายงานผลตามมาตรฐานการศึกษาภายใน(SAR) 
๕. ติดตามประเมินผลและรายงานผลตามมาตรฐานการศึกษาภายนอก 
๖. ติดตามและจัดทำระบบควบคุมภายใน ควบคุม ประเมินความเสี่ยง ส่งเสริมและประเมินผล 
๗. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน บริการ ควบคุมคุณภาพงานและพัฒนางาน 
๘. จัดทำสารสนเทศกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
๙. ดำเนินงานตามโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 

 
๑๔. งานพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

มีหน้าที่ 
๑. จัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
๒. สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนของโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์และโรงเรียนเครือข่าย รวมทั้งศึกษานิเทศก์  
๓. พัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษาในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่มีความพร้อมสำหรับ
นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ รวมทั้งประชาชนใน
ชุมชนที่รายรอบโรงเรียน 
๔. พัฒนาให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม และเทคโนโลยีการ
สื่อสารและสารสนเทศ ในการสื่อสารกับประเทศในประชาคมอาเซียน 
๕. จัดทำรายงานผลตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑๕. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
มีหน้าที่ 
๑. บริหารจัดการและดำเนินการตามแนวทางของการดำเนินสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๒. คณะกรรมการรับผิดชอบงาน  ๕  องค์ประกอบ 
๓. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
๔. สำรวจแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา  ชุมชน  ท้องถิ่นใน
เขตพ้ืนที่จัดทำการศึกษาและเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง   
๕. เอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู  บุคคลกรทางการศึกษา  ผู้ปกครองและชุมชน 
๖. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองศ์ความรู้และประสานความร่วมมือกับ
สถานศกึษาอ่ืน บุคคล ผู้ปกครอง องศ์กร ชุมชน ในการจัดตั้ง ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน   
๗. ติดตามรวบรวมข้อมูล  สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี 
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



๑๔ 
 

 

๑๖. งานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
มีหน้าที่ 
๑. จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ และประเมินความสำเร็จจากการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการและบุคลากรของโรงเรียนพระครูพิทยาคม โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. จัดทำโครงการบริหารงานด้านต่างๆ และประเมินความสำเร็จจากการรายงาน ผลการปฏิบัติงาน
ประจำปี ของโรงเรียนพระครูพิทยาคม 
๓. จัดทำโครงการ พัฒนาคุณภาพของนักเรียนทุกด้าน และประเมินความสำเร็จ โดยยึดหลักคุณธรรม
พ้ืนฐาน   ๘  ประการ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. จัดประชุมบุคลากรของโรงเรียนพระครูพิทยาคมและสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ 
๕. ตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานให้มีหน้าที่กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และนำรวมถึง
ติดตามประเมินผล การดำเนินกิจกรรม หรือโครงการ 
๖. สำรวจสภาพปัญหา ของบุคลากรและสภาพปัญหาของหน่วยงาน 
๗. จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและร่วมระดมความคิดเพ่ือกำหนดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ  
๘. ที่จะสามารถแก้ไขปัญหา โดยที่ประชุมต้องมีความเห็นชอบ มีเหตุผลและคิดว่าหน่วยงานของตน
สามารถ ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่กำหนดไว้ได้ 
๙. ดำเนินตามขั้นตอนของกิจกรรมหรือโครงการที่กำหนดโดยเฉพาะผู้บริหารของหน่วยงาน ต้องปฏิบัติ
เป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกในหน่วยงาน 
๑๐. ติดตาม ประเมิน กิจกรรม/โครงการ โดยคณะกรรมการเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานรายงาน
ผลการดำเนินงานให้โรงเรียนพระครูพิทยาคม คณะกรรมการเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามประเมินผล
ประกาศเป็นบุคคลพอเพียงต้นแบบและหน่วยงานพอเพียงต้นแบบ 

 
๑๗. งานโรงเรียนมาตรฐานสากล ( wcss.) 

มีหน้าที่ 
๑. จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ  และประเมินความสำเร็จจากการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนพระครูพิทยาคม  โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำ
แผนการเรียนการสอนศึกษาค้นคว้าอิสระ ( IS ) 
๒. จัดทำโครงการบริหารงานด้านต่างๆ  และประเมินความสำเร็จจากการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปี 
๓. ตั้งคณะกรรมการโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนให้มีหน้าที่กำกับ  ดูแล ตรวจสอบ  และนำ
รวมถึงติดตามประเมินผล   การดำเนินกิจกรรม  หรือโครงการ 
๔. ติดตาม  ประเมิน  กิจกรรม/โครงการ  โดยคณะกรรมการโรงเรียนมารฐานสากลของหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงานให้โรงเรียนพระครูพิทยาคม  คณะกรรมการโรงเรียนมารฐานสากล  ติดตาม
ประเมินผลประกาศเป็นบุคคลต้นแบบและหน่วยงานต้นแบบ 
๕. รายงานข้อมูลสารสนเทศ   ที่เก่ียวข้องกับโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากละ  ทางเว็บไซต์และอ่ืน ๆ 
ที่หน่วยงานจัดให้รายงาน 



๑๕ 
 

 

๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของโครงการโรงเรียนมารฐาน
สากล 
๗. สรุปผลการดำเนินงานของงานโรงเรียน เมื่อสิ้นปีการศึกษา  กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๑๘. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

มีหน้าที่ 
๑. ดำเนินการคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 
๒. กรอกข้อมูลและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้IEP 
๓. ดำเนินการสอนตามแผน IEP และ IIP  
๔. จัดทำข้อมูลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน และปรับให้เป็นข้อมูล
สารสนเทศ 
๕. จัดทำข้อมูลระบบ SET ส่งสำนำงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
๑๙. งานรับนักเรียน  

มีหน้าที่ 
๑. ลงทะเบียนนักเรียนใหม่และปฏิบัติงานทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
๒. เก็บรวบรวมหลักฐานของนักเรียน 
๓. จัดทำสถิติของนักเรียนแต่ละปี 
๔. จัดทำบัตรนักเรียนให้กับนักเรียน 
๕. รับคำร้องการเปลี่ยนแผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๖. จัดทำระเบียนของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน 
๗. จัดกิจกรรมรายงานตัว มอบตัว และปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑ , ม.๔   
๘. จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน ม.๑ , ม.๔  ใหม ่
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
๒๐. งานสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 

มีหน้าที่ 
๑. รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานเพ่ือจัดทำเป็นสารสนเทศ ให้สะดวกต่อการนำไปใช้ 
อย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
๒. จัดดำเนินงานสารสนเทศและรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตามแบบที่หน่วยงานต่างๆ ต้องการ 
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๒๑. งานส่งเสริมพัฒนาทักษะแสวงหาความรู้วิชา  IS   
 มีหน้าที่ 

๑. จัดทำเอกสารและสื่อเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอ ( IS )  



๑๖ 
 

 

๒. จัดทำเอกสารและสื่อเก่ียวกับการนำเสนอผลงานวิชาการสืบสานและการนำเสนอพร้อมทั้งการ
บริการสังคม ( IS๒,IS๓ ) ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและวางกรอบแนวทางการนำเสนอผลงานวิชาIS 
ของนักเรียน 
๓. เป็นวิทยากรแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำการนำเสนอประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในและ
นอกโรงเรียนรวมทั้งจัดให้มีการประกวดแข่งขันนำเสนองานอย่างต่อเนื่อง 
๔. ให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาร่วมพัฒนางานให้มีความถูกต้องสมบูรณ์สามารถนำไปใช้ตรงตาม
บริบทของชั้นเรียนและโรงเรียน  
๕. นิเทศกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( IS ) ของนักเรียนครูและบุคลากรดำเนินไปตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ 

 
๒๒. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มีหน้าที่ 
๑. ศึกษา วิเคราะห์วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
๒. ส่งเสริมให้  ครู ทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 
๓. ส่งเสริมให้มีการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 
๔. เผยแพร่งานวิจัยดีเด่นไปยังหน่วยงานต่างๆ 

 
๒๓. งานนิเทศการศึกษา/ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ 
     มีหน้าที่ 

๑. ศึกษาวิเคราะห์ขอบข่ายงานการนิเทศการศึกษาและพัฒนาบุคคล 
๒. วางแผนการนิเทศการศึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความ
ต้องการของครู ในสถานศึกษา 
๓. ดำเนินงานในการนิเทศอบรม สัมมนา  ครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้สู่นักเรียน 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่เก่ียวข้อง
กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๕. พัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๖. ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและส่งมอบให้แก่ครูพ่ีเลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ในวันแรกของการปฏิบัติการสอน 
๗. เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการติดต่อประสานงานกับโรงเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการ 
สอนของนักศึกษารวมทุกสาขาวิชา 
๘. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อแก้ปัญหาการวางตัวและ
ความประพฤติของนักศึกษา 
๙. ติดต่อประสานงานกับอาจารย์นิเทศของมหาวิทยาลัย 
๑๐. เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อมหาวิทยาลัย 
๑๑. สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครูพ่ีเลี้ยง 
๑๒. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษาต่างสาขาที่ปฏิบัติการ
สอนในโรงเรียนเดียวกัน   



๑๗ 
 

 

๑๓. ประสานงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลร่วมกับกลุ่มงานนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๒  และหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๑๔. ประสานงานการพัฒนา การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จัดระบบงานนิเทศการศึกษาอ่ืนๆ ทั้ง
ในและนอก  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓๒ 
๑๕. ทำจุลสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารแนวทางการปฏิรูปทางการเรียนรู้สู่ตำแหน่งครู  
มืออาชีพและความก้าวหน้าในการพัฒนาวิชาชีพตำแหน่ง  ครู  สำหรับตำแหน่ง  ครู ในสถานศึกษา 
๑๖. สรุปรายงานและจัดทำข้อมูลสารสนเทศการนิเทศการศึกษาและพัฒนาบุคลากรของครูใน
สถานศึกษาด้านวิชาการ และการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
๒๔. งานสารบรรณกลุ่มบริหารวิชาการ 

มีหน้าที่ 
๑. ดำเนินงานธุรการ  ลงทะเบียนรับ  -  ส่งหนังสือราชการ 
๒. ดำเนินการออกหนังสือราชการ 
๓. ประสานงานจัดประชุมของบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการพร้อมบันทึกการประชุม 
๔. รวบรวมข้อมูลการเดินทางไปราชการของครูในกลุ่มบริหารวิชาการ 
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
๒๕. งานเลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 มีหน้าที่ 

๑. ประสานงานจัดประชุมของบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการจัดระเบียบวาระการประชุม บันทึกการ
ประชุม จัดทำรายงานการประชุม จัดเอกสารเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 
๒. การพิมพ์เอกสาร คำสั่ง เอกสารเพื่อการนิเทศ คู่มือครู ตามความท่ีได้รับจากการมอบหมายและ
แบบฟอร์ม  
๓. จัดทำแผนดำเนินงาน ปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนๆ ที่ 
เกี่ยวข้อง 
๔. ประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆของกลุ่ม ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งประสานการดำเนินการที่ 
เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารวิชาการ 
๕. สำรวจและจัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารวิชาการ 
๖. ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์ม เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ 
๗. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกภาคเรียน 
๘. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน  องค์กร  ชุมชน  ในเรื่องการสนับสนุนและการให้บริการของ
กลุ่ม 
๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานบริหารวิชาการ 
 
๑. การปฏิบัติการติดตามนักเรียนขาดเรียน/ขาดเรียนนาน 
  ถ้านักเรียนขาดเรียนนานติดต่อกันให้ถือปฏิบัติดังนี้  
    ๑.๑ การติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน / ขาดเรียนนานติดต่อกัน เป็นหน้าที่โดยตรงของครูที่ปรึกษา 
    ๑.๒ ถ้านักเรียนขาดเรียนนานติดต่อกัน ๕ วันทำการ โดยไม่ทราบสาเหตุให้ครูที่ปรึกษา
ดำเนินการติดตามโดยสอบถามจากนักเรียนใกล้เคียง ครู–อาจารย์หรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี แล้วแจ้งให้ฝ่าย
กิจการนักเรียนทราบ เพื่อดำเนินการ ตามระเบียบต่อไป 
    ๑.๓ ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไปพบผู้ปกครองหรือนักเรียนแล้วได้สอบถามสาเหตุและพิจารณา
หาทางแก้ไข หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ปฏิบัติดังนี้  
  - ถ้าเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องชี้แจงให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองรับทราบถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับ พร้อม
กับรายงานการดำเนินงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบเพ่ือจะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป  
  - ถ้าเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ผู้ปกครองมาลาออกให้
ถูกต้อง 
    ๑.๔ ในกรณีที่ครูที่ปรึกษา/ หัวหน้าระดับไปตามนักเรียนที่บ้านแล้วไม่พบทั้งผู้ปกครองและ
นักเรียน ให้งานทะเบียนนักเรียนดำเนินงานดังนี้  
  ๑.๔.๑ กรณีนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ดำเนินการดังนี้  
     ๑.๔.๑.๑ ฝ่ายกิจการนักเรียนแจ้งข้อมูลที่งานทะเบียนนักเรียน 
     ๑.๔.๑.๒ งานทะเบียนนักเรียนทำหนังสือของโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียน ถ้า
ยังไม่ได้ตอบรับให้ทำหนังสือแจ้งผู้นำชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานให้สำนักงานเขต
พ้ืนที่รับทราบ  
  ๑.๔.๒ กรณีนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ดำเนินการดังนี้ 
      ๑.๔.๒.๑ ฝ่ายกิจการนักเรียนแจ้งข้อมูลที่งานทะเบียนนักเรียน  
      ๑.๔.๒.๒ งานทะเบียนนักเรียนทำหนังสือของโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียน ถ้า
ยังไม่ได้ตอบรับให้ทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองอีกเป็นครั้งที่ ๒ หากยังไม่ได้รับคำตอบการติดต่อครั้งที่ ๒ ภายใน 
๑๐ วัน  งานทะเบียนนักเรียนขออนุมัติหัวหน้าสถานศึกษาจัดทำบัญชีแขวนลอยและจำหน่ายชื่อออกจาก
ทะเบียนนักเรียนเพราะเหตุขาดเรียนนานแล้วแจ้งให้ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  
      ๑.๔.๒.๓ งานทะเบียนทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบว่าโรงเรียนได้
จำหน่ายนักเรียนออกแล้ว  
  
๒. แนวทางการปฏิบัติเรื่องการขาดเรียนและขาดเรียนนานของนักเรียน มีดังนี้  
    ๒.๑ ครูที่ปรึกษา / ครูประจำวิชาสำรวจการมาเรียนของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบทุกวันและทุก
ชั่วโมงท่ีสอน  
    ๒.๒ เมื่อพบว่ามีนักเรียนขาดเรียนบ่อยและขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันต้องปฏิบัติดังนี้  
   ๒.๒.๑ ถ้าเป็นครูประจำวิชาที่สอนให้รายงานนักเรียนที่ขาดเรียนนานและขาด
เรียนบ่อยๆให้ครูที่ปรึกษารับทราบ และครูที่ปรึกษาต้องติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนตามแนวปฏิบัติข้อ 
๑.๒,๑.๓,๑.๔ แล้วแต่กรณี 



๒๐ 
 

 

   ๒.๒.๒ ถ้าครูที่ปรึกษาสำรวจแล้วพบว่านักเรียนในชั้นขาดเรียนบ่อยและขาดเรียน
ติดต่อกันเป็นเวลานาน ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติข้อ ๑.๒,๑.๓,๑.๔ 
 
๓. นักเรียนแขวนลอย 
 ความหมายของคำ 
 “นักเรียน” หมายความว่า บุคคลที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน 
 “นักเรียนแขวนลอย” หมายความว่า นักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนในชั้นต่าง ๆที่
โรงเรียนจัดทำขึ้นตอนต้นปีการศึกษา  หรือมีชื่ออยู่ในสมุดประเมินผลรายวิชา   และขาดเรียนนานโดยไม่
ทราบสาเหตุ  ไม่มีตัวตน  มิได้ลาออกจากโรงเรียน และโรงเรียนไม่สามารถจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียน
นักเรียนได้ 
 ขั้นตอนการจัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 
    ๓.๑ เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา ๕ วันทำการ โดยไม่ทราบสาเหตุ   ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  ๓.๑.๑ ครูที่ปรึกษาบันทึกรายงานหัวหน้าระดับชั้น เพ่ือติดตามนักเรียน และดำเนินการสืบ
หาข้อมูล       เบื้องต้น 
  ๓.๑.๒ หวัหน้าระดับชั้นรายงาน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และ
นำเสนอข้อมูล 
  ๓.๑.๓ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะกรรมการดำเนินการ
ติดตามนักเรียนครั้งที่  ๑ 
    ๓.๒ เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา ๑๐ วันทำการ  โดยไม่ทราบสาเหตุ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  ๓.๒.๑ ครูที่ปรึกษารายงานหัวหน้าระดับชั้น  เพื่อลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอยและ
ติดตามนักเรียน 
  ๓.๒.๒ หวัหน้าระดับชั้นรายงาน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และ
นำเสนอข้อมูล 
  ๓.๒.๓ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน  เสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา  
เพ่ือขออนุมัติลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย พร้อมเหตุผล 
  ๓.๒.๔ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  อนุมัติ หรือพิจารณาสั่งการ 
  ๓.๒.๕ นายทะเบียน จัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 
 
 บทบาทหน้าที่  

ข้อ ๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังนี้  
    ๓.๓.๑ สำรวจและติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน ๕ วันทาการ และเสนอชื่อนักเรียน
ต่อหัวหน้าระดับ / ฝ่ายปกครองเพ่ือติดตามนักเรียน  
   ๓.๓.๒ สำรวจและติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน ๑๐ วันทาการ และเสนอชื่อ
นักเรียนต่อหัวหน้าระดับ/ฝ่ายปกครอง เพื่อลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย และติดตามนักเรียน  

ข้อ ๓.๔ หัวหน้าระดับ/ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ดังนี้ ๖.๑ ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน ๕ 
วันทาการ ๖.๒ เสนอชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน ๑๐ วันทาการ เพ่ือลงบัญชีรายชื่อนักเรียน แขวนลอย 
และติดตามนักเรียน ๖.๓ เมื่อผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอยแล้วให้แจ้งนาย 
ทะเบียนเพ่ือลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย  



๒๑ 
 

 

   ข้อ ๓.๕ ผู้บริหารสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้  
๓.๕.๑ ตรวจสอบข้อมูล  
๓.๕.๒ พิจารณาสั่งการอนุมัติให้ลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย หรือสั่งการอ่ืนใดตามท่ี

เห็นสมควร  
  ข้อ ๓.๖ นายทะเบียน มีหน้าที่ดังนี้  
     ๓.๖.๑ รับทราบคาสั่งจากผู้บริหารสถานศึกษา  
     ๓.๖.๒ จัดทาทะเบียนรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 
 การยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 
  ๓.๗ กรณีท่ีนักเรียนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย กลับมารายงานตัวเพ่ือเข้าเรียน
ตามปกติ  ให้ปฏิบัติดังนี้ 

๓.๗.๑ ครูที่ปรึกษารายงานหัวหน้าระดับชั้น เพ่ือขอยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 
๓.๗.๒ หวัหน้าระดับชั้นรายงานรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน 
๓.๗.๓ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน รายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา 
๓.๗.๔ อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติให้ยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย คนนั้น 
๓.๗.๕ นายทะเบียนลงบัญชียกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย คนนั้น 

๓.๘ ข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่จริงในปัจจุบันของโรงเรียน 
  ฐานข้อมูลนักเรียนของโรงเรียน มาจากทะเบียนนักเรียน ในช่วงตอนต้นปีการศึกษา 
สามารถแบ่งออกได้สองกลุ่ม ดังนี้ 
  ๓.๘.๑ ข้อมูลนักเรียนที่ยังไม่สามารถจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียนได้  เช่น นักเรียนที่
เรียนครบหลักสูตร แต่ไม่จบหลักสูตรได้ตามกำหนด   นักเรียนที่ขาดเรียนไปโดยไม่ได้ลาออก 
  ๓.๘.๒ ข้อมูลนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นต่างๆ (ห้องต่างๆ )  ที่
โรงเรียนจัดทำขึ้นตอนต้นปีการศึกษา 
  ๓.๘.๓ ในระหว่างปีการศึกษา จะมีนักเรียนเข้า – ออก ระหว่างปีการศึกษา  แบ่งออกได้  
๓  กลุ่ม ดังนี้ 
   ๓.๘.๓.๑ นักเรียนเข้าใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 
   ๓.๘.๓.๒ นักเรียนที่ออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา 
   ๓.๘.๓.๓ นักเรียนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 
   ๓.๘.๔ การรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงในปัจจุบันของโรงเรียน   ต้อง
พิจารณาจากข้อมูล จำนวนนักเรียนที่มีรายชื่อในบัญชีนักเรียนประจำชั้น ที่โรงเรียนจัดทำขึ้นตอนต้นปี
การศึกษา  บวกเพ่ิมด้วยจำนวนนักเรียนที่เข้าใหม่ระหว่างปีการศึกษา  ลบออกด้วยจำนวนนักเรียนที่ลาออก
กลางคันระหว่างปีการศึกษา  และลบออกด้วยจำนวนนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 
 
๔. แนวปฏิบัติในการแก้ “๐”  
 ในการแก้ “๐” มีแนวปฏิบัติดังนี้  
 ๔.๑ ให้นักเรียนแก้ตัวได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง และก่อนแก้ตัวทุกครั้งนักเรียนต้องยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวที่
ฝ่ายวิชาการก่อน  
 ๔.๒ การดำเนินการสอบแก้ตัวเป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียนติด “๐” ในรายวิชาที่
รับผิดชอบต้องดำเนินการแก้ “๐” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ



๒๒ 
 

 

ตามกำหนด ให้รายงานฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ดำเนินการใดๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ 
 ๔.๓ ครูผู้สอนต้องจัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนก่อนสอบแก้ตัวทุกครั้ง  
 ๔.๔ ชว่งเวลาของการสอบแก้ตัวให้เป็นไปตามกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 
 ๔.๕ ถ้านักเรียนไม่มาสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าได้ผลการเรียน “๐” ตามเดิม และมี
สิทธิสอบแก้ตัวได้ ๒ ครั้ง ถ้านักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒ แล้วยังไม่ผ่านให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการเรียนซ้ำ 
 ๔.๖ ครูที่ปรึกษาเป็นผู้มีหน้าที่ติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกรายวิชา 
พร้อมทั้งกวดขันให้นักเรียนมาดำเนินการแก้ “๐” ตามกำหนดเวลา  
 ๔.๗ การให้นักเรียนสอบแก้ตัว ครูผู้สอนควรดำเนินการดังนี้  
  ๔.๗.๑ ตรวจสอบดูว่านักเรียนติด “๐” เนื่องจากไม่ผ่านจุดประสงค์ใดหรือตัวชี้วัดใด 
  ๔.๗.๒ ดำเนินการสอนซ่อมเสริมในจุดประสงค์/ตัวชี้วัดที่นักเรียนสอบไม่ผ่าน  
  ๔.๗.๓ การดำเนินการสอบแก้ตัว คำว่า“สอบแก้ตัว”ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทดสอบด้วย
ข้อสอบที่เป็นข้อเขียนเท่านั้น นักเรียนจะสอบแก้ตัวอย่างไรนั้นต้องดูว่าในจุดประสงค์นั้นนักเรียนไม่ผ่านตรง
ส่วนใด เช่น ในส่วน K, P, A ก็ให้ซ่อมตรงคะแนนในส่วนนั้น  
  ๔.๘ ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้ “๐” ของนักเรียน 
   ๔.๘.๑ ฝ่ายวิชาการโดยงานวดัผลสำรวจนักเรียนที่มีผลการเรียน “๐” และกำหนด
วัน เวลา สอบแก้ตัวตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ  
   ๔.๘.๒ แจ้งให้นักเรียนที่มีผลการเรียน “๐” ได้รับทราบ  
   ๔.๘.๓ ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพ่ือช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมา
ดำเนินการแก้ “๐” 
   ๔.๘.๔ นักเรียนที่ติด “๐” มายื่นคำร้องขอแก้ “๐” ที่ฝ่ายวิชาการ และฝ่าย
วิชาการแจ้งให้ครูประจำวิชารับทราบ พร้อมกับใบคำร้องขอสอบแก้ตัวของนักเรียน 
   ๔.๘.๕ ครูประจำวิชาดำเนินการสอนซ่อมเสริมและให้นักเรียนสอบแก้ตัว  
   ๔.๘.๖ ครูประจำวิชานำผลการสอบแก้ตัวของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการ
รับทราบ 
   ๔.๘.๗ ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการสอบแก้ตัวให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ  
  ๔.๙ ระดบัผลการเรียนหลังจากนักเรียนทำการสอบแก้ตัวแล้วอยู่ที่ “ ๐ ” หรือ “ ๑ ” 
เท่านั้น   ระดับผลการเรียนหลังสอบแก้ตัวถ้านักเรียนยังได้ “ ๐ ” อยู่ ให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้ำใหม่หมดทั้ง
รายวิชา 
 
๕. แนวปฏิบัติในการแก้ “ร”  
 ในการแก้ “ร” มีแนวปฏิบัติดังนี้  
 ๕.๑ การดำเนินการแก้ “ร” เป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียนติด “ร” ในรายวิชาที่
รับผิดชอบต้องดำเนินการแก้ “ร” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตาม
กำหนด ให้รายงานฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ดำเนินการใดๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ 
 ๕.๒ การแก้ไขผลการเรียน “ร” แยกออกเป็น ๒ กรณีคือ 
  ๕.๒.๑ ได้ระดับผลการเรียน “๐ – ๔” ในกรณีท่ีเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วย หรือ
เกิดอุบัติเหตุ ไม่สามารถมาเข้าสอบได้ 
  ๕.๒.๒ ได้ระดับผลการเรียน “๐ – ๑” ในกรณีท่ีสถานศึกษาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่



๒๓ 
 

 

เหตุสุดวิสัย เช่น มี เจตนาหลบการสอบเพ่ือหวังผลบางอย่าง หรือ ไม่สนใจทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำ 
เป็นต้น 
 ๕.๓ การแก้ “ ร ” ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป ถ้านักเรียนที่มีผลการเรียน “ 
ร ” ไม่มาดำเนินการแก ้“ร” ให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา นักเรียนผู้นั้นต้องเรียนซ้ำทั้งรายวิชาหรือเปลี่ยน
รายวิชาใหม่ ในกรณีท่ีเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม  
 ๕.๔ ถ้าหากนักเรียนที่มีผลการเรียน “ ร ” ผู้นั้นไม่สามารถมาทำการแก้ “ ร ” ตามกำหนดเวลาได้
เนื่องจากเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาจะขยายเวลาการแก้ “ ร ” ออกไปอีก ๑ ภาค
เรียนแต่ถ้าพ้นกำหนดแล้ว นักเรียนยังไม่มาดำเนินการแก้ “ ร ” ให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้ำใหม่หมดทั้งรายวิชา  
 ๕.๕ ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้ “ ร ” ของนักเรียน  
  ๕.๕.๑ ฝ่ายวิชาการโดยงานวดัผลสำรวจนักเรียนที่มีผลการเรียน “ ร ” และแจ้งให้นักเรียน
รับทราบ  
  ๕.๕.๒ ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพ่ือช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดำเนินการ
แก้ “ ร ”  
  ๕.๕.๓ นักเรียนที่ติด “ ร ” มายื่นคำร้องขอแก้ “ ร ” ที่ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายวิชาการแจ้ง
ให้ครูประจำวิชารับทราบ  
  ๕.๕.๔ ครูประจำวิชาดำเนินการ แก้ “ ร ” ให้กับนักเรียน  
  ๕.๕.๕ ครูประจำวิชานำผลการแก้ “ ร ” ของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ  
  ๕.๕.๖ ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการแก้ “ ร ” ให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ  
 
๖. แนวปฏิบัติในการแก้ “ มส. ”  
 ในการแก้ “มส.” มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้  
 ๖.๑ ครูผู้สอนได้พิจารณาสาเหตุที่นักเรียนได้ผลการเรียน “มส.” ซึ่งมีอยู่ ๒ กรณีคือ  
  ๖.๑.๑ นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง ๖๐ % ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ ต้องเรียนซ้ำใหม่
หมด 
  ๖.๑.๒ นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง ๘๐ % แต่ไม่น้อยกว่า ๖๐ %   
   ๖.๑.๒.๑ ให้นักเรียนยื่นคำร้องขอแก้ผลการเรียน “มส.” จากครูผู้สอน  
   ๖.๑.๒.๒ ครูผู้สอนต้องจัดให้นักเรียนเรียนเพิ่มเติมเพ่ือให้เวลาครบตามรายวิชา 
นั้น ๆ โดยอาจใช้ชั่วโมงว่าง / วันหยุด 
   ๖.๑.๒.๓ เมื่อนักเรียนมาดำเนินการแก้ “มส.” ตามข้อ ๒ แล้วจะได้ระดับผลการ
เรียน ๐ – ๑  
   ๖.๑.๒.๔ ถ้านักเรียนไม่มาแก้ “มส.” ให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดให้นักเรียนผู้
นั้นต้องเรียนซ้ำ 
   ๖.๑.๒.๕ ถ้ามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถมาแก้ “มส.” ได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
สถานศึกษาท่ีจะขยายเวลามาแก้ “มส.” ออกไปอีก ๑ ภาคเรียน เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้นักเรียนผู้นั้นเรียน
ซ้ำหรือให้เปลี่ยนรายวิชาใหม่ได้ในกรณีที่เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม  
 ๖.๒ ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้ “มส.” ของนักเรียน 
  ๖.๒.๑ ครูประจำวิชาแจ้งผล “มส. “ ของนักเรียนที่ฝ่ายวิชาการ 
  ๖.๒.๒ ฝ่ายวิชาการโดยงานวดัผลแจ้งนักเรียนที่มีผลการเรียน “มส.” รับทราบ  



๒๔ 
 

 

  ๖.๒.๓ ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพ่ือช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดำเนินการ
แก้ “มส.” 
  ๖.๒.๔ นักเรียนที่ติด“มส.” นำผู้ปกครองมายื่นคำร้องขอแก้ “มส.” ที่ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
วิชาการแจ้งให้ครูประจำวิชารับทราบ เพ่ือดำเนินการแก้ “มส.”ของนักเรียนตามแนวปฏิบัติการแก้ “มส.” 
ของนักเรียน ครูประจำวิชา 
นำผลการแก้ “มส.” ของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการแก้ “มส.” ให้
นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ 
 

๗. แนวปฏิบัติในการเรียนซ้ำ 
 ในการจัดให้นักเรียน “ เรียนซ้ำ ” มีแนวปฏิบัติดังนี้  
 ๗.๑ ให้ครูผู้สอนเดิมในรายวิชานั้นเป็นผู้รับผิดชอบสอนซ้ำ 
 ๗.๒ การดำเนินการ “เรียนซ้ำ” เป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียน“เรียนซ้ำ” ใน
รายวิชาที่รับผิดชอบต้องดำเนินการ “เรียนซ้ำ” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถดำเนินการให้
แล้วเสร็จตามกำหนด ให้รายงานฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ดำเนินการใดๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ  
 ๗.๓ ครูผู้สอนและนักเรียนกำหนดจัดตารางเรียนร่วมกันให้จำนวนชั่วโมงครบตามระดับชั้น และครบ
ตามหน่วยการเรียนของรายวิชานั้น ๆ ครูผู้สอนอาจมอบหมายงานให้ในชั่วโมงท่ีกำหนด จะสอนหรือ
มอบหมายงานให้ทำ จะมากหรือน้อยต้องพิจารณาตามความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
 ๗.๔ สำหรับช่วงเวลาที่จัดให้เรียนซ้ำอาจทำได้ดังนี้  
  ๗.๔.๑ ชั่วโมงว่าง  
  ๗.๔.๒ ใช้เวลาหลังเลิกเรียน  
  ๗.๔.๓ วันหยุดราชการ  
  ๗.๔.๔ สอนเป็นครั้งคราวแล้วมอบหมายงานให้ทำ 
 ๗.๕ การประเมินผลการเรียนให้ดำเนินการตามระเบียบการประเมินผลทุกประการ  
 ๗.๖ ครูผู้สอนส่งผลการเรียนซ้ำพร้อมกับการประเมินผลปลายภาคเรียนให้ฝ่ายวิชาการ  
 ๗.๗ ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการ “เรียนซ้ำ” ของนักเรียน  
  ๗.๗.๑ ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลสำรวจและแจ้งนักเรียนท่ีต้อง “เรียนซ้ำ” รับทราบ  
  ๗.๗.๒ ฝ่ายวิชาการแจ้งครูท่ีปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดำเนินการ 
“เรียนซ้ำ”  
  ๗.๗.๓ นักเรียน “เรียนซ้ำ” มายื่นคำร้องขอ “เรียนซ้ำ” ท่ีฝ่ายวิชาการ  
  ๗.๗.๔ ฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครูประจำวิชารับทราบ เพื่อดำเนินการ “เรียนซ้ำ” ของนักเรียน 
ตามแนวฏิบัติ  
  ๗.๗.๕ ครูประจำวิชานำผลการประเมินการ “เรียนซ้ำ”ของนักเรียนรายงานให้ฝ่ายวิชาการ
รับทราบ  
  ๗.๗.๖ ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการ“เรียนซ้ำ”ให้นักเรียนและครูท่ีปรึกษารับทราบ  
 
๘. แนวปฏิบัติการจัดสอนแทน  
 ๘.๑ ทุกครั้งท่ีมีครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ 
ให้หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย จัดให้มีการสอนแทนในชั่วโมงนั้น ๆ ถ้าจัดไม่ได้ให้แจ้งฝ่ายวิชาการ 
 ๘.๒ บันทึกการจัดสอนแทนในเอกสารที่ฝ่ายวิชาการแจกให้ทุกครั้ง 



๒๕ 
 

 

 ๘.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งบันทึกการจัดสอนแทนทุกวันศุกร์ 
 ๘.๔ หัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมการสอนแทนเมื่อสิ้นภาคเรียนทุกภาคเรียน ส่งฝ่ายวิชาการ 
 หมายเหตุ เมื่อครูท่านใดมีธุระจำเป็นที่จะต้องลากิจ หรือ ไปราชการ จะต้องทำการแลกชั่วโมงสอน 
หรือ จัดเตรียมเอกสาร เช่น ใบงาน ใบความรู้ หรือ มอบหมายงานให้นักเรียนทำในช่วงเวลาดังกล่าว แล้ว
มอบให้หัวหน้ากลุ่มสาระเพ่ือให้ผู้ที่ทำการสอนแทนจะได้ทำการสอนต่อไป 
 
๙. แนวปฏิบัติการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 
           ครูทุกคนจะต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้ ก่อนนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และมีแนว
ปฏิบัติดังนี้ 
           ๙.๑ ให้ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เพื่อ
กำหนดขอบข่ายสาระที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทำโครงสร้างรายวิชาและแผนการประเมิน
ให้ครบถ้วน ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีองค์ประกอบของแผนครบถ้วน โดยยึดรูปแบบที่ฝ่าย
บริหารวิชาการกำหนดให้ 
              องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย   
  ๑. รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ 
  ๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
  ๓. ตัวชีว้ัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๔. สาระการเรียนรู้ 
               ๔.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
     ๔.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
  ๕. สมรรถนะผู้เรียน (เฉพาะหัวข้อที่ต้องการประเมินผู้เรียน) 
  ๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เฉพาะหัวข้อที่ต้องการประเมินผู้เรียน) 
  ๗. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ๘. การวัดและการประเมินผล 
  ๙. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  หมายเหตุ อาจมีการเพ่ิมเติมรายละเอียดได้ตามความเหมาะสมและธรรมชาติของวิชาที่จัด
กิจกรรม 
 ๙.๒ ให้คุณครูบันทึกรายงานการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอฝ่ายบริหารวิชาการและหัวหน้า
สถานศึกษา เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนนำแผนไปใช้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน 
 ๙.๓ การจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ให้จัดส่งที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ก่อนนำไปใช้จัด
กิจกรรม ๒ สัปดาห์ โดยให้ส่งอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง และให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้รวบรวม 
ตรวจสอบและรายงานฝ่ายบริหารวิชาการทราบทุกวันศุกร์ หากไม่รายงานถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ 
 ๙.๔ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวัน ให้ครูทุกคนที่มีคาบสอนส่งบันทึกหลังสอน
ทุกครั้ง ที่ฝ่ายบริหารวิชาการ ในคาบสุดท้ายก่อนเลิกเรียน 
 ๙.๕ หลังจากจัดการเรียนรู้จนครบหน่วยการเรียนรู้ ให้มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้เสร็จสิ้น 
โดยแจ้งข้อมูลนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินและไม่ผ่านเกณฑ์ ในกรณีท่ีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ให้ทำการซ่อน
เสริมและหาวิธีช่วยเหลือ ดำเนินการประเมินผลจนกระท่ังนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมดในหน่วย 
นั้น ๆ ก่อนจะไปสอนในหน่วยการเรียนรู้ถัดไป   



๒๖ 
 

 

๑๐. แนวปฏิบัติในการเข้าห้องเรียนและออกจากห้องเรียนของครูผู้สอน 
             ในการเข้าใช้ห้องเรียนของครูซึ่งเป็นห้องเรียนที่ต้องใช้ร่วมกันจึงจำเป็นต้องช่วยกันรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบวินัย และจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ 
             ๑๐.๑ ให้คุณครูเข้าห้องเรียนที่รับผิดชอบสอนตามตารางสอนที่ทางฝ่ายบริหารวิชาการจัดให้ ให้
ตรงเวลาและสอนให้เต็มเวลาที่กำหนด 
             ๑๐.๒ หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการใช้ห้องเรียน ในการจัดกิจกรรมให้แจ้งให้ผู้ที่
รับผิดชอบห้อง   นั้น ๆ ทราบล่วงหน้าและมีการลงบันทึกการใช้ห้องให้เรียบร้อย เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เป็นต้น 
             ๑๐.๓ ให้คุณครูเข้าสอนให้ตรงเวลาตามตารางสอนกำหนด หากติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ให้
มอบหมายให้มีผู้สอนแทน การมอบหมายงานให้เด็กปฏิบัติเพียงลำพังโดยไม่มีครูควบคุมเป็นสิ่งไม่ควรกระทำ 
เนื่องจากเป็นละทิ้ง/ทอดทิ้งหน้าที่ในการสอน ซึ่งมีความผิดชัดเจน 
             ๑๐.๔ การจัดการเรียนรู้ควรจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการคิดและลงมือปฏิบัติ ใช้สื่อการเรียนที่หลากหลายทันสมัย มีการวัดและประเมินผล
ที่หลากหลายเน้นที่พัฒนาการของผู้เรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล  
            ๑๐.๕ ก่อนหมดเวลาเรียน ให้นักเรียนได้จัดโต๊ะ-เก้าอ้ีให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย จัดเก็บสิ่งของเข้าที่
ให้เรียบร้อยและเก็บกวาดห้องเรียนให้สะอาด ทิ้งขยะ สำรวจความเรียบร้อยก่อนออกจากห้อง เช่น ไฟฟ้า
และพัดลม ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย 
            ๑๐.๖ ออกจากห้องเรียนเมื่อหมดเวลาและมีเสียงสัญญาณดัง  
 หมายเหตุ หากห้องเรียนสกปรก ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่พร้อมให้นักเรียนเข้าไปใช้
บริการ ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ฝ่ายบริหารวิชาการทราบทันที และครูที่ใช้ห้องเรียนก่อนคาบนั้น
จะต้องรับผิดชอบ เพราะเป็นหน้าที่ของครูผู้นั้นโดยตรง ทั้งนี้จะพิจารณาจากตารางการใช้ห้องตามตารางสอน
ที่ฝ่ายบริหารวิชาการจัดไว้ไห้ กรณีห้องข้างเคียงไม่มีครูเข้าสอนหรือครูเข้าห้องสายและนักเรียนส่งเสียงดัง 
รบกวนการเรียนของห้องอ่ืน  ให้ครูที่ได้รับความเดือดร้อนรายงานให้ฝ่ายบริหารวิชาการทราบทันที เพ่ือ
รายงานให้ผู้อำนวยการทราบต่อไป 
 
๑๑. เอกสาร ปพ. ๕ 
 ๑๑.๑ ฝ่ายวชิาการได้จัดทำ ปพ. ๕ พร้อมรายชื่อนักเรียนทุกห้อง ครูทุกท่าน ทุกรายวิชารับได้ที่ฝ่าย
วิชาการ 
 ๑๑.๒ การบันทึกรายการต่างๆ 
  ๑๑.๒.๑ การวิเคราะห์ผู้เรียน ด้านการเรียน ม.๑ และ ม. ๔   ให้ใช้ผลสอบ O-NET ใน
รายวิชานั้นๆ ส่วน ม. ๒,ม.๓ ม. ๕ และ ม.๖ ให้ใช้ผลการเรียนในรายวิชานั้นๆ ในชั้นที่ถัดลงมา ๑ ระดับชั้น 
(ปีการศึกษาที่ผ่านมา) 
  ๑๑.๒.๒ การวิเคราะห์ผู้เรียน ด้านพฤติกรรม ให้ใช้ผลการประเมิน SDQ ม.๑ และ ม. ๔ ให้
ประเมินใหม่ ส่วน ม. ๒,ม.๓ ม. ๕ และ ม.๖ ให้ใช้ผลการประเมินในชั้นที่ถัดลงมา ๑ ระดับชั้น (ปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา) 
  ๑๑.๒.๓ การบันทึกเวลาเรียนในช่องวันที่ ให้ใส่วัน จันทร์-วันศุกร์ (เช่น ๑๗-๑๘-๑๙-๒๐-
๒๑) ให้ครบทุกช่องส่วนในช่องเวลาเรียน ถ้าเป็นคาบเดียว ใส่เลข ๑,๒,๓  ตามลำดับ  ถ้าเป็นคาบคู่ ให้ใส่ ๑-
๒,๓-๔,....) 



๒๗ 
 

 

  ๑๑.๒.๔ ให้ใส่เครื่องหมาย ลงในช่องเวลาเรียนของนักเรียนแต่ละคน ถ้านักเรียนขาด ลา 
ให้ใส่ (ข) ขาดเรียน (ล) ลา 
  ๑๑.๒.๕ ช่องรวมเวลาเรียน  ตัวเลขด้านบน คือร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน ด้านล่าง คือ
จำนวนคาบเต็ม 
  ๑๑.๒.๖ อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค:ปลายภาค  ๕ วิชาหลัก ทั้งพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม 
ควรกำหนดสัดส่วนเป็น ๗๐:๓๐ ส่วนวชิาอ่ืน ๆ เช่น สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปศึกษา การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี อาจใช้สัดส่วน  ๘๐:๒๐ , ๙๐:๑๐ ตามความเหมาะสม 
  หมายเหตุ หลักสูตร ๕๑ เน้นให้เก็บคะแนนระหว่างภาคมากกว่าปลายภาค ซึ่งการเก็บ
ระหว่างภาคถือว่าเป็นการประเมินเพ่ือพัฒนานักเรียน (formative) ส่วนการเก็บคะแนนปลายภาคเป็นการ
ประเมินเพ่ือสรุปผล (summative) 
  ๑๑.๒.๗ การสอบจุดประสงค์ และการสอบกลางภาค ให้ใส่คะแนนที่นักเรียนได้ลงในช่อง
บันทกึคะแนน สำหรับนักเรียนที่ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด หลังจากมีการสอบแก้ตัวแล้ว จะได้ไม่เกิน
ครึ่งของคะแนนเต็ม ให้บันทึกดังนี้  คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน  นักเรียนสอบได้ ๒ คะแนน  หลังจากสอบแก้
ตัวแล้ว ได้ ๖ คะแนน (เกณฑ์ที่ครูกำหนด)  บันทึกคะแนนเป็น  ๒/๖  หากบันทึกเฉพาะ เลข ๒ แสดงว่า 
นักเรียนยังไม่สอบแก้ตัวเพื่อปรับคะแนน 
  หมายเหตุ  สำหรับการบันทึกคะแนน อาจใช้รูปแบบนอกเหนือจาก ปพ. ๕ ของโรงเรียนก็
ได้ โดยปิดทับลงไปในหน้าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  โดยต้องครบทุกหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ชั้นเรียนที่ได้กำหนดไว้ 
  ๑๑.๒.๘ การวัดและประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ขอรับได้ที่ฝ่ายวิชาการ เพ่ือ
นำมาปิดทับลงใน ปพ. ๕ 
  ๑๑.๒.๙ การวัดและประเมินผลด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  ผลการประเมินใน
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนปิดทับลงไป ปพ. ๕ หน้าการวัดและประเมินผลด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
  ๑๑.๒.๑๐ คำอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ พิมพ์ปิดทับ หรือเขียน ก็ได้ 
 
๑๒. การจัดทำแบบทดสอบกลางภาค/ปลายภาค 
 ในการดำเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค แนวปฏิบัติดังนี้ 
 ๑๒.๑ ใช้รูปแบบตามที่ฝ่ายวิชาการกำหนด 
 ๑๒.๒ ครูประจำวิชาออกข้อสอบโดยให้มีข้อสอบทั้งแบบปรนัยและอัตนัย  ในอัตราส่วน ๗๐:๓๐ 
หรือตามสัดส่วนที่ตกลงกัน 
 ๑๒.๓ นำข้อสอบ O-Net ในปีที่ผ่านๆ มาบรรจุลงไปในข้อสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคอย่างน้อย
ร้อยละ ๑๐  ของข้อสอบทั้งหมด เช่น ข้อสอบ  ๔๐  ข้อ มีข้อสอบ O-Net ๔-๕ ข้อเป็นต้น 
 ๑๒.๔ ข้อสอบควรครอบคลุมทั้ง ความรู้ความจำ(๑) ความเข้าใจ(๒) การนำไปใช้(๓) วิเคราะห์(๔) 
สังเคราะห์(๕) การประเมินค่า(๖) 
 ๑๒.๕ ข้อสอบต้องผ่านการหาค่า IOC โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มสาระเดียวกันจำนวน ๓-๕ คน 
(ค่า IOC คือ ค่าความเที่ยงตรงของข้อสอบ โดยค่าความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์ที่ใช้ได้อยู่
ระหว่าง ๐.๕๐-๑) 
 ๑๒.๖ ส่งข้อสอบต้นฉบับ พร้อมสำเนาครบถ้วนตามจำนวนผู้เข้าสอบ ให้ฝ่ายวิชาการตรวจสอบทัน
ตามกำหนดเวลา หากล่าช้ากว่ากำหนด ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ 
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๑๓. การรายงานผลการวัดและประเมินผลการเรียน 
 การวัดและประเมินผลการเรียน  ที่จะต้องรายงานให้ทันตามกำหนดเวลาตามปฏิทินงานฝ่ายวิชาการ 
ซึ่งหากล่าช้ากว่ากำหนดถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ มีดังนี้ 
 ๑๓.๑ การส่งสมุด ปพ. ๕ 
 ๑๓.๒ แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 
  ๑๓.๒.๑ กิจกรรมชุมนุม 
  ๑๓.๒.๒ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร 
  ๑๓.๒.๓ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน ์
  ๑๓.๒.๔ กิจกรรมแนะแนว 
 ๑๓.๓ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ครูที่ปรึกษา) แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน(ครูผู้สอน) 
 ๑๓.๔ การบันทึกข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบลงในโปรแกรม sgs 
 
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
 ๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) (ปพ.๑) 
  เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่ละช่วงชั้น ได้แก่ ผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม   ผลการ
ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์   เขียน  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน และผลการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนจะต้องจัดทำและออกเอกสารนี้ให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อจบ
การศึกษาแต่ละช่วงชั้น เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 
 - แสดงผลการเรียนของผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน 
 - รับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามข้อมูลที่บันทึกในเอกสาร 
 - ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกศึกษาของผู้เรียน 
 - ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงานหรือ ขอรับสิทธิประโยชน์อื่น
ใดที่พึงมีพึงได้ตามวุฒิการศึกษานั้น 
  

๒.  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) (ปพ.๒) 
  เป็นวุฒิบัตรที่มอบให้ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกาศและรับรอง
วุฒิการศึกษาของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับศักดิ์และสิทธิต่างๆ ของผู้สำเร็จการศึกษาตามวุฒิแห่ง
ประกาศนียบัตรนั้น  ประกาศนียบัตรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  ดังนี้ 
 - แสดงวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน 
 - ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน 
 - ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา เพ่ือสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงานหรือขอรับสิทธิประโยชน์    
อ่ืนใด ที่พึงมีพึงได้ตามวุฒิการศึกษาแห่งประกาศนียบัตรนั้น 
 ๓.  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 
เป็นเอกสารสำหรับสรุปผลการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่ละช่วงชั้น 
โดยบันทึกข้อมูลของผู้เรียนที่จบการศึกษาช่วงชั้นเดียวกัน รุ่นเดียวกัน ไว้ในเอกสารฉบับเดียวกัน เป็นเอกสาร
ที่ผู้บริหาร     โรงเรียนใช้สำหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนจบช่วงชั้น เป็นเอกสารทางการศึกษา
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ที่สำคัญที่สุด ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติหรือคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน ผู้ที่มีรายชื่อในเอกสารนี้ทุก
คน จะได้รับรองวุฒิทางการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา นำไปใช้
ประโยชน์ ดังนี้ 
 - เป็นเอกสารสำหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้สำเร็จการศึกษา  
 - เป็นเอกสารสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองความสำเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จ 
การศึกษาแต่ละคนตลอดไป 
 

 ๔. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.๔) 
 โรงเรียนจะจัดทำเอกสารนี้และมอบให้ผู้เรียนทุกคนเมื่อจบช่วงชั้น หรือจบหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เอกสารนี้จะใช้บันทึกผลการประเมินผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่โรงเรียน
กำหนดเป็นคุณลักษณะ    อันพึงประสงค์ของโรงเรียนแต่ละประการอย่างต่อเนื่อง และสรุปผลการประเมิน
เมื่อจบช่วงชั้น เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้แสดง หรือรับรองคุณลักษณะของตน ควบคู่กับระเบียนแสดงผลการ
เรียน (ปพ.๑)แบบแสดงผลการพัฒนา      คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.๔) นำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
- แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละประการ 
- ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อสมัครทำงาน หรือเมื่อมีกรณีอ่ืนใดที่
ผู้เรียนต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับประวัติความประพฤติหรือคุณความดีต่างๆ 
 
 ๕. แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕) 
เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทำข้ึน เพ่ือให้ผู้สอนใช้บันทึกข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน ตาม
แผนการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสำหรับพิจารณาตัดสินผลการเรียน
แต่ละรายวิชา เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์  ดังนี้ 

- ใช้เป็นเอกสารประกอบการดำเนินงานในการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน 
- ใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ รายงานและรับรองข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการวัดและ

ประเมินผลการเรียน 
 

 ๖. เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๖) 
เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทำข้ึนเพื่อบันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ ของ
ผู้เรียนแต่ละคน  ตามเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวมทั้งข้อมูลด้านอ่ืนๆ ของ
ผู้เรียนทั้งที่บ้านและโรงเรียน โดยจัดทำเป็นเอกสารรายบุคคล เพื่อใช้สำหรับสื่อสารให้ผู้ปกครองของผู้เรียน
แต่ละคนได้ทราบผลการเรียนและพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง แบบรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนรายบุคคล นำไปใช้ประโยชน์  ดังนี้ 

- รายงานผลการเรียน ความประพฤติ  และพัฒนาการของผู้เรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ 
- ใช้เป็นเอกสารสื่อสาร ประสานงานเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน 
- เป็นเอกสารหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการต่างๆ ของ

ผู้เรียน 
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 ๗. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.๗) 
เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทำข้ึน เพ่ือใช้เป็นเอกสารสำหรับรับรองสถานภาพผู้เรียนหรือผลการเรียนของ
ผู้เรียนเป็นการชั่วคราวตามที่ผู้เรียนร้องขอ ทั้งกรณีท่ีผู้เรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนและเมื่อจบการศึกษาไป
แล้ว ใบรับรองผลการศึกษา นำไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 

- รับรองความเป็นผู้เรียนของโรงเรียนที่เรียนหรือเคยเรียน 
- รับรองและแสดงความรู้ วุฒิของผู้เรียน 

 - ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ  สมัครเข้าทำงาน หรือเมื่อมี
กรณีอ่ืนใดที่ผู้เรียนต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู้ หรือสถานะ การเป็นผู้เรียนของตน 
 - เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใช้สิทธิ์ความเป็น ผู้เรียน หรือการได้รับการ
รับรองจากโรงเรียน 
 
 ๘. ระเบียนสะสม (ปพ.๘) 
เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทำข้ึนเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคล  
โดยจะบันทึกข้อมูลของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑๒ ปี  ระเบียนสะสม นำไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 

- ใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผู้เรียน 
- ใช้เป็นขอ้มูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ  ผลการเรียนและการปรับตัวของผู้เรียน 
- ใช้ติดต่อสื่อสาร รายงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
- ใช้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ รับรอง และยืนยันคุณสมบัติของผู้เรียน 
 

 ๙. สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.๙) 
 เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทำข้ึน  เพื่อแสดงรายวิชาทั้งหมดตามหลักสูตรของโรงเรียนแต่ละช่วงชั้น 
พร้อมด้วยรายละเอียดของแต่ละรายวิชา ประกอบด้วย ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้  คำอธิบายรายวิชา และผล
การประเมินผลการเรียนของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ศึกษาหลักสูตรของ โรงเรียนว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง 
สำหรับการวางแผนการเรียนและใช้สิทธิ์ในการเทียบโอนผลการเรียนได้ถูกต้อง  เหมาะสมกับความสามารถ
ของตน สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.๙)  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 

- ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนในแต่ละช่วงชั้น 
- บันทึกและแสดงผลการเรียนของผู้เรียนในการเรียนแต่ละรายวิชา 
- รายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
- ใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอนผลการเรียน  ในกรณีที่ผู้เรียนย้ายโรงเรียน 
- เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน รายงาน และรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 
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