
                             

 

 

คูมือดำเนินงาน 

กลุมบริหารงานวิชาการ 

 
 

โรงเรียนบานดอนบม 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต ๑ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

๑.ขอมูลท่ัวไป 

 ๑.๑  โรงเรียนบานดอนบม 

   ท่ีต้ัง หมูท่ี ๑๓ ตำบล เมืองเกา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  รหัสไปรษณีย ๔๐๐๐๐  

โทรศัพท  ๐๔๓-๙๑๖๐๑๕  e-mail :  donbomsch@gmail.com   

Facebook Page : โรงเรียนบานดอนบม จ.ขอนแกน 

   พื้นท่ีท้ังหมด  ๑๑ ไร   ๒ งาน   ๒๕  ตารางวา       

   ประวัติโดยสังเขป โรงเรียนบานดอนบม จัดตั้งขึ ้นครั ้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม 

๒๔๖๓ โดยใชช่ือโรงเรียนวาโรงเรียนประชาบาล ตำบลพระลับ ๕ (วัดกลางบุรี) โดยใชศาลาวัด วัดกลางบุรีเปน

สถานท่ีเรียนมีครูคนแรกช่ือ นายโดด รักออน 

               ตอมา เมื่อวันท่ี ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๗๑ ไดยายมาเรียนท่ีศาลาวัดทาราชไชยศรีและ

เปล่ียนช่ือโรงเรียนเปนโรงเรียนประชาบาล ตำบลเมืองเกา๑ (วัดทาราชไชยศรี) เปดทำการสอนต้ังแตช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี ๑ ถึง ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 

               วันท่ี ๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ นายหนูจันทร เมืองครุฑ ครูใหญพรอมชาวบานได

รวมกันสรางอาคารเรียนแบบ ป.๑ ขนาด ๔ หองเรียน ข้ึนเปนเอกเทศ ในบริเวณท่ีต้ังโรงเรียนในปจจุบันและ

ไดยายมาทำการเรียนการสอน ในสถานท่ีสรางใหมเมื่อ วันท่ี ๑ เดือนมกราคม ๒๔๘๔ และไดรับการเปล่ียนช่ือ

โรงเรียนเปนโรงเรียนประชาบาล ตำบลเมืองเกา ๑ (ดอนบมราษฎรบำรุง) เมื่อวันท่ี ๑๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. 

๒๔๘๔ 

                วันท่ี ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ไดเปล่ียนช่ือจากโรงเรียนประชาบาล ตำบลเมืองเกา ๑ 

(ดอนบมราษฎรบำรุง) ข้ึนกับกรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการเปดทำการสอนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ ถึง

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 

                  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ไดโอนเขาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด กระทรวงมหาดไทยและในป

เดียวกันไดโอนเขาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อรัฐมี

นโยบายใหทุกโรงเรียนเปล่ียนช่ือโรงเรียนโดยใหตัดขอความในวงเล็บทายช่ือโรงเรียนท้ิง ดังนั้นปจจุบันจึงมีช่ือ

เปนโรงเรียนบานดอนบม 

   สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน ชุมชนบานดอนบม เปนชุมชนเกาแกอยูชานเมือง  อาชีพ

หลักคือ รับจางท่ัวไป 

mailto:donbomsch@gmail.com


   ๑.๒  ช่ือผูอำนวยการโรงเรียน  นางวิเมลือง ถ่ินปรุ  อายุ  ๕๕ ป  โทรศัพท ๐๘๖๘๕๐๙๐๑๒  วุฒิ

การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  ดำรงตำแหนงผูบริหารโรงเรียนนี ้เมื่อวันท่ี ๒๐ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒  รวม  

๑ ป  ๑๐ เดือน 

 ๑.๓  วิสัยทัศน (VISION) 

         โรงเรียนบานดอนบม สามารถจัดการศึกษาเด็กปกติและการศึกษาพิเศษเรียนรวม ใหผูเรียนมี

คุณภาพ ตามมาตรฐานหลักสูตร คุณธรรม  จริยธรรม  มีนิสัยใฝรูใฝเรียน มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ มี

ความรูพื้นฐาน ในการประกอบอาชีพ รักและภูมิใจในทองถิ่นโดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรม แหลงเรียนรู   ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน และชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  

๑.๔  อัตลักษณของนักเรียน 

          ผูเรียนมีวินัย 

๑.๕  เอกลักษณของโรงเรียน  

                  โรงเรียนคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดการศึกษา / โครงสรางการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือปฏิบัติงานฝายวิชาการ 

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 

งานวิชาการเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ี พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข

เพิ่มเติม ( ฉบับ2 ) พ.ศ.2545 มุงใหกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากท่ีสุดดวย

เจตนารมณท่ีจะใหสถานศึกษาดำเนินการไดโดยอิสระ คลองตัวรวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และ การมีสวนรวมจากผูท่ีมีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสำคัญทำให

สถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูตลอดจนการ

วัดผล ประเมินผล รวมท้ังวัดปจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถ่ินไดอยางมีคุณภาพ และ 

มีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการมีอิสระ คลองตัว รวดเร็ว และ สอดคลองกับความตองการของ 

นักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน 

2. เพื่อใหการบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนไดมาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคลองกับ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และ จากการประเมิน

หนวยงานภายนอก 

3. เพื่อใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู ตลอดจนปจจัยหนุนการเรียนรูท่ีสนองตอ

ความตองการของผูเรียน ชุมชน และ ทองถ่ิน โดยยึดผูเรียนเปนสำคัญไดอยางมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ 

4. เพื่อใหโรงเรียนไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของ

บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และ สถาบันอื่น ๆ อยางกวางขวาง 

 

ขอบขายภารกิจ 

1. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 

2. การจัดทำทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล 

3. การบริหารกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

4. การสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 

5. การสงเสริมพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

6. การพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู 

7. การสรางเครือขายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 

งานในฝายวิชาการ 

1. งานธุรการฝายวิชาการ 

2. งานหลักสูตรและการสอน 



3. งานกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพฒันาผูเรียน 

4. งานทะเบียน 

5. งานวัดผล 

6. งานศูนยส่ือและแหลงเรียนรู 

7. งานศูนย ICT 

8. งานหองสมุด 

9. งานแนะแนว 

10. งานประกันคุณภาพการศึกษา 

11. งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

12. งานนิเทศและบริการทางการศึกษา 

 

งานธุรการฝายวิชาการ/ธุรการกลุมสาระการเรียนรู 

1. จัดทำทะเบียนคุมและจัดทำแฟมเอกสารหนังสือรับ-สงของฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรู 

2. ประสานงาน แจงหนังสือเวียนตาง ๆ ใหผูเกี่ยวของทราบ 

3. จัดทำวาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุมของฝายวิชาการเสนอผูเกี่ยวของทราบ

ตามลำดับ 

4. รับผิดชอบการเบิก - จายพัสดุ ตรวจสอบและรายงานพัสดุครุภัณฑประจำปของสำนักงานฝาย

วิชาการ 

5. ควบคุมการออกเกียรติบัตรของฝายวิชาการ 

6. อื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ผูรับผิดชอบงาน  

1. นางสาวพรรณเทวี  พาภักดี  ตำแหนง คร ู  หัวหนางาน 

2. นางจิรา รักษาภักดี   ตำแหนง คร ู  กรรมการ 

3. นางสาวสุดใจ   พงษเพียจันทร  ตำแหนง  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

งานหลักสูตรและการสอน 

1. หลักสูตรสถานศึกษา 

    1.1 ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สาระแกนกลางของ 

กระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหา และความตองการของสังคม ชุมชน และทองถ่ิน 

    1.2 วิเคราะหสภาพแวดลอม และ ประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อก าหนดวิสัยทัศน ภารกิจ 

เปาหมาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงคโดยมีสวนรวมของทุกฝายในโรงเรียน และชุมชน 



    1.3 จัดทำโครงสรางหลักสูตรและสาระตาง ๆ ท่ีกำหนดใหมีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับ

วิสัยทัศน เปาหมาย และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระท้ังในกลุมสาระการ

เรียนรูเดียวกันและระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม 

    1.4 นำหลักสูตรไปใชในการจัดการเรยีนการสอน และบริหารจัดการการใชหลักสูตรใหเหมาะสม 

    1.5 เสนอแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

    1.6 จัดทำหลักสูตรและแนวปฏิบัติการใชหลักสูตร 

    1.7 ตรวจสอบเกี่ยวกับการโอน/ยาย หลักสูตรระหวางโรงเรียนและหลักสูตรอื่น 

    1.8 สำรวจความตองการของผูรับบริการในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน รวมท้ังกำหนดแนว

ทางการใชหลักสูตร เสนอแนะกลุมงาน งาน ท่ีเกี่ยวของในการดำเนินงาน  

ผูรับผิดชอบงาน  

1. นางสาวพรรณเทวี  พาภักดี  ตำแหนง คร ู  หัวหนางาน 

2. นางจิรา รักษาภักดี   ตำแหนง คร ู  กรรมการ 

3. นางสาวสุดใจ   พงษเพียจันทร  ตำแหนง  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

2. การจัดตารางสอน/จัดครูเขาสอน/จัดสอนแทน 

2.1 สำรวจความรู ความสามารถของครู และความสอดคลองของครูกับหลักสูตรของโรงเรียน 

ประสานกับกลุมบริหารงานบุคคลเพื่อจัดสรรอัตรากำลัง 

2.2 วิเคราะหโครงสรางหลักสูตร สำรวจความตองการ ความถนัดความสนใจรวมกับกลุมงานแนะแนว 

และเสนอแนะตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อจัดรายวิชาใหนักเรียนลงทะเบียน 

2.3 จัดตารางสอนนักเรียน ครู ตารางการใชหอง และติดตาม ควบคุมใหการดำเนินการตาม

ตารางสอนใหถูกตอง ท้ังการเรียนและการสอน 

2.4 กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนแทน ติดตามผลการปฏิบัติ 

ผูรับผิดชอบงาน  

1. นางสาวพรรณเทวี  พาภักดี  ตำแหนง คร ู  หัวหนางาน 

2. นางจิรา รักษาภักดี   ตำแหนง คร ู  กรรมการ 

3. นางสาวสุดใจ   พงษเพียจันทร  ตำแหนง  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

งานกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1. งานกลุมสาระการเรียนรู 

1.1 จัดโครงสรางการบริหารกลุมสาระการเรียนรู 

1.2 บริหารกลุมสาระการเรียนรูใหเปนไปตามหลักสูตรของโรงเรียน สอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน 

พันธะกิจและเปาหมายของโรงเรียน และของหลักสูตร 



1.3 ควบคุม ดูแล กำกับการใชหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรู ประเมินผลการใชหลักสูตรอยาง

ตอเนื่อง รวมท้ังเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเมื่อพบขอบกพรอง หรือจุดท่ีควรพัฒนา 

1.4 จัดทำเอกสารแผนงาน/โครงการตามฝายธุรการโรงเรียนกำหนดและสอดคลองกับแผนงาน

โรงเรียน 

1.5 ควบคุม ดูแล กำกับใหครูในกลุมสาระการเรียนรูทุกคนจัดทำหลักสูตรช้ันเรียน แผนการจัดการ

เรียนรูและสอนตามแผนการจัดการเรียนรูการตรวจสมุด ปพ.5 ขอสอบกลางภาค ขอสอบปลายภาค การ

ประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน สมรรถนะของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

1.6 กำกับติดตามใหครูเขาสอนตามตารางสอนทุกคาบ จัดสอนซอมเสริม สอนชดเชยและสอนแทน

เมื่อครูในกลุมสาระลาหรือไปราชการ 

1.7 จัดใหมีการนิเทศงานวิชาการในกลุมสาระการเรียนรูประชุมครูในสังกัดอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

เพื่อปรับปรุงแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยในช้ันเรียน และการพัฒนาครูโดยการ

ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน 

1.8 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และรวมกับงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

1.9 ประสานงานระหวางกลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในการบูรณาการการเรียน

การสอนระหวางกลุมสาระ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1.10 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของกลุมสาระ 

1.11 ประสานงานใหมีการจัดหา ผลิต และใชส่ือการเรียนการสอน ปรับซอมส่ือการเรียนการสอน 

1.12 จัดใหมีการพัฒนาครูดานวิชาการในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

1.13 สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการรูปแบบตาง ๆ เชน การประกวด แขงขันและสาธิต 

1.14 จัดระบบขอมูล สถิติเอกสารสารสนเทศของกลุมสาระการเรียนรู 

1.15 กำกับดูแลกิจกรรมชุมชน และโครงการพิเศษท่ีอยูในความรับผิดชอบของกลุมสาระการเรียนรู 

1.16 จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของกลุมสาระการเรียนรูเสนอตอโรงเรียนเมื่อส้ิน 

ภาคเรียน/ป 

ผูรับผิดชอบงาน 

1. นางสาวพรรณเทวี  พาภักดี  ตำแหนง คร ู  หัวหนางาน 

2. หัวหนากลุมสาระทุกกลุมสาระทุกกลุมสาระ   กรรมการ 

3. นางสาวสุดใจ   พงษเพียจันทร  ตำแหนง  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

2. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

2.1 กำหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และนโยบายของ 

สถานศึกษา 

2.2 จัดทำคูมือ แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 



2.3 กำกับ ติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและนักเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย

และมีประสิทธิภาพ 

2.4 ประสานงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษาทุกรูปแบบกับทุกฝายใหเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด 

2.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและนักเรียน สรุปรายงานเสนอตอโรงเรียนและ

ฝายท่ีเกี่ยวของ 

ผูรับผิดชอบงาน  

1. นายพิทยา สมปญญา  ตำแหนง คร ู  หัวหนางาน 

2. นางสาวพรรณเทวี  พาภักดี  ตำแหนง  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

งานทะเบียน 

1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ เอกสาร ระเบียบ คูมือ เกี่ยวกับงานทะเบียนและจัดเก็บเปนแฟมอยางเปน

ระบบ 

2. ดำเนินการกรอกขอมูลนักเรียน ลงทะเบียนขอมูลลงในโปรแกรม Student 51 ในระบบงาน

ทะเบียน 

3. เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานท่ีเกี่ยวของตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

4. จัดทำแบบฟอรม แบบคำรองตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานทะเบียน 

5. แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับงานทะเบียน 

     5.1 การลาออก 

5.1.1 ผูปกครองนักเรียนมาติดตอโดยตรงท่ีงานทะเบียน 

5.1.2 ขอแบบคำรองใบลาออกและกรอกรายละเอียด 

5.1.3 ผูปกครองนักเรียนหรือบิดา มารดา ลงช่ือรับทราบการลาออก 

5.1.4 เตรียมรูปถายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป เพื่อจัดทำเอกสาร (รูปถายเปนรูปปจจุบัน 

เครื่องแบบนักเรียน ไมเปนรูปท่ีอัดดวยระบบโพลารอยด) 

     5.2 การขอรับหลักฐาน ปพ.1 

5.2.1 รับคำรองท่ีฝายทะเบียน 

5.2.2 ย่ืนคำรองขอหลักฐาน 

5.2.3 ถาเปนการขอ รบ.1-ต, รบ.1-ป, ปพ.1 ฉบับท่ี2 ปพ.1 (จบการศึกษาต้ังแตป 2547) ใช 

รูปถายขนาด 3x4 ซม. จำนวน 2 รูป (รูปถายท้ัง 2 ขนาด เปนรูปหนาตรง สวมเส้ือเช้ิตขาว ไมสวมแวนตาดำ

ไมสวมหมวก) 

- ถาเปนการขอแทนฉบับท่ีหาย ใหแจงความและนำหลักฐานแจงความมาแสดง ถาเปนการ 

ขอใบรับรอง 

- นักเรียนท่ีกำลังเรียนในโรงเรียนตองใหผูปกครองท่ีมีช่ือในทะเบียนบานมายื่นคำรองดวยตนเอง 



- ใชรูปถายขนาด 3x4 ซม.แตงเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 1 รูป 

ผูรับผิดชอบงาน  

1. นางศิริลักษณ  เปรียบเหมือน  ตำแหนง คร ู  หัวหนางาน   

2. นายพิทยา สมปญญา  ตำแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

 

งานวัดผล 

1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ เอกสาร ระเบียบ คูมือ เกี่ยวกับงานวัดผลและจัดเก็บเปนแฟมอยางเปนระบบ 

เชน แบบ ปพ. ตาง ๆ เชน ปพ.5 , ปพ.6  

2. ประสาน ดำเนินการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ ตามท่ีนักเรียนลงทะเบียนเรียนไวในแตละ

ภาคเรียนลงในโปรแกรม Student 51 ในระบบงานทะเบียน-วัดผล 

3. จัดทำแบบฟอรม แบบคำรองตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานวัดผล 

4. เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานท่ีเกี่ยวของตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

5.จัดทำและตรวจสอบระเบียบแสดงผลการเรียน ( ปพ.1 ) ใหถูกตองและเปนปจจุบันอยูเสมอ ออกให

ระเบียน แสดงผลการเรียนใหแกนักเรียนท่ีจบหลักสูตรและประสงคจะลาออก 

6. จัดทำรายงานผลการเรียนของผูเรียนท่ีจบหลักสูตร ( ปพ.1 ) ใหเสร็จส้ินเรียบรอยภายใน 30 วัน

นับแตวันอนุมัติผลการเรียนสงหนวยงานเจาของสังกัด ใหถูกตองตามระเบียบ 

7. ดำเนินการในการออกประกาศนียบัตรแกผูสำเร็จการศึกษา จัดทำทะเบียนคุมและการจาย

ประกาศนียบัตรแกผูสำเร็จการศึกษา 

8. ดำเนินการในการออกเอกสารรับรองผลการเรียน รับรองการเปนนักเรียน เอกสารแสดงผลการ

เรียนภาษาอังกฤษและเอกสารรับรองอื่น ๆ ท่ีนักเรียนรองขอ 

9. ใหความรวมมือกับสถานศึกษาอื่นท่ีขอตรวจคุณวุฒิและดำเนินการในการขอตรวจสอบคุณวุฒิของ

นักเรียน 

10. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอผอนผันการเรียน การหยุดพักการเรียน การเปล่ียนแปลงวิชาเรียน การ

ถอน การขอเพิ่มวิชาเรียน 

11. การควบคุมดูแล กำกับ ติดตาม งานดานวัดผลประเมินผลใหเปนไปตามแนวปฏิบัติและปฏิทินท่ี

กำหนด 

12. ดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการเรียนการประเมินผลการเรียนใหถูกตองเปนปจจุบัน มีการจัดเก็บ

อยางเปนระบบ สะดวกแกการสืบคนและใหบริการ 

13. ดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไมถึง รอยละ 80 ประกาศรายช่ือผูท่ีมีเวลาเรียนไมครบ

รอยละ 80 การผอนผันใหเขาประเมินผลปลายภาคเรียน รวมท้ังประกาศรายช่ือผูไมมีสิทธิเขารับการ

ประเมินผลปลายภาคเรียนแจงผูเกี่ยวของทราบ 

14. ดำเนินการจัดทำตารางสอบกลางภาค ปลายภาค ประสานงานกับงานธุรการฝายวิชาการในการ

ออกคำส่ังการ 



สอบตาง ๆ จัดเตรียมอุปกรณการสอบ เก็บรักษาขอสอบไว1 ภาคเรียน และดำเนินการจำหนายใหถูกตองตาม

ระเบียบ 

15. ดำเนินการเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงผลการเรียนของนักเรียนท่ีไมผานรายวิชา และการ

ลงทะเบียนเรียนซ้ำ 

16. จัดทำสารสนเทศผลการวัดและประเมินความรู, คุณลักษณะฯ, การอาน คิดวิเคราะหและเขียน, 

สมรรถนะ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 17. ควบคุม ดูแล กำกับใหครูในกลุมสาระการเรียนรูทุกคนจัดทำหลักสูตรช้ันเรียน แผนการจัดการ

เรียนรูและสอนตามแผนการจัดการเรียนรูการตรวจสมุด ปพ.5 ขอสอบกลางภาค ขอสอบปลายภาค การ

ประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน สมรรถนะของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

18. แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดผลใหผูเกี่ยวของทราบ 

ผูรับผิดชอบงาน  

1. นางศิริลักษณ  เปรียบเหมือน  ตำแหนง คร ู  หัวหนางาน   

2. นางสาวพรรณเทวี   พาภักดี  ตำแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

 

งานศูนยสื่อและแหลงเรียนรู 

1. สำรวจส่ือการสอนของครูทุกคน ทุกกลุมสาระ รวบรวมเปนระบบ เพื่อใชส่ือการสอนรวมกันได 

2. สำรวจ/จัดอบรม/เผยแพร ส่ือนวัตกรรมของครูทุกกลุมสาระ 

3. สำรวจแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินท้ังในสถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ินท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

4. จัดทำเอกสารเผยแพรแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินใหแกครู สถานศึกษาอื่น บุคคลองคกร 

หนวยงาน 

5. จัดต้ังและพัฒนาแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินรวมท้ังพัฒนาใหเกิดองคความรู 

6. สงเสริมสนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูท้ังใน และนอกโรงเรียนการจัดกระบวนการเรียนรูให

ครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน 

7. รวมกับฝาย/งาน/กลุมสาระ ในการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

8. ประเมิน/สรุปผล การใชส่ือและแหลงเรียนรูของครูจากนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน 

ผูรับผิดชอบงาน  

1. นางนุชจรินทร   รื่นรมย ตำแหนง คร ู  หัวหนางาน 

2. นางศิริลักษณ  เปรียบเหมือน ตำแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

 

งานศูนย ICT 

1. จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรตามโครงสรางของหลักสูตร ท่ีโรงเรียนกำหนด 



2. จัดสอนโปรแกรมเสริมใหกับนักเรียนท่ีสนใจเปนพิเศษ รวมท้ังใหบริการชุมชนเกี่ยวกับวิชาดาน

คอมพิวเตอร 

3. จัดอบรมคอมพิวเตอรใหแกครูและบุคลากรในโรงเรียน ใหมีความรูแลวนำไปใชปฏิบัติงานในหนาท่ี 

4. ใหบริการใชเครื่องคอมพิวเตอรแกบุคลากรในโรงเรียน และหนวยงานอื่น 

5. วางระบบเครือขายคอมพิวเตอรในโรงเรียน เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน โดยเช่ือมโยงกับ

แหลงขอมูลท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน รวมท้ังจัดทำเผยแพรเว็บไซตโรงเรียนและฝาย/กลุมงานอื่น ๆ 

6. ใหความชวยเหลือในการจัดทำขอมูลดวยคอมพิวเตอรเมื่อฝายตาง ๆ รองขอ 

7. จัดทำเอกสารสรุปผลงานปจจัยงานดานคอมพิวเตอรเสนอตอโรงเรียนเมื่อส้ินภาคเรียน 

8. งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

ผูรับผิดชอบงาน  

1. นายพิทยา   สมปญญา  ตำแหนง คร ู  หัวหนางาน 

2. นางสาวพรรณเทวี  พาภักดี  ตำแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

 

งานหองสมุด 

1. จัดทำแผนปฏิบัติการ งบประมาณ โครงการของงานหองสมุดใหเปนไปตามนโยบายของโรงเรียน 

2. จัดและพัฒนาสถานท่ีหองสมุดใหเหมาะสมกับเปนแหลงคนควาหาความรูไดตลอดเวลาและ

หลากหลาย 

3. จัดใหมีวัสดุ ครุภัณฑ และเครื่องอำนวยความสะดวกท่ีเพียงพอกับจำนวนสมาชิก 

4. ดูแล เก็บรักษา ซอมบำรุง ครุภัณฑ ใหอยูในสภาพท่ีดีใชการไดตลอด 

5. จัดหา ซื้อ ทำเอกสาร วารสาร และส่ิงพิมพตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการคนควาหาความรูและ

ความบันเทิง 

6. จัดบรรยากาศ สถานท่ีและส่ิงแวดลอม การบริการใหชักจูงบุคคลภายนอกใหเห็นประโยชน และ

เขามาใชบริการ 

7. จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนของโรงเรียนมีนสัิยรักการอาน 

8. จัดทำสถิติ ขอมลูเกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมท้ังประเมินผลงานท่ีปฏิบัติตลอดภาคเรียน/ป 

9. ใหบริการใชหองสมุดแกนักเรียน ครู และบุคคลภายนอกงานบริการหองสมุด คืองานท่ีหองสมุด

จัดทำข้ึนเพื่ออำนวยความสะดวกแกผูใชในดานการอาน การคนควาหาความรูและสงเสริมการอานให

กวางขวางและท่ัวถึง เพื่อใหผูใชไดรับสารสนเทศอยางรวดเร็ว และตรงตามความตองการมากท่ีสุด รวมถึงการ

จัดบรรยากาศท่ีดี เปนระเบียบ ทำใหผูใชเกิดความรูสึกท่ีดีและประทับใจเมื่อเขาใชบริการความสำคัญของงาน

บริการหองสมุด งานบริการเปนหัวใจสำคัญของหองสมุด เปนงานท่ีเกี่ยวของกับผูใชทุกระดับ สำหรับงาน

บริการของหองสมุดโรงเรียน มีสวนสำคัญท่ีทำใหนักเรียน ผูปกครองและชุมชน มาใชหองสมุดมากข้ึนงาน

บริการเปนงานท่ีหองสมุดทำข้ึน เพื่อสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน ใหนักเรียนเกิดการเรียนรู รูจักศึกษา



คนควาดวยตนเอง ใชประโยชนจากการอานเพื่อเพิ่มพูนความรูตลอดจนนำความรูไปประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนในชีวิตประจำวันไดเปนอยางดี 

วัตถุประสงคของการใหบริการหองสมุด 

1. เพื่อสงเสริมการอาน 

2. เพื่ออำนวยความสะดวกแกผูใชหองสมุด 

3. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ีและคุมคา 

4. เพื่อใหเกิดความรู ความเพลิดเพลิน พัฒนาสมองใหมีสติปญญาเฉลียวฉลาด สามารถนำส่ิงท่ีไดจาก

การอานไปปฏิบัติ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคท่ีตนตองการ 

ประเภทของงานบริการหองสมุด 

งานบริการของหองสมุดมีหลายอยาง ข้ึนอยูกับนโยบายและวัตถุประสงคของหองสมุด สำหรับ

หองสมุดโรงเรียนโดยท่ัวไป มีดังนี ้

1. บริการการอาน เปนบริการหลักของหองสมุดท่ีจัดหาและคัดเลือกหนังสือ ส่ิงพิมพตาง ๆ มาไวเพื่อ 

ใหบริการ และจัดเตรียมสถานท่ีใหอำนวยความสะดวกตอการอาน เพื่อตอบสนองความตองการ และความ

สนใจของผูใชมากท่ีสุด 

2. บริการยืม - คืน คือบริการใหยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ ตามระเบียบการยืม

ของหองสมุดแตละแหง เพื่อใหความสะดวกในการใชในกรณีท่ียืมเกินกำหนด ผูยืมจะตองเสียคาปรับตามอัตรา

ท่ีหองสมุดกำหนด 

3. บริการหนังสือจอง เปนบริการท่ีหองสมุดจัดแยกหนังสือรายวิชาตาง ๆ ท่ีครูผูสอนกำหนดให

นักเรียนอานประกอบ รวมท้ังเปนบริการพิเศษท่ีจัดข้ึนในกรณีท่ีหนังสือนั้นมีจำนวนนอย แตมีผูใชตองการ

จำนวนมาก โดยแยกไวตางหาก และมีกำหนดระยะเวลาใหยืมส้ันกวาหนังสือท่ัวไป 

4. บริการแนะนำการใชหองสมุด เปนบริการเพื่อแนะนำผูใชใหทราบวา หองสมุดจัดบริการอะไรบาง 

ใหกับผูใช เชน การปฐมนิเทศแนะนำแกนักเรียนท่ีเขาเรียนในช้ันปแรก หองสมุดสวนใหญจะจัดทำคูมือการใช

หองสมุด เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับหองสมุด เชน ประวัติของหองสมุด ระเบียบการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

มารยาทในการใชหองสมุด บริการและกิจกรรมตาง ๆ ของหองสมุด เปนตน 

5. บริการตอบคำถามและชวยการคนควา เปนบริการท่ีครูบรรณารักษหรือเจาหนาท่ีหองสมุด จะชวย

ใหคำแนะนำและบริการตอบคำถามแกนักเรียนและผูใชท้ังคำถามท่ัวไปเกี่ยวกับการใชหองสมุด และคำถามท่ี

ตองคนหาคำตอบจากทรพัยากรสารสนเทศตาง ๆ ในหองสมุด 

6. บริการแนะแนวการอาน เปนบริการสำคัญท่ีหองสมุดจัดข้ึนเพื่อสงเสริมการอาน พัฒนานิสัยรักการ

อาน และใชเวลาวางใหเปนประโยชนนอกจากนี้ยังเปนการชวยเหลือผูใชหองสมุดท่ีมีปญหาในการอาน ผูท่ีไม

อยากอานหนังสือ หรือเลือกหนังสืออานไมเหมาะสมกับความตองการของตน 

7. บริการสอนการใชหองสมุด เปนบริการของหองสมุดในโรงเรียนท่ีจัดสอนใหแกนักเรียนท่ีเขาเรียน

ใหมในช้ันปแรก เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการใชหองสมุด การเลือกใชทรัพยากรสารสนเทศแตละประเภท และ

บริการตาง ๆ ของหองสมุด ใหผูใชสามารถใชประโยชนจากหองสมุดไดอยางเต็มท่ี 



8. บริการสืบคนฐานขอมูล เปนบริการสืบคนฐานขอมูลหนังสือของหองสมุดชวยใหผูใชสามารถคนหา 

หนังสือดวยตนเองไดสะดวก รวดเร็วข้ึน 

9. บริการรวบรวมบรรณานุกรม เปนการรวบรวมรายช่ือหนังสือ สำหรับใชประกอบการเรียนการสอน 

ในรายวิชาตาง ๆ รวมถึงการรวบรวมบรรณานุกรมหนังสือใหมประจำเดือนท่ีหองสมุดออกใหบริการแกผูใช 

10. บริการขาวสารทันสมัย เปนบริการท่ีชวยใหผูใชหองสมุดไดทราบขอมูลใหมๆ ในสาขาวิชาตาง ๆ 

โดยการถายสำเนาหนาสารบัญวารสารฉบับลาสุดท่ีหองสมุดไดรับรวบรวมไวในแฟม เพื่อใหบริการแกผูใชใน

การศึกษาคนควา 

11. บริการอินเทอรเน็ต ผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลบนอินเทอรเน็ตท่ีสนใจไดท่ัวโลก ซึ่งทำใหผูใช

สามารถเขาถึงสารสนเทศท่ีทันสมัยไดมากข้ึน ตรงตามความตองการและสะดวกรวดเร็ว 

12. บริการอื่น ๆ ท่ีหองสมุดอาจจัดข้ึน เชน บริการโสตทัศนวัสดุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส บริการหองสมุด 

เคล่ือนท่ี บริการชุมชน บริการขอใชสถานท่ีประชุม เปนตน 

     12.1 บริการส่ืออิเล็กทรอนิกสเปนบริการคนควาหาความรูดวยส่ืออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เชน  

ส่ือมัลติมีเดีย ซีดีรอม ดีวีดี วีซีดี เปนตน 

     12.2 บริการหองสมุดเคล่ือนท่ี เปนบริการการอานท่ีหองสมุดจัดไวตามมุมตาง ๆ ของโรงเรียน 

เพื่อสงเสริมการเรียนรู เชน ระเบียงอาคาร สวน ศาลารักการอาน ฯลฯ เปนการใหบริการอยางไมเปนทางการ 

งายๆ และตกแตงดวยธรรมชาติอยางสวยงาม ตามสภาพของสถานท่ีนั้น ๆ 

     12.3 บริการชุมชน เปนบริการท่ีขยายโอกาสทางการศึกษาคนควาใหกวางออกไป โดยหองสมุด

จะจัดหนังสือและส่ิงพิมพ ไปใหบริการแกชุมชนและหนวยงานตาง ๆ รอบโรงเรียน เชน ท่ีวัด ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก จุดบริการรานคา เพื่อเปนการปลูกฝงนิสัยรักการอานใหแกเด็ก และประชาชนในชุมชนทุกเพศ ทุกวัย เพื่อ

เพิ่มพูนความรู ขาวสาร และทันตอเหตุการณ 

ผูรับผิดชอบงาน  

1. นางสาวสุดใจ  พงษเพียจันทร  ตำแหนง  ครู  หัวหนางาน  

2. นางอัจฉราพร  มะลิทอง  ตำแหนง  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

งานแนะแนว 

1. จัดองคกรบริหารงานแนะแนวใหมีผูรับผิดชอบปฏิบัติงานดานตาง ๆ ท่ีกำหนดในขอบขายของการ

บริการแนะแนว 

2. ดำเนินการในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา รางวัลการศึกษาตาง ๆ และดำเนินการ

เกี่ยวกับกองทุนอื่น ๆ เพื่อการศึกษา 

3. ประสานงานใหกับวิทยากรและสถาบันการศึกษาภายนอกเขามาใหการแนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ รวมท้ังนักเรียนกลุมท่ีสนใจไปศึกษาจากสถานศึกษา สถานประกอบการหรือสถานประกอบอาชีพอิสระ

ภายนอก 

4. จัดแผนงาน โครงการแนะแนว และการจัดปฏิทินปฏิบัติงานประจำป 



5. ประสานงานการจัดสอนวัดความรูความสามารถทางวิชาการกับสถาบันการทดสอบตาง ๆ รวมท้ัง

ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบเขาศึกษาตอของนักเรียนช้ัน ม.3  

6. จัดเก็บและรวมรวมสถิติขอมูลดานตาง ๆ ตลอดจนปการศึกษา และนำเสนอเปนเอกสารเผยแพร

เมื่อส้ินภาคเรียน/ป 

7. การจัดกิจกรรมแนะแนว 

    7.1 การบริการแนะแนว 

         7.1.1 งานศึกษารวบรวมขอมูล โดยศึกษา รวบรวม วิเคราะห สรุป และนำเสนอขอมูลของ

ผูเรียน 

         7.1.2 งานสารสนเทศ โดยจัดศูนยสารสนเทศทางการแนะแนวในรูปศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 

โดยครอบคลุมดานการศึกษา อาชีพ ชีวิต และสังคม 

         7.1.3 งานใหคำปรึกษา อบรมทักษะการใหคำปรึกษาเบ้ืองตนแกครูใหคำปรึกษาผูเรียนท้ัง

รายบุคคลและเปนกลุม 

         7.1.4 งานกิจกรรมสงเสริม พัฒนา ชวยเหลือผูเรียน ศึกษารายกรณี(Case study) และจัด

กลุมปรึกษาปญหา (Case conference) สงตอผูเช่ียวชาญ ในกรณีท่ีผูเรียนมีปญหายากแกการแกไข จัดกลุม

พัฒนาผูเรียนดวยเทคนิคทางจิตวิทยา จัดบริการ สรางเสริมประสบการณ รวมท้ังใหการสงเคราะห เพื่อ

ตอบสนองความถนัดความตองการ และความสนใจของผูเรียน 

    7.1.5 งานติดตามประเมินผล ประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงานแนะแนว 

7.2 การจัดกิจกรรมแนะแนว 

    7.2.1 กจิกรรมโฮมรูม 

    7.2.2 กจิกรรมคาบแนะแนว 

    7.2.3 การสอดแทรกกระบวนการแนะแนว 

ผูรับผิดชอบงาน  

1. นางจิรา  รักษาภักดี  ตำแหนง  ครู  หัวหนางาน 

2.  นางสาวพรรณเทวี  พาภักดี ตำแหนง  ครู  กรรมการและเลขานุการ  

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2553 ท่ีกำหนดใหสถานศึกษาตองพัฒนาระบบการประกนั

คุณภาพภายในของสถานศึกษาดวยการมีสวนรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และตองมีการดำเนินงาน 8 

ประการ โดยเริ่มตนต้ังแต 1) กำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดำเนินงานตามแผน 

5) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ประเมินคุณภาพภายใน 7 ) จัดทำรายงานประจำปเสนอบุคคลและ



หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนถึง 8) มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมขององคกรท่ี

ยั่งยืน ในความรับผิดชอบของงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานดอนบมภาระงานดังนี ้

1. กำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  

     1.1 จัดใหมีประกาศแตงต้ังกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย 

คณะกรรมการสถานศึกษา ครแูละบุคลากรในโรงเรียน กรรมการนกัเรียน เครือขายผูปกครอง ชุมชน องคกร

ภาครัฐ 

    1.2 นำมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมาเปนตนแบบ เพื่อ

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจากผูมีสวนรวมตามประกาศขอ 1.1 

2. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

     2.1 กำหนดผูรับผิดชอบมาตรฐานและตัวบงช้ีเพื่อดำเนินการจัดทำสารสนเทศ 

     2.2 รวมมือกับงานแผนงาน/สารสนเทศ เพื่อวางแผนจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติ

การประจำปการศึกษา 

3. ดำเนินการตามแผน 

     3.1 รวมมือกับงานแผนงาน/สารสนเทศ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปการศึกษา 

4. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน 

     4.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน 

     4.2 แตงต้ังกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามปฏิทิน

งาน 

5. การจัดทำรายงานประจำปเสนอบุคคลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

     5.1 ประชุมสรุปรายงานรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในจากผูมีสวนเกี่ยวของ 

     5.2 จัดทำรายงานเสนอตอผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หนวยงานตน

สังกัดและเผยแพรทางเว็บไซตโรงเรียน  

6. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมขององคกรท่ียั่งยืน 

     6.1 นำผลการประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะหสภาพปญหาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปของ

โรงเรียน 

     6.2 ทบทวนคุณภาพตามตัวบงช้ีและมาตรฐานเพื่อปรับปรุงแกไข 

ผูรับผิดชอบงาน  

1. นางสาวพรรณเทวี  พาภักดี  ตำแหนง คร ู  หัวหนางาน 

2. นางจิรา รักษาภักดี   ตำแหนง คร ู  กรรมการ 

3. นางสาวสุดใจ   พงษเพียจันทร  ตำแหนง  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

 



งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

มีขอบขายงานดังนี ้

1. งานวิจัยในช้ันเรียน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

     1.1 สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโรงเรียน โดยเนนการวิจัยท่ีเปนความกาวหนาทาง

วิชาการและการพัฒนาองคกรในลักษณะการวิจัยในช้ันเรียน 

     1.2 สงเสริมและสนับสนุนการนำผลการวิจัยไปใช 

     1.3 จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัย และการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน 

2. งานเผยแพรงานวิจัย มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

     2.1 สงเสริมการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการวิจัย ผลการวิจัย และพัฒนาสังคม 

     2.2 ประสานงานการวิจัยกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังในโรงเรียน และนอกโรงเรียน 

     2.3 เปนแหลงกลางในการทำวิจัย และประสานงานแลกเปล่ียนเรียนรูท้ังในโรงเรียนและภายนอก

โรงเรียน 

     2.4 รวบรวมงานวิจัยในโรงเรียนใหเปนระบบ ท้ังในระดับบุคคล กลุมสาระการเรียนรูและระดับ

โรงเรียน สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาท่ีวาดวยเรื่องการวิจัยในช้ันเรียน 

3. ประเมินผล สรุปผล/รายงานการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเสนอผูบริหาร

โรงเรียน 

4. อื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ผูรับผิดชอบงาน  

1. นางนุชจรินทร  รื่นรม   ตำแหนง คร ู  หัวหนางาน  

2. นางเสาวลักษณ  แวนแกว  ตำแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

 

งานนิเทศและบริการทางการศึกษา 

การนิเทศภายในสถานศึกษาจะเปนกระบวนการทำงานของผูบริหารสถานศึกษา (หรือผูท่ีไดรับ

มอบหมาย) ในการพัฒนาคุณภาพการท างานของครู และบุคลากรภายในสถานศึกษาเพื่อใหไดมาซึ่งสัมฤทธิ์

ผลสูงสุดในการเรียนของผูเรียน 

1. ขอบเขตการนิเทศงานวิชาการ 

งานวิชาการภายในโรงเรียนท่ีผูบริหารจะตองรับผิดชอบมี 2 ประเภท คือ 

     1.1 งานหลัก ไดแก 

    1.1.1 หลักสูตรสถานศึกษา 

    – การปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพของทองถ่ิน 

    – การสรางหลักสูตรเพื่อสนองความตองการของผูเรียนทองถ่ิน 

    – การจัดแผนการเรียนการสอน 

    – การจัดทำโครงการสอน 



    – การจัดตารางสอน 

    – การจัดครูผูสอน 

    – การจัดช้ันเรียน (จัดนักเรียนเขาแผนการเรียน) 

    – การจัดกิจกรรมในหลักสูตร 

    - การผลิตส่ือและอุปกรณการสอน ฯลฯ 

1.1.2 การเรียนการสอน ไดแก 

    – การพัฒนาเทคนิควิธีการสอน 

    – การพัฒนาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

    – การพัฒนาเทคนิคในการใชส่ือและอุปกรณการสอน ฯลฯ 

 1.1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ไดแก 

    – การสรางขอทดสอบ 

    – การวัดและประเมินผล 

    – งานทะเบียนวัดผลและรายงานความกาวหนาของนักเรียน ฯลฯ 

     1.2 งานสนับสนุนวิชาการ ไดแก งานเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี กิจการนักเรียน ธุรการและการเงิน 

และความสัมพันธกับชุมชน ขอบเขตงานท่ีกลาวมานี้หากผูบริหารมีความมุงหวังท่ีจะใหไดผลงานของบุคลากร

ภายใตการควบคุมดูแลมีคุณภาพก็จำเปนจะตองพัฒนาบุคลากรเหลานี้ ใหมีความรูความสามารถในการ

ปฏิบัติงานจึงจะไดผลงานท่ีมีคุณภาพตามความมุงหวังท่ีต้ังไว 

2. วิธีดำเนินการ 

ข้ันท่ี 1 การวางแผนการนิเทศ 

ข้ันท่ี 2 การใหความรูกอนดำเนินการนิเทศ 

ข้ันท่ี 3 การด าเนินการปฏิบัติงานนิเทศ 

ข้ันท่ี 4 การสรางเสริมกำลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ 

ข้ันท่ี 5 การประเมินผลการนิเทศ 

 ผูรับผิดชอบงาน  

1. นางศิริลักษณ  เปรียบเหมือน  ตำแหนง  ครู  หัวหนางาน 

2.  นางสาวพรรณเทวี  พาภักดี  ตำแหนง  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

  

แนวปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการ 

 

1. การปฏิบติัการติดตามนักเรียนขาดเรียน/ขาดเรียนนาน 

ถานักเรยีนขาดเรียนนานติดตอกันใหถือปฏิบัติดังนี ้

     1.1 การติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน / ขาดเรียนนานติดตอกัน เปนหนาท่ีโดยตรงของครูท่ีปรึกษา 



     1.2 ถานักเรียนขาดเรียนนานติดตอกัน 5 วันทำการ โดยไมทราบสาเหตุใหครูท่ีปรึกษาดำเนินการ

ติดตามโดยสอบถามจากนักเรียนใกลเคียง คร–ูอาจารยหรือผูปกครองแลวแตกรณีแลวแจงใหฝายกิจการ

นักเรียนทราบ เพื่อดำเนินการ ตามระเบียบตอไป 

     1.3 ในกรณีท่ีครูท่ีปรึกษาไปพบผูปกครองหรือนักเรียนแลวไดสอบถามสาเหตุและพิจารณาหาทาง

แกไข หากไมสามารถแกไขไดใหปฏิบัติดังนี ้ ถาเปนนักเรียนท่ีกำลังเรียนอยูในช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ตอง

ช้ีแจงใหนักเรียนและผูปกครองรับทราบถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการสงเด็กเขาเรียนใน

สถานศึกษาภาคบังคับ พรอมกับรายงานการดำเนินงานใหฝายบริหารรับทราบเพื่อจะไดดำเนินการตาม

ระเบียบตอไป 

    1.4 ในกรณีท่ีครูท่ีปรึกษา/ หัวหนาระดับไปตามนักเรียนท่ีบานแลวไมพบท้ังผูปกครองและนักเรยีน 

ใหงานทะเบียนนักเรียนดำเนินงานดังนี ้

     1.4.1 กรณีนักเรียนท่ีเรียนอยูในช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ใหดำเนินการดังนี ้

1.4.1.1 ฝายกิจการนักเรียนแจงขอมูลท่ีงานทะเบียนนักเรียน 

1.4.1.2 งานทะเบียนนักเรียนทำหนงัสือของโรงเรยีนถึงผูปกครองนักเรียน ถายังไมไดตอบ 

รับใหทำหนังสือแจงผูนำชุมชน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และรายงานใหสำนักงานเขตพื้นท่ีรับทราบ 

2. แนวทางการปฏิบัติเร่ืองการขาดเรียนและขาดเรียนนานของนักเรียน มีดังนี ้

    2.1 ครูท่ีปรึกษา / ครูประจำวิชาสำรวจการมาเรียนของนักเรียนท่ีตนรับผิดชอบทุกวันและทุก

ช่ัวโมงท่ีสอน 

    2.2 เมื่อพบวามีนักเรียนขาดเรียนบอยและขาดเรียนติดตอกันเปนเวลาหลายวันตองปฏิบัติดังนี้ 

         2.2.1 ถาเปนครูประจำวิชาท่ีสอนใหรายงานนักเรียนท่ีขาดเรียนนานและขาดเรียนบอย ๆ  

ใหครูท่ีปรึกษารับทราบ และครูท่ีปรึกษาตองติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียนตามแนวปฏิบัติขอ 1.2,1.3,1.4 แลวแต

กรณี 

2.2.2 ถาครูท่ีปรึกษาสำรวจแลวพบวานักเรียนในช้ันขาดเรียนบอยและขาดเรียนติดตอกัน 

เปนเวลานานใหปฏิบัติตามแนวปฏิบัติขอ 1.2,1.3,1.4 

3. นักเรียนแขวนลอย 

ความหมายของคำ “นักเรียน” หมายความวา บุคคลท่ีกำลังเรียนอยูในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน

“นักเรียนแขวนลอย” หมายความวา นักเรียนท่ีมีรายช่ืออยูในบัญชีรายช่ือนักเรียนในช้ันตาง ๆ ท่ีโรงเรียน

จัดทำข้ึนตอนตนปการศึกษา หรือมีช่ืออยูในสมุดประเมินผลรายวิชา และขาดเรียนนานโดยไมทราบสาเหตุ ไม

มีตัวตน มิไดลาออกจากโรงเรียน และโรงเรียนไมสามารถจำหนายรายช่ือออกจากทะเบียนนักเรียนไดข้ันตอน

การจัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย 

3.1 เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดตอกันเปนเวลา 5 วันทำการ โดยไมทราบสาเหตุ ใหปฏิบัติดังนี ้

     3.1.1 ครูท่ีปรึกษาบันทึกรายงานหัวหนาระดับช้ัน เพื่อติดตามนักเรียน และดำเนินการสืบหา

ขอมูล เบ้ืองตน 

    3.1.2 หัวหนาระดับช้ันรายงาน รองผูอำนวยการสถานศึกษา และนำเสนอขอมูล 



     3.1.3 รองผูอำนวยการสถานศึกษา และคณะกรรมการดำเนินการติดตามนักเรียนครั้งท่ี 1 

3.2 เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดตอกันเปนเวลา 10 วันทำการ โดยไมทราบสาเหตุใหปฏิบัติดังนี ้

     3.2.1 ครูท่ีปรึกษารายงาน เพื่อลงบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอยและติดตามนักเรียน 

     3.2.2 หัวหนาระดับช้ันรายงาน รองผูอำนวยการสถานศึกษา และนำเสนอขอมูล 

     3.2.3 รองผูอำนวยการสถานศึกษา เสนอผูอำนวยการสถานศึกษา เพื่อขออนุมัติลงบัญชีรายช่ือ

นักเรียนแขวนลอย พรอมเหตุผล 

     3.2.4 ผูอำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ หรือพิจารณาส่ังการ 

     3.2.5 นายทะเบียน จัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอยบทบาทหนาท่ี 

3.3 อาจารยท่ีปรึกษา มีหนาท่ีดังนี้ 

     3.3.1 สำรวจและติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียนติดตอกัน 5 วันทำการ และเสนอช่ือนักเรียนตอ 

หัวหนาระดับ / ฝายปกครองเพื่อติดตามนักเรียน 

     3.3.2 สำรวจและติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียนติดตอกัน 10 วันทาการ และเสนอช่ือนักเรียนตอ 

หัวหนาระดับ/ฝายปกครอง เพื่อลงบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย และติดตามนักเรียน 

3.4 หัวหนาระดับ/ฝายปกครอง มีหนาท่ีดังนี้ 1. ติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียนติดตอกัน 5 วันทำการ    

2. เสนอช่ือนักเรียนท่ีขาดเรียนติดตอกัน 10 วันทาการ เพื่อลงบัญชีรายช่ือนักเรียน แขวนลอย และติดตาม

นักเรียน 3. เมื่อผูบริหารสถานศึกษา อนุมัติลงบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอยแลวใหแจงนาย ทะเบียนเพื่อ

ลงบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย 

3.5 ผูบริหารสถานศึกษา มีหนาท่ีดังนี้ 

     3.5.1 ตรวจสอบขอมูล 

     3.5.2 พิจารณาส่ังการอนุมัติใหลงบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย หรือส่ังการอื่นใดตามท่ี

เห็นสมควร 

3.6 นายทะเบียน มีหนาท่ีดังนี้ 

     3.6.1 รับทราบคำส่ังจากผูบริหารสถานศึกษา 

     3.6.2 จัดทำทะเบียนรายช่ือนักเรียนแขวนลอย การยกเลิกรายช่ือนักเรียนแขวนลอย 

3.7 กรณีท่ีนักเรียนมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย กลับมารายงานตัวเพื่อเขาเรียนตามปกติ 

ใหปฏิบัติดังนี้ 

     3.7.1 ครูท่ีปรึกษารายงานหัวหนาระดับช้ัน เพื่อขอยกเลิกรายช่ือนักเรียนแขวนลอย 

       3.7.2 หัวหนาระดับช้ันรายงานรองผูอำนวยการสถานศึกษาฝายกิจการนักเรียน 

     3.7.3 รองผูอำนวยการสถานศึกษา ฝายกิจการนักเรียน รายงานผูอำนวยการสถานศึกษา 

     3.7.4 อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติใหยกเลิกรายช่ือนักเรียนแขวนลอย คนนั้น 

     3.7.5 นายทะเบียนลงบัญชียกเลิกรายช่ือนักเรียนแขวนลอย คนนั้น 

3.8 ขอมูลนักเรียนท่ีมีอยูจริงในปจจุบันของโรงเรียนฐานขอมูลนักเรียนของโรงเรียน มาจากทะเบียน

นักเรียน ในชวงตอนตนปการศึกษา สามารถแบงออกไดสองกลุม ดังนี้ 



     3.8.1 ขอมูลนักเรียนท่ียังไมสามารถจำหนายออกจากทะเบียนนักเรียนได เชน นักเรียนท่ีเรียน

ครบหลักสูตร แตไมจบหลักสูตรไดตามกำหนด นักเรียนท่ีขาดเรียนไปโดยไมไดลาออก 

     3.8.2 ขอมูลนักเรียนท่ีมีรายช่ืออยูในบัญชีรายช่ือนักเรียนช้ันตาง ๆ (หองตาง ๆ ) ท่ีโรงเรียนจัดทำ

ข้ึนตอนตนปการศึกษา 

    3.8.3 ในระหวางปการศึกษา จะมีนักเรียนเขา – ออก ระหวางปการศึกษา แบงออกได 3 กลุม 

ดังนี ้

        3.8.3.1 นักเรียนเขาใหม ระหวางปการศึกษา 

        3.8.3.2 นักเรียนท่ีออกกลางคัน ระหวางปการศึกษา 

        3.8.3.3 นักเรียนท่ีอยูในบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย 

   3.8.4 การรายงานขอมูลจำนวนนักเรียนท่ีมีอยูจริงในปจจุบันของโรงเรียน ตองพิจารณาจากขอมูล  

จำนวนนักเรียนท่ีมีรายช่ือในบัญชีนักเรียนประจำช้ัน ท่ีโรงเรียนจัดทำข้ึนตอนตนปการศึกษา บวกเพิ่มดวย

จำนวนนักเรียนท่ีเขาใหมระหวางปการศึกษา ลบออกดวยจำนวนนักเรียนท่ีลาออกกลางคันระหวางปการศึกษา 

และลบออกดวยจำนวนนักเรียนท่ีมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย 

4. แนวปฏิบัติในการแก“0” ในการแก“0” มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

     4.1 ใหนักเรียนแกตัวไดไมเกิน 2 ครั้ง และกอนแกตัวทุกครั้งนักเรียนตองยืน่คำรองขอสอบแกตัว

ท่ีฝายวิชาการกอน 

     4.2 การดำเนินการสอบแกตัวเปนหนาท่ีโดยตรงของครูผูสอน เมื่อมีนักเรียนติด “0” ในรายวิชาท่ี

รับผิดชอบตองดำเนินการแก“0” ใหเสร็จส้ินภายในภาคเรียนถัดไป ถาไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จตาม

กำหนด ใหรายงานฝายวิชาการรับทราบ ถาไมดำเนินการใด ๆ ถือวาบกพรองตอหนาท่ีราชการ 

     4.3 ครูผูสอนตองจัดสอนซอมเสริมใหนักเรียนกอนสอบแกตัวทุกครั้ง 

     4.4 ชวงเวลาของการสอบแกตัวใหเปนไปตามกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานฝายวิชาการ 

     4.5 ถานักเรียนไมมาสอบแกตัวตามระยะเวลาท่ีกำหนดถือวาไดผลการเรียน “0” ตามเดิม และมี

สิทธิสอบแกตัวได2 ครั้ง ถานักเรียนสอบแกตัวครั้งท่ี 2 แลวยังไมผานใหปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการเรียนซ้ำ 

     4.6 ครูท่ีปรึกษาเปนผูมีหนาท่ีติดตามผลการเรียนของนักเรียนท่ีอยูในความรับผิดชอบทุกรายวิชา 

พรอมท้ังกวดขันใหนักเรียนมาดำเนินการแก“0” ตามกำหนดเวลา 

     4.7 การใหนักเรียนสอบแกตัว ครูผูสอนควรดำเนินการดังนี ้

          4.7.1 ตรวจสอบดูวานักเรียนติด “0” เนื่องจากไมผานจุดประสงคใดหรือตัวช้ีวัดใด 

4.7.2 ดำเนินการสอนซอมเสริมในจุดประสงค/ตัวช้ีวัดท่ีนักเรียนสอบไมผาน 

4.7.3 การดำเนินการสอบแกตัว คำวา“สอบแกตัว”ไมไดหมายความวาจะตองทดสอบดวย 

ขอสอบท่ีเปนขอเขียนเทานั้น นักเรียนจะสอบแกตัวอยางไรนั้นตองดูวาในจุดประสงคนั้นนกัเรียนไมผานตรง

สวนใด เชน ในสวน K, P, A ก็ใหซอมตรงคะแนนในสวนนั้น 

     4.8 ข้ันตอนและแนวปฏิบัติในการแก“0” ของนักเรียน 

4.8.1 ฝายวิชาการโดยงานวัดผลสำรวจนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “0” และกำหนดวัน เวลา  



สอบแกตัวตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝายวิชาการ 

4.8.2 แจงใหนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “0” ไดรับทราบ 

4.8.3 ฝายวิชาการแจงครูท่ีปรึกษารับทราบเพื่อชวยดูแลและติดตามนักเรียนมาดำเนินการ 

แก“0” 

4.8.4 นักเรียนท่ีติด “0” มายื่นคำรองขอแก“0” ท่ีฝายวิชาการ และฝายวิชาการแจงให 

ครูประจำวิชารับทราบ พรอมกับใบคำรองขอสอบแกตัวของนักเรียน 

4.8.5 ครูประจำวิชาดำเนินการสอนซอมเสริมและใหนักเรียนสอบแกตัว 

4.8.6 ครูประจำวิชานำผลการสอบแกตัวของนักเรียนมารายงานใหฝายวิชาการรับทราบ 

4.8.7 ฝายวิชาการแจงผลการสอบแกตัวใหนักเรียนและครูท่ีปรึกษารับทราบ 

     4.9 ระดับผลการเรียนหลังจากนักเรียนทำการสอบแกตัวแลวอยูท่ี “ 0 ” หรือ “ 1 ” เทานั้น  

ระดับผลการเรียนหลังสอบแกตัวถานักเรียนยังได“ 0 ” อยู ใหนักเรียนผูนั้นเรียนซ้ำใหมหมดท้ังรายวิชา 

5. แนวปฏิบัติในการแก“ร”  ในการแก“ร” มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

     5.1 การดำเนินการแก“ร” เปนหนาท่ีโดยตรงของครูผูสอน เมื่อมีนักเรียนติด “ร” ในรายวิชาท่ี

รับผิดชอบตองดำเนินการแก“ร” ใหเสร็จส้ินภายในภาคเรียนถัดไป ถาไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จตาม

กำหนด ใหรายงานฝายวิชาการรับทราบ ถาไมดำเนินการใด ๆ ถือวาบกพรองตอหนาท่ีราชการ 

     5.2 การแกไขผลการเรียน “ร” แยกออกเปน 2 กรณีคือ 

5.2.1 ไดระดับผลการเรียน “0 – 4” ในกรณีท่ีเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เชน เจ็บปวย หรือ 

เกิดอุบัติเหตุไมสามารถมาเขาสอบได 

5.2.2 ไดระดับผลการเรียน “0 – 1” ในกรณีท่ีสถานศึกษาไดพิจารณาแลวเห็นวาไมใชเหตุ 

สุดวิสัย เชน มีเจตนาหลบการสอบเพื่อหวังผลบางอยาง หรือ ไมสนใจทำงานท่ีไดรับมอบหมายใหทำเปนตน 

    5.3 การแก“ ร ” ตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป ถานักเรียนท่ีมีผลการเรียน  

“ ร ” ไมมา ดำเนินการแก“ร” ใหเสร็จส้ินตามกำหนดเวลา นักเรียนผูนั้นตองเรียนซ้ำท้ังรายวิชา 

     5.4 ถาหากนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “ ร ” ผูนั้นไมสามารถมาทำการแก“ ร ” ตามกำหนดเวลาได

เนื่องจากเหตุสุดวิสัย ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสถานศึกษาจะขยายเวลาการแก“ ร ” ออกไปอีก 1 ภาค

เรียนแตถาพนกำหนดแลว นักเรียนยังไมมาดำเนินการแก“ ร ” ใหนักเรียนผูนั้นเรียนซ้ำใหมหมดท้ังรายวิชา 

     5.5 ข้ันตอนและแนวปฏิบัติในการแก“ ร ” ของนักเรียน 

5.5.1 ฝายวิชาการโดยงานวัดผลสำรวจนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “ ร ” และแจงใหนักเรียน 

รับทราบ 

5.5.2 ฝายวิชาการแจงครูท่ีปรึกษารับทราบเพื่อชวยดูแลและติดตามนักเรียนมาดำเนินการ 

แก“ ร ”  

5.5.3 นักเรียนท่ีติด “ ร ” มายื่นคำรองขอแก“ ร ” ท่ีฝายวิชาการ และฝายวิชาการแจงให 

ครูประจำวิชารับทราบ 

5.5.4 ครูประจำวิชาดำเนินการ แก“ ร ” ใหกับนักเรียน 



5.5.5 ครูประจำวิชานำผลการแก“ ร ” ของนักเรียนมารายงานใหฝายวิชาการรับทราบ 

5.5.6 ฝายวิชาการแจงผลการแก“ ร ” ใหนักเรียนและครูท่ีปรึกษารับทราบ 

6. แนวปฏิบัติในการแก“ มส. ” ในการแก“มส.” มีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

     6.1 ครูผูสอนไดพิจารณาสาเหตุท่ีนักเรียนไดผลการเรียน “มส.” ซึ่งมีอยู 2 กรณีคือ 

6.1.1 นักเรียนมีเวลาเรียนไมถึง 60 % ไมมีสิทธิยื่นคำรองขอมีสิทธิ์สอบ ตองเรียนซ้ำ      

ใหมหมด 

6.1.2 นักเรียนมีเวลาเรียนไมถึง 80 % แตไมนอยกวา 60 %  

     6.1.2.1 ใหนักเรียนยื่นคำรองขอแกผลการเรียน “มส.” จากครูผูสอน 

     6.1.2.2 ครูผูสอนตองจัดใหนักเรียนเรียนเพิ่มเติมเพื่อใหเวลาครบตามรายวิชานั้น ๆ โดย 

อาจใชช่ัวโมงวาง / วันหยุด 

     6.1.2.3 เมื่อนักเรียนมาดำเนินการแก“มส.” ตามขอ 2 แลวจะไดระดับผลการเรียน 0–1 

     6.1.2.4 ถานักเรียนไมมาแก“มส.” ใหเสร็จตามระยะเวลาท่ีกำหนดใหนักเรียนผูนั้น 

ตองเรียนซ้ำ 

     6.1.2.5 ถามีเหตุสุดวิสัยไมสามารถมาแก“มส.” ไดใหอยูในดุลพินิจของหัวหนา 

สถานศึกษาท่ีจะขยายเวลามาแก“มส.” ออกไปอีก 1 ภาคเรียน เมื่อพนกำหนดนี้แลวใหนักเรียนผูนั้นเรียนซ้ำ

หรือใหเปล่ียนรายวิชาใหมไดในกรณีท่ีเปนรายวิชาเพิ่มเติม 

6.2 ข้ันตอนและแนวปฏิบัติในการแก“มส.” ของนักเรียน 

     6.2.1 ครูประจำวิชาแจงผล “มส. “ ของนักเรียนท่ีฝายวิชาการ 

     6.2.2 ฝายวิชาการโดยงานวัดผลแจงนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “มส.” รับทราบ 

     6.2.3 ฝายวิชาการแจงครูท่ีปรึกษารับทราบเพื่อชวยดูแลและติดตามนักเรียนมาด าเนินการแก

“มส.” 

     6.2.4 นักเรียนท่ีติด“มส.” นำผูปกครองมายื่นคำรองขอแก“มส.” ท่ีฝายวิชาการ ฝายวิชาการแจง

ใหครูประจำวิชารับทราบ เพื่อดำเนินการแก“มส.”ของนักเรียนตามแนวปฏิบัติการแก“มส.” ของนกัเรียน ครู

ประจำวิชานำผลการแก“มส.” ของนักเรียนมารายงานใหฝายวิชาการรับทราบ ฝายวิชาการแจงผลการแก

“มส.” ใหนักเรียนและครูท่ีปรึกษารับทราบ 

7. แนวปฏิบัติในการเรียนซ้ำในการจัดใหนักเรียน “ เรียนซ้ำ ”  

มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

    7.1 ใหครูผูสอนเดิมในรายวิชานั้นเปนผูรับผิดชอบสอนซ้ำ 

    7.2 การดำเนินการ “เรียนซำ้” เปนหนาท่ีโดยตรงของครูผูสอน เมื่อมีนักเรียน“เรียนซ้ำ” ใน

รายวิชาท่ีรับผิดชอบตองดำเนินการ “เรียนซำ้” ใหเสรจ็ส้ินภายในภาคเรียนถัดไป ถาไมสามารถดำเนินการให

แลวเสร็จตามกำหนด ใหรายงานฝายวิชาการรับทราบ ถาไมดำเนินการใด ๆ ถือวาบกพรองตอหนาท่ีราชการ 



     7.3 ครูผูสอนและนักเรียนกำหนดจัดตารางเรียนรวมกันใหจำนวนช่ัวโมงครบตามระดับช้ัน และ

ครบตามหนวยการเรียนของรายวิชานั้น ๆ ครูผูสอนอาจมอบหมายงานใหในช่ัวโมงท่ีกำหนด จะสอนหรือ

มอบหมายงานใหทำ จะมากหรือนอยตองพิจารณาตามความสามารถของนักเรียนเปนรายบุคคล 

คูมือปฏิบัติงานฝายวิชาการโรงเรียนบานดอนบม 

     7.4 สำหรับชวงเวลาท่ีจัดใหเรียนซ้ำอาจทำไดดังนี ้

7.4.1 ช่ัวโมงวาง 

7.4.2 ใชเวลาหลังเลิกเรียน 

7.4.3 วันหยุดราชการ 

7.4.4 สอนเปนครั้งคราวแลวมอบหมายงานใหทำ 

     7.5 การประเมินผลการเรียนใหดำเนินการตามระเบียบการประเมินผลทุกประการ 

     7.6 ครูผูสอนสงผลการเรียนซ้ำพรอมกับการประเมินผลปลายภาคเรียนใหฝายวิชาการ 

     7.7 ข้ันตอนและแนวปฏิบัติในการ “เรียนซำ้” ของนักเรียน 

7.7.1 ฝายวิชาการโดยงานวัดผลสำรวจและแจงนักเรียนท่ีตอง “เรียนซ้ำ” รับทราบ 

7.7.2 ฝายวิชาการแจงครูท่ีปรึกษารับทราบเพื่อชวยดูแลและติดตามนักเรียนมาดำเนินการ  

“เรียนซ้ำ”  

7.7.3 นักเรียน “เรียนซ้ำ” มายื่นคำรองขอ “เรียนซ้ำ” ท่ีฝายวิชาการ 

7.7.4 ฝายวิชาการแจงใหครูประจำวิชารับทราบ เพื่อดำเนินการ “เรียนซำ้” ของนักเรียน  

ตามแนวปฏิบัติ 

7.7.5 ครูประจำวิชานำผลการประเมินการ “เรียนซำ้”ของนักเรียนรายงานใหฝายวิชาการ 

รับทราบ 

7.7.6 ฝายวิชาการแจงผลการ“เรียนซำ้”ใหนักเรียนและครูท่ีปรึกษารับทราบ 

 8. แนวปฏิบัติการจัดสอนแทน 

     8.1 ทุกครั้งท่ีมีครูในกลุมสาระการเรียนรูติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ไมสามารถมาปฏิบัติ

ราชการไดใหหัวหนากลุมสาระ หรือ ผูท่ีไดรับมอบหมาย จัดใหมีการสอนแทนในช่ัวโมงนั้น ๆ ถาจัดไมไดให

แจงฝายวิชาการ 

     8.2 บันทึกการจัดสอนแทนในเอกสารท่ีฝายวิชาการแจกใหทุกครั้ง 

     8.3 หัวหนากลุมสาระ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายสงบันทึกการจัดสอนแทนทุกวันศุกร 

     8.4 หัวหนากลุมสาระรวบรวมการสอนแทนเมื่อส้ินภาคเรียนทุกภาคเรียน สงฝายวิชาการ 

หมายเหตุ  เมื่อครูทานใดมีธุระจำเปนท่ีจะตองลากิจ หรือ ไปราชการ จะตองทำการแลกช่ัวโมงสอน หรือ 

จัดเตรียมเอกสาร เชน ใบงาน ใบความรูหรือ มอบหมายงานใหนักเรียนทำในชวงเวลาดังกลาว แลวมอบให

หัวหนากลุมสาระเพื่อใหผูท่ีทำการสอนแทนจะไดทำการสอนตอไป 

 

 



  9. แนวปฏิบัติการสงแผนการจัดการเรียนรู 

   ครูทุกคนจะตองมีแผนการจัดการเรียนรู กอนนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียน และมีแนว

ปฏิบัติดังนี้ 

      9.1 ใหครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู มีการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด เพื่อ

กำหนดขอบขายสาระท่ีจะใชในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทำโครงสรางรายวิชาและแผนการประเมิน

ใหครบถวน ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูใหมีองคประกอบของแผนครบถวน โดยยึดรูปแบบท่ีฝาย

บริหารวิชาการกำหนดให 

องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย  

1. รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรูและหนวยการเรียนรู 

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

3. ตัวช้ีวัด/จุดประสงคการเรียนรู 

4. สาระการเรียนรู 

          4.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง 

              4.2 สาระการเรียนรูทองถ่ิน (ถามี) 

5. สมรรถนะผูเรียน (เฉพาะหัวขอท่ีตองการประเมินผูเรียน) 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค (เฉพาะหัวขอท่ีตองการประเมินผูเรียน) 

7. กิจกรรมการเรียนรู 

8. การวัดและการประเมินผล 

9. ส่ือ/แหลงเรียนรู 

หมายเหตุ  อาจมีการเพิ่มเติมรายละเอียดไดตามความเหมาะสมและธรรมชาติของวิชาท่ีจัดกิจกรรม 

     9.2 ใหคุณครูบันทึกรายงานการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู เสนอฝายบริหารวิชาการและหัวหนา

สถานศึกษา เพื่อใหความเห็นชอบกอนนำแผนไปใชจัดกิจกรรมใหกับนักเรียน 

     9.3 การจัดสงแผนการจัดการเรียนรูของครูใหจัดสงท่ีหัวหนากลุมสาระการเรียนรูกอนนำไปใชจัด 

กิจกรรม 2 สัปดาห โดยใหสงอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง และใหหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเปนผูรวบรวม 

ตรวจสอบและรายงานฝายบริหารวิชาการทราบทุกวันศุกร หากไมรายงานถือวาบกพรองตอหนาท่ี 

     9.4 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละวัน ใหครูทุกคนท่ีมีคาบสอนสงบันทึกหลังสอน

ทุกครั้ง ท่ีฝายบริหารวิชาการ ในคาบสุดทายกอนเลิกเรียน 

     9.5 หลังจากจัดการเรียนรูจนครบหนวยการเรียนรู ใหมีการวัดและประเมินผลผูเรียนใหเสร็จส้ิน 

โดยแจงขอมูลนักเรียนผานเกณฑการประเมินและไมผานเกณฑ ในกรณีท่ีนักเรียนไมผานเกณฑใหทำการซอม

เสริมและหาวิธีชวยเหลือ ดำเนินการประเมินผลจนกระท่ังนักเรียนผานเกณฑการประเมินท้ังหมดในหนวยนัน้ 

ๆ กอนจะไปสอนในหนวยการเรียนรูถัดไป  

 

 



 10. แนวปฏิบัติในการเขาหองเรียนและออกจากหองเรียนของครูผูสอน 

 ในการเขาใชหองเรียนของครูซึ่งเปนหองเรียนท่ีตองใชรวมกันจึงจำเปนตองชวยกันรักษาความสะอาด

และความเปนระเบียบวินัย และจะตองรับผิดชอบรวมกัน โดยมีขอปฏิบัติดังนี้ 

     10.1 ใหคุณครูเขาหองเรียนท่ีรับผิดชอบสอนตามตารางสอนท่ีทางฝายบริหารวิชาการจัดใหให

ตรงเวลาและสอนใหเต็มเวลาท่ีกำหนด 

       10.2 หากมีความจำเปนตองเปล่ียนแปลงการใชหองเรียน ในการจัดกิจกรรมใหแจงใหผูท่ี

รับผิดชอบหอง นั้น ๆ ทราบลวงหนาและมีการลงบันทึกการใชหองใหเรียบรอย เชน หองสมุด หองปฏิบัติการ

ตาง ๆ เปนตน 

       10.3 ใหคุณครูเขาสอนใหตรงเวลาตามตารางสอนกำหนด หากติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ให

มอบหมายใหมีผูสอนแทน การมอบหมายงานใหเด็กปฏิบัติเพียงลำพังโดยไมมีครูควบคุมเปนส่ิงไมควรกระทำ 

เนื่องจากเปนละท้ิง/ทอดท้ิงหนาท่ีในการสอน ซึ่งมีความผิดชัดเจน 

       10.4 การจัดการเรียนรูควรจัดสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู กระตุนให

นักเรียนไดมีสวนรวมในการคิดและลงมือปฏิบัติ ใชส่ือการเรียนท่ีหลากหลายทันสมัย มีการวัดและประเมินผล

ท่ีหลากหลายเนนท่ีพัฒนาการของผูเรียน และความแตกตางระหวางบุคคล 

       10.5 กอนหมดเวลาเรียน ใหนักเรียนไดจัดโตะ-เกาอี้ใหอยูในสภาพท่ีเรียบรอย จัดเก็บส่ิงของเขา

ท่ีใหเรียบรอยและเก็บกวาดหองเรียนใหสะอาด ท้ิงขยะ สำรวจความเรียบรอยกอนออกจากหอง เชน ไฟฟา

และพัดลม ตลอดจนโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ใหเรียบรอย 

     10.6 ออกจากหองเรียนเมื่อหมดเวลาและมีเสียงสัญญาณดัง  

หมายเหตุ หากหองเรียนสกปรก ไมมีความเปนระเบียบเรียบรอย และไมพรอมใหนักเรียนเขาไปใช 

บริการ ใหรายงานเปนลายลักษณอักษรใหฝายบริหารวิชาการทราบทันที และครูท่ีใชหองเรียนกอนคาบนั้น

จะตองรับผิดชอบ เพราะเปนหนาท่ีของครูผูนั้นโดยตรง ท้ังนี้จะพิจารณาจากตารางการใชหองตามตารางสอน

ท่ีฝายบริหารวิชาการจัดไวไห กรณีหองขางเคียงไมมีครูเขาสอนหรือครูเขาหองสายและนักเรียนสงเสียงดัง 

รบกวนการเรียนของหองอื่น ใหครูท่ีไดรับความเดือดรอนรายงานใหฝายบริหารวิชาการทราบทันที เพื่อ

รายงานใหผูอำนวยการทราบตอไป 

11. เอกสาร ปพ.  5 

     11.1 ฝายวัดผลไดจัดทำ ปพ. 5 / ปพ. 6 พรอมรายช่ือนักเรียนทุกหอง ครูทุกทาน ทุกรายวิชารับ

ไดท่ีฝายวิชาการ 

     11.2 การบันทึกรายการตาง ๆ 

11.2.1 การวิเคราะหผูเรียน ดานการเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ใหใชผลสอบ 

ในรายวิชานั้น ๆ การทดสอบระดับชาติ เชน O-NET , NT , RT หรือแบบทดสอบท่ีระดับเขตพื้นท่ีจัดทำข้ึน 

11.2.2 การวิเคราะหผูเรียน ดานพฤติกรรม ใหใชผลการประเมิน SDQ ในทุกระดับช้ัน  

11.2.3 การบันทึกเวลาเรียนในชองวันท่ี ใหใสวัน จันทร-วันศุกร (เชน 17-18-19-20-21) ให 

ครบทุกชองสวนในชองเวลาเรียน ถาเปนคาบเดียว ใสเลข 1,2,3 ตามลำดับ ถาเปนคาบคู ใหใส 1-2,3-4,....) 



11.2.4 ใหใสเครื่องหมาย � ลงในชองเวลาเรียนของนักเรียนแตละคน ถานักเรียนขาด ลา  

ใหใส (ข) ขาดเรียน (ล) ลา (ป) ปวย 

11.2.5 ชองรวมเวลาเรียน ตัวเลขดานบน คือรอยละ 80 ของเวลาเรียน ดานลาง 

คือจำนวนคาบเต็ม 

11.2.6 อตัราสวนคะแนน ระหวางภาค:ปลายภาค 5 วิชาหลัก ท้ังพื้นฐานและเพิ่มเติม  

ควรกำหนดสัดสวนเปน 70:30 สวนวิชาอื่น ๆ เชน สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปศึกษา การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี อาจใชสัดสวน  80:20  ตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ หลักสูตร 51 เนนใหเก็บคะแนนระหวางภาคมากกวาปลายภาค ซึ่งการเก็บระหวางภาคถือ

วาเปนการประเมินเพื่อพัฒนานักเรียน (formative) สวนการเก็บคะแนนปลายภาคเปนการประเมินเพื่อ

สรุปผล (summative) 

11.2.7 การสอบจุดประสงค/ตัวช้ีวัด และการสอบกลางภาค ใหใสคะแนนท่ีนักเรียนไดลงใน 

ชองบันทึกคะแนน สำหรับนักเรียนท่ีไดคะแนนไมผานเกณฑท่ีกำหนด หลังจากมีการสอบแกตัวแลว จะไดไม

เกินครึ่งของคะแนนเต็ม ใหบันทึกดังนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน นกัเรียนสอบได 2 คะแนน หลังจากสอบแกตัว

แลว ได 6 คะแนน (เกณฑท่ีครูกำหนด) บันทึกคะแนนเปน 2/6 หากบันทึกเฉพาะ เลข 2 แสดงวา นักเรยีนยัง

ไมสอบแกตัวเพื่อปรับคะแนน 

หมายเหตุ สำหรับการบันทึกคะแนน อาจใชรูปแบบนอกเหนือจาก ปพ. 5 ของโรงเรียนก็ได โดยปด

ทับลงไปในหนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู โดยตองครบทุกหนวยการเรียนรูตามหลักสูตรช้ันเรียนท่ีได

กำหนดไว 

11.2.8 การวัดและประเมินผลดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ขอรับไดท่ีฝายวิชาการ  

เพื่อนำมาปดทับลงใน ปพ. 5 

11.2.9 การวัดและประเมินผลดานการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ผลการประเมินในรายวิชา 

ท่ีรับผิดชอบสอนปดทับลงไป ปพ. 5 หนาการวัดและประเมินผลดานการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

11.2.10 คำอธิบายรายวิชา ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู พิมพปดทับ หรือเขียน ก็ได 

คูมือปฏิบัติงานฝายวิชาการโรงเรียนบานดอนบม 

12. การจัดทำแบบทดสอบกลางภาค/ปลายภาค ในการดำเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค แนว

ปฏิบัติดังนี้ 

     12.1 ใชรูปแบบตามท่ีฝายวิชาการกำหนด 

     12.2 ครูประจำวิชาออกขอสอบโดยใหมีขอสอบท้ังแบบปรนัยและอัตนัย ในอัตราสวน 70:30 

หรือตามสัดสวนท่ีตกลงกัน 

     12.3 นำขอสอบ O-Net ในปท่ีผานๆ มาบรรจุลงไปในขอสอบท้ังกลางภาคและปลายภาคอยาง 

นอยรอยละ 10ของขอสอบท้ังหมด เชน ขอสอบ 40 ขอ มีขอสอบ O-Net 4-5 ขอเปนตน 

     12.4 ขอสอบควรครอบคลุมท้ัง ความรูความจำ(1) ความเขาใจ(2) การน าไปใช(3) วิเคราะห(4) 

สังเคราะห(5) การประเมินคา(6) 



     12.5 ขอสอบตองผานการหาคา IOC โดยใชผูเช่ียวชาญในกลุมสาระเดียวกันจำนวน 3-5 คน 

(คา IOC คือ คาความเท่ียงตรงของขอสอบ โดยคาความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงคท่ีใชไดอยูระหวาง 

0.50-1) 

     12.6 สงขอสอบตนฉบับ พรอมสำเนาครบถวนตามจำนวนผูเขาสอบ ใหฝายวิชาการตรวจสอบทัน

ตามกำหนดเวลา หากลาชากวากำหนด ถือวาบกพรองตอหนาท่ีราชการ 

13. การรายงานผลการวัดและประเมินผลการเรียน การวัดและประเมินผลการเรียน ท่ีจะตองรายงาน

ใหทันตามกำหนดเวลาตามปฏิทินงานฝายวิชาการ ซึ่งหากลาชากวากำหนดถือวาบกพรองตอหนาท่ีราชการ มี

ดังนี ้

     13.1 การสงสมุด ปพ. 5 / ปพ. 6 ของคุณครุประจำช้ัน ประจำวิชา เมื่อส้ินสุดปการศึกษา ใน

ระดับประถมศึกษา และส้ินสุดภาคเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ( ม. 1 – 3 )  

     13.2 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบดวย 

13.2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี 

13.2.2 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน 

13.2.3 กิจกรรมแนะแนว 

     13.3 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (ครูท่ีปรึกษา) แบบประเมินการอาน คิดวิเคราะห

และเขียน(ครูผูสอน) 

     13.4 การบันทึกขอมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบลงในโปรแกรม  

 

เอกสารหลักฐานทางการศึกษา 

 

1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) (ปพ.1) 

เปนเอกสารสำหรับบันทึกขอมูลผลการเรียนของผูเรียนตามเกณฑการผานชวงช้ันของหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐานแตละชวงช้ัน ไดแกผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม ผลการประเมินการ

อาน คิด วิเคราะห เขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน และผลการประเมินกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน โรงเรียนจะตองจัดทำและออกเอกสารนี้ใหกับผูเรียนเปนรายบุคคล เมื่อจบการศึกษาแตละชวง

ช้ัน เพื่อใชประโยชนในดานตาง ๆตอไปนี้ 

- แสดงผลการเรียนของผูเรียนตามโครงสรางหลักสูตรของโรงเรียน 

- รับรองผลการเรียนของผูเรียนตามขอมูลท่ีบันทึกในเอกสาร 

- ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกศึกษาของผูเรียน 

- ใชเปนหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อสมัครเขาศึกษาตอ สมัครงานหรือ ขอรับสิทธิประโยชนอื่นใด

ท่ีพึงมี พึงไดตามวุฒิการศึกษานั้น 

 

 



2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) (ปพ.2) 

เปนวุฒิบัตรท่ีมอบใหผูเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อประกาศและรับรอง

วุฒิการศึกษาของผูเรียน สงผลใหผูเรียนไดรับศักด์ิและสิทธิตางๆ ของผูสำเร็จการศึกษาตามวุฒิแหง

ประกาศนียบัตรนั้น ประกาศนียบัตรสามารถนำไปใชประโยชนได ดังนี้ 

- แสดงวุฒิทางการศึกษาของผูเรียน 

- ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผูเรียน 

- ใชเปนหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา เพื่อสมัครเขาศึกษาตอ สมัครงานหรือขอรับสิทธิประโยชน  

อื่นใด ท่ีพึงมีพึงไดตามวุฒิการศึกษาแหงประกาศนียบัตรนั้น 

 

3. แบบรายงานผูสำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

เปนเอกสารสำหรับสรุปผลการเรียนของผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานแตละชวง

ช้ัน โดยบันทึกขอมูลของผูเรียนท่ีจบการศึกษาชวงช้ันเดียวกัน รุนเดียวกัน ไวในเอกสารฉบับเดียวกัน เปน

เอกสารท่ีผูบริหาร โรงเรียนใชสำหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนใหผูเรียนจบชวงช้ัน เปนเอกสารทาง

การศึกษาท่ีสำคัญท่ีสุด ใชเปนหลักฐานแสดงคุณสมบัติหรือคุณวุฒิทางการศึกษาของผูเรียน ผูท่ีมีรายช่ือใน

เอกสารนี้ทุกคน จะไดรับรองวุฒิทางการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ แบบรายงานผูสำเร็จการศึกษา 

นำไปใชประโยชนดังนี ้

- เปนเอกสารสำหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนใหผูเรียนเปนผูสำเร็จการศึกษา 

- เปนเอกสารสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองความสำเร็จและวุฒิการศึกษาของผูสำเร็จ 

การศึกษาแตละคนตลอดไป 

 

4. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค(ปพ.4) 

โรงเรียนจะจัดทำเอกสารนี้และมอบใหผูเรียนทุกคนเมื่อจบชวงช้ัน หรือจบหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พื้นฐานเอกสารนี้จะใชบันทึกผลการประเมินผูเรียนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีโรงเรียนก าหนด

เปนคุณลักษณะ อันพึงประสงคของโรงเรียนแตละประการอยางตอเนื่อง และสรุปผลการประเมินเมื่อจบชวง

ช้ัน เพื่อใหผูเรียนน าไปใชแสดง หรือรับรองคุณลักษณะของตน ควบคูกับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

แบบแสดงผลการพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค(ปพ.4) น าไปใชประโยชนดังนี้ 

- แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนแตละประการ 

- ใชเปนหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูเรียนในการสมัครเขาศึกษาตอสมัครทำงาน หรือเมื่อมีกรณีอื่น

ใดท่ีผูเรียนตองแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับประวัติความประพฤติหรือคุณความดีตาง ๆ 

 

 

 

 



5. แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ปพ.5) 

เปนเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทำข้ึน เพื่อใหผูสอนใชบันทึกขอมูลการวัดและประเมินผลการเรียนของ

ผูเรียน ตามแผนการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียน เพื่อใชเปนขอมูลสำหรับพิจารณาตัดสินผล

การเรียนแตละรายวิชา เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสามารถนำไปใชประโยชน ดังนี ้

- ใชเปนเอกสารประกอบการดำเนินงานในการวัดและประเมินผลการเรียนของผูเรียน 

- ใชเปนหลักฐานสำหรับตรวจสอบ รายงานและรับรองขอมูลเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการวัดและ 

ประเมินผลการเรียน 

 

6. เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6) 

เปนเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทำข้ึนเพื่อบันทึกขอมูลการประเมินผลการเรียนรูและพัฒนาการดานตาง ๆ 

ของผูเรียนแตละคน ตามเกณฑการผานชวงช้ันของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมท้ังขอมูลดานอื่น ๆ ของ

ผูเรียนท้ังท่ีบานและโรงเรียน โดยจัดทำเปนเอกสารรายบุคคล เพื่อใชสำหรับส่ือสารใหผูปกครองของผูเรียนแต

ละคนไดทราบผลการเรียนและพัฒนาการดานตาง ๆ ของผูเรียนอยางตอเนื่อง แบบรายงานผลการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนรายบุคคลนำไปใชประโยชน ดังนี้ 

- รายงานผลการเรียน ความประพฤติ และพัฒนาการของผูเรียนใหผูปกครองไดรับทราบ 

- ใชเปนเอกสารส่ือสาร ประสานงานเพื่อความรวมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแกไขผูเรียน 

- เปนเอกสารหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการตางๆ ของ

ผูเรียน 

 

7. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 

เปนเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทำข้ึน เพื่อใชเปนเอกสารสำหรับรับรองสถานภาพผูเรียนหรือผลการเรียน

ของผูเรียนเปนการช่ัวคราวตามท่ีผูเรียนรองขอ ท้ังกรณีท่ีผูเรียนกำลังศึกษาอยูในโรงเรียนและเมื่อจบ

การศึกษาไปแลว ใบรับรองผลการศึกษา นำไปใชประโยชนดังนี ้

- รับรองความเปนผูเรียนของโรงเรียนท่ีเรียนหรือเคยเรียน 

- รับรองและแสดงความรูวุฒิของผูเรียน 

- ใชเปนหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูเรียนในการสมัครเขาศึกษาตอ สมัครเขาทำงาน หรือเมื่อมีกรณี

อื่นใดท่ีผูเรียนตองแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรูหรือสถานะ การเปนผูเรียนของตน 

- เปนหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใชสิทธิ์ความเปน ผูเรียน หรือการไดรับการ

รับรองจากโรงเรียน 

 

 

 

 



8. ระเบียนสะสม (ปพ.8) 

เปนเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทำข้ึนเพื่อบันทึกขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผูเรียนในดานตาง ๆ เปน

รายบุคคล โดยจะบันทึกขอมลูของผูเรียนอยางตอเนื่องตลอดชวงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 12 ป ระเบียนสะสม นำไปใชประโยชนดังนี ้

- ใชเปนขอมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผูเรียน 

- ใชเปนขมูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ ผลการเรียนและการปรับตัวของผูเรียน 

- ใชติดตอส่ือสาร รายงานพัฒนาคุณภาพของผูเรียนระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง 

- ใชเปนหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ รับรอง และยืนยันคุณสมบัติของผูเรียน 

 

9. สมุดบันทึกผลการเรียนรู(ปพ.9) 

เปนเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทำข้ึน เพื่อแสดงรายวิชาท้ังหมดตามหลักสูตรของโรงเรียนแตละชวงช้ัน 

พรอมดวยรายละเอียดของแตละรายวิชา ประกอบดวย ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู คำอธิบายรายวิชา และผล

การประเมินผลการเรียนของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนใชศึกษาหลักสูตรของ โรงเรียนวามีรายละเอียดอะไรบาง 

สำหรับการวางแผนการเรียนและใชสิทธิ์ในการเทียบโอนผลการเรียนไดถูกตอง เหมาะสมกับความสามารถของ

ตน สมุดบันทึกผลการเรียนรู(ปพ.9) สามารถนำไปใชประโยชนดังนี้ 

- ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนในแตละชวงช้ัน 

- บันทึกและแสดงผลการเรียนของผูเรียนในการเรียนแตละรายวิชา 

- รายงานผลการเรียนรูใหผูปกครองและผูเกี่ยวของไดรับทราบ 

- ใชเปนขอมูลในการเทียบโอนผลการเรียน ในกรณีท่ีผูเรียนยายโรงเรียน 

- เปนหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน รายงาน และรับรองผลการเรียนของผูเรียน   


