
คูมือปฏิบตัิงานฝายวชิาการ 
 

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 

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

ฉบับ 2 พ.ศ. 2545 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากท่ีสุดดวยเจตนารมณท่ีจะให

สถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน 

และมีสวนรวมจากผูท่ีมีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการ

สามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมท้ังวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนา

คุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถ่ินไดอยางมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการมีอิสระ คลองตัว รวดเร็ว และสอดคลองกับความตองการนักเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน 

2. เพื่อใหการบริหาร และการจัดการศึกษาของโรงเรียนไดมาตรฐาน และมีคุณภาพสอดคลองกับระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง จากการประเมินหนวยงานภายนอก 

3. เพื่อใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และกะบวนการเรียนรู ตลอดจนปจจัยหนุนการเรียนรูท่ีสนองตอความ

ตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภารและมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อใหโรงเรียนไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และของบุคคล 

ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น 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. งานสวนพฤกษศาสตร 

 8. งานศูนย ICT 

 9. งานหองสมุด 



 10. งานแนะแนว 

 11. งานโรงเรียนในฝน 

 12. งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 13. งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 14. งานนิเทศและบริการทางการศึกษา 

งานธุรการฝายวิชาการ/ธุรการกลุมสาระการเรียนรู 

 1.จัดทําทะเบียนคุมและจัดแฟมเอกสารหนังสือรับ-สงของฝายวิชาการ กลุมสาระการเรียนรู 

 2. ประสานงาน แจงหนังสือเวียนตาง ๆ ใหผูเกี่ยวของทราบ 

 3. จัดทําวาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุมของฝายวิชาการเสนอผูเกี่ยวของทราบตามลําดับ 

 4. รับผิดชอบการเบิก-จายพัสดุ ตรวจสอบและรายงานพัสดุครุภัณฑประจําปของสํานักงานฝายวิชาการ 

 5. ควบคุมการออกเกียรติบัตรของฝายวิชาการ 

 6. อื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

งานหลักสูตรและการสอน 

1.หลักสูตรสถานศึกษา 

    1.1 ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 สาระแกนกลางของ

กระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหา และความตองการของสังคม ชุมชน และทองถ่ิน 

    1.2 วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคโดยมีสวนรวมของทุกฝายในโรงเรียน และชุมชน 

    1.3 จัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตาง ๆ ท่ีกําหนดใหมีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน 

เปาหมาย และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระท้ังในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันและ

ระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม 

    1.4 นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใชหลักสูตรใหเหมาะสม 

    1.5 เสนอแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

    1.6 จัดทําหลักสูตรและแนวปฏิบัติการใชหลักสูตร 

    1.7 ตรวจสอบเกี่ยวกับการโอน/ยาย หลักสูตรระหวางโรงเรียนและหลักสูตรอื่น 

    1.8 สํารวจความตองการของผูรับบริการในการจัดการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียน การเรียนแบบ

อัธยาศัย รวมท้ังกําหนดแนวทางการใชหลักสูตร เสนอแนะกลุมงาน งาน ท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงาน 

2. การจัดตารางสอน/จัดครูเขาสอน/จัดสอนแทน 

    2.1 สํารวจความรู ความสามารถของครู และความสอดคลองของครูกับหลักสูตรของโรงเรียน ประสานกบั

กลุมบริหารงานบุคคลเพื่อจัดสรรอัตรากําลัง 

    2.2 วิเคราะหโครงสรางหลักสูตร สํารวจความตองการ ความถนัด ความสนใจรวมกับกลุมแนะแนว และ

เสนอแนะตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อจัดรายวิชาใหนักเรียนลงทะเบียน 

    2.3 จัดตารางสอนนักเรียน ครู ตารางการใชหอง และติดตาม ควบคุมใหการดําเนินการตามตารางสอนให

ถูกตอง ท้ังการเรียนและการสอน 

    2.4 กําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดสอน ติดตามผลการปฏิบัติ 

 



งานกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1. งานกลุมสาระการเรียนรู 

    1.1 จัดโครงสรางการบริหารกลุมสาระการเรียนรู 

    1.2 บริหารกลุมสาระการเรียนรูใหเปนไปตามหลักสูตรของโรงเรียน สอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน 

พันธกิจ และเปาหมายของโรงเรียนและของหลักสูตร 

     1.3 ควบคุม ดูแล กํากับการใชหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง

รวมท้ังเสนอขอปรับปรงุหลักสูตรเมื่อพบขอบกพรอง หรือจุดท่ีควรพัฒนา 

     1.4 จัดทําเอกสารแผนงาน/โครงการตามฝายธุรกิจโรงเรียนกําหนดและสอดคลองกับแผนงานโรงเรียน 

     1.5 ควบคุม ดูแล กํากับใหครูในกลุมสาระการเรียนรูทุกคนจัดทําหลักสูตรช้ันเรียน แผนการจัดการเรียนรู

และสอนตามแผนการจัดการเรียนรู การตรวจสมุด ปพ.5 ขอสอบกลางภาพ ขอสอบปลายภาค การประเมินการอาน คิด

วิเคราะหและเขียน สมรรถนะของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

     1.6 กํากับติดตามใหครูเขาสอนตามตารางสอนทุกคาบ จัดสอนซอมเสริม สอนชดเชยและสอนแทนเมื่อครูใน

กลุมสาระลาหรือไปราชการ 

     1.7 จัดใหการนิเทศงานวิชาการในกลุมสาระการเรียนรู ประชุมครูในสังกัดอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ

ปรับปรุงแกไขปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยในช้ันเรียน และการพัฒนาครู โดยการประชุมสัมมนา ศึกษา 

ดูงาน 

     1.8 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และรวมกับงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

     1.9 ประสานระหวางกลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในการบูรณาการการเรียนการสอน

ระหวางกลุมสาระ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

     1.10 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของกลุมสาระ 

     1.11 ประสานงานใหมีการจัดหา ผลิต และใชส่ือการเรียนการสอน ปรับซอมส่ือการเรียนการสอน 

     1.12 จัดใหมีการพัฒนาครูดานวิชาการในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     1.13 สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการรูปแบบตาง ๆ เชน การประกวด แขงขันและสาธิต 

     1.14 จัดระบบขอมูล สถิติ เอกสารสารสนเทศของกลุมสาระการเรียนรู 

     1.15 กํากับดูแลกิจกรรมชุมชน และโครงการพิเศษท่ีอยูในความรับผิดชอบของกลุมสาระการเรียนรู 

     1.16 จัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงานของกลุมสาระการเรียนรู เสนอตอโรงเรียนเมื่อส้ินภาคเรียน/ป 

 2. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

     2.1 กําหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และนโยบายของ

สถานศึกษา 

     2.2 จัดทําคูมือ แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

     2.3 กํากับ ติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและนักเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ 

     2.4 ประสานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษาทุกรูปแบบกับทุกฝายใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

     2.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและนักเรียน สรุปรายงานเสนอตอโรงเรียนและฝายท่ี

เกี่ยวของ 



งานทะเบียน 

1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ เอกสาร ระเบียบ คูมือ เกี่ยวกับงานทะเบียนและจัดเก็บเปนแฟมอยางเปนระบบ 

2. ดําเนินการกรอกขอมูลนักเรียน ลงทะเบียนขอมูลลงในโปรแกรม Student 51 ในระบบงานทะเบียน 

3. เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานท่ีเกี่ยวของตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี 

4. จัดทําแบบฟอรม แบบคํารองตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานทะเบียน 

5. แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับงานทะเบียน 

     5.1 การลาออก 

           5.1.1 ผูปกครองนักเรียนมาติดตอตอโดยตรงท่ีงานทะเบียน 

           5.1.2 ขอแบบคํารองใบลาออกและกรอกรายละเอียด 

           5.1.3 ผูปกครองนักเรียนหรือบิดา มารดา ลงช่ือรับทราบการลาออก 

           5.1.4 เตรียมรูปถายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป เพื่อจัดทําเอกสาร (รูปถายเปนรูปปจจุบัน เครื่องแบบ

นักเรียนไมรูปท่ีอัดดวยระบบโพลารอยด) 

    5.2 การขอรับหลักฐาน รยบ.1/ปพ.1 

          5.2.1 รับคํารองท่ีหองทะเบียน 

          5.2.2 ยื่นคํารองขอหลักฐาน 

          5.2.3 ถาเปนการขอ รบ.1-ต, รบ.1-ป, ปพ.1 ฉบับท่ี 2 

                   รบ.1-ต, รบ.1-ป (จบการศึกษากอนป 2547) ใชรูปถายขนาด 4x5 ซม. จํานวน 2 รูป 

       ปพ.1 (จบการศึกษาต้ังแตป 2547) ใชรูปถายขนาด 3x4 จํานวน 2 รูป (รูปถายท้ัง 2 ขนาดเปน

รูปหนาตรง สวมเส้ือเช้ิตขาว ไมสวมแวนตาดํา ไมสวมหมวก) 

      -ถาเปนการขอแทนฉบับท่ีหาย ใหแจงความและนําหลักฐานแจงความมาแสดง ถาเปนการขอ

ใบรับรอง 

     -นักเรียนท่ีกําลังเรียนในโรงเรียนตองใหผูปกครองท่ีมีช่ือในทะเบียนบานมายื่นคํารองดวยตนเอง 

      -ใชรูปถายขนาด 3x4 ซม. แตงเครื่องแบบนักเรียน 1 รูป 

งานวัดผล 

1.จัดหาวัสดุ อุปกรณ เอกสาร ระเบียบ คูมือ เกี่ยวกับงานวัดผลและจัดเก็บเปนแฟมอยางเปนระบบ 

2. ประสาน ดําเนินการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ ตามท่ีนักเรียนลงทะเบียนเรียนไวแตละภาคเรียนลง

ในโปรแกรม Student 51 ในระบบงานทะเบียน-วัดผล 

3. จัดทําแบบฟอรม แบบคํารองตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงายวัดผล 

4. เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานท่ีเกี่ยวของตามระเบียนสํานักนายกรัฐมนตรี 

5. จัดทําและตรวจสอบระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ใหถูกตองและเปนปจจุบันอยูเสมอออกใหระเบียน

แสดงผลการเรียนใหแกนักเรียนท่ีจบหลักสูตรและประสงคจะลาออก 

6. จัดทํารายงานผลการเรียนของผูเรียนท่ีจบหลักสูตร (ปพ.1) ใหเสร็จส้ินเรียบรอยภายใน 30 วัน นับแตวัน

อนุมัติผลการเรียนสงหนวยงานเจาของสังกัดใหถูกตองตามระเบียบ 

7. ดําเนินการในการออกประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา จัดทําทะเบียนคุมและการจายประกาศนียบัตร

แกผูสําเร็จการศึกษา 



8. ดําเนินการในการออกเอกสารรับรองผลการเรียน รับรองการเปนนกัเรียน เอกสารแสดงผลการเรียน

ภาษาอังกฤษ และเอกสรรับรองอื่นๆ ท่ีนักเรียนรองขอ 

9. ใหความรวมมือสถานศึกษาอื่นท่ีขอตรวจคุณวุฒิและดําเนินการในการขอตรวจสอบคุณวุฒิของนกัเรียน 

10. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอผอนผันการเรียน การหยุดพักการเรียน การเปล่ียนแปลงวิชาเรียน การถอน การ

ขอเพิ่มวิชาเรียน 

11. การควบคุมดูแล กํากับ ติดตาม งานดานวัดผลประเมินผลใหเปนไปตามแนวปฏิบัติและปฏิทินท่ีกําหนด 

12. ดําเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการเรียนการประเมินผลการเรียนใหถูกตองเปนปจจุบัน มีการจัดเก็บอยางเปน

ระบบ สะดวกแกการสืบคนและใหบริการ 

13. ดําเนินการเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 ประกาศรายช่ือผูท่ีมีเวลาเรียนไมครบรอยละ 80 

การผอนผันใหเขาประเมินผลปลายภาคเรียน รวมท้ังประกาศรายช่ือผูไมมีสิทธิ์เขารับการประเมินผลปลายภาคเรียนแจง

ผูเกี่ยวของทราบ 

14. ดําเนินการจัดทําตารางสอบกลางภาค ปลายภาค ประสานงานกับงานธุรการฝายวิชาการในการออกคําส่ัง

การสอบตาง ๆ จัดเตรียมอุปกรณการสอบ เก็บรักษาขอสอบไว 1 ภาคเรียน และดําเนินการจําหนายใหถูกตองตาม

ระเบียบ 

15. ดําเนินการเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงผลการเรียนของนักเรียนท่ีไมผานรายวิชา แบะการลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

16. จัดทําสารสนเทศผลการวัดและประเมินความรู คุณลักษณะฯ การอาน คิดวิเคราะหและเขียน สมรรถนะ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

17. แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดผลใหผูเกี่ยวของทราบ 

งานศูนยสื่อและแหลงเรียนรู 

 1.สํารวจส่ือการสอนของครูทุกคน ทุกกลุมสระ รวบรวมเปนระบบ เพื่อใชส่ือการสอนรวมกันได 

 2. สํารวจ/จัดอบรม/เผยแพร ส่ือนวัตกรรมของครูทุกกลุมสาระ 

 3. สํารวจแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินท้ังในสถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ินท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา  

คุณภาพการศึกษา 

 4. จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินใหแกครู สถานศึกษาอื่น บุคคลองคกร หนวยงาน 

 5. จัดต้ังและพัฒนาแหลงการเรยีนรูและภูมิปญญาทองถ่ินรวมท้ังพัฒนาใหเกิดองคความรู 

 6. สงเสริมสนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูท้ังใน และนอกโรงเรียนการจัดกระบวนการเรียนรูใหครอบคลุมภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

 7. รวมกับฝายงาน/กลุมสาระ ในการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

 8. ประเมิน/สรุปผล การใชส่ือและแหลงเรียนรูของครูจากนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน 

งานศูนย ICT 

1. จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรตามโครงสรางของหลักสูตรท่ีโรงเรียนกําหนด 

2. จัดสอนโปรแกรมเสริมใหกับนักเรียนท่ีสนใจเปนพิเศษ รวมท้ังใหบริการชุมชนเกี่ยวกับวิชาดานคอมพิวเตอร 

3. จัดอบรมคอมพิวเตอรใหแกครู และบุคลากรในโรงเรียน ใหมีความรูและนําไปใชปฏิบัติงานในหนาท่ี 

4. ใหบริการใชเครื่องคอมพิวเตอรแกบุคลากรในโรงเรียน และหนวยงานอื่นๆ 

5.วางระบบเครือขายคอมพิวเตอรในโรงเรียน เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน โดยเช่ือมโยงกับ

แหลงขอมูลท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน รวมท้ังจัดทําเผยแพรเว็บไซตโรงเรียนและฝาย/กลุมงานอื่นๆ 



6. ใหความชวยเหลือในการจัดทําขอมูลดวยคอมพิวเตอรเมื่อฝายตางๆ รองขอ 

7. จัดทําเอกสารสรุปผลงานปจจัยงานดานคอมพิวเตอรเสนอตอโรงเรียนเมื่อส้ินภาคเรียน 

8. งานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

งานหองสมุด 

 1.จัดทําแผนปฏิบัติการ งบประมาณ โครงการของงานหองสมุดใหเปนไปตามนโยบายของโรงเรียน 

 2. จัดและพัฒนาสถานท่ีหองสมุดใหเหมาะสมกับเปนแหลงคนควาความรูไดตลอดเวลาและหลากหลาย 

 3. จัดใหมีวัสดุ ครุภัณฑ และเครื่องอํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอกับจํานวนสมาชิก 

 4. ดูแล เก็บรักษา ซอมบํารุง ครุภัณฑ ใหอยูในสภาพท่ีดีใชการไดตลอด 

 5. จัดหา ซื้อ ทําเอกสาร วารสาร และส่ือส่ิงพิมพตางๆ  ท่ีเปนประโยชนตอการคนควาหาความรูและความ

บันเทิง 

 6. จัดบรรยากาศ สถานท่ีและส่ิงแวดลอมการบริการใหชักจูงบุคคลภายนอกใหเห็นประโยชน และเขามาใช

บริการ 

 7. จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนของโรงเรียนมีนสัิยรักการอาน 

 8. จัดทําสถิติ ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน รวมท้ังประเมินผลงานท่ีปฏิบัติตลอดภาคเรียน/ป 

 9. ใหบริการใชหองสมุดแกนักเรียน ครู และบุคคลภายนอก 

 งานบริการหองสมุด คืองานท่ีหองสมุดจัดทําข้ึนเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชในดานการอาน การคนควาหา

ความรูและสงเสริมการอานใหกวางขวางและท่ัวถึง เพื่อใหผูใชไดรับสารสนเทศอยางรวดเร็ว และตรงตามความตองการ

มากท่ีสุด รวมถึงการจัดบรรยากาศท่ีดี เปนระเบียบ ทําใหผูใชเกิดความรูสึกท่ีดีและประทับใจเมื่อเขาใชบริการ 

 ความสําคัญของงานบริการหองสมุด งานบริการเปนหัวใจสําคัญของหองสมุด เปนงานท่ีเกี่ยวของกับผูใชทุก

ระดับ สําหรับงานบริการของหองสมุดโรงเรียน มสีวนสําคัญท่ีทําใหนักเรียน ผูปกครองและชุมชนมาใชหองสมุดมากข้ึน 

งานบริการเปนงานท่ีหองสมุดทําข้ึนเพื่อสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน ใหนักเรียนเกิดการเรียนรู รูจักศึกษาคนควา

ดวยตนเอง ใชประโยชนจากการอานเพื่อเพิ่มพูนความรู ตลอดจนนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนใน

ชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 

 

 วัตถุประสงคของการใหบริการหองสมุด 

 1. เพื่อสงเสริมการอาน 

 2. เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชหองสมุด 

 3. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ีและคุมคา 

 4. เพื่อใหเกิดความรู ความเพลิดเพลิน พัฒนาสมองใหมีสติปญญาเฉลียวฉลาด สามารถนําส่ิงท่ีไดจากการ 

อานไปปฏิบัติ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคท่ีตนตองการ 

 ประเภทของงานบริการหองสมุด 

 งานบริการของหองสมุดมีหลายอยาง ข้ึนอยูกับนโยบายและวัตถุประสงคของหองสมุด สําหรับหองสมุด

โรงเรียนโดยท่ัวไป มีดังนี ้

 1. บริการการอาน เปนบริการหลักของหองสมุดท่ีจัดหาและคัดเลือกหนังสือ ส่ิงพิมพตางๆ มาไวเพื่อใหบริการ 

และจัดเตรียมสถานท่ีใหอํานวยความสะดวกตอการอาน เพื่อตอบสนองความตองการและความสนใจของผูใชมากท่ีสุด 



 2. บริการยืม-คืน คือบริการใหยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ ตามระเบียบการยืมของหองสมุดแต

ละแหง เพื่อใหความสะดวกในการใช ในกรณีท่ียืมเกินกําหนด ผูยืมตองเสียคาปรับตามอัตราท่ีหองสมุดกําหนด 

 3. บริการหนังสือจอง เปนบริการท่ีหองสมุดจัดแยกหนังสือรายวิชาตางๆ ท่ีครูผูสอนกําหนดใหนักเรียนอาน

ประกอบ รวมท้ังเปนบริการพิเศษท่ีจัดข้ึนในกรณีท่ีหนังสือนั้นมีจํานวนนอย แตมีผูใชตองการจํานวนมาก โยแยกไว

ตางหาก และมีกําหนดระยะเวลาใหยืมส้ันกวาหนังสือท่ัวไป 

 4. บริการแนะนําการใชหองสมุด เปนบริการเพื่อแนะนําผูใชใหทราบวาหองสมุดจัดบริการอะไรบางใหกับผูใช 

เชน การปฐมนิเทศแนะนํานักเรียนท่ีเขาเรียนในช้ันปแรก หองสมุดสวนใหญจะจัดทําคูมือการใชหองสมุด เพื่อใหขอมูล

เกี่ยวกับหองสมุด เชน ประวัติของหองสมุดระเบียบการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ มารยาทในการใชหองสมุด บริการ

และกิจกรรมตาง ๆ ของหองสมุด เปนตน 

 5. บริการตอบคําถามและชวยการคนควา เปนบริการท่ีครูบรรณารักษหรือเจาหนาท่ีหองสมุด จะชวยให

คําแนะนําและบริการตอบคําถามแกนักเรียนและผูใช ท้ังคําถามท่ัวไปเกี่ยวกับการใชหองสมุด และคําถามท่ีตองคนหา

คําตอบจากทรัพยากรสารสนเทศตางๆ ในหองสมุด 

 6. บริการแนะแนวการอาน เปนบริการสําคัญท่ีหองสมุดจัดข้ึนเพื่อสงเสริมการอาน พัฒนานิสัยรักการอาน และ

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน นอกจากนี้ยังเปนการชวยเหลือผูใชหองสมุดท่ีมีปญหาในการอาน ผูท่ีไมอยากอานหนังสือ 

หรือเลือกหนังสืออานไมเหมาะสมกับความตองการของตน 

 7. บริการสอนการใชหองสมุด เปนบริการของหองสมุดในโรงเรียนท่ีจัดสอนใหแกนักเรียนท่ีเขาเรียนใหมในช้ันป

แรก เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการใชหองสมุด การเลือกใชทรัพยากรสารสนเทศแตละประเภท และบริการตางๆ ของ

หองสมุด ใหผูใชสามารถใชประโยชนจากหองสมุดไดอยางเต็มท่ี 

 8. บริการสืบคนฐานขอมูล เปนบริการสืบคนฐานขอมูลหนังสือของหองสมุดชวยใหผูใชสามารถคนหาหนังสือ

ดวยตนเองไดสะดวก รวดเร็วข้ึน 

 9. บริการรวบรวมบรรณานุกรม เปนการรวบรวมรายช่ือหนังสือ สําหรบัใชประกอบการเรียนการสอนใน

รายวิชาตาง ๆ รวมถึงการรวบรวมบรรณานุกรมหนังสือใหมประจําเดือนท่ีหองสมุดออกใหบริการแกผูใช 

 10. บริการขาวสารทันสมัย เปนบริการท่ีชวยใหผูใชหองสมุดไดทราบขอมูลใหมๆ ในสาขาวิชาตางๆ โดยการ

ถายสําเนาหนาสารบัญวารสารฉบับลาสุดท่ีหองสมุดไดรับรวบรวมไวในแฟม เพื่อใหบริการแกผูใชในการศึกษาคนควา 

 11. บริการอินเตอรเน็ต ผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลบนอินเตอรเน็ตท่ีสนใจไดท่ัวโลก ซึ่งทําใหผูใชสารรถ

เขาถึงสารสนเทศท่ีทันสมัยไดมากข้ึนตรงตามความตองการและสะดวกรวดเร็ว 

 12. บรกิารอื่นๆ ท่ีหองสมุดอาจจัดข้ึน เชน บริการโสตทัศนวัสดุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส บริการหองสมุดเคล่ือนท่ี 

บริการชุมชน บริการขอใชสถานท่ีประชุม เปนตน 

        12.1 บริการส่ืออิเล็กทรอนิกสเปนบริการคนควาหาความรูดวยส่ืออิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน ส่ือมัลติมีเดีย 

ซีดีรอม ดีวีดี วีซีดี เปนตน 

        12.2 บริการหองสมุดเคล่ือนท่ี เปนบริการการอานท่ีหองสมุดจัดไวตามมุมตางๆ ของโรงเรียน เพื่อ

สงเสริมการเรียนรู เชน ใตบันได ระเบียงอาคาร สวน ศาลา ฯลฯ เปนการใหบริการอยางไมเปนทางการ งายๆ และ

ตกแตงดวยธรรมชาติอยางสวยงาม ตามสภาพของสถานท่ีนั้นๆ  

       12.3 บริการชุมชน เปนบริการท่ีขยายโอกาสทางการศึกษาคนควาใหกวางออกไป โดยหองสมุดจะจัด

หนังสือและส่ิงพิมพไปใหบริการแกชุมชนและหนายงานตางๆ รอบโรงเรียน เชน ท่ีวัด ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จุดบริการ



จักรยานยนตรับจาง เปนการปลุกฝงนิสัยรักการอานใหแกเด็ก และประชาชนในชุมชนทุกเพศ ทุกวัย เพื่อเพิ่มพูนความรู 

ขาวสาร และทันตอเหตุการณ 

งานแนะแนว 

 1.จัดองคกรบริหารงานแนะแนวใหมีผูรับผิดชอบปฏิบัติงานดานตางๆ ท่ีกําหนดในขอบขายของการบริการ           

แนะแนว 

 2. ดําเนินการในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา รางวัลการศึกษาตางๆ และดําเนินการเกี่ยวกับ 

กองทุนอื่น ๆ เพื่อการศึกษา 

 3. ประสานใหกับวิทยากรและสถาบันการศึกษาภายนอกเขามาใหการแนวแนวการศึกษาและอาชีพ รวมท้ัง

นักเรียนกลุมท่ีสนใจไปศึกษาจากสถานศึกษา สถานประกอบการหรือสถานประกอบอาชีพอิสระภายนอก 

 4. จัดแผนงาน โครงการแนะแนว และการจัดปฏิทินปฏิบัติงานประจํา 

 5. ประสานงานการนัดสอนวัดความรูความสามารถทางวิชาการกับสถาบันการทดสอบตางๆ รวมท้ังดําเนินการ

เกี่ยวกับการสอบเขาศึกษาตอของนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 

 6.จัดเก็บและรวบรวมสถิติขอมูลดานตางๆ ตลอดจนปการศึกษา และนําเสนอเปนเอกสารเผยแพรเมื่อส้ินภาค

เรียน/ป 

 7. การจัดกิจกรรมแนะแนว 

     7.1 การบริการแนะแนว 

         7.1.1 งานศึกษารวบรวมขอมูล โดยศึกษา รวบรวม วิเคราะห สรุป และนําเสนอขอมูลของผูเรียน 

         7.1.2 งานสารสนเทศ โดยจัดศูนยสารสนเทศทางการแนะแนวในรูปศูนยการเรียนรูดวยตนเอง โดย

ครอบคลุมดานการศึกษา อาชีพ ชีวิต และสังคม 

         7.1.3 งานใหคําปรึกษา อบรมทักษะการใหคําปรึกษาเบ้ืองตนแกครู ใหคําปรึกษาผูเรียนท้ังรายบุคคล

และเปนกลุม 

         7.1.4 งานกิจกรรมสงเสริม พัฒนา ชวยเหลือผูเรียน ศึกษารายกรณี (Case study) และจัดกลุมปรึกษา

ปญหา (Case conference) สงตอผูเช่ียวชาญในกรณีท่ีผูเรียนมีปญหายากแกการแกไข จัดกลุมพัฒนาผูเรียนดวย

เทคนิคทางจิตวิมทยา จัดบริการ สรางเสริมประสบการณ รวมท้ังใหการสงเคราะหเพื่อตอบสนองความถนัดความ

ตองการ และความสนใจของผูเรียน 

        7.1.5 งานติดตามประเมินผล ประเมินผลรายงานผลการดําเนินงานแนะแนว 

  7.2 การจัดกิจกรรมแนะแนว 

        7.2.1  กิจกรรมโฮมรูม 

                    7.2.2 กจิกรรมคาบแนะแนว 

                    7.2.3 การสอดแทรกกระบวนการแนะแนว 

งานโรงเรียนในฝน 

 1. ติดตอประสานงานกับหนวยงานระดับเขตพื้นท่ี/จังหวัด/ภาค/สพฐ. เกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรยีนในฝน 

 2. รายงานผลการดําเนินงานตามเวบ็ไซต http://www.awnn.ac.th/ 

 3. ติดตามความเคล่ือนไหวและรายงานโรงเรียนในฝนเสนอผูบริหารสถานศึกษาเปนระยะ ๆ ท่ีเว็บไซต 

http://www.awnn.ac.th 

http://www.awnn.ac.th/


 4. สํารวจ วิเคราะห จัดทําแผนงาน/โครงการ สนบัสนุน สงเสริม ในสวนท่ีเกี่ยวของสัมพันธกับขอบขาย ภารกิจ

ของโครงการโรงเรียนในฝน 

 5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามรูปแบบโครงการโรงเรียนในฝน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2553 ท่ีกําหนดใหสถานศึกษาตองพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาวาดวยการมีสวนรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และตองมีการดําเนินงาน 8 ประการ โดยเริ่มตนต้ังแต 1) 

กําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดําเนินงานตามแผน 5) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) 

ประเมินคุณภาพภายใน 7) จัดทํารายงานประจําปเสนอบุคคลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนถึง 8) มีการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมขององคกรท่ียั่งยืน ในความรับผิดชอบของงานประกนัคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ) มีขอบขายภาระงานดังนี ้

1.กําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 

1.1 จัดใหมีประกาศแตงต้ังกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการ

สถานศึกษา ครูและบุคลากรในโรงเรียน กรรมการนักเรียน เครือขายผูปกครอง ชุมชน องคกรภาครัฐ 

1.2 นํามาตรฐานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานมาเปนตนแบบเพื่อกําหนด

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจากผูมีสวนรวมตามประกาศขอ 1.1 

 2. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

      2.1 กําหนดผูรับผิดชอบมาตรฐานและตัวบงช้ีเพื่อดําเนินการจัดทําสารสนเทศ 

      2.2 รวมมือกับงานแผนงาน/สารสนเทศ เพื่อวางแผนจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ประจําปการศึกษา 

 3. ดําเนินการตามแผน 

     3.1 รวมมือกับงานแผนงาน/สารสนเทศ เพื่อกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

การศึกษา 

 4. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน 

      4.1 ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน 

      4.2 แตงต้ังกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามปฏิทินงาน 

 5. การจัดทํารายงานประจําปเสนอบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

      5.1 ประชุมสรุปรายงานรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในจากผูมีสวนเกี่ยวของ 

      5.2 จัดทํารายงานเสนอตอผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หนวยงานตนสังกัดและ

เผยแพรทางเว็บไซต http://www.awnn.ac.th 

 6. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมขององคกรท่ียั่งยืน 

     6.1 นําผลการประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะหสภาพปญหาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน 

     6.2 ทบทวนคุณภาพตามตัวบงช้ีและมาตรฐานเพื่อปรับปรุงแกไข 

 

 

http://www.awnn.ac.th/


งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา       

มีขอบขายงานดังนี ้

1.งานวิจัยในช้ันเรียน มีแนวปฏิบัติ ดังนี ้

   1.1 สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโรงเรียน โดยเนนการวิจัยท่ีเปนความกาวหนาทางวิชาการ และ

การพัฒนาองคกรในลักษณะการวิจัยในช้ันเรียน 

    1.2 สงเสริมและสนับสนุนการนําผลการวิจัยไปใช 

     1.3 จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัย และการพัฒนาบุคคลากรในหนวยงาน 

 2. งานเผยแพรงานวิจัย มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

      2.1 สงเสริมการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการวิจัย ผลการวิจัย และพัฒนาสังคม 

      2.2 ประสานงานการวิจัยกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังในโรงเรียน และนอกโรงเรียน 

      2.3 เปนแหลงกลางในการทําวิจัย และประสานงานแลกเปล่ียนเรียนรูท้ังในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 

      2.4 รวบรวมงานวิจัยในโรงเรียนใหเปนระบบ ท้ังในระดับบุคคล กลุมสาระการเรียนรูและระดับโรงเรียน 

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาท่ีวาดวยเรื่องการวิจัยในช้ันเรียน 

 3. ประเมิน สรุปผล/รายงานการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเสนอผูบริหารโรงเรียน 

 4. อื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

งานนิเทศและบริการทางการศึกษา 

 การนิเทศภายในสถานศึกษาจะเปนกระบวนการทํางานของผูบริหารสถานศึกษา (หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย) ใน

การพัฒนาคุณภาพการทํางานของครู และบุคลากรภายในสถานศึกษาเพื่อใหไดมาซึ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการเรียนของ

ผูเรียน 

1.ขอบเขตการนิเทศงานวิชาการ 

    งานวิชาการภายในโรงเรียนท่ีผูบริหารจะตองรับผิดชอบมี 2 ประเภท คือ 

1.1 งานหลัก ไดแก 

1.1.1 หลักสูตรสถานศึกษา 

          - การปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพของทองถ่ิน 

          - การสรางหลักสูตรเพื่อสนองความตองการของผูเรียนทองถ่ิน 

          - การจัดแผนการเรียนการสอน 

          - การจัดทําโครงการสอน 

          - การจัดตารางสอน 

          - การจัดครูผูสอน 

          - การจัดช้ันเรยีน (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 และ

ความสัมพันธกับชุมชน ขอบเขตงานท่ีกลาวมานี้หากผูบริหารมีความมุงหวังท่ีจะใหไดผลงานของบุคลากรภายใตการ

ควบคุมดูแลมีคุณภาพก็จําเปนจะตองพัฒนาบุคลากรเหลานี้ ใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานจึงจะไดผลงาน

ท่ีมีคุณภาพตามความมุงหวังท่ีต้ังไว 

2. วิธีดําเนินการ 

     ข้ันท่ี 1 การวางแผนการนิเทศ 

     ข้ันท่ี 2 การใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ 

     ข้ันท่ี 3 การดําเนินการปฏิบัติงานนิเทศ 

     ข้ันท่ี 4 การสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ 

                   ข้ันท่ี 5 การประเมินผลการนิเทศ 

แนวปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการ 

1.การปฏิบัติการติดตามนักเรียนขาดเรียน/ขาดเรียนนาน 

    ถานักเรียนขาดเรียนนานติดตอกันใหถือปฏิบัติดังนี ้

    1.1 การติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/ขาดเรียนนานติดตอกัน เปนหนาท่ีโดยตรงของครูท่ีปรึกษา 

    1.2 ถานักเรียนขาดเรียนนานติดตอกัน 5 วนัทําการ โดยไมทราบสาเหตุใหครูท่ีปรึกษาดําเนินการติดตาม

โดยสอบถามจากนักเรียนใกลเคียง คร-ูอาจารยหรือผูปกครองแลวแตกรณี แลวแจงใหฝายกิจการนักเรียนทราบ เพื่อ

ดําเนินการตามระเบียบตอไป 

    1.3  ในกรณีท่ีครูท่ีปรึกษาไปพบผูปกครองหรือนักเรียนแลวไดสอบถามสาเหตุและพิจารณาหาทางแกไข

หากไมสามารถแกไขไดใหปฏิบัติดังนี้ 

 - ช้ีแจงใหนักเรียนและผูปกครองรับทราบถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการสงเด็กเขาเรียนใน

สถานศึกษาภาคบังคับ พรอมกับรายงานการดําเนินงานใหฝายบริหารรับทราบเพื่อจะไดดําเนินการตามระเบียบตอไปนี้ 

คือ 

         1.3.1 ฝายกิจการนักเรียนแจงขอมูลท่ีงานทะเบียนนักเรียน 

         1.3.2 งานทะเบียนนักเรียนทําหนังสือของโรงเรียนถึงผูปกครองนักเรียน และรายงานใหสํานักงานเขต

พื้นท่ีรับทราบ 

 2. แนวทางการปฏิบัติเร่ืองการขาดเรียนและขาดเรียนนานของนักเรียน มีดังนี้ 

     2.1 ครูท่ีปรึกษา/ครูประจําวิชาสํารวจการมาเรียนของนักเรียนท่ีตนรับผิดชอบทุกวันและทุกช่ัวโมงท่ีสอน 

                 2.2  เมื่อพบวามีนักเรียนขาดเรียนบอยและขาดเรียนติดตอกันเปนเวลาหลายวันตองปฏิบัติดังนี ้

                        2.2.1 ถาเปนครูประจําวิชาท่ีสอนใหรายงานนักเรียนท่ีขาดเรียนนานและขาดเรียนบอยๆ ใหครูท่ี

ปรึกษารับทราบ และครูท่ีปรึกษาตองติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียนตามแนวปฏิบัติขางตน 

                        2.2.2 ถาครูท่ีปรึกษาสํารวจแลวพบวานักเรียนในช้ันขาดเรียนบอยและขาดเรียนติดตอกันเปน

เวลานานใหปฏิบัติตามแนวปฏิบัติขางตน 



3. นักเรียนแขวนลอย  

     ความหมายของคํา 

      “นักเรียน” หมายความวา บุคคลท่ีกําลังเรียนอยูในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และจนกระท่ังถึง

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

      “นักเรียนแขวนลอย” หมายความวา นักเรยีนท่ีมีรายช่ืออยูในบัญชีรายช่ือนักเรียนในช้ันตางๆ ท่ีโรงเรียน

จัดทําข้ึนต้ังแตตนปการศึกษา หรือมีช่ืออยูในสมุดประเมินผลรายวิชา และขาดเรียนนานโดยไมทราบสาเหตุ ไมมีตัวตน 

มิไดลาออกจากโรงเรียน และโรงเรียนไมสามารถจําหนายรายช่ือออกจากทะเบียนนักเรียนได 

 ข้ันตอนการจัดทําบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย 

 3.1 เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดตอกันเปนเวลา 5 วันทําการ โดยไมทราบสาเหตุ ใหปฏิบัติดังนี ้

       3.1.1 ครูท่ีปรึกษาบันทึกรายงานหัวหนาระดับช้ัน เพื่อติดตามนักเรียน  

       3.1.2 หัวหนาระดับช้ันรายงาน รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายกิจการนักเรียน และนําเสนอ

ขอมูล 

       3.1.3 รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายกิจการนักเรียน และคณะกรรมการดําเนินการติดตาม

นักเรียนครั้งท่ี 1 

 3.2 เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดตอกนัเปนเวลา 10 วันทําการ โดยไมทราบสาเหตุ ใหปฏิบัติดังนี ้

                    3.2.1 ครูท่ีปรึกษารายงานหัวหนาระดับช้ัน เพื่อลงบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอยและติดตาม

นักเรียน 

                    3.2.2 หัวหนาระดับช้ันรายงาน รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายกิจการนักเรียน และนําเสนอ

ขอมูล 

                     3.2.3 รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายกิจการนักเรียน เสนอผูอํานวยการสถานศึกษา เพื่อขอ

อนุมัติลงบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย พรอมเหตุผล 

 

       3.2.4 ผูอํานวยการสถานศึกษา อนุมัติ หรือพิจารณาส่ังการ 

                    3.2.5 นายทะเบียน จัดทําบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย 

บทบาทหนาท่ี 

   3.3 อาจารยท่ีปรึกษา มีหนาท่ีดังนี้ 

                    3.3.1 สํารวจและติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียนติดตอกัน 5 วันทําการ และเสนอช่ือ

นักเรียนตอหัวหนาระดับ/ฝายปกครองเพื่อติดตามนักเรียน 

                     3.3.2 สํารวจและติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียนติดตอกัน 10 วันทําการ และเสนอช่ือ

นักเรียนตอหัวหนาระดับ/ฝายปกครอง เพื่อลงบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย และติดตามนักเรียน 

  3.4 หัวหนาระดับ/ฝายปกครอง มีหนาท่ีดังนี้ 

                                 3.4.1 ติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียนติดตอกัน 5 วันทําการ 

                                  3.4.2 เสนอช่ือนักเรียนท่ีขาดเรียนติดตอกัน 10 วันทําการ เพื่อลงบัญชีรายช่ือนักเรียน

แขวนลอย และติดตามนักเรียน 

                       3.4.3  เมื่อผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุมัติลงช่ือบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอยแลวให

แจงนายทะเบียนเพื่อลงบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย 



  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 จัดหาทะเบียนรายช่ือนักเรียนแขวนลอย 

การยกเลิกรายช่ือนักเรียนแขวนลอย 

  3.7 กรณีท่ีนักเรียนมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย กลับมารายงานตัวเพื่อเขาเรียนตามปกติ

ใหปฏิบัติดังนี้ 

                                  3.7.1 ครูท่ีปรึกษารายงานหัวหนาระดับช้ัน เพื่อขอยกเลิกรายช่ือนักเรียนแขวนลอย 

         3.7.2 หัวหนาระดับช้ันรายงานรองผูอํานวยการสถานศึกษา ฝายกิจการนักเรียน 

         3.7.3 รองผูอํานวยการสถานศึกษา ฝายกิจการนักเรียน รายงานผูอํานวยการสถานศึกษา 

         3.7.4 ผูอํานวยการสถานศึกษา อนุมัติใหยกเลิกรายช่ือนักเรียนแขวนลอยคนนั้น 

                                  3.7.5 นายทะเบียนลงบัญชียกเลิกรายช่ือนักเรียนแขวนลอยคนนั้น 

               3.8 ขอมูลนักเรียนท่ีมีอยูจริงในปจจุบันของโรงเรียน 

                                  ฐานขอมูลนักเรียนของโรงเรียนมาจากทะเบียนนักเรียนในชวงตอนตนปการศึกษา สามารถ

แบงออกไดสองกลุม คือ 

          3.8.1 ขอมูลนักเรียนท่ียังไมสามารถจําหนายออกจากทะเบียนนักเรียนได เชน นักเรียนท่ีเรียน

ครบหลักสูตรแตไมจบหลักสูตรไดตามกําหนด นักเรียนท่ีขาดเรียนไปโดยไมไดลาออก 

          3.8.2 ขอมูลนักเรียนท่ีมีรายช่ืออยูในบัญชีรายช่ือนักเรียนช้ันตางๆ (หองตางๆ) ท่ีโรงเรียนจัดทํา

ข้ึนตอนตนปการศึกษา 

           3.8.3 ในระหวางปการศึกษาจะมีนักเรียนเขา-ออก ระหวางปการศึกษา แบงออกได 3 กลุมคือ 

         3.8.3.1 นักเรียนเขาใหม ระหวางปการศึกษา 

                                               3.8.3.2 นักเรียนท่ีออกกลางคัน ระหวางปการศึกษา 

                                               3.8.3.3 นักเรียนท่ีอยูในบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย 

          3.8.4 การรายงานขอมูลจํานวนนักเรียนท่ีมีอยูจริงในปจจุบันของโรงเรียน ตองพิจารณาจาก

ขอมูลจํานวนนักเรียนท่ีมีรายช่ือในบัญชีนักเรียนประจําช้ัน ท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึนตอนตนปการศึกษา บวกเพิ่มดวยจํานวน

นักเรียนท่ีเขาใหมระหวางปการศึกษา ลบออกดวยจํานวนนักเรียนท่ีลาออกกลางคันระหวางปการศึกษา และลบออดวย

จํานวนนักเรียนท่ีมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย 

  

 

 

 

 

 



4. แนวปฏิบติัในการแก “0”  

     มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

      4.1 ใหนักเรียนแกตัวไดไมเกิน 2 ครั้ง และกอนแกตัวทุกครั้งนักเรียนตองยื่นคํารองขอสอบแกตัวท่ีฝาย

วิชาการกอน 

                   4.2 การดําเนินการสอบแกตัวเปนหนาท่ีโดยตรงของครูผูสอน เมื่อมีนักเรียนติด “0” ในรายวิชา

รับผิดชอบตองดําเนินการแก “0” ใหเสร็จส้ินภายในภาคเรียนถัดไป ถาไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดให

รายงานฝายวิชาการรับทราบ ถาไมดําเนินการใด ๆ ถือวาบกพรองตอหนาท่ีราชการ 

      4.3 ครูผูสอนตองจัดสอนซอมเสริมใหนักเรียนกอนสอบแกตัวทุกครั้ง 

      4.4 ชวงเวลาของการสอบแกตัวใหเปนไปตามกําหนดปฏิทินปฏิบัติงานฝายวิชาการ 

      4.5  ถานักเรียนไมมาสอบแกตัวตามระยะเวลาท่ีกําหนดถือวาไดผลการเรียน “0”ตามเดิม และมีสิทธิสอบ

แกตัวได 2 ครั้ง ถานักเรียนสอบแกตัวครั้งท่ี 2 แลวยังไมผานใหถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการเรียนซ้ํา 

       4.6 ครูท่ีปรึกษาเปนผูมีหนาท่ีติดตามผลการเรียนของนักเรียนท่ีอยูในความรับผิดชอบทุกรายวิชา พรอม

ท้ังกวดขันใหนักเรียนมาดําเนินการแก “0” ตามกําหนดเวลา 

        4.7 การใหนักเรียนสอบแกตัวครูผูสอนควรดําเนินการดังนี ้

  4.7.1 ตรวจสอบวานักเรียนติด “0” เนื่องจากไมผานจุดประสงคใดหรือตัวช้ีวัดใด 

                           4.7.2 ดําเนินการสอนซอมเสริมในจุดประสงคตัวช้ีวัดท่ีนักเรียนสอบไมผาน 

                           4.7.3 การดําเนินการสอบแกตัว คําวา “สอบแกตัว” ไมไดหมายความวาจะตองทดสอบดวย

ขอสอบท่ีเปนขอเขียนเทานั้น นักเรียนจะสอบแกตัวอยางไรนัน้ตองดูวาในจุดประสงคนั้นนักเรียนไมผานตรงสวนใด เชน 

ในสวน K.P.A ก็ใหซอมตรงคะแนนในสวนนั้น 

        4.8 ข้ันตอนและแนวปฏิบัติในการแก “0” ของนักเรียน 

               4.8.1 ฝายวิชาการโดยงานวัดผลสํารวจนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “0” และกําหนดวัน เวลา สอบแก

ตัวตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝายวิชาการ 

               4.8.2 แจงใหนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “0” ไดทราบ 

               4.8.3 ฝายวิชาการแจงครูท่ีปรึกษารับทราบเพื่อชวยดูแลและติดตามนักเรียนมาดําเนินการแก “0” 

  4.8.4 นกัเรียนท่ีติด “0” มายื่นคํารองขอแก “0” ท่ีฝายวิชาการ และฝายวิชาการแจงใหครูประจําวิชา

รับทราบ พรอมกับใบคํารองขอสอบแกตัวของนักเรียน 

  4.8.5 ครูประจําวิชาดําเนินการสอนซอมเสริมและใหนักเรียนสอบแกตัว 

  4.8.6 ครูประจําวิชานําผลการสอบแกตัวของนักเรียนมารายงานใหฝายวิชาการรับทราบ 

                           4.8.7 ฝายวิชาการแจงผลการสอบแกตัวใหนักเรียนและครูท่ีปรึกษารับทราบ 

         4.9 ระดับผลการเรียนหลังจากนักเรียนทําการสอบแกตัวอยูท่ี “0” หรือ “1” เทานั้น ระดับผลการเรียน

หลังสอบแกตัวถานักเรียนยังได “0” อยูใหนักเรียนผูนั้นเรียนซ้ําใหมหมดท้ังรายวิชา 

 5. แนวปฏิบัติในการแก “ร” 

      มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

                   5.1 การดําเนินการแก “ร” เปนหนาท่ีโดยตรงของครูผูสอน เมื่อมีนักเรียนติด “ร” ในรายวิชาท่ี

รับผิดชอบตองดําเนินการแก “ร” ใหเสร็จส้ินภายในภาคเรียนถัดไป ถาไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดให

รายงานฝายวิชาการรับทราบ ถาไมดําเนินการใด ๆ ถือวาบกพรองตอหนาท่ีราชการ 



     5.2 การแกไขผลการเรียน “ร” แยกออกเปน 2 กรณี คือ 

                        5.2.1 ไดระดับผลการเรียน “0-4” ในกรณีท่ีเนื่องมาจากเหตุผลสุดวิสัย เชน เจ็บปวย หรือเกิด

อุบัติเหตุไมสามารถเขาสอบได 

           5.2.2 ไดระดับผลการเรียน “0-1” ในกรณีท่ีสถานศึกษาไดพิจารณาแลวเห็นวาไมใชเหตุสุดวิสัย เชน มี

เจตนาหลบหนีการสอบเพื่อหวังผลบางอยาง หรือ ไมสนใจทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหทําเปนตน 

     5.3 การแก “ร” ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป ถานักเรียนท่ีมีผลการเรียน “ร” ไมมา

ดําเนินการแก “ร” ใหเสร็จส้ินตามกําหนดเวลา นักเรียนผูนั้นตองเรียนซ้ําท้ังรายวิชาหรือเปล่ียนรายวิชาใหม ในกรณีท่ี

เปนรายวิชาเพิ่มเติม 

     5.4 ถาหากนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “ร” ผูนั้นไมสามารถมาทําการแก “ร” ตามกําหนดเวลาไดเนื่องจากเหตุ

สุดวิสัย ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสถานศึกษาจะขยายเวลาการแก “ร” ออกไปอีก 1 ภาคเรียนแตถาพนกําหนดแลว 

นักเรียนยังไมมาดําเนินการแก “ร” ใหนักเรียนผูนั้นเรียนซ้ําใหมหมดท้ังรายวิชา 

     5.5 ข้ันตอนและแนวปฏิบัติในการแก “ร” ของนักเรียน 

            5.5.1 ฝายวิชาการโดยงานวัดผลสํารวจนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “ร” แลวแจงใหนักเรียนทราบ 

            5.5.2 ฝายวิชาการแจงครูท่ีปรึกษารับทราบเพื่อชวยดูแลและติดตามนักเรียนมาดําเนินการแก “ร” 

            5.5.3 นักเรียนท่ีติด “ร” มายื่นคํารองขอแก “ร” ท่ีฝายวิชาการ และฝายวิชาการแจงใหครูประจําวิชา

รับทราบ 

             5.5.4 ครูประจําวิชาดําเนินการ แก “ร” ใหกับนักเรียน 

                         5.5.5  ครูประจําวิชานําผลการแก “ร” ของนักเรยีนมารายงานใหฝายวิชาการรับทราบ 

                         5.5.6 ฝายวิชาการแจงผลการแก “ร” ใหนักเรียนและครูท่ีปรึกษารับทราบ 

 6. แนวปฏิบัติในการแก “มส” 

     มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

      6.1 ครูผูสอนไดพิจารณาสาเหตุท่ีนักเรียนไดผลการเรียน “มส” ซึ่งมีอยู 2 กรณี คือ 

             6.1.1 นักเรียนมีเวลาเรียนไมถึง 60% 

             6.1.2 นักเรียนมีเวลาเรียนไมถึง 80% แตไมนอยกวา 60% 

                       6.1.2.1 ใหนักเรียนยื่นคํารองขอแกผลการเรียน “มส” จากครูผูสอน 

                       6.1.2.2 ครูผูสอนตองจัดใหนักเรียนเรียนเพิ่มเติมเพื่อใหเวลาครบตามรายวิชานั้น ๆ โดยอาจ

ใชช่ัวโมงวาง/วันหยุด 

           6.1.2.3 เมื่อนักเรียนมาดําเนินการแก “มส” ตามขอ 2 แลวจะไดระดับผลการเรียน 0-1 

                        6.1.2.4 ถานักเรียนไมมาแก “มส” ใหเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดใหนักเรียนผูนั้นตอง

เรียนซ้ํา 

            6.1.2.5 ถามีเหตุสุดวิสัยไมสามารถมาแก “มส” ได ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสถานศึกษาท่ี

จะขยายเวลามาแก “มส” ออกอีก 1 ภาคเรียน เมื่อพันกําหนดนี้แลวใหนักเรียนผูนั้นเรียนซ้ําหรือใหเปล่ียนรายวิชาใหม

ไดในกรณีท่ีเปนรายวิชาเพิ่มเติม 

       6.2 ข้ันตอนและแนวปฏิบัติในการแก “มส” ของนักเรียน 

              6.2.1 ครูประจําวิชาแจงผล “มส” ของนักเรียนท่ีฝายวิชาการ 

              6.2.2 ฝายวิชาการโดยงานวัดผลแจงนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “มส” รับทราบ 



              6.2.3 ฝายวิชาการแจงครูท่ีปรึกษารับทราบเพื่อชวยดูแลและติดตามนักเรียนมาดําเนินการแก 

“มส” 

              6.2.4 นักเรียนท่ีติด “มส” นําผูปกครองมายื่นคํารองขอแก “มส” ท่ีฝายวิชาการ ฝายวิชาการแจง

ใหครูประจําวิชารับทราบเพื่อดําเนินการแก “มส” ของนักเรยีนตามแนวปฏิบัติการแก “มส” ของนักเรียน ครูประจํา

วิชานําผลการแก “มส” ของนักเรยีนมารายงานใหฝายวิชาการรับทราบ ฝายวิชาการแจงผลการแก “มส” ใหนักเรียน

และครูท่ีปรึกษารับทราบ 

7. แนวปฏิบัติในการเรียนซ้ํา 

    มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

    7.1 ใหครูผูสอนเดิมในรายวิชานั้นเปนผูรับผิดชอบสอนซ้ํา 

    7.2 การดําเนินการ “เรียนซ้ํา” เปนหนาท่ีโดยตรงของครูผูสอน เมื่อมีนักเรียน “เรียนซ้ํา” ในรายวิชาท่ี

รับผิดชอบตองดําเนินการ “เรียนซ้ํา” ใหเสร็จส้ินภายในภาคเรียนถัดไป ถาไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตาม

กําหนดใหรายงานฝายวิชาการรับทราบ ถาไมดําเนินการใด ๆ ถือวาบกพรองตอหนาท่ีราชการ 

    7.3 ครูผูสอนและนักเรียนกําหนดจัดตารางเรียนรวมกนัใหจํานวนช่ัวโมงครบตามระดับช้ัน และครูตาม

หนวยการเรียนของรายวิชานั้น ๆ ครูผูสอนอาจมอบหมายงานใหในช่ัวโมงท่ีกําหนด จะสอนหรือมอบหมายงานใหทํา จะ

มากหรือนอยตองพิจารณาตามความสามารถของนักเรียนเปนรายบุคคล 

    7.4 สําหรับชวงเวลาท่ีจัดใหเรียนซ้ําอาจทําได ดังนี ้

          7.4.1 ช่ัวโมงวาง 

          7.4.2 ใชเวลาหลังเลิกเรียน 

                        7.4.3 วันหยุดราชการ  

           7.4.4 สอนเปนครั้งคราวแลวมอบหมายงานใหทํา 

    7.5  การประเมินผลการเรียนใหดําเนินการตามระเบียบการประเมินผลทุกประการ 

                 7.6 ครูผูสอนสงผลการเรียนซ้ําพรอมกับการประเมินผลปลายภาคเรียนใหฝายวิชาการ 

                  7.7 ข้ันตนและแนวปฏิบัติในการ “เรียนซ้ํา” ของนักเรยีน 

            7.7.1 ฝายวิชาการโดยงานวัดผลสํารวจและแจงนักเรียนท่ีตอง “เรียนซ้ํา” รับทราบ 

                         7.7.2 ฝายวิชาการแจงครูท่ีปรึกษารับทราบเพื่อชวยดูแลและติดตามนักเรียนมาดําเนินการ “เรียน

ซ้ํา” 

            7.7.3  นักเรียน “เรียนซ้ํา” มายื่นคํารองขอ “เรียนซ้ํา” ท่ีฝายวิชาการ 

                         7.7.4 ฝายวิชาการแจงใหครูประจําวิชารับทราบ เพื่อดําเนินการ “เรียนซ้ํา” ของนักเรยีนตามแนว

ปฏิบัติ 

             7.7.5 ครูประจําวิชานําผลการประเมินการ “เรียนซ้ํา” ของนักเรยีนรายงานใหฝายวิชาการรับทราบ 

                          7.7.6 ฝายวิชาการแจงผลการ “เรียนซ้ํา” ใหนักเรียนและครูท่ีปรึกษารับทราบ 

8. แนวปฏิบัติการจัดสอน 

 8.1 ทุกครั้งท่ีมีครูในกลุมสาระการเรียนรู ติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ไมสามารถมาปฏิบัติราชการได

ใหหัวหนากลุมสาระ หรือ ผูท่ีไดรับมอบหมาย จัดใหมีการสอนแทนในช่ัวโมงนั้นๆ ถาจัดไมไดใหแจงฝายวิชาการ  

 8.2 บันทึกการจัดสอนแทนในเอกสารท่ีฝายวิชาการแจกใหทุกครั้ง  

 8.3 หัวหนากลุมสาระ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายสงบันทึกการจัดสอนแทนทุกวันศุกร 



 8.4 หัวหนากลุมสาระรวบรวมการสอนแทนเมื่อส้ินภาคเรียนทุกภาคเรียน สงฝายวิชาการ 

 หมายเหตุ 

   เมื่อครูทานใดมีธุระจําเปนท่ีจะตองลากิจ หรือ ไปราชการ จะตองทําการแลกช่ัวโมงสอน หรือ

จัดเตรียมเอกสาร เชน ใบงาน ใบความรู หรอืมอบหมายงานใหนักเรียนทําในชวงเวลาดังกลาว แลวมอบใหหนากลุม

สาระเพื่อใหผูทําการสอนแทนจะไดทําการสอนตอไป 

 9. แนวปฏิบัติการสงแผนการจัดการเรียนรู  

  ครูทุกคนจะตองมีแผนการจัดการเรียนรูกอนนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียน และมีแนว

ปฏิบัติดังนี้  

  9.1 ใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู มีการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด เพื่อกําหนด

ขอบขายสาระท่ีจะใชในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทําโครงสรางรายวิชาและแผนการประเมินใหครบถวน ในการ

จัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหมีองคประกอบของแผนครบถวน โดยยึดรูปแบบท่ีฝายวิชาการกําหนดให 

   องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 

   1. รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรูและหนวยการเรยีนรู 

   2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

   3. สาระการเรียนรู 

           4.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง 

           4.2 สาระการเรียนทองถ่ิน (ถามี) 

   5. สมรรถนะผูเรียน (เฉพาะหัวขอท่ีตองการประเมินผูเรียน) 

   6. คุณลักษณะอันพึงประสงค (เฉพาะหัวขอท่ีตองการประเมินผูเรียน) 

   7. กิจกรรมการเรียนรู 

   8. การวัดและการประเมินผล 

   9. ส่ือ/แหลงเรียนรู 

  หมายเหตุ อาจมีการเพิ่มเติมรายละเอียดไดตามความเหมาะสมและธรรมชาติของวิชาท่ีจัดกิจกรรม 

  9.2 ใหคุณครูบันทึกการรายงานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู เสนอฝายวิชาการและหัวหนา

สถานศึกษาเพื่อใหความเห็นชอบกอนนําแผนไปใชจัดกิจกรรมใหกับนักเรียน 

  9.3 การจัดสงแผนการจัดการเรียนรูของครู ใหจัดสงท่ีหัวหนากลุมสาระการเรียนรูกอนนําไปใชจัด

กิจกรรม 2 สัปดาห โดยใหสงอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง และใหหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเปนผูรวบรวม ตรวจสอบและ

รายงานฝายบริหารวิชาการทราบทุกวันศุกร หากไมรายงานถือวาบกพรองตอหนาท่ี 

  9.4 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละวัน ใหครูทุกคนท่ีมีคาบสอนสงบันทึกหลังการสอน

ครั้ง ท่ีฝายบริหารวิชาการ ในคาบสุดทายกอนเลิกเรียน  

  9.5 หลังจากจัดการเรียนรูจนครบหนวยการเรียนรู ใหมีการวัดและประเมินผลผูเรียนใหเสร็จส้ิน โดย

แจงขอมูลนักเรียนผานเกณฑการประเมินและไมผานเกณฑ ในกรณีท่ีนักเรียนไมผานเกณฑใหทําการซอมเสริมและหาวิธี

ชวยเหลือ ดําเนินการประเมินผลจนกระท่ังนักเรียนผานเกณฑการประเมินท้ังหมดในหนวยนั้นๆ กอนจะไปสอนในหนวย

การเรียนรูถัดไป 

 10. แนวปฏิบัติในการเขาหองเรียนและออกจากหองเรียนของครูผูสอน  



  ในการเขาใชหองเรียนของครูซึง่เปนหองเรียนท่ีตองใชรวมกันจึงจําเปนตองชวยกันรักษาความสะอาด

และความเปนระเบียบวินัย และจะตองรับผิดชอบรวมกัน โดยมีขอปฏิบัติ ดังนี้ 

  10.1 ใหคุณครูเขาหองเรียนท่ีรับผิดชอบสอนตามตารางสอนท่ีทางฝายบริหารวิชาการจัดให ใหตรง

เวลาและสอนใหเต็มเวลาท่ีกําหนด  

  10.2 หากมีความจําเปนตองเปล่ียนแปลงการใชหองเรียน ในการจัดกิจกรรมใหแจงใหผูท่ีรับผิดชอบ

หองนั้นๆ ทราบลวงหนาและมีการลงบันทึกการใชหองใหเรียบรอย เชน หองสมุด หองปฏิบัติการตางๆ เปนตน  

  10.3 ใหคุณครูเขาสอนใหตรงเวลาตามตารางสอนกําหนด หากติดราชการ / ขาด / ลา / ฯลฯ ให

มอบหมายใหมีผูสอนแทน การมอบหมายงานใหเด็กปฏิบัติเพียงลําพังโดยไมมีครูควบคุมเปนส่ิงไมสมควรกระทํา 

เนื่องจากเปนการละท้ิง/ทอดท้ิงหนาท่ีในการสอน ซึ่งมีความผิดชัดเจน  

  10.4 การจัดการเรียนรูควรจัดสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู กระตุนให

นักเรียนไดมีสวนรวมในการคิดและลงมือปฏิบัติ ใชส่ือการเรียนท่ีหลากหลายทันสมัย มีการวัดและประเมินผลท่ี

หลากหลายเนนท่ีพัฒนาการของผูเรียน และความแตกตางระหวางบุคคล 

  10.5 กอนหมดเวลาเรียน ใหนักเรียนไดจัดโตะ-เกาอี้ ใหอยูในสภาพท่ีเรียบรอย จัดเก็บส่ิงของเขาท่ีให

เรียบรอยและเก็บกวาดหองเรียนใหสะอาด ท้ิงขยะ สํารวจความเรียบรอยกอนออกจากหอง เชน ไฟฟาและพัดลม 

ตลอดจนโสตทัศนูปกรณตางๆ ใหเรียบรอย  

  10.6 ออกจากหองเรียนเมื่อหมดเวลาและมีเสียงสัญญาณดัง 

          หมายเหตุ หากหองเรียนสกปรก ไมมีความเปนระเบียบเรียบรอย และไมพรอมใหนักเรียนเขาไป

ใชบริการ ใหรายงานเปนลายลักษณอักษรใหฝายบริหารวิชาการทราบทันที และครูท่ีใชหองเรียนกอนคาบนั้นจะตอง

รับผิดชอบ เพราะเปนหนาท่ีของครูผูนั้นโดยตรง ท้ังนี้จะพิจารณาจากตารางการใชหองตามตารางสอนท่ีฝายบริหาร

วิชาการจัดไวให กรณีหองขางเคียงไมมีเขาสอนหรือครูเขาหองสายและนักเรียนสงเสียงดัง รบกวนการเรียนของหองอืน่ 

ใหครูท่ีไดรับความเดือดรอนรายงานใหฝายบริหารวิชาการทราบทันทีเพื่อรายงานใหผูอํานวยการทราบตอไป 

 

 11. เอกสาร ปพ.5 

       11.1 ฝายวิชาการไดจัดทําปพ.5 พรอมรายช่ือนักเรียนทุกหอง ครูทุกทาน ทุกรายวิชารับไดท่ีฝายวิชาการ 

       11.2 การบันทึกรายการตาง ๆ 

                            11.2.1 การวิเคราะหผูเรียน ดานการเรียน ม.1 และ ม.4 ใหใชผลสอบ O-NET ในรายวิชานั้น ๆ 

สวน ม.2, ม.3, ม.5 และม.6 ใหใชผลการเรียนในรายวิชานั้น ๆ ในช้ันท่ีถัดลงมา 1 ระดับช้ัน (ปการศึกษาท่ีผานมา) 

  11.2.2 การวิเคราะหผูเรียน ดานพฤติกรรม ใหใชผลการประเมิน SDQ ม.1 และ ม.4 ใหประเมินใหม 

สวนม.2, ม.3 ม.5 และ ม.6 ใหใชผลการประเมินในช้ันท่ีถัดลงมา 1 ระดับช้ัน ๖ปการศึกษาท่ีผานมา) 

  11.2.3 การบันทึกเวลาเรียนในชองวันท่ีใหใสวันจันทร-วันศุกร ๖เชน 17-18-19-20-21) ใหครบทุก

ชองสวนในชองเวลาเรียน ถาเปนคาบเดียว ใสเลข 1,2,3 ตามลําดับ ถาเปนคาบคูใหใส 1-2,3-4...) 

  11.2.4 ใหใสเครื่องหมาย / ลงในชองเวลาเรียนของนักเรียนแตละคน ถานักเรียนขาด ลา ใหใส (ข) 

ขาดเรียน (ล) ลา 

  11.2.5 ชองรวมเวลาเรียน ตัวเลขดานบน คือรอยละ 80 ของเวลาเรียน ดานลางคือจํานวนคาบเต็ม 



  11.2.6 อัตราสวนคะแนน ระหวางภาค:ปลายภาค 5 วิชาหลัก ท้ังพื้นฐานและเพิ่มเติม ควรกําหนด

สัดสวนเปน 70:30 สวนวิชาอื่น ๆ เชน สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี อาจใชสัดสวน 

80:20, 90:10 ตามความเหมาะสม 

  หมายเหตุ หลักสูตร 51 เนนใหเก็บคะแนนระหวางภาคมากปลายภาค ซึ่งการเก็บระหวางภาคถือวา

เปนการประเมินเพื่อพัฒนานักเรยีน (formative) สวนการเก็บคะแนนปลายภาคเปนการประเมินเพื่อสรุปผล 

(summative) 

  11.2.7 การสอบจุดประสงค และการสอบกลางภาค ใหใสคะแนนท่ีนักเรียนไดลงในชองบันทึกคะแนน 

สําหรับนักเรียนท่ีไดคะแนนไมผานเกณฑท่ีกําหนด หลังจากมีการสอบแกตัวแลวจะไดไมเกินครึ่งของคะแนนเต็ม ให

บันทึกดังนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน นักเรียนสอบได 2 คะแนน หลังจากสอบแกตัวแลวได 6 คะแนน (เกณฑท่ีครู

กําหนด) บันทึกคะแนนเปน 2/6 หากบันทึกเฉพาะเลข 2 แสดงวานักเรียนยังไมสอบแกตัวเพื่อปรับคะแนน 

  หมายเหตุ สําหรับการบันทึกคะแนน อาจใชรูปแบบนอกเหนือจาก ปพ.5 ของโรงเรียนก็ได โดยปดทับ

ลงไปในการวัดและประเมินผลการเรียนรู โดยตองครบทุกหนวยการเรียนรูตามหลักสูตรช้ันเรียนท่ีไดกําหนดไว 

  11.2.8 การวัดและประเมินผลดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ขอรับไดท่ีฝายวิชาการเพื่อมาปดทับลง

ใบ ปพ.5 

  11.2.9 การวัดและประเมินผลดานการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ผลการประเมินในรายวิชาท่ี

รับผิดชอบสอนปดทับลงไป ปพ.5 หนาการวัดและประเมินผลดานการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

  11.2.10 คําอธิบายรายวิชา ตัวช้ีวัด ผลการเรียนรู พิมพปดทับหรือเขียนก็ได 

 12. การจัดทําแบบทดสอบกลางภาค/ปลายภาค 

        ในการดําเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค แนวปฏิบัติดังนี ้

         12.1 ใชรูปแบบตามท่ีฝายวิชาการกําหนด 

         12.2  ครูประจําวิชาออกขอสอบโดยใหมีขอสอบท้ังแบบปรนัยและอัตนัย ในอัตราสวน 70:30 หรือตาม

สัดสวนท่ีตกลงกัน 

         12.3 นําขอสอบ O-Net ในปท่ีผาน ๆ มาบรรจุลงไปในขอสอบท้ังกลางภาคและปลายภาคอยางนอยรอย

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

         12.4 ขอสอบควรครอบคลุมท้ังความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช วิเคราะห สังเคราะห การ

ประเมินคา 

          12.5 ขอสอบตองผานการหาคา IOC โดยใชผูเช่ียวชาญในกลุมสาระเดียวกันจํานวน 3-5 คน (คา IOC 

คือคาความเท่ียงตรงของขอสอบ โดยคาความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงคท่ีใชไดอยูระหวาง 0.50-1) 

          12.6 สงขอสอบตนฉบับพรอมสําเนาครบถวนตามจํานวนผูเขาสอบ ใหฝายวิชาการตรวจสอบทันตาม

กําหนดเวลา หากลาชากวากําหนดถือวาบกพรองตอหนาท่ีราชการ 

 2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) (ปพ.2) 

     เปนวุฒิบัตรท่ีมอบใหผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อประกาศและรับรองวุฒิ

การศึกษาของผูเรียน สงผลใหผูเรียนไดรับศักด์ิและสิทธิตางๆ ของผูสําเร็จการศึกษาตามวุฒิแหงประกาศนียบัตรนั้น 

ประกาศนียบัตรสามารถนําไปใชประโยชนไดดังนี ้

                  -แสดงวุฒิทางการศึกษาของผูเรียน 

     -ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผูเรียน 



     -ใชเปนหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา เพื่อสมัครเขาศึกษาตอ สมัครงาน หรือขอรับสิทธิประโยชนอื่นใด ท่ีถึงมี

พึงไดตามวุฒิการศึกษาแหงประกาศนียบัตร 

 3. แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

     เปนเอกสารสําหรับสรุปผลการเรียนของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานแตละชวงช้ัน 

โดยบันทึกขอมูลของผูเรียนท่ีจบการศึกษาชวงช้ันเดียวกัน รุนเดียวกัน ไวในเอกสารฉบับเดียวกัน เปนเอกสารท่ีผูบริหาร 

โรงเรียนใชสําหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนใหผูเรียนจบชวงช้ัน เปนเอกสารทางการศึกษาท่ีสําคัญท่ีสุด ใชเปน

หลักฐานแสดงคุณสมบัติหรือคุณวุฒิทางการศึกษาของผูเรียน ผูท่ีมีรายช่ือในเอกสารนี้ทุกคนจะไดรับรองวุฒิทางการ

ศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษานําไปใชประโยชนดังนี ้

  -เปนเอกสารสําหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนใหผูเรียนเปนผูสําเร็จการศึกษา 

               -เปนเอกสารสําหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองความสําเร็จและวุฒิการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาแตละ

คนตลอดไป 

 4. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค (ปพ.4) 

     โรงเรียนจะจัดทําเอกสารนี้และมอบใหผูเรียนทุกคนเมื่อจบชวงช้ัน หรือจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เอกสารนี้จะใชบันทึกผลการประเมินผูเรียนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีโรงเรียนกําหนดเปนคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคของโรงเรียนแตละประการอยางตอเนื่อง และสรุปผลการประเมินเมื่อจบชวงช้ัน เพื่อใหผูเรียนนําไปใช

แสดง หรือรับคุณลักษณะของคน ควบคูกับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) แบบแสดงผลการพัฒนา คุณลักษณะอัน

พึงประสงค (ปพ.4) นําไปใชประโยชน ดังนี้ 

      -แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนแตละประการ 

                  -ใชเปนหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูเรียนในการสมัครเขาศึกษาตอสมัครทํางาน หรือเมื่อมีกรณีอื่นใดท่ี

ผูเรียนตองแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับประวัติความประพฤติหรือคุณความดีตาง ๆ 

 5. แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ปพ.5) 

    เปนเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึนเพื่อใหผูสอนใชบันทึกขอมูลการวัดและประเมินผลการเรียนของผูเรียน ตาม

แผนการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียน เพื่อใหเปนขอมูลสําหรับพิจารณาตัดสินผลการเรียนแตละ

รายวิชา เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสามารถนําไปใชประโยชน ดังนี้ 

 -ใชเปนเอกสารประกอบการดําเนินงานในการวัดและประเมินผลการเรียนของผูเรียน 

 -ใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบ รายงานและรับรองขอมูลเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการวัดและประเมินผล

การเรียน 

 6. เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคล (ปพ.6) 

     เปนเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึนเพื่อบันทึกขอมูลการประเมินผลการเรียนรูและพัฒนาการดานตาง ๆ ของ

ผูเรียนแตละคน ตามเกณฑการผานชวงช้ันของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมท้ังขอมูลดานอื่น ๆ ของผูเรียนท้ังท่ี

บานและโรงเรียน โดยจัดทําเปนเอกสารรายบุคคล เพื่อใชสําหรับส่ือสารใหผูปกครองของผูเรียนแตละคนไดทราบผลการ

เรียนและพัฒนาการดานตาง ๆ ของผูเรียนอยางตอเนื่อง แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคลนําไปใช

ประโยชน ดังนี ้

     -รายงานผลการเรียน ความประพฤติ และพัฒนาการของผูเรียนใหผูปกครองไดรับทราบ 

                  -ใชเปนเอกสารส่ือสาร ประสานงานเพื่อความรวมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแกไขผูเรียน 

                  -เปนเอกสารหลักฐานสําหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการตาง ๆ ของผูเรียน 



 7. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 

      เปนเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึนเพื่อใชเปนเอกสารสําหรับรับรองสถานภาพผูเรียนหรือผลการเรียนของ

ผูเรียนเปนการช่ัวคราวตามท่ีผูเรียนรองขอ ท้ังกรณีท่ีผูเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนและเมื่อจบการศึกษาไปแลว 

ใบรับรองผลการศึกษา นําไปใชประโยชนดังนี้ 

     -รับรองความเปนผูเรียนของโรงเรียนท่ีเรียนหรอืเคยเรียน 

                  -รับรองแสดงความรู วุฒิของผูเรียน 

                  -ใชเปนหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูเรียนในการสมัครเขาศึกษาตอ สมัครเขาทํางานหรือเมื่อมีกรณีอื่น

ใด ท่ีผูเรียนแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู หรือสถานะ การเปนผูเรียนของตน 

     -เปนหลักฐานสําหรับการตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใชสิทธิ์ความเปนผูเรียน หรือการไดรับการรับรองจาก

โรงเรียน 

 8. ระเบียบสะสม (ปพ.8) 

      เปนเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึนเพื่อบันทึกขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผูเรียนในดานตาง ๆ เปนรายบุคคล

โดยจะบันทึกขอมูลของผูเรียนอยางตอเนื่องตลอดชวงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 12 ป 

ระเบียนสะสมนําไปใชประโยชนดังนี ้

 -ใชเปนขอมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผูเรียน 

 -ใชเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ ผลการเรียนและการปรับตัวของผูเรียน 

 -ใชติดตอส่ือสาร รายงานพัฒนาคุณภาพของผูเรียนระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง 

 -ใชเปนหลักฐานสําหรับการตรวจสอบ รับรอง และยืนยันคุณสมบัติของผูเรียน 

 9. สมุดบันทึกผลการเรียนรู (ปพ.9) 

    เปนเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึน เพื่อแสดงรายวิชาท้ังหมดตามหลักสูตรของโรงเรียนแตละชวงช้ัน พรอมดวย

รายละเอียดของแตละรายวิชา ประกอบดวย ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู คําอธิบายรายวิชา และผลการประเมินผล การ

เรียนของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนใชศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนวามีรายละเอียดอะไรบาง สําหรับการวางแผนการเรียนและ

ใชสิทธิ์ในการเทียบโอนผลการเรียนไดถูกตอง เหมาะสมกับความสามารถของตน สมุดบันทึกผลการเรียนรู (ปพ.9) 

สามารถนําไปใชประโยชนดังนี ้

 -ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนในแตละชวงช้ัน 

 -บันทึกและแสดงผลการเรียนของผูเรียนในการเรียนแตละรายวิชา 

 -รายงานผลการเรียนรูใหผูปกครองและผูเกี่ยวของไดรับทราบ 

 -ใชเปนขอมูลในการเทียบ โอนผลการเรียน ในกรณีท่ีผูเรียนยายโรงเรียน 

 -เปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบ ยืนยัน รายงาน และรับรองผลการเรียนของผูเรียน 

  

                      

 

   

  

  


