
 

  



คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 

งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับ2 ) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้ 
สถานศึกษาดําเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน 
ท้องถิ่น และ การมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญทําให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งใน
การ บริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัด
ปัจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และ มีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการมีอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการของ 

นักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น  

2. เพ่ือให้การบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคล้องกับระบบ 

ประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และ จากการประเมินหน่วยงาน 

ภายนอก  

3. เพ่ือให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ที่สนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญได้อย่างมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของ
บุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ สถาบันอื่นๆอย่างกว้างขวาง 

ขอบข่ายภารกิจ 

1. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  

2. การจัดทําทะเบียนและวัดผลประเมินผล  

3. การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

4. การส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา  

5. การส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

6. การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  

7. การสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

งานในฝ่ายวิชาการ 

1. งานธุรการฝ่ายวิชาการ  

2. งานหลักสูตรและการสอน  



3. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

4. งานทะเบียน  

5. งานวัดผล  

6. งานศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้  

7. งานศูนย์ ICT  

8. งานห้องสมุด 

9. งานแนะแนว  

10. งานประกันคุณภาพการศึกษา 

11. งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา  

12. งานนิเทศและบริการทางการศึกษา  

งานธุรการฝ่ายวิชาการ/ธุรการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. จัดทําทะเบียนคุมและจัดทําแฟ้มเอกสารหนังสือรับ-ส่งของฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้  

2. ประสานงาน แจ้งหนังสือเวียนต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  

3. จัดทําวาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุมของฝ่ายวิชาการเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบตามลําดับ 
4. รับผิดชอบการเบิก-จ่ายพัสดุ ตรวจสอบและรายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจําปีของสํานักงานฝ่ายวิชาการ 
5. ควบคุมการออกเกียรติบัตรของฝ่ายวิชาการ  

6. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานหลักสูตรและการสอน  

1. หลักสูตรสถานศึกษา 

1.1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 สาระแกนกลางของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

1.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ ประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในโรงเรียน และชุมชน 

1.3 จัดทําโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่กําหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เดียวกันและ ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

1.4 นําหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 
1.5 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

1.6 จัดทําหลักสูตรและแนวปฏิบัติการใช้หลักสูตร  



1.7 ตรวจสอบเกี่ยวกับการโอน/ย้าย หลักสูตรระหว่างโรงเรียนและหลักสูตรอื่น 

1.8 สํารวจความต้องการของผู้รับบริการในการจัดการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียน การ
เรียนแบบอัธยาศัย รวมทั้งกําหนดแนวทางการใช้หลักสูตร เสนอแนะกลุ่มงาน งาน ที่เกี่ยวข้อง ในการ
ดําเนินงาน 

2. การจัดตารางสอน/จัดครูเข้าสอน/จัดสอนแทน 

2.1 สํารวจความรู้ ความสามารถของครู และความสอดคล้องของครูกับหลักสูตรของโรงเรียน 
ประสานกับกลุ่ม บริหารงานบุคคลเพ่ือจัดสรรอัตรากําลัง 

2.2 วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร สํารวจความต้องการ ความถนัดความสนใจร่วมกับกลุ่มงานแนะ
แนว และ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือจัดรายวิชาให้นักเรียนลงทะเบียน 

2.3 จัดตารางสอนนักเรียน ครู ตารางการใช้ห้อง และติดตาม ควบคุมให้การดําเนินการตาม
ตารางสอนให้ ถูกต้อง ทั้งการเรียนและการสอน 

2.4 กําหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนแทน ติดตามผลการปฏิบัติ 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.1 จัดโครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.2 บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธะกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน และของหลักสูตร 

1.3 ควบคุม ดูแล กํากับการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินผลการใช้หลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเมื่อพบข้อบกพร่อง หรือจุดที่ควรพัฒนา 

1.4 จัดทําเอกสารแผนงาน/โครงการตามฝ่ายธุรการโรงเรียนกําหนดและสอดคล้องกับแผนงาน
โรงเรียน 

1.5 ควบคุม ดูแล กํากับให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดทําหลักสูตรชั้นเรียน แผนการ
จัดการเรียนรู้และ สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ การตรวจสมุด ปพ.๕ ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลาย
ภาค การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน สมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.6 กํากับติดตามให้ครูเข้าสอนตามตารางสอนทุกคาบ จัดสอนซ่อมเสริม สอนชดเชยและสอน
แทนเมื่อครูใน กลุ่มสาระลาหรือไปราชการ 

1.7 จัดให้มีการนิเทศงานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมครูในสังกัดอย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง เพ่ือ ปรับปรุงแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน และการพัฒนาครูโดยการ
ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน 

1.8 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



1.9 ประสานงานระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการบูรณาการการ
เรียนการสอน ระหว่างกลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.10 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระ  

1.11 ประสานงานให้มีการจัดหา ผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอน ปรับซ่อมสื่อการเรียนกาสอน 

1.12 จัดให้มีการพัฒนาครูด้านวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมี ประสิทธิภาพ 

1.13 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกวด แข่งขันและสาธิต  

1.14 จัดระบบข้อมูล สถิติ เอกสารสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้  

1.15 กํากับดูแลกิจกรรม ชุมชน และโครงการพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  

1.16 จัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เสนอต่อโรงเรียนเมื่อสิ้นภาค
เรียน/ปี  

2. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.1 กําหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และนโยบาย
ของ สถานศึกษา 

2.2 จัดทําคู่มือ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.3 กํากับ ติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียนให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพ 

2.4 ประสานงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาทุกรูปแบบกับทุกฝ่ายให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 

2.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียน สรุปรายงานเสนอต่อโรงเรียน
และฝ่าย ที่เก่ียวข้อง 

งานทะเบียน 

1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงานทะเบียนและจัดเก็บเป็นแฟ้มอย่างเป็นระบบ  

2. ดําเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน ลงทะเบียนข้อมูลลงในโปรแกรม SGS ในระบบงานทะเบียน  

3. เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวข้องตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  

4. จัดทําแบบฟอร์ม แบบคําร้องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียน  

5. แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียน 

5.1 การลาออก 

5.1.1 ผู้ปกครองนักเรียนมาติดต่อโดยตรงที่งานทะเบียน  



5.1.2 ขอแบบคําร้องใบลาออกและกรอกรายละเอียด  

5.1.3 ผู้ปกครองนักเรียนหรือบิดา มารดา ลงชื่อรับทราบการลาออก 

5.1.4 เตรียมรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป เพ่ือจัดทําเอกสาร (รูปถ่ายเป็นรูปปัจจุบัน 
เครื่องแบบ นักเรียน ไม่เป็นรูปที่อัดด้วยระบบโพลารอยด์) 

5.2 การขอรับหลักฐาน รยบ.1/ปพ.1 

5.2.1 รับคําร้องที่ห้องทะเบียน  

5.2.2 ยื่นคําร้องขอหลักฐาน  

5.2.3 ถ้าเป็นการขอ รบ.1-ต, รบ.1-ป, ปพ.1 ฉบับที2่ 

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

ปพ .1 (จบการศึกษาตั้ งแต่ปี  2547) ใช้ รูปถ่ ายขนาด  3x4 ซม . จํ านวน  2 รูป  
(รูปถ่ายทั้ง 2 ขนาด เป็นรูปหน้าตรง สวมเสื้อเชิ้ตขาว ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่สวมหมวก) 

 

- ถ้าเป็นการขอแทนฉบับที่หาย ให้แจ้งความและนําหลักฐานแจ้งความมาแสดง ถ้าเป็นการ ขอ
ใบรับรอง 

- นักเรียนที่กําลังเรียนในโรงเรียนต้องให้ผู้ปกครองที่มีชื่อในทะเบียนบ้านมายื่นคําร้องด้วยตนเอง 

- ใช้รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. แต่งเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 1 รูป  

งานวัดผล 

1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงานวัดผลและจัดเก็บเป็นแฟ้มอย่างเป็นระบบ 

2. ประสาน ดําเนินการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนไว้ในแต่ละภาค
เรียนลงใน โปรแกรม SGS ในระบบงานทะเบียน-วัดผล 

3. จัดทําแบบฟอร์ม แบบคําร้องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวัดผล  

4. เกบ็รักษาเอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวข้องตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

5.จัดทําและตรวจสอบระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ1 ) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอออกให้
ระเบียน แสดงผลการเรียนให้แก่นักเรียนที่จบหลักสูตรและประสงค์จะลาออก 

6. จัดทํารายงานผลการเรียนของผู้เรียนที่จบหลักสูตร (ปพ1) ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายใน 30 วันนับแต่วัน
อนุมัติ ผลการเรียนส่งหน่วยงานเจ้าของสังกัด ให้ถูกต้องตามระเบียบ 

7. ดําเนินการในการออกประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จัดทําทะเบียนคุมและการจ่าย
ประกาศนียบัตรแก่ ผู้สําเร็จการศึกษา 

8. ดําเนินการในการออกเอกสารรับรองผลการเรียน รับรองการเป็นนักเรียน เอกสารแสดงผลการเรียน 
ภาษาอังกฤษและเอกสารรับรองอ่ืน ๆ ที่นักเรียนร้องขอ 



9. ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืนที่ขอตรวจคุณวุฒิและดําเนินการในการขอตรวจสอบคุณวุฒิของ
นักเรียน 

10. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการเรียน การหยุดพักการเรียน การเปลี่ยนแปลงวิชาเรียน การ
ถอน การขอ เพ่ิมวิชาเรียน 

11. การควบคุมดูแล กํากับ ติดตาม งานด้านวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่
กําหนด 

12. ดําเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการเรียนการประเมินผลการเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีการจัดเก็บ
อย่างเป็น ระบบ สะดวกแก่การสืบค้นและให้บริการ 

13. ดําเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง ร้อยละ 80 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 
ร้อยละ 80 การผ่อนผันให้เข้าประเมินผลปลายภาคเรียน รวมทั้งประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินผล
ปลายภาคเรียน แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

14. ดําเนินการจัดทําตารางสอบกลางภาค ปลายภาค ประสานงานกับงานธุรการฝ่ายวิชาการในการออก
คําสั่งการ สอบต่าง ๆ จัดเตรียมอุปกรณ์การสอบ เก็บรักษาข้อสอบไว้ 1 ภาคเรียน และดําเนินการจําหน่ายให้
ถูกต้องตามระเบียบ 

15. ดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักเรียนที่ไม่ผ่านรายวิชา และการลงทะเบียน
เรียนซ้ำ 

16. จัดทําสารสนเทศผลการวัดและประเมินความรู้ , คุณลักษณะฯ, การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน , 
สมรรถนะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

17. แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

งานศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

1. สํารวจสื่อการสอนของครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระ รวบรวมเป็นระบบ เพื่อใช้สื่อการสอนร่วมกันได้  

2. สํารวจ/จัดอบรม/เผยแพร่ สื่อนวัตกรรมของครูทุกกลุ่มสาระ 

3. สํารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพ การศึกษา 

4. จัดทําเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคลองค์กร 
หน่วยงาน  

5. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ 

6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกโรงเรียนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุม
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

7. ร่วมกับฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ในการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

8. ประเมิน/สรุปผล การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ของครูจากนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 



 

 

 

งานศูนย์ ICT 

1. จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตามโครงสร้างของหลักสูตร ที่โรงเรียนกําหนด 

 2. จัดสอนโปรแกรมเสริมให้กับนักเรียนที่สนใจเป็นพิเศษ รวมทั้งให้บริการชุมชนเกี่ยวกับวิชาด้าน
คอมพิวเตอร์  

3. จัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ครู และบุคลากรในโรงเรียน ให้มีความรู้แล้วนําไปใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่  

4. ให้บริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรในโรงเรียน และหน่วยงานอื่น 

5. วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน โดยเชื่อมโยงกับ
แหล่งข้อมูล ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมทั้งจัดทําเผยแพร่เว็บไซต์โรงเรียนและฝ่าย/กลุ่มงานอ่ืนๆ 

6. ให้ความช่วยเหลือในการจัดทําข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เมื่อฝ่ายต่าง ๆ ร้องขอ  

7. จัดทําเอกสารสรุปผลงานปัจจัยงานด้านคอมพิวเตอร์เสนอต่อโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน  

8. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานห้องสมุด 

1. จัดทําแผนปฏิบัติการ งบประมาณ โครงการของงานห้องสมุดให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน   

2. จัดและพัฒนาสถานที่ห้องสมุดให้เหมาะสมกับเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอดเวลาและหลากหลาย  

3. จัดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องอํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอกับจํานวนสมาชิก  

4. ดูแล เก็บรักษา ซ่อมบํารุง ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้การได้ตลอด  

5. จัดหา ซื้อ ทําเอกสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาความรู้และความ
บันเทิง  

6. จัดบรรยากาศ สถานที่และสิ่งแวดล้อม การบริการให้ชักจูงบุคคลภายนอกให้เห็นประโยชน์ และเข้ามา
ใช้บริการ  

7. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  

8. จัดทําสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน รวมทั้งประเมินผลงานที่ปฏิบัติตลอดภาคเรียน/ปี  

9. ให้บริการใช้ห้องสมุดแก่นักเรียน ครู และบุคคลภายนอก 

 

 



งานบริการห้องสมุด คืองานที่ห้องสมุดจัดทําขึ้นเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในด้านการอ่าน 
การค้นคว้าหา ความรู้และส่งเสริมการอ่านให้กว้างขวางและทั่วถึง เพ่ือให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศอย่าง
รวดเร็ว และตรงตามความต้องการ มากที่สุด รวมถึงการจัดบรรยากาศที่ดี เป็นระเบียบ ทําให้ผู้ใช้เกิด
ความรู้สึกท่ีดีและประทับใจเมื่อเข้าใช้บริการ 

ความสําคัญของงานบริการห้องสมุด  งานบริการเป็นหัวใจสําคัญของห้องสมุด เป็นงานที่
เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ทุก ระดับ สําหรับงานบริการของห้องสมุดโรงเรียน มีส่วนสําคัญที่ทําให้นักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน มาใช้ห้องสมุดมากขึ้น งานบริการเป็นงานที่ห้องสมุดทําขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนการสอน ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ใช้ประโยชน์จากการอ่านเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ตลอดจนนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน ชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์ของการให้บริการห้องสมุด 

1. เพ่ือส่งเสริมการอ่าน  

2. เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ห้องสมุด  

3. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และคุ้มค่า 

4. เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเพลิดเพลิน พัฒนาสมองให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถนําสิ่งที่ได้ 
              จากการ อ่านไปปฏิบัติ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตนต้องการ 

ประเภทของงานบริการห้องสมุด 

งานบริการของห้องสมุดมีหลายอย่าง ขึ้นอยู่กับนโยบายและวัตถุประสงค์ของห้องสมุด 
สําหรับห้องสมุด โรงเรียนโดยทั่วไป มีดังนี้ 

1. บริการการอ่าน เป็นบริการหลักของห้องสมุดที่จัดหาและคัดเลือกหนังสือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ มาไว้ 
              เพ่ือ ให้บริการ และจัดเตรียมสถานที่ให้อํานวยความสะดวกต่อการอ่าน เพ่ือตอบสนองความ  
              ต้องการ และความสนใจของผู้ใช้ มากท่ีสุด 

2. บริการยืม - คืน คือบริการให้ยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ตามระเบียบการยืม 
              ของ ห้องสมุดแต่ละแห่ง เพ่ือให้ความสะดวกในการใช้ ในกรณีที่ยืมเกินกําหนด ผู้ยืมจะต้อง  
              เสียค่าปรับตามอัตราที่ห้องสมุด กําหนด 

3. บริการหนังสือจอง เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดแยกหนังสือรายวิชาต่าง ๆ ที่ครูผู้สอนกําหนดให้  
              นักเรียน อ่านประกอบ รวมทั้งเป็นบริการพิเศษที่จัดขึ้นในกรณีที่หนังสือนั้นมีจํานวนน้อย  

    แต่มีผู้ใช้ต้องการจํานวนมาก โดยแยก ไว้ต่างหาก และมีกําหนดระยะเวลาให้ยืมสั้นกว่า  
              หนังสือทั่วไป 

4. บริการแนะนําการใช้ห้องสมุด เป็นบริการเพ่ือแนะนําผู้ใช้ให้ทราบว่า ห้องสมุดจัดบริการ 
              อะไรบ้าง ให้กับผู้ใช้ เช่น การปฐมนิเทศแนะนําแก่นักเรียนที่เข้าเรียนในชั้นปีแรก ห้องสมุด  
              ส่วนใหญ่จะจัดทําคู่มือการใช้ห้องสมุด เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด เช่น ประวัติของ 



              ห้องสมุด ระเบียบการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ มารยาทในการใช้ ห้องสมุด บริการและ 
              กิจกรรมต่างๆของห้องสมุด เป็นต้น 

5. บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า เป็นบริการที่ครูบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จะ 
              ช่วยให้ คําแนะนําและบริการตอบคําถามแก่นักเรียนและผู้ใช้ ทั้งคําถามทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ 
              ห้องสมุด และคําถามที่ต้องค้นหา คําตอบจากทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ในห้องสมุด 

6. บริการแนะแนวการอ่าน เป็นบริการสําคัญที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมการอ่าน พัฒนานิสัย  
              รักการอ่าน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ใช้ห้องสมุดที่มี  
              ปัญหาในการอ่าน ผู้ที่ไม่อยากอ่าน หนังสือ หรือเลือกหนังสืออ่านไม่เหมาะสมกับความ 
              ต้องการของตน 

7. บริการสอนการใช้ห้องสมุด เป็นบริการของห้องสมุดในโรงเรียนที่จัดสอนให้แก่นักเรียนที่เข้า 
              เรียนใหม่ ในชั้นปีแรก เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด การเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
              แต่ละประเภท และบริการต่างๆ ของห้องสมุด ให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากห้องสมุดได้  
              อย่างเต็มที ่

8. บริการสืบค้นฐานข้อมูล เป็นบริการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้ สามารถ 
   ค้นหา หนังสือด้วยตนเองได้สะดวก รวดเร็วขึ้น 

9. บริการรวบรวมบรรณานุกรม เป็นการรวบรวมรายชื่อหนังสือ สําหรับใช้ประกอบการเรียนการ 
              สอน ใน รายวิชาต่างๆ รวมถึงการรวบรวมบรรณานุกรมหนังสือใหม่ประจําเดือนที่ห้องสมุด 
              ออกให้บริการแก่ผู้ใช้ 

            10. บริการข่าวสารทันสมัย เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้ทราบข้อมูลใหม่ๆ ในสาขาวิชา  
                          ต่างๆ โดย การถ่ายสําเนาหน้าสารบัญวารสารฉบับล่าสุดที่ห้องสมุดได้รับรวบรวมไว้ในแฟ้ม  
                          เพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้ในการศึกษา ค้นคว้า 

11. บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่สนใจได้ทั่วโลก ซึ่งทํา  
                ให้ผู้ใช้ สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ทันสมัยได้มากขึ้น ตรงตามความต้องการและสะดวก 
                รวดเร็ว 

12. บริการอ่ืนๆ ที่ห้องสมุดอาจจัดขึ้น เช่น บริการโสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริการ  
     ห้องสมุด เคลื่อนท่ี บริการชุมชน บริการขอใช้สถานที่ประชุม เป็นต้น 

12.1 บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการค้นคว้าหาความรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  
                 เช่น สื่อ มัลติมีเดีย ซีดีรอม ดีวีดี วีซีดี เป็นต้น 

12.2 บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการการอ่านที่ห้องสมุดจัดไว้ตามมุมต่างๆ ของ 
                 โรงเรียน เพ่ือ ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ใต้บันได ระเบียงอาคาร สวน ศาลา ฯลฯ  
                 เป็นการให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ ง่ายๆ และ ตกแต่งด้วยธรรมชาติอย่าง 
                 สวยงาม ตามสภาพของสถานที่นั้นๆ 



12.3 บริการชุมชน เป็นบริการที่ขยายโอกาสทางการศึกษาค้นคว้าให้กว้างออกไป โดย 
                 ห้องสมุดจะจัด หนังสือและสิ่งพิมพ์ ไปให้บริการแก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ   
                 รอบโรงเรียน เช่น ที่วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จุดบริการ จักรยานยนต์รับจ้าง เป็น 
                 การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก และประชาชนในชุมชนทุกเพศ ทุกวัย เพ่ือ 
                 เพ่ิมพูนความรู้ ข่าวสาร และทันต่อเหตุการณ์ 

งานแนะแนว 

1. จัดองค์กรบริหารงานแนะแนวให้มีผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่กําหนดในขอบข่ายของการ
บริการแนะแนว 

2. ดําเนินการในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา รางวัลการศึกษาต่าง ๆ และดําเนินการเกี่ยวกับ
กองทุน อ่ืนๆ เพ่ือการศึกษา 

3. ประสานงานให้กับวิทยากรและสถาบันการศึกษาภายนอกเข้ามาให้การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
รวมทั้ง นักเรียนกลุ่มที่สนใจไปศึกษาจากสถานศึกษา สถานประกอบการหรือสถานประกอบอาชีพอิสระภายนอก 

4. จัดแผนงาน โครงการแนะแนว และการจัดปฏิทินปฏิบัติงานประจําปี 

5. ประสานงานการจัดสอนวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการกับสถาบันการทดสอบต่างๆ รวมทั้ง
ดําเนินการ เกี่ยวกับการสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 

6. จัดเก็บและรวมรวมสถิติข้อมูลด้านต่าง ๆ ตลอดจนปีการศึกษา และนําเสนอเป็นเอกสารเผยแพร่เมื่อ
สิ้นภาค เรียน/ปี 

7. การจัดกิจกรรมแนะแนว 7.1 การบริการแนะแนว 

7.1.1 งานศึกษารวบรวมข้อมูล โดยศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สรุป และนําเสนอข้อมูลของผู้เรียน 

7.1.2 งานสารสนเทศ โดยจัดศูนย์สารสนเทศทางการแนะแนวในรูปศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดย ครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพ ชีวิต และสังคม 

7.1.3 งานให้คําปรึกษา อบรมทักษะการให้คําปรึกษาเบื้องต้นแก่ครูให้คําปรึกษาผู้เรียนทั้ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

7.1.4 งานกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือผู้เรียน ศึกษารายกรณี (Case Study) และจัดกลุ่ม
ปรึกษา ปัญหา (Case Conference) ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ ในกรณีที่ผู้เรียนมีปัญหายากแก่การแก้ไข จัดกลุ่ม
พัฒนาผู้เรียนด้วย เทคนิคทางจิตวิทยา จัดบริการ สร้างเสริมประสบการณ์ รวมทั้งให้การสงเคราะห์ เพ่ือ
ตอบสนองความถนัดความ ต้องการ และความสนใจของผู้เรียน 

7.1.5 งานติดตามประเมินผล ประเมินผล/รายงานผลการดําเนินงานแนะแนว  

7.2 การจัดกิจกรรมแนะแนว 

7.2.1กิจกรรมโฮมรูม  

7.2.2 กิจกรรมคาบแนะแนว  



7.2.3 การสอดแทรกกระบวนการแนะแนว 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553 ที่กําหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของ สถานศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องมีการดําเนินงาน 8 ประการ 
โดยเริ่มต้นตั้งแต่  

1) กําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  

2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา  

3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  

4) ดําเนินงานตามแผน  

5) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

6) ประเมินคุณภาพภายใน  

7 ) จัดทํารายงานประจําปีเสนอบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนถึง  

8) มีการพัฒนา คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืน ในความรับผิดชอบ
ของงานประกันคุณภาพ  

 

การศึกษาของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมมีขอบข่าย ภาระงานดังนี้  

1. กําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 

1.1 จัดให้มีประกาศแต่งตั้งกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการ สถานศึกษา ครูและบุคลากรในโรงเรียน กรรมการนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 
องค์กรภาครัฐ 

1.2 นํามาตรฐานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาเป็นต้นแบบ เพ่ือ
กําหนด มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจากผู้มีส่วนร่วมตามประกาศข้อ 1.1  

2. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

2.1 กําหนดผู้รับผิดชอบมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพ่ือดําเนินการจัดทําสารสนเทศ 

2.2 ร่วมมือกับงานแผนงาน/สารสนเทศ เพ่ือวางแผนจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจําปี การศึกษา  

3. ดําเนินการตามแผน 

3.1 ร่วมมือกับงานแผนงาน/สารสนเทศ เพ่ือกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีการศึกษา  



4. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน 

4.1 ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน 

4.2 แต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามปฏิทิน
งาน  

5. การจัดทํารายงานประจําปีเสนอบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.1 ประชุมสรุปรายงานรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

5.2 จัดทํารายงานเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานต้น
สังกัดและ เผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.tup101.ac.th 

6. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืน 

6.1 นําผลการประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะห์สภาพปัญหาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของ
โรงเรียน  

6.2 ทบทวนคุณภาพตามตัวบ่งชี้และมาตรฐานเพื่อปรับปรุงแก้ไข 

 

งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

มีขอบข่ายงานดังนี้  

1. งานวิจัยในชั้นเรียน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโรงเรียน โดยเน้นการวิจัยที่เป็นความก้าวหน้าทาง
วิชาการและ การพัฒนาองค์กรในลักษณะการวิจัยในชั้นเรียน 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1.3 จัดอบรมเก่ียวกับการวิจัย และการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  

2. งานเผยแพร่งานวิจัย มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ผลการวิจัย และพัฒนาสังคม  

2.2 ประสานงานการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน  

2.3 เป็นแหล่งกลางในการทําวิจัย และประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและภายนอก
โรงเรียน 

2.4 รวบรวมงานวิจัยในโรงเรียนให้เป็นระบบ ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับ
โรงเรียน สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาท่ีว่าด้วยเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน 

3. ประเมินผล สรุปผล/รายงานการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
4. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



งานนิเทศและบริการทางการศึกษา 

การนิเทศภายในสถานศึกษาจะเป็นกระบวนการทํางานของผู้บริหารสถานศึกษา (หรือผู้ที่ ได้รับ
มอบหมาย) ในการ พัฒนาคุณภาพการทํางานของครู และบุคลากรภายในสถานศึกษาเพ่ือให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิ์ผล
สูงสุดในการเรียนของผู้เรียน  

 

 

 

 

 

1. ขอบเขตการนิเทศงานวิชาการ 

งานวิชาการภายในโรงเรียนที่ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบมี 2 ประเภท คือ  

1.1 งานหลัก ได้แก่  

1.1.1 หลักสูตรสถานศึกษา 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น  

- การสร้างหลักสูตรเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนท้องถิ่น  

- การจัดแผนการเรียนการสอน  

- การจัดทําโครงการสอน  

- การจัดตารางสอน  

- การจัดครูผู้สอน  

- การจัดชั้นเรียน (จัดนักเรียนเข้าแผนการเรียน) 

- การจัดกิจกรรมในหลักสูตร 

- การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอน ฯลฯ  

1.1.2 การเรียนการสอน ได้แก่ 

- การพัฒนาเทคนิควิธีการสอน  

- การพัฒนาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

- การพัฒนาเทคนิคในการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอน ฯลฯ  

1.1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ได้แก่ 

- การสร้างข้อทดสอบ  



- การวัดและประเมินผล 

- งานทะเบียนวัดผลและรายงานความก้าวหน้าของนักเรียน ฯลฯ 

1.2 งานสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ งานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ กิจการนักเรียน ธุรการและการเงิน 
และ ความสัมพันธ์กับชุมชน ขอบเขตงานที่กล่าวมานี้หากผู้บริหารมีความมุ่งหวังที่จะให้ได้ผลงานของ
บุคลากรภายใต้การ ควบคุมดูแลมีคุณภาพก็จําเป็นจะต้องพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ ให้มีความรู้  
ความสามารถในการปฏิบัติงานจึงจะได้ผลงาน ที่มีคุณภาพตามความมุ่งหวังที่ตั้งไว้ 

2. วิธีดําเนินการ  

ขั้นที่ 1 การวางแผนการนิเทศ  

ขั้นที่ 2 การให้ความรู้ก่อนดําเนินการนิเทศ  

ขั้นที่ 3 การดําเนินการปฏิบัติงานนิเทศ  

ขั้นที่ 4 การสร้างเสริมกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ  

ขั้นที่ 5 การประเมินผลการนิเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ 

1. การปฏิบัติการติดตามนักเรียนขาดเรียน/ขาดเรียนนาน  

ถ้านักเรียนขาดเรียนนานติดต่อกันให้ถือปฏิบัติดังนี้  

  1.1 การติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน / ขาดเรียนนานติดต่อกันเป็นหน้าที่โดยตรงของครูที่ปรึกษา 

   1.2 ถ้านักเรียนขาดเรียนนานติดต่อกัน 5 วันทําการ โดยไม่ทราบสาเหตุให้ครูที่ปรึกษาดําเนินการ
ติดตามโดย สอบถามจากนักเรียนใกล้เคียง ครู-อาจารย์หรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี แล้วแจ้งให้ฝ่ายกิจการนักเรียน
ทราบ เพื่อ ดําเนินการ ตามระเบียบต่อไป 

1.3 ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไปพบผู้ปกครองหรือนักเรียนแล้วได้สอบถามสาเหตุและพิจารณา
หาทางแก้ไข หาก ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

- ถ้าเป็นนักเรียนที่กําลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องชี้แจงให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองรับทราบ ถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาภาค
บังคับ พร้อมกับรายงานการดําเนินงานให้ ฝ่ายบริหารรับทราบเพ่ือจะได้ดําเนินการตามระเบียบ
ต่อไป 

- ถ้าเป็นนักเรียนที่กําลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ผู้ปกครองมาลาออกให้
ถูกต้อง 

1.4 ในกรณีที่ครูที่ปรึกษา/ หัวหน้าระดับไปตามนักเรียนที่บ้านแล้วไม่พบทั้งผู้ปกครองและ
นักเรียน ให้งาน ทะเบียนนักเรียนดําเนินงานดังนี้ 

1.4.1 กรณีนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ดําเนินการดังนี้ 

1.4.1.1 ฝ่ายกิจการนักเรียนแจ้งข้อมูลที่งานทะเบียนนักเรียน 

1.4.1.2 งานทะเบียนนักเรียนทําหนังสือของโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียน ถ้า
ยังไม่ได้ตอบรับให้ทํา หนังสือแจ้งผู้นําชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
รายงานให้สํานักงานเขตพ้ืนที่รับทราบ 

1.4.2 กรณีนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ดําเนินการดังนี้ 

1.4.2.1 ฝ่ายกิจการนักเรียนแจ้งข้อมูลที่งานทะเบียนนักเรียน 

1.4.2.2 งานทะเบียนนักเรียนทําหนังสือของโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียน ถ้า
ยังไม่ได้ตอบรับให้ ทําหนังสือแจ้งผู้ปกครองอีกเป็นครั้งที่ 2 หากยังไม่ได้รับ
คําตอบการติดต่อครั้งที่ 2 ภายใน 10 วัน งานทะเบียนนักเรียน ขออนุมัติ



หัวหน้าสถานศึกษาจัดทําบัญชีแขวนลอยและจําหน่ายชื่อออกจากทะเบียน
นักเรียนเพราะเหตุขาดเรียนนาน แล้วแจ้งให้ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

1.4.2.3 งานทะเบียนทําหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบว่าโรงเรียนได้  
           จําหน่ายนักเรียนออกแล้ว 

2. แนวทางการปฏิบัติเรื่องการขาดเรียนและขาดเรียนนานของนักเรียน มีดังนี้ 

2.1 ครูที่ปรึกษา / ครูประจําวิชาสํารวจการมาเรียนของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบทุกวันและทุก
ชั่วโมงท่ีสอน  

2.2 เมื่อพบว่ามีนักเรียนขาดเรียนบ่อยและขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันต้องปฏิบัติดังนี้ 

2.2.1 ถ้าเป็นครูประจําวิชาที่สอนให้รายงานนักเรียนที่ขาดเรียนนานและขาดเรียนบ่อยๆ
ให้ครูที่ปรึกษา รับทราบ และครูที่ปรึกษาต้องติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนตามแนวปฏิบัติข้อ 
1.2,1.3,1.4 แล้วแต่กรณี 

2.2.2 ถ้าครูที่ปรึกษาสํารวจแล้วพบว่านักเรียนในชั้นขาดเรียนบ่อยและขาดเรียน
ติดต่อกันเป็นเวลานาน ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติข้อ 1.2,1.3,1.4 

3. นักเรียนแขวนลอย 

ความหมายของคํา “นักเรียน” หมายความว่า บุคคลที่กําลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาของ
โรงเรียน“นักเรียนแขวนลอย” หมายความว่า นักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนในชั้นต่าง ๆ ที่
โรงเรียน จัดทําขึ้นตอนต้นปีการศึกษา หรือมีชื่ออยู่ในสมุดประเมินผลรายวิชา และขาดเรียนนานโดยไม่
ทราบสาเหตุ ไม่มี ตัวตน มิได้ลาออกจากโรงเรียน และโรงเรียนไม่สามารถจําหน่ายรายชื่อออกจาก
ทะเบียนนักเรียนได ้

ขั้นตอนการจัดทําบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย  

3.1 เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 5 วันทําการ โดยไม่ทราบสาเหตุ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

3.1.1 ครูที่ปรึกษาบันทึกรายงานหัวหน้าระดับชั้น เพ่ือติดตามนักเรียน และดําเนินการ
สืบหาข้อมูลเบื้องต้น 

3.1.2 หัวหน้าระดับชั้นรายงาน รองผู้อํานวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และ
นําเสนอข้อมูล 

3.1.3 รองผู้อํานวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะกรรมการดําเนินการ
ติดตามนักเรียน ครั้งที่ 1 

3.2 เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 10 วันทําการ โดยไม่ทราบสาเหตุ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

3.2.1 ครูที่ปรึกษารายงานหัวหน้าระดับชั้น เพ่ือลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอยและ
ติดตามนักเรียน  



3.2.2 หัวหน้าระดับชั้นรายงาน รองผู้อํานวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และ
นําเสนอข้อมูล 

3.2.3 รองผู้อํานวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน เสนอผู้อํานวยการสถานศึกษา 
เพ่ือขออนุมัติ ลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย พร้อมเหตุผล 

3.2.4 ผู้อํานวยการสถานศึกษา อนุมัติ หรือพิจารณาสั่งการ  

3.2.5 นายทะเบียน จัดทําบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 

บทบาทหน้าที่  

ข้อ 3.3 อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 

3.3.1 สํารวจและติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 5 วันทาการ และเสนอชื่อนักเรียนต่อ
หัวหน้า ระดับ / ฝ่ายปกครองเพ่ือติดตามนักเรียน 

3.3.2 สํารวจและติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 10 วันทาการ และเสนอชื่อนักเรียนต่อ
หัวหน้า ระดับ/ฝ่ายปกครอง เพ่ือลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย และติดตามนักเรียน 

ข้อ 3.4 หัวหน้าระดับ/ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ดังนี้ 6.1 ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 5 วันทําการ 
6.2 เสนอชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 10 วันทาการ เพ่ือลงบัญชีรายชื่อนักเรียน แขวนลอย และติดตาม
นักเรียน 6.3 เมื่อผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอยแล้วให้แจ้งนาย ทะเบียนเพ่ือ
ลงบัญชีรายชื่อนักเรียน แขวนลอย 

ข้อ 3.5 ผู้บริหารสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 

3.5.1 ตรวจสอบข้อมูล 

3.5.2 พิจารณาสั่งการอนุมัติให้ลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย หรือสั่งการอ่ืนใดตามที่
เห็นสมควร  

ข้อ 3.6 นายทะเบียน มีหน้าที่ดังนี้ 

3.6.1 รับทราบคาสั่งจากผู้บริหารสถานศึกษา 

3.6.2 จัดทาทะเบียนรายชื่อนักเรียนแขวนลอย  

การยกเลิกรายช่ือนักเรียนแขวนลอย  

ข้อ 3.7 กรณีที่นักเรียนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย กลับมารายงานตัวเพ่ือเข้าเรียนตามปกติ 
ให้ปฏิบัติดังนี้ 

3.7.1 ครูที่ปรึกษารายงานหัวหน้าระดับชั้น เพ่ือขอยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย  

3.7.2 หัวหน้าระดับชั้นรายงานรองผู้อํานวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน  

3.7.3 รองผู้อํานวยการสถานศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน รายงานผู้อํานวยการสถานศึกษา  

3.7.4 อํานวยการสถานศึกษา อนุมัติให้ยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย คนนั้น 



3.7.5 นายทะเบียนลงบัญชียกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย คนนั้น  

ข้อ 3.8 ข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่จริงในปัจจุบันของโรงเรียน 

  ฐานข้อมูลนักเรียนของโรงเรียน มาจากทะเบียนนักเรียน ในช่วงตอนต้นปีการศึกษา สามารถแบ่ง
ออกได้ สองกลุ่ม ดังนี้ 

3.8.1 ข้อมูลนักเรียนที่ยังไม่สามารถจําหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียนได้ เช่น นักเรียนที่เรียน
ครบ หลักสูตร แต่ไม่จบหลักสูตรได้ตามกําหนด นักเรียนที่ขาดเรียนไปโดยไม่ได้ลาออก 

3.8.2 ข้อมูลนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นต่างๆ (ห้องต่างๆ ) ที่โรงเรียนจัดทํา
ขึ้น ตอนต้นปีการศึกษา 

3.8.3 ในระหว่างปีการศึกษา จะมีนักเรียนเข้า - ออก ระหว่างปีการศึกษา แบ่งออกได้ 3 กลุ่ม 
ดังนี้ 

3.8.3.1 นักเรียนเข้าใหม่ ระหว่างปีการศึกษา  

3.8.3.2 นักเรียนที่ออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา 

3.8.3.3 นักเรียนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 

3.8.4 การรายงานข้อมูลจํานวนนักเรียนที่มีอยู่จริงในปัจจุบันของโรงเรียน ต้องพิจารณา
จากข้อมูล จํานวนนักเรียนที่มีรายชื่อในบัญชีนักเรียนประจําชั้น ที่โรงเรียนจัดทําขึ้นตอนต้นปี
การศึกษา บวกเพ่ิมด้วยจํานวน นักเรียนที่เข้าใหม่ระหว่างปีการศึกษา ลบออกด้วยจํานวน
นักเรียนที่ลาออกกลางคันระหว่างปีการศึกษา และลบออก ด้วยจํานวนนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในบัญชี
รายชื่อนักเรียนแขวนลอย 

 

4. แนวปฏิบัติในการแก้ “0” 

ในการแก ้“0” มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

4.1 ให้นักเรียนแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และก่อนแก้ตัวทุกครั้งนักเรียนต้องยื่นคําร้องขอสอบแก้ตัว
ที่ฝ่าย วิชาการก่อน 

4.2 การดําเนินการสอบแก้ตัวเป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียนติด “0” ในรายวิชา
ที่รับผิดชอบ ต้องดําเนินการแก้ “0” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถดําเนินการให้แล้ว
เสร็จตามกําหนด ให้รายงาน ฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ดําเนินการใดๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ 

4.3 ครูผู้สอนต้องจัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนก่อนสอบแก้ตัวทุกครั้ง  

4.4 ช่วงเวลาของการสอบแก้ตัวให้เป็นไปตามกําหนดปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 

4.5 ถ้านักเรียนไม่มาสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่กําหนดถือว่าได้ผลการเรียน “0” ตามเดิม และมี
สิทธิสอบแก้ ตัวได้ 2 ครั้ง ถ้านักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 แล้วยังไม่ผ่านให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการเรียน
ซํ้า 



4.6 ครูที่ปรึกษาเป็นผู้มีหน้าที่ติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกรายวิชา 
พร้อมทั้ง กวดขันให้นักเรียนมาดําเนินการแก้ “0” ตามกําหนดเวลา 

4.7 การให้นักเรียนสอบแก้ตัว ครูผู้สอนควรดําเนินการดังนี้ 

4.7.1 ตรวจสอบดูว่านักเรียนติด “0” เนื่องจากไม่ผ่านจุดประสงค์ใดหรือตัวชี้วัดใด 
4.7.2 ดําเนินการสอนซ่อมเสริมในจุดประสงค์/ตัวชี้วัดที่นักเรียนสอบไม่ผ่าน 

4.7.3 การดําเนินการสอบแก้ตัว คําว่า “สอบแก้ตัว”ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทดสอบ
ด้วยข้อสอบที่เป็น ข้อเขียนเท่านั้น นักเรียนจะสอบแก้ตัวอย่างไรนั้นต้องดูว่าในจุดประสงค์นั้น
นักเรียนไม่ผ่านตรงส่วนใด เช่น ในส่วน K, P, A ก็ให้ซ่อมตรงคะแนนในส่วนนั้น 

4.8 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้ “0” ของนักเรียน 

4.8.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลสํารวจนักเรียนที่มีผลการเรียน “0” และกําหนดวัน 
เวลา สอบแก้ตัว ตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ 

4.8.2 แจ้งให้นักเรียนที่มีผลการเรียน “0” ได้รับทราบ  

4.8.3 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพ่ือช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมา
ดําเนินการแก้ “0” 

4.8.4 นักเรียนที่ติด “0” มายื่นคําร้องขอแก้ “0” ที่ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายวิชาการแจ้ง
ให้ครูประจําวิชา รับทราบ พร้อมกับใบคําร้องขอสอบแก้ตัวของนักเรียน 

4.8.5 ครูประจําวิชาดําเนินการสอนซ่อมเสริมและให้นักเรียนสอบแก้ตัว  

4.8.6 ครูประจําวิชานําผลการสอบแก้ตัวของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ 

4.8.7 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการสอบแก้ตัวให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ 

4.9 ระดับผลการเรียนหลังจากนักเรียนทําการสอบแก้ตัวแล้วอยู่ที่  “ 0 ” หรือ “1” เท่านั้น 
ระดับผลการ เรียนหลังสอบแก้ตัวถ้านักเรียนยังได้ “ 0” อยู่ ให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้ําใหม่หมดทั้งรายวิชา 

5. แนวปฏิบัติในการแก้ “ร” 

ในการแก ้“ร” มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

5.1 การดําเนินการแก้ “ร” เป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียนติด “ร” ในรายวิชาที่
รับผิดชอบ ต้องดําเนินการแก้ “ร” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ตามกําหนด ให้รายงาน ฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ดําเนินการใดๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ 

5.2 การแก้ไขผลการเรียน “5” แยกออกเป็น 2 กรณีคือ 

5.2.1 ได้ระดับผลการเรียน “0 – 4” ในกรณีที่เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วย 
หรือเกิดอุบัติเหตุ ไม่สามารถมาเข้าสอบได้ 



5.2.2 ได้ระดับผลการเรียน “0 - 1” ในกรณีที่สถานศึกษาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่
เหตุสุดวิสัย เช่น มี เจตนาหลบการสอบเพ่ือหวังผลบางอย่าง หรือ ไม่สนใจทํางานที่ได้รับ
มอบหมายให้ทําเป็นต้น 

5.3 การแก้ “ ๆ ” ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป ถ้านักเรียนที่มีผลการเรียน 
“ ร ” ไม่มา ดําเนินการแก้ “5” ให้เสร็จสิ้นตามกําหนดเวลา นักเรียนผู้นั้นต้องเรียนซ้ําทั้งรายวิชาหรือ
เปลี่ยนรายวิชาใหม่ ในกรณีท่ี เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 

5.4 ถ้าหากนักเรียนที่มีผลการเรียน “ ร” ผู้นั้นไม่สามารถมาทําการแก้ “ร” ตามกําหนดเวลาได้
เนื่องจาก เหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาจะขยายเวลาการแก้  “ ร ” ออกไปอีก 1 
ภาคเรียนแต่ถ้าพ้นกําหนด แล้ว นักเรียนยังไม่มาดําเนินการแก้ “ ร” ให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้ําใหม่หมดทั้ง
รายวิชา 

 

 

5.5 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้ “ ร” ของนักเรียน 

5.5.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลสํารวจนักเรียนที่มีผลการเรียน  “ ร” และแจ้งให้
นักเรียนรับทราบ  

5.5.2 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพ่ือช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมา
ดําเนินการแก้ “ ร ”  

5.5.3 นักเรียนที่ติด “ ร” มายื่นคําร้องขอแก้ “ ร” ที่ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายวิชาการแจ้ง
ให้ครูประจําวิชารับทราบ 

5.5.4 ครูประจําวิชาดําเนินการ แก้ “ร” ให้กับนักเรียน  

5.5.5 ครูประจําวิชานําผลการแก้ “ ร” ของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ 
5.5.6 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการแก้ “ร” ให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ 

6. แนวปฏิบัติในการแก้ “ มส. ” 

ในการแก ้“มส.” มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้  

6.1 ครูผู้สอนได้พิจารณาสาเหตุที่นักเรียนได้ผลการเรียน “มส.” ซึ่งมีอยู่ 2 กรณีคือ 

6.1.1 นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 60 % ไม่มีสิทธิยื่นคําร้องขอมีสิทธิ์สอบ ต้องเรียนซ้ำ
ใหม่หมด  

6.1.2 นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 80 % แต่ไม่น้อยกว่า 60 % 

6.1.2.1 ให้นักเรียนยื่นคําร้องขอแก้ผลการเรียน “มส.” จากครูผู้สอน 

6.1.2.2 ครูผู้สอนต้องจัดให้นักเรียนเรียนเพ่ิมเติมเพ่ือให้เวลาครบตามรายวิชา
นั้น ๆ โดยอาจใช้ ชั่วโมงว่าง / วันหยุด 



6.1.2.3 เมื่อนักเรียนมาดําเนินการแก้ “มส.” ตามข้อ 2 แล้วจะได้ระดับผลการ
เรียน 0 - 1  

6.1.2.4 ถ้านักเรียนไม่มาแก้ “มส.” ให้เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดให้นักเรียน
ผู้นั้นต้องเรียนซ้ํา 

6.1.2.5 ถ้ามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถมาแก้ “มส.” ได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของ
หัวหน้าสถานศึกษาที่จะ ขยายเวลามาแก้ “มส.” ออกไปอีก 1 ภาคเรียน เมื่อพ้นกําหนด
นี้แล้วให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้ําหรือให้เปลี่ยนรายวิชาใหม่ ได้ในกรณีที่ เป็นรายวิชา
เพ่ิมเติม 

6.2 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้ “มส.” ของนักเรียน 

6.2.1 ครูประจําวิชาแจ้งผล “มส. “ ของนักเรียนที่ฝ่ายวิชาการ  

6.2.2 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลแจ้งนักเรียนที่มีผลการเรียน “มส.” รับทราบ  

6.2.3 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพ่ือช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมา
ดําเนินการแก้ “มส.” 

6.2.4 นักเรียนที่ติด“มส.” นําผู้ปกครองมายื่นคําร้องขอแก้ “มส.” ที่ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
วิชาการแจ้งให้ครู ประจําวิชารับทราบ เพ่ือดําเนินการแก้  “มส.” ของนักเรียนตามแนว
ปฏิบัติการแก ้“มส.” ของนักเรียน ครูประจําวิชา นําผลการแก้ “มส.” ของนักเรียนมารายงานให้
ฝ่ายวิชาการรับทราบ ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการแก้ “มส.” ให้นักเรียนและ ครูที่ปรึกษารับทราบ 

7. แนวปฏิบัติในการเรียนซ้ำ 

ในการจัดให้นักเรียน “ เรียนซ้ำ ” มีแนวปฏิบัติดังนี้  

7.1 ให้ครูผู้สอนเดิมในรายวิชานั้นเป็นผู้รับผิดชอบสอนซ้ำ 

7.2 การดําเนินการ “เรียนซ้ำ” เป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียน “เรียนซ้ํา” ใน
รายวิชาที่ รับผิดชอบต้องดําเนินการ  “เรียนซ้ำ” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จตาม กําหนด ให้รายงานฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ดําเนินการใดๆ ถือว่าบกพร่อง
ต่อหน้าที่ราชการ 

7.3 ครูผู้สอนและนักเรียนกําหนดจัดตารางเรียนร่วมกันให้จํานวนชั่วโมงครบตามระดับชั้น และ
ครบตาม หน่วยการเรียนของรายวิชานั้น ๆ ครูผู้สอนอาจมอบหมายงานให้ในชั่วโมงที่กําหนด จะสอนหรือ
มอบหมายงานให้ทํา จะ มากหรือน้อยต้องพิจารณาตามความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

7.4 สําหรับช่วงเวลาที่จัดให้เรียนซ้ําอาจทําได้ดังนี้ 

7.4.1 ชั่วโมงว่าง  

7.4.2 ใช้เวลาหลังเลิกเรียน  

7.4.3 วันหยุดราชการ 



7.4.4 สอนเป็นครั้งคราวแล้วมอบหมายงานให้ทํา  

7.5 การประเมินผลการเรียนให้ดําเนินการตามระเบียบการประเมินผลทุกประการ  

7.6 ครูผู้สอนส่งผลการเรียนซ้ำ พร้อมกับการประเมินผลปลายภาคเรียนให้ฝ่ายวิชาการ  

 

7.7 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการ “เรียนซ้ำ” ของนักเรียน 

7.7.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลสํารวจและแจ้งนักเรียนที่ต้อง “เรียนซ้ำ” รับทราบ  

7.7.2 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพ่ือช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมา
ดําเนินการ “เรียนซ้ำ”  

7.7.3 นักเรียน “เรียนซ้ำ” มายื่นคําร้องขอ “เรียนซ้ำ” ที่ฝ่ายวิชาการ  

7.7.4 ฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครูประจําวิชารับทราบ เพ่ือดําเนินการ “เรียน” ของนักเรียน 
ตามแนวฏิบัติ  

7.7.5 ครูประจําวิชานําผลการประเมินการ “เรียนซ้ำ” ของนักเรียนรายงานให้ฝ่าย
วิชาการรับทราบ  

7.7.6 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการ“เรียนซ้ำ”ให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ 

8. แนวปฏิบัติการจัดสอนแทน 

8.1 ทุกครั้งที่มีครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ไม่สามารถมาปฏิบัติ
ราชการได้ ให้ หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดให้มีการสอนแทนในชั่วโมงนั้น ๆ ถ้าจัดไม่ได้
ให้แจ้งฝ่ายวิชาการ 

8.2 บันทึกการจัดสอนแทนในเอกสารที่ฝ่ายวิชาการแจกให้ทุกครั้ง  

8.3 หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งบันทึกการจัดสอนแทนทุกวันศุกร์  

8.4 หัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมการสอนแทนเมื่อสิ้นภาคเรียนทุกภาคเรียน ส่งฝ่ายวิชาการ  

หมายเหตุ 

เมื่อครูท่านใดมีธุระจําเป็นที่จะต้องลากิจ หรือ ไปราชการ จะต้องทําการแลกชั่วโมงสอน หรือ 
จัดเตรียม เอกสาร เช่น ใบงาน ใบความรู้ หรือ มอบหมายงานให้นักเรียนทําในช่วงเวลาดังกล่าว แล้วมอบ
ให้หัวหน้ากลุ่มสาระ เพ่ือให้ผู้ที่ทําการสอนแทนจะได้ทําการสอนต่อไป 

 

 

 

 



9. แนวปฏิบัติการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 

ครูทุกคนจะต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้ ก่อนนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และมี
แนวปฏิบัติดังนี้ 

9.1 ให้ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  
เพ่ือกําหนดขอบข่าย สาระที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทําโครงสร้างรายวิชาและแผนการ
ประเมินให้ครบถ้วน ในการจัดทํา แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีองค์ประกอบของแผนครบถ้วน โดยยึด
รูปแบบที่ฝ่ายบริหารวิชาการกําหนดให้ 

องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

1. รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้  

2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด  

3. ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้  

4. สาระการเรียนรู้  

4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี)  

5. สมรรถนะผู้เรียน (เฉพาะหัวข้อที่ต้องการประเมินผู้เรียน)  

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เฉพาะหัวข้อที่ต้องการประเมินผู้เรียน)  

7. กิจกรรมการเรียนรู้  

8. การวัดและการประเมินผล  

9. สื่อ/แหล่งเรียนรู้  

หมายเหตุ อาจมีการเพ่ิมเติมรายละเอียดได้ตามความเหมาะสมและธรรมชาติของวิชาที่
จัดกิจกรรม 

9.2 ให้คุณครูบันทึกรายงานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอฝ่ายบริหารวิชาการและ
หัวหน้า สถานศึกษา เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนนําแผนไปใช้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน 

 

 

9.3 การจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ให้จัดส่งที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ก่อนนําไปใช้
จัด กิจกรรม 2 สัปดาห์ โดยให้ส่งอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง และให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้
รวบรวม ตรวจสอบ และรายงานฝ่ายบริหารวิชาการทราบทุกวันศุกร์ หากไม่รายงานถือว่าบกพร่องต่อ
หน้าที่ 



9.4 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวัน ให้ครูทุกคนที่มีคาบสอนส่งบันทึกหลังสอน
ทุกครั้ง ที่ฝ่ายบริหารวิชาการ ในคาบสุดท้ายก่อนเลิกเรียน 

9.5 หลังจากจัดการเรียนรู้จนครบหน่วยการเรียนรู้ให้มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้เสร็จสิ้น 
โดยแจ้ง ข้อมูลนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินและไม่ผ่านเกณฑ์ ในกรณีที่นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ให้ทําการ
ซ่อนเสริมและหาวิธี ช่วยเหลือ ดําเนินการประเมินผลจนกระทั่งนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมดใน
หน่วยนั้น ๆ ก่อนจะไปสอนใน หน่วยการเรียนรู้ถัดไป 

10. แนวปฏิบัติในการเข้าห้องเรียนและออกจากห้องเรียนของครูผู้สอน 

      ในการเข้าใช้ห้องเรียนของครูซึ่งเป็นห้องเรียนที่ต้องใช้ร่วมกันจึงจําเป็นต้องช่วยกันรักษาความสะอาด
และ ความเป็นระเบียบวินัย และจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ 

10.1 ให้คุณครูเข้าห้องเรียนที่รับผิดชอบสอนตามตารางสอนที่ทางฝ่ายบริหารวิชาการจัดให้ ให้
ตรงเวลาและ สอนให้เต็มเวลาที่กําหนด 

10.2 หากมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการใช้ห้องเรียน ในการจัดกิจกรรมให้แจ้งให้ผู้ที่
รับผิดชอบห้อง นั้น ๆ ทราบล่วงหน้าและมีการลงบันทึกการใช้ห้ องให้ เรียบร้อย เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เป็นต้น 

10.3 ให้คุณครูเข้าสอนให้ตรงเวลาตามตารางสอนกําหนด หากติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ให้
มอบหมายให้ มีผู้สอนแทน การมอบหมายงานให้เด็กปฏิบัติเพียงลําพังโดยไม่มีครูควบคุมเป็นสิ่งไม่ควร
กระทํา เนื่องจากเป็นละทิ้ง/ ทอดทิ้งหน้าที่ในการสอน ซึ่งมีความผิดชัดเจน 

10.4 การจัดการเรียนรู้ควรจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้
นักเรียนได้มี ส่วนร่วมในการคิดและลงมือปฏิบัติ ใช้สื่อการเรียนที่หลากหลายทันสมัย มีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายเน้นที่ พัฒนาการของผู้เรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล 

10.5 ก่อนหมดเวลาเรียน ให้นักเรียนได้จัดโต๊ะ-เก้าอ้ีให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย จัดเก็บสิ่งของเข้า
ที่ให้เรียบร้อย และเก็บกวาดห้องเรียนให้สะอาด ทิ้งขยะ สํารวจความเรียบร้อยก่อนออกจากห้อง เช่น 
ไฟฟ้าและพัดลม ตลอดจน โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย 

10.6 ออกจากห้องเรียนเมื่อหมดเวลาและมีเสียงสัญญาณดัง 

หมายเหตุ หากห้องเรียนสกปรก ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่พร้อมให้นักเรียนเข้าไป
ใช้ บริการ ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ฝ่ายบริหารวิชาการทราบทันที และครูที่ใช้ห้องเรียนก่ อน
คาบนั้นจะต้อง รับผิดชอบ เพราะเป็นหน้าที่ของครูผู้นั้นโดยตรง ทั้งนี้จะพิจารณาจากตารางการใช้ห้อง
ตามตารางสอนที่ฝ่ายบริหาร วิชาการจัดไว้ให้ กรณีห้องข้างเคียงไม่มีครูเข้าสอนหรือครูเข้าห้องสายและ
นักเรียนส่งเสียงดัง รบกวนการเรียนของห้อง อ่ืน ให้ครูที่ได้รับความเดือดร้อนรายงานให้ฝ่ายบริหาร
วิชาการทราบทันที เพ่ือรายงานให้ผู้อํานวยการทราบต่อไป 

11. เอกสาร ปพ. 5 



11.1 ฝ่ายวิชาการได้จัดทํา ปพ. 5 พร้อมรายชื่อนักเรียนทุกห้อง ครูทุกท่าน ทุกรายวิชารับได้ที่
ฝ่ายวิชาการ  

11.2 การบันทึกรายการต่างๆ 

11.2.1 การวิเคราะห์ผู้เรียน ด้านการเรียน ม.1 และ ม. 4 ให้ใช้ผลสอบ O-NET ใน
รายวิชานั้นๆ ส่วน ม. 2,ม.3 ม. 5 และ ม.6 ให้ใช้ผลการเรียนในรายวิชานั้นๆ ในชั้นที่ถัดลงมา 1 
ระดับชั้น (ปีการศึกษาท่ีผ่านมา) 

11.2.2 การวิเคราะห์ผู้เรียน ด้านพฤติกรรม ให้ใช้ผลการประเมิน SDQ ม.1 และ ม. 4 
ให้ประเมินใหม่ ส่วน ม. 2,ม.3 ม. 5 และ ม.6 ให้ใช้ผลการประเมินในชั้นที่ถัดลงมา 1 ระดับชั้น 
(ปีการศึกษาท่ีผ่านมา) 

11.2.3 การบันทึกเวลาเรียนในช่องวันที่ ให้ใส่วัน จันทร์-วันศุกร์ (เช่น 17-18-19-20-
21) ให้ครบทุกช่อง ส่วนในช่องเวลาเรียน ถ้าเป็นคาบเดียว ใส่เลข 1,2,3 ตามลําดับ ถ้าเป็นคาบคู่ 
ให้ใส่ 1-2,3-4,...) 

11.2.4 ให้ใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องเวลาเรียนของนักเรียนแต่ละคน ถ้านักเรียนขาด 
ลา ให้ใส่ (ข) ขาดเรียน (ล) ลา 

11.2.5 ช่องรวมเวลาเรียน ตัวเลขด้านบน คือร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ด้านล่าง คือ
จํานวนคาบเต็ม 

11.2.6 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาคะปลายภาค 5 วิชาหลัก ทั้งพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม 
ควรกําหนด สัดส่วนเป็น 70:30 ส่วนวิชาอ่ืน ๆ เช่น สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปศึกษา การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี อาจใช้สัดส่วน 80:20 , 90:10 ตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ หลักสูตร 51 เน้นให้เก็บคะแนนระหว่างภาคมากกว่าปลายภาค ซึ่งการเก็บ
ระหว่างภาคถือว่า เป็นการประเมินเพ่ือพัฒนานักเรียน (formative) ส่วนการเก็บคะแนนปลาย
ภาคเป็นการประเมินเพ่ือสรุปผล (summative) 

11.2.7 การสอบจุดประสงค์ และการสอบกลางภาค ให้ใส่คะแนนที่นักเรียนได้ลงในช่อง
บันทึกคะแนน สําหรับนักเรียนที่ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด หลังจากมีการสอบแก้ตัวแล้ว 
จะได้ไม่เกินครึ่งของคะแนนเต็ม ให้ บันทึกดังนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน นักเรียนสอบได้ 2 
คะแนน หลังจากสอบแก้ตัวแล้ว ได้ 6 คะแนน (เกณฑ์ท่ีครู กําหนด) บันทึกคะแนนเป็น 2/6 หาก
บันทึกเฉพาะ เลข 2 แสดงว่า นักเรียนยังไม่สอบแก้ตัวเพื่อปรับคะแนน 

หมายเหตุ สําหรับการบันทึกคะแนน อาจใช้รูปแบบนอกเหนือจาก ปพ. 5 ของโรงเรียน
ก็ได้ โดยปิดทับ ลงไปในหน้าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยต้องครบทุกหน่วยการเรียนรู้
ตามหลักสูตรชั้นเรียนที่ได้กําหนดไว้ 

11.2.8 การวัดและประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ขอรับได้ที่ฝ่ายวิชาการ 
เพ่ือนํามาปิดทับลง ใน ปพ. 5 



11.2.9 การวัดและประเมินผลด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินใน
รายวิชาที่ รับผิดชอบสอนปิดทับลงไป ปพ. 5 หน้าการวัดและประเมินผลด้านการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน 

11.2.10 คําอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ พิมพ์ปิดทับ หรือเขียน ก็ได้ 

12. การจัดทําแบบทดสอบกลางภาค/ปลายภาค 

      ในการดําเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค แนวปฏิบัติดังนี้  

12.1 ใช้รูปแบบตามที่ฝ่ายวิชาการกําหนด 

12.2 ครูประจําวิชาออกข้อสอบโดยให้มีข้อสอบทั้งแบบปรนัยและอัตนัย ในอัตราส่วน 70:30 
หรือตาม สัดส่วนที่ตกลงกัน 

12.3 นําข้อสอบ O-Net ในปีที่ผ่านๆ มาบรรจุลงไปในข้อสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคอย่าง
น้อยร้อยละ 10 ของข้อสอบทั้งหมด เช่น ข้อสอบ 40 ข้อ มีข้อสอบ O-Net 4-5 ข้อเป็นต้น 

12.4 ข้อสอบควรครอบคลุมทั้ง ความรู้ความจํา(1) ความเข้าใจ(2) การนําไปใช้(3) วิเคราะห์(4) 
สังเคราะห์(5) การประเมินค่า(6) 

12.5 ข้อสอบต้องผ่านการหาค่า IOC โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มสาระเดียวกันจํานวน 3-5 คน  
(ค่า IOC คือ ค่าความเที่ยงตรงของข้อสอบ โดยค่าความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์ที่ใช้ได้อยู่
ระหว่าง 0.50-1) 

12.6 ส่งข้อสอบต้นฉบับ พร้อมสําเนาครบถ้วนตามจํานวนผู้เข้าสอบ ให้ฝ่ายวิชาการตรวจสอบ 
ทันตาม กําหนดเวลา หากล่าช้ากว่ากําหนด ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ 

13. การรายงานผลการวัดและประเมินผลการเรียน 

     การวัดและประเมินผลการเรียน ที่จะต้องรายงานให้ทันตามกําหนดเวลาตามปฏิทินงานฝ่ายวิชาการ 
ซึ่งหาก ล่าช้ากว่ากําหนดถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ มีดังนี ้

13.1 การส่งสมุด ปพ. 5  

13.2 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 

13.2.1 กิจกรรมชุมนุม  

13.2.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร  

13.2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์  

13.2.4 กิจกรรมแนะแนว 

13.3 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ครูที่ปรึกษา) แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน (ครูผู้สอน) 



13.4 การบันทึกข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบลงในโปรแกรม
BookmarkII 

เอกสารหลักฐานทางการศึกษา  

1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) (ปพ.1) 

   เป็นเอกสารสําหรับบันทึกข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นของหลักสูตร
การศึกษาขั้น พ้ืนฐานแต่ละช่วงชั้น ได้แก่ ผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ผลการประเมินการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ เขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน โรงเรียน จะต้องจัดทําและออกเอกสารนี้ให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อจบการศึกษาแต่ละช่วงชั้น เพ่ือใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 

 - แสดงผลการเรียนของผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน 

 - รับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามข้อมูลที่บันทึกในเอกสาร  

- ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกศึกษาของผู้เรียน 

- ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงานหรือ ขอรับสิทธิประโยชน์อื่นใดที่พึง
มี พึ่งได้ตามวุฒิการศึกษานั้น 

2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) (ปพ.2) 

    เป็นวุฒิบัตรที่มอบให้ผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกาศและรับรอง
วุฒิ  การศึกษาของผู้ เรียน ส่งผลให้ผู้ เรียนได้รับศักดิ์และสิทธิต่างๆ ของผู้สําเร็จการศึกษาตามวุฒิแห่ง
ประกาศนียบัตรนั้น ประกาศนียบัตรสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้ 

   - แสดงวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน  

   - ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน 

   - ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา เพ่ือสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงานหรือขอรับสิทธิประโยชน์ อ่ืนใด 
ที่พึงมีพึงได้ตามวุฒิการศึกษาแห่งประกาศนียบัตรนั้น 

3. แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

   เป็นเอกสารสําหรับสรุปผลการเรียนของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่ละช่วง
ชั้น โดย บันทึกข้อมูลของผู้เรียนที่จบการศึกษาช่วงชั้นเดียวกัน รุ่นเดียวกัน ไว้ในเอกสารฉบับเดียวกัน เป็นเอกสาร
ที่ผู้บริหาร โรงเรียนใช้สําหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนจบช่วงชั้น เป็นเอกสารทางการศึกษาที่สําคัญ
ที่สุด ใช้เป็น หลักฐานแสดงคุณสมบัติหรือคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน ผู้ที่มีรายชื่อในเอกสารนี้ทุกคน จะได้
รับรองวุฒิทางการ ศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา นําไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

  - เป็นเอกสารสําหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้สําเร็จการศึกษา 

  - เป็นเอกสารสําหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองความสําเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้สําเร็จ การศึกษา
แต่ละคนตลอดไป 



4. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) 

   โรงเรียนจะจัดทําเอกสารนี้และมอบให้ผู้เรียนทุกคนเมื่อจบช่วงชั้น หรือจบหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เอกสารนี้จะใช้บันทึกผลการประเมินผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่โรงเรียนกําหนดเป็น
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของโรงเรียนแต่ละประการอย่างต่อเนื่อง และสรุปผลการประเมินเมื่อจบช่วงชั้น เพ่ือให้
ผู้เรียนนําไปใช้ แสดง หรือรับรองคุณลักษณะของตน ควบคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)แบบแสดงผลการ
พัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) นําไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

   - แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละประการ  

  - ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อสมัครทํางาน หรือเมื่อมีกรณีอ่ืนใด
ที่ผู้เรียน ต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับประวัติความประพฤติหรือคุณความดีต่างๆ 

5. แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 

      เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทําขึ้น เพ่ือให้ผู้สอนใช้บันทึกข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน 
ตาม แผนการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับพิจารณาตัดสินผลการเรียน
แต่ละ รายวิชา เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

 - ใช้เป็นเอกสารประกอบการดําเนินงานในการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน  

 - ใช้เป็นหลักฐานสําหรับตรวจสอบ รายงานและรับรองข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการวัดและ 
ประเมินผลการเรียน 

6. เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) 

   เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทําขึ้นเพ่ือบันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ 
ของผู้เรียน แต่ละคน ตามเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งข้อมูลด้านอ่ืนๆ ของ
ผู้เรียนทั้งที่บ้านและ โรงเรียน โดยจัดทําเป็นเอกสารรายบุคคล เพ่ือใช้สําหรับสื่อสารให้ผู้ปกครองของผู้เรียนแต่ละ
คนได้ทราบผลการเรียน และพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนรายบุคคล นําไปใช้ ประโยชน์ ดังนี้ 

  - รายงานผลการเรียน ความประพฤติ และพัฒนาการของผู้เรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ  

  - ใช้เป็นเอกสารสื่อสาร ประสานงานเพ่ือความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน  

  - เป็นเอกสารหลักฐานสําหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการต่างๆ ของผู้เรียน 

7. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 

    เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทําขึ้น เพ่ือใช้เป็นเอกสารสําหรับรับรองสถานภาพผู้เรียนหรือผลการเรียน
ของผู้เรียน เป็นการชั่วคราวตามที่ผู้เรียนร้องขอ ทั้งกรณีที่ผู้เรียนกําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนและเมื่อจบการศึกษาไป
แล้ว ใบรับรอง ผลการศึกษา นําไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 

      - รับรองความเป็นผู้เรียนของโรงเรียนที่เรียนหรือเคยเรียน - รับรองและแสดงความรู้ วุฒิของผู้เรียน 



   - ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าทํางาน หรือเมื่อมีกรณี
อ่ืนใดที่ ผู้เรียนต้องแสดงคุณสมบัติเก่ียวกับวุฒิความรู้ หรือสถานะ การเป็นผู้เรียนของตน 

   - เป็นหลักฐานสําหรับการตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใช้สิทธิ์ความเป็น ผู้เรียน หรือการได้รับการ
รับรองจาก โรงเรียน 

8. ระเบียนสะสม (ปพ.8) 

   เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทําขึ้นเพ่ือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ เป็น
รายบุคคล โดย จะบันทึกข้อมูลของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 12 ปี ระเบียนสะสม นําไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 

   - ใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผู้เรียน  

   - ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ ผลการเรียนและการปรับตัวของผู้เรียน  

   - ใช้ติดต่อสื่อสาร รายงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง  

   - ใช้เป็นหลักฐานสําหรับการตรวจสอบ รับรอง และยืนยันคุณสมบัติของผู้เรียน 

9. สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9) 

   เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทําขึ้น เพ่ือแสดงรายวิชาทั้งหมดตามหลักสูตรของโรงเรียนแต่ละช่วงชั้น พร้อม
ด้วย รายละเอียดของแต่ละรายวิชา ประกอบด้วย ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ คําอธิบายรายวิชา และผลการ
ประเมินผลการ เรียนของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ศึกษาหลักสูตรของ โรงเรียนว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง สําหรับ
การวางแผนการเรียน และใช้สิทธิ์ในการเทียบโอนผลการเรียนได้ถูกต้อง เหมาะสมกับความสามารถของตน สมุด
บันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9) สามารถนําไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 

   - ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนในแต่ละช่วงชั้น - บันทึกและแสดงผลการเรียนของผู้เรียนในการเรียนแต่
ละรายวิชา  

   - รายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ  

   - ใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอนผลการเรียน ในกรณีที่ผู้เรียนย้ายโรงเรียน  

   - เป็นหลักฐานสําหรับตรวจสอบ ยืนยัน รายงาน และรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


