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คำนำ 

         คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงฉบับนี้ จัดทำข้ึน

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ครู นักปฏิบัติการ บุคลากรในโรงเรียนในการปฏิบัติหน้าท่ีการ

ให้บริการและการจัดการศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ฝ่ายวิชาการได้จัดกรอบงานให้ควบคุมกับ

ภาระงานท่ีปฏิบัติอยู่เดิมและเพิ่มเติมกับสภาพโรงเรียนในการจัดการศึกษาและให้บริการทางการ

ศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งหวังว่าภาระงานท่ีจะปฏบิัติจะบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายท่ีกำหนด

ไว้ทุกประการ  

 

                                                                   ฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านนาวลัเปรียง 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  

สานักงานงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต2 
*********************************************  

งานวิชาการถือเป็นงานที่มีความสำคัญทีสุ่ด เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งทัง้ผูบ้รหิารโรงเรียน 
คณะครู และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสำคัญและมสี่วนร่วมในการวางแผน 
กำหนดแนวทางปฏิบัติ การประเมินผล และการปรบัปรุงแกไ้ขอย่างเป็นระบบและตอ่เนื่อง งานวิชาการของ
โรงเรียนประกอบด้วยงานหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก ซึง่โรงเรียนจะตอ้งสร้างหลักสูตรของ
ตนเอง เรียกว่า หลกัสูตรสถานศึกษา ดงันั้น ครูจะตอ้งทำหน้าที่ในการสร้างและพฒันาหลักสูตร การนำ
หลักสูตรไปใช้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งงานวิชาการที่ครจูะต้องปฏิบัตจิะประกอบด้วยภารกจิหลัก 
ดังนี้  

๑. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
❖ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมลูสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญัหา และความต้องการของสงัคม ชุมชน และท้องถ่ิน  
❖วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ ประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ภารกจิ เป้าหมาย 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีส่วนร่วมของทกุฝ่ายในโรงเรียน และชุมชน  
❖จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ทีก่ำหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาทีส่อดคล้องกบัวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยบรูณาการเนื้อหาสาระทัง้ในกลุม่สาระการเรียนรูเ้ดียวกันและ
ระหว่างกลุม่สาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม  
❖นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบรหิารจัดการ การใช้หลกัสูตรให้เหมาะสม 

❖เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
❖จัดทำหลกัสูตรและแนวปฏิบัติการใช้หลักสูตร 
❖ตรวจสอบเกี่ยวกบัการโอน/ย้าย หลักสูตรระหว่างโรงเรียนและหลักสูตรอื่น 
❖สำรวจความต้องการของผู้รบับริการในการจัดการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียนการเรียนแบบอัธยาศัย 
รวมทั้งกำหนดแนวทางการใช้หลักสูตร เสนอแนะกลุ่มงาน งาน ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน  
 
๒. การพัฒนาหรือการดำเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  

สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน หมายถึง รายละเอียดของข้อมลูสารสนเทศ รวมทั้งเนื้อหาองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกบัท้องถ่ินในด้านต่าง ๆ เช่น สภาพภูมปิระเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรและสิง่แวดล้อม ประวัติความ
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เป็นมา สภาพเศรษฐกจิ สังคม การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพอิสระศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิัญญา 
ตลอดจนสภาพปญัหาและสิง่ที่ควรได้รบัการถ่ายทอดพัฒนาในชุมชนและสังคมนั้น ๆ ทีส่ถานศึกษากำหนด 
การจัดประสบการณ์ใหผู้เ้รียนได้เรียนรูเ้กี่ยวกับท้องถ่ินของตนเอง ซึ่งมีแนวทางในการจัดทำสาระท้องถ่ิน ดังนี ้ 

๑. ศึกษากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินที่สำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษากำหนดไว้  
๒. วิเคราะหห์ลักสูตรสถานศึกษา เพื่อทราบจุดเน้นหรอืประเด็นปัญหาสำคัญที่โรงเรียนให้ความสำคัญ

หรือกำหนดเป็นแนวทางในการพฒันานักเรียน  
๓. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนและนักเรยีน เพื่อนามาเป็นข้อมลู ในการจัดทำสาระ

ท้องถ่ิน  
๔. ดำเนินการจัดทำสาระทอ้งถ่ินในลกัษณะ  

❖ จัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติม  
❖ ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมเสรมิ หรือบูรณาการ  
 

๓. การวางแผนงานด้านวิชาการ  
๑. งานกลุ่มสาระการเรยีนรู้  
❖ จัดโครงสร้างการบริหารกลุม่สาระการเรียนรู้  
❖ บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตามหลักสูตรของโรงเรียน สอดคล้องกบันโยบาย วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และเป้าหมายของโรงเรียน และของหลักสูตร  
❖ ควบคุม ดูแล กำกบัการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ประเมินผลการใช้หลกัสูตรอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเมื่อพบข้อบกพร่อง หรอืจดุที่ควรพัฒนา  
❖ จัดทำเอกสารแผนงาน/โครงการตามฝ่ายธุรการโรงเรียนกำหนดและสอดคล้องกับแผนงานโรงเรียน  

❖ ควบคุม ดูแล กำกบัให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทกุคนจัดทำหลักสูตรช้ันเรียน แผนการจัดการเรียนรู้
และสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ การตรวจสมุด ปพ.๕ ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค การประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
❖ กำกบัติดตามให้ครูเข้าสอนตามตารางสอนทุกคาบ จดัสอนซ่อมเสรมิ สอนชดเชยและสอนแทนเมือ่ครู
ในกลุ่มสาระลาหรือไปราชการ 

❖ จัดให้มีการนิเทศงานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมครูในสังกัดอย่างน้อยเดอืนละ ๑ ครั้ง เพื่อ
ปรับปรงุแกป้ัญหาและพฒันาการเรียนการสอน การวิจัยในช้ันเรียน และการพัฒนาครูโดยการประชุมสมัมนา 
ศึกษาดูงาน  
❖ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และร่วมกบังานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
❖ ประสานงานระหว่างกลุม่สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ในการบูรณาการการเรียนการ
สอนระหว่างกลุ่มสาระ และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  
❖ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระ  
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❖ ประสานงานใหม้ีการจัดหา ผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอน ปรบัซ่อมสื่อการเรียนการสอน  
❖ จัดให้มีการพฒันาครูด้านวิชาการในรปูแบบต่างๆ เพือ่ให้ครสูามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
❖ ส่งเสริมใหม้ีการจัดกจิกรรมทางวิชาการรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกวด แข่งขันและสาธิต  
❖ จัดระบบข้อมลู สถิต ิเอกสารสารสนเทศของกลุม่สาระการเรียนรู้  
❖ กำกบัดูแลกิจกรรมชุมชน และโครงการพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
❖ จัดทำเอกสารสรุปผลการดาเนินงานของกลุม่สาระการเรียนรู้ เสนอต่อโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน/ปี  
 
๒. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  
❖ กำหนดแผนการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้เป็นไปตามหลกัสูตรสถานศึกษา และนโยบายของ
สถานศึกษา  
❖ จัดทำคู่มือ แนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้องกบัการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน  
❖ กำกบั ติดตาม ดูแลการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ  

❖ ประสานงานในการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาทุกรูปแบบกับทกุฝ่ายให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด  
❖ ประเมินผลการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของครูและนักเรียน สรปุรายงานเสนอต่อโรงเรียนและฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง   
 
๔. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  

คร ูมีหน้าที่และความรบัผิดชอบเกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอน การสง่เสรมิการเรียนรู ้ 
พัฒนาผูเ้รียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกบั
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และสถานประกอบการเพือ่ร่วมกนัพัฒนาผูเ้รียน การบริการสังคมด้านวิชาการและ
ด้านวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ คือ  

❖ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  
❖ จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
❖ ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา  
❖ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
❖ ประสานความร่วมมอืกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ  
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❖ ทำนบุำรงุ ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
❖ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการผู้เรียนเพื่อนำมาพฒันาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
 
การจัดตารางสอน/จัดครูเขา้สอน/จัดสอนแทน  
❖ สำรวจความรู้ ความสามารถของครู และความสอดคล้องของครูกบัหลักสูตรของโรงเรียน ประสานกบั
กลุ่มบรหิารงานบุคคลเพื่อจัดสรรอัตรากำลัง  
❖ วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร สำรวจความต้องการ ความถนัดความสนใจร่วมกบักลุ่มงานแนะแนว และ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อจัดรายวิชาให้นักเรียนลงทะเบียน  
❖ จัดตารางสอนนักเรียน คร ูตารางการใช้หอ้ง และติดตาม ควบคุมดำเนินการตามตารางสอนให้ถูกต้อง 
ทั้งการเรียนและการสอน  
❖ กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนแทน ติดตามผลการปฏิบัต ิ 
 
๕. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
๒.๑ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามสาระและหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดย  
❖ วิเคราะหห์ลกัสูตรและเนื้อหาสาระ  
❖ มาตรฐานการเรียนรู ้ 
❖ ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง  
❖ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญและจัดเตรียมสือ่การเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับผูเ้รียน  

๒.๒ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคล้องกบั
ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ตลอดจนผูท้ี่มีความสามารถพิเศษและผู้ทีม่ีความบกพร่องหรือด้อยโอกาส 
โดยฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์การประยกุต์ใช้ความรู้ เพื่อป้องกันแก้ไขปญัหา
ในชีวิตประจำวัน การเรียนรูจ้ากประสบการณ์จริงและการปฏิบัติจริง สร้างสถานการณ์ตัวอย่าง  
๒.๓ ส่งเสริมใหผู้้เรียนรกัการอ่านและใฝ่รูอ้ย่างต่อเนือ่ง การผสมผสานความรู้ต่างๆ ให้สมดุลกัน  
๒.๔ ปลูกฝังผู้เรียนใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดงีาม มีคุณลักษณะที่พงึประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหา
สาระกิจกรรม  
๒.๕ จัดบรรยากาศ สิง่แวดล้อม แหล่งเรียนรู้ใหเ้อื้อต่อการเรียนรู ้ 
๒.๖ นำภูมิปญัญาทอ้งถ่ินและประสานความร่วมมือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม เพือ่ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
๒.๗ จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยเป็นการนเิทศทีร่่วมมือช่วยเหลือกัน
แบบกลัยาณมิตร นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพฒันาการเรียนการสอนร่วมกันของบุคลากรภายใน
สถานศึกษา  
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๒.๘ ส่งเสริมให้ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ (การวิจัยในช้ันเรียน)  
๒.๙ ส่งเสริมให้ครูได้รับการพฒันา วิธีการจัดกระบวนการเรยีนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม  
๒.๑๐ จัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ได้แก่  
๒.๑๐.๑ จัดกจิกรรมแนะแนว โดย  
❖ จัดเตรียมวัสดุอปุกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 
❖ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึก และจัดทำสือ่  
❖ ให้คำปรึกษาการแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาตนเอง  
❖ ให้คำปรึกษาการศึกษาต่อและแนะนาอาชีพ  
๒.๑๐.๒ จัดกจิกรรมนกัเรียน โดย  
❖ สนับสนุนเกือ้กูลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น โครงงาน  
❖ ส่งเสริมความถนัด ความสนใจ ความสามารถ ความต้องการของผูเ้รียน เช่น ชมรมทางวิชาการ  

❖ ส่งเสริมการทำประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด  
❖ ส่งเสริมการฝกึทำงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  
❖ จัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดหาวัสดุอปุกรณ์  
❖ จัดทำแผนการจัดกิจกรรม แบบบันทึก รายงานผล  
 
การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน  

การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เป็นข้ันตอนที่สำคัญทีสุ่ดในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
เพราะเป็นส่วนที่นำมาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติในการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพได้ มาตรฐานอย่าง
แท้จรงิ ผู้เรียนจะบรรลุมาตรฐานหรือไม ่อย่างไร ก็อยูท่ี่ขั้นตอนน้ี ดังนั้นการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานอย่างแท้จริงทกุองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรูต้้องเช่ือมโยงกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด
ช้ันปี โดยครูต้องเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสิง่ที่ต้องการให้นักเรียนรู้และปฏิบัติได้ในมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดช้ันปีนั้นคืออะไร  

 
องค์ประกอบทีส่ำคญัของหน่วยการเรยีนรู้อิงมาตรฐาน มี ๖ องค์ประกอบ  
๑. ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ 
๒. มาตรฐานการเรียนรู ้ 
๓. สาระสำคัญของหน่วยการเรียนรู้  
๔. ช้ินงานหรือภาระงานที่ให้นักเรียนปฏิบัติ  
๕. กจิกรรมการเรียนการสอน  
๖. การวัดและประเมินผล  
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กระบวนการจัดทาหน่วยการเรยีนรู้อิงมาตรฐาน  
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานใช้หลักการของ Backward Design คือ เริม่จากการกำหนด
มาตรฐานเป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู ้จากนั้นจงึกำหนดว่า ร่องรอยหลักฐานอะไรที่ให้นักเรียนปฏิบัติ
แล้วสามารถสะทอ้นความสามารถของผู้เรียนตามทีร่ะบุไว้ในมาตรฐานนั้น แล้วจงึวางแผนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ใหส้อดคล้องกับสิ่งที่กำหนดให้นักเรียนปฏิบัติ  
การออกแบบถอยหลังกลับหรือ Backward Design ที่นามาใช้ในการออกแบบหน่วยการเรียนรูอ้ิงมาตรฐาน 
เป็นกระบวนการออกแบบที่ยึดเป้าหมายสุดท้ายของการเรียน คือมาตรฐานการเรียนรู้เป็นหลัก กระบวนการ
ออกแบบวางแผนของครูผูส้อนต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ๓ ข้ันตอน ดังนี ้ 

ข้ันตอนที่ ๑ มาตรฐานการเรียนรู้ต้องการให้นกัเรียนรู้อะไร และสามารถทำอะไรได ้ 
ข้ันตอนที่ ๒ อะไรคือร่องรอยหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนรู้และสามารถทำได้ตามทีม่าตรฐานกำหนด  

   ข้ันตอนที่ ๓ จัดกจิกรรมอย่างไรจึงจะสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ที่ฝงัแน่นตามที่มาตรฐานกำหนดไว้
อย่างไรก็ตามกระบวนการจัดทำหน่วยการเรียนรูอ้ิงมาตรฐานมีความยืดหยุ่นสามารถเริ่มจากการกำหนด
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดช้ันปี และวิเคราะห์คำสำคัญในตัวช้ีวัดช้ันปี เพื่อกำหนดสาระหลักและกิจกรรม
ต่อไปหรอือาจเริม่จากประเด็นปญัหาสำคัญในทอ้งถ่ินหรือสิง่ที่นักเรียนสนใจแล้วจึงพจิารณาว่าประเด็นปัญหา
ดังกล่าวเช่ือมโยงกบัมาตรฐานและตัวช้ีวัดช้ันปี  

สิ่งสำคญัของการจัดทำหน่วยการเรยีนรู้อิงมาตรฐาน มีดังนี้  
๑. การจัดการเรียนรู้ในแตล่ะหน่วยการเรียนรู ้ต้องนำพาผูเ้รียนให้บรรลุมาตรฐาน และตัวช้ีวัดช้ันปีที่

ระบุไว้ในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ  
๒. การวัดและประเมินผลช้ินงานหรือภาระงานทีก่ำหนดในหน่วยการเรียนรู้ ควร เป็นการประเมิน

การปฏิบัตหิรอืการแสดงความสามารถผู้เรียน (Performance Assessment)  
๓. ช้ินงานหรือภาระงานที่กำหนดให้นกัเรียนปฏิบัต ิควรเช่ือมโยงมาตรฐานและ ตัวช้ีวัด ๒-๓ 

มาตรฐานตัวช้ีวัด  
๔. มีความยืดหยุ่นในกระบวนการและข้ันตอนการจัดทำหนว่ยการเรียนรู ้เช่น อาจเริ่มต้นจากการ

วิเคราะหม์าตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดช้ันปี หรืออาจเริ่มจากความสนใจของนักเรียนหรือสภาพปญัหาของ
ชุมชนก็ได ้ 
กระบวนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้  

ตามที่ได้นำเสนอแนวทางการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ไว้ ๒ แนวทาง ในที่นีจ้ะนำเสนอเฉพาะแนว
ทางการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ทีเ่ริ่มจากการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดช้ันปีดังต่อไปนี้  

 
ขั้นระบุมาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นป/ีช่วงชั้น  

ทุกหน่วยการเรียนรู้ต้องระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดช้ันปี/ช่วงช้ันที่เป็นเป้าหมายในการ
พัฒนานักเรียนสาหรับหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งแตล่ะหน่วยงานอาจระบมุาตรฐานการเรียนรู้
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และตัวช้ีวัดช้ันปี/ช่วงช้ันไว้มากกว่าหนึ่งมาตรฐานและมากกว่าหนึ่งตัวช้ีวัดช้ันปี/ช่วงช้ันแต่ก็ไม่ควรมากเกินไป 
ซึ่งอาจเป็นมาตรฐานจากกลุ่มสาระเดียวกันหรือต่างกลุม่สาระที่สอดคล้องกันก็ได้  

 
ตัวอย่างท่ี ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
มาตรฐาน ท.๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสรา้งความรู้และความคิด เพ่ือนำไปใช้ตัดสินใจ  
แก้ปัญหาในการดาเนนิชีวิตและมีนสิัยรักการอ่าน  
ตัวชี้วัด  
ท.๑.๑ (ป.๖/๓) อ่านเรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามตอบเกี่ยวกบัเรื่องทีอ่่าน  
ท.๑.๑ (ป.๖/๕) อธิบายนำความรู ้ความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต 

ท.๑.๑ (ป.๖/๘) เขียนแสดงความรูส้ึกและแสดงความคิดเหน็  

มาตรฐาน ท.๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้  
ความคิด ความรู้สึกในโอกาสตา่ง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  
ตัวชี้วัด  
ท.๓.๑ (ป.๖/๕) พูดรายงานเรื่องที่เขียน  
หมายเหตุ ท.๑.๑ (ป.๖/๓) หมายถึง มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที ่๑  
การอ่านมาตรฐานที ่๑ ตัวช้ีวัดช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ข้อ ๓ ๘  
 
ขั้นกำหนดสาระสำคัญ  
ในส่วนสาระสำคัญนีเ้ป็นการกำหนดเนื้อหาและทักษะทีจ่ะจดัการเรียนการสอนในหน่วยน้ัน ๆ สาระสำคัญได้
จากการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดช้ันปีว่าอะไร คือสิง่ที่นักเรียนต้องรูแ้ละปฏิบัติได้ทีร่ะบอุยู่ในตัวช้ีวัดช้ันปีของหน่วยการ
เรียนรู้นั้น ๆ หรือสาระสำคัญอาจนามาจากสาระการเรียนรูแ้กนกลางของตัวช้ีวัดช้ันปี แต่ละตัวช้ีวัดอาจมีการ
สอนหรือฝึกซ้ำได้ในหน่วยการเรียนรูอ้ื่น ๆเพื่อให้ผูเ้รียนได้เรยีนรู้ตามความเหมาะสม  
 
ขั้นกำหนดชิ้นงานหรือภาระงานท่ีนักเรียนปฏิบัติ  

ช้ินงานหรือภาระงาน อาจเป็นสิ่งที่ครูกำหนดให ้หรือครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดข้ึนเพือ่ให้นักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติในแต่ละหน่วย ช้ินงานหรือภาระงานต้องแสดงให้เห็นถึงพฒันาการในการเรียนรู้ของนักเรียน ได้
ใช้ความรู้ที่ลึกซึง้ ใช้ทกัษะ/กระบวนการคิดช้ันสูง และเป็นรอ่งรอยหลกัฐานแสดงว่ามีความรู้และทักษะถึง
ตัวช้ีวัดช้ันปีที่กำหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้นั้น  

 
ตัวอย่างชิ้นงานหรือภาระงาน  
๑. งานเขียน : เรียงความ จดหมาย โคลงกลอน การบรรยาย การเขียนตอบ ฯลฯ  
๒. ภาพ/แผนภูม ิ: แผนผัง แผนภูม ิภาพวาด กราฟ ตาราง ฯลฯ  
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๓. การพูด/รายงานปากเปล่า : การอ่าน กล่าวรายงาน โต้วาที รอ้งเพลง สัมภาษณ์ ฯลฯ  
๔. สิง่ประดิษฐ ์: งานประดิษฐ์ งานแสดงนิทรรศการ หุ่นจาลอง ฯลฯ  
๕. งานที่มลีักษณะผสมผสานกัน : การทดลอง การสาธิต ละคร วีดิทัศน ์ฯลฯ  

การกำหนดช้ินงานหรือภาระงานให้นักเรียนปฏิบัติต้องมีความสอดคลอ้งเหมาะสมสัมพันธ์กับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดช้ันปี และกจิกรรมที่กำหนดในหน่วยการเรียนรู ้ช้ินงานหรือภาระงานหนึ่งช้ิน 
เช่ือมโยงสัมพันธ์กบัมาตรฐานเดียวกันหรือหลายมาตรฐานในเวลาเดียวกันได้ 

วิธีการเลือกชิ้นงานหรือภาระงาน  
ช้ินงานหรือภาระงานทีจ่ะเป็นเครื่องพิสจูน์ว่านักเรียนบรรลถึุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดช้ันปีนั้น

พิจารณาได้จาก  
๑. ช้ินงาน : ภาระงานตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรูห้รือตัวช้ีวัดช้ันปีนั้น  

๒. พจิารณาจากกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยว่านักเรียนตอ้งสร้างช้ินงาน หรือ ปฏิบัติงานใดบ้าง
ระหว่างการจัดกิจกรรมจึงจะพัฒนาถึงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดช้ันปีที่ต้องการ  

๓. ระดมความคิดกับเพื่อนครหูรอืนักเรียน เพื่อเลอืกงานที่เหมาะสมให้นกัเรียนปฏิบัต ิ 
เพื่อพฒันานักเรียนให้ได้มาตรฐานที่กำหนด ถ้าช้ินงานยังไมค่รอบคลมุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดช้ันปีที่
กำหนดไว้ อาจเพิ่มหรอืปรับกจิกรรมเพือ่ให้ครอบคลมุ  

๔. ขณะวางแผนกำหนดช้ินงานหรือภาระงานควรพจิารณาการพัฒนาสติปญัญาหลาย ๆ ด้าน พร้อม 
ๆ กัน (Multiple Intelligence) ครอูาจเลือกช้ินงานประเภทเรียงความการแสดงละคร หรือบทบาทสมมติ 
การเคลื่อนไหวร่างกาย/มนุษยสัมพันธ์ หรือดนตร ีซึง่เป็นงานที่เหมาะสมทีจ่ะสง่เสรมิให้นักเรียนได้พัฒนา 
หลาย ๆ ด้าน และมีโอกาสไดเ้รียนรู้และปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่เขาชอบ งานนั้นจึงจะเกิดประโยชน์อย่าง
แท้จรงิ  

๕. นำไปสู่การประเมิน ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยบุคคลต่าง ๆ เช่น  
เพื่อน นกัเรียน ครู ผู้ปกครอง หรอืประเมินตนเอง ให้ทางเลอืกในการปฏิบัติ หรอืใช้วิธีปฏิบัติได้หลากหลาย  
หลายๆด้าน และมีโอกาสได้เรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่เขาชอบ งานนั้นจงึจะเกิดประโยชน์อย่างแทจ้รงิ 
 
ขั้นการประเมินผล  

ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แต่ละครั้ง ครูต้องกำหนดเกณฑก์ารประเมินผล ซึ่งควรให้นักเรียนมสี่วน
ร่วมในการกำหนดด้วย และควรแจง้ให้นักเรียนทราบล่วงหนา้ถึงวิธีการและเกณฑ์ในการประเมิน การ
ประเมินผลควรมีลักษณะ ดังนี ้ 

❖มีเกณฑ์การประเมินที่เช่ือมโยงกบัตวัช้ีวัดช้ันปีที่กำหนดในหน่วยการเรียนรู้  
❖อธิบายลกัษณะช้ินงานหรือภาระงานที่คาดหวังได้อย่างชัดเจน  
❖รวมอยู่ในกระบวนการเรียนการสอน และกจิกรรมการเรยีนการสอนมีคำอธิบายคุณภาพงานที่

ชัดเจนและบ่งบอกคุณภาพงานในแต่ละระดบั  
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❖ใช้ผลการประเมินในการปรับปรงุการเรียนการสอน ใหส้อดคล้องกบันักเรียนแตล่ะคนแต่ละกลุ่ม 
หรือทั้งช้ัน  

❖แจ้งผลการประเมินเกี่ยวกบัการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียน เพื่อเทียบเคียงไปสู่มาตรฐาน 
ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนทราบเป็นระยะ  

❖นำผลการประเมินเป็นข้อมูลประกอบในการปรบัปรุงหลกัสูตร 
❖การประเมินผลงานที่ได้รบัให้นกัเรียนปฏิบัต ิและกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกจิกรรม ครู

จะต้องกำหนดแนวการให้คะแนน เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนมีความรู้อะไร และทำอะไรได้บ้าง ตามทีม่าตรฐาน
การเรียนรูก้ำหนดไว้แต่ละหน่วยการเรียนรู้  

 

๖. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
❖ศึกษาและวิเคราะหร์ะเบียบและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให ้ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรบัรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน  
❖จัดทำร่างระเบียบและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพือ่ใหผู้้ที่เกี่ยวข้องทุก

ฝ่ายรบัรู้และถือปฏิบัตเิป็นแนวเดียวกัน  
❖ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกบังานด้านวิชาการของสถานศึกษาและแก้ไขปรบัปรุง  
❖นำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบังานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  
❖ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา

และนำไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป  
 

๗. การทัศนศึกษา  
❖ศึกษาระเบียบ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง  
❖เตรียมตัวก่อนการดำเนินการเพือ่ความปลอดภัยของผูเ้รยีน  
❖ดำเนินกจิกรรมตามแผนงาน โครงการ 
❖ประเมินผลสำเรจ็ของงาน  
 

๘. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
๑. ศึกษาและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และการนาผลวิจัยมาใช้ในการ

บรหิารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
๒. ศึกษา วิเคราะห ์วิจัย เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนรู ้ 
๓. ดำเนินการวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู ้และใช้เป็นแนวทางการแก้ปญัหาคุณภาพ การเรียนรู้ของ

ผู้เรียน  
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ศึกษาเอกสารทีเ่กี่ยวกับข้อมูลและผลงานวิจัยเพือ่พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ในความรับผิดชอบ  
  4.สร้างเครือข่ายในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกระบวนการจดัการเรียนรูท้ั้งภายใน โรงเรียนระหว่าง
โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และส่วนกลาง  

5.วิจัย ประเมินผล เพื่อพฒันานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
 

๙. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
๑. สำรวจแหลง่การเรียนรู้ทีเ่กี่ยวข้องกบัการพัฒนาคุณภาพทั้งในและนอกสถานศึกษาทัง้ในและนอก

เขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสงักัด  
๒. จัดทำเอกสารรวบรวมเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู บุคลากร ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 

สถานศึกษาอื่น ๆ ทีจ่ัดการศึกษาบรเิวณใกลเ้คียง  
๓. มสี่วนร่วมในการจัดต้ังและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู ้ 
๔. ประสานความร่วมมือ วางแผนกับสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานทีจ่ัด

การศึกษา โดยส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ที่แต่ละแหลง่ เพื่อใช้ประโยชน์ใหเ้กิดการเรียนรูร้่วมกัน  
๕. มสี่วนร่วมในการสง่เสรมิ สนับสนุนใหเ้พื่อนครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้เชิงอนรุักษ์ทัง้ภายในและภายนอก

สถานศึกษา โรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมถึงภูมิปญัญาท้องถ่ิน  
 

การพัฒนางานห้องสมุด  
❖มสี่วนร่วมในการจัดหาหนังสือ เอกสาร วิทยาการวัสดุอปุกรณ์ สำหรบั ให้บริการแก่นักเรียน 

บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนอย่างเพียงพอและทันสมัย  
❖ศึกษาการจัดระบบการเก็บข้อมูล ทะเบียนหนังสือ เอกสารประเภทต่าง ๆ  

ให้บรกิารยมื-คืนหนงัสอื ซ่อมบำรงุเอกสารและสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมปีระสทิธิภาพ  
❖มสี่วนร่วมในการพัฒนาห้องสมุด ทั้งการบริการบุคลากรในโรงเรียนและการให้บริการชุมชน  

❖มสี่วนร่วมในการปรบัปรุง พฒันาห้องสมุดให้เป็นสถานทีท่ี่สามารถสร้างองค์ ความรู้และพฒันา
คุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ  

❖ใช้บริการเยบ็เล่ม เข้าปกหนงัสอื และเคลือบพลาสติกเอกสารต่อหน่วยงานใน โรงเรียน ดูแลและ
ประสานงานกบัผูร้ับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเรียนรูโ้ดยใช้อินเทอรเ์น็ต  

❖มสี่วนร่วมกจิกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนให้คร ูนกัเรียน และบุคคลใน  
ชุมชนรักการอ่านและการเรียนรู ้เช่น สปัดาหห์้องสมุด กจิกรรมรักการอ่าน เป็นต้น  

❖สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บริหารทกุภาคเรียน  
❖ปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมายเกี่ยวกับการพฒันาห้องสมุด  
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๑๐. การนิเทศการศึกษา  
๑. ศึกษาระบบการนเิทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา  
❖ร่วมเป็นคณะกรรมการนเิทศภายในสถานศึกษา  
❖ร่วมวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้กิจกรรมทีห่ลากหลายและ เหมาะสมกับสถานศึกษา  
❖จัดทำเครื่องมือนเิทศงานวิชาการและการเรียนการสอน  
๒. ดำเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย  
❖สร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจกบัผูเ้กี่ยวข้อง  
❖กำหนดปฏิทินการนิเทศ  
❖ดำเนินการตามแผนนิเทศ  
๓. ประเมินผลระบบและกระบวนการนเิทศภายในสถานศึกษา  
❖ตั้งคณะกรรมการประเมินผลการนเิทศ  
❖จัดทำเครื่องมือประเมินผลการนเิทศ  
❖ประเมินผลการนิเทศอย่างต่อเนือ่ง  
๔. ประสานงานกบัเขตพื้นทีก่ารศึกษา เพือ่พัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ งานวิชาการและการ

เรียนการสอนของสถานศึกษา  

❖ขอความร่วมมือเป็นวิทยากร พฒันาผู้นเิทศเกี่ยวกบัความรู้และทักษะการนิเทศ  
งานวิชาการ การเรียนการสอนและการสร้างเครื่องมือนเิทศ  

❖ขอความร่วมมือประเมินระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา  
๕. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบการนิเทศภายในกับ สถานศึกษาอื่นหรอื

เครือข่ายการนิเทศภายในเขตพื้นทีก่ารศึกษา  
❖รวบรวมข้อมลูสถานศึกษาทีจ่ัดการนิเทศภายในสถานศึกษาดีเด่น  
❖ศึกษาดูงานสถานศึกษาทีจ่ัดการนเิทศภายในสถานศึกษาดีเด่น  
❖พัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยหัวหน้ากลุม่สาระและผู้บริหาร แบบกัลยาณมิตร

หรือระหว่างครผูู้สอน ศึกษาสถานการณ์โลกและสังคมที่เปลีย่นแปลง เพื่อเช่ือมโยงกบัองค์ความรู้และ
ประสบการณ์เดมิ  

❖ปรับปรุง พฒันาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนือ่งจนเกิดผลดตี่อการจัด ประสบการณ์เรียนรู ้ 
❖แลกเปลี่ยนประสบการเรียนรูร้ะหว่างครู กลุ่มสาระ สถานศึกษาหรือสถานบันอื่น ๆ  
 
 
 
 
 



12 
 

๑๑. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  
❖ศึกษา วิเคราะห ์คัดเลือกหนังสือเรียน กลุม่สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ  

สอดคล้องกบัหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
❖จัดทำหนังสือเรียน หนงัสือเสริมประสบการณ์ หนงัสอือา่นประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้

เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน  
❖ตรวจพจิารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสรมิประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝกึหัด 

ใบงาน ใบความรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน  
 

๑๒. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา  
❖ศึกษา สำรวจ วิเคราะหส์ภาพปัญหา การจัดหา การเลือก การใช้ และการ ประเมินคุณภาพสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนและการบรหิารงานวิชาการของ
สถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรูส้ำหรบัเด็กปกติและเด็กพิการเรียนร่วม  

❖จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างหลากหลาย เพื่อใช้ในการเรียนการ สอนและการพฒันา
งานด้านวิชาการ  

❖เลือกใช้สือ่และเทคโนโลยีทีผ่่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการ จาก  
คณะกรรมการของสถานศึกษา คณะกรรมการของ สพป. และหรือกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โดยดำเนินการ
คัดเลือกในรูปของคณะกรรมการและประเมินการใช้สือ่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อ เลือกใช้ประกอบการเรียนการสอน
ทุกกลุม่สาระการเรียนรู ้ 

❖มสี่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์สือ่ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา  
❖ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พฒันา และแลกเปลี่ยนการใช้สื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนและพฒันางานด้านวิชาการกบัสถานศึกษา 
เขตพื้นที่การศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรในท้องถ่ิน รวมทัง้หนว่ยงานและสถาบัน อื่น ๆ 

❖ผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรยีนการสอน รวมทั้งประเมินคุณภาพ 

❖ประเมินผลการผลิต จัดหา พฒันา และใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลย ีเพื่อ  
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

❖เผยแพรส่ื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลย ีเพื่อการศึกษาที่ครูผลิตและพัฒนาให ้เพื่อนครู
สถาบันการศึกษา ทัง้ภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาได้ใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการ
พัฒนาวิชาชีพครูอย่างมปีระสิทธิภาพ  
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๑๓. การแนะแนว  
๑. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเช่ือมโยง กับระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน  
❖ตั้งคณะกรรมการแนะแนวภายในสถานศึกษา  
❖วางแผนจัดกิจกรรมแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา  
๒. ดำเนินการแนะแนวและพฒันาศักยภาพผูเ้รียน โดยความร่วมมือของครทูุกคน ในสถานศึกษา  
❖ประสานความร่วมมือกบัฝ่ายปกครอง ครูทีป่รกึษาและครูทุกคน เพื่อทำความเข้าใจและขอความ

ร่วมมือจัดกิจกรรมตามแผน  
❖จัดกจิกรรมแนะแนววิชาการและวิชาชีพตามแผนที่วางไว้  
๓. ติดตามและประเมินผลระบบและกระบวนการแนะแนวในสถานศึกษา  
❖จัดทำเครื่องมือประเมินผลระบบแนะแนวให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และ กจิกรรมแนะแนว  
❖ดำเนินการติดตาม ประเมินผลการจัดกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง  
๔. ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนว กับสถานศึกษาอื่น 

หรือเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา  
❖รวบรวมข้อมลูสถานศึกษาทีจ่ัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนและแนะแนว  

ดีเด่นเป็นแบบอย่างได้  
❖ศึกษาดูงานสถานศึกษาทีจ่ัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว  

ดีเด่น  
❖พัฒนาระบบแนะแนวภายในสถานศึกษา แนวทางการดำเนินงาน  

 

๑๔. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
❖ดำเนินการเสรมิความรู้และประสบการณ์ให้กบัชุมชนโดยร่วมมือกบับุคคลชุมชน องค์กร 

หน่วยงานและสถาบันทางสงัคมอื่น 

❖สง่เสรมิและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเลือกสรรภูมปิัญญาและวิทยากรต่างๆ เพื่อพฒันาชุมชนให้
สอดคล้องกบัสภาพปญัหาและความต้องการ โดยร่วมมือกบับุคคล ชุมชนองค์กร หน่วยงานและสถาบันทาง
สังคมอื่น  

❖สนบัสนุนและช่วยเหลือให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างชุมชน โดยร่วมมือกบั
บุคคลชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันทางสงัคมอื่น  
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๑๕. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  
❖ระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและ ภูมิปัญญา ท้องถ่ิน เพือ่เสรมิสร้าง

พัฒนาการของนักเรียนทกุด้าน รวมทัง้สบืสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน  
❖เสรมิสร้างความสมัพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐ

และเอกชน เพื่อใหส้ถานศึกษาเป็นแหลง่วิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน  
❖ให้บริการด้านวิชาการทีส่ามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหลง่วิชาการในที่อื่น ๆ 
❖จัดกจิกรรมร่วมกบัชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกบัศิษย์เก่า การ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกบัสถาบันการศึกษาอื่น  
 

๑๖. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  

❖ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กร  
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น ในเรื่องเกี่ยวกบัสทิธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานการศึกษา  

❖จัดใหม้ีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัวชุมชน องค์กร

ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสงัคมอื่นที่ร่วมจัดการศึกษา  

❖ร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นร่วมกันจัดการศึกษาและใช้ทรัพยากร
ร่วมกันใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดแก่ผูเ้รียน   

❖สง่เสรมิสนบัสนุนให้มีการจัดกจิกรรมการเรียนรูร้่วมกันระหว่างสถานศึกษากบับุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

❖สง่เสรมิสนบัสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ได้รบัความช่วยเหลือ
ทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจาเป็น 

❖สง่เสรมิและพฒันาแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านคุณภาพและปรมิาณเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ   

๑๗. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
๑. การกำหนดระเบียบวัดและประเมินผล  
❖ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทาระเบียบวัดและประเมินผล โดยการมสี่วนร่วม ของทกุฝ่าย  
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❖พิจารณายกร่างระเบียบประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา ข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  

❖ประชาพิจารณ์โดยผูเ้กี่ยวข้องทกุฝ่าย  
❖เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ  
❖ประกาศใช้ระเบียบ  
❖ปรับปรุง พฒันา แก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับเหตกุารณ์ที่เปลี่ยนแปลง  
 

๒. ภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
การประเมินผลการเรยีนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุม่สาระ  
❖ครผูู้สอนเป็นผู้ประเมินและตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา โดยประเมินตามผล การเรียนรู้ตาม

ตัวช้ีวัด  
❖ดำเนินการประเมินผลก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบ ปรบัปรงุพื้นฐานของผู้เรียน  
❖ประเมินผลระหว่างเรียน หลังการเรียน และปลายปี เพื่อนำผลไปตัดสินการผ่าน ผลการเรียนรูท้ี่

คาดหวังและตัดสินผลการเรียนรายวิชา  
❖เลือกวิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมินอย่างหลากหลาย เน้นการประเมิน สภาพจรงิ 

ครอบคลมุสาระและเหมาะสมกบัธรรมชาติของผู้เรียน  
❖ซ่อมเสริม ปรบัปรุงแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนที่ไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน และ ส่งเสริมผูเ้รียนที่

ผา่นเกณฑก์ารประเมินให้พัฒนาการประเมินใหพ้ัฒนาสูงสุดเต็มความสามารถ การตัดสินการผ่านรายวิชาตาม
เกณฑ์การผ่านผลการเรียนรู้ตามที่กำหนด และ ประเมินใหร้ะดับผลการเรียนจากคะแนนการประเมินการผ่าน
ผลการเรียนที่คาดหวังทุกข้อร่วมกัน  

❖จัดการเรียนซ่อมเสรมิ และเรียนซ้ำรายวิชาที่ไม่ผ่านการตัดสินผลการเรียน และ ให้ประชุม
พิจารณาใหผู้้เรียนทีม่ีผลการเรียนทุกรายวิชามีระดับการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง “๑” ให้เรียนซ้ำช้ัน  

❖ผูบ้รหิารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัตผิลการประเมินและตัดสนิผลการเรียน  
 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
❖ครผูู้ควบคุมกิจกรรมเป็นผู้ประเมินและตัดสินกจิกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นราย กจิกรรม  
❖ประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใน ๒ ด้าน คือ การผ่านจดุประสงค์ของกิจกรรม และการมสี่วนร่วม

ในกิจกรรม โดยพจิารณาจากจานวนเวลาเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม  
❖ตัดสินผลการปฏิบัติกิจกรรมเป็น ๒ ระดับ คือ ผ่านและไม่ผ่าน โดยผู้ได้รบัการ ตัดสินใหผ้่าน

จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง ๒ ด้าน  
❖ประเมินและตัดสินกจิกรรมการผ่านช่วงช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  
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การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
❖ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ของสถานศึกษาจาก

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
❖กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  
❖กำหนดแนวการดาเนินการเป็นรายคุณธรรม โดยประเมนิทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน  
❖ดำเนินการประเมินและสรุปผลเป็นรายปี  
❖การประเมินให้ผูเ้รียนทราบและปรบัปรุงแก้ไขข้อบกพรอ่ง  
❖ประเมินผ่านช่วงช้ันตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษากำหนด  

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
❖ร่วมเป็นคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรและวิชาการกำหนดมาตรฐาน เกณฑ์แนวทางการประเมิน

และการซ่อมเสริมผู้เรียนที่ไมผ่่านการประเมินผลช่วงช้ัน  
❖ประกาศแนวทางและวิธีการประเมิน  
❖แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  
❖ดำเนินการประเมินปลายปีและประเมินผ่านช่วงช้ัน  
❖ผูบ้รหิารอนมุัติผลการประเมิน  
❖การประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ  
❖เตรียมตัวผูเ้รียนให้มีความพรอ้มทีจ่ะรับการประเมิน  

❖เตรียมตัวบุคลากร สถานที ่และอานวยความสะดวกในการรับการประเมิน  
❖สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และความสำคัญแก่ครแูละผูเ้รียน  
❖นำผลการประเมินมาพฒันา ปรบัปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

๓. การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล  
❖เข้ารบัการอบรมพฒันาการจัดสร้างเครือ่งมือวัดและประเมินผล เพือ่ให้ครูได้ม ี 

ความรู้ความเข้าใจ  
❖จัดสร้างเครือ่งมอืวัดและประเมินผลใหส้อดคล้องกบัตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้  

กิจกรรมการเรียนรู้ และสภาพผูเ้รียน  
❖นำเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้ในการสร้างเครือ่งมือ และใช้เป็นเครื่องมือวัดผล  

และประเมินผล  
❖พัฒนา ปรับปรงุใหม้ีคุณภาพและมาตรฐาน  
 

๔. งานทะเบยีน  
❖ดำเนินการลงทะเบียน กรอกข้อมลูประวัติของนกัเรียนในทะเบียนตามระเบียบ  
❖ออกเลขประจาตัวให้กบันักเรียนใหม่ทุกคน  
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❖รบัมอบตัวนักเรียนและดาเนินงานเรื่องการย้ายเข้าและยา้ยออกของนักเรียน  
ในช่วงระหว่างปกีารศึกษา  

❖สำรวจรายช่ือนกัเรียนทุกระดับช้ัน และจัดทำรายช่ือให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
❖การจัดทำรายงานข้อมลูสถิตเิกี่ยวกับจำนวนนักเรียน  
❖ประสานงานกับกลุม่ที่ดูแลนกัเรียนเพือ่แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายช่ือ/จำนวน  

นักเรียน  
❖ดำเนินการด้านการย้าย ลาออก การเปลี่ยนแปลงทะเบียนนักเรียน  
❖งานเกี่ยวกับการจัดทำ ขออนมุัติ และรายงานผลการเรียนของนักเรียน  

❖งานเกี่ยวข้องกบัการจัดทำ และบรกิารเอกสาร หลักฐานทางการเรียนของ  
นักเรียน เช่น รบ. ต่าง ๆ หลกัฐานผลการเรียน ประกาศนียบัตร รวมทัง้หนงัสอืรบัรองผลการเรียน  
ทุกประเภท  

❖ตรวจสอบความผูกพันของนักเรียนต่อฝ่ายหมวดงานอื่น ๆ ก่อนออกหลกัฐาน  
ทางการเรียนให้  

❖งานเก็บรักษาและรวบรวมสถิติข้อมลูผลการเรียนของนกัเรียน รวมทั้งเผยแพร่  
และรายงานผูเ้กี่ยวข้องทราบ  

❖เกบ็รวบรวมข้อมลูสาหรับโปรแกรม School MISS  
❖งานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

 

๕. การเทียบโอนผลการเรียน 
๕.๑ ประสานการจัดการวัดผลประเมินผลระดบัสถานศึกษา  
❖แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน จัดทำมาตรฐาน กรอบและ เกณฑก์ารประเมิน เพือ่

การเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา  
❖จัดทำแผนการวัดผลและประเมินผล สร้างเครื่องมือแบบฟอร์มต่าง ๆ ในการดำเนินการเทียบโอน  
❖จัดและดำเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน  
❖ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน  
๕.๒ เทียบโอนผลการเรียนจากการย้ายทีเ่รียนจากสถานประกอบการ จากพื้นฐาน การประกอบ

อาชีพ  

❖พิจารณาหลักฐานการศึกษาแสดงถึงความรู้ความสามารถของผู้เรียน  
❖พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตัิจริง โดยการทดสอบ  
❖จัดทำทะเบียนขอเทียบโอน ระเบียนผลการเรียน และออกหลักฐานการ เรียน/การเทียบโอน  
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๖. การตัดสินและอนุมัติผลการเรยีนผา่นช่วงชั้น  
๖.๑ นายทะเบียนของสถานศึกษาตรวจสอบข้อมลูผลการเรยีนของผู้เรียนทีม่ี คุณสมบัติครบถ้วนตาม

เกณฑ์การจบช่วงช้ันของสถานศึกษา  
๖.๒ จัดทาบญัชีรายช่ือผูเ้รียนที่จบช่วงช้ันพร้อมตรวจทานความถูกต้องไม่ให้ม ีข้อผิดพลาดใด ๆ 

ทั้งสิ้น  
๖.๓ เสนอคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรและวิชาการ เพื่อให้เห็นชอบ  
๖.๔ ผู้บริหารสถานศึกษาออกคาสั่งแต่งตัง้ผูจ้ัดทำเอกสารรายงานผูส้ำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 

ประกอบด้วย ผู้เขียน ผูท้าน ผู้ตรวจ และมีนายทะเบียนเป็นหัวหน้า  
๖.๕ ผู้บริหารอนุมัตผิลการเรียน โดยลงนามในเอกสารรายงานผู้สำเรจ็การศึกษา  
๖.๖ จัดส่งเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

๗. การออกหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา  
๗.๑ การจัดทาเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
❖ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  
❖หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.๒)  
❖แบบรายงานผู้สาเรจ็การศึกษา (ปพ.๓)  
❖แบบแสดงผลการพฒันาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.๔)  
❖เอกสารบันทกึผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน (ปพ.๕)  
❖เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนรายบุคคล (ปพ.๖)  
❖ใบรบัรองผลการศึกษา (ปพ.๗)  

❖เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.๘)  

❖สมุดบันทกึผลการเรียนรู ้(ปพ.๙)  
 

เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ 
  

เป็นเอกสารสำคัญทางการศึกษาทีส่ถานศึกษาจัดทำข้ึน เพือ่ใช้เป็นหลักฐานในการให้การรบัรองผล
การเรียนและวุฒิการศึกษาของผูเ้รียน ซึง่จะส่งผลใหผู้้เรียนได้รับศักดิ์และสทิธ์ิตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับการ
รับรองนั้นตลอดชีวิต ในขณะเดียวกันเอกสารทีจ่ัดทำข้ึนน้ีจะใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ รบัรอง และ
ยืนยันวุฒิการศึกษาของผู้เรียนตลอดไป สถานศึกษาจึงตอ้งดำเนินการจัดทำโดยใช้แบบพิมพ ์วิธีการจัดทำ การ
ควบคุม การตรวจสอบรับรองเอกสารเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีมาตรฐานในการดำเนินการอย่างเดียวกัน 
เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบงัคับ มีดังนี ้ 
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๑) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ.๑) เป็นเอกสารบนัทึกผลการเรียนของผูเ้รียนตาม
สาระการเรียนรู้กลุม่วิชาและกจิกรรมต่าง ๆ ที่ได้เรียนในแตล่ะช่วงช้ันของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อ
ใช้เป็นหลักฐานแสดงสถานภาพและความสำเร็จในการศึกษาของผู้เรียนแต่ละคน และใช้เป็นหลกัฐานในการ
สมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าทำงาน หรือดำเนินการในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดของเอกสาร มีดังนี ้ 

 

❖สถานศึกษาจะต้องจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนของผูเ้รียนโดยใช้แบบพิมพท์ี่ 
กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเท่านั้น ซึ่งจัดซื้อได้จากหน่วยงานที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้จัดพมิพ์
จำหน่าย เพื่อให้ใช้เป็นแบบเดียวกัน และเกิดความสะดวกในการตรวจสอบข้อมลูและส่งต่อเอกสารระหว่าง
สถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ  

❖สถานศึกษาจะต้องจัดทำต้นฉบบัระเบียนแสดงผลการเรยีนของผู้เรียนทกุคนเกบ็ รักษาไว้ตลอดไป 
และระมัดระวังดูแลรกัษาไม่ให้ชำรุดเสียหาย หรือมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อมูลได้เป็นอันขาด เพื่อความ
สะดวกในการค้นหาข้อมลู สถานศึกษาอาจเก็บข้อมูลในเอกสารนี้ไว้ในรูปของ CD-ROM หรือเทคโนโลยีอื่นใด
อีกทางหนึ่งก็ได้  

❖เมือ่ผูเ้รียนสำเร็จการศึกษาแต่ละช่วงสถานศึกษา ต้องจัดทาระเบียนแสดงผล การเรียนให้แก่
ผู้เรียนทุกคน โดยดำเนินการจัดทำตามที่คำสั่งกำหนด  

❖กรณีผู้เรียนย้ายสถานศึกษาสถานศึกษาจะต้องจัดทำทะเบียนแสดงผลการเรียน ของนกัเรียน

ในช่วงช้ันที่กำลังศึกษาอยู่กรอกข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันให้ถูกต้อง สมบรูณ์ ให้ผูเ้รียนนำไปเป็นหลักฐานการสมัคร
เข้าเรียนที่สถานศึกษาใหม ่ใหส้ถานศึกษาใหมท่ี่รบัผูเ้รียนไว้จัดทำต้นฉบบัระเบียนแสดงผลการเรียนของ
นักเรียน สำหรับผู้เรียนใหมโ่อนผลการเรียนและใช้เอกสารทีจ่ัดทำให้ใหม ่บันทกึผลการเรียนของผู้เรียนต่อไป 
ส่วนต้นฉบับจากสถานศึกษาเดมิให้ถ่ายเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบควบคู่กบัเอกสารที่จัดทำ
ข้ึนใหม่  

❖กรณีผู้เรียนรบัระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียนของตนไปแล้วเกิดการชำรุด สญูหาย ถ้า
ผู้เรียนต้องการเอกสารฉบบัใหม่ ให้สถานศึกษาออกเอกสารฉบับใหม่แก่ผูเ้รียน โดยคัดลอกจากต้นฉบับเอกสาร
ที่เกบ็รักษาไว้ โดยหัวหน้าสถานศึกษาและนายทะเบียนที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นเป็นผูล้งนาม 

❖กรณีผู้เรียนต้องการระเบียนแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษให้ออกเอกสาร ตามข้อมูลเดิมของ
ต้นฉบับเอกสารด้วยภาษาอังกฤษ  

❖กรณีต้นฉบับเอกสารเกิดการสูญหายให้แจ้งยกเลกิการใช้เอกสาร  

๒) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) (ปพ.๒)  
เป็นเอกสารทีส่ถานศึกษาออกให้กับผูส้ำเรจ็การศึกษาภาคบังคับ ๙ ป ีและผูส้ำเร็จการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน เพื่อแสดงศักดิ์และสิทธ์ิของผูส้ำเรจ็การศึกษา และรบัรองวุฒิการศึกษาของผูเ้รียนให้ผูเ้รียนนำไปใช้
เป็นหลักฐานแสดงวุฒกิารศึกษาของตน ข้อกำหนดของเอกสาร มีดังนี ้ 

๒.๑ เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของผู้สำเรจ็การศึกษาเป็นรายบุคคล  
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๒.๒ เป็นเอกสารที่ออกให้แกผู่ส้ำเร็จการศึกษา โดยสมบูรณ์ ดังนี ้ 
❖ผูส้ำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป ี(ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๓)  
๒.๓ กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กำหนดรูปแบบเอกสาร ใบแทนเอกสาร และใบแปล เอกสาร เพื่อให้

สถานศึกษานำไปใช้ออกให้แกผู่้เรียนทีจ่บการศึกษา โดยสถานศึกษาเป็นผู้ควบคุมการจัดทำการเกบ็รกัษาและ
การออกเอกสารทั้งการออกใบแทนเอง  

๒.๔ กรณีผูเ้รียนรับเอกสารไปแล้วถ้าผู้เรียนมีความประสงค์ขอรับเอกสารนี้ใหม่ สถานศึกษาจะต้อง
ออกเป็นใบแทนให้ โดยใบแทนจะมลีักษณะแตกต่างจากเอกสารจรงิตามรปูแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  

๒.๕ สถานศึกษาจะต้องเกบ็รักษาและควบคุมแบบพิมพ์ของเอกสารใหป้ลอดภัย อย่าให้ชำรุดสญูหาย
หรือมีผู้นำไปใช้ในทางมิชอบเป็นอันขาด  

 
๓) แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  

เป็นแบบบันทึกรายงานรายช่ือและข้อมลูของผู้สำเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรบัตรวจสอบยืนยัน และรับรองความสำเร็จ และวุฒิการศึกษาของผูส้ำเรจ็การศึกษา
แต่ละคนต่อเขตพื้นทีก่ารศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ ข้อกำหนดของเอกสาร มีดงันี ้ 

๓.๑ เอกสารสำหรับบันทึกรายงานรายช่ือและข้อมลูผู้สำเรจ็หลักสูตรการศึกษาข้ัน พื้นฐานแต่ละช่วง
ช้ัน ได้แก่ ช้ันประถมศึกษาปีที ่๓ ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ สำหรบัหลักสูตรการศึกษา ๙ ป ี(ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่
๓)  

๓.๒ ใหส้ถานศึกษาใช้แบบพิมพ์เอกสารตามรปูแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  
๓.๓ ใหส้ถานศึกษาจัดทำเอกสารนีส้าหรับช่วงช้ันที ่๑ และช่วงช้ันที่ ๒ เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา 

สำหรับช่วงช้ันที่ ๓ ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ ใหส้ถานศึกษาจัดทำเอกสารนี ้จำนวน ๓ ชุด เกบ็รกัษาไว้ที่
สถานศึกษา ๑ ชุด ทีส่ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑ ชุดและกระทรวงศึกษาธิการ อีก ๑ ชุด ทีเ่กบ็รักษาที่
กระทรวงศึกษาธิการถือเป็นเอกสารต้นฉบบั  

๓.๔ สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกบ็รกัษาเอกสารนีจ้ะต้องดูแลรักษาเอกสารนี้ อย่าให้ชำรุดสูญหาย 
หรือข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นอันขาด และต้องเกบ็รกัษาไว้ในสถานที่มีความปลอดภัยไว้ตลอดไปเพื่อค
วาสะดวกในการค้นหาข้อมูล สถานศึกษาอาจเกบ็ข้อมลูในเอกสารนี้ไว้ในรูปของ CD-ROM หรือเทคโนโลยีอื่น
ใดอีกทางหนึ่งก็ได้  

๓.๕ สถานศึกษาจะต้องจัดทำส่งเอกสารที่จัดทำเรียบรอ้ยแล้วไปให้หน่วยงาน ทีก่ำหนดภายในเวลา 
๓๐ วัน หลงัจากผู้เรียนได้รบัการอนุมัติใหส้ำเร็จการศึกษา  

 
ข. เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาดำเนินการเอง  
 

เป็นเอกสารหลักฐานทางการศึกษาทีส่ถานศึกษาจัดทาข้ึน เพื่อใช้สาหรับบันทึกตรวจสอบรายงาน 
และรบัรองข้อมลูผลการดำเนนิการพฒันาผูเ้รียนตามภารกิจในการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาใน
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ลักษณะต่าง ๆ ดังนี ้เพื่อให้การจัดทำเอกสารของสถานศึกษามีความสอดคล้องกบัแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ซึง่
แต่ละสถานศึกษาได้กำหนดไว้ทำใหเ้กิดความคล่องตัวและประสทิธิภาพในการดำเนินการของสถานศึกษา จึง
ให้แต่ละสถานศึกษาสามารถดำเนินการออกแบบจัดทำและควบคุมการใช้เอกสารหลักฐานการศึกษาส่วนหนึง่
ได้เอง เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาสามารถดำเนินการเองที่กำหนดในแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลการเรียน มีดังนี ้ 

๑) แบบแสดงผลการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.๔)  
เป็นเอกสารรายงานพฒันาการด้านคุณลกัษณะของผูเ้รียนเกีย่วกับคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์อื่นที่สถานศึกษากำหนดข้ึน เพื่อพัฒนาผูเ้รียนเป็นพเิศษเพื่อการแกป้ัญหาหรือสร้าง
เอกลักษณ์ให้ผูเ้รียนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน เป็นการรายงานผลการประเมินที่แสดงถึงสภาพหรือระดบั
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละช่วงช้ันสถานศึกษาจะต้อง
จัดทำเอกสารนี้ใหผู้้เรียนทุก ๆ คน ควบคู่กบัระเบียนแสดงผลการเรียน เพื่อนาไปใช้จำนวน๑ ชุด เป็นหลักฐาน
แสดงคุณลักษณะของผูเ้รียน เพือ่ประกอบในการสมัครเข้าศึกษาต่อหรือสมัครทำงาน ข้อกำหนดของเอกสาร มี
ดังนี้  

๑.๑ เป็นเอกสารแสดงพัฒนาการ หรือสภาพของคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละ ประการของผูเ้รียน
ในแต่ละช่วงช้ัน  

๑.๒ ข้อมลูทีจ่ะบันทึกในเอกสารสถานศึกษา สามารถกำหนดตามความเหมาะสม ดังนี ้ 
❖เลขที่เอกสาร  
❖ช่ือสถานศึกษา  
❖ช่วงช้ันที่เรียน 
❖ช่ือ-สกลุและข้อมูลส่วนตัวของผูเ้รียน  
❖รายการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์อื่น ๆ  
❖ผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์แต่ละประการ  
❖รปูถ่ายของผูเ้รียน  
❖ลายมอืช่ือของผู้จัดทาเอกสาร 

❖ลายมอืช่ือของหัวหน้าสถานศึกษาและประทบัตราสถานศึกษา  
❖วัน เดอืน ปีที่ออกเอกสาร  
สถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบและจัดทำเอกสารให้มีความสวยงามและคงทนถาวรสามารถเก็บรักษาไว้ได้

ตลอดไป  
๑.๓ สถานศึกษาจะต้องออกเอกสารนี้ให้กับผู้สำเรจ็การศึกษาแต่ละช่วงช้ันให้สอดคลอ้ง  

กับเกณฑ์การผ่านช่วงช้ันต่าง ๆ และต้องจัดทำสำเนาเอกสารที่ออกให้กบัผูส้ำเร็จการศึกษาเก็บรักษาตลอดไป
ด้วย  
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๑) กรณีผูเ้รียนรับเอกสารนี้ไปแล้วถ้ามีความประสงค์จะรับเอกสารนี้ใหมส่ถานศึกษา จะต้องออกเป็น
ใบแทนให ้โดยใบแทนจะมลีักษณะแตกต่างจากเอกสารจรงิตามลักษณะทีส่ถานศึกษากำหนด และจะมีข้อมูล
เพิ่มเตมิจากเอกสารจริง คือ  

❖อ้างเลขที่ของเอกสารจริงที่เคยออกให้ไปแล้ว  
❖สาเหตุของการออกเอกสารใบแทน  
๒) สถานศึกษาจะต้องเกบ็รักษาต้นฉบับเอกสาร และควบคุมแบบฟอร์มของเอกสารให ้ปลอดภัยอย่า

ให้สูญหาย มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล หรือมผีู้ใดนำไปใช้ในทางมิชอบเป็นอันขาด  
❖ใหผู้้เรียนเกบ็รกัษาเอกสารนี้ไว้เป็นหลักฐานจากการศึกษาเช่นเดียวกับ ระเบียนแสดงผลการเรียน 

(ปพ.๑) เพราะจะต้องนำไปแสดงเพื่อการสมัครเข้าศึกษาต่อหรือสมัครงาน ควบคู่กัน  
 

๒) เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕)  
เป็นเอกสารสำหรับผู้สอนใช้บันทึกเวลาเรียน ข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียนและข้อมูลการ

พัฒนาคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคนที่เรียนในห้องหรือกลุม่เดียวกันเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ปรบัปรุงแก้ไข สง่เสรมิ และตัดสนิผลการเรียนของผู้เรียน รวมทัง้ใช้เป็นหลักฐาน
สำหรับตรวจสอบ ยืนยันสภาพการเรียน การมีส่วนร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ และผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนแต่ละคน 
ข้อกำหนดของเอกสาร มีดังนี ้ 

๒.๑ ใช้บันทกึเวลาเรียน ข้อมลูการวัดและประเมินผลการเรยีน และข้อมูลการ พัฒนาคุณลกัษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนทั้งห้องหรือกลุ่มทีเ่รียนร่วมกัน โดยบนัทึกเป็นรายบุคคล 

๒.๒ ข้อมลูทีจ่ะบันทึกในเอกสารสถานศึกษา สามารถพจิารณากำหนดได้ตามความเหมาะสม  
❖ ข้อมูลของสถานศึกษา   

          ❖  ช่ือ-สกลุผูส้อนหรือที่ปรึกษา  
❖ช่ือ-สกลุและเลขประจำตัวประชาชนของผู้เรียนทกุคนที่เรียนในห้องหรือ กลุม่ที่เรียนร่วมกัน  
❖กำหนดลักษณะการใช้เวลาในการเข้าเรียนหรือร่วมกิจกรรมการเรียน  

ผู้เรียนในช่วงเวลาทีส่ถานศึกษากำหนดให้เป็นเวลาเรียน จำแนกเป็นเวลามา มาสาย ป่วย ลา ขาด  
❖สรุปรวมเวลาเรียนของผูเ้รียนแตล่ะคน  
❖เวลาเรียนของแต่ละคนคิดเป็นรอ้ยละของเวลาเรียนเต็ม  
❖รายการผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังรายป ี(ของรายวิชาที่ใช้เอกสาร)  
❖ระดบัผลการเรียน  
❖เกณฑก์ารประเมินให้ระดบัผลการเรียน  
❖รายการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  
❖เกณฑห์รอืข้อบง่ช้ีในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  
❖ผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของสถานศึกษา  
❖ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์และเขียนของผู้เรียน  
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ลักษณะการบันทึกข้อมูล  
(๑) การบันทึกเวลาเรียนตามลักษณะเวลาเรียนของแต่ละวิชา โดยบันทกึเวลาเรียนของผูเ้รียนทั้งห้อง

หรือกลุ่มตลอดการเรียนในแต่ละรายวิชา 

 (๒) การบันทึกข้อมลูการวัดและประเมินผลการเรียนใหบ้ันทึกคะแนนและข้อมูล การวัดและ
ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชา โดยบันทกึข้อมูลของทกุคนในห้องหรือกลุม่เดียวกันจากผูป้ระเมินทุกฝ่ายไว้
ในเอกสารเล่มเดียวกันใหเ้สร็จสมบูรณ์แต่ละรายวิชา  

(๓) การบันทึกผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ ใหบ้ันทึกผลการประเมิน ผูเ้รียนทุกคนใน
ห้องหรือกลุม่เดียวกันจากผูป้ระเมินทุกฝ่ายไว้ในเอกสารเล่มเดียวกัน โดยอาจารยท์ี่ปรึกษาเป็นผูบ้ันทึกผลการ
ประเมิน อาจบันทึกเป็นคะแนนที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแต่ละประเภทหรือบันทึกเป็นเส้น
พัฒนาการ (Profile) หรือคำบรรยายคุณลกัษณะอันพึงประสงค์แต่ละประการได้  

(๔) การบันทึกผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห ์และเขียน ให้  
บันทึกผลการประเมินผู้เรียนทุกคนในห้อง หรือกลุ่มเดียวกันจากผูป้ระเมินที่สถานศึกษากำหนดไว้ในเอกสาร
เล่มเดียวกัน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้บันทกึ  

(๕) การออกแบบและจัดทาเอกสารสถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบจัดทำเอกสาร โดย คำนึงถึงความถูก
ต้องครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมลู ความสะดวกชัดเจนในการบันทึกข้อมลูการนำเอกสารไปใช้เป็นสำคัญ 
สถานศึกษาอาจออกแบบให้บันทึกข้อมลูในข้อ ๑) ๒) และ ๓) ไว้ในเลม่เดียวกันหรือแยกกันก็ได้  

(๖) กรณีผู้เรียนย้ายสถานศึกษาระหว่างป ี(สำหรับช้ันประถมศึกษาปีที ่๑-๓, ๔-๖ และช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑-๓) ให้สถานศึกษาจัดทำใบแจง้จำนวนเวลาเรียน ข้อมลูผลการเรียนผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์ และผลการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของผูเ้รียนในปีหรือภาคเรียนที่
กำลังเรียน โดยคัดลอกจากเอกสารนี้ใหผู้้เรียนนำไปใหส้ถานศึกษาที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับ
รวมกับข้อมูลที่จะเกิดข้ึนในสถานศึกษาใหม่เป็นข้อมูลผลการพัฒนาของผูเ้รียนต่อไป  

(๗) แบบบันทึกผลการพฒันาคุณภาพผู้เรียน เมือ่ใช้กรอกข้อมูลแล้ว สถานศึกษา ควรเกบ็ข้อมลูไว้เป็น
หลักฐานสำหรบัตรวจสอบเป็นเวลาอย่างน้อย ๓ ป ี 

 
๓) เอกสารรายงานผลการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีนรายบุคคล (ปพ.๖)  

เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมลูทีเ่กี่ยวกบัผลการเรียน พฒันาการในด้านต่าง ๆ และข้อมลูอื่น ๆ ของ
ผู้เรียน ทั้งทีส่ถานศึกษาและทีบ่้านเพื่อใช้สำหรับสื่อสารระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองของผูเ้รียนให้
รับทราบและเกิดความเข้าใจในตัวผูเ้รียนร่วมกัน ข้อกำหนดของเอกสาร มีดงันี้  

๓.๑) เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกบัการพฒันาคุณภาพของผู้เรียนเป็น รายบุคคล  
๓.๒) ข้อมูลที่บันทกึในเอกสารสถานศึกษาสามารถพจิารณากำหนดตามความเหมาะสม  
❖ข้อมลูส่วนตัวของผูเ้รียนและเลขประจำตัวประชาชนของผู้เรียน  
❖เวลาเรียน  
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❖การวัดผลและประเมินผลการเรียนและการตัดสินผลการเรียน  
❖ผลงานหรือความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ (เป็นการนำรายช่ือผลงานดีเด่นของ  

ผู้เรียน ทั้งทีเ่กิดจากการเรียนโดยตรง และเกิดจากการดำเนนิงานส่วนตัวมาบันทกึไว้ปีละ ๑-๒ ช้ิน  
โดยผู้เรียนเป็นผูก้รอกแล้วใหผู้้ปกครองและสถานศึกษาร่วมกันรับรองและแสดงความคิดเห็น  
ต่อผลงานแต่ละช้ิน)  

❖ความเห็นชอบของสถานศึกษาและผู้ปกครองที่มีต่อผู้เรียนเกี่ยวกับผลการเรียน  
❖รายการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  
❖ผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์แต่ละประการ อาจรายงานผล  

การประเมินเป็นเส้นพฒันาการ (Profile) หรอืคำบรรยายสรุปสภาพของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็ได ้
❖รายการกจิกรรมและผลการประเมินกจิกรรม  
❖ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
❖รปูถ่ายของผูเ้รียน  
❖ลายมอืช่ือของผู้จัดทำเอกสาร  
❖ลายมอืช่ือของหัวหน้าสถานศึกษาและประทบัตราสถานศึกษา  
❖วัน เดือน ปีที่รายงานข้อมลู  
❖ข้อมลูที่สถานศึกษาเห็นสมควรนำมาบันทึกไว้  
๓.๓) สถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบจัดทำเอกสารนี้ใช้เองใหเ้หมาะสมกับสถานศึกษาของตน  
๓.๔) สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมลูต่าง ๆ ใหเ้ป็นปจัจุบันและสง่เอกสารนี้ให้ ผูป้กครองของผูเ้รียน

อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการบันทกึข้อมลูใหม่ ๆ ไม่ควรน้อยกว่าภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  
๓.๕) กรณีผู้เรียนย้ายสถานศึกษาใหผู้้เรียนนำเอกสารรายงานผลการพฒันาผูเ้รียน รายบุคคล ฉบับที่

กำลังใช้อยู่ไปให้สถานศึกษาแหง่ใหม่ เพื่อใช้ดุลพินจิว่าจะใช้เอกสารฉบบัเดมิต่อไปหรือจัดทำเอกสารใหม่ ถ้า
สถานศึกษาแห่งใหม่จะทำเอกสารใหม่ เมื่อคัดลอกข้อมลูจากเอกสารเดิมลงในเอกสารใหม่แล้วให้คืนเอกสาร
เดิมแก่ผูเ้รยีนนำไปเกบ็รกัษาไว้  

๓.๖) ให้ผูเ้รียนเกบ็สะสมเอกสารนี้ไว้ให้ครบถ้วนตลอดเวลา การศึกษาตาม หลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐานทั้ง ๑๒ ปี โดยเกบ็รวมไว้กบัระเบียนสะสม (ปพ.๘) 

 
๔) ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.๗)  

เป็นเอกสารทีส่ถานศึกษาออกให้ผูเ้รียนเป็นการเฉพาะกิจ เพื่อรับรองสถานภาพทางการศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นการช่ัวคราว ทั้งในกรณีผูเ้รียนยังไม่สำเรจ็การศึกษาและสำเรจ็การศึกษาแล้วข้อกำหนดของเอกสาร 
มีดังนี ้ 

๔.๑ เป็นเอกสารรบัรองสถานภาพทางการศึกษาของผูเ้รียนเป็นการช่ัวคราว สถานศึกษาออกให้แก่
ผู้เรียน เพื่อนำไปใช้แทนระเบียนแสดงผลการเรียน แบบแสดงพัฒนาการคุณลักษณะอันพงึประสงค์ หรือ
หลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษาในการสมัครสอบสมัครงานหรือศึกษาต่อ  

๔.๒ เป็นเอกสารทีส่ถานศึกษาออกให้กับผู้เรียนทุกระดบัช้ัน  



25 
 

๔.๓ ข้อมลูทีจ่ะบันทึกในเอกสารสถานศึกษา สามารถพจิารณากำหนดได้ตามความ  
เหมาะสม  

❖ช่ือสถานศึกษาและสถานที่ตั้ง  
❖ช่ือ-สกลุผูเ้รียน เลขประจาตัวนักเรียนและเลขประจาตัวประชาชน  
❖สถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนทีส่ถานศึกษาให้การรับรอง  
❖วัน เดือน ปีที่ออกเอกสาร  
❖รปูถ่ายของผูเ้รียน  
❖ลายมอืช่ือผูจ้ัดทำเอกสาร  
❖ลายมอืช่ือผูบ้รหิารสถานศึกษา  
๔.๔ สถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบจัดทำและควบคุมการออกเอกสารเอง  
๔.๕ ใบรับรองผลการเรียนมีช่วงเวลารับรอง ๑๒๐ วัน  
 

๕) เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.๘)  
เป็นเอกสารสาหรับบันทึกข้อมลูเกี่ยวกับพฒันาการและผลงานด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนทั้งที่สถานศึกษา

และที่บ้าน เพื่อประโยชน์ในการแนะแนว 
๕.๑ รายการสำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรยีนในด้านต่าง ๆ เป็น รายบุคคล  
๕.๒ สถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบจัดทำเอกสารใหเ้หมาะสมกบัสถานศึกษาของตน และให้มีความคงทน

สามารถเก็บรักษาและใช้ต่อเนื่องได้ตลอด ๑๒ ปี  
๕.๓ เป็นเอกสารทีผู่้เรียนใช้ต่อเนื่องกันได้ตลอด ๑๒ ป ีทั้งกรณีศึกษาในสถานศึกษา เดียวกันหรือย้าย

สถานศึกษาหรือเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา  
 

๖) สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.๙)  
เป็นเอกสารทีส่ถานศึกษาจัดทำข้ึน เพือ่บันทกึรายการรายวิชาต่าง ๆ ที่ผูเ้รียนจะต้องเรียนในแต่ละ

ช่วงช้ัน ตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา พร้อมด้วยผลการประเมินผลการเรียนของแต่ละรายวิชา เป็น
เอกสารทีส่ถานศึกษาออกให้ผูเ้รียน สาหรบัใช้ศึกษาและนาไปแสดงให้บุคคลหรอืหน่วยงานที่สนใจได้ทราบ
โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ ของสถานศึกษา พร้อมด้วยผลการเรียนของผู้เรียนจาก
การเรียนแต่ละรายวิชา กรณีที่ผูเ้รียนย้ายสถานศึกษา ข้อมลูในสมุดบันทึกผลการเรียนรูจ้ะเป็นประโยชน์ใน
การนำไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอนผลการเรียน จากสถานศึกษาเดิมไปเป็นผลการเรียนตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาใหม ่ 

๖.๑) การจัดทำสมุดบันทกึผลการเรียนรู ้(ปพ.๙)  
❖สถานศึกษาต้องจัดทาสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.๙) โดยสถานศึกษาดาเนินการ ออกแบบและ

จัดทำแบบพิมพ์ของเอกสารเอง ควรออกแบบใหม้ีความสวยงาม สะดวกในการใช้และมีความคงทนถาวรไม่ฉกี
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ขาดหรือชำรุดเสียหายง่าย เพื่อให้ผูเ้รียนเกบ็รักษาไว้ตลอดไปสำหรบัเป็นหลักฐานแสดงโครงสร้างหลกัสูตร 
รายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ และผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนเองซึง่ผูเ้รยีนเองอาจจะต้องนำไปแสดงเป็น
หลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงาน หรอืเพือ่การอืน่ใดที่ผู้เรียนจะต้องแสดงรายละเอียดของผลการ
เรียนตามหลกัสูตรที่ได้ศึกษามา เนื่องจากหลกัสูตรของแตล่ะสถานศึกษาไม่เหมือนกัน  

❖ลักษณะของสมุดบันทกึผลการเรียนรู ้(ปพ.๙) ควรออกแบบเป็นสมุดบรรจุ รายวิชาทั้งหมดที่
สถานศึกษาสร้างข้ึน เพื่อใหผู้้เรียนเลือกเรียนในแต่ละช่วงช้ันและข้อมลูอื่น ๆ ดงันี ้ 

❖สถานศึกษาสามารถออกแบบสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.๙) ใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของ แบบรายงาน
ผลการพฒันาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๖) ใหบ้ันทึกและรายงานผลการเรียนส่วนที่เป็นผลการเรียน
รายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และใช้เป็นเอกสารควบคู่กันเพื่อไม่ใหเ้กิดความซ้ำซ้อนในการบันทึก
ข้อมูลและการจัดทำเอกสารได ้ 

❖สถานศึกษาจัดทำสมุดบันทึกผลการเรียนรู ้(ปพ.๙) ใหผู้้เรียนแต่ละคน เมือ่เริ่ม การศึกษาแตล่ะ
ช่วงช้ัน โดยบันทึกผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ทีเ่รียนในแตล่ะภาคหรือปกีารศึกษาและบันทกึสะสมเรือ่ยไป
ตลอดช่วงช้ันกรณีรบัผูเ้รียนใหมเ่ข้าเรียนระหว่างช่วงช้ัน ใหผู้้เรียนใหม่นำสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.๙) 
จากสถานศึกษาเดมิไปใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบการเทียบโอนผลการ
เรียนของสถานศึกษา แล้วดำเนินการจัดทำสมุดบันทึกผลการเรียนรายวิชาฉบับของสถานศึกษาให้กบัผูเ้รียน
ใหม่ให้ได้รายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรของสถานศึกษาตามทีเ่ทียบโอนได้แล้ว ดำเนินการบันทึกผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนสะสมต่อไปตามปกต ิส่วนสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.๙) ฉบับของสถานศึกษาเดมิให้คืนผูเ้ป็น
เจ้าของนำไปเกบ็รกัษาไว้ต่อไปตามปกต ิ 

❖เมือ่สิ้นสุดภาคเรียนหรือสิ้นปีการศึกษา ใหส้ถานศึกษาสง่สมุดบันทึกผลการ เรียนรู(้ปพ.๙) ที่
บันทึกข้อมลูผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่เรียนในภาคเรียนหรือปีนั้น ๆ แล้วใหผู้้ปกครองรับทราบ พร้อมกับ
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนรายบุคคล (ปพ.๖)  

❖เมือ่ผูเ้รียนจบช่วงช้ัน ให้สถานศึกษาสรุปผลการเรียนตามรายการในแบบฟอรม์สรุปผลการเรียน

ตลอดช่วงช้ัน แล้วมอบสมุดบันทึกผลการเรียนรู ้(ปพ.๙) ใหผู้้เรียนนำไปเก็บรักษาแล้วใช้เป็นหลกัฐานอ้างองิผล
การเรียนของตนต่อไป  

❖กรณีผู้เรียนออกจากสถานศึกษาระหว่างช่วงช้ัน ใหส้ถานศึกษากรอกข้อมลู ผลการเรียนทั้งหมด
ของผู้เรียนทีเ่รียนได ้รายวิชาที่อยูร่ะหว่างกาลังศึกษา ใหก้รอกผลการเรียนเท่าที่มี ทั้งหมด รวมทั้งจัดทำ
สรปุผลการเรียนตามทีเ่ป็นจรงิด้วย ใหผู้้เรียนนาสมุดนี้ไปมอบให้สถานศึกษา ที่เข้าศึกษาใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมลู
ในการขอเทียบโอนผลการเรียนต่อไป  

❖เมือ่สิ้นสุดภาคเรียนหรือสิ้นปีการศึกษา ใหส้ถานศึกษาสง่สมุดบันทึกผลการ เรียนรู ้(ปพ.๙) ที่
บันทึกผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ทีเ่รียนในปีนั้น ๆ แล้วให้ผูป้กครองรบัทราบพร้อมกับแบบรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๖)  

❖เมือ่ผูเ้รียนจบช่วงช้ัน ให้สถานศึกษาสรุปผลการเรียนตามรายการในแบบฟอรม์  
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สรปุผลการเรียนตลอดช่วงช้ัน แล้วมอบสมุดบันทึกผลการเรยีนรู้ (ปพ.๙) ให้ผูเ้รียนนาไปเกบ็รกัษาและใช้เป็น
หลักฐานอ้างองิผลการเรียนของตนต่อไป  

❖กรณีผู้เรียนออกจากสถานศึกษาระหว่างจบช่วงช้ัน ใหส้ถานศึกษากรอกข้อมลูผล การเรียน
ทั้งหมดของผู้เรียนที่เรียนได้ รายวิชาที่อยู่ระหว่างกำลังศึกษาให้กรอกผลการเรียนเท่าที่มีทัง้หมด รวมทั้งจัดทำ
สรปุผลการเรียนตามทีเ่ป็นจรงิด้วย ใหผู้้เรียนนำสมุดนี้ไปมอบให้สถานศึกษาทีเ่ข้าศึกษาใหม ่เพือ่ใช้เป็นข้อมลู
ในการขอเทียบโอนผลการเรียนต่อไป  

๖.๒) การออกใบสุทธิและใบรบัรองสถานศึกษา (พ้นกำหนด ๑๐ ป)ี  
❖เมือ่มผีู้มายื่นขอใหส้ถานศึกษาออกใบสุทธิและใบรับรองที่ขอรับเมื่อพ้น กำหนด๑๐ ป ีใหผู้้บริหาร

สถานศึกษาตรวจสอบว่า จบการศึกษาตามหลกัสูตรดังกล่าวจริงหรือไม่ แล้วจึงออกใบสุทธิหรือใบรับรองได้
โดยปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ  

๖.๓) การออกใบสุทธิและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา (กรณีสูญหายหรือ เสียหาย) ยื่นขอให้
สถานศึกษาออกใบสุทธิหรือหนังสือรบัรองความรู้ในกรณี ที่เอกสารเดิมเกิดการสญูหายหรือเสียหายให้
สถานศึกษาดาเนินการ ดังนี ้ 

๑) ใหผู้้ขอแจง้ความถึงเหตุแหง่การสูญหายหรือเสียหายต่อเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวัน  
๒) ยื่นคำรอ้งพร้อมแนบเอกสารการแจ้งความต่อสถานศึกษา  
๓) สถานศึกษาตรวจหลักฐานทางทะเบียนที่เกี่ยวข้อง   
๔) ออกใบแทนใบสทุธิหรือหนังสือรับรองความรู้   
๕) ลงบันทึกในหมายเหตุประจำวันของสถานศึกษาไว้เป็นหลักฐาน  
๖) จัดทำทะเบียนการออกหนงัสือรับรองความรู ้
 

7. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา ประกอบด้วย  

๑. จัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กฎกระทรวงกำหนด ดงันี ้ 
๑.๑ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
๑.๒ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
๑.๓ การจัดทำแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยทุธ์ และ แผนปฏิบัติการประจำป ี 
1.4ดำเนินงานตามแผน  
๑.๕ การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาประจำป ี 
๑.๖ การประเมินคุณภาพการศึกษา  
๑.๗ การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำป ี 
๑.๘ การผดงุระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการจดัระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ควรยึดหลักการการมสี่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สพท. และ สพฐ. เป็นต้น  
๒. จัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา  
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยมี อำนาจและหน้าที ่มีดงันี ้ 
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(๑) กำหนดแนวทางและวิธีดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
(๒) กำกับติดตาม ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการ ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา  
(๓) เสนอสถานศึกษาแต่งตั้งคณะบุคคลทำหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน และ รายงานการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา (รายงานประจาปี) ทัง้นี้ให้กำหนดอำนาจและหน้าที่ไว้ในคำสั่งแต่งตัง้ พร้อมทั้ง
ประชาสมัพันธ์ใหร้ับทราบอย่างทั่วถึง  

๔. สร้างความตระหนกั เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัระบบการคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  

๕. บุคลากรภายในสถานศึกษาร่วมจัดทำแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา เพื่อ
การยอมรับและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน  

๖. จัดระบบข้อมลูสารสนเทศที่มีข้อมลูสารสนเทศครอบคลมุภารกิจ และสามารถ แสดงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบรหิารจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างพอเพียง ถูกต้องชัดเจน เป็น
ปัจจุบัน และสามารถจัดเก็บเรียกใช้ข้อมลูสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  

๗. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ข้ันพื้นฐานและหรือ
การศึกษาปฐมวัย และสามารถเพิม่เติมเฉพาะในส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินได้  

๘. จัดทาแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัตกิาร
ประจำปรีองรับ โดยควรคำนึงและครอบคลมุในเรื่องต่อไปนี ้ 

๑) เป็นแผนที่ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะหส์ภาพปัญหาและความจำเป็น ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  
๒)กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกจิ เป้าประสงค์ ผลผลิต และสภาพความสำเร็จ ของการพฒันา เช่น 

ผลสัมฤทธ์ิในวิชาการหลัก คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นต้น ซึ่งกำหนดไว้อย่าง ต่อเนื่อง ชัดเจน และเป็น
รูปธรรม  

๓) กำหนดวิธีการดำเนินงาน/กลยทุธ์ที่มหีลักวิชา ผลวิจัยหรอืข้อมูลเชิง ประจักษ์ทีอ่้างองิได้ และ
สามารถนำไปสู่เป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ได ้ 

๔) กำหนดแหล่ง/หน่วยงานที่ใหก้ารสนับสนุนและเกี่ยวข้องในแต่ละด้าน  
๕) กำหนดบทบาทหน้าที่ของผูร้ับผิดชอบ และการเข้ามามีสว่นร่วมของ  

ผู้ปกครองชุมชนไว้ให้ชัดเจน  
๖) กำหนดแผนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ  
7. จัดทำแผนการกากบั ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผน  
8. ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนกลยุทธ์  
9. ดำเนินการกากบั ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนพฒันา

คุณภาพ/แผนกลยุทธ์  
๑0. ประเมินผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของการพฒันามาตรฐานการศึกษาที่กำหนด  
๑1. จัดทำรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจำป ี(รายงานประจำป)ี เสนอ หน่วยงานต้น

สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ  
๑. การปฏิบัติการติดตามนักเรียนขาดเรยีน/ขาดเรยีนนาน  

ถ้านักเรียนขาดเรียนนานติดต่อกันให้ถือปฏิบัติดังนี ้ 
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๑.๑ การติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน / ขาดเรียนนานติดต่อกัน เป็นหน้าที่โดยตรงของครทูี่ปรึกษา  
๑.๒ ถ้านักเรียนขาดเรียนนานติดต่อกัน ๕ วันทำการ โดยไมท่ราบสาเหตุให้ครูที่ปรึกษาดำเนินการ

ติดตามโดยสอบถามจากนกัเรียนใกลเ้คียง ครู–อาจารยห์รือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี แล้วแจ้งให้ฝ่ายกิจการ
นักเรียนทราบ เพื่อดำเนินการ ตามระเบียบต่อไป  

๑.๓ ในกรณีที่ครูทีป่รกึษาไปพบผู้ปกครองหรือนักเรียนแล้วได้สอบถามสาเหตุและพจิารณาหาทาง
แก้ไข หากไมส่ามารถแก้ไขได้ ให้ปฏิบัติดังนี้  

- ถ้าเป็นนักเรียนที่กำลงัเรียนอยู่ในช้ันประถมศึกษาตอนต้น ต้องช้ีแจงให้นกัเรียนและสถานศึกษาตาม
ประกัน ผู้ปกครองรับทราบถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับ 
พร้อมกับรายงานการดำเนินงานให้ฝ่ายบรหิารรับทราบเพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป  

- ถ้าเป็นนักเรียนที่กำลงัเรียนอยู่ในช้ันประถมศึกษาตอนปลาย ใหผู้้ปกครองมาลาออกให้ถูกต้อง  
๑.๔ ในกรณีที่ครูทีป่รกึษา/ หัวหน้าระดับไปตามนกัเรียนที่บา้นแล้วไม่พบทัง้ผูป้กครองและนักเรียน 

ให้งานทะเบียนนกัเรียนดำเนินงานดงันี้  
๑.๔.๑ กรณีนักเรียนทีเ่รียนอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ใหด้ำเนินการดังนี ้ 
๑.๔.๑.๑ ฝ่ายกจิการนักเรียนแจง้ข้อมลูที่งานทะเบียนนักเรยีน  
๑.๔.๑.๒ งานทะเบียนนกัเรียนทำหนงัสอืของโรงเรียนถึงผูป้กครองนักเรียน ถ้ายังไม่ได้ตอบรบัให้ทำ

หนังสือแจง้ผู้นำชุมชน หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และรายงานใหส้ำนักงานเขตพื้นทีร่ับทราบ  
๑.๔.๒ กรณีนักเรียนทีเ่รียนอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ดาเนินการดังนี้  
๑.๔.๒.๑ ฝ่ายกจิการนักเรียนแจง้ข้อมลูที่งานทะเบียนนักเรยีน  
๑.๔.๒.๒ งานทะเบียนนกัเรียนทำหนงัสอืของโรงเรียนถึงผูป้กครองนักเรียน ถ้ายังไม่ได้ตอบรบัให้ทำ

หนังสือแจง้ผูป้กครองอีกเป็นครั้งที่ ๒ หากยงัไม่ได้รบัคำตอบการติดต่อครั้งที ่๒ ภายใน ๑๐ วัน งานทะเบียน
นักเรียนขออนุมัติหัวหน้าสถานศึกษาจัดทำบัญชีแขวนลอยและจำหน่ายช่ือออกจากทะเบียนนักเรียนเพราะ
เหตุขาดเรียนนานแล้วแจง้ให้ครผููส้อน และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  

๑.๔.๒.๓ งานทะเบียนทำหนงัสือแจ้งผู้ปกครองนกัเรียนทราบว่าโรงเรียนได้จำหน่ายนักเรียนออกแล้ว  

๒. แนวทางการปฏิบัติเรื่องการขาดเรยีนและขาดเรยีนนานของนักเรียน มีดังนี ้ 
๒.๑ ครทูี่ปรึกษา / ครปูระจำวิชาสำรวจการมาเรียนของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบทุกวันและทกุช่ัวโมง

ที่สอน  
๒.๒ เมื่อพบว่ามีนักเรียนขาดเรียนบ่อยและขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันต้องปฏิบัติดังนี ้ 
๒.๒.๑ ถ้าเป็นครปูระจำวิชาที่สอนให้รายงานนักเรียนที่ขาดเรียนนานและขาดเรียนบอ่ยๆให้ครูที่

ปรึกษารับทราบ และครูทีป่รกึษาต้องติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนตามแนวปฏิบัติข้อ ๑.๒,๑.๓,๑.๔ แล้วแต่กรณี  
๒.๒.๒ ถ้าครทูี่ปรึกษาสำรวจแล้วพบว่านักเรียนในช้ันขาดเรยีนบ่อยและขาดเรียนติดต่อกันเป็น

เวลานาน ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติข้อ ๑.๒,๑.๓,๑.๔  
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๓. นักเรยีนแขวนลอย  
ความหมายของคำ  
“นักเรียน” หมายความว่า บคุคลทีก่าลงัเรียนอยู่ในระดบัประถมศึกษาของโรงเรียน  
“นักเรียนแขวนลอย” หมายความว่า นักเรียนที่มรีายช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือนักเรียนในช้ันต่าง ๆทีโ่รงเรียนจัดทำ
ข้ึนตอนต้นปีการศึกษา หรือมีช่ืออยู่ในสมุดประเมินผลรายวิชา และขาดเรียนนานโดยไม่ทราบสาเหตุ ไมม่ี
ตัวตน มิได้ลาออกจากโรงเรียน และโรงเรียนไม่สามารถจาหน่ายรายช่ือออกจากทะเบียนนักเรียนได้  
 
ขั้นตอนการจัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย  

๓.๑ เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา ๕ วันทำการ โดยไม่ทราบสาเหตุ ให้ปฏิบัติดังนี้  
๓.๑.๑ ครูที่ปรึกษาบันทึกรายงานหัวหน้าระดบัช้ัน เพื่อติดตามนักเรียน และดำเนินการสืบหาข้อมูล 

เบื้องต้น  
๓.๑.๒ หัวหน้าระดับช้ันรายงาน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และนาเสนอข้อมลู  
๓.๑.๓ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะกรรมการดาเนินการติดตาม

นักเรียนครั้งที ่๑  
๓.๒ เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา ๑๐ วันทำการ โดยไม่ทราบสาเหตุ ให้ปฏิบัติดังนี้  
๓.๒.๑ ครูที่ปรึกษารายงานหัวหน้าระดบัช้ัน เพื่อลงบญัชีรายช่ือนักเรียนติดตามนกัเรียน  
๓.๒.๒ หัวหน้าระดับช้ันรายงาน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และนาเสนอข้อมลู  
๓.๒.๓ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน เสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อขออนมุัติ

ลงบญัชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย พร้อมเหตผุล  
๓.๒.๔ ผู้อานวยการสถานศึกษา อนมุัติ หรอืพิจารณาสัง่การ  
๓.๒.๕ นายทะเบียน จัดทำบญัชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย 
 

บทบาทหน้าท่ี  
ข้อ ๓.๓ ครูประจำช้ัน มหีน้าที่ดังนี ้ 

๓.๓.๑ สำรวจและติดตามนกัเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน ๕ วันทำการ และเสนอช่ือนักเรียนต่อหัวหน้า
ระดับ / ฝ่ายปกครองเพื่อติดตามนักเรียน  

๓.๓.๒ สำรวจและติดตามนกัเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน ๑๐ วันทำการ และเสนอช่ือนักเรียนตอ่
หัวหน้าระดบั/ฝ่ายปกครอง เพือ่ลงบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย และติดตามนักเรียน  
ข้อ ๓.๔ ประธานสายช้ัน มีหนา้ที่ดงันี้  
ติดตามนักเรียน  

๓.๒.๒ หัวหน้าระดับช้ันรายงาน รองผู้อานวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และนาเสนอข้อมลู  
๓.๒.๓ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน เสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อขออนมุัติ

ลงบญัชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย พร้อมเหตผุล  
๓.๒.๔ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนมุัติ หรอืพิจารณาสัง่การ  
๓.๒.๕ นายทะเบียน จัดทำบญัชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย   
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บทบาทหน้าท่ี  
ข้อ ๓.๓ ครูประจาช้ัน มีหน้าที่ดังนี้  
๓.๓.๑ สำรวจและติดตามนกัเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน ๕ วันทำการ และเสนอช่ือนักเรียนต่อหัวหน้าระดบั / 
ฝ่ายปกครองเพื่อติดตามนักเรียน  
๓.๓.๒ สำรวจและติดตามนกัเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน ๑๐ วันทำการ และเสนอช่ือนักเรียนตอ่หัวหน้าระดับ/
ฝ่ายปกครอง เพื่อลงบญัชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย และติดตามนักเรียน  
ข้อ ๓.๔ ประธานสายช้ัน มีหน้าที่ดงันี้  
๓.๔.๑ ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน ๕ วันทำการ  
๓.๔.๒ เสนอช่ือนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน ๑๐ วันทำการ เพื่อลงบัญชีรายช่ือ  
นักเรียน แขวนลอย และติดตามนกัเรียน  
๓.๔.๓ เมื่อผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัตลิงบัญชีรายช่ือนักเรยีนแขวนลอยแล้วให้แจง้ 
 
บทบาทหน้าท่ี  
ข้อ ๓.๖ นายทะเบียน มีหน้าที่ดังนี ้ 
๓.๖.๑ รับทราบคาสั่งจากผู้บริหารสถานศึกษา  
๓.๖.๒ จัดทาทะเบียนรายช่ือนักเรียนแขวนลอย  
 
การยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย  
๓.๗ กรณีที่นักเรียนมีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย กลบัมารายงานตัวเพือ่เข้าเรียนตามปกติ ให้
ปฏิบัติดังนี ้ 
๓.๗.๑ ครูที่ปรึกษารายงานหัวหน้าระดบัช้ัน เพื่อขอยกเลิกรายช่ือนักเรียนแขวนลอย  
๓.๗.๒ หัวหน้าระดับช้ันรายงานรองผูอ้านวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน  
๓.๗.๓ รองผู้อานวยการสถานศึกษา ฝ่ายกจิการนกัเรียน รายงานผู้อานวยการสถานศึกษา  
๓.๗.๔ อานวยการสถานศึกษา อนุมัติให้ยกเลิกรายช่ือนักเรยีนแขวนลอย คนน้ัน  
๓.๗.๕ นายทะเบียนลงบญัชียกเลิกรายช่ือนักเรียนแขวนลอย คนน้ัน  
๓.๘ ข้อมลูนักเรียนที่มีอยูจ่รงิในปัจจุบันของโรงเรียน ฐานข้อมูลนักเรียนของโรงเรียน มาจากทะเบียนนักเรียน 
ในช่วงตอนต้นปีการศึกษา 
๓.๔.๑ ติดตามนกัเรียนที่ขาดเรียนติดต่อสามารถแบง่ออกไดส้องกลุ่ม ดังนี ้ 

ข้อมูลนักเรียนที่ยังไมส่ามารถจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียนได้ เช่น นักเรียนทีเ่รียนครบหลักสูตร แต่ไมจ่บ
หลักสูตรได้ตามกำหนด นักเรียนที่ขาดเรียนไปโดยไม่ได้ลาออก  

๓.4.๒ ข้อมูลนักเรียนที่มรีายช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือนักเรียนช้ันต่างๆ ที่โรงเรียนจัดทำข้ึนตอนต้นปีการศึกษา 
๓.4.๓ ในระหว่างปีการศึกษา จะมีนักเรียนเข้า – ออก ระหว่างปีการศึกษา แบ่งออกได ้๓ กลุ่ม ดังนี ้ 
๓.4.๓.๑ นักเรียนเข้าใหม่ ระหว่างปีการศึกษา  
๓.4.๓.๒ นักเรียนที่ออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา  
๓.4.๓.๓ นักเรียนที่อยู่ในบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย  
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๓.4.๔ การรายงานข้อมลูจำนวนนักเรียนที่มีอยูจ่รงิในปัจจุบนัของโรงเรียน ต้องพิจารณาจากข้อมูล จำนวน
นักเรียนที่มรีายช่ือในบัญชีนักเรียนประจำช้ัน ทีโ่รงเรียนจัดทำข้ึนตอนต้นปีการศึกษา บวกเพิ่มด้วยจำนวน
นักเรียนที่เข้าใหม่ระหว่างปกีารศึกษา ลบออกด้วยจำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคันระหว่างปีการศึกษา และ
ลบออกด้วยจำนวนนักเรียนที่มีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย  
 
๔. แนวปฏิบัติในการแก้ “๐”  

ในการแก้ “๐” มีแนวปฏิบัติดังนี ้ 
๔.๑ ให้นกัเรียนแก้ตัวได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง และกอ่นแก้ตัวทุกครัง้นักเรียนต้องยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวที่

ฝ่ายวิชาการก่อน  
๔.๒ การดำเนินการสอบแก้ตัวเป็นหน้าที่โดยตรงของครผููส้อน เมือ่มีนักเรียนติด “๐” ในรายวิชาที่

รับผิดชอบต้องดำเนินการแก้ “๐” ใหเ้สร็จสิ้นภายในภาคเรยีนถัดไป ถ้าไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตาม
กำหนด ให้รายงานฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ดำเนินการใดๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ  

๔.๓ ครผููส้อนต้องจัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนกอ่นสอบแกต้ัวทุกครั้ง  
๔.๔ ช่วงเวลาของการสอบแก้ตัวให้เป็นไปตามกำหนดปฏิทนิปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  
๔.๕ ถ้านักเรียนไม่มาสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าได้ผลการเรียน “๐” ตามเดิม และมี

สิทธิสอบแก้ตัวได้ ๒ ครั้ง ถ้านักเรียนสอบแก้ตัวครัง้ที ่๒ แลว้ยังไม่ผ่านใหป้ฏิบัติตามแนวปฏิบัติการเรียนซ้ำ  

๔.๖ ครทูี่ปรึกษาเป็นผูม้ีหน้าที่ติดตามผลการเรียนของนักเรยีนที่อยู่ในความรับผิดชอบทกุรายวิชา 
พร้อมทั้งกวดขันให้นักเรียนมาดาเนินการแก ้“๐” ตามกำหนดเวลา  

๔.๗ การให้นักเรียนสอบแก้ตัว ครผููส้อนควรดำเนินการดังนี ้ 
๔.๗.๑ ตรวจสอบดูว่านักเรียนติด “๐” เนือ่งจากไม่ผ่านจุดประสงค์ใดหรือตัวช้ีวัดใด  
๔.๗.๒ ดาเนินการสอนซ่อมเสริมในจุดประสงค์/ตัวช้ีวัดที่นักเรียนสอบไมผ่่าน  
๔.๗.๓ การดำเนินการสอบแก้ตัว คำว่า“สอบแก้ตัว”ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทดสอบด้วยข้อสอบที่

เป็นข้อเขียนเท่านั้น นักเรียนจะสอบแก้ตัวอย่างไรนั้นตอ้งดูว่าในจุดประสงค์นั้นนักเรียนไม่ผ่านตรงส่วนใด เช่น 
ในส่วน K, P, A ก็ให้ซ่อมตรงคะแนนในส่วนน้ัน  

๔.๘ ข้ันตอนและแนวปฏิบัติในการแก ้“๐” ของนักเรียน  
๔.๘.๑ ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลสำรวจนกัเรียนที่มผีลการเรียน “๐” และกำหนดวัน เวลา สอบแก้

ตัวตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ  
๔.๘.๒ แจ้งให้นกัเรียนที่มผีลการเรียน “๐” ได้รับทราบ  
๔.๘.๓ ฝ่ายวิชาการแจง้ครูทีป่รกึษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามดำเนินการแก้ “๐”  
๔.๘.๔ นักเรียนที่ติด “๐” มายื่นคำร้องขอแก้ “๐” ทีฝ่่ายวิชาการ และฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครูประจำ

วิชารับทราบ พร้อมกับใบคำร้องขอสอบแก้ตัวของนักเรียน 
๔.๘.๕ ครูประจาวิชาดาเนินการสอนซ่อมเสริมและให้นกัเรียนสอบแก้ตัว  
๔.๘.๖ ครูประจาวิชานาผลการสอบแก้ตัวของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ  
๔.๘.๗ ฝ่ายวิชาการแจง้ผลการสอบแก้ตัวให้นักเรียนและครทูี่ปรกึษารับทราบ  
๔.๙ ระดับผลการเรียนหลงัจากนกัเรียนทาการสอบแก้ตัวแล้วอยู่ที่ “ ๐ ” หรือ “ ๑ ” เท่านั้น ระดับ

ผลการเรียนหลงัสอบแก้ตัวถ้านักเรียนยังได้ “ ๐ ” อยู ่ให้นกัเรียนผู้นั้นเรียนซ้ำใหมห่มดทัง้รายวิชา 
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๕. แนวปฏิบัติในการเรียนซ้ำ 
ในการจัดให้นักเรียน “ เรียนซ้ำ ” มีแนวปฏิบัติดังนี ้ 
๕.๑ ให้ครูผูส้อนเดิมในรายวิชาน้ันเป็นผูร้ับผิดชอบสอนซ้ำ  
๕.๒ การดำเนินการ “เรียนซ้ำ” เป็นหน้าที่โดยตรงของครูผูส้อน เมื่อมีนักเรียน“เรียนซ้ำ” ในรายวิชา

ที่รับผิดชอบต้องดำเนินการ “เรียนซ้ำ” ให้เสรจ็สิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไมส่ามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ตามกำหนด ให้รายงานฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ดำเนินการใดๆ ถือว่าบกพรอ่งต่อหน้าทีร่าชการ  

๕.๓ ครผููส้อนและนกัเรียนกำหนดจัดตารางเรียนร่วมกันใหจ้ำนวนช่ัวโมงครบตามระดบัช้ัน และครบ
ตามหน่วยการเรียนของรายวิชาน้ัน ๆ ครผููส้อนอาจมอบหมายงานให้ในช่ัวโมงที่กำหนด จะสอนหรือ
มอบหมายงานให้ทำ จะมากหรือน้อยต้องพจิารณาตามความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล  

๕.๔ สาหรับช่วงเวลาที่จัดให้เรียนซ้ำอาจทาได้ดังนี ้ 
๗.๔.๑ ช่ัวโมงว่าง  
๗.๔.๒ ใช้เวลาหลังเลิกเรียน  
๗.๔.๓ วันหยุดราชการ  
๗.๔.๔ สอนเป็นครัง้คราวแล้วมอบหมายงานใหท้ำ  
๕.๕ การประเมินผลการเรียนให้ดำเนินการตามระเบียบการประเมินผลทุกประการ  
๕.๖ ครผููส้อนสง่ผลการเรียนซ้ำพร้อมกับการประเมินผลปลายภาคเรียนให้ฝ่ายวิชาการ  
๕.๗ ข้ันตอนและแนวปฏิบัติในการ “เรียนซ้ำ” ของนักเรียน  

๕.๗.๑ ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลสำรวจและแจง้นักเรียนทีต่้อง “เรียนซ้ำ” รบัทราบ  
๕.๗.๒ ฝ่ายวิชาการแจง้ครูทีป่รกึษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดำเนินการ “เรียนซ้ำ 
๕.๗.๓ นักเรียน “เรียนซ้ำ” มายื่นคำรอ้งขอ “เรียนซ้ำ” ที่ฝา่ยวิชาการ  
๕.๗.๔ ฝ่ายวิชาการแจง้ให้ครปูระจำวิชารับทราบ เพื่อดำเนนิการ “เรียนซ้ำ” ของนกัเรียน ตาม

แนวฏิบัติ  
๕.๗.๕ ครูประจำวิชานำผลการประเมินการ “เรียนซ้ำ”ของนักเรียนรายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ  
๕.๗.๖ ฝ่ายวิชาการแจง้ผลการ“เรียนซ้ำ”ให้นักเรียนและครทูี่ปรกึษารับทราบ 

  
๖. แนวปฏิบัติการจัดสอนแทน  
 

๖.๑ ทกุครั้งที่มีครูในสายช้ันติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ไม่สามารถมาปฏิบัตริาชการได้ ให้ครู
วิชาการหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมาย จัดใหม้ีการสอนแทนในช่ัวโมงนั้น ๆ ถ้าจัดไม่ได้ให้แจง้ผูบ้รหิาร  

๖.๒ บันทึกการจัดสอนแทนในเอกสารที่ผูบ้รหิารแจกใหทุ้กครั้ง  
๖.๓ ประธานสายช้ันหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายสง่บันทึกการจดัสอนแทน 
๖.๔ ประธานสายช้ันสาระรวบรวมการสอนแทนเมื่อสิ้นภาคเรียนทกุภาคเรียน สง่ผูบ้รหิาร  

 
หมายเหตุ   เมื่อครทู่านใดมีธุระจำเป็นที่จะต้องลากจิ หรือ ไปราชการ จะตอ้งทำการแลกช่ัวโมงสอน หรือ 
จัดเตรียมเอกสาร เช่น ใบงาน ใบความรู ้หรือ มอบหมายงานให้นักเรียนทำในช่วงเวลาดังกล่าว แล้วมอบให้
หัวหน้ากลุ่มสาระเพื่อใหผู้้ทีท่ำการสอนแทนจะได้ทำการสอนต่อไป  
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๗. แนวปฏิบัติการส่งแผนการจัดการเรยีนรู้  
ครูทุกคนจะต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้ ก่อนนำไปจัดกจิกรรมการเรียนรู้ให้กับนกัเรียน และมีแนว

ปฏิบัติดังนี ้ 
๗.๑ ให้ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด เพื่อกำหนด

ขอบข่ายสาระที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน มกีารจัดทำโครงสร้างรายวิชาและแผนการประเมินให้
ครบถ้วน ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีองค์ประกอบของแผนครบถ้วน โดยยึดรูปแบบที่ฝ่ายบรหิาร
กำหนดให ้ 
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย  

๑. รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้  
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด  
๓. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้  
๔. สาระการเรียนรู ้ 
   ๔.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
   ๔.๒ สาระการเรียนรูท้้องถ่ิน (ถ้ามี)  
๕. สมรรถนะผู้เรียน (เฉพาะหัวข้อที่ต้องการประเมินผู้เรียน)  

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เฉพาะหัวข้อที่ต้องการประเมินผู้เรียน)  
๗. กจิกรรมการเรียนรู้  
๘. การวัดและการประเมินผล  
๙. สือ่/แหล่งเรียนรู้  

หมายเหต ุอาจมกีารเพิ่มเติมรายละเอียดได้ตามความเหมาะสมและธรรมชาติของวิชาที่จัดกิจกรรม  
๗.๒ ให้คุณครบูันทึกรายงานการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอหัวหน้าสถานศึกษา เพื่อให้ความ

เห็นชอบก่อนนำแผนไปใช้จัดกิจกรรมใหก้ับนักเรียน  
๗.๓ การจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของคร ูให้จัดส่งที่ผูบ้รหิารก่อนนำไปใช้จัดกิจกรรม ๒ สปัดาห ์

โดยให้สง่อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครัง้ และใหเ้จ้าหน้าที่ธุรการเป็นผูร้วบรวม ตรวจสอบและรายงานผู้บรหิาร
ทราบทุกวันศุกร ์หากไม่รายงานถือว่าบกพร่องต่อหน้าที ่ 

๗.4 หลังจากจัดการเรียนรูจ้นครบหน่วยการเรียนรู้ ให้มกีารวัดและประเมินผลผูเ้รียนให้เสรจ็สิ้น โดย
แจ้งข้อมลูนักเรียนผ่านเกณฑก์ารประเมินและไมผ่่านเกณฑ์ ในกรณีที่นักเรียนไมผ่่านเกณฑ์ให้ทาการซอ่นเสรมิ
และหาวิธีช่วยเหลอื ดำเนินการประเมินผลจนกระทัง่นักเรียนผ่านเกณฑก์ารประเมินทัง้หมดในหน่วยน้ัน ๆ 
ก่อนจะไปสอนในหน่วยการเรียนรู้ถัดไป  
 
๘. แนวปฏิบัติในการเขา้ห้องเรียนและออกจากห้องเรียนของครูผู้สอน  

ในการเข้าใช้ห้องเรียนของครซูึ่งเป็นห้องเรียนที่ต้องใช้ร่วมกนัจึงจำเป็นต้องช่วยกันรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบวินัย และจะต้องรบัผิดชอบร่วมกนั โดยมีข้อปฏิบัติดังนี ้ 

๘.๑ ให้คุณครเูข้าห้องเรียนทีร่ับผิดชอบสอนตามตารางสอนที่ทางฝ่ายบริหารวิชาการจัดให้ ให้ตรง
เวลาและสอนให้เต็มเวลาทีก่ำหนด  

๘.๒ หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการใช้หอ้งเรียน ในการจัดกจิกรรมให้แจ้งใหผู้้ทีร่ับผิดชอบ
ห้องนั้น ๆ ทราบล่วงหน้าและมีการลงบันทึกการใช้ห้องให้เรยีบร้อย เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เป็น
ต้น  
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      ๘.๓ ให้คุณครูเข้าสอนให้ตรงเวลาตามตารางสอนกำหนด หากติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ให้มอบหมาย 
ให้มีผูส้อนแทน การมอบหมายงานใหเ้ด็กปฏิบัติเพียงลำพงัโดยไม่มีครูควบคุมเป็นสิง่ไม่ควรกระทำ เนื่องจาก
เป็นละทิ้ง/ทอดทิง้หน้าที่ในการสอน ซึ่งมีความผิดชัดเจน  

๘.๔ การจัดการเรียนรู้ควรจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้
นักเรียนได้มสี่วนร่วมในการคิดและลงมือปฏิบัต ิใช้สื่อการเรยีนที่หลากหลายทันสมัย มีการวัดและประเมินผล
ที่หลากหลายเน้นที่พัฒนาการของผูเ้รียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล   

๘.๕ ก่อนหมดเวลาเรียน ให้นักเรียนได้จัดโต๊ะ-เก้าอี้ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย จัดเก็บสิ่งของเข้าที่ให้
เรียบร้อยและเก็บกวาดหอ้งเรียนให้สะอาด ทิง้ขยะ สำรวจความเรียบร้อยกอ่นออกจากห้อง เช่น ไฟฟ้าและพัด
ลม ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ใหเ้รียบร้อย  

๘.๖ ออกจากห้องเรียนเมือ่หมดเวลาและมเีสียงสญัญาณดัง  
หมายเหต ุหากห้องเรียนสกปรก ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่พรอ้มให้นกัเรียนเข้าไปใช้บริการ ให้
รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรใหผู้้บริหารทราบทันที และครทูี่ใช้ห้องเรียนกอ่นช่ัวโมงนั้นนั้นจะต้องรับผิดชอบ
เพราะเป็นหน้าที่ของครูผู้นั้นโดยตรง ทัง้นี้จะพิจารณาจากตารางการใช้ห้องตามตารางสอนทีฝ่่ายบริหาร
วิชาการจัดไว้ไห้ กรณีห้องข้างเคียงไมม่ีครเูข้าสอนหรือครูเข้าห้องสายและนกัเรียนสง่เสียงดัง รบกวนการเรียน
ของห้องอื่น ให้ครูที่ไดร้ับความเดอืดร้อนรายงานใหฝ้่ายบรหิารวิชาการทราบทันที เพื่อรายงานใหผู้้อำนวยการ
ทราบต่อไป 

๙. เอกสาร ปพ. ๕  
๙.๑ ฝ่ายวิชาการได้จัดทำ ปพ. ๕ พรอ้มรายช่ือนักเรียนทุกห้อง ครูทกุท่าน ทุกรายวิชารับได้ทีฝ่่าย

วิชาการ  
๙.๒ การบันทึกรายการต่างๆ  
๙.๒.๑ การวิเคราะหผ์ู้เรียน  
๙.๒.๒ การวิเคราะหผ์ู้เรียน ด้านพฤติกรรม ให้ใช้ผลการประเมิน SDQ   

 ๙.๒.๓ การบันทึกเวลาเรียนในช่องวันที ่ให้ใส่วัน จันทร-์วันศุกร์  
๙.๒.๔ ให้ใสเ่ครื่องหมาย ลงในช่องเวลาเรียนของนักเรียนแต่ละคน ถ้านักเรียนขาด ลา ให้ใส ่(ข) 

ขาดเรียน (ล) ลา  
๙.๒.๕ ช่องรวมเวลาเรียน ตัวเลขด้านบน คือรอ้ยละ ๘๐ ของเวลาเรียน ด้านล่าง คือจำนวนช่ัวโมง  
๙.๒.๖ อัตราส่วนคะแนน ให้เป็นไปตามหลักสูตรของแตล่ะกลุ่มสาระ  
๙.๒.๗ การสอบจุดประสงค์ และการสอบกลางภาค ให้ใส่คะแนนที่นักเรียนได้ลงในช่องบันทกึคะแนน 

สาหรับนักเรียนที่ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด หลงัจากมีการสอบแก้ตัวแล้ว จะได้ไม่เกินครึง่ของคะแนน
เตม็ ให้บันทึกดังนี ้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน นกัเรียนสอบได ้๒ คะแนน หลังจากสอบแก้ตัวแล้ว ได ้๖ คะแนน 
(เกณฑ์ที่ครูกำหนด) บันทกึคะแนนเป็น ๒/๖ หากบันทกึเฉพาะ เลข ๒ แสดงว่า นักเรียนยงัไมส่อบแก้ตัวเพื่อ
ปรับคะแนน  
 
หมายเหตุ สำหรบัการบันทกึคะแนน อาจใช้รูปแบบนอกเหนือจาก ปพ. ๕ ของโรงเรียนก็ได้ โดยปิดทับลงไป
ในหน้าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยต้องครบทกุหนว่ยการเรียนรู้ตามหลกัสูตรช้ันเรียนที่ได้กำหนดไว้  
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๙.๒.๘ การวัดและประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ขอรับได้ที๙่.๒.๙ การวัดและ
ประเมินผลด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินในรายวิชาที่รับผิดชอบสอนปิดทับลงไป ปพ. ๕ 
หน้าการวัดและประเมินผลด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  

๙.๒.๑๐ คำอธิบายรายวิชา ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ้พิมพป์ิดทับ หรอืเขียน ก็ได ้ 
 

๑๐. การจัดทำแบบทดสอบกลางภาค/ปลายภาค  
ในการดำเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค แนวปฏิบัติดังนี้  
    ๑๐.๑ ใช้รปูแบบตามทีฝ่่ายวิชาการกำหนด  

๑๐.๒ ครปูระจำวิชาออกข้อสอบโดยให้มีข้อสอบทั้งแบบปรนัยและอัตนัย ในอัตราส่วน ๗๐:๓๐ หรือ
ตามสัดส่วนที่ตกลงกัน  
          ๑๐.๓ ข้อสอบควรครอบคลุมทัง้ ความรู้ความจำ (๑) ความเข้าใจ (๒) การนาไปใช้ (๓) วิเคราะห์ (๔) 
สังเคราะห(์๕) การประเมินค่า  

๑๐.๔ ส่งข้อสอบต้นฉบับ พรอ้มสำเนาครบถ้วนตามจำนวนผู้เข้าสอบ ใหฝ้่ายวิชาการตรวจสอบทัน
ตามกำหนดเวลา หากล่าช้ากว่ากำหนด ถือว่าบกพรอ่งต่อหน้าที่ราชการ  

 
๑๑. การรายงานผลการวัดและประเมนิผลการเรียน  
 

การวัดและประเมินผลการเรียน ทีจ่ะต้องรายงานใหท้ันตามกำหนดเวลาตามปฏิทินงานฝ่ายวิชาการ 
ซึ่งหากล่าช้ากว่ากำหนดถือว่าบกพรอ่งต่อหน้าที่ราชการ มีดงันี ้ 
๑๑.๑ การสง่สมุด ปพ. ๕  
๑๑.๒ แบบบันทึกกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย  
๑๑.๒.๑ กิจกรรมชุมนุม  
๑๑.๒.๒ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี   
๑๑.๒.๓ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  
๑๑.๒.๔ กิจกรรมแนะแนว  
๑๑.๓ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ครทูี่ปรึกษา) แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  
(ครูผูส้อน)  
๑๑.๔ การบันทึกข้อมลูผลการวัดและประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบตามแบบที่วิชาการกำหนด  
 
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา  
 
๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) (ปพ.๑)  
เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมลูผลการเรียนของผูเ้รียนตามเกณฑ์การผ่านช่วงช้ันของหลักสูตรการศึกษา    
ข้ันพื้นฐานแต่ละช่วงช้ัน ได้แก่ ผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้๘ กลุม่ ผลการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห ์เขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของโรงเรียน และผลการประเมินกจิกรรมพัฒนา
ผู้เรียน โรงเรียนจะต้องจัดทำและออกเอกสารนี้ให้กบัผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อจบการศึกษาแต่ละช่วงช้ัน เพื่อ
ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไปนี ้ 
-แสดงผลการเรียนของผูเ้รียนตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน  
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๑๑.๒.๓ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์  
๑๑.๒.๔ กิจกรรมแนะแนว  
๑๑.๓ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ครทูี่ปรึกษา) แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  
(ครูผูส้อน)  
๑๑.๔ การบันทึกข้อมลูผลการวัดและประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบตามแบบที่วิชาการกำหนด   
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา  
๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) (ปพ.๑)  

เป็นเอกสารสาหรับบันทึกข้อมลูผลการเรียนของผูเ้รียนตามเกณฑ์การผ่านช่วงช้ันของหลักสูตร
การศึกษาข้ันพืน้ฐานแต่ละช่วงช้ัน ได้แก่ ผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม ผลการประเมินการ
อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของโรงเรียน และผลการประเมินกจิกรรม
พัฒนาผูเ้รียน โรงเรียนจะต้องจัดทาและออกเอกสารนี้ให้กบัผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อจบการศึกษาแต่ละช่วง
ช้ัน เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้  
- แสดงผลการเรียนของผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน  
- รับรองผลการเรียนของผูเ้รียนตามข้อมลูที่บันทึกในเอกสาร  
- ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกศึกษาของผู้เรียน  
- ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพือ่สมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงานหรือ ขอรบัสิทธิประโยชน์อื่นใดที่พึงมี  
พึงได้ตามวุฒิการศึกษาน้ัน 
 
๒. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) (ปพ.๒)  
เป็นวุฒบิัตรทีม่อบให้ผูเ้รียนที่สำเรจ็การศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพือ่ประกาศและรบัรองวุฒิ
การศึกษาของผู้เรียน ส่งผลให้ผูเ้รียนไดร้ับศักดิ์และสทิธิต่างๆ ของผูส้ำเร็จการศึกษาตามวุฒิแห่ง
ประกาศนียบัตรนั้น ประกาศนียบัตรสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี ้ 
-แสดงวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน  
-ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผูเ้รียน  
-ใช้เป็นหลกัฐานแสดงวุฒิการศึกษา เพือ่สมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงานหรือขอรบัสิทธิประโยชน์  
อื่นใด ที่พงึมีพงึได้ตามวุฒิการศึกษาแห่งประกาศนียบัตรนั้น 
 
๓. แบบรายงานผูส้ำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  
เป็นเอกสารสำหรับสรปุผลการเรียนของผู้สำเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานแต่ละช่วงช้ัน โดย
บันทึกข้อมลูของผูเ้รียนทีจ่บการศึกษาช่วงช้ันเดียวกัน รุ่นเดยีวกัน ไว้ในเอกสารฉบบัเดียวกัน เป็นเอกสารที่
ผู้บริหาร โรงเรียนใช้สำหรับตัดสนิและอนมุัติผลการเรียนใหผู้้เรียนจบช่วงช้ัน เป็นเอกสารทางการศึกษาที่
สำคัญทีสุ่ด ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัตหิรือคุณวุฒิทางการศึกษาของผูเ้รียน ผู้ที่มรีายช่ือในเอกสารนีทุ้กคน 
จะได้รับรองวุฒิทางการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ แบบรายงานผูส้ำเรจ็การศึกษา นาไปใช้ประโยชน ์
ดังนี้  
-เป็นเอกสารสำหรบัตัดสินและอนุมัตผิลการเรียนให้ผูเ้รียนเป็นผูส้ำเร็จการศึกษา  
-เป็นเอกสารสำหรบัตรวจสอบ ยืนยัน และรบัรองความสำเรจ็และวุฒกิารศึกษาของผูส้ำเร็จ  
การศึกษาแต่ละคนตลอดไป   
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๔. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.๔)  
โรงเรียนจะจัดทำเอกสารนี้และมอบให้ผูเ้รียนทุกคนเมื่อจบช่วงช้ัน หรอืจบหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน เอกสารนี้จะใช้บันทึกผลการประเมินผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่โรงเรียนกำหนด
เป็นคุณลักษณะ อันพงึประสงค์ของโรงเรียนแตล่ะประการอย่างต่อเนื่อง และสรุปผลการประเมินเมื่อจบช่วง
ช้ัน เพื่อให้ผูเ้รียนนาไปใช้แสดง หรอืรบัรองคุณลักษณะของตน ควบคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
แบบแสดงผลการพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.๔) นาไปใช้ประโยชน์ ดังนี ้ 
-แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้เรียนแต่ละประการ  
-ใช้เป็นหลกัฐานแสดงคุณสมบัติของผูเ้รียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อสมัครทำงาน หรือเมื่อมีกรณีอื่นใดทีผู่้เรียน
ต้องแสดงคุณสมบัตเิกี่ยวกับประวัติความประพฤติหรือคุณความดีต่างๆ  

๕. แบบบันทึกการพัฒนาคณุภาพผูเ้รียน (ปพ.๕)  
เป็นเอกสารทีโ่รงเรียนจัดทำข้ึน เพือ่ใหผู้้สอนใช้บันทึกข้อมลูการวัดและประเมินผลการเรียนของผูเ้รียน ตาม
แผนการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรบัพิจารณาตัดสินผลการเรียนแต่
ละรายวิชา เอกสารบันทึกผลการพฒันาคุณภาพผู้เรียนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ดังนี ้ 
-ใช้เป็นเอกสารประกอบการดำเนินงานในการวัดและประเมนิผลการเรียนของผู้เรียน  
-ใช้เป็นหลกัฐานสำหรบัตรวจสอบ รายงานและรบัรองข้อมลูเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการวัด  
และประเมินผลการเรียน  
 
๖. เอกสารรายงานผลการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีนรายบุคคล (ปพ.๖)  

เป็นเอกสารทีโ่รงเรียนจัดทำข้ึนเพื่อบันทึกข้อมลูการประเมินผลการเรียนรู้และพฒันาการด้านต่างๆ 
ของผู้เรียนแต่ละคน ตามเกณฑ์การผ่านช่วงช้ันของหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมทัง้ข้อมลูด้านอื่นๆ ของ
ผู้เรียนทั้งที่บ้านและโรงเรียน โดยจัดทำเป็นเอกสารรายบุคคล เพื่อใช้สาหรบัสือ่สารใหผู้้ปกครองของผูเ้รียนแต่
ละคนได้ทราบผลการเรียนและพฒันาการด้านต่างๆ ของผู้เรยีนอย่างต่อเนื่อง แบบรายงานผลการพฒันา
คุณภาพผู้เรียนรายบุคคล นาไปใช้ประโยชน์ ดงันี ้ 
-รายงานผลการเรียน ความประพฤติ และพฒันาการของผู้เรียนใหผู้้ปกครองได้รบัทราบ  
-ใช้เป็นเอกสารสื่อสาร ประสานงานเพือ่ความร่วมมือในการพัฒนาและปรบัปรุงแก้ไขผู้เรียน  
-เป็นเอกสารหลักฐานสาหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนและพฒันาการต่างๆ ของ ผูเ้รียน 
 
๗. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.๗)  
เป็นเอกสารทีโ่รงเรียนจัดทำข้ึน เพือ่ใช้เป็นเอกสารสำหรับรบัรองสถานภาพผูเ้รียนหรอืผลการเรียนของผู้เรียน
เป็นการช่ัวคราวตามที่ผูเ้รียนร้องขอ ทัง้กรณีที่ผูเ้รียนกาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนและเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว 
ใบรับรองผลการศึกษา นาไปใช้ประโยชน์ดังนี ้ 
-รบัรองความเป็นผูเ้รียนของโรงเรียนที่เรียนหรือเคยเรียน  
-รบัรองและแสดงความรู้ วุฒิของผูเ้รียน  
-ใช้เป็นหลกัฐานแสดงคุณสมบัติของผูเ้รียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าทางาน หรอืเมือ่มีกรณีอื่นใดที่
ผู้เรียนต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู้ หรือสถานะ การเป็นผู้เรียนของตน  
-เป็นหลักฐานสาหรับการตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใช้สิทธ์ิความเป็น ผู้เรียน หรือการได้รบัการรบัรองจาก
โรงเรียน  
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๘. ระเบียนสะสม (ปพ.๘)  
เป็นเอกสารทีโ่รงเรียนจัดทาข้ึนเพื่อบันทึกข้อมลูเกี่ยวกับพฒันาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ เป็น

รายบุคคล โดยจะบันทกึข้อมลูของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ๑๒ ป ีระเบียนสะสม นาไปใช้ประโยชน์ดังนี้  
-ใช้เป็นข้อมลูในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผู้เรียน  
-ใช้เป็นข้อมลูในการพัฒนาปรบัปรุงบุคลิกภาพ ผลการเรียนและการปรบัตัวของผู้เรียน  
-ใช้ติดต่อสื่อสาร รายงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครอง  
-ใช้เป็นหลกัฐานสาหรบัการตรวจสอบ รับรอง และยืนยันคุณสมบัติของผูเ้รียน  
 
๙. สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.๙)  
         เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทำข้ึน เพื่อแสดงรายวิชาทัง้หมดตามหลักสูตรของโรงเรียนแตล่ะช่วงช้ัน 
พร้อมด้วยรายละเอียดของแตล่ะรายวิชา ประกอบด้วย ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา และผล
การประเมินผลการเรียนของผู้เรียน เพื่อให้ผูเ้รียนใช้ศึกษาหลักสูตรของ โรงเรียนว่ามรีายละเอียดอะไรบ้าง 
สำหรับการวางแผนการเรียนและใช้สิทธ์ิในการเทียบโอนผลการเรียนได้ถูกต้อง เหมาะสมกบัความสามารถของ
ตน สมุดบันทกึผลการเรียนรู ้(ปพ.๙) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ดังนี้  

-ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนในแตล่ะช่วงช้ัน  
-บันทกึและแสดงผลการเรียนของผูเ้รียนในการเรียนแต่ละรายวิชา  
-รายงานผลการเรียนรู้ใหผู้้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ  
-ใช้เป็นข้อมลูในการเทียบโอนผลการเรียน ในกรณีที่ผูเ้รียนยา้ยโรงเรียน  
-เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน รายงาน และรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 

 


