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คํานํา 

 
คูมือปฏิบัติงานกลุมบริหารวิชาการ ฉบับนี้ เปนเอกสารท่ีไดพรรณนางานเก่ียวกับ

ขอบขายงาน บทบาทและหนาท่ีของผูรับผิดชอบงาน วาดวยการกําหนดหลักเกณฑการแบงสวน

ราชการและอํานาจหนาท่ีของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงไดกําหนดมาตรฐานของงานไวอยาง

ชัดเจน ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค  ยุทธศาสตร แนวปฏิบัติงานวัดผล โดยมี

วัตถุประสงคใหครู บุคลากรในกลุมบริหารวิชาการและท่ีเก่ียวของทุกคนไดปฏิบัติงานอยางมี

เปาหมาย มีระบบในการทํางาน ตลอดจนมีการพัฒนางานอยูเสมอ 

กลุมบริหารวิชาการ ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร คณะ

ผูจัดทําเอกสารคูมือปฏิบัติงานกลุมบริหารวิชาการ ตลอดจนผูท่ีเก่ียวของทุกทาน ท่ีไดดําเนินการ

รวมกันกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในครั้งนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้ จะเปนแนวทาง

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนบพิตําวิทยาไดเปนอยางดี เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตอไป 

 

 

( นายศรีรักษ  เรืองรัตน ) 

                                          หวัหนากลุมบริหารวิชาการ 

                                         โรงเรียนนบพิตําวิทยา 

          

            

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



สารบัญ 

เนื้อหา          หนา 

คํานํา           

สารบัญ        

โครงสรางการบรหิารงานโรงเรียนนบพิตําวิทยา     ๑ 

ผังการบริหารงานกลุมบริหารวิชาการ      ๒ 

วิสัยทัศน         ๓ 

พันธกิจ          ๓ 

เปาประสงค         ๓  

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ       ๓ 

งานในกลุมบริหารวิชาการ        ๔ 

แนวปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการ       ๑๒ 
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๒ 

โครงสรางการบริหารงานกลุมบริหารวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการ 

นายประพฤติ วงศชนะ 

 

 

 

รองผูอํานวยการ 

หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

นายศรีรักษ เรืองรัตน 

รองหัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

นางธนาภรณ กรรณิการณ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

นายสมเจตน  กั๋งเซง 

งานสํามะโนนักเรียน 

นายณรงค  กิจแถลง 

 
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู 

นางสาวพนิดา  อินณรงค 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

นางพรปวีณ จันทรชิต 

 
งานบริหารหลักสูตร 

นายศรีรักษ  เรืองรัตน 

งานกลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

นายศรีรักษ  เรืองรัตน 

งานหองสมุด 

นางสาวสณี  บายนน 

งานแนะแนว 

นางอํานวย  รักเถาว 

งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

นายสบาย ทองสลัก 

งานวัดผลประเมินผล 

นางธนาภรณ  กรรณิการ 

งานเทียบโอนผลการเรียนและ GPA 

นางสาวพนิดา อินณรงค 

 

งานวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน 

นางพิชญาภรณ  กาญจนอดม 

งานทะเบียนนักเรียน 

นางสาวมณฑา  แกวประวัติ 

 

 

งานสงเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

นางสาวศิริการต บรมสข 

งานอาเซียนศึกษา 

นางสาวสมาลี  หวันนรัตน 

 

งานสงเสริมศิลปะพื้นบาน 

นางสพรพรรณ  รักษจันทร 

งานเศรษฐกิจพอเพียง 

นายศรีรักษ  เรืองรัตน 

 

งานโรงเรียนในฝน 

นางสาวมณฤดี  วงศเมฆ 

งานแผนงานและสํานักงาน 

นางพรปวีณ  จันทรชิต 

 

หัวหนากลุมสาระภาษาไทย 

นางนิรัตน  หอมทิพย 

หัวหนากลุมสาระคณิตศาสตร 

นางสาวพนิดา  อินณรงค 

หัวหนากลุมสาระวิทยาศาสตร 

นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 

หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษาฯ 

นางนฤมล  นิลกรรณ 

หัวหนากลุมสาระสขุศึกษาและพลศึกษา 

นางพิชญาพรณ กาญจนอดม 

หัวหนากลุมสาระศิลปะ 

นายสบาย  ทองสลัก 

หัวหนากลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

นางสาวชติมา  จยบตร 

หัวหนากลุมสาระภาษาตางประเทศ 

นางอํานวย  รักเถาว 

หัวหนางานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

นายศรีรักษ  เรืองรัตน 

หัวหนางานนักศึกษาวิชาทหาร 

นางสาวมณฤดี  วงศเมฆ 

งานนิเทศและติดตามผล 

นายศรีรักษ  เรืองรัตน 

งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

นายศรีรักษ  เรืองรัตน 
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๓ 

คูมือปฏิบัตงิานกลุมบริหารวิชาการ 

วิสัยทัศน 

มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพทางดานวิชาการ เต็มตามศักยภาพ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และพัฒนา

เทคโนโลยีใหมีความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรูคูคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือดํารงชีวิตในชุมชนและสังคมไดอยางมีความสุข 

 

พันธกิจ 

1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและเต็มตามศักยภาพ 

2. พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อยูใน

สังคมโลกอยางมีความสุขบนพ้ืนฐานของความเปนไทย 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. พัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. ประสานความรวมมือกับองคกรทุกภาคสวนในการบริหารและจัดการศึกษาตามหลักธรรมภิบาล 

 

เปาประสงค 

1. ผูเรียนไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

2. ผูเรียนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและดํารงตนอยูในสังคมโลกอยางมีความสุข บนพ้ืนฐาน

ของความเปนไทยและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

4. สถานศึกษามีสภาพแวดลอมและเอ้ือตอการเรียนรู มีนวัตกรรม และเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. องคกรทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 

งานวิชาการเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ี พ.ร.บ.  การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพ่ิมเติม 

( ฉบับ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕ มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากท่ีสุดดวยเจตนารมณท่ีจะให

สถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัวรวดเร็ว  สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา  ชุมชน  

ทองถ่ิน และ การมีสวนรวมจากผูท่ีมีสวนไดเสียทุกฝาย ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการ
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๔ 

บริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล   ประเมินผล  รวมท้ังวัดปจจัย 

เก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ชุมชน  ทองถ่ินไดอยางมีคุณภาพ และ มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหการบริหารงานดานวิชาการมีอิสระ  คลองตัว  รวดเร็ว และ สอดคลองกับความตองการของ

นักเรียน สถานศึกษา  ชุมชน ทองถ่ิน 

๒. เพ่ือใหการบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนไดมาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคลองกับระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาตนเอง และ จากการประเมินหนวยงาน

ภายนอก 

๓. เพ่ือใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู ตลอดจนปจจัยหนุนการเรียนรูท่ีสนองตอความ

ตองการของผูเรียน ชุมชน และ ทองถ่ิน  โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ 

๔. เพ่ือใหโรงเรียนไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของบุคคล 

ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน และ สถาบันอ่ืนๆอยางกวางขวาง 

ขอบขายภารกิจ 

๑. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 

๒. การจัดทําทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล 

๓. การบริหารกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

๔. การสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 

๕. การสงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๖. การพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู 

๗. การสรางเครือขายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

 

งานในฝายวิชาการ 

๑. กลุมงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 

๑.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

๑. จัดวางระบบการดําเนินงานดานการเรียนการสอน  การจัดโครงสรางหลักสูตร  พัฒนาหลักสูตร ของกลุม

สาระการเรียนรูตาง ๆ  รวมกับคณะกรรมการบริหารกลุมสาระการเรียนรู 

๒. จัดวิชาสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน  สาระการเรียนรูเพ่ิมเติม  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและจัดตารางสอนใหเอ้ือตอ

การจบหลักสูตรของนักเรียนไดตามหลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
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๕ 

๓. ประสานงานกับงานตางๆ เพ่ือนําขอมูลจัดทําแผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติการ    ใหสอดคลองกับ

นโยบายสถานศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ๔. จัดครูสอนตามความเหมาะสม/จัดตารางเรียนตารางสอน  

๕. พิจารณาเก่ียวกับการกําหนดหนังสือในแตละระดับชั้นใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ

อนุญาตใหใชหนังสือเรียนในสถานศึกษา 

 ๖. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 

๑.๒ งานพัฒนากระบวนการเรียนรู 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 ๑. วางแผนการพัฒนากระบวนการเรียนรูรมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

๒. นิเทศ ติดตาม กํากับ ติดตามการเขาสอนของครูโดยเก็บขอมูล สถิติรายวัน รายสัปดาหรายเดือน เพ่ือ

รายงานใหผูบริหารทราบ 

๓. จัดระบบติดตามตรวจแผนการจัดการเรียนรู  บันทึกการสอน  วิธีการจัดการเรียนรู  การสอนซอมเสริม  

และการจัดการสอนแทน 

๔. ประสานงานและดําเนินการทําโครงการพิเศษท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการเรียนรู  เชน  การสอบวัดความรู

ของกระทรวงศึกษาธิการ  และหนวยงานอ่ืน ๆ  การสงนักเรียนเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานตาง ๆ 

 ๕. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๖. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ป 
 

๑.๓ งานกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 ๑. ควบคุมดูแลการเรียนการสอนภายในกลุมสาระหรืองานท่ีรับผิดชอบใหเปนไปตามโครงสราง ของหลักสูตร 

 ๒. จัดทําโครงการ  แผนงาน  และงบประมาณคาใชจายภายในกลุมสาระหรืองานของแตละปการศึกษา 

 ๓. เปนคณะกรรมการบริหารงานวิชาการโดยตําแหนง 

๔. ควบคุมดูแลหองกลุมสาระ  ทําทะเบียนวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  และสื่อการสอนภายใน กลุมสาระท่ี

รับผิดชอบ 

๕. ตรวจสอบ  สรุปผลการเรียนประจําภาคเรียน/ปการศึกษาของกลุมสาระสงงานวัดและประเมินผลเพ่ือ

ดําเนินการตอไป 

๖. จัดเก็บรวบรวมเอกสาร  หลักฐานเก่ียวกับการประเมินผลอยางเปนระบบระเบียบ  เพ่ือสะดวก ในการ

ดําเนินการและสามารถตรวจสอบได 



คูมือปฏิบัติงานกลุมบรหิารวิชาการโรงเรียนนบพิตําวิทยา                                   

 

 

๖ 

๗. ติดตามผล  และประเมินผลงานในกลุมสาระ  สรุปปญหา  ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริหารวิชาการ

และผูบริหารสถานศึกษา 

   ๘. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๒. กลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษา 

     ๒.๑ สํามะโนผูเรียนและรับนักเรียน 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

๑. กําหนดแผนการจัดชั้นเรียนในแตละปการศึกษาและแผนการจัดนักเรียนเต็มรูปโดยอาศัยขอมูลจากโรงเรียน

ในเขตพ้ืนท่ีบริการ  เสนอผูบริหารใหความเห็นชอบและเสนอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒. จัดวางระบบรับนักเรียนเขาเรียนมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และมัธยมศึกษาปท่ี ๔  ตามแผนการจัดชั้นเรียนตามท่ี

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอนุมัติ 

 ๓. จัดทําประกาศการรับนักเรียน  เตรียมเอกสารหลักฐานและวัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของกับ การรับสมัคร 

๔. จัดทําคําสั่งรับนักเรียนและประสานงานกับคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนฝายตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของเพ่ือ

ดําเนินงานการรับสมัครนักเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

 ๕. กํากับ  ติดตาม  ดูแลการรับนักเรียนตามข้ันตอนอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๖. วางแผนการจัดทําสํามะโนผูเรียนรวมกับงานรับนักเรียนและงานวัดผลประเมินผล 

 ๗. สํารวจนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนประถมศึกษา 

๘. รับขอมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖  ของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนท่ีมีสิทธิ์  

เขาเรียนในโรงเรียนนบพิตําวิทยา 

 ๙. จัดพิมพขอมูลนักเรียนท่ีสมัครใหมทุกประเภทท้ังมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

 ๑๐. จัดเก็บหลักฐานการสมัครเขาเรียนแยกตามประเภทและระดับชั้น 

 ๑๑. จัดทําประกาศผลการสมัครเขาเรียนและประกาศผลการสอบ 

 ๑๒. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๑๓. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ป 
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๗ 

๒.๒ งานพัฒนาแหลงเรียนรู 

๒.๒.๑ งานพัฒนาหองสมุด 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

๑. วางแผนและดําเนินงานหองสมุดตามระบบงาน  เชน  งานจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ งานแยกหมวดหมูหนังสือ 

งานซอมบํารุงรักษาหนังสือ  งานบริการ  จัดทําระเบียนการใชหองสมุด  จัดทําสถิติการใชหองสมุด จัดสงเสริมกิจกรรม

ตาง ๆ  แนะนําหนังสือใหมใหความรูแกบุคลากรเก่ียวกับหองสมุด ฯลฯ 

๒. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๓. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ป 

 

๒.๒.๒ งานพัฒนาแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรยีน 

  หนาท่ีความรับผิดชอบ 

๑. วิเคราะห  ศึกษา  ทบทวนการดําเนินงานและกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายการพัฒนาแหลง

เรียนรู 

๒. วางแผนจัดทําขอมูลแหลงเรียนรูท่ีสอดคลองกับการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ 

๓. จัดทําปายประกาศเอกสารหลักฐานขอมูลชื่อแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนให

นักเรียนทราบ  เพ่ือการศึกษาสืบคน 

๔. วางแผนพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนประเภทตาง ๆ 

๔.๑ ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา…………ฯลฯ 

๔.๒ พิพิธภัณฑหอศิลป  เชน  หองวัฒนธรรม  หองภูมิปญญาทองถ่ิน   

๔.๓ อุทยานการศึกษา  เชน  สวนสมุนไพร  สวนวรรณคดี 

๔.๔ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  เชน  หองคอมพิวเตอร   หองโสตทัศนศึกษา 

๕. วางแผนดําเนินงานใหนักเรียนไดทัศนศึกษาแหลงเรียนรูตามความเหมาะสม 

  ๖. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๗. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ป 

 

๒.๓ งานแนะแนวการศึกษาและบริการแนะแนว 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 ๑. บริการสํารวจขอมูลรายบุคคล 

 ๒. บริการสนเทศในเรื่องสวนตัว  สังคม  การศึกษา  และการประกอบอาชีพ 

 ๓. บริการใหคําปรึกษา 
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๘ 

 ๔. บริการจัดวางตัวบุคคล 

 ๕. บริการติดตามผลนักเรียน 

 ๖. ควบคุม  ดูแล  อุปกรณ  เอกสารตาง ๆ ในหองแนะแนว 

 ๗. จัดทําขอมูล  สถิติ  สารสนเทศงานแนะแนว 

 ๘. จัดบริการทุนการศึกษาแกนักเรียน 

 ๙. จัดทําแผนปฏิบัติงานและพัฒนางานแนะแนว 

 ๑๐. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๑๑. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ป 

๒.๔ งานพัฒนาส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 ๑.ศึกษา  วิเคราะห  จุดออนจุดแข็ง และกําหนดจุดพัฒนางาน พัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี 

ทางการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๒. กําหนดพัฒนาการศึกษา ระยะ ๔ ป 

 ๓. จัดทําแผนงานโครงการพัฒนา ฯ  รายป  อยางมีรูปธรรมกับกลุมสาระการเรียนรู 

 ๔. ปฏิบัติงานและใหบริการการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษารวมกับ งานโสตทัศนศึกษา 

 ๕. รวมกับกลุมสาระการเรียนรูพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ตลอดจนการซอมบํารุง 

 ๖. ผลิตสื่อ  สรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

๗. จัดทําทะเบียนการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ประชาสัมพันธเผยแพรใหกลุมสาระ

การเรียนรูทราบเพ่ือการบริการ 

 ๘. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๙. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ป 

 

     ๒.๕ งานประสานความรวมมือพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนในเครือขายและชุมชน 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 ๑. ศึกษาขอมูลการดําเนินงานโรงเรียนดานความรวมมือพัฒนาวิชาการโรงเรียนเครือขาย และชุมชน 

 ๒. วางระบบกลยุทธ  การพัฒนาวิชาการโรงเรียนเครือขายและชุมชน 

 ๓. กําหนดตัวแทนครู  ตัวแทนชุมชน  เปนคณะกรรมการพัฒนาวิชาการชุมชน 

๔. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการของโรงเรียนเครือขายและชุมชน  ท้ังภายใน และภายนอก

โรงเรียน 

 ๕. ผลักดันใหโรงเรียนเครือขายและชุมชนรวมจัดกิจกรรมในวันวิชาการ 
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 ๖. ประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาวิชาการโรงเรียนเครือขายและชุมชน 

 ๗. รายงานผลการดําเนินงานเปนรูปเลมใหโรงเรียนเครือขายและชุมชนทราบ 

 ๘. สงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

๙. สงเสริม/สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันการศึกษาอ่ืนใน

การจัดการศึกษา 

 ๑๐. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๑๑. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ป 

 

๓. กลุมงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ 

๓.๑ งานวัดและประเมินผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน   

๓.๑.๑ งานวัดและประเมินผลการเรียน 

  ๓.๑.๒ งานเทียบโอนผลการเรียน  และงานGPA 

  ๓.๑.๓ งานทะเบียนนักเรียน 

 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

  ๑. จัดเตรียมและจัดทําบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 

  ๒. จัดทํารายงานผลการจบหลักสูตร  และจัดทําประกาศนียบัตร 

  ๓. รวบรวมตรวจสอบความถูกตอง  และจัดเก็บหลักฐานเอกสารมอบตัวนักเรียน 

  ๔. จัดทํารายชื่อนักเรียนในแตละระดับชั้นใหเลขประจําตัวนักเรียนเขาใหม 

  ๕. จัดใหนักเรียนลงทะเบียนเรียนแตละภาคเรียนตามท่ีโรงเรียนกําหนด 

  ๖. สํารวจและติดตามนักเรียนท่ีมีปญหาทางการเรียน  รายงานใหผูบริหารทราบ 

  ๗. จัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนและใบรับรองผลการเรียน 

  ๘. จัดทําสรุปผลการจบหลักสูตรของนักเรียนในแตละปการศึกษา 

  ๙. จัดทํา GPA  ม.ตน , ม.ปลาย 

  ๑๐. จัดเตรียม  จัดทํา  ปพ.๑ - ปพ.๙   

  ๑๑. ตรวจสมุด ปพ.๕  ใหเปนปจจุบัน 

  ๑๒. วางแผนดําเนินการสอบประจําภาคเรียน  และจัดทําสรุปผล  รายงานผลการเรียน 

  ๑๓. วางแผนดําเนินการสอบแกตัว  จัดเรียนซํ้าและการเรียนซํ้าชั้น 

  ๑๔. รวบรวมและจัดทําสถิติขอมูล  วิเคราะห  วิจัย  เพ่ือปรับปรุงแกไขพัฒนางานวัดผลระดับชั้น 

  ๑๕. ตรวจเช็ค  รับ - สง  ขอสอบวัดผลประจําภาคเรียน 

  ๑๖. จัดทําสรุปผลการเรียน 



คูมือปฏิบัติงานกลุมบรหิารวิชาการโรงเรียนนบพิตําวิทยา                                   

 

 

๑๐ 

  ๑๗. ดําเนินการสอบแกตัว 

  ๑๘. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนท่ีมีปญหา 

  ๑๙. ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๒๐. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ป 

 

     ๓.๒ งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 ๑. วิเคราะหสถานการณดานผลการวิจัยคุณภาพการศึกษา 

 ๒. จัดทําแผนงานโครงการงานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 ๓. ประชาสัมพันธและสงเสริมครูดําเนินการวิจัยรูปแบบตาง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ๔. รวบรวมผลวิจัยของครู  ประชาสัมพันธเผยแพรและแสดงผลงานในวันวิชาการหรือตามโอกาส 

 ๕. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๖. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ป    

 

๓.๓ งานพัฒนาวิชาการอาเซียนในสถานศึกษา 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 ๑.ประสานกับบุคคล/หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา-นักเรียน ใหมีความพรอมสูอาเซียน 

 ๒.จัดกิจกรรมอาเซียนในสถานศึกษาตามความเหมาะสม 

 ๓.ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๓.๔ งานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

๑. ประสานดําเนินการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรูใหพัฒนาตาม

ศักยภาพและความเหมาะสม 

๒. ประสานดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความสามารถพิเศษดานตางๆ และพัฒนาทักษะทาง

วิชาการของนักเรียนสูความเปนเลิศ 

๓. ประสานดําเนินการสงนักเรียนเขาแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับตางๆ ท้ังระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา /

ระดับภาค/ระดับประเทศ 

 ๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๕. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ป 



คูมือปฏิบัติงานกลุมบรหิารวิชาการโรงเรียนนบพิตําวิทยา                                   

 

 

๑๑ 

     ๓.๕ งานพัฒนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียง 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

๑. ประสานดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/จัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน 

 ๒. ติดตาม และประเมินผลผูเรียน วางแผนดําเนินการ พัฒนาสถานศึกษาสูสถานศึกษาพอเพียงอยางตอเนื่อง 

 ๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๓.๖ งานพัฒนาวิชาการ ศิลปะพ้ืนบาน 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

๑. ประสานดําเนินการพัฒนาวิชาการ ศิลปะพ้ืนบานตางๆ เชน  เพลงบอก  มโนราห 

๒. ติดตอประสานกับหนวยงานภายนอก ภูมิปญญาทองถ่ิน พัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความถนัดของ

นักเรียน 

๓. พัฒนาทักษะนักเรียนดานการแสดงศิลปะพ้ืนบานเพ่ือแขงขัน ชวยงานสังคมตามโอกาสตาง ๆ 

๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๓.๗ งานนิเทศการศึกษา 

 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 ๑. จัดระบบการนิเทศการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 

 ๒. ดําเนินการนิเทศการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา 

 ๓. ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 

๔. ติดตาม  ประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนของ

สถานศึกษา 

 ๕. การแลกเปลี่ยนเรียนรู  ประสบการณการจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน  

หรือเครือขายการศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ๖. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๗. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ป 

๓.๘ งานแผนงาน/สํานักงานกลุมบริหารวิชาการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

๑. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานของกลุมงานบริหารวิชาการประจําป  และประจําภาคเรียน  จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน

รายสัปดาหปดประกาศทุกสัปดาห 



คูมือปฏิบัติงานกลุมบรหิารวิชาการโรงเรียนนบพิตําวิทยา                                   

 

 

๑๒ 

๒. ประสานงานกับงานตาง ๆ ในกลุมบริหารงานวิชาการ  เพ่ือนําขอมูลจัดทําแผนโครงการ และแผนปฏิบัติ

การใหสอดคลองนโยบายโรงเรียน  และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 ๓. รวบรวมแผนงานโครงการของงานและกลุมสาระตางๆ เพ่ือเสนอแผนงานของโรงเรียน 

 ๔. ควบคุม/ติดตามการใชงบประมาณตามโครงการ  

 ๕. จัดสํานักงาน / อุปกรณ    ใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานในกลุมบริหารวิชาการ 

 ๖. ประสานงานกับงานสารบรรณดําเนินการตามหนังสือตาง ๆ จัดทําหนังสือสง – เก็บหนังสือตาง ๆ 

 ๗. ทําแบบฟอรม  และเอกสารการปฏิบัติงานตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ 

๘. สํารวจ  และลงทะเบียนวัสดุอุปกรณ  และครุภัณฑสํานักงานกลุมบริหารวิชาการ  เสนอซอมและจัดซ้ือ

จัดหาใหเพียงพอตามความจําเปน 

๙. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๑๐. สรุป  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ป 

๓.๙ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

๑. ประสานดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  วาดวยกฎ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 

๒. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษามีความรู ความเขาใจ ในกฎ หลักเกณฑและวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 

๓. วางแผนดําเนินงานดานการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือนําไปสูการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง และรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 ๔. ประสานงานรวมกันในฝายตางๆ ในสถานศึกษา ในการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๕. จัดทํารายงานประจําป เผยแพรตอสาธารณชน/หนวยงานท่ีเก่ียวของและหนวยงานตนสังกัด 

  

๓.๑๐ งานพัฒนาโรงเรียนในฝน 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

๑. ติดตาม เก็บขอมูลการดําเนินงาน รวมท้ังประสานการดําเนินการ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในฝนอยางยั่งยืน 

๓.๑๑ งานพัฒนาวิชาการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

๑. มีหนาท่ีประสาน ดําเนินการตามแนวทางการจัดการศึกษาในโรงเรียนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 



คูมือปฏิบัติงานกลุมบรหิารวิชาการโรงเรียนนบพิตําวิทยา                                   

 

 

๑๓ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวชิาการ 

 

 ๑. การปฏิบัติการติดตามนักเรียนขาดเรียน/ขาดเรียนนาน 

  ถานักเรียนขาดเรียนนานติดตอกันใหถือปฏิบัติดังนี้  

 ๑.๑ การติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน / ขาดเรียนนานติดตอกัน เปนหนาท่ีโดยตรงของครูท่ีปรึกษา 

 ๑.๒ ถานักเรียนขาดเรียนนานติดตอกัน ๕ วันทําการ โดยไมทราบสาเหตุใหครูท่ีปรึกษาดําเนินการติดตาม

โดยสอบถามจากนักเรียนใกลเคียง ครู–อาจารยหรือผูปกครองแลวแตกรณี แลวแจงใหฝายกิจการนักเรียนทราบ เพ่ือ

ดําเนินการ ตามระเบียบตอไป 

 ๑.๓ ในกรณีท่ีครูท่ีปรึกษาไปพบผูปกครองหรือนักเรียนแลวไดสอบถามสาเหตุและพิจารณาหาทางแกไข หาก

ไมสามารถแกไขได ใหปฏิบัติดังนี้  

  - ถาเปนนักเรียนท่ีกําลังเรียนอยูในชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ตองชี้แจงใหนักเรียนและผูปกครองรับทราบ

ถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับ พรอมกับรายงานการดําเนินงานให

ฝายบริหารรับทราบเพ่ือจะไดดําเนินการตามระเบียบตอไป  

  - ถาเปนนักเรียนท่ีกําลังเรียนอยูในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหผูปกครองมาลาออกใหถูกตอง 

 ๑.๔ ในกรณีท่ีครูท่ีปรึกษา/ หัวหนาระดับไปตามนักเรียนท่ีบานแลวไมพบท้ังผูปกครองและนักเรียน ใหงาน

ทะเบียนนักเรียนดําเนินงานดังนี้  

  ๑.๔.๑ กรณีนักเรียนท่ีเรียนอยูในชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ใหดําเนินการดังนี้  

     ๑.๔.๑.๑ ฝายกิจการนักเรียนแจงขอมูลท่ีงานทะเบียนนักเรียน 

     ๑.๔.๑.๒ งานทะเบียนนักเรียนทําหนังสือของโรงเรียนถึงผูปกครองนักเรียน ถายังไมไดตอบรับให

ทําหนังสือแจงผูนําชมุชน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และรายงานใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีรับทราบ  

  ๑.๔.๒ กรณีนักเรียนท่ีเรียนอยูในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหดําเนินการดังนี้ 

      ๑.๔.๒.๑ ฝายกิจการนักเรียนแจงขอมูลท่ีงานทะเบียนนักเรียน  

      ๑.๔.๒.๒ งานทะเบียนนักเรียนทําหนังสือของโรงเรียนถึงผูปกครองนักเรียน ถายังไมไดตอบรับให 

ทําหนังสือแจงผูปกครองอีกเปนครั้งท่ี ๒ หากยังไมไดรับคําตอบการติดตอครั้งท่ี ๒ ภายใน ๑๐ วัน  งานทะเบียน

นักเรียนขออนุมัติหัวหนาสถานศึกษาจัดทําบัญชีแขวนลอยและจําหนายชื่อออกจากทะเบียนนักเรียนเพราะเหตุขาด

เรียนนานแลวแจงใหครูผูสอน และผูเก่ียวของรับทราบ  

      ๑.๔.๒.๓ งานทะเบียนทําหนังสือแจงผูปกครองนักเรียนทราบวาโรงเรียนไดจําหนายนักเรียนออกแลว  

  

 ๒. แนวทางการปฏิบัติเรื่องการขาดเรียนและขาดเรียนนานของนักเรียน มีดังนี้  

  ๒.๑ ครูท่ีปรึกษา / ครูประจําวิชาสํารวจการมาเรียนของนักเรียนท่ีตนรับผิดชอบทุกวันและทุกชั่วโมงท่ีสอน  



คูมือปฏิบัติงานกลุมบรหิารวิชาการโรงเรียนนบพิตําวิทยา                                   

 

 

๑๔ 

  ๒.๒ เม่ือพบวามีนักเรียนขาดเรียนบอยและขาดเรียนติดตอกันเปนเวลาหลายวันตองปฏิบัติดังนี้  

   ๒.๒.๑ ถาเปนครูประจําวิชาท่ีสอนใหรายงานนักเรียนท่ีขาดเรียนนานและขาดเรียนบอยๆใหครูท่ีปรึกษา

รับทราบ และครูท่ีปรึกษาตองติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียนตามแนวปฏิบัติขอ ๑.๒,๑.๓,๑.๔ แลวแตกรณี 

   ๒.๒.๒ ถาครูท่ีปรึกษาสํารวจแลวพบวานักเรียนในชั้นขาดเรียนบอยและขาดเรียนติดตอกันเปนเวลานาน 

ใหปฏิบัติตามแนวปฏิบัติขอ ๑.๒,๑.๓,๑.๔ 

 ๓. นักเรียนแขวนลอย 

 ความหมายของคํา 

 “นักเรียน” หมายความวา บุคคลท่ีกําลังเรียนอยูในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน 

 “นักเรียนแขวนลอย” หมายความวา นักเรียนท่ีมีรายชื่ออยูในบัญชีรายชื่อนักเรียนในชั้นตาง ๆท่ีโรงเรียน

จัดทําข้ึนตอนตนปการศึกษา  หรือมีชื่ออยูในสมุดประเมินผลรายวิชา   และขาดเรียนนานโดยไมทราบสาเหตุ  ไมมี

ตัวตน  มิไดลาออกจากโรงเรียน และโรงเรียนไมสามารถจําหนายรายชื่อออกจากทะเบียนนักเรียนได 

 ข้ันตอนการจัดทําบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย 

 ๓.๑ เม่ือนักเรียนขาดเรียนติดตอกันเปนเวลา ๕ วันทําการ โดยไมทราบสาเหตุ   ใหปฏิบัติดังนี้ 

  ๓.๑.๑ ครูท่ีปรึกษาบันทึกรายงานหัวหนาระดับชั้น เพ่ือติดตามนักเรียน และดําเนินการสืบหาขอมูล       

เบื้องตน 

  ๓.๑.๒ หวัหนาระดับชั้นรายงาน รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายกิจการนักเรียน และนําเสนอขอมูล 

  ๓.๑.๓ รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายกิจการนักเรียน และคณะกรรมการดําเนินการติดตามนักเรียน

ครั้งท่ี  ๑ 

 ๓.๒ เม่ือนักเรียนขาดเรียนติดตอกันเปนเวลา ๑๐ วันทําการ  โดยไมทราบสาเหตุ ใหปฏิบัติดังนี้ 

  ๓.๒.๑ ครูท่ีปรึกษารายงานหัวหนาระดับชั้น  เพ่ือลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอยและติดตามนักเรียน 

  ๓.๒.๒ หวัหนาระดับชั้นรายงาน รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายกิจการนักเรียน และนําเสนอขอมูล 

  ๓.๒.๓ รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายกิจการนักเรียน  เสนอผูอํานวยการสถานศึกษา  เพ่ือขออนุมัติ

ลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย พรอมเหตุผล 

  ๓.๒.๔ ผูอํานวยการสถานศึกษา  อนุมัติ หรือพิจารณาสั่งการ 

  ๓.๒.๕ นายทะเบียน จัดทําบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 

 

 บทบาทหนาท่ี  

ขอ ๓.๓ อาจารยท่ีปรึกษา มีหนาท่ีดังนี้  

    ๓.๓.๑ สํารวจและติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียนติดตอกัน ๕ วันทาการ และเสนอชื่อนักเรียนตอหัวหนา

ระดับ / ฝายปกครองเพ่ือติดตามนักเรียน  
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๑๕ 

   ๓.๓.๒ สํารวจและติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียนติดตอกัน ๑๐ วันทาการ และเสนอชื่อนักเรียนตอ

หัวหนาระดับ/ฝายปกครอง เพ่ือลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย และติดตามนักเรียน  

ขอ ๓.๔ หัวหนาระดับ/ฝายปกครอง มีหนาท่ีดังนี้ ๖.๑ ติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียนติดตอกัน ๕ วันทาการ ๖.๒ 

เสนอชื่อนักเรียนท่ีขาดเรียนติดตอกัน ๑๐ วันทาการ เพ่ือลงบัญชีรายชื่อนักเรียน แขวนลอย และติดตามนักเรียน ๖.๓ 

เม่ือผูบริหารสถานศึกษา อนุมัติลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอยแลวใหแจงนาย ทะเบียนเพ่ือลงบัญชีรายชื่อนักเรียน

แขวนลอย  

  ขอ ๓.๕ ผูบริหารสถานศึกษา มีหนาท่ีดังนี้  

๓.๕.๑ ตรวจสอบขอมูล  

๓.๕.๒ พิจารณาสั่งการอนุมัติใหลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย หรือสั่งการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร  

  ขอ ๓.๖ นายทะเบียน มีหนาท่ีดังนี้  

     ๓.๖.๑ รับทราบคาสั่งจากผูบริหารสถานศึกษา  

     ๓.๖.๒ จัดทาทะเบียนรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 

 การยกเลิกรายช่ือนักเรียนแขวนลอย 

  ๓.๗ กรณีท่ีนักเรียนมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย กลับมารายงานตัวเพ่ือเขาเรียนตามปกติ  ให

ปฏิบัติดังนี้ 

๓.๗.๑ ครท่ีูปรึกษารายงานหัวหนาระดับชั้น เพ่ือขอยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 

๓.๗.๒ หวัหนาระดับชั้นรายงานรองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายกิจการนักเรียน 

๓.๗.๓ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ฝายกิจการนักเรียน รายงานผูอํานวยการสถานศึกษา 

๓.๗.๔ อํานวยการสถานศึกษา อนุมัติใหยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย คนนั้น 

๓.๗.๕ นายทะเบียนลงบัญชียกเลิกรายชื่อนักเรยีนแขวนลอย คนนั้น 

๓.๘ ขอมูลนักเรียนท่ีมีอยูจริงในปจจุบันของโรงเรียน 

 ฐานขอมูลนักเรียนของโรงเรียน มาจากทะเบียนนักเรียน ในชวงตอนตนปการศึกษา สามารถแบงออกได

สองกลุม ดังนี้ 

 ๓.๘.๑ ขอมูลนักเรียนท่ียังไมสามารถจําหนายออกจากทะเบียนนักเรียนได  เชน นักเรียนท่ีเรียนครบ

หลักสูตร แตไมจบหลักสูตรไดตามกําหนด   นักเรียนท่ีขาดเรียนไปโดยไมไดลาออก 

 ๓.๘.๒ ขอมูลนักเรียนท่ีมีรายชื่ออยูในบัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นตางๆ (หองตางๆ )  ท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึน

ตอนตนปการศึกษา 

 ๓.๘.๓ ในระหวางปการศึกษา จะมีนักเรียนเขา – ออก ระหวางปการศึกษา  แบงออกได  ๓  กลุม ดังนี้ 

 ๓.๘.๓.๑ นักเรียนเขาใหม ระหวางปการศึกษา 

 ๓.๘.๓.๒ นักเรียนท่ีออกกลางคัน ระหวางปการศึกษา 
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๑๖ 

 ๓.๘.๓.๓ นักเรียนท่ีอยูในบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 

 ๓.๘.๔ การรายงานขอมูลจํานวนนักเรยีนท่ีมีอยูจริงในปจจุบันของโรงเรยีน   ตองพิจารณาจากขอมูล 

จํานวนนักเรียนท่ีมีรายชื่อในบัญชีนักเรียนประจําชั้น ท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึนตอนตนปการศึกษา  บวกเพ่ิมดวยจํานวน

นักเรียนท่ีเขาใหมระหวางปการศึกษา  ลบออกดวยจํานวนนักเรียนท่ีลาออกกลางคันระหวางปการศึกษา  และลบออก

ดวยจํานวนนักเรียนท่ีมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 

 

 ๔. แนวปฏิบัติในการแก “๐”  

  ในการแก “๐” มีแนวปฏิบัติดังนี้  

  ๔.๑ ใหนักเรียนแกตัวไดไมเกิน ๒ ครั้ง และกอนแกตัวทุกครั้งนักเรียนตองยื่นคํารองขอสอบแกตัวท่ีฝาย

วิชาการกอน  

  ๔.๒ การดําเนินการสอบแกตัวเปนหนาท่ีโดยตรงของครูผูสอน เม่ือมีนักเรียนติด “๐” ในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ

ตองดําเนินการแก “๐” ใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถาไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนด ใหรายงาน

ฝายวิชาการรับทราบ ถาไมดําเนินการใดๆ ถือวาบกพรองตอหนาท่ีราชการ 

  ๔.๓ ครูผูสอนตองจัดสอนซอมเสริมใหนักเรียนกอนสอบแกตัวทุกครั้ง  

  ๔.๔ ชวงเวลาของการสอบแกตัวใหเปนไปตามกําหนดปฏิทินปฏิบัติงานฝายวิชาการ 

  ๔.๕ ถานักเรียนไมมาสอบแกตัวตามระยะเวลาท่ีกําหนดถือวาไดผลการเรียน “๐” ตามเดิม และมีสิทธิสอบ

แกตัวได ๒ ครั้ง ถานักเรียนสอบแกตัวครั้งท่ี ๒ แลวยังไมผานใหปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการเรียนซํ้า 

  ๔.๖ ครูท่ีปรึกษาเปนผูมีหนาท่ีติดตามผลการเรียนของนักเรียนท่ีอยูในความรับผิดชอบทุกรายวิชา พรอมท้ัง

กวดขันใหนักเรียนมาดําเนินการแก “๐” ตามกําหนดเวลา  

  ๔.๗ การใหนักเรียนสอบแกตัว ครูผูสอนควรดําเนินการดังนี้  

   ๔.๗.๑ ตรวจสอบดูวานักเรียนติด “๐” เนื่องจากไมผานจุดประสงคใดหรือตัวชี้วัดใด 

   ๔.๗.๒ ดําเนินการสอนซอมเสริมในจุดประสงค/ตัวชี้วัดท่ีนักเรียนสอบไมผาน  

   ๔.๗.๓ การดําเนินการสอบแกตัว คําวา“สอบแกตัว”ไมไดหมายความวาจะตองทดสอบดวยขอสอบท่ีเปน

ขอเขียนเทานั้น นักเรียนจะสอบแกตัวอยางไรนั้นตองดูวาในจุดประสงคนั้นนักเรียนไมผานตรงสวนใด เชน ในสวน K, P, 

A ก็ใหซอมตรงคะแนนในสวนนั้น  

  ๔.๘ ข้ันตอนและแนวปฏิบัติในการแก “๐” ของนักเรียน 

   ๔.๘.๑ ฝายวิชาการโดยงานวดัผลสํารวจนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “๐” และกําหนดวัน เวลา สอบแกตัว

ตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝายวิชาการ  

   ๔.๘.๒ แจงใหนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “๐” ไดรับทราบ  

   ๔.๘.๓ ฝายวิชาการแจงครูท่ีปรึกษารับทราบเพ่ือชวยดูแลและติดตามนักเรียนมาดําเนินการแก “๐” 
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๑๗ 

   ๔.๘.๔ นักเรียนท่ีติด “๐” มายื่นคํารองขอแก “๐” ท่ีฝายวิชาการ และฝายวิชาการแจงใหครูประจําวิชา

รับทราบ พรอมกับใบคํารองขอสอบแกตัวของนักเรียน 

   ๔.๘.๕ ครูประจําวิชาดําเนินการสอนซอมเสริมและใหนักเรียนสอบแกตัว  

   ๔.๘.๖ ครูประจําวิชานําผลการสอบแกตัวของนักเรียนมารายงานใหฝายวิชาการรับทราบ 

   ๔.๘.๗ ฝายวิชาการแจงผลการสอบแกตัวใหนักเรียนและครูท่ีปรึกษารับทราบ  

  ๔.๙ ระดับผลการเรียนหลังจากนักเรียนทําการสอบแกตัวแลวอยูท่ี “ ๐ ” หรือ “ ๑ ” เทานั้น   ระดับผล

การเรียนหลังสอบแกตัวถานักเรียนยังได “ ๐ ” อยู ใหนักเรียนผูนั้นเรียนซํ้าใหมหมดท้ังรายวิชา 

 

 ๕. แนวปฏิบัติในการแก “ร”  

 ในการแก “ร” มีแนวปฏิบัติดังนี้  

 ๕.๑ การดําเนินการแก “ร” เปนหนาท่ีโดยตรงของครูผูสอน เม่ือมีนักเรียนติด “ร” ในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ

ตองดําเนินการแก “ร” ใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถาไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนด ใหรายงาน

ฝายวิชาการรับทราบ ถาไมดําเนินการใดๆ ถือวาบกพรองตอหนาท่ีราชการ 

 ๕.๒ การแกไขผลการเรียน “ร” แยกออกเปน ๒ กรณีคือ 

  ๕.๒.๑ ไดระดับผลการเรียน “๐ – ๔” ในกรณีท่ีเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เชน เจ็บปวย หรือเกิดอุบัติเหตุ 

ไมสามารถมาเขาสอบได 

  ๕.๒.๒ ไดระดับผลการเรียน “๐ – ๑” ในกรณีท่ีสถานศึกษาไดพิจารณาแลวเห็นวาไมใชเหตุสุดวิสัย เชน 

มี เจตนาหลบการสอบเพ่ือหวังผลบางอยาง หรือ ไมสนใจทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหทําเปนตน 

 ๕.๓ การแก “ ร ” ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป ถานักเรียนท่ีมีผลการเรียน “ ร ” ไม

มาดําเนินการแก “ร” ใหเสร็จสิ้นตามกําหนดเวลา นักเรียนผูนั้นตองเรียนซํ้าท้ังรายวิชาหรือเปลี่ยนรายวิชาใหม ในกรณี

ท่ีเปนรายวิชาเพ่ิมเติม  

 ๕.๔ ถาหากนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “ ร ” ผูนั้นไมสามารถมาทําการแก “ ร ” ตามกําหนดเวลาไดเนื่องจาก

เหตุสุดวิสัย ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสถานศึกษาจะขยายเวลาการแก “ ร ” ออกไปอีก ๑ ภาคเรียนแตถาพนกําหนด

แลว นักเรียนยังไมมาดําเนินการแก “ ร ” ใหนักเรียนผูนั้นเรียนซํ้าใหมหมดท้ังรายวิชา  

 ๕.๕ ข้ันตอนและแนวปฏิบัติในการแก “ ร ” ของนักเรียน  

  ๕.๕.๑ ฝายวิชาการโดยงานวดัผลสํารวจนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “ ร ” และแจงใหนักเรียนรับทราบ  

  ๕.๕.๒ ฝายวิชาการแจงครูท่ีปรึกษารับทราบเพ่ือชวยดูแลและติดตามนักเรียนมาดําเนินการแก “ ร ”  

  ๕.๕.๓ นักเรียนท่ีติด “ ร ” มายื่นคํารองขอแก “ ร ” ท่ีฝายวิชาการ และฝายวิชาการแจงใหครูประจํา

วิชารับทราบ  

  ๕.๕.๔ ครูประจําวิชาดําเนินการ แก “ ร ” ใหกับนักเรียน  



คูมือปฏิบัติงานกลุมบรหิารวิชาการโรงเรียนนบพิตําวิทยา                                   

 

 

๑๘ 

  ๕.๕.๕ ครูประจําวิชานําผลการแก “ ร ” ของนักเรียนมารายงานใหฝายวิชาการรับทราบ  

  ๕.๕.๖ ฝายวิชาการแจงผลการแก “ ร ” ใหนักเรียนและครูท่ีปรึกษารับทราบ  

 

 ๖. แนวปฏิบัติในการแก “ มส. ”  

 ในการแก “มส.” มีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้  

 ๖.๑ ครูผูสอนไดพิจารณาสาเหตุท่ีนักเรียนไดผลการเรียน “มส.” ซ่ึงมีอยู ๒ กรณีคือ  

  ๖.๑.๑ นักเรียนมีเวลาเรียนไมถึง ๖๐ % ไมมีสิทธิยื่นคํารองขอมีสิทธิ์สอบ  ตองเรียนซํ้าใหมหมด 

  ๖.๑.๒ นักเรียนมีเวลาเรียนไมถึง ๘๐ % แตไมนอยกวา ๖๐ %   

   ๖.๑.๒.๑ ใหนักเรียนยื่นคํารองขอแกผลการเรียน “มส.” จากครูผูสอน  

   ๖.๑.๒.๒ ครูผูสอนตองจัดใหนักเรียนเรียนเพ่ิมเติมเพ่ือใหเวลาครบตามรายวิชานั้น ๆ โดยอาจใช

ชั่วโมงวาง / วันหยุด 

   ๖.๑.๒.๓ เม่ือนักเรียนมาดําเนินการแก “มส.” ตามขอ ๒ แลวจะไดระดับผลการเรียน ๐ – ๑  

   ๖.๑.๒.๔ ถานักเรียนไมมาแก “มส.” ใหเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดใหนักเรียนผูนั้นตองเรียนซํ้า 

   ๖.๑.๒.๕ ถามีเหตุสุดวิสัยไมสามารถมาแก “มส.” ได ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสถานศึกษาท่ีจะ

ขยายเวลามาแก “มส.” ออกไปอีก ๑ ภาคเรียน เม่ือพนกําหนดนี้แลวใหนักเรียนผูนั้นเรียนซํ้าหรือใหเปลี่ยนรายวิชาใหม

ไดในกรณีท่ีเปนรายวิชาเพ่ิมเติม  

 ๖.๒ ข้ันตอนและแนวปฏิบัติในการแก “มส.” ของนักเรียน 

  ๖.๒.๑ ครูประจําวิชาแจงผล “มส. “ ของนักเรียนท่ีฝายวิชาการ 

  ๖.๒.๒ ฝายวิชาการโดยงานวดัผลแจงนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “มส.” รับทราบ  

  ๖.๒.๓ ฝายวิชาการแจงครูท่ีปรึกษารับทราบเพ่ือชวยดูแลและติดตามนักเรียนมาดําเนินการแก “มส.” 

  ๖.๒.๔ นักเรียนท่ีติด“มส.” นําผูปกครองมายื่นคํารองขอแก “มส.” ท่ีฝายวิชาการ ฝายวิชาการแจงใหครู

ประจําวิชารับทราบ เพ่ือดําเนินการแก “มส.”ของนักเรียนตามแนวปฏิบัติการแก “มส.” ของนักเรียน ครูประจําวิชา 

นําผลการแก “มส.” ของนักเรียนมารายงานใหฝายวิชาการรับทราบ ฝายวิชาการแจงผลการแก “มส.” ใหนักเรียนและ

ครูท่ีปรึกษารับทราบ 

 

 ๗. แนวปฏิบัติในการเรียนซํ้า 

 ในการจัดใหนักเรียน “ เรียนซํ้า ” มีแนวปฏิบัติดังนี้  

 ๗.๑ ใหครูผูสอนเดิมในรายวิชานั้นเปนผูรับผิดชอบสอนซํ้า 



คูมือปฏิบัติงานกลุมบรหิารวิชาการโรงเรียนนบพิตําวิทยา                                   

 

 

๑๙ 

 ๗.๒ การดําเนินการ “เรียนซํ้า” เปนหนาท่ีโดยตรงของครูผูสอน เม่ือมีนักเรียน“เรียนซํ้า” ในรายวิชาท่ี

รับผิดชอบตองดําเนินการ “เรียนซํ้า” ใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถาไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตาม

กําหนด ใหรายงานฝายวิชาการรับทราบ ถาไมดําเนินการใดๆ ถือวาบกพรองตอหนาท่ีราชการ  

 ๗.๓ ครูผูสอนและนักเรียนกําหนดจัดตารางเรียนรวมกันใหจํานวนชั่วโมงครบตามระดับชั้น และครบตาม

หนวยการเรียนของรายวิชานั้น ๆ ครูผูสอนอาจมอบหมายงานใหในชั่วโมงท่ีกําหนด จะสอนหรือมอบหมายงานใหทํา จะ

มากหรือนอยตองพิจารณาตามความสามารถของนักเรียนเปนรายบุคคล  

 ๗.๔ สําหรับชวงเวลาท่ีจัดใหเรียนซํ้าอาจทําไดดังนี้  

  ๗.๔.๑ ชั่วโมงวาง  

  ๗.๔.๒ ใชเวลาหลังเลิกเรียน  

  ๗.๔.๓ วันหยุดราชการ  

  ๗.๔.๔ สอนเปนครั้งคราวแลวมอบหมายงานใหทํา 

 ๗.๕ การประเมินผลการเรียนใหดําเนินการตามระเบียบการประเมินผลทุกประการ  

 ๗.๖ ครูผูสอนสงผลการเรียนซํ้าพรอมกับการประเมินผลปลายภาคเรียนใหฝายวิชาการ  

 ๗.๗ ข้ันตอนและแนวปฏิบัติในการ “เรียนซํ้า” ของนักเรียน  

  ๗.๗.๑ ฝายวิชาการโดยงานวดัผลสํารวจและแจงนักเรียนท่ีตอง “เรียนซํ้า” รับทราบ  

  ๗.๗.๒ ฝายวิชาการแจงครูท่ีปรึกษารับทราบเพ่ือชวยดูแลและติดตามนักเรียนมาดําเนินการ “เรียนซํ้า”  

  ๗.๗.๓ นักเรียน “เรียนซํ้า” มายื่นคํารองขอ “เรียนซํ้า” ท่ีฝายวิชาการ  

  ๗.๗.๔ ฝายวิชาการแจงใหครูประจําวิชารับทราบ เพ่ือดําเนินการ “เรียนซํ้า” ของนักเรียน ตามแนวฏิบัติ  

  ๗.๗.๕ ครูประจําวิชานําผลการประเมินการ “เรียนซํ้า”ของนักเรียนรายงานใหฝายวิชาการรับทราบ  

  ๗.๗.๖ ฝายวิชาการแจงผลการ“เรียนซํ้า”ใหนักเรียนและครูท่ีปรึกษารับทราบ  

 

   ๘. แนวปฏิบัติการจัดสอนแทน  

  ๘.๑ ทุกครั้งท่ีมีครูในกลุมสาระการเรียนรู ติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ไมสามารถมาปฏิบัติราชการได ให

หัวหนากลุมสาระ หรือ ผูท่ีไดรับมอบหมาย จัดใหมีการสอนแทนในชั่วโมงนั้น ๆ ถาจัดไมไดใหแจงฝายวิชาการ 

  ๘.๒ บันทึกการจัดสอนแทนในเอกสารท่ีฝายวิชาการแจกใหทุกครั้ง 

  ๘.๓ หัวหนากลุมสาระ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายสงบันทึกการจัดสอนแทนทุกวันศุกร 

  ๘.๔ หัวหนากลุมสาระรวบรวมการสอนแทนเม่ือสิ้นภาคเรียนทุกภาคเรียน สงฝายวิชาการ 

 

 

 



คูมือปฏิบัติงานกลุมบรหิารวิชาการโรงเรียนนบพิตําวิทยา                                   

 

 

๒๐ 

 หมายเหตุ 

 เม่ือครูทานใดมีธุระจําเปนท่ีจะตองลากิจ หรือ ไปราชการ จะตองทําการแลกชั่วโมงสอน หรือ จัดเตรียม

เอกสาร เชน ใบงาน ใบความรู หรือ มอบหมายงานใหนักเรียนทําในชวงเวลาดังกลาว แลวมอบใหหัวหนากลุมสาระ

เพ่ือใหผูท่ีทําการสอนแทนจะไดทําการสอนตอไป 

 

       ๙. แนวปฏิบัติการสงแผนการจัดการเรียนรู 

           ครูทุกคนจะตองมีแผนการจัดการเรียนรู กอนนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียน และมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

           ๙.๑ ใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู มีการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด เพ่ือกําหนดขอบขาย

สาระท่ีจะใชในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทําโครงสรางรายวิชาและแผนการประเมินใหครบถวน ในการจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูใหมีองคประกอบของแผนครบถวน โดยยึดรูปแบบท่ีฝายบริหารวิชาการกําหนดให 

              องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย   

  ๑. รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรูและหนวยการเรียนรู 

  ๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

  ๓. ตัวชี้วัด/จุดประสงคการเรียนรู 

  ๔. สาระการเรยีนรู 

               ๔.๑ สาระการเรียนรูแกนกลาง 

     ๔.๒ สาระการเรียนรูทองถ่ิน (ถามี) 

  ๕. สมรรถนะผูเรียน (เฉพาะหัวขอท่ีตองการประเมินผูเรียน) 

  ๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค (เฉพาะหัวขอท่ีตองการประเมินผูเรียน) 

  ๗. กิจกรรมการเรยีนรู 

  ๘. การวัดและการประเมินผล 

  ๙. สื่อ/แหลงเรียนรู 

  หมายเหตุ อาจมีการเพ่ิมเติมรายละเอียดไดตามความเหมาะสมและธรรมชาติของวิชาท่ีจัดกิจกรรม 

 ๙.๒ ใหคุณครูบันทึกรายงานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู เสนอฝายบริหารวิชาการและหัวหนา

สถานศึกษา เพ่ือใหความเห็นชอบกอนนําแผนไปใชจัดกิจกรรมใหกับนักเรียน 

 ๙.๓ การจดัสงแผนการจัดการเรียนรูของครู ใหจัดสงท่ีหัวหนากลุมสาระการเรียนรูกอนนําไปใชจัด

กิจกรรม ๒ สัปดาห โดยใหสงอยางนอยเดือนละ ๒ ครั้ง และใหหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเปนผูรวบรวม ตรวจสอบ

และรายงานฝายบริหารวิชาการทราบทุกวันศุกร หากไมรายงานถือวาบกพรองตอหนาท่ี 

 ๙.๔ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละวัน ใหครูทุกคนท่ีมีคาบสอนสงบันทึกหลังสอนทุกครั้ง 

ท่ีฝายบริหารวิชาการ ในคาบสุดทายกอนเลิกเรียน 



คูมือปฏิบัติงานกลุมบรหิารวิชาการโรงเรียนนบพิตําวิทยา                                   

 

 

๒๑ 

 ๙.๕ หลังจากจัดการเรียนรูจนครบหนวยการเรียนรู ใหมีการวัดและประเมินผลผูเรียนใหเสร็จสิ้น โดย

แจงขอมูลนักเรียนผานเกณฑการประเมินและไมผานเกณฑ ในกรณีท่ีนักเรียนไมผานเกณฑใหทําการซอนเสริมและหาวิธี

ชวยเหลือ ดําเนินการประเมินผลจนกระท่ังนักเรียนผานเกณฑการประเมินท้ังหมดในหนวยนั้น ๆ กอนจะไปสอนใน

หนวยการเรียนรูถัดไป   

 

        ๑๐. แนวปฏิบัติในการเขาหองเรียนและออกจากหองเรียนของครูผูสอน 

             ในการเขาใชหองเรียนของครูซ่ึงเปนหองเรียนท่ีตองใชรวมกันจึงจําเปนตองชวยกันรักษาความสะอาดและ

ความเปนระเบียบวินัย และจะตองรับผิดชอบรวมกัน โดยมีขอปฏิบัติดังนี้ 

             ๑๐.๑ ใหคุณครูเขาหองเรียนท่ีรับผิดชอบสอนตามตารางสอนท่ีทางฝายบริหารวิชาการจัดให ใหตรงเวลาและ

สอนใหเต็มเวลาท่ีกําหนด 

             ๑๐.๒ หากมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงการใชหองเรียน ในการจัดกิจกรรมใหแจงใหผูท่ีรับผิดชอบหอง   

นั้น ๆ ทราบลวงหนาและมีการลงบันทึกการใชหองใหเรียบรอย เชน หองสมุด หองปฏิบัติการตาง ๆ เปนตน 

             ๑๐.๓ ใหคุณครูเขาสอนใหตรงเวลาตามตารางสอนกําหนด หากติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ใหมอบหมาย

ใหมีผูสอนแทน การมอบหมายงานใหเด็กปฏิบัติเพียงลําพังโดยไมมีครูควบคุมเปนสิ่งไมควรกระทํา เนื่องจากเปนละท้ิง/

ทอดท้ิงหนาท่ีในการสอน ซ่ึงมีความผิดชัดเจน 

             ๑๐.๔ การจัดการเรียนรูควรจัดสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู กระตุนใหนักเรียนได

มีสวนรวมในการคิดและลงมือปฏิบัติ ใชสื่อการเรียนท่ีหลากหลายทันสมัย มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเนนท่ี

พัฒนาการของผูเรียน และความแตกตางระหวางบุคคล  

            ๑๐.๕ กอนหมดเวลาเรียน ใหนักเรียนไดจัดโตะ-เกาอ้ีใหอยูในสภาพท่ีเรียบรอย จัดเก็บสิ่งของเขาท่ีให

เรียบรอยและเก็บกวาดหองเรียนใหสะอาด ท้ิงขยะ สํารวจความเรียบรอยกอนออกจากหอง เชน ไฟฟาและพัดลม 

ตลอดจนโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ใหเรียบรอย 

            ๑๐.๖ ออกจากหองเรียนเม่ือหมดเวลาและมีเสียงสัญญาณดัง  

 หมายเหตุ หากหองเรียนสกปรก ไมมีความเปนระเบียบเรียบรอย และไมพรอมใหนักเรียนเขาไปใช

บริการ ใหรายงานเปนลายลักษณอักษรใหฝายบริหารวิชาการทราบทันที และครูท่ีใชหองเรียนกอนคาบนั้นจะตอง

รับผิดชอบ เพราะเปนหนาท่ีของครูผูนั้นโดยตรง ท้ังนี้จะพิจารณาจากตารางการใชหองตามตารางสอนท่ีฝายบริหาร

วิชาการจัดไวไห กรณีหองขางเคียงไมมีครูเขาสอนหรือครเูขาหองสายและนักเรียนสงเสียงดัง รบกวนการเรียนของหอง

อ่ืน  ใหครูท่ีไดรับความเดือดรอนรายงานใหฝายบริหารวิชาการทราบทันที เพ่ือรายงานใหผูอํานวยการทราบตอไป 

 

 ๑๑. เอกสาร ปพ. ๕ 

  ฝายวิชาการไดจัดทํา ปพ. ๕ พรอมรายชื่อนักเรียนทุกหอง ครูทุกทาน ในระบบ sgs  
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๒๒ 

 ๑๒. การจัดทําแบบทดสอบกลางภาค/ปลายภาค 

  ในการดําเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค แนวปฏิบัติดังนี้ 

  ๑๒.๑ ใชรูปแบบตามท่ีฝายวิชาการกําหนด 

  ๑๒.๒ ครูประจําวิชาออกขอสอบโดยใหมีขอสอบท้ังแบบปรนัยและอัตนัย  ในอัตราสวน ๗๐:๓๐ หรือตาม

สัดสวนท่ีตกลงกัน 

  ๑๒.๓ นําขอสอบ O-Net ในปท่ีผานๆ มาบรรจุลงไปในขอสอบท้ังกลางภาคและปลายภาคอยางนอยรอยละ 

๑๐  ของขอสอบท้ังหมด เชน ขอสอบ  ๔๐  ขอ มีขอสอบ O-Net ๔-๕ ขอเปนตน จะใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

3 กับ 6  เนนกลุมสาระหลักท่ีสอบโอเน็ต 

  ๑๒.๔ ขอสอบควรครอบคลุมท้ัง ความรูความจํา(๑) ความเขาใจ(๒) การนําไปใช(๓) วิเคราะห(๔) สังเคราะห

(๕) การประเมินคา(๖) 

  ๑๒.๕ ขอสอบตองผานการหาคา IOC โดยใชผูเชี่ยวชาญในกลุมสาระเดียวกันจํานวน ๓-๕ คน 

(คา IOC คือ คาความเท่ียงตรงของขอสอบ โดยคาความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงคท่ีใชไดอยูระหวาง ๐.๕๐-

๑) 

  ๑๒.๖ สงขอสอบตนฉบับ พรอมสําเนาครบถวนตามจํานวนผูเขาสอบ ใหฝายวิชาการตรวจสอบทันตาม

กําหนดเวลา หากลาชากวากําหนด ถือวาบกพรองตอหนาท่ีราชการ 

 

 ๑๓. การรายงานผลการวัดและประเมินผลการเรียน 

  การวัดและประเมินผลการเรียน  ท่ีจะตองรายงานใหทันตามกําหนดเวลาตามปฏิทินงานฝายวิชาการ ซ่ึงหาก

ลาชากวากําหนดถือวาบกพรองตอหนาท่ีราชการ มีดังนี้ 

  ๑๓.๑ การสงสมุด ปพ. ๕ 

  ๑๓.๒ แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบดวย 

    ๑๓.๒.๑ กิจกรรมชมุนุม 

    ๑๓.๒.๒ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร 

    ๑๓.๒.๓ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 

    ๑๓.๒.๔ กิจกรรมแนะแนว 

 

  ๑๓.๓ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (ครูท่ีปรึกษา) แบบประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

(ครูผูสอน) 

  ๑๓.๔ การบันทึกขอมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบลงในโปรแกรมBookmarkII 
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๒๓ 

เอกสารหลักฐานทางการศึกษา 

 ๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) (ปพ.๑) 

  เปนเอกสารสําหรับบันทึกขอมูลผลการเรียนของผูเรียนตามเกณฑการผานชวงชั้นของหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานแตละชวงชั้น ไดแก ผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุม   ผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห   

เขียน  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียน

จะตองจัดทําและออกเอกสารนี้ใหกับผูเรียนเปนรายบุคคล เม่ือจบการศึกษาแตละชวงชั้น เพ่ือใชประโยชนในดานตางๆ 

ตอไปนี้ 

 - แสดงผลการเรียนของผูเรียนตามโครงสรางหลักสูตรของโรงเรียน 

 - รับรองผลการเรียนของผูเรียนตามขอมูลท่ีบันทึกในเอกสาร 

 - ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกศึกษาของผูเรียน 

 - ใชเปนหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือสมัครเขาศึกษาตอ สมัครงานหรือ ขอรับสิทธิประโยชนอ่ืนใดท่ีพึงมี 

พึงไดตามวุฒิการศึกษานั้น 

 

 ๒.  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) (ปพ.๒) 

  เปนวุฒิบัตรท่ีมอบใหผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือประกาศและรับรองวุฒิ

การศึกษาของผูเรียน สงผลใหผูเรียนไดรับศักดิ์และสิทธิตางๆ ของผูสําเร็จการศึกษาตามวุฒิแหงประกาศนียบัตรนั้น  

ประกาศนียบัตรสามารถนําไปใชประโยชนได  ดังนี้ 

 - แสดงวุฒิทางการศึกษาของผูเรียน 

 - ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผูเรียน 

 - ใชเปนหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา เพ่ือสมัครเขาศึกษาตอ สมัครงานหรือขอรับสิทธิประโยชน    

อ่ืนใด ท่ีพึงมีพึงไดตามวุฒิการศึกษาแหงประกาศนียบัตรนั้น 

 

 ๓.  แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 

เปนเอกสารสําหรับสรุปผลการเรียนของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแตละชวงชั้น โดย

บันทึกขอมูลของผูเรียนท่ีจบการศึกษาชวงชั้นเดียวกัน รุนเดียวกัน ไวในเอกสารฉบับเดียวกัน เปนเอกสารท่ีผูบริหาร     

โรงเรียนใชสําหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนใหผูเรียนจบชวงชั้น เปนเอกสารทางการศึกษาท่ีสําคัญท่ีสุด ใชเปน

หลักฐานแสดงคุณสมบัติหรือคุณวุฒิทางการศึกษาของผูเรียน ผูท่ีมีรายชื่อในเอกสารนี้ทุกคน จะไดรับรองวุฒิทางการ

ศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา นําไปใชประโยชน ดังนี้ 

 - เปนเอกสารสําหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนใหผูเรียนเปนผูสําเร็จการศึกษา  

 - เปนเอกสารสําหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองความสําเร็จและวุฒิการศึกษาของผูสําเร็จ 
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๒๔ 

การศึกษาแตละคนตลอดไป 

 

 ๔. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค (ปพ.๔) 

 โรงเรียนจะจัดทําเอกสารนี้และมอบใหผูเรียนทุกคนเม่ือจบชวงชั้น หรือจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เอกสารนี้จะใชบันทึกผลการประเมินผูเรียนเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีโรงเรียนกําหนดเปนคุณลักษณะ    

อันพึงประสงคของโรงเรียนแตละประการอยางตอเนื่อง และสรุปผลการประเมินเม่ือจบชวงชั้น เพ่ือใหผูเรียนนําไปใช

แสดง หรือรับรองคุณลักษณะของตน ควบคูกับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)แบบแสดงผลการพัฒนา      

คุณลักษณะอันพึงประสงค (ปพ.๔) นําไปใชประโยชน ดังนี้ 

- แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนแตละประการ 

- ใชเปนหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูเรียนในการสมัครเขาศึกษาตอสมัครทํางาน หรือเม่ือมีกรณีอ่ืนใดท่ีผูเรียน

ตองแสดงคุณสมบัติเก่ียวกับประวัติความประพฤติหรือคุณความดีตางๆ 

 

 ๕. แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ปพ.๕) 

เปนเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึน เพ่ือใหผูสอนใชบันทึกขอมูลการวัดและประเมินผลการเรียนของผูเรียน ตาม

แผนการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียน เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับพิจารณาตัดสินผลการเรียนแตละ

รายวิชา เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสามารถนําไปใชประโยชน  ดังนี้ 

- ใชเปนเอกสารประกอบการดําเนินงานในการวัดและประเมินผลการเรียนของผูเรียน 

- ใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบ รายงานและรับรองขอมูลเก่ียวกับวิธีการและกระบวนการวัดและ

ประเมินผลการเรียน 

 

 ๖. เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรยีนรายบุคคล (ปพ.๖) 

เปนเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึนเพ่ือบันทึกขอมูลการประเมินผลการเรียนรูและพัฒนาการดานตางๆ ของผูเรียน

แตละคน  ตามเกณฑการผานชวงชั้นของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  รวมท้ังขอมูลดานอ่ืนๆ ของผูเรียนท้ังท่ีบานและ

โรงเรียน โดยจัดทําเปนเอกสารรายบุคคล เพ่ือใชสําหรับสื่อสารใหผูปกครองของผูเรียนแตละคนไดทราบผลการเรียน

และพัฒนาการดานตางๆ ของผูเรียนอยางตอเนื่อง แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล นําไปใช

ประโยชน  ดังนี้ 

- รายงานผลการเรียน ความประพฤติ  และพัฒนาการของผูเรียนใหผูปกครองไดรับทราบ 

- ใชเปนเอกสารสื่อสาร ประสานงานเพ่ือความรวมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแกไขผูเรียน 

- เปนเอกสารหลักฐานสําหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการตางๆ ของผูเรียน 

 



คูมือปฏิบัติงานกลุมบรหิารวิชาการโรงเรียนนบพิตําวิทยา                                   

 

 

๒๕ 

 ๗. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.๗) 

เปนเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึน เพ่ือใชเปนเอกสารสําหรับรับรองสถานภาพผูเรียนหรือผลการเรียนของผูเรียน

เปนการชั่วคราวตามท่ีผูเรียนรองขอ ท้ังกรณีท่ีผูเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนและเม่ือจบการศึกษาไปแลว ใบรับรอง

ผลการศึกษา นําไปใชประโยชนดังนี้ 

- รับรองความเปนผูเรียนของโรงเรียนท่ีเรียนหรือเคยเรียน 

- รับรองและแสดงความรู วุฒิของผูเรียน 

 - ใชเปนหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูเรียนในการสมัครเขาศึกษาตอ  สมัครเขาทํางาน หรือเม่ือมีกรณีอ่ืนใดท่ี

ผูเรียนตองแสดงคุณสมบัติเก่ียวกับวุฒิความรู หรือสถานะ การเปนผูเรียนของตน 

 - เปนหลักฐานสําหรับการตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใชสิทธิ์ความเปน ผูเรียน หรือการไดรับการรับรองจาก

โรงเรียน 

 

 ๘. ระเบียนสะสม (ปพ.๘) 

เปนเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึนเพ่ือบันทึกขอมูลเก่ียวกับพัฒนาการของผูเรียนในดานตางๆ เปนรายบุคคล  โดย

จะบันทึกขอมูลของผูเรียนอยางตอเนื่องตลอดชวงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑๒ ป  

ระเบียนสะสม นําไปใชประโยชนดังนี้ 

- ใชเปนขอมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผูเรียน 

- ใชเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ  ผลการเรียนและการปรับตัวของผูเรียน 

- ใชติดตอสื่อสาร รายงานพัฒนาคุณภาพของผูเรียนระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง 

- ใชเปนหลักฐานสําหรับการตรวจสอบ รับรอง และยืนยันคุณสมบัติของผูเรียน 

 ๙. สมุดบันทึกผลการเรียนรู (ปพ.๙) 

 เปนเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึน  เพ่ือแสดงรายวิชาท้ังหมดตามหลักสูตรของโรงเรียนแตละชวงชั้น พรอมดวย

รายละเอียดของแตละรายวิชา ประกอบดวย ตัวชี้วัด  สาระการเรยีนรู  คําอธิบายรายวิชา และผลการประเมินผลการ

เรียนของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนใชศึกษาหลักสูตรของ โรงเรียนวามีรายละเอียดอะไรบาง สําหรับการวางแผนการเรียน

และใชสิทธิ์ในการเทียบโอนผลการเรียนไดถูกตอง  เหมาะสมกับความสามารถของตน สมุดบันทึกผลการเรียนรู (ปพ.๙)  

สามารถนําไปใชประโยชนดังนี้ 

- ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนในแตละชวงชั้น 

- บันทึกและแสดงผลการเรียนของผูเรียนในการเรียนแตละรายวิชา 

- รายงานผลการเรียนรูใหผูปกครองและผูเก่ียวของไดรับทราบ 

- ใชเปนขอมูลในการเทียบโอนผลการเรียน  ในกรณีท่ีผูเรียนยายโรงเรียน 

- เปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบ ยืนยัน รายงาน และรับรองผลการเรยีนของผูเรียน 
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