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คู่มือการปฏิบติังาน 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

แนวคิดหลกัในการบริหารวิชาการ 
งานวชิาการเป็นภารกจิหลกัของสถานศกึษาที1 พ.ร.บ.  การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. LMNL และแก้ไข

เพิ1มเตมิ 
( ฉบบัL ) พ.ศ.LMNM มุ่งใหก้ระจายอํานาจในการบรหิารจดัการไปใหส้ถานศกึษาใหม้ากที1สุดดว้ยเจตนารมณ์ที1
จะใหส้ถานศกึษาดาํเนินการไดโ้ดยอสิระ คล่องตวัรวดเรว็  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน สถานศกึษา  
ชุมชน  ทอ้งถิ1น และ การมสีว่นรว่มจากผูท้ี1มสีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย ซึ1งจะเป็นปัจจยัสาํคญัทาํใหส้ถานศกึษามคีวาม
เขม้แขง็ในการบรหิารจดัการสามารถพฒันาหลกัสตูร และกระบวนการเรยีนรูต้ลอดจนการวดัผล   ประเมนิผล  
รวมทั .งวดัปัจจยั เกื.อหนุนการพฒันาคณุภาพนกัเรยีน  ชมุชน  ทอ้งถิ1นไดอ้ยา่งมคีณุภาพ และ มปีระสทิธภิาพ 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื1อใหก้ารบรหิารงานดา้นวชิาการมอีสิระ  คลอ่งตวั  รวดเรว็ และ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

นกัเรยีน สถานศกึษา  ชมุชน ทอ้งถิ1น 
2. เพื1อใหก้ารบรหิาร และ การจดัการศกึษาของโรงเรยีนไดม้าตรฐาน และ มคีณุภาพสอดคลอ้งกบั

ระบบประกนัคณุภาพการศกึษา และ ประเมนิคณุภาพภายในเพื1อพฒันาตนเอง และ จากการ
ประเมนิหน่วยงานภายนอก 

3. เพื1อใหโ้รงเรยีนพฒันาหลกัสตูร และ กระบวนการเรยีนรู ้ตลอดจนปัจจยัหนุนการเรยีนรูท้ี1สนองต่อ
ความตอ้งการของผูเ้รยีน ชมุชน และ ทอ้งถิ1น  โดยยดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญัไดอ้ยา่งมคีณุภาพ และ 
ประสทิธภิาพ 

4. เพื1อใหโ้รงเรยีนไดป้ระสานความรว่มมอืในการพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา และ ของ
บุคคล ครอบครวั  องคก์ร  หน่วยงาน และ สถาบนัอื1นๆอยา่งกวา้งขวาง 

ขอบข่ายภารกิจ 
1. การพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู ้
2. การจดัทาํทะเบยีนและวดัผล-ประเมนิผล 
3. การบรหิารกลุม่สาระการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
4. การสง่เสรมิคณุภาพการจดัการศกึษา 
5. การสง่เสรมิพฒันาสื1อนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 
6. การพฒันาหอ้งสมดุและแหลง่เรยีนรู ้
7. การสรา้งเครอืขา่ยพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน 
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งานในกลุ่มบริหารวิชาการ 

1. งานสาํนกังานบรหิารธุรการ 
2. งานหลกัสตูรและการสอนและการจดัการเรยีนการสอน 
3. งานกลุม่สาระการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
4. งานกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
5. งานนิเทศการศกึษา 
6. งานทะเบยีนและเทยีบโอน 
7. งานวดัผล 
8. งานพฒันาแหลง่เรยีนรู ้
9. งานผลติสื1อ นวตักรรม และวจิยั 
10. งานสง่เสรมิศกัยภาพนกัเรยีน 
11. งานแนะแนวการศกึษา 
12. งานสง่เสรมินกัเรยีนเรยีนรวม 
13. งานประกนัคณุภาพการศกึษา 
14. งานขบัเคลื1อนศนูยเ์ศรษฐกจิพอเพยีง 
15. งานสวนพฤกษศาสตร ์

 
งานธรุการกลุ่มบริหารวิชาการ/ธรุการกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 1. จดัทาํทะเบยีนคมุและจดัทาํแฟ้มเอกสารหนงัสอืรบั-สง่ของฝ่ายวชิาการ กลุม่สาระการเรยีนรู ้
 L. ประสานงาน แจง้หนงัสอืเวยีนต่างๆ ใหผู้เ้กี1ยวขอ้งทราบ 
 m. จดัทาํวาระการประชมุ บนัทกึและรายงานการประชมุของฝ่ายวชิาการเสนอผูเ้กี1ยวขอ้งทราบตามลาํดบั 
 N. รบัผดิชอบการเบกิ-จา่ยพสัดุ ตรวจสอบและรายงานพสัดุครภุณัฑป์ระจาํปีของสาํนกังานฝ่ายวชิาการ 
 5. ควบคมุการออกเกยีรตบิตัรของฝ่ายวชิาการ 
 o. อื1นๆ ตามที1ไดร้บัมอบหมาย 
 
งานหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน 
 F. หลกัสตูรสถานศึกษา 
 1.1 ศกึษาวเิคราะหเ์อกสารหลกัสตูรการศกึษาขั .นพื.นฐาน พ.ศ. LMMp    สาระแกนกลางของ
กระทรวงศกึษาธกิาร ขอ้มลูสารสนเทศเกี1ยวกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการของสงัคม ชมุชน และทอ้งถิ1น 
 1.L วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม และ ประเมนิสถานภาพสถานศกึษาเพื1อกาํหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ 
เป้าหมาย คณุลกัษณะที1พงึประสงคโ์ดยมสีว่นรว่มของทุกฝ่ายในโรงเรยีน และชมุชน 
 1.m จดัทาํโครงสรา้งหลกัสตูรและสาระต่าง ๆ ที1กาํหนดใหม้ใีนหลกัสตูรสถานศกึษาที1สอดคลอ้งกบั
วสิยัทศัน์ เป้าหมาย และคณุลกัษณะที1พงึประสงค ์โดยพยายามบรูณาการเนื.อหาสาระทั .งในกลุม่สาระการเรยีนรู้
เดยีวกนัและระหวา่งกลุม่สาระการเรยีนรูต้ามความเหมาะสม 
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 1.N นําหลกัสตูรไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน และบรหิารจดัการการใชห้ลกัสตูรใหเ้หมาะสม 
 1.M เสนอแต่งตั .งคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
 1.o จดัทาํหลกัสตูรและแนวปฏบิตักิารใชห้ลกัสตูร 
 1.r ตรวจสอบเกี1ยวกบัการโอน/ยา้ย หลกัสตูรระหวา่งโรงเรยีนและหลกัสตูรอื1น 
 1.t สาํรวจความตอ้งการของผูร้บับรกิารในการจดัการเรยีนการสอนนอกระบบโรงเรยีน การเรยีนแบบ
อธัยาศยั  รวมทั .งกาํหนดแนวทางการใชห้ลกัสตูร เสนอแนะกลุม่งาน งาน ที1เกี1ยวขอ้งในการดาํเนินงาน   
 K. การจดัตารางสอน/จดัครเูข้าสอน/จดัสอนแทน 
 2.p สาํรวจความรู ้ความสามารถของคร ูและความสอดคลอ้งของครกูบัหลกัสตูรของโรงเรยีน ประสาน
กบักลุม่บรหิารงานบุคคลเพื1อจดัสรรอตัรากาํลงั 
 2.L วเิคราะหโ์ครงสรา้งหลกัสตูร สาํรวจความตอ้งการ ความถนดัความสนใจรว่มกบักลุม่งานแนะแนว 
และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเพื1อจดัรายวชิาใหน้กัเรยีนลงทะเบยีน 
 2.3 จดัตารางสอนนกัเรยีน คร ูตารางการใชห้อ้ง  และตดิตาม ควบคมุใหก้ารดาํเนินการตามตารางสอน
ใหถ้กูตอ้ง ทั .งการเรยีนและการสอน 
 2.N กาํหนดแนวปฏบิตัใินการจดัสอนแทน ตดิตามผลการปฏบิตั ิ
 
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 F. งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 1.1 จดัโครงสรา้งการบรหิารกลุม่สาระการเรยีนรู ้
 1.L บรหิารกลุ่มสาระการเรยีนรูใ้หเ้ป็นไปตามหลกัสตูรของโรงเรยีน สอดคลอ้งกบันโยบาย วสิยัทศัน์ 
พั น ธ ะ กิ จ 
และเป้าหมายของโรงเรยีน และของหลกัสตูร  
 1.m ควบคุม ดูแล กํากบัการใช้หลกัสูตรของกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ประเมนิผลการใช้หลกัสูตรอย่าง
ต่อเนื1อง รวมทั .งเสนอขอปรบัปรงุหลกัสตูรเมื1อพบขอ้บกพรอ่ง หรอืจุดที1ควรพฒันา 
 1.4 จดัทาํเอกสารแผนงาน/โครงการตามฝ่ายธุรการโรงเรยีนกาํหนดและสอดคลอ้งกบัแผนงานโรงเรยีน 
 1.5 ควบคมุ ดแูล กาํกบัใหค้รใูนกลุม่สาระการเรยีนรูทุ้กคนจดัทาํหลกัสตูรชั .นเรยีน แผนการจดัการ
เรยีนรูแ้ละสอนตามแผนการจดัการเรยีนรู ้การตรวจสมดุ ปพ.5 ขอ้สอบกลางภาค ขอ้สอบปลายภาค การ
ประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีน สมรรถนะของผูเ้รยีนและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
 1.6 กาํกบัตดิตามใหค้รเูขา้สอนตามตารางสอนทุกคาบ จดัสอนซ่อมเสรมิ สอนชดเชยและสอนแทนเมื1อ
ครใูนกลุม่สาระลาหรอืไปราชการ 
 1.r จดัใหม้กีารนิเทศงานวชิาการในกลุม่สาระการเรยีนรู ้ประชมุครใูนสงักดัอยา่งน้อยเดอืนละ 1 ครั .ง 
เพื1อปรบัปรงุแกปั้ญหาและพฒันาการเรยีนการสอน การวจิยัในชั .นเรยีน และการพฒันาครโูดยการประชมุสมัมนา 
ศกึษาดงูาน  
 1.t จดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร และรว่มกบังานกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  
 1.u ประสานงานระหวา่งกลุม่สาระการเรยีนรู ้และกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ในการบรูณาการการเรยีนการ
สอนระหวา่งกลุม่สาระ และกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
 1.pv จดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษาของกลุม่สาระ 
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 1.11 ประสานงานใหม้กีารจดัหา ผลติ และใชส้ื1อการเรยีนการสอน ปรบัซ่อมสื1อการเรยีนการสอน 
 1.12 จดัใหม้กีารพฒันาครดูา้นวชิาการในรปูแบบต่างๆ เพื1อใหค้รสูามารถจดัการเรยีนการสอนไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ 
 1.13 สง่เสรมิใหม้กีารจดักจิกรรมทางวชิาการรปูแบบต่าง ๆ เชน่ การประกวด แขง่ขนัและสาธติ 
 1.1N) จดัระบบขอ้มลู สถติ ิเอกสารสารสนเทศของกลุม่สาระการเรยีนรู ้
 1.15 กาํกบัดแูลกจิกรรมชมุชน และโครงการพเิศษที1อยูใ่นความรบัผดิชอบของกลุม่สาระการเรยีนรู ้
 1.16 จดัทาํเอกสารสรปุผลการดาํเนินงานของกลุม่สาระการเรยีนรู ้เสนอต่อโรงเรยีนเมื1อสิ.นภาคเรยีน/ปี 
 K. งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 2.1 กาํหนดแผนการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นไปตามหลกัสตูรสถานศกึษา และนโยบายของ 
สถานศกึษา 
 2.L จดัทาํคูม่อื แนวปฏบิตัทิี1เกี1ยวขอ้งกบัการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
 2.m กาํกบั ตดิตาม ดแูลการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของครแูละนกัเรยีนใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย
และมปีระสทิธภิาพ 
 2.N ประสานงานในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของสถานศกึษาทุกรปูแบบกบัทุกฝ่ายใหเ้กดิ
ประสทิธผิลสงูสดุ 
 2.5 ประเมนิผลการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของครแูละนกัเรยีน สรปุรายงานเสนอต่อโรงเรยีนและฝ่าย 
ที1เกี1ยวขอ้ง 
 

งานทะเบียนและเทียบโอน 
p. จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบยีบ คูม่อื เกี1ยวกบังานทะเบยีนและจดัเกบ็เป็นแฟ้มอยา่งเป็นระบบ 
L. ดาํเนินการกรอกขอ้มลูนกัเรยีน  ลงทะเบยีนขอ้มลูลงในโปรแกรม Student 51 ในระบบงานทะเบยีน 
m. เกบ็รกัษาเอกสาร/หลกัฐานที1เกี1ยวขอ้งตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ี

 N. จดัทาํแบบฟอรม์ แบบคาํรอ้งต่างๆ ที1เกี1ยวขอ้งกบังานทะเบยีน 
M. แนวปฏบิตัทิี1เกี1ยวขอ้งกบังานทะเบยีน 
 M.p การลาออก 
  M.p.p ผูป้กครองนกัเรยีนมาตดิต่อโดยตรงที1งานทะเบยีน 
  M.p.L ขอแบบคาํรอ้งใบลาออกและกรอกรายละเอยีด 
  M.p.m ผูป้กครองนกัเรยีนหรอืบดิา มารดา ลงชื1อรบัทราบการลาออก 

  M.p.N เตรยีมรปูถ่ายขนาด 1.5 นิ.ว 2 รปู เพื1อจดัทาํเอกสาร (รปูถ่ายเป็นรปูปัจจบุนั เครื1องแบบ
นกัเรยีน ไมเ่ป็นรปูที1อดัดว้ยระบบโพลารอยด)์ 
  M.L การขอรบัหลกัฐาน รบ.p/ปพ.p 
  M.L.p รบัคาํรอ้งที1หอ้งทะเบยีน 
  M.L.L ยื1นคาํรอ้งขอหลกัฐาน 
  M.L.m ถา้เป็นการขอ รบ.1-ต, รบ.1-ป, ปพ.1 ฉบบัที12 



คู#มือการปฏิบัติงานกลุ#มบริหารวิชาการ ::::::                                    

 
สาํนกังานเขตพื.นที1การศกึษาเขตพื.นที1มธัยมศกึษา เขต 11        โรงเรยีนพรพุพีทิยาคม   
 

๕ 

   รบ.1-ต, รบ.1-ป (จบการศกึษาก่อนปี 2547)   ใชร้ปูถ่ายขนาด 4x5 ซม. จาํนวน 2 รปู 
   ปพ.1 (จบการศกึษาตั .งแต่ปี 2547)  ใชร้ปูถ่ายขนาด 3x4 ซม. จาํนวน 2 รปู (รปูถ่ายทั .ง 
2 ขนาด เป็นรปูหน้าตรง สวมเสื.อเชิ.ตขาว ไมส่วมแวน่ตาดาํ ไมส่วมหมวก)  
    - ถา้เป็นการขอแทนฉบบัที1หาย ใหแ้จง้ความและนําหลกัฐานแจง้ความมาแสดง ถา้เป็น
การขอใบรบัรอง 
    - นกัเรยีนที1กาํลงัเรยีนในโรงเรยีนตอ้งใหผู้ป้กครองที1มชีื1อในทะเบยีนบา้นมายื1นคาํรอ้งดว้ย
ตนเอง 
    - ใชร้ปูถ่ายขนาด 3x4 ซม.แต่งเครื1องแบบนกัเรยีน จาํนวน 1 รปู 
งานวดัผล 
 p. จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบยีบ คูม่อื เกี1ยวกบังานวดัผลและจดัเกบ็เป็นแฟ้มอยา่งเป็นระบบ 
 L. ประสาน ดาํเนินการลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาต่างๆ ตามที1นกัเรยีนลงทะเบยีนเรยีนไวใ้นแต่ละภาค
เรยีนลงในโปรแกรม Student 51 ในระบบงานทะเบยีน-วดัผล 
 m. จดัทาํแบบฟอรม์ แบบคาํรอ้งต่างๆ ที1เกี1ยวขอ้งกบังานวดัผล 
 N. เกบ็รกัษาเอกสาร/หลกัฐานที1เกี1ยวขอ้งตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ี
 M.จดัทาํและตรวจสอบระเบยีบแสดงผลการเรยีน ( ปพ1 ) ใหถ้กูตอ้งและเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอออกให้
ระเบยีนแสดงผลการเรยีนใหแ้ก่นกัเรยีนที1จบหลกัสตูรและประสงคจ์ะลาออก 
 o. จดัทาํรายงานผลการเรยีนของผูเ้รยีนที1จบหลกัสตูร ( ปพ1 ) ใหเ้สรจ็สิ.นเรยีบรอ้ยภายใน 30 วนันบัแต่
วนัอนุมตัผิลการเรยีนสง่หน่วยงานเจา้ของสงักดั ใหถ้กูตอ้งตามระเบยีบ 
 r. ดาํเนินการในการออกประกาศนียบตัรแก่ผูส้าํเรจ็การศกึษา จดัทาํทะเบยีนคมุและการจา่ย
ประกาศนียบตัรแก่ผูส้าํเรจ็การศกึษา 
 t. ดาํเนินการในการออกเอกสารรบัรองผลการเรยีน รบัรองการเป็นนกัเรยีน เอกสารแสดงผลการเรยีน
ภาษาองักฤษและเอกสารรบัรองอื1น ๆ ที1นกัเรยีนรอ้งขอ 
 u. ใหค้วามรว่มมอืกบัสถานศกึษาอื1นที1ขอตรวจคณุวฒุแิละดาํเนินการในการขอตรวจสอบคณุวฒุขิอง
นกัเรยีน 
 pv. ดาํเนินการเกี1ยวกบัการขอผอ่นผนัการเรยีน การหยดุพกัการเรยีน การเปลี1ยนแปลงวชิาเรยีน การถอน 
การขอเพิ1มวชิาเรยีน 
 pp. การควบคมุดแูล กาํกบั ตดิตาม งานดา้นวดัผลประเมนิผลใหเ้ป็นไปตามแนวปฏบิตัแิละปฏทินิที1
กาํหนด 
 pL. ดาํเนินการเกี1ยวกบัหลกัฐานการเรยีนการประเมนิผลการเรยีนใหถ้กูตอ้งเป็นปัจจบุนั มกีารจดัเกบ็อยา่ง
เป็นระบบ สะดวกแก่การสบืคน้และใหบ้รกิาร 
 pm. ดาํเนินการเกี1ยวกบันกัเรยีนที1มเีวลาเรยีนไมถ่งึ รอ้ยละ 80 ประกาศรายชื1อผูท้ี1มเีวลาเรยีนไมค่รบรอ้ย
ละ 80 การผอ่นผนัใหเ้ขา้ประเมนิผลปลายภาคเรยีน รวมทั .งประกาศรายชื1อผูไ้มม่สีทิธเิขา้รบัการประเมนิผล
ปลายภาคเรยีน แจง้ผูเ้กี1ยวขอ้งทราบ 
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 pN. ดาํเนินการจดัทาํตารางสอบกลางภาค ปลายภาค ประสานงานกบังานธุรการฝ่ายวชิาการในการออก
คาํสั 1งการสอบต่าง ๆ จดัเตรยีมอุปกรณ์การสอบ เกบ็รกัษาขอ้สอบไว ้1 ภาคเรยีน และดาํเนินการจาํหน่ายให้
ถกูตอ้งตามระเบยีบ 
 pM. ดาํเนินการเกี1ยวกบัการเปลี1ยนแปลงผลการเรยีนของนกัเรยีนที1ไมผ่า่นรายวชิา และการลงทะเบยีน
เรยีนซํ.า 
 po. จดัทาํสารสนเทศผลการวดัและประเมนิความรู,้ คณุลกัษณะฯ, การอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีน, 
สมรรถนะ กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  
 pr. แจง้แนวปฏบิตัเิกี1ยวกบังานวดัผลใหผู้เ้กี1ยวขอ้งทราบ 
 
 
งานพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
 p. สาํรวจสื1อการสอนของครทุูกคน ทุกกลุม่สาระ รวบรวมเป็นระบบ เพื1อใชส้ื1อการสอนรว่มกนัได ้
 L. สาํรวจ/จดัอบรม/เผยแพร ่สื1อนวตักรรมของครทุูกกลุม่สาระ 
 m. สาํรวจแหลง่เรยีนรูแ้ละภมูปัิญญาทอ้งถิ1นทั .งในสถานศกึษา ชมุชน  ทอ้งถิ1นที1เกี1ยวขอ้งกบัการพฒันา
คณุภาพการศกึษา 
 N. จดัทาํเอกสารเผยแพรแ่หลง่เรยีนรูแ้ละภมูปัิญญาทอ้งถิ1น.ใหแ้ก่คร ูสถานศกึษาอื1น บุคคลองคก์ร 
หน่วยงาน 
 M. จดัตั .งและพฒันาแหลง่การเรยีนรูแ้ละภมูปัิญญาทอ้งถิ1นรวมทั .งพฒันาใหเ้กดิองคค์วามรู ้
 o. สง่เสรมิสนบัสนุนใหค้รใูชแ้หลง่เรยีนรูท้ ั .งใน และนอกโรงเรยีนการจดักระบวนการเรยีนรูใ้หค้รอบคลุมภมูิ
ปัญญาทอ้งถิ1น 
 r. รว่มกบัฝ่าย/งาน/กลุม่สาระ ในการสรา้งและพฒันาแหลง่เรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน 
 t. ประเมนิ/สรปุผล การใชส้ื1อและแหลง่เรยีนรูข้องครจูากนกัเรยีน ผูป้กครอง ชมุชน 
 
งานสวนพฤกษศาสตร ์
 งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนเป็นงานหนึ1งอยูภ่ายใตโ้ครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชื อนัเนื1องมาจาก
พระราชดาํรสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ ภายใตก้จิกรรมท ี7 การสรา้งจติสาํนึก งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรยีนเริ1มมาจากการที1 สมเดจ็พระเทพรตันฯทรงมพีระราชดาํรบิางประการกบัโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชื
ดงันี.  
 “การสอนและอบรมใหเ้ดก็มจีติสาํนึกในการอนุรกัษ์พชืพรรณนั .น ควรใชว้ธิกีารปลกูฝังใหเ้ดก็เหน็ความ
งดงาม ความน่าสนใจ และเกดิความปิตทิี1จะทาํการ ศกึษาและอนุรกัษ์พชืพรรณต่อไป การใชว้ธิกีารสอนการ
อบรมที1ใหเ้กดิความรูส้กึกลวัวา่ หากไมอ่นุรกัษ์แลว้จะเกดิผลเสยี เกดิอนัตรายแก่ตนเอง จะทาํใหเ้ดก็เกดิ
ความเครยีด ซึ1งจะเป็นผลเสยีแก่ประเทศในระยะยาว” 
 F. ขอบเขตการดาํเนินงาน 
 สามารถดาํเนินการสวนพฤกษศาสตรใ์นพื.นที1ของโรงเรยีน โดยมอีงคป์ระกอบดงักลา่ว เป็นสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน อกีทั .งใชใ้นการศกึษาและเป็นประโยชน์ต่อเนื1องใน การเรยีนการสอนวชิาต่างๆ ใน
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โรงเรยีนที1ใกลช้ดิกบัชมุชนอาจขยายขอบเขตการศกึษาไปสูช่มุชนหรอืสิ1งแวดลอ้มทางธรรมชาตใิกลเ้คยีงกบั
โรงเรยีนได ้
 K. แนวทางการดาํเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน  
  โรงเรยีนและสถาบนัการศกึษาไดม้สีวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนเป็นฐานการเรยีนรู ้ เพื1อเขา้ถงึวทิยาการ 
ปัญญาและภมูปัิญญาแหง่ตน  ปฏบิตัตินเป็นผูอ้นุรกัษ์ พฒันา สรรพชวีติ สรรพสิ1ง ดว้ยคณุธรรม  ผูบ้รหิาร ครู
และบุคลากร เขา้ถงึสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ทั .งปรชัญาการสรา้งนกัอนุรกัษ์และบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรยีน  ปฏบิตังิาน เป็นหนึ1งระดบัมธัยมศกึษา  เรยีนรูโ้ดยตน มวีทิยาการของตน  โดยธรรมชาตแิหง่ชวีติ 
สรรพสิ1งลว้นพนัเกี1ยว 
 V. เป้าหมาย 
  ใหม้โีรงเรยีนเป็นแบบอยา่งของการม ีการใชศ้กัยภาพ สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนอยา่งเหมาะสมให้
นกัเรยีน นกัศกึษาไดเ้รยีนรู ้ทุกสาขาวชิา  ในลกัษณะบรูณาการวทิยาการและบรูณาการชวีติ จากปัจจยั
ศกัยภาพสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน การดาํเนินงานมุง่สูป่ระโยชน์แทแ้ก่มหาชน   มุง่สูก่ระแสปทูะเลยม์หา
วชิชาลยั  บนฐานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน   
 W. วิธีการดาํเนินงาน 
  องคป์ระกอบ งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน   
   องคป์ระกอบที1 ๑ การจดัทาํป้ายชื1อพรรณไม ้
   องคป์ระกอบที1 ๒ การรวบรวมพรรณไมเ้ขา้ปลกูในโรงเรยีน 
   องคป์ระกอบที1 ๓ การศกึษาขอ้มลูดา้นต่างๆ 
   องคป์ระกอบที1 ๔ การรายงานผลการเรยีนรู ้
   องคป์ระกอบที1 ๕ การนําไปใชป้ระโยชน์ทางการศกึษา 
 
งานแนะแนว 
 1. จดัองคก์รบรหิารงานแนะแนวใหม้ผีูร้บัผดิชอบปฏบิตังิานดา้นต่าง ๆ ที1กาํหนดในขอบขา่ยของการบรกิาร
แนะแนว 
 2. ดาํเนินการในการคดัเลอืกนกัเรยีนเพื1อรบัทุนการศกึษา รางวลัการศกึษาต่าง ๆ และดาํเนินการเกี1ยวกบั
กองทุนอื1นๆ เพื1อการศกึษา 
 3. ประสานงานใหก้บัวทิยากรและสถาบนัการศกึษาภายนอกเขา้มาใหก้ารแนะแนวการศกึษาและอาชพี 
รวมทั .งนกัเรยีนกลุม่ที1สนใจไปศกึษาจากสถานศกึษา สถานประกอบการหรอืสถานประกอบอาชพีอสิระภายนอก 
 4. จดัแผนงาน โครงการแนะแนว และการจดัปฏทินิปฏบิตังิานประจาํปี 
 5. ประสานงานการจดัสอนวดัความรูค้วามสามารถทางวชิาการกบัสถาบนัการทดสอบต่างๆ รวมทั .ง
ดาํเนินการเกี1ยวกบัการสอบเขา้ศกึษาต่อของนกัเรยีนชั .น ม.3 และ ม.6 
 o. จดัเกบ็และรวมรวมสถติขิอ้มลูดา้นต่าง ๆ ตลอดจนปีการศกึษา และนําเสนอเป็นเอกสารเผยแพรเ่มื1อสิ.น
ภาคเรยีน/ปี 
 r. การจดักจิกรรมแนะแนว 
  r.p การบรกิารแนะแนว 
 7.1.1 งานศกึษารวบรวมขอ้มลู  โดยศกึษา รวบรวม  วเิคราะห ์สรปุ และนําเสนอขอ้มลูของผูเ้รยีน 
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 7.1.2 งานสารสนเทศ โดยจดัศนูยส์ารสนเทศทางการแนะแนวในรปูศนูยก์ารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง โดย
ครอบคลุมดา้นการศกึษา อาชพี ชวีติ และสงัคม 
 7.1.3 งานใหค้าํปรกึษา  อบรมทกัษะการใหค้าํปรกึษาเบื.องตน้แก่ครใูหค้าํปรกึษาผูเ้รยีนทั .งรายบุคคลและ
เป็นกลุม่ 
 7.1.4 งานกจิกรรมสง่เสรมิ พฒันา ชว่ยเหลอืผูเ้รยีน  ศกึษารายกรณ ี(Case study)  และจดักลุม่
ปรกึษาปัญหา (Case conference) สง่ต่อผูเ้ชี1ยวชาญ ในกรณีที1ผูเ้รยีนมปัีญหายากแก่การแกไ้ข จดักลุม่พฒันา
ผูเ้รยีนดว้ยเทคนิคทางจติวทิยา จดับรกิาร สรา้งเสรมิประสบการณ์ รวมทั .งใหก้ารสงเคราะห ์เพื1อตอบสนอง
ความถนดัความตอ้งการ และความสนใจของผูเ้รยีน 
 7.1.5 งานตดิตามประเมนิผล ประเมนิผล/รายงานผลการดาํเนินงานแนะแนว 
 r.L การจดักจิกรรมแนะแนว 
  r.L.p กจิกรรมโฮมรมู 
  r.L.L กจิกรรมคาบแนะแนว 
  r.L.m การสอดแทรกกระบวนการแนะแนว 
งานโรงเรียนในฝัน 
 p. ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานระดบัเขตพื.นที1/จงัหวดั/ภาค/สพฐ. เกี1ยวการดาํเนินงานโรงเรยีนในฝัน 
 L. รายงานผลการดาํเนินงานตามเวบ็ไซต ์http://www.labschools.com/ 
 m. ตดิตามความเคลื1อนไหวและรายงานโรงเรยีนในฝันเสนอผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นระยะๆ ที1เวบ็ไซต ์
http://www.labschools.net/ 
 N. สาํรวจ วเิคราะห ์จดัทาํแผนงาน/โครงการ สนบัสนุน สง่เสรมิ ในสว่นที1เกี1ยวขอ้งสมัพนัธก์บัขอบขา่ย 
ภารกจิของโครงการโรงเรยีนในฝัน 
 M. สรปุและรายงานผลการดาํเนินงานตามรปูแบบโครงการโรงเรยีนในฝัน 
 
งานประกนัคณุภาพการศึกษา 
 ตามที1กระทรวงศกึษาธกิารประกาศกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธิกีารประกนัคณุภาพ
การศกึษา พ.ศ. LMMm ลงวนัที1 pp มนีาคม พ.ศ. LMMm ที1กาํหนดใหส้ถานศกึษาตอ้งพฒันาระบบการประกนั
คณุภาพภายในของสถานศกึษาดว้ยการมสีว่นรว่มกบัหน่วยงานที1เกี1ยวขอ้ง และตอ้งมกีารดาํเนินงาน t 
ประการ โดยเริ1มตน้ตั .งแต่ p) กาํหนดมาตรฐานของสถานศกึษา  L) จดัทาํแผนพฒันาการจดัการศกึษาที1มุง่
คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา m) จดัระบบบรหิารและสารสนเทศ N) ดาํเนินงานตามแผน M) 
ตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา  o) ประเมนิคณุภาพภายใน r ) จดัทาํรายงานประจาํปีเสนอบุคคลและ
หน่วยงานที1เกี1ยวขอ้ง จนถงึ  t) มกีารพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งต่อเนื1องจนเป็นวฒันธรรมขององคก์รที1
ย ั 1งยนื   ในความรบัผดิชอบของงานประกนัคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนนราสกิขาลยัมขีอบขา่ย ภาระงาน
ดงันี. 
 F. กาํหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  
  p.p จดัใหม้ปีระกาศแต่งตั .งกรรมการพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษา ซึ1งประกอบดว้ย 
คณะกรรมการสถานศกึษา ครแูละบุคลากรในโรงเรยีน กรรมการนกัเรยีน เครอืขา่ยผูป้กครอง ชมุชน องคก์ร
ภาครฐั 
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  p.L นํามาตรฐานการศกึษาของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั .นพื.นฐานมาเป็นตน้แบบ เพื1อ
กาํหนดมาตรฐานการศกึษาของโรงเรยีนจากผูม้สีว่นรว่มตามประกาศขอ้ p.p 
 K. จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
  L.p กาํหนดผูร้บัผดิชอบมาตรฐานและตวับ่งชี.เพื1อดาํเนินการจดัทาํสารสนเทศ 
  L.L รว่มมอืกบังานแผนงาน/สารสนเทศ เพื1อวางแผนจดัทาํแผนพฒันาการศกึษาและแผนปฏบิตักิาร
ประจาํปีการศกึษา 
 V. ดาํเนินการตามแผน 
  m.p รว่มมอืกบังานแผนงาน/สารสนเทศ เพื1อกาํกบัตดิตามการดาํเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจาํปี
การศกึษา 
 W. การติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาและการประเมินคณุภาพภายใน 
  N.p ประชมุคณะทาํงานเพื1อวางแผนการประเมนิคณุภาพภายใน 
  N.L แต่งตั .งกรรมการประเมนิคณุภาพภายใน และดาํเนินการประเมนิคณุภาพภายในตามปฏทินิงาน 
 [. การจดัทาํรายงานประจาํปีเสนอบคุคลและหน่วยงานที\เกี\ยวข้อง 
  M.p ประชมุสรปุรายงานรบัรองผลการประเมนิคณุภาพภายในจากผูม้สีว่นเกี1ยวขอ้ง 
  M.L จดัทาํรายงานเสนอต่อผูบ้รหิารโรงเรยีน คณะกรรมการสถานศกึษาขั .นพื.นฐาน หน่วยงานตน้สงักดั
และ 
เผยแพรท่างเวบ็ไซตโ์รงเรยีน http://www.bkw.ac.th/vck 
 6. การพฒันาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื\องจนเป็นวฒันธรรมขององคก์รที\ยั \งยืน 
  6.1 นําผลการประเมนิคุณภาพภายในมาวิเคราะห์สภาพปัญหาจดัทําแผนปฏิบตัิการประจําปีของ
โรงเรยีน 
  o.L ทบทวนคณุภาพตามตวับ่งชี.และมาตรฐานเพื1อปรบัปรงุแกไ้ข 
 
งานผลิตสื\อ นวตักรรม และการวิจยั 
 มขีอบขา่ยงานดงันี. 
 1. งานวจิยัในชั .นเรยีน มแีนวปฏบิตั ิดงันี.  
  p.p สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาโรงเรยีน โดยเน้นการวจิยัที1เป็นความกา้วหน้าทางวชิาการ
และการพฒันาองคก์รในลกัษณะการวจิยัในชั .นเรยีน  
  p.L สง่เสรมิและสนบัสนุนการนําผลการวจิยัไปใช ้ 
  p.m จดัอบรมเกี1ยวกบัการวจิยั และการพฒันาบุคลากรในหน่วยงาน  
 L. งานเผยแพรง่านวจิยั มแีนวปฏบิตั ิดงันี.  
  2.1 สง่เสรมิการเผยแพรค่วามรูเ้กี1ยวกบัการวจิยั ผลการวจิยั และพฒันาสงัคม  
  2.2 ประสานงานการวจิยักบัหน่วยงานต่างๆ ทั .งในโรงเรยีน และนอกโรงเรยีน  
  2.3 เป็นแหลง่กลางในการทาํวจิยั และประสานงานแลกเปลี1ยนเรยีนรูท้ ั .งในโรงเรยีนและภายนอก
โรงเรยีน 
  L.N รวบรวมงานวจิยัในโรงเรยีนใหเ้ป็นระบบ ทั .งในระดบับุคคล กลุม่สาระการเรยีนรูแ้ละระดบัโรงเรยีน 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาที1วา่ดว้ยเรื1องการวจิยัในชั .นเรยีน 
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๑๐ 

 m. ประเมนิผล สรปุผล/รายงานการดาํเนินงานวจิยัและพฒันาการศกึษาในโรงเรยีนเสนอผูบ้รหิารโรงเรยีน 
 N. อื1นๆ ตามที1ไดร้บัมอบหมาย 
 
งานนิเทศและบริการทางการศึกษา 
 การนิเทศภายในสถานศกึษาจะเป็นกระบวนการทาํงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา (หรอืผูท้ี1ไดร้บัมอบหมาย) 
ในการพฒันาคณุภาพการทาํงานของคร ูและบุคลากรภายในสถานศกึษาเพื1อใหไ้ดม้าซึ1งสมัฤทธิ �ผลสงูสดุในการ
เรยีนของผูเ้รยีน 
 F. ขอบเขตการนิเทศงานวิชาการ 
 งานวชิาการภายในโรงเรยีนที1ผูบ้รหิารจะตอ้งรบัผดิชอบม ี 2  ประเภท คอื 
 p.p งานหลกั ไดแ้ก่ 
 p.p.p หลกัสตูรสถานศกึษา 
 – การปรบัปรงุหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของทอ้งถิ1น 
 – การสรา้งหลกัสตูรเพื1อสนองความตอ้งการของผูเ้รยีนทอ้งถิ1น 
 – การจดัแผนการเรยีนการสอน 
 – การจดัทาํโครงการสอน 
 – การจดัตารางสอน 
 – การจดัครผููส้อน 
 – การจดัชั .นเรยีน (จดันกัเรยีนเขา้แผนการเรยีน) 
 – การจดักจิกรรมในหลกัสตูร 
 - การผลติสื1อและอุปกรณ์การสอน ฯลฯ 
 p.p.L การเรยีนการสอน ไดแ้ก่ 
 – การพฒันาเทคนิควธิกีารสอน 
 – การพฒันาเทคนิคในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
 – การพฒันาเทคนิคในการใชส้ื1อและอุปกรณ์การสอน ฯลฯ 
                p.p.m การวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ 
 – การสรา้งขอ้ทดสอบ 
 – การวดัและประเมนิผล 
 – งานทะเบยีนวดัผลและรายงานความกา้วหน้าของนกัเรยีน ฯลฯ 
 p.L งานสนับสนุนวชิาการ ไดแ้ก่ งานเกี1ยวกบัอาคารสถานที1 กจิการนักเรยีน ธุรการและการเงนิ และ
ความสมัพนัธ์กบัชุมชน ขอบเขตงานที1กล่าวมานี.หากผู้บรหิารมคีวามมุ่งหวงัที1จะให้ได้ผลงานของบุคลากร
ภายใต้การควบคุมดูแลมคีุณภาพก็จําเป็นจะต้องพฒันาบุคลากรเหล่านี. ให้มคีวามรู้ ความสามารถในการ
ปฏบิตังิานจงึจะไดผ้ลงานที1มคีณุภาพตามความมุง่หวงัที1ตั .งไว ้
 K. วิธีดาํเนินการ 
 ขั .นที1 p การวางแผนการนิเทศ 
 ขั .นที1 L การใหค้วามรูก่้อนดาํเนินการนิเทศ 
 ขั .นที1 m การดาํเนินการปฏบิตังิานนิเทศ 
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๑๑ 

 ขั .นที1 N การสรา้งเสรมิกาํลงัใจแก่ผูป้ฏบิตังิานนิเทศ 
 ขั .นที1 M การประเมนิผลการนิเทศ 
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แนวปฏิบติัเกี;ยวกบังานวิชาการ 
 

 F. การปฏิบติัการติดตามนักเรียนขาดเรียน/ขาดเรียนนาน 
  ถา้นกัเรยีนขาดเรยีนนานตดิต่อกนัใหถ้อืปฏบิตัดิงันี.  
 p.p การตดิตามนกัเรยีนที1ขาดเรยีน / ขาดเรยีนนานตดิต่อกนั เป็นหน้าที1โดยตรงของครทูี1ปรกึษา 
 p.L ถา้นกัเรยีนขาดเรยีนนานตดิต่อกนั 5 วนัทาํการ โดยไมท่ราบสาเหตุใหค้รทูี1ปรกึษาดาํเนินการ
ตดิตามโดยสอบถามจากนกัเรยีนใกลเ้คยีง คร–ูอาจารยห์รอืผูป้กครองแลว้แต่กรณ ีแลว้แจง้ใหฝ่้ายกจิการ
นกัเรยีนทราบ เพื1อดาํเนินการ ตามระเบยีบต่อไป 
 p.m ในกรณีที1ครทูี1ปรกึษาไปพบผูป้กครองหรอืนกัเรยีนแลว้ไดส้อบถามสาเหตุและพจิารณาหาทาง
แกไ้ข หากไมส่ามารถแกไ้ขได ้ใหป้ฏบิตัดิงันี.  
  - ถา้เป็นนกัเรยีนที1กาํลงัเรยีนอยูใ่นชั .นมธัยมศกึษาตอนตน้ ตอ้งชี.แจงใหน้กัเรยีนและผูป้กครอง
รบัทราบถงึระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร เรื1องการสง่เดก็เขา้เรยีนในสถานศกึษาภาคบงัคบั พรอ้มกบัรายงาน
การดาํเนินงานใหฝ่้ายบรหิารรบัทราบเพื1อจะไดด้าํเนินการตามระเบยีบต่อไป  
  - ถา้เป็นนกัเรยีนที1กาํลงัเรยีนอยูใ่นชั .นมธัยมศกึษาตอนปลาย ใหผู้ป้กครองมาลาออกใหถ้กูตอ้ง 
 p.N ในกรณีที1ครทูี1ปรกึษา/ หวัหน้าระดบัไปตามนกัเรยีนที1บา้นแลว้ไมพ่บทั .งผูป้กครองและนกัเรยีน 
ใหง้านทะเบยีนนกัเรยีนดาํเนินงานดงันี.  
  p.N.p กรณีนกัเรยีนที1เรยีนอยูใ่นชั .นมธัยมศกึษาตอนตน้ ใหด้าํเนินการดงันี.  
     p.N.p.p กลุม่บรหิารกจิการนกัเรยีนแจง้ขอ้มลูที1งานทะเบยีนนกัเรยีน 
     1.4.1.2 งานทะเบยีนนกัเรยีนทาํหนงัสอืของโรงเรยีนถงึผูป้กครองนกัเรยีน ถา้ยงัไมไ่ดต้อบ
รบัใหท้าํหนงัสอืแจง้ผูนํ้าชมุชน หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ1น และรายงานใหส้าํนกังานเขตพื.นที1รบัทราบ  
  1.4.2 กรณีนกัเรยีนที1เรยีนอยูใ่นชั .นมธัยมศกึษาตอนปลาย ใหด้าํเนินการดงันี. 
      p.N.L.p กลุม่บรหิารกจิการนกัเรยีนแจง้ขอ้มลูที1งานทะเบยีนนกัเรยีน  
      1.4.2.2 งานทะเบยีนนกัเรยีนทาํหนงัสอืของโรงเรยีนถงึผูป้กครองนกัเรยีน ถา้ยงัไมไ่ดต้อบ
รบัให ้
ทาํหนงัสอืแจง้ผูป้กครองอกีเป็นครั .งที1 2 หากยงัไมไ่ดร้บัคาํตอบการตดิต่อครั .งที1 2 ภายใน 10 วนั  งานทะเบยีน
นกัเรยีนขออนุมตัหิวัหน้าสถานศกึษาจดัทาํบญัชแีขวนลอยและจาํหน่ายชื1อออกจากทะเบยีนนกัเรยีนเพราะเหตุ
ขาดเรยีนนานแลว้แจง้ใหค้รผููส้อน และผูเ้กี1ยวขอ้งรบัทราบ  
      p.N.L.m งานทะเบยีนทาํหนงัสอืแจง้ผูป้กครองนกัเรยีนทราบวา่โรงเรยีนไดจ้าํหน่ายนกัเรยีน
ออกแลว้  
  
 2. แนวทางการปฏิบติัเรื\องการขาดเรียนและขาดเรียนนานของนักเรียน มดีงันี.  
  L.p ครทูี1ปรกึษา / ครปูระจาํวชิาสาํรวจการมาเรยีนของนกัเรยีนที1ตนรบัผดิชอบทุกวนัและทุกชั 1วโมงที1
สอน  
  L.L เมื1อพบวา่มนีกัเรยีนขาดเรยีนบอ่ยและขาดเรยีนตดิต่อกนัเป็นเวลาหลายวนัตอ้งปฏบิตัดิงันี.  
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   L.L.p ถา้เป็นครปูระจาํวชิาที1สอนใหร้ายงานนกัเรยีนที1ขาดเรยีนนานและขาดเรยีนบ่อยๆใหค้รทูี1
ปรกึษารบัทราบ และครทูี1ปรกึษาตอ้งตดิตามนกัเรยีนที1ขาดเรยีนตามแนวปฏบิตัขิอ้ p.L,p.m,p.N แลว้แต่กรณ ี
   L.L.L ถา้ครทูี1ปรกึษาสาํรวจแลว้พบวา่นกัเรยีนในชั .นขาดเรยีนบอ่ยและขาดเรยีนตดิต่อกนัเป็น
เวลานาน ใหป้ฏบิตัติามแนวปฏบิตัขิอ้ 1.2,1.3,1.4 
 
 3. นักเรียนแขวนลอย 
 ความหมายของคาํ 
 “นกัเรยีน” หมายความวา่ บุคคลที1กาํลงัเรยีนอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาของโรงเรยีน 
 “นกัเรยีนแขวนลอย” หมายความวา่ นกัเรยีนที1มรีายชื1ออยูใ่นบญัชรีายชื1อนกัเรยีนในชั .นต่าง ๆที1
โรงเรยีนจดัทาํขึ.นตอนตน้ปีการศกึษา  หรอืมชีื1ออยูใ่นสมดุประเมนิผลรายวชิา   และขาดเรยีนนานโดยไมท่ราบ
สาเหตุ  ไมม่ตีวัตน  มไิดล้าออกจากโรงเรยีน และโรงเรยีนไมส่ามารถจาํหน่ายรายชื1อออกจากทะเบยีนนกัเรยีน
ได ้
 ขั cนตอนการจดัทาํบญัชีรายชื\อนักเรียนแขวนลอย 
 3.1 เมื1อนกัเรยีนขาดเรยีนตดิต่อกนัเป็นเวลา M วนัทาํการ โดยไมท่ราบสาเหตุ   ใหป้ฏบิตัดิงันี. 
  3.1.1 ครทูี1ปรกึษาบนัทกึรายงานหวัหน้าระดบัชั .น เพื1อตดิตามนกัเรยีน และดาํเนินการสบืหา
ขอ้มลู       เบื.องตน้ 
  m.p.L หวัหน้าระดบัชั .นรายงาน รองผูอ้าํนวยการสถานศกึษาฝ่ายกจิการนกัเรยีน และนําเสนอ
ขอ้มลู 
  m.p.m รองผูอ้าํนวยการสถานศกึษาฝ่ายกจิการนกัเรยีน และคณะกรรมการดาํเนินการตดิตาม
นกัเรยีนครั .งที1  p 
 m.L เมื1อนกัเรยีนขาดเรยีนตดิต่อกนัเป็นเวลา pv วนัทาํการ  โดยไมท่ราบสาเหตุ ใหป้ฏบิตัดิงันี. 
  m.L.p ครทูี1ปรกึษารายงานหวัหน้าระดบัชั .น  เพื1อลงบญัชรีายชื1อนกัเรยีนแขวนลอยและตดิตาม
นกัเรยีน 
  m.L.L หวัหน้าระดบัชั .นรายงาน รองผูอ้าํนวยการสถานศกึษาฝ่ายกจิการนกัเรยีน และนําเสนอ
ขอ้มลู 
  m.L.m รองผูอ้าํนวยการสถานศกึษาฝ่ายกจิการนกัเรยีน  เสนอผูอ้าํนวยการสถานศกึษา  เพื1อขอ
อนุมตัลิงบญัชรีายชื1อนกัเรยีนแขวนลอย พรอ้มเหตุผล 
  m.L.N ผูอ้าํนวยการสถานศกึษา  อนุมตั ิหรอืพจิารณาสั 1งการ 
  m.L.M นายทะเบยีน จดัทาํบญัชรีายชื1อนกัเรยีนแขวนลอย 
 
 บทบาทหน้าที\  

ขอ้ 3.3 อาจารยท์ี1ปรกึษา มหีน้าที1ดงันี.  
    3.3.1 สาํรวจและตดิตามนกัเรยีนที1ขาดเรยีนตดิต่อกนั 5 วนัทาการ และเสนอชื1อนกัเรยีนต่อ
หวัหน้าระดบั / ฝ่ายปกครองเพื1อตดิตามนกัเรยีน  
   3.3.2 สาํรวจและตดิตามนกัเรยีนที1ขาดเรยีนตดิต่อกนั 10 วนัทาการ และเสนอชื1อนกัเรยีนต่อ
หวัหน้าระดบั/ฝ่ายปกครอง เพื1อลงบญัชรีายชื1อนกัเรยีนแขวนลอย และตดิตามนกัเรยีน  
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ขอ้ 3.4 หวัหน้าระดบั/ฝ่ายปกครอง มหีน้าที1ดงันี. 6.1 ตดิตามนกัเรยีนที1ขาดเรยีนตดิต่อกนั 5 วนัทาการ 
6.2 เสนอชื1อนกัเรยีนที1ขาดเรยีนตดิต่อกนั 10 วนัทาการ เพื1อลงบญัชรีายชื1อนกัเรยีน แขวนลอย และตดิตาม
นกัเรยีน 6.3 เมื1อผูบ้รหิารสถานศกึษา อนุมตัลิงบญัชรีายชื1อนกัเรยีนแขวนลอยแลว้ใหแ้จง้นาย ทะเบยีนเพื1อ
ลงบญัชรีายชื1อนกัเรยีนแขวนลอย  

  ขอ้ 3.5 ผูบ้รหิารสถานศกึษา มหีน้าที1ดงันี.  
3.5.1 ตรวจสอบขอ้มลู  
3.5.2 พจิารณาสั 1งการอนุมตัใิหล้งบญัชรีายชื1อนกัเรยีนแขวนลอย หรอืสั 1งการอื1นใดตามที1

เหน็สมควร  
  ขอ้ 3.6 นายทะเบยีน มหีน้าที1ดงันี.  
     3.6.1 รบัทราบคาสั 1งจากผูบ้รหิารสถานศกึษา  
     3.6.2 จดัทาทะเบยีนรายชื1อนกัเรยีนแขวนลอย 
 การยกเลิกรายชื\อนักเรียนแขวนลอย 
  3.7 กรณีที1นกัเรยีนมชีื1ออยูใ่นบญัชรีายชื1อนกัเรยีนแขวนลอย กลบัมารายงานตวัเพื1อเขา้เรยีน
ตามปกต ิ ใหป้ฏบิตัดิงันี. 

3.7.p ครทูี1ปรกึษารายงานหวัหน้าระดบัชั .น เพื1อขอยกเลกิรายชื1อนกัเรยีนแขวนลอย 
3.7.L หวัหน้าระดบัชั .นรายงานรองผูอ้าํนวยการสถานศกึษาฝ่ายกจิการนกัเรยีน 
3.7.m รองผูอ้าํนวยการสถานศกึษา ฝ่ายกจิการนกัเรยีน รายงานผูอ้าํนวยการสถานศกึษา 
3.7.N อาํนวยการสถานศกึษา อนุมตัใิหย้กเลกิรายชื1อนกัเรยีนแขวนลอย คนนั .น 
3.7.M นายทะเบยีนลงบญัชยีกเลกิรายชื1อนกัเรยีนแขวนลอย คนนั .น 

3.8 ขอ้มลูนกัเรยีนที1มอียูจ่รงิในปัจจุบนัของโรงเรยีน 
 ฐานขอ้มลูนกัเรยีนของโรงเรยีน มาจากทะเบยีนนกัเรยีน ในชว่งตอนตน้ปีการศกึษา สามารถแบง่

ออกไดส้องกลุม่ ดงันี. 
 3.8.p ขอ้มลูนกัเรยีนที1ยงัไมส่ามารถจาํหน่ายออกจากทะเบยีนนกัเรยีนได ้ เชน่ นกัเรยีนที1เรยีน
ครบหลกัสตูร แต่ไมจ่บหลกัสตูรไดต้ามกาํหนด   นกัเรยีนที1ขาดเรยีนไปโดยไมไ่ดล้าออก 
 3.8.L ขอ้มลูนกัเรยีนที1มรีายชื1ออยูใ่นบญัชรีายชื1อนกัเรยีนชั .นต่างๆ (หอ้งต่างๆ )  ที1โรงเรยีน
จดัทาํขึ.นตอนตน้ปีการศกึษา 
 3.8.m ในระหวา่งปีการศกึษา จะมนีกัเรยีนเขา้ – ออก ระหวา่งปีการศกึษา  แบง่ออกได ้ m  กลุม่ 
ดงันี. 
 3.8.m.p นกัเรยีนเขา้ใหม ่ระหวา่งปีการศกึษา 
 3.8.m.L นกัเรยีนที1ออกกลางคนั ระหวา่งปีการศกึษา 
 3.8.m.m นกัเรยีนที1อยูใ่นบญัชรีายชื1อนกัเรยีนแขวนลอย 
 3.8.N การรายงานขอ้มลูจาํนวนนกัเรยีนที1มอียูจ่รงิในปัจจุบนัของโรงเรยีน   ตอ้งพจิารณาจาก
ขอ้มลู จาํนวนนกัเรยีนที1มรีายชื1อในบญัชนีกัเรยีนประจาํชั .น ที1โรงเรยีนจดัทาํขึ.นตอนตน้ปีการศกึษา  บวกเพิ1ม
ดว้ยจาํนวนนกัเรยีนที1เขา้ใหมร่ะหวา่งปีการศกึษา  ลบออกดว้ยจาํนวนนกัเรยีนที1ลาออกกลางคนัระหวา่งปี
การศกึษา  และลบออกดว้ยจาํนวนนกัเรยีนที1มชีื1ออยูใ่นบญัชรีายชื1อนกัเรยีนแขวนลอย 
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 W. แนวปฏิบติัในการแก้ “0”  
  ในการแก ้“0” มแีนวปฏบิตัดิงันี.  
  N.p ใหน้กัเรยีนแกต้วัไดไ้มเ่กนิ 2 ครั .ง และก่อนแกต้วัทุกครั .งนกัเรยีนตอ้งยื1นคาํรอ้งขอสอบแกต้วัที1
ฝ่ายวชิาการก่อน  
  N.L การดาํเนินการสอบแกต้วัเป็นหน้าที1โดยตรงของครผููส้อน เมื1อมนีกัเรยีนตดิ “0” ในรายวชิาที1
รบัผดิชอบตอ้งดาํเนินการแก ้“0” ใหเ้สรจ็สิ.นภายในภาคเรยีนถดัไป ถา้ไมส่ามารถดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตาม
กาํหนด ใหร้ายงานฝ่ายวชิาการรบัทราบ ถา้ไมด่าํเนินการใดๆ ถอืวา่บกพรอ่งต่อหน้าที1ราชการ 
  N.m ครผููส้อนตอ้งจดัสอนซ่อมเสรมิใหน้กัเรยีนก่อนสอบแกต้วัทุกครั .ง  
  N.N ชว่งเวลาของการสอบแกต้วัใหเ้ป็นไปตามกาํหนดปฏทินิปฏบิตังิานฝ่ายวชิาการ 
  N.M ถา้นกัเรยีนไมม่าสอบแกต้วัตามระยะเวลาที1กาํหนดถอืวา่ไดผ้ลการเรยีน “0” ตามเดมิ และมสีทิธิ
สอบแกต้วัได ้2 ครั .ง ถา้นกัเรยีนสอบแกต้วัครั .งที1 2 แลว้ยงัไมผ่า่นใหป้ฏบิตัติามแนวปฏบิตักิารเรยีนซํ.า 
  4.6 ครทูี1ปรกึษาเป็นผูม้หีน้าที1ตดิตามผลการเรยีนของนกัเรยีนที1อยูใ่นความรบัผดิชอบทุกรายวชิา 
พรอ้มทั .งกวดขนัใหน้กัเรยีนมาดาํเนินการแก ้“0” ตามกาํหนดเวลา  
  N.r การใหน้กัเรยีนสอบแกต้วั ครผููส้อนควรดาํเนินการดงันี.  
   N.r.p ตรวจสอบดวูา่นกัเรยีนตดิ “0” เนื1องจากไมผ่า่นจดุประสงคใ์ดหรอืตวัชี.วดัใด 
   N.r.L ดาํเนินการสอนซ่อมเสรมิในจดุประสงค/์ตวัชี.วดัที1นกัเรยีนสอบไมผ่า่น  
   N.r.m การดาํเนินการสอบแกต้วั คาํวา่“สอบแกต้วั”ไมไ่ดห้มายความวา่จะตอ้งทดสอบดว้ยขอ้สอบ
ที1เป็นขอ้เขยีนเทา่นั .น นกัเรยีนจะสอบแกต้วัอยา่งไรนั .นตอ้งดวูา่ในจุดประสงคน์ั .นนกัเรยีนไมผ่า่นตรงสว่นใด เชน่ 
ในสว่น K, P, A กใ็หซ่้อมตรงคะแนนในสว่นนั .น  
  N.t ขั .นตอนและแนวปฏบิตัใินการแก ้“0” ของนกัเรยีน 
   N.t.p ฝ่ายวชิาการโดยงานวดัผลสาํรวจนกัเรยีนที1มผีลการเรยีน “0” และกาํหนดวนั เวลา สอบแก้
ตวัตามปฏทินิการปฏบิตังิานของฝ่ายวชิาการ  
   N.t.L แจง้ใหน้กัเรยีนที1มผีลการเรยีน “0” ไดร้บัทราบ  
   N.t.m ฝ่ายวชิาการแจง้ครทูี1ปรกึษารบัทราบเพื1อชว่ยดแูลและตดิตามนกัเรยีนมาดาํเนินการแก ้“0” 
   N.t.N นกัเรยีนที1ตดิ “0” มายื1นคาํรอ้งขอแก ้“0” ที1ฝ่ายวชิาการ และฝ่ายวชิาการแจง้ใหค้รปูระจาํ
วชิารบัทราบ พรอ้มกบัใบคาํรอ้งขอสอบแกต้วัของนกัเรยีน 
   N.t.M ครปูระจาํวชิาดาํเนินการสอนซ่อมเสรมิและใหน้กัเรยีนสอบแกต้วั  
   N.t.o ครปูระจาํวชิานําผลการสอบแกต้วัของนกัเรยีนมารายงานใหฝ่้ายวชิาการรบัทราบ 
   N.t.r ฝ่ายวชิาการแจง้ผลการสอบแกต้วัใหน้กัเรยีนและครทูี1ปรกึษารบัทราบ  
  N.u ระดบัผลการเรยีนหลงัจากนกัเรยีนทาํการสอบแกต้วัแลว้อยูท่ี1 “ 0 ” หรอื “ 1 ” เทา่นั .น   ระดบัผล
การเรยีนหลงัสอบแกต้วัถา้นกัเรยีนยงัได ้“ 0 ” อยู ่ใหน้กัเรยีนผูน้ั .นเรยีนซํ.าใหมห่มดทั .งรายวชิา 
 
 [. แนวปฏิบติัในการแก้ “ร”  
 ในการแก ้“ร” มแีนวปฏบิตัดิงันี.  
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 M.p การดาํเนินการแก ้“ร” เป็นหน้าที1โดยตรงของครผููส้อน เมื1อมนีกัเรยีนตดิ “ร” ในรายวชิาที1
รบัผดิชอบตอ้งดาํเนินการแก ้“ร” ใหเ้สรจ็สิ.นภายในภาคเรยีนถดัไป ถา้ไมส่ามารถดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตาม
กาํหนด ใหร้ายงานฝ่ายวชิาการรบัทราบ ถา้ไมด่าํเนินการใดๆ ถอืวา่บกพรอ่งต่อหน้าที1ราชการ 
 M.L การแกไ้ขผลการเรยีน “ร” แยกออกเป็น 2 กรณีคอื 
  M.L.p ไดร้ะดบัผลการเรยีน “0 – 4” ในกรณีที1เนื1องมาจากเหตุสดุวสิยั เชน่ เจบ็ป่วย หรอืเกดิ
อุบตัเิหตุ ไมส่ามารถมาเขา้สอบได ้
  M.L.L ไดร้ะดบัผลการเรยีน “0 – 1” ในกรณีที1สถานศกึษาไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่ไมใ่ชเ่หตุสดุวสิยั 
เชน่ ม ีเจตนาหลบการสอบเพื1อหวงัผลบางอยา่ง หรอื ไมส่นใจทาํงานที1ไดร้บัมอบหมายใหท้าํเป็นตน้ 
 M.m การแก ้“ ร ” ตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในภาคเรยีนถดัไป ถา้นกัเรยีนที1มผีลการเรยีน “ ร ” 
ไมม่าดาํเนินการแก ้“ร” ใหเ้สรจ็สิ.นตามกาํหนดเวลา นกัเรยีนผูน้ั .นตอ้งเรยีนซํ.าทั .งรายวชิาหรอืเปลี1ยนรายวชิา
ใหม ่ในกรณีที1เป็นรายวชิาเพิ1มเตมิ  
 M.N ถา้หากนกัเรยีนที1มผีลการเรยีน “ ร ” ผูน้ั .นไมส่ามารถมาทาํการแก ้“ ร ” ตามกาํหนดเวลาได้
เนื1องจากเหตุสดุวสิยั ใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของหวัหน้าสถานศกึษาจะขยายเวลาการแก ้“ ร ” ออกไปอกี 1 ภาคเรยีน
แต่ถา้พน้กาํหนดแลว้ นกัเรยีนยงัไมม่าดาํเนินการแก ้“ ร ” ใหน้กัเรยีนผูน้ั .นเรยีนซํ.าใหมห่มดทั .งรายวชิา  
 M.M ขั .นตอนและแนวปฏบิตัใินการแก ้“ ร ” ของนกัเรยีน  
  5.5.1 ฝ่ายวชิาการโดยงานวดัผลสาํรวจนกัเรยีนที1มผีลการเรยีน “ ร ” และแจง้ใหน้กัเรยีน
รบัทราบ  
  5.5.2 ฝ่ายวชิาการแจง้ครทูี1ปรกึษารบัทราบเพื1อชว่ยดแูลและตดิตามนกัเรยีนมาดาํเนินการแก ้“ ร 
”  
  5.5.3 นกัเรยีนที1ตดิ “ ร ” มายื1นคาํรอ้งขอแก ้“ ร ” ที1ฝ่ายวชิาการ และฝ่ายวชิาการแจง้ใหค้รู
ประจาํวชิารบัทราบ  
  5.5.4 ครปูระจาํวชิาดาํเนินการ แก ้“ ร ” ใหก้บันกัเรยีน  
  5.5.5 ครปูระจาํวชิานําผลการแก ้“ ร ” ของนกัเรยีนมารายงานใหฝ่้ายวชิาการรบัทราบ  
  5.5.6 ฝ่ายวชิาการแจง้ผลการแก ้“ ร ” ใหน้กัเรยีนและครทูี1ปรกึษารบัทราบ  
 
 h. แนวปฏิบติัในการแก้ “ มส. ”  
 ในการแก ้“มส.” มแีนวปฏบิตัดิงัต่อไปนี.  
 o.p ครผููส้อนไดพ้จิารณาสาเหตุที1นกัเรยีนไดผ้ลการเรยีน “มส.” ซึ1งมอียู ่2 กรณีคอื  
  o.p.p นกัเรยีนมเีวลาเรยีนไมถ่งึ 60 % ไมม่สีทิธยิื1นคาํรอ้งขอมสีทิธิ �สอบ  ตอ้งเรยีนซํ.าใหมห่มด 
  o.p.L นกัเรยีนมเีวลาเรยีนไมถ่งึ 80 % แต่ไมน้่อยกวา่ 60 %   
   o.p.L.p ใหน้กัเรยีนยื1นคาํรอ้งขอแกผ้ลการเรยีน “มส.” จากครผููส้อน  
   o.p.L.L ครผููส้อนตอ้งจดัใหน้กัเรยีนเรยีนเพิ1มเตมิเพื1อใหเ้วลาครบตามรายวชิานั .น ๆ โดย
อาจใชช้ั 1วโมงวา่ง / วนัหยดุ 
   6.1.2.3 เมื1อนกัเรยีนมาดาํเนินการแก ้“มส.” ตามขอ้ 2 แลว้จะไดร้ะดบัผลการเรยีน 0 – 1  
   o.p.L.N ถา้นกัเรยีนไมม่าแก ้“มส.” ใหเ้สรจ็ตามระยะเวลาที1กาํหนดใหน้กัเรยีนผูน้ั .นตอ้ง
เรยีนซํ.า 
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   6.1.2.5 ถา้มเีหตุสดุวสิยัไมส่ามารถมาแก ้“มส.” ได ้ใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของหวัหน้า
สถานศกึษาที1จะขยายเวลามาแก ้“มส.” ออกไปอกี 1 ภาคเรยีน เมื1อพน้กาํหนดนี.แลว้ใหน้กัเรยีนผูน้ั .นเรยีนซํ.า
หรอืใหเ้ปลี1ยนรายวชิาใหมไ่ดใ้นกรณีที1เป็นรายวชิาเพิ1มเตมิ  
 o.L ขั .นตอนและแนวปฏบิตัใินการแก ้“มส.” ของนกัเรยีน 
  o.L.p ครปูระจาํวชิาแจง้ผล “มส. “ ของนกัเรยีนที1ฝ่ายวชิาการ 
  o.L.L ฝ่ายวชิาการโดยงานวดัผลแจง้นกัเรยีนที1มผีลการเรยีน “มส.” รบัทราบ  
  o.L.m ฝ่ายวชิาการแจง้ครทูี1ปรกึษารบัทราบเพื1อชว่ยดแูลและตดิตามนกัเรยีนมาดาํเนินการแก ้
“มส.” 
  o.L.N นกัเรยีนที1ตดิ“มส.” นําผูป้กครองมายื1นคาํรอ้งขอแก ้“มส.” ที1ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายวชิาการแจง้
ใหค้รปูระจาํวชิารบัทราบ เพื1อดาํเนินการแก ้“มส.”ของนกัเรยีนตามแนวปฏบิตักิารแก ้“มส.” ของนกัเรยีน ครู
ประจาํวชิา 
นําผลการแก ้“มส.” ของนกัเรยีนมารายงานใหฝ่้ายวชิาการรบัทราบ ฝ่ายวชิาการแจง้ผลการแก ้“มส.” ให้
นกัเรยีนและครทูี1ปรกึษารบัทราบ 
 
 i. แนวปฏิบติัในการเรียนซํcา 
 ในการจดัใหน้กัเรยีน “ เรยีนซํ.า ” มแีนวปฏบิตัดิงันี.  
 r.p ใหค้รผููส้อนเดมิในรายวชิานั .นเป็นผูร้บัผดิชอบสอนซํ.า 
 r.L การดาํเนินการ “เรยีนซํ.า” เป็นหน้าที1โดยตรงของครผููส้อน เมื1อมนีกัเรยีน“เรยีนซํ.า” ในรายวชิาที1
รบัผดิชอบตอ้งดาํเนินการ “เรยีนซํ.า” ใหเ้สรจ็สิ.นภายในภาคเรยีนถดัไป ถา้ไมส่ามารถดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็
ตามกาํหนด ใหร้ายงานฝ่ายวชิาการรบัทราบ ถา้ไมด่าํเนินการใดๆ ถอืวา่บกพรอ่งต่อหน้าที1ราชการ  
 r.m ครผููส้อนและนกัเรยีนกาํหนดจดัตารางเรยีนรว่มกนัใหจ้าํนวนชั 1วโมงครบตามระดบัชั .น และครบ
ตามหน่วยการเรยีนของรายวชิานั .น ๆ ครผููส้อนอาจมอบหมายงานใหใ้นชั 1วโมงที1กาํหนด จะสอนหรอืมอบหมาย
งานใหท้าํ จะมากหรอืน้อยตอ้งพจิารณาตามความสามารถของนกัเรยีนเป็นรายบุคคล  
 r.N สาํหรบัชว่งเวลาที1จดัใหเ้รยีนซํ.าอาจทาํไดด้งันี.  
  r.N.p ชั 1วโมงวา่ง  
  r.N.L ใชเ้วลาหลงัเลกิเรยีน  
  r.N.m วนัหยดุราชการ  
  r.N.N สอนเป็นครั .งคราวแลว้มอบหมายงานใหท้าํ 
 r.M การประเมนิผลการเรยีนใหด้าํเนินการตามระเบยีบการประเมนิผลทุกประการ  
 r.o ครผููส้อนสง่ผลการเรยีนซํ.าพรอ้มกบัการประเมนิผลปลายภาคเรยีนใหฝ่้ายวชิาการ  
 r.r ขั .นตอนและแนวปฏบิตัใินการ “เรยีนซํ.า” ของนกัเรยีน  
  r.r.p ฝ่ายวชิาการโดยงานวดัผลสาํรวจและแจง้นกัเรยีนที1ตอ้ง “เรยีนซํ.า” รบัทราบ  
  r.r.L ฝ่ายวชิาการแจง้ครทูี1ปรกึษารบัทราบเพื1อชว่ยดแูลและตดิตามนกัเรยีนมาดาํเนินการ “เรยีน
ซํ.า”  
  r.r.m นกัเรยีน “เรยีนซํ.า” มายื1นคาํรอ้งขอ “เรยีนซํ.า” ที1ฝ่ายวชิาการ  
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  r.r.N ฝ่ายวชิาการแจง้ใหค้รปูระจาํวชิารบัทราบ เพื1อดาํเนินการ “เรยีนซํ.า” ของนกัเรยีน ตาม
แนวฏบิตั ิ 
  r.r.M ครปูระจาํวชิานําผลการประเมนิการ “เรยีนซํ.า”ของนกัเรยีนรายงานใหฝ่้ายวชิาการรบัทราบ  
  r.r.o ฝ่ายวชิาการแจง้ผลการ“เรยีนซํ.า”ใหน้กัเรยีนและครทูี1ปรกึษารบัทราบ  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   k. แนวปฏิบติัการจดัสอนแทน  
  t.p ทุกครั .งที1มคีรใูนกลุม่สาระการเรยีนรู ้ตดิราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ไมส่ามารถมาปฏบิตัริาชการได ้
ใหห้วัหน้ากลุม่สาระ หรอื ผูท้ี1ไดร้บัมอบหมาย จดัใหม้กีารสอนแทนในชั 1วโมงนั .น ๆ ถา้จดัไมไ่ดใ้หแ้จง้ฝ่าย
วชิาการ 
  t.L บนัทกึการจดัสอนแทนในเอกสารที1ฝ่ายวชิาการแจกใหทุ้กครั .ง 
  t.m หวัหน้ากลุม่สาระ หรอืผูท้ี1ไดร้บัมอบหมายสง่บนัทกึการจดัสอนแทนทุกวนัศุกร ์
  t.N หวัหน้ากลุม่สาระรวบรวมการสอนแทนเมื1อสิ.นภาคเรยีนทุกภาคเรยีน สง่ฝ่ายวชิาการ 
 หมายเหต ุ
 เมื1อครทูา่นใดมธุีระจาํเป็นที1จะตอ้งลากจิ หรอื ไปราชการ จะตอ้งทาํการแลกชั 1วโมงสอน หรอื 
จดัเตรยีมเอกสาร เชน่ ใบงาน ใบความรู ้หรอื มอบหมายงานใหน้กัเรยีนทาํในชว่งเวลาดงักลา่ว แลว้มอบให้
หวัหน้ากลุม่สาระเพื1อใหผู้ท้ี1ทาํการสอนแทนจะไดท้าํการสอนต่อไป 
 
       l. แนวปฏิบติัการส่งแผนการจดัการเรียนรู ้
           ครทุูกคนจะตอ้งมแีผนการจดัการเรยีนรู ้ก่อนนําไปจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีน และมแีนว
ปฏบิตัดิงันี. 
           9.1 ใหค้รทุูกคนจดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู ้มกีารวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชี.วดั เพื1อกาํหนด
ขอบขา่ยสาระที1จะใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน มกีารจดัทาํโครงสรา้งรายวชิาและแผนการประเมนิใหค้รบถว้น 
ในการจดัทาํแผนการจดัการเรยีนรูใ้หม้อีงคป์ระกอบของแผนครบถว้น โดยยดึรปูแบบที1ฝ่ายบรหิารวชิาการ
กาํหนดให ้
              องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย   
  1. รายละเอยีดของแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละหน่วยการเรยีนรู ้
  2. สาระสาํคญั/ความคดิรวบยอด 
  3. ตวัชี.วดั/จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
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  4. สาระการเรยีนรู ้
               4.1 สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 
     4.2 สาระการเรยีนรูท้อ้งถิ1น (ถา้ม)ี 
  5. สมรรถนะผูเ้รยีน (เฉพาะหวัขอ้ที1ตอ้งการประเมนิผูเ้รยีน) 
  6. คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์(เฉพาะหวัขอ้ที1ตอ้งการประเมนิผูเ้รยีน) 
  7. กจิกรรมการเรยีนรู ้
  8. การวดัและการประเมนิผล 
  9. สื1อ/แหลง่เรยีนรู ้
  หมายเหตุ อาจมกีารเพิ1มเตมิรายละเอยีดไดต้ามความเหมาะสมและธรรมชาตขิองวชิาที1จดั
กจิกรรม 
 9.2 ใหค้ณุครบูนัทกึรายงานการจดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู ้เสนอฝ่ายบรหิารวชิาการและ
หวัหน้าสถานศกึษา เพื1อใหค้วามเหน็ชอบก่อนนําแผนไปใชจ้ดักจิกรรมใหก้บันกัเรยีน 
 9.3 การจดัสง่แผนการจดัการเรยีนรูข้องคร ูใหจ้ดัสง่ที1หวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรูก่้อนนําไปใชจ้ดั
กจิกรรม 2 สปัดาห ์โดยใหส้ง่อยา่งน้อยเดอืนละ 2 ครั .ง และใหห้วัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรูเ้ป็นผูร้วบรวม 
ตรวจสอบและรายงานฝ่ายบรหิารวชิาการทราบทุกวนัศุกร ์หากไมร่ายงานถอืวา่บกพรอ่งต่อหน้าที1 
 9.4 หลงัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในแต่ละวนั ใหค้รทุูกคนที1มคีาบสอนสง่บนัทกึหลงัสอน
ทุกครั .ง ที1ฝ่ายบรหิารวชิาการ ในคาบสดุทา้ยก่อนเลกิเรยีน 
 9.5 หลงัจากจดัการเรยีนรูจ้นครบหน่วยการเรยีนรู ้ใหม้กีารวดัและประเมนิผลผูเ้รยีนใหเ้สรจ็สิ.น 
โดยแจง้ขอ้มลูนกัเรยีนผา่นเกณฑก์ารประเมนิและไมผ่า่นเกณฑ ์ในกรณทีี1นกัเรยีนไมผ่า่นเกณฑใ์หท้าํการซ่อน
เสรมิและหาวธิชีว่ยเหลอื ดาํเนินการประเมนิผลจนกระทั 1งนกัเรยีนผา่นเกณฑก์ารประเมนิทั .งหมดในหน่วยนั .น ๆ 
ก่อนจะไปสอนในหน่วยการเรยีนรูถ้ดัไป   
 
        10. แนวปฏิบติัในการเข้าห้องเรียนและออกจากห้องเรียนของครผููส้อน 
             ในการเขา้ใชห้อ้งเรยีนของครซูึ1งเป็นหอ้งเรยีนที1ตอ้งใชร้ว่มกนัจงึจาํเป็นตอ้งชว่ยกนัรกัษาความ
สะอาดและความเป็นระเบยีบวนิยั และจะตอ้งรบัผดิชอบรว่มกนั โดยมขีอ้ปฏบิตัดิงันี. 
             10.1 ใหค้ณุครเูขา้หอ้งเรยีนที1รบัผดิชอบสอนตามตารางสอนที1ทางฝ่ายบรหิารวชิาการจดัให ้ใหต้รง
เวลาและสอนใหเ้ตม็เวลาที1กาํหนด 
             10.2 หากมคีวามจาํเป็นตอ้งเปลี1ยนแปลงการใชห้อ้งเรยีน ในการจดักจิกรรมใหแ้จง้ใหผู้ท้ี1รบัผดิชอบ
หอ้ง   นั .น ๆ ทราบลว่งหน้าและมกีารลงบนัทกึการใชห้อ้งใหเ้รยีบรอ้ย เชน่ หอ้งสมดุ หอ้งปฏบิตักิารต่าง ๆ เป็น
ตน้ 
             10.3 ใหค้ณุครเูขา้สอนใหต้รงเวลาตามตารางสอนกาํหนด หากตดิราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ให้
มอบหมายใหม้ผีูส้อนแทน การมอบหมายงานใหเ้ดก็ปฏบิตัเิพยีงลาํพงัโดยไมม่คีรคูวบคมุเป็นสิ1งไมค่วรกระทาํ 
เนื1องจากเป็นละทิ.ง/ทอดทิ.งหน้าที1ในการสอน ซึ1งมคีวามผดิชดัเจน 
             10.4 การจดัการเรยีนรูค้วรจดัสภาพแวดลอ้มและสรา้งบรรยากาศที1เอื.อต่อการเรยีนรู ้กระตุน้ให้
นกัเรยีนไดม้สีว่นรว่มในการคดิและลงมอืปฏบิตั ิใชส้ื1อการเรยีนที1หลากหลายทนัสมยั มกีารวดัและประเมนิผลที1
หลากหลายเน้นที1พฒันาการของผูเ้รยีน และความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
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            10.5 ก่อนหมดเวลาเรยีน ใหน้กัเรยีนไดจ้ดัโต๊ะ-เกา้อี.ใหอ้ยูใ่นสภาพที1เรยีบรอ้ย จดัเกบ็สิ1งของเขา้ที1ให้
เรยีบรอ้ยและเกบ็กวาดหอ้งเรยีนใหส้ะอาด ทิ.งขยะ สาํรวจความเรยีบรอ้ยก่อนออกจากหอ้ง เชน่ ไฟฟ้าและพดั
ลม ตลอดจนโสตทศันูปกรณ์ต่าง ๆ ใหเ้รยีบรอ้ย 
            10.6 ออกจากหอ้งเรยีนเมื1อหมดเวลาและมเีสยีงสญัญาณดงั  
 หมายเหตุ หากหอ้งเรยีนสกปรก ไมม่คีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และไมพ่รอ้มใหน้กัเรยีนเขา้ไป
ใชบ้รกิาร ใหร้ายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหฝ่้ายบรหิารวชิาการทราบทนัท ีและครทูี1ใชห้อ้งเรยีนก่อนคาบนั .น
จะตอ้งรบัผดิชอบ เพราะเป็นหน้าที1ของครผููน้ั .นโดยตรง ทั .งนี.จะพจิารณาจากตารางการใชห้อ้งตามตารางสอนที1
ฝ่ายบรหิารวชิาการจดัไวไ้ห ้กรณีหอ้งขา้งเคยีงไมม่คีรเูขา้สอนหรอืครเูขา้หอ้งสายและนกัเรยีนสง่เสยีงดงั 
รบกวนการเรยีนของหอ้งอื1น  ใหค้รทูี1ไดร้บัความเดอืดรอ้นรายงานใหฝ่้ายบรหิารวชิาการทราบทนัท ีเพื1อ
รายงานใหผู้อ้าํนวยการทราบต่อไป 
 
 11. เอกสาร ปพ. [ 
  11.p ฝ่ายวชิาการไดจ้ดัทาํ ปพ. M พรอ้มรายชื1อนกัเรยีนทุกหอ้ง ครทุูกทา่น ทุกรายวชิารบัไดท้ี1ฝ่าย
วชิาการ 
  11.L การบนัทกึรายการต่างๆ 
   11.L.p การวเิคราะหผ์ูเ้รยีน ดา้นการเรยีน ม.p และ ม. N  ใหใ้ชผ้ลสอบ O-NET ในรายวชิานั .นๆ 
สว่น 
ม. L,ม.m ม. M และ ม.o ใหใ้ชผ้ลการเรยีนในรายวชิานั .นๆ ในชั .นที1ถดัลงมา p ระดบัชั .น (ปีการศกึษาที1ผา่นมา) 
   11.L.L การวเิคราะหผ์ูเ้รยีน ดา้นพฤตกิรรม ใหใ้ชผ้ลการประเมนิ SDQ ม.p และ ม. N ใหป้ระเมนิ
ใหม ่สว่น ม. L,ม.m ม. M และ ม.o ใหใ้ชผ้ลการประเมนิในชั .นที1ถดัลงมา p ระดบัชั .น (ปีการศกึษาที1ผา่นมา) 
   11.L.m การบนัทกึเวลาเรยีนในชอ่งวนัที1 ใหใ้สว่นั จนัทร-์วนัศุกร ์(เชน่ pr-pt-pu-Lv-Lp) ใหค้รบ
ทุกชอ่ง 
สว่นในชอ่งเวลาเรยีน ถา้เป็นคาบเดยีว ใสเ่ลข p,L,m  ตามลาํดบั  ถา้เป็นคาบคู ่ใหใ้ส ่p-L,m-N,....) 

   11.L.N ใหใ้สเ่ครื1องหมาย üลงในชอ่งเวลาเรยีนของนกัเรยีนแต่ละคน ถา้นกัเรยีนขาด ลา ใหใ้ส ่
(ข) ขาดเรยีน (ล) ลา 
   11.L.M ชอ่งรวมเวลาเรยีน  ตวัเลขดา้นบน คอืรอ้ยละ tv ของเวลาเรยีน ดา้นลา่ง คอืจาํนวนคาบ
เตม็ 
   11.L.o อตัราสว่นคะแนน ระหวา่งภาค:ปลายภาค  M วชิาหลกั ทั .งพื.นฐานและเพิ1มเตมิ ควร
กาํหนดสดัสว่นเป็น rv:30 สว่นวชิาอื1น ๆ เชน่ สขุศกึษาพลศกึษา ศลิปศกึษา การงานอาชพีและเทคโนโลย ี
อาจใชส้ดัสว่น  80:20 , 90:10 ตามความเหมาะสม 
   หมายเหต ุหลกัสตูร Mp เน้นใหเ้กบ็คะแนนระหวา่งภาคมากกวา่ปลายภาค ซึ1งการเกบ็ระหวา่ง
ภาคถอืวา่เป็นการประเมนิเพื1อพฒันานกัเรยีน (formative) สว่นการเกบ็คะแนนปลายภาคเป็นการประเมนิเพื1อ
สรปุผล (summative) 
   11.L.r การสอบจุดประสงค ์และการสอบกลางภาค ใหใ้สค่ะแนนที1นกัเรยีนไดล้งในชอ่งบนัทกึ
คะแนน สาํหรบันกัเรยีนที1ไดค้ะแนนไมผ่า่นเกณฑท์ี1กาํหนด หลงัจากมกีารสอบแกต้วัแลว้ จะไดไ้มเ่กนิครึ1งของ
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คะแนนเตม็ ใหบ้นัทกึดงันี.  คะแนนเตม็  pv คะแนน  นกัเรยีนสอบได ้L คะแนน  หลงัจากสอบแกต้วัแลว้ ได ้o 
คะแนน (เกณฑท์ี1ครกูาํหนด)  บนัทกึคะแนนเป็น  L/o  หากบนัทกึเฉพาะ เลข L แสดงวา่ นกัเรยีนยงัไมส่อบแก้
ตวัเพื1อปรบัคะแนน 
   หมายเหต ุ สาํหรบัการบนัทกึคะแนน อาจใชร้ปูแบบนอกเหนือจาก ปพ. M ของโรงเรยีนกไ็ด ้
โดยปิดทบัลงไปในหน้าการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ โดยตอ้งครบทุกหน่วยการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรชั .น
เรยีนที1ไดก้าํหนดไว ้
   11.L.t การวดัและประเมนิผลดา้นคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ขอรบัไดท้ี1ฝ่ายวชิาการ เพื1อนํามา
ปิดทบัลงใน ปพ. M 
   11.L.u การวดัและประเมนิผลดา้นการอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีน  ผลการประเมนิในรายวชิาที1
รบัผดิชอบสอนปิดทบัลงไป ปพ. M หน้าการวดัและประเมนิผลดา้นการอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีน 
   11.L.pv คาํอธบิายรายวชิา ตวัชี.วดั/ผลการเรยีนรู ้พมิพปิ์ดทบั หรอืเขยีน กไ็ด ้
 
 12. การจดัทาํแบบทดสอบกลางภาค/ปลายภาค 
  ในการดาํเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค แนวปฏบิตัดิงันี. 
  12.p ใชร้ปูแบบตามที1ฝ่ายวชิาการกาํหนด 
  12.L ครปูระจาํวชิาออกขอ้สอบโดยใหม้ขีอ้สอบทั .งแบบปรนยัและอตันยั  ในอตัราสว่น rv:30 หรอื
ตามสดัสว่นที1ตกลงกนั 
  12.m นําขอ้สอบ O-Net ในปีที1ผา่นๆ มาบรรจุลงไปในขอ้สอบทั .งกลางภาคและปลายภาคอยา่งน้อย
รอ้ยละ pv  ของขอ้สอบทั .งหมด เชน่ ขอ้สอบ  Nv  ขอ้ มขีอ้สอบ O-Net 4-5 ขอ้เป็นตน้ 
  12.N ขอ้สอบควรครอบคลุมทั .ง ความรูค้วามจาํ ความเขา้ใจ  การนําไปใช ้วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์การ
ประเมนิคา่ 
  12.M ขอ้สอบตอ้งผา่นการหาคา่ IOC โดยใชผู้เ้ชี1ยวชาญในกลุม่สาระเดยีวกนัจาํนวน m-M คน 
(คา่ IOC คอื คา่ความเที1ยงตรงของขอ้สอบ โดยคา่ความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัจดุประสงคท์ี1ใชไ้ดอ้ยูร่ะหวา่ง 
0.50-1) 
  12.o สง่ขอ้สอบตน้ฉบบั พรอ้มสาํเนาครบถว้นตามจาํนวนผูเ้ขา้สอบ ใหฝ่้ายวชิาการตรวจสอบทนั
ตามกาํหนดเวลา หากลา่ชา้กวา่กาํหนด ถอืวา่บกพรอ่งต่อหน้าที1ราชการ 
 
 13. การรายงานผลการวดัและประเมินผลการเรียน 
  การวดัและประเมนิผลการเรยีน  ที1จะตอ้งรายงานใหท้นัตามกาํหนดเวลาตามปฏทินิงานฝ่ายวชิาการ 
ซึ1งหากลา่ชา้กวา่กาํหนดถอืวา่บกพรอ่งต่อหน้าที1ราชการ มดีงันี. 
  13.p การสง่สมดุ ปพ. M 
  13.L แบบบนัทกึกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ประกอบดว้ย 
    13.L.p กจิกรรมชมุนุม 
    13.L.L กจิกรรมลกูเสอื เนตรนาร ีและนกัศกึษาวชิาทหาร 
    13.L.m กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ 
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    13.L.N กจิกรรมแนะแนว 
 
  13.m แบบประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์(ครทูี1ปรกึษา) แบบประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละ
เขยีน 
(ครผููส้อน) 
  13.N การบนัทกึขอ้มลูผลการวดัและประเมนิผลการเรยีนในรายวชิาที1รบัผดิชอบลงในโปรแกรม
BookmarkII 
 
เอกสารหลกัฐานทางการศึกษา 
 F. ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) (ปพ.1) 

  เป็นเอกสารสาํหรบับนัทกึขอ้มลูผลการเรยีนของผูเ้รยีนตามเกณฑก์ารผา่นชว่งชั .นของหลกัสตูร
การศกึษาขั .นพื.นฐานแต่ละชว่งชั .น ไดแ้ก่ ผลการเรยีนรูต้ามกลุม่สาระการเรยีนรู ้8 กลุม่   ผลการประเมนิการ
อ่าน คดิ วเิคราะห ์  เขยีน  ผลการประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องโรงเรยีน และผลการประเมนิกจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนจะตอ้งจดัทาํและออกเอกสารนี.ใหก้บัผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล เมื1อจบการศกึษาแต่ละชว่งชั .น 
เพื1อใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ ต่อไปนี. 

 - แสดงผลการเรยีนของผูเ้รยีนตามโครงสรา้งหลกัสตูรของโรงเรยีน 
 - รบัรองผลการเรยีนของผูเ้รยีนตามขอ้มลูที1บนัทกึในเอกสาร 
 - ตรวจสอบผลการเรยีนและวฒุกิารศกึศกึษาของผูเ้รยีน 
 - ใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงวฒุกิารศกึษาเพื1อสมคัรเขา้ศกึษาต่อ สมคัรงานหรอื ขอรบัสทิธปิระโยชน์อื1นใดที1
พงึม ี

พงึไดต้ามวฒุกิารศกึษานั .น 
 
 
 
 2.  หลกัฐานแสดงวฒิุการศึกษา (ประกาศนียบตัร) (ปพ.2) 
  เป็นวฒุบิตัรที1มอบใหผู้เ้รยีนที1สาํเรจ็การศกึษาหลกัสตูรการศกึษาขั .นพื.นฐาน เพื1อประกาศและรบัรองวฒุิ
การศกึษาของผูเ้รยีน สง่ผลใหผู้เ้รยีนไดร้บัศกัดิ �และสทิธต่ิางๆ ของผูส้าํเรจ็การศกึษาตามวฒุแิหง่
ประกาศนียบตัรนั .น  ประกาศนียบตัรสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได ้ ดงันี. 

 - แสดงวฒุทิางการศกึษาของผูเ้รยีน 
 - ตรวจสอบวฒุทิางการศกึษาของผูเ้รยีน 
 - ใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงวฒุกิารศกึษา เพื1อสมคัรเขา้ศกึษาต่อ สมคัรงานหรอืขอรบัสทิธปิระโยชน์    

อื1นใด ที1พงึมพีงึไดต้ามวฒุกิารศกึษาแหง่ประกาศนียบตัรนั .น 
 
 3.  แบบรายงานผูส้าํเรจ็การศึกษา (ปพ.3) 
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เป็นเอกสารสาํหรบัสรปุผลการเรยีนของผูส้าํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรการศกึษาขั .นพื.นฐานแต่ละชว่ง
ชั .น โดยบนัทกึขอ้มลูของผูเ้รยีนที1จบการศกึษาชว่งชั .นเดยีวกนั รุน่เดยีวกนั ไวใ้นเอกสารฉบบัเดยีวกนั เป็น
เอกสารที1ผูบ้รหิาร     โรงเรยีนใชส้าํหรบัตดัสนิและอนุมตัผิลการเรยีนใหผู้เ้รยีนจบชว่งชั .น เป็นเอกสารทาง
การศกึษาที1สาํคญัที1สดุ ใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงคณุสมบตัหิรอืคณุวฒุทิางการศกึษาของผูเ้รยีน ผูท้ี1มรีายชื1อใน
เอกสารนี.ทุกคน จะไดร้บัรองวฒุทิางการศกึษา จากกระทรวงศกึษาธกิาร แบบรายงานผูส้าํเรจ็การศกึษา 
นําไปใชป้ระโยชน์ ดงันี. 

 - เป็นเอกสารสาํหรบัตดัสนิและอนุมตัผิลการเรยีนใหผู้เ้รยีนเป็นผูส้าํเรจ็การศกึษา  
 - เป็นเอกสารสาํหรบัตรวจสอบ ยนืยนั และรบัรองความสาํเรจ็และวฒุกิารศกึษาของผูส้าํเรจ็ 

การศกึษาแต่ละคนตลอดไป 
 
 4. แบบแสดงผลการพฒันาคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์(ปพ.4) 

 โรงเรยีนจะจดัทาํเอกสารนี.และมอบใหผู้เ้รยีนทุกคนเมื1อจบชว่งชั .น หรอืจบหลกัสตูรการศกึษาขั .น
พื.นฐาน เอกสารนี.จะใชบ้นัทกึผลการประเมนิผูเ้รยีนเกี1ยวกบัคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นิยมที1โรงเรยีนกาํหนด
เป็นคณุลกัษณะ    อนัพงึประสงคข์องโรงเรยีนแต่ละประการอยา่งต่อเนื1อง และสรปุผลการประเมนิเมื1อจบชว่ง
ชั .น เพื1อใหผู้เ้รยีนนําไปใชแ้สดง หรอืรบัรองคณุลกัษณะของตน ควบคูก่บัระเบยีนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1)แบบ
แสดงผลการพฒันา      คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์(ปพ.4) นําไปใชป้ระโยชน์ ดงันี. 

- แสดงผลการประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนแต่ละประการ 
- ใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงคณุสมบตัขิองผูเ้รยีนในการสมคัรเขา้ศกึษาต่อสมคัรทาํงาน หรอืเมื1อมกีรณีอื1นใด
ที1ผูเ้รยีนตอ้งแสดงคณุสมบตัเิกี1ยวกบัประวตัคิวามประพฤตหิรอืคณุความดต่ีางๆ 
 

 [. แบบบนัทึกการพฒันาคณุภาพผูเ้รียน (ปพ.5) 
เป็นเอกสารที1โรงเรยีนจดัทาํขึ.น เพื1อใหผู้ส้อนใชบ้นัทกึขอ้มลูการวดัและประเมนิผลการเรยีนของผูเ้รยีน 

ตามแผนการจดัการเรยีนการสอน และประเมนิผลการเรยีน เพื1อใชเ้ป็นขอ้มลูสาํหรบัพจิารณาตดัสนิผลการเรยีน
แต่ละรายวชิา เอกสารบนัทกึผลการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนสามารถนําไปใชป้ระโยชน์  ดงันี. 

- ใชเ้ป็นเอกสารประกอบการดาํเนินงานในการวดัและประเมนิผลการเรยีนของผูเ้รยีน 
- ใชเ้ป็นหลกัฐานสาํหรบัตรวจสอบ รายงานและรบัรองขอ้มลูเกี1ยวกบัวธิกีารและกระบวนการวดัและ
ประเมนิผลการเรยีน 
 

 6. เอกสารรายงานผลการพฒันาคณุภาพผูเ้รียนรายบคุคล (ปพ.6) 
เป็นเอกสารที1โรงเรยีนจดัทาํขึ.นเพื1อบนัทกึขอ้มลูการประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละพฒันาการดา้นต่างๆ 

ของผูเ้รยีนแต่ละคน  ตามเกณฑก์ารผา่นชว่งชั .นของหลกัสตูรการศกึษาขั .นพื.นฐาน  รวมทั .งขอ้มลูดา้นอื1นๆ ของ
ผูเ้รยีนทั .งที1บา้นและโรงเรยีน โดยจดัทาํเป็นเอกสารรายบุคคล เพื1อใชส้าํหรบัสื1อสารใหผู้ป้กครองของผูเ้รยีนแต่
ละคนไดท้ราบผลการเรยีนและพฒันาการดา้นต่างๆ ของผูเ้รยีนอยา่งต่อเนื1อง แบบรายงานผลการพฒันา
คณุภาพผูเ้รยีนรายบุคคล นําไปใชป้ระโยชน์  ดงันี. 

- รายงานผลการเรยีน ความประพฤต ิ และพฒันาการของผูเ้รยีนใหผู้ป้กครองไดร้บัทราบ 
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- ใชเ้ป็นเอกสารสื1อสาร ประสานงานเพื1อความรว่มมอืในการพฒันาและปรบัปรงุแกไ้ขผูเ้รยีน 
- เป็นเอกสารหลกัฐานสาํหรบัตรวจสอบ ยนืยนั และรบัรองผลการเรยีนและพฒันาการต่างๆ ของผูเ้รยีน 
 

 7. ใบรบัรองผลการศึกษา (ปพ.7) 
เป็นเอกสารที1โรงเรยีนจดัทาํขึ.น เพื1อใชเ้ป็นเอกสารสาํหรบัรบัรองสถานภาพผูเ้รยีนหรอืผลการเรยีนของ

ผูเ้รยีนเป็นการชั 1วคราวตามที1ผูเ้รยีนรอ้งขอ ทั .งกรณีที1ผูเ้รยีนกาํลงัศกึษาอยูใ่นโรงเรยีนและเมื1อจบการศกึษาไป
แลว้ ใบรบัรองผลการศกึษา นําไปใชป้ระโยชน์ดงันี. 

- รบัรองความเป็นผูเ้รยีนของโรงเรยีนที1เรยีนหรอืเคยเรยีน 
- รบัรองและแสดงความรู ้วฒุขิองผูเ้รยีน 

 - ใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงคณุสมบตัขิองผูเ้รยีนในการสมคัรเขา้ศกึษาต่อ  สมคัรเขา้ทาํงาน หรอืเมื1อมกีรณี
อื1นใดที1ผูเ้รยีนตอ้งแสดงคณุสมบตัเิกี1ยวกบัวฒุคิวามรู ้หรอืสถานะ การเป็นผูเ้รยีนของตน 
 - เป็นหลกัฐานสาํหรบัการตรวจสอบ รบัรอง ยนืยนัการใชส้ทิธิ �ความเป็น ผูเ้รยีน หรอืการไดร้บัการ
รบัรองจากโรงเรยีน 
 
 8. ระเบียนสะสม (ปพ.8) 

เป็นเอกสารที1โรงเรยีนจดัทาํขึ.นเพื1อบนัทกึขอ้มลูเกี1ยวกบัพฒันาการของผูเ้รยีนในดา้นต่างๆ เป็น
รายบุคคล  โดยจะบนัทกึขอ้มลูของผูเ้รยีนอยา่งต่อเนื1องตลอดชว่งระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูรการศกึษา
ขั .นพื.นฐาน 12 ปี  ระเบยีนสะสม นําไปใชป้ระโยชน์ดงันี. 

- ใชเ้ป็นขอ้มลูในการแนะแนวทางการศกึษาและการประกอบอาชพีของผูเ้รยีน 
- ใชเ้ป็นขม้ลูในการพฒันาปรบัปรงุบุคลกิภาพ  ผลการเรยีนและการปรบัตวัของผูเ้รยีน 
- ใชต้ดิต่อสื1อสาร รายงานพฒันาคณุภาพของผูเ้รยีนระหวา่งโรงเรยีนกบัผูป้กครอง 
- ใชเ้ป็นหลกัฐานสาํหรบัการตรวจสอบ รบัรอง และยนืยนัคณุสมบตัขิองผูเ้รยีน 

 
 
  
 l. สมดุบนัทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9) 

 เป็นเอกสารที1โรงเรยีนจดัทาํขึ.น  เพื1อแสดงรายวชิาทั .งหมดตามหลกัสตูรของโรงเรยีนแต่ละชว่งชั .น 
พรอ้มดว้ยรายละเอยีดของแต่ละรายวชิา ประกอบดว้ย ตวัชี.วดั  สาระการเรยีนรู ้ คาํอธบิายรายวชิา และผลการ
ประเมนิผลการเรยีนของผูเ้รยีน เพื1อใหผู้เ้รยีนใชศ้กึษาหลกัสตูรของ โรงเรยีนวา่มรีายละเอยีดอะไรบา้ง สาํหรบั
การวางแผนการเรยีนและใชส้ทิธิ �ในการเทยีบโอนผลการเรยีนไดถ้กูตอ้ง  เหมาะสมกบัความสามารถของตน 
สมดุบนัทกึผลการเรยีนรู ้(ปพ.9)  สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ดงันี. 

- ศกึษาหลกัสตูรของโรงเรยีนในแต่ละชว่งชั .น 
- บนัทกึและแสดงผลการเรยีนของผูเ้รยีนในการเรยีนแต่ละรายวชิา 
- รายงานผลการเรยีนรูใ้หผู้ป้กครองและผูเ้กี1ยวขอ้งไดร้บัทราบ 
- ใชเ้ป็นขอ้มลูในการเทยีบโอนผลการเรยีน  ในกรณีที1ผูเ้รยีนยา้ยโรงเรยีน 



คู#มือการปฏิบัติงานกลุ#มบริหารวิชาการ ::::::                                    

 
สาํนกังานเขตพื.นที1การศกึษาเขตพื.นที1มธัยมศกึษา เขต 11        โรงเรยีนพรพุพีทิยาคม   
 

๒๕ 

- เป็นหลกัฐานสาํหรบัตรวจสอบ ยนืยนั รายงาน และรบัรองผลการเรยีนของผูเ้รยีน 
 


