
คูม่ือการปฏิบัตงิาน
ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ

ปีการศึกษา  2565

โรงเรยีนพนมศกึษา
อ ำเภอพนม  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี  ชุมพร
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คู่มือการบริหารงานวิชาการ 
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โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา  (นางผกา  สามารถ) 

  

หัวหน้างานบริหารวิชาการ (นางสาว  ณัฐิญา คาโส) 

➢ ธุรการฝ่ายวิชาการ 

➢ งานประชาสัมพันธ์วิชาการ 

   (น.ส.วิลาวัลย์ ปล้องนิราศ) 

➢ งานข้อมูลสารสนเทศ 

    (นายศุภชัย  เรืองเดช) 

➢ งานพัสดุวิชาการ 

   (น.ส.รุจิรา  อ่อนแก้ว) 

➢ งานพัฒนาส่ือ/นวัตกรรม 

➢ งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 

     (น.ส.เมธินีย์  สรรเสริญ) 

➢ งานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 

     เพื่อการศึกษา 

    (นายศุภชัย  เรืองเดช) 

➢ งานประกนัคุณภาพภายใน 

➢ งานประกนัคุณภาพภายนอก 

     (นางจุติพร เด็ดรักษ์ทิพย์) 

      (นายพีระ  เหมือดนอก) 

วางแผนงานด้านวิชาการ 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  (นางสาวณัฐชยา ถนิมกาญจน์) 

  

งานสำนักบริหารวิชาการ  พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริม

วิชาการ  

วิจัย สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  งานประกันคุณภาพการศึกษา  

งานทะเบียนและงานวัดผล  

➢ งานทะเบียน 

    (นางจารุณี แซ่โง้ว) 

➢ งานวัดผลประเมินผล 

    (นายศุภชัย เรืองเดช) 

    (นางโสรญา รอดเจริญ) 
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พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน  

➢ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

      (น.ส.ณัฐิญา  คาโส) 

➢งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    กลุ่มสาระฯภาษาไทย (น.ส.อาภาพร เทพบรรจง) 

    กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ (นายศุภชัย เรืองเดช) 

    กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ (น.ส.เบญจวรรณ ทองเสน) 

    กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ (นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์) 

    กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ (นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วไิล) 

    กลุ่มสาระฯศิลปะ (นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์) 

    กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ (น.ส.พนัชฎา เทวรรณะ) 

    กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (นางอังคณา แก้วเมือง) 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       (นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี) 
➢ลูกเสือ-เนตรนาร ี

   (นายอารม รักสีทอง) 

➢ชุมนุม 

➢จริยธรรม 

➢สาธารณประโยชน์ 

   (นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี) 

➢งานแนะแนว 

(น.ส.ชุติมา อักขราภรณ์) 

(น.ส.อังคณา แก้วเล็ก) 

  

งานแหล่งเรียนรู้/จุดเน้นของสถานศึกษา 

➢งานห้องสมุด  

   (น.ส.อมรรัตน์ บุนนาค) 

➢งานนิเทศ 

   (น.ส.ณัฐิญา  คาโส) 

➢น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

   (กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ) 

➢งานห้องเรียนพเิศษ  

   (น.ส.รุจิรา  อ่อนแก้ว) 

➢โรงเรียนมาตรฐานสากล 

     (น.ส.ณัฐิญา  คาโส) 

➢งานโครงการฝ่ายบริหารวิชาการ 

     (น.ส.ณัฐิญา  คาโส) 
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กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ  

งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ซึ่ง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข เพิ่มเติม 

( ฉบับ2 ) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุดด้วย เจตนารมณ์ท่ีจะ

ให้สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน 

ท้องถิ่น และ การมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ สถานศึกษามีความเข้มแข็ง  

ในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการ วัดผล ประเมินผล รวมท้ัง

ปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และ มีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อใหก้ารบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการ ของ

นักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น  

2. เพื่อให้การบริหาร และการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสอดคล้องกับระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังภายในสถานศึกษาและจากหน่วยงานภายนอก  

3. เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อ

ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  

4. เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และของ  

บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ สถาบันอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง 

5.เพื่อพัฒนาด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร แก่ผู้มารับบริการ รอบด้านในทุกมิติ อย่างมีคุณภาพ 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 

วิสัยทัศน์ 

  “จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
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3. จัดการศึกษาโดยใช้ส่ือ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ท่ีเพียงพอและทันสมัย 
4. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
5. ใช้ทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตของประชาคมพนมศึกษา 

 

เป้าประสงค์  

1. ผู้เรียนเป็นผู้ที ่ม ีคุณธรรม เป็นคนดี เก่งและมีความสุข มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ  
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามความ ต้องการ
ของผู้เรียน  

3. โรงเรียนพัฒนาส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม สนับสนุนครูและนักเรียนใช้ ใน
การจัดการศึกษามีคุณภาพ  

4. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
5. ชุมชน ผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

โรงเรียนวิถีพุทธ 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

   สามัคคี มีคุณธรรม 

ขอบข่ายภารกิจ 

 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ลิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 ได้ระบุ

อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาในการบริหารและการจัดการศึกษา ในด้านวิชาการไว้ จำนวน 17 งาน 

และท่ีเพิ่มเติมของสถานศึกษา รวมทั้งหมด 19 งาน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  

2. การวางแผนงานด้านวิชาการ  

3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  



6 
 

4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  

5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

6. งานทะเบียน และงานวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  

9. การนิเทศการศึกษา  

10. การแนะแนว  

11. การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  

12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

13. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และ 

     สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  

14. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

15. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

16. การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

17. งานห้องสมุด 

 18. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 19.งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้
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1.การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน  

 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามกรอบหลักสตูร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงโดยได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึด

ผู้เรียนเป็นสำคัญให้สังคมชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้รวมทั้งเครือข่ายและแหล่ง

การเรียนรู้  การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มีดัชนีว ัดคุณภาพการจัดหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู้สามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทุกช้ันปี 

แนวทางการปฏิบัติ 

 1.ศึกษาบริบท กรอบหลักสูตรท้องถิ่นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริบทของชุมชน และท้องถิ่นท่ี

สถานศึกษาต้ังอยู่ 

 2.วางแผนการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน เครื่องมือการประเมิน  

แต่งต้ังคำส่ังมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน 

 3.ประชุม ดำเนินงานการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สะท้อนผลการดำเนินงาน 

 4.ตรวจสอบ ทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น 

 5.เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น

เสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาในการอนุมัติหลักสูตรท้องถิ่น  

 6.รายงานผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น ประสานหน่วยงานต้นสังกัด 
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2. การวางแผนงานด้านวิชาการ  

 งานวางแผนด้านวิชาการเป็นภารกิจสำคัญของสถานศึกษาซึ่งจะต้องดำเนินการพัฒนาในเรื่องกรอบงาน
ต่าง ๆ ของงานวิชาการ ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล การเทียบโอนผล
การเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา แหล่งเรียนรู้ การ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน การ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ งานตามนโยบายและจุดเน้นของสถานศึกษา งานจัดหาหนังสือเรียนและ
แบบเรียน งานพัฒนา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อให้เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์พันธกิจของสถานศึกษาท่ีกำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

 1.วางแผนงานด้านวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาทางกระบวนการเรียนรู้ การ
วัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานสถานศึกษา การพัฒนาและ
ใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ กำหนดเป้าหมาย จัดทำกรอบใน
การดำเนินงานตลอดจนดูแลนิเทศกำกับและติดตาม 

 2.ดำเนินการมอบหมายงานให้บุคลากรกลุ่มบริหารงานวิชาการให้เหมาะสมกับความสามารถของงานท่ี
รับผิดชอบ จัดทำโครงการ กิจกรรมเพื่อสนับสนุนงานแต่ละงานในกรอบความรับผิดชอบของตนเอง ดำเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรม จนบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงาน  

 3.ประเมินผล ติดตามความก้าวหน้าของงานอย่างเป็นระยะ ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการ
รวบรวมข้อมูล สารสนเทศ สะท้อนผลการดำเนินงาน ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ เสนอและ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชา 

 4.ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
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แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน (work chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

การวางแผนงานด้านวิชาการ 

ศึกษากฎหมายต่าง ๆ นโยบายของจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และอื่น ๆ  

วิเคราะห์ภารกิจในการวางแผนงานด้านวิชาการ  

ประเมินคุณภาพแผนงานด้านวิชาการ 

มีคุณภาพ 

รวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ กำหนดเป้าหมายจัดทำกรอบ 

ในการดำเนินงาน 

ดำเนินการจัดทำแผนงานด้านวิชาการตามกรอบ 

ไม่มีคุณภาพ 

ปรับปรุงแก้ไข 

เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พิจารณาเห้นชอบ ผูอ้ำนวยการสถานศึกษาอนมัุติ 
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3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  

 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเปลี่ยนไปจาก
เดิม อันเป็นผลจากการฝึกประสบการณ์แต่ไม่ใช่ผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติ  เช่นสัญชาตญาณหรือวุฒิ
ภาวะ หรือจากการเปล่ียนแปลงช่ัวคราวของร่างกาย ต้องส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้ตามสาระ และหน่วย
การเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระและหน่วยการเรียนรู้
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียน 

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนรู้การสอนในสถานศึกษา 
   1.จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   2.จัดการเรียนการสอนวัดผลและประเมินผลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
   3.ใช้ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
   4.จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ 
   5.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมการพัฒนาความเป็น

เลิศของผู้เรียน ช่วยเหลือผู้เรียนพิการ ด้อยโอกาส และผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน 

 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  

จัดการเรียนการสอน  

ใช้ส่ือ/แหล่งเรียนรู้  
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4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  

 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามกรอบ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง

โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้โดย

ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญให้สังคมชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้รวมทั้งเครือข่ายและแหล่ง

การเรียนรู้การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดยจัดให้มีดัชนีวัดคุณภาพการจัดหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนรู้สามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทุกช้ันป ี

แนวทางปฏิบัติ 

 1.การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  

    1.1 จัดให้มีวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

และเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น  

    1.2 จัดทำหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจสติปัญญา 

มีความรู้และคุณธรรมสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

    1.3 จัดให้มีวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

    1.4 เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึ้งมากขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่

ด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป ์กีฬา การศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศ หรือผู้บกพร่องพิการ และการศึกษาทางเลือก  

    1.5 เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน

ผู้ปกครองชุมชนสังคมและมุ่งสู่ความเป็นสากล 

 2.สถานศึกษาจัดทำโครงร่างหลักสูตร และสามารถจัดทำหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้การ

สอนและอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน ตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  

 3.ทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้นำหลักสูตรไปทดลองใช้  

วิจัย/พัฒนา/นวัตกรรมการสอน  

การส่งเสริมพัฒนาความเป็นเลิศ  
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 4.ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 

และประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน (work chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

ศึกษากรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน /ทบทวนการใช้

หลักสูตร/สภาพการเปล่ียนแปลงความต้องการของผู้เรียน/ชุมชน ท้องถิ่น 

วางแผนประชุม กำหนดปฏิทินการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร  

ตรวจสอบ ทดลองใช้หลักสูตร 

อนุมัติการใช้หลักสูตร 

ผ่านเกณฑ์ 

จัดทำเครื่องมือในการดำเนินการดำเนินการ จัดทำหลักสูตร/ปรับปรุง

หลักสูตร/ทบทวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

จัดทำร่างหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรกลุ่มสาระ/หลักสูตรท้องถิ่น 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ปรับปรุงแก้ไข 



13 
 

5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา คำนึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรม ผู้สอนต้อง

พยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้   การออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศักยภาพ   และบริบทของผู้เรียน  

การกำหนดบทบาทของตัวผู้สอนและผู้เรียน การใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย การออกแบบการวัดผลและ

ประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท้ังแปดกลุ่มสาระ การเรียนรู้และนำไปสู่

การพัฒนาสมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

แนวทางปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

 1.จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 2.ฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการประเมินสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

 3.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทำได้คิดเป็นทำเป็นรักการ

อ่านและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 4.จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ัง

ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันเพิ่งประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

 5.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอนและ

อำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้  และมีความรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ 

 6.จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดาและ

บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนตามศักยภาพ 

 7.ศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู ้ที ่ก้าวหน้าเพื ่อเป็นผู ้นำ

กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น 
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แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม  ฝึกทักษะกระบวนการ  

จัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

ส่งเสริมสนับสนุน  จัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้  

ศึกษาค้นคว้า พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  
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6. งานทะเบียนและ งานวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

 การวัดผลประเมินผลเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอยหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการ

พัฒนาการ ความก้าวหน้าและการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม

ผู้เรียน เกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สามารถจัดให้มีขึ้นท้ัง

ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ อีกทั้งในการจัดการศึกษาปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจสังคมมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการศึกษามีหลายรูปแบบซึ่งสามารถเทียบโอนการศึกษาในทุกระบบที่จัดการศึกษาใน

ปัจจุบัน 

แนวการปฏิบัติงานทะเบียน 

 1. จัดทำแผนงาน/ โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียนนักเรียน  

 2. ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร และรับมอบตัวนักเรียนใหม่  

 3. ดำเนินการบันทึกข้อมูลประวัตินักเรียนในระบบงานทะเบียน  

 4. จัดทำสถิติจำนวนนักเรียนและการจำหน่ายนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน  

 5. จัดทำทะเบียนรายช่ือนักเรียนตามช้ันเรียน สำหรับการใช้งานและบริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง  

 6. จัดทำแบบฟอร์มและใบคำร้องในการดำเนินงานทุกประเภทของงานทะเบียนนักเรียน  

 7. จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ประกาศนียบัตรของ

นักเรียน ที่จบการศึกษา (ปพ. 2) แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) แบบรายงาน ผลการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) บัตรประจำตัวนักเรียน ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับ

ภาษาอังกฤษ (Transcript) และ เอกสารแสดงผลการเรียนอื่น ๆ  

 8. ประมวลผลการเรียน เพื่อจัดทำประกาศผลการเรียนรายภาคเรียน สำหรับนักเรียนทุกระดับช้ัน  

 9. ตรวจสอบ/รับรองวุฒิการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีจบหลักสูตร หรือออกจากสถานศึกษาแล้ว  

 10. ดำเนินการส่งต่อนักเรียนท่ีขอย้ายสถานศึกษา ขอลาออก และขอพักการเรียน  

 11. ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนสำหรับนักเรียนกรณีย้ายเข้า หรือกรณีกลับจากโครงการ  

แลกเปล่ียนระหว่างประเทศตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  

 12. ดำเนินการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศ (GPA) ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยเคร่งครัด  

 13. ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของงานทะเบียนเสนอต่อฝ่ายบริหาร  

 14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร 
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แนวทางการปฏิบัติงานวัดผล 

     1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงานวัดผลและจัดเก็บเป็นแฟ้มอย่างเป็นระบบ  

     2. ประสาน ดำเนินการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามท่ีนักเรียนลงทะเบียนเรียนไว้ในแต่ละภาคเรียน   

         ลงข้อมูลในระบบ SGS ในระบบงานทะเบียน-วัดผล  

     3. จัดทำแบบฟอร์ม แบบคำร้องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวัดผล  

     4. เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  

     5. จัดทำและตรวจสอบระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ1) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอออกให้ระเบียน  

         แสดงผลการเรียนให้แก่นักเรียนท่ีจบหลักสูตรและประสงค์จะลาออก  

     6. จัดทำรายงานผลการเรียนของผู้เรียนท่ีจบหลักสูตร (ปพ1) ให้เสร็จส้ินเรียบร้อยภายใน 30 วันนับแต่วัน  

         อนุมัติผลการเรียนส่งหน่วยงานต้นสังกัด ให้ถูกต้องตามระเบียบ  

     7. ดำเนินการในการออกประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.2) จัดทำทะเบียนคุมและการจ่าย 

         ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

     8. ดำเนินการในการออกเอกสารรับรองผลการเรียน รับรองการเป็นนักเรียน เอกสารแสดงผลการเรียน  

         ภาษาอังกฤษและเอกสารรับรองอื่น ๆ ท่ีนักเรียนร้องขอ  

     9. ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นท่ีขอตรวจคุณวุฒิและดำเนินการในการขอตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียน  

     10. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการเรียน การหยุดพักการเรียน การเปล่ียนแปลงวิชาเรียน การถอน  

         การขอเพิ่มวิชาเรียน  

     11. การควบคุมดูแล กำกับ ติดตาม งานด้านวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและปฏิทินท่ีกำหนด  

     12. ดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการเรียนการประเมินผลการเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีการจัดเก็บอย่าง  

         เป็นระบบ สะดวกแก่การสืบค้นและให้บริการ  

     13. ดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึง ร้อยละ 80 ประกาศรายช่ือผู้ท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ  

         80 การผ่อนผันให้เข้าประเมินผลปลายภาคเรียน รวมทั้งประกาศรายช่ือผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินผล  

         ปลายภาคเรียน แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ  

     14. ดำเนินการจัดทำตารางสอบกลางภาค ปลายภาค ประสานงานกับงานธุรการฝ่ายวิชาการในการออกคำส่ัง  

         การสอบต่าง ๆ จัดเตรียมอุปกรณ์การสอบ เก็บรักษาข้อสอบไว้1 ภาคเรียน และดำเนินการจำหน่ายให้ 

         ถูกต้องตาม ระเบียบ  

     15. ดำเนินการเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงผลการเรียนของนักเรียนท่ีไม่ผ่านรายวิชา และการลงทะเบียนเรียน  

         ซ้ำ  
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     16. จัดทำสารสนเทศผลการวัดและประเมินความรู้, คุณลักษณะฯ, การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน,   

         สมรรถนะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

     17. แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 

แผนผังแนวทางการปฏิบัติงานงานวัดผล (work chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

จัดการเรียนรู้  

การเทียบโอน  

วัดและประเมินผลการเรียนรู้  

ระหว่างภาค/ปลายภาค  

ตัดสินผล 

ผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร  

แก้ไขผลการเรียน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จัดทำเอกสาร (ปพ.1-7)  
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7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มาตราที่ 24 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู ้สอน
สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และมี
ความรอบรู้ โดยทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละดับการศึกษา 

แนวปฏิบัติ 

 1.กำหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจ ัยเป็นส่วนหนึ ่งของกระบวนการเรียนร ู ้และ

กระบวนการทำงานของผู้เรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

 2.พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความรู้ เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญ

ในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้น ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา การผสมผสาน

ความรู้แบบสหวิทยาการ และการเรียนรู้ในปัญหาท่ีตนสนใจ 

 3.พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 

 4.รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมท้ังสนับสนุนให้

ครูนำผลการวิจัยมาใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ค่ามาตรฐานการ

ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 ปรับปรุงพ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

อนุมัติการจบหลักสูตร  

รายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

เขตพื้นท่ีการศึกษา 1 ชุด  

สพฐ. 1 ชุด  
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แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน (work chart) 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาวิเคราะห์หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิด 

ทฤษฎี เก่ียวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และ

วิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

นิเทศ  ติดตาม  

ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อ

คัดเลือกรูปแบบ เทคนิค วิธีการ 

สรุป/นำเสนอผลการวิจัย/เผยแพร่ 

มีคุณภาพ 

ปรับปรุง

แก้ไข ไม่มีคุณภาพ 



20 
 

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  

 แหล่งเรียนรู้ คือ แหล่งข้อมูลข่าวสาร สาระสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนส่งเสริม ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยแหล่งเรียนรู้จะต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ให้มี
ประสิทธิ์ภาพ และมีความทันสมัย อย่างต่อเนื่อง จะต้องใช้เทคโนโลยีมาบริหารจัดการกับระบบการใช้แหล่งเรียนรู้ 
เพื่อเป็นสถิติในการใช้แหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน  

แนวทางการปฏบิัติ 

1.สำรวจจัดทำระเบียนแหล่งเรียนรู้ ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.จัดทำเอกสารสรุปแหล่งเรียนรู้ ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.ดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริม และกำกับ การใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่ 

4.ติดตามประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ หากผลการประเมินไม่ผ่านหรือไม่บรรลุเป้าหมายตามท่ี
สถานศึกษากำหนดให้ดำเนินการประชุมวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อสรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาครั้งต่อไป 

5.สรุปและรายงานผล 
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แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน (work chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำรวจ/จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 

จัดทำเอกสารสรุปแหล่งเรียนรู้  

ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

( กรณีเป็นแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา) 

สนับสนุน ส่งเสริม และกำกับการใช้ประโยชน์  

ติดตามประเมินผล  

ประเมินผล 

ผ่าน 

ประชุมคณะทำงานเพื่อ 

กำหนดแนวทางพัฒนา 

ไม่ผ่าน 

สรุปรายงานผล 
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9. การนิเทศการศึกษา 

 หลักการและแนวคิดที่สำคัญของการนิเทศภายใน ผู้นิเทศต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักการนิเทศอย่าง
ถูกต้อง ตรงประเด็น และชัดเจนในกระบวนการนิเทศ ทั้งนี้กระบวนการนิเทศที่เกิดขึ้นต้องเป็นเชิงระบบ มีการ
วางแผนในการดำเนินงาน โดยถือหลักการการมีส่วนร่วมในการทำงาน มีการดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์  และการ
นิเทศต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูเป็นสำคัญ 

แนวทางปฏิบัติ 

1.รวบรวมจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เกี ่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
โดยให้สอดคล้องในทุกมิติ ได้แก่ มิติการดำเนินงานของระบบงานวิชาการ มิติการดำเนินงานตามโครงการ มิติการ
ดำเนินงานด้านมาตรฐานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

2.ศึกษาสภาพปัญหาความต้องการของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

3.จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

4.ดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและโครงการเป็นฐานดังนี้  

   4.1 การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมให้หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ฝ่ายบริหาร เป็นหลักใน
การนิเทศภายใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตรนิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศครูต้นแบบ ครูแกนนำ
ผู้ปกครองชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศท่ีมีการรวมพลังจากทุกฝ่าย 

   4.2 การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน ดำเนินการนิเทศภายใต้การดำเนินงานตามโครงการ โดยใช้
หลักการการนิเทศตามรูปแบบท่ีโรงเรียนกำหนดในหลายรูปแบบ เป็นไปตามข้ันตอน PDCA  

5.จัดทำสรุปรายงานผลและเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีประสบผลสำเร็จ  
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แผนผังแนวทางการปฏิบัติ (Work chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 เผยแพร่ผลการนิเทศการศึกษา 

จัดทำเอกสารนิเทศ

รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหา/ความต้องการในด้าน

การศึกษา 

จัดประชุม/อบรม/พัฒนาด้านการศึกษา 

ตรวจสอบประสิทธิภาพการสอน 

สรุปรายงานการนิเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผ่านเกณฑ์ 

จัดทำเอกสารรูแบบการนิเทศ และปฏิบัติการนิเทศครู 

นิเทศการสอนตามปฏิทิน 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ให้คำแนะนำ 
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10. การแนะแนว  

 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551 กำหนดให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ในกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 3 กิจกรรม คือ1) กิจกรรมแนะแนว 2)กิจกรรมนักเรียน 3)กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน์  กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้จักรักษาส่ิงแวดล้อม  สามารถ

คิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต ทั้งด้านการเรียน และด้านอาชีพ  สามารถปรับตนได้

อย่างเหมาะสม และอยู ่ในสังคมอย่างมีความสุข ดังนั ้นการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาเพื ่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ จึงควรจัดให้ครอบคลุมใน 3 ลักษณะดังต่อไปนี้  1) การจัดบริหารแนะแนวอย่างเป็นระบบ โดยมี

การบริการ 5 บริการ และครอบคลุมงานแนะแนวทั้ง 3 ประเภท ทั้งนี้ จะต้องมีการกำหนดผู้รับผิดชอบอยู ่ใน

โครงสร้างการบริหารของโรงเรียน และต้องมีโครงการแผนงานงบประมาณท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงานท่ีต่อเนื่องท้ังปี 

2) การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรท่ีกำหนด  ให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ซึ่งแบ่งเป็นกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมนักเรียน และถือเป็นส่วนสำคัญในการจบหลักสูตร 3) การประยุกต์ใช้

หลักการแนะแนว และกระบวนการแนะแนวในการจัดหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนการดูแลท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ 

แนวทางการปฏิบัติ 

 1.ศึกษาขอบข่ายงานแนะแนวและบริบทของสถานศึกษา 

 2.กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาโดยเน้นสร้างความตระหนักให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการ

แนะแนว และการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

 3.จัดระบบและโครงสร้างงานแนะแนว และระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ชัดเจน 

 4.ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีบทบาทและเห็นคุณค่าของการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

 5.ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้ร ับความรู้เพิ ่มเติมในเรื ่องจิตวิทยาและการแนะแนว  และดูแล

ช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และเช่ือมโยงสู่การดำรงค์ชีวิตประจำวัน 

 6.ส่งเสริมพัฒนาครูแนะแนวให้มีคุณภาพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมทำหน้าที่ครูแนะแนว ตรงตาม

สาขาวิชาเพื่อทำหน้าท่ีครูแนะแนว  

 7.ดูแลนิเทศอกำกับอติดตามอและสนับสนุนอการดำเนินงานแนะแนวอและดูแลช่วยเหลือผู้เรยีน

อย่างเป็นระบบ 

 8.ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครูผู้ปกครองและชุมชน 



25 
 

 9.ประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศึกษาองค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน ชุมชน 

โรงเรียนในแขตพื้นท่ีบริการ ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว  

 10. เช่ือมโยงงานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

 11. สรุปและรายงานผล 

 

11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  

 ระบบประกันคุณภาพการศึกษากำหนดขึ้นเพื่อ พัฒนาคุณภาพของมาตรฐานการศึกษา ซึ่งเป็นหน้าท่ีของ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ต้องกำหนดให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารสถานศึกษา ซึ่งมี 7 ขั้นตอน คือ กำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดระบบบริหารและสาระสนเทศ
จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ดำเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี (SAR) 

แนวทางการปฏบิัติ 

1.กำหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานมาตรฐาน มาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และความต้องการของชุมชน 

2.จัดระบบบริหารและสาระสนเทศ โดยจัดทำโครงการสร้างการบริหารท่ีเอื้อต่อการพัฒนางาน และการ
สร้างระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสาระสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์ เรียกใช้ง่ายสะดวก
รวดเร็วปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

3.จัดทำแผนสถานศึกษา ท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) 

4.ดำเนินการตามแผนพัฒนาของสถานศึกษา ระบบการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม สถานศึกษาต้อง
สร้างระบบการทำงานท่ีเข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วมและวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) 

5.ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยดำเนินการงานอย่างจริงจังต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนให้
ครู ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม 

6.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

7.จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำ (SAR) และสรุปรายงานประจำปีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 
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แผนผังแนวทางการปฏิบัติ (Work chart) 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิด ทฤษฎี 

จัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

เสนอความเห็นชอบและประกาศ 

จัดระบบบริหาร และสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ สมบูรณ์ เรียกใช้ง่าย 

สะดวก รวดเร็ว ปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา 

ดำเนินงานตามแผนพัฒนาของสถานศึกษา 

 

ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี (SAR) และสรุปรายงาน

ประจำปี โดยความเห็นชอบขอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประเมินผล 

สรุปรายงานผล จัดทำเอกสารเผยแพร่ 

มีคุณภาพ 

ไม่มีคุณภาพ 
ปรับปรุง/แก้ไข 
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12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น  

 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอื่น เป็นการประสาน

ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา ของรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท้ังท่ีจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา 

แนวทางการปฏบิัติ 

 1.ประสานความร่วมมือกับวิทยากรภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ผู้เรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

 2.เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรภาครัฐ

และเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

 3.จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื ่อส่งเสร ิมการพัฒนาทางว ิชาการ  และวัฒนธรรมการสร ้าง

ความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า การประชุมผู ้ปกครอง การพัฒนางานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับ

สถาบันการศึกษาอื่น ๆ เป็นต้น  

 4.ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่ นทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
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แผนผังแนวทางการปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสานความร่วมมือกับภายนอก 

เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

สถานศึกษากับชุมชน องค์กร

ภาครัฐ/เอกชน 

จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 

ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการกับสถานศึกษา/

องค์กรอื่น 

ในประเทศ 

ต่างประเทศ 
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13. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และ
สถาบันอืน่ที่จัดการศึกษา  

 สถานศึกษาต้องส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน จัดการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อชุมชนมีการจัด

การศึกษา อบรมการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชน

ให้สอดคล้องกับสภาพของปัญหาและความต้องการ ดังนี้  

 1. สำรวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษารวมทั้งความต้องการในกรได้รับการสนับสนุนด้าน

วิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  

 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กร วิชาชีพ สถาบันและสถาบันสังคมอื่น  

 3. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั ้งด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของ  

บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา  

 5. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและ

สถาบัน สังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
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14. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  

 งานจัดทำระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงาน จัดทำเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ
หน้าท่ี กรอบการทำงานในแต่ละงาน แสดงให้เห็นถึงภาพท่ีชัดเจนว่าอยู่ในความรับผิดชอบของงานใด เพื่อสะดวก
ในการแจกแจงงานให้ผู้รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง  

 1.กำหนดแนวปฏิบัติของครูผู้สอนครูมีหน้าท่ีอื่น ๆ เกี่ยวกับงานวิชาการ  

 2.จัดทำคู่มือปฏิบัติการงานบริหารวิชาการ 

 3.จัดทำเอกสารแบบฟอร์มงานวิชาการ 

 4.จัดทำตารางการเรียนการสอนรายห้องรายบุคคลตารางสอนรวมค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้

ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยท่ัวกันหกเก็บรวบรวมตรวจแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการสอนประจำห้อง 
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15. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพือ่ใช้ในสถานศึกษา  

 การคัดเลือกหนังสือ ครูผู้สอนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหนังสือตามเหตุผลเชิงคุณค่าทางวิชาการ 
เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทน ชุมชน และผู้แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาคัดเลือก
จากหนังสือที ่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา มีเน ื ้อหาเหมาะสมกับผู ้เร ียน 
(http://academic.obec.go.th/textbook.web/) หรือเว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หรือ
เ ว ็ บ ไ ซ ต ์ ส ำ น ั ก ง าน คณะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึ ก ษ า ข ั ้ น พ ื ้ น ฐ าน  ( http://academic.obec.go.th ห รื อ 
http://www.obec.go.th) 
หลักการจัดซ้ือหนังสือ  
    1.จัดซื้อหนังสือรายวิชาพื้นฐานก่อน ให้ครบทุกคน ทุกระดับชั้น และครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ต้องจัดซื้อให้ครบ 100% ของจำนวนนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีหนังสือครบทุกคน ในกรณี โรงเรียนได้รับ
จัดสรรงบประมาณเบื้องต้นยังไม่ครบตามจำนวนนักเรียนจริง ให้โรงเรียนยืมเงินจากงบเงิน อุดหนุน รายการค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็นลำดับแรกก่อน หากยังไม่พอให้ยืมเงินจากรายการ ค่าจัดการเรียนการสอน
เป็นลำดับถัดไป และเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมครบจำนวนนักเรียนจริง ให้ส่งใช้คืนรายการเดิม  
    2.ให้สถานศึกษาแจกหนังสือเรียนท่ีจัดซื้อให้แก่นักเรียนทุกคน โดยไม่เรียกคืนทุกชั้น และให้
นักเรียนตระหนักถึงการใช้หนังสือให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
    3.งบประมาณท่ีเหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน/รายวิชาพื้นฐาน ให้แก่
นักเรียนทุกคนแล้ว สามารถนำไปจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสือเรียนสาระการ เรียนรู้เพิ่มเติม/รายวิชา
เพิ่มเติม ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดทำสำเนาเอกสาร ประกอบการเรียนการสอน 
ได้แก่ ใบงาน ใบความรู้ เป็นต้น โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการ ภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
วิธีดำเนินการจัดซ้ือ  
     1.ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดซื้อโดยถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ดำเนินการโดยให้คำนึงถึงคุณภาพท่ีเหมาะสมกับราคา และให้ต่อรองราคา
จากผู้ขายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและหากด าเนินการด้วยวิธีพิเศษตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๖) กรณีหนังสือเรียน
ท่ีคัดเลือกมีความจำเป็นต้องระบุช่ือสำนักพิมพ์และช่ือผู้แต่งเป็นการ เฉพาะให้ดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และ
เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม โดยให้จัดทำหนังสือ แจ้งให้ผู้มีอาชีพ ร้านค้า สำนักพิมพ์เข้าแข่งขัน
ราคาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้เมื่อมีผู้เสนอราคาต่ำสุดแล้ว หากเห็นว่าราคายังไม่เหมาะสมให้ทำการต่อรองราคา
ให้มากท่ีสุด เท่าท่ีจะทำได้ 

http://academic.obec.go.th/textbook.web/
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     2. ให้สถานศึกษาเตรียมดำเนินการหาผู้ขายไว้ให้พร้อม เพื่อท่ีจะทำสัญญาได้ทันทีเมื่อ ได้รับแจ้ง
อนุมัติการโอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา  
    3.เมื่อได้รับเงินงบประมาณให้ตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับแจ้งการโอนเงินและจำนวน เงินใน
สมุดคู่ฝากของธนาคารว่ามีจำนวนเงินท่ีถูกต้องตรงกัน  
    4.ออกใบเสร็จรับเงิน ในนามของสถานศึกษาตามจำนวนเงิน ท่ีได้รับส่งสำนักงานเขตพื้นท่ี
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แผนผังแนวทางการปฏิบัติ 

ขั้นตอนการจัดซ้ือหนังสือเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน 

ครูผู้สอนคัดเลือกรายการหนังสือและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน
จากบัญชีกำหนดส่ือการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา 

(บัญชีท่ี 1.1,1.2) ท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์  
www.academic.obec.go.th/textbook/web  

เสนอรายช่ือหนังสือต่อคณะกรรมการวิชาการ ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  

ฝ่ายวิชาการสรุปรายช่ือหนังสือ จำนวนเล่ม และวงเงินท่ีจัดซื้อ
เสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติจัดซื้อหนังสือต่อไป  

 คำนวณงบประมาณค่าหนังสือเรียนท่ีโรงเรียน
จะได้รับ 100% ของจำนวนนักเรียน 

-จัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน 100% ของ
จำนวนนักเรียน (ซื้อให้ครบทุกคน/ทุกช้ัน/ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

http://www.academic.obec.go.th/textbook/web


34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายพัสดุพิจารณาวิธีการจัดซื้อ โดยพิจารณาจาก 
งบประมาณการจัดซื้อ  

ตกลงราคา (วงเงินต้ังแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป) 

 
รายงานขอซื้อ 

 

แต่งต้ัง 
1.คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 
2.คณะกรรมการตรวจรับหนังสือ 

ทำหนังสือเชิญผู้ขายอย่างน้อย 3 ราย 
ท่ีเป็นผู้ผลิตโดยตรง หรือเป็นผู้แทน
จำหน่าย 

คณะกรรมการจัดซื้อพิจารณาพร้อมจัดทำบันทึกคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือ 
จากผู้ขายท่ีเสนอราคา (โดยตรวจสอบจากคุณสมบัติผู้ขายและรายาท่ีเสนอ) 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุทำรายงานการจัดซื้อหนังสือจากผู้ขายท่ีพิจารณาคัดเลือก 

กรณีส่งหนังสือได้ภายใน 5 วัน สามารถทำเป็นใบส่ังซื้อ กรณีไม่สามารถส่งหนังสือได้ภายใน 5 วัน ต้องจัดทำสัญญาซื้อ 
(ผู้ขายต้องนำหลักฐานประกันสัญญา 5% ของวงเงินจัดทำ
สัญญามาทำสัญญาด้วย) 

ผู้ขายส่งหนังสือ 
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กรณีส่งหนังสือตามกำหนดระยะเวลา 

คณะกรรมการตรวจรับหนังสือดำเนินการตรวจรับหนังสือ 

เบิกจ่ายเงิน 

กรณีส่งหนังสือเกินกำหนดระยะเวลา 

โรงเรียนแจ้งสงวนสิทธิ์การปรับให้ผู้ขายทราบ 

วันท่ีผู้ขายส่งหนังสือครบ 

คณะกรรมการตรวจรับหนังสือดำเนินการตรวจรับหนังสือ คำนวณค่าปรับและแจ้งจำนวนค่าปรับให้ผู้ขายทราบ 

เปิกจ่ายเงินโดยหักค่าปรับ 
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16.การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 

 การส่งเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึงการส่งเสริมในสถานศึกษา ผลิต 

พัฒนา และใช้ส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษารวมท้ังการบริหารส่ือเผยแพร่เทคโนโลยีทางการศึกษา 

แนวทางปฏิบัติ 

 1.ศึกษาข้อมูลความต้องการ การใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 

 2.ส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้และพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนรู้ 

 3.บริการส่ือ และเทคโนโลยีทางการศึกษาในสถานศึกษา 

 4.นิเทศ ติดตามผลการใช้ส่ือ และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

 5.ประเมินปรับปรุง พัฒนา ระบบบริการการส่งเสริมการผลิตส่ือ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 6.สรุปรายงาน เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ส่ือ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

แผนผังแนวทางการปฏิบัติ 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาข้อมูลความต้องการสื่อ 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ส่ือและเทคโนโลยี 

จัดหาบริการ 

นิเทศ ติดตาม 

ประเมิน ปรับปรุง พัฒนา 

สรุปรายงาน เผยแพร่ 
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17. งานห้องสมุด 

แนวทางปฏิบัติ 

     1. จัดทำแผนงานหรือโครงการสำหรับงานห้องสมุด  

     2. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของงานห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  

     3. วางแผนจัดทำงบประมาณประจำปี ปรับปรุงห้องสมุดให้มีความทันสมัย สะอาด สวยงามจัดบรรยากาศ ใน 

         ห้องสมุดให้เหมาะสม  

     4. จัดทำบัญชีทะเบียนหนังสือ ควบคุมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้มีการลงทะเบียนวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ งาน 

         ห้องสมุดอย่างเป็นระบบ  

     5. ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ เรื่องการใช้ห้องสมุด แนะนำหนังสือใหม่ในห้องสมุด 

     6. จัดซื้อหนังสือใหม่ให้สอดคล้องกับหลักสูตร และความสนใจ  

     7. จัดหมวดหมู่หนังสือ ทำบัตรรายการและจัดทำดรรชนีวารสาร  

     8. บริการให้ยืม-คืนหนังสือ และบริการตอบคำถามเกี่ยวกับข่าวสาร  

     9. ร่วมมือกับครูประจำวิชาในการนำนักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นกลุ่มหรือเป็นช้ันเรียน  

     10. รวบรวมส่ิงพิมพ์รัฐบาล เพื่อให้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     11. ควบคุมดูแลการใช้วัสดุอุปกรณ์ในห้องสมุด และการมาใช้บริการของนักเรียน  

     12. จัดให้บริการด้านสารนิเทศ ส่ือ เทคโนโลยี การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  

     13. ซ่อมแซม บำรุงรักษา หนังสือท่ีชำรุด  

     14. จัดทำสถิติข้อมูล เกี่ยวกับการใช้บริการห้องสมุด  

     15. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุป และประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี  

     16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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18.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แนวทางปฏิบัติ 

     1. จัดทำแผนงาน/โครงการ พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  

     2. กำหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการวัดประเมินผล กิจกรรมพัฒนา  

         ผู้เรียนของโรงเรียน  

     3. นิเทศครู เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลในกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน และจัด  

         ให้ครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

     4. ควบคุม ดูแล ติดตามการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ  

     5. วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินงานกิจกรรม เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหา  

     6. นิเทศการปฏิบัติงาน การใช้วัสดุอุปกรณ์ของแต่ละกิจกรรม  

     7. จัดหา ควบคุมและติดตามการใช้วัสดุ – อุปกรณ์ของหมวดกิจกรรม  

     8. ประเมินผลการดำเนินงาน / โครงการ และสรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการ โรงเรียน  

     9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

งานกิจกรรมชุมนุม  

     1. กำหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาและนโยบาย  

     2. ประสานงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุมและกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้เกิด  

         ประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนสูงสุด  

     3. กำกับติดตามดูแลการจัดกิจกรรมชุมนุมให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการท่ีกำหนดไว้  

     4. สรุปรายงานผลการดำเนินการของงานกิจกรรมชุมนุม  

     5. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  

     1. ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดวางแผนการจัดกิจกรรมชุมนุมรักษาดินแดนให้เป็นไปตาม  

         ระเบียบของกิจกรรมรักษาดินแดนและนโยบายของโรงเรียน  

     2. ร่วมกับกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พิจารณาโครงการและระเบียบข้อบังคับของกิจกรรมรักษา ดินแดน  

     3. วางแผนจัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ  

     4. นิเทศติดตามและควบคุมการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลกิจกรรมรักษาดินแดน  
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     5. จัดทำทะเบียนข้อมูลเอกสารของกิจกรรมรักษาดินแดน  

     6. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของกิจกรรมนั้น ๆ ในปีการศึกษาต่อไป  

     7. ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน / โครงการเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  

     1. ส่งเสริมให้นักเรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ  

     2. ส่งเสริมให้นักเรียนออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตาม ความ  

         ถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  

     3. ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมี  

         ประสิทธิภาพ  

     4. ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรมจริยธรรมตาม  

         คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้นักเรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

งานกิจกรรมลูกเสือ  

1. วางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ให้เป็นไปตามนโยบาย และ  

      ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  

2. จัดทำแผนงาน / โครงสร้างการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์เสนอ  

ผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ  

     3. ควบคุม ดูแลการจัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีกำหนด  

     4. ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์กับบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก โรงเรียนใน  

การจัดกิจกรรม  

     5. จัดให้ครูในโรงเรียนได้เข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ตามความ  

เหมาะสม  

     6. จัดทำระเบียบเอกสารการเงินของกิจกรรมอย่างมีระบบและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  

     7. สรุปและวิเคราะห์ปัญหาของกิจกรรมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป  

     8. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมผู้บำเพ็ญ  

         ประโยชน์ เมื่อส้ินปีการศึกษา  

     9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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19.งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

แนวทางปฏิบัติ 

     1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างเวลาเรียน ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการ และนำไปใช้ให้ถูกต้อง  

     2. จัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ  

     3. นิเทศการสอนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ปรับปรุง/พัฒนาการ 

         สอนของครู พร้อมท้ังให้คำแนะนำและบันทึกผลส่งฝ่ายบริหารทุกครั้ง  

     4. จัดทำโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายเสนอต่อผู้บริหาร และประเมิน/สรุปผลการดำเนินงานทุกส้ิน 

         ปีการศึกษา  

     5. จัดทำกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย  

     6. รับนโยบายจากผู้บริหารมาปฏิบัติและแจ้งให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทราบอย่างสม่ำเสมอ  

     7. ส่งเสริมการจัดการแข่งขันวิชาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเตรียมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นท้ัง 

         ภายใน และภายนอก 

     8. ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียนของนักเรียนพร้อมท้ังติดตามผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน 

         ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่งวาระการประชุมและบันทึกการประชุมทุกสัปดาห ์ 

     9. ดูแลติดตามงานสอนซ่อมเสริม ในคาบซ่อมเสริม และวันเสาร์ของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

     10. ดูแลรับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ หรือห้องพิเศษต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

     11. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

     12. ตรวจแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ และ 

         นำส่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการตรวจสอบทุกสัปดาห์  

     13. มอบหมายและติดตามให้ครูจัดทำวิจัยในช้ันเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ ภาคเรียน  

     14. ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็น ระบบและมี 

         ประสิทธิภาพ  

     15. จัดสอนแทนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

     16. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษ ตารางการใช้ห้อง สรุปสถิติการใช้ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ เสนอรอง 

         ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

     17. งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ 

1. การปฏิบัติการติดตามนักเรียนขาดเรียน/ขาดเรียนนาน  

        ถ้านักเรียนขาดเรียนนานติดต่อกันให้ถือปฏิบัติดังนี้  

 1.1 การติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน / ขาดเรียนนานติดต่อกัน เป็นหน้าท่ีโดยตรงของครูท่ีปรึกษา  

 1.2 ถ้านักเรียนขาดเรียนนานติดต่อกัน 5 วันทำการ โดยไม่ทราบสาเหตุให้ครูท่ีปรึกษาดำเนินการ

ติดตาม โดยสอบถามจากนักเรียนใกล้เคียง ครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณีแล้วแจ้ง

ให้ฝ่ายกิจการนักเรียนทราบ เพื่อ ดำเนินการ ตามระเบียบต่อไป  

 1.3 ในกรณีท่ีครูท่ีปรึกษาไปพบผู้ปกครองหรือนักเรียนแล้วได้สอบถามสาเหตุและพิจารณาหาทาง

แก้ไข หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้ปฏิบัติดังนี้ - ถ้าเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต้อง

ชี้แจงให้นักเรียนและผู ้ปกครองรับทราบ ถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องการส่งเด็กเข้าเรียนใน

สถานศึกษาภาคบังคับ พร้อมกับรายงานการดำเนินงานให้ ฝ่ายบริหารรับทราบเพื่อจะได้ดำเนินการตาม

ระเบียบต่อไป - ถ้าเป็นนักเรียนท่ีกำลังเรียนอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ผู้ปกครองมาลาออกให้ถูกต้อง  

 1.4 ในกรณีท่ีครูท่ีปรึกษา/ หัวหน้าระดับไปตามนักเรียนท่ีบ้านแล้วไม่พบท้ังผู้ปกครองและนักเรียน 

ให้งาน ทะเบียนนักเรียนดำเนินงานดังนี้  

    1.4.1 กรณีนักเรียนท่ีเรียนอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ดำเนินการดังนี้  

      1.4.1.1 ฝ่ายกิจการนักเรียนแจ้งข้อมูลท่ีงานทะเบียนนักเรียน  

      1.4.1.2 งานทะเบียนนักเรียนทำหนังสือของโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียน ถ้ายังไม่ได้ตอบรับ

ให้ทำหนังสือแจ้งผู้นำชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานให้สำนักงานเขตพื้นท่ีรับทราบ  

    1.4.2 กรณีนักเรียนท่ีเรียนอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ดำเนินการดังนี้  

      1.4.2.1 ฝ่ายกิจการนักเรียนแจ้งข้อมูลท่ีงานทะเบียนนักเรียน  

      1.4.2.2 งานทะเบียนนักเรียนทำหนังสือของโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียน ถ้ายังไม่ได้ตอบรับ

ให้ทำหนังสือแจ้งผู ้ปกครองอีกเป็นครั้งที่ 2 หากยังไม่ได้รับคำตอบการติดต่อครั้งที่ 2 ภายใน 10 วัน งาน

ทะเบียนนักเรียน ขออนุมัติหัวหน้าสถานศึกษา จัดทำบัญชีแขวนลอยและจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียน

นักเรียนเพราะเหตุขาดเรียนนาน แล้วแจ้งให้ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  

      1.4.2.3 งานทะเบียนทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบว่าโรงเรียนได้จำหน่ายนักเรียน

ออกแล้ว  
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2. แนวทางการปฏิบัติเร่ืองการขาดเรียนและขาดเรียนนานของนักเรียน มีดังนี้  

 2.1 ครูที่ปรึกษา / ครูประจำวิชาสำรวจการมาเรียนของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบทุกวันและทุก
ช่ัวโมงท่ีสอน  
 2.2 เมื่อพบว่ามีนักเรียนขาดเรียนบ่อยและขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันต้องปฏิบัติดังนี้  
    2.2.1 ถ้าเป็นครูประจำวิชาท่ีสอนให้รายงานนักเรียนท่ีขาดเรียนนานและขาดเรียนบ่อย ๆ ให้ครู

ที่ปรึกษา รับทราบ และครูที่ปรึกษาต้องติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนตามแนวปฏิบัติข้อ 1.2,1.3,1.4 แล้วแต่

กรณี  

    2.2.2 ถ้าครูที่ปรึกษาสำรวจแล้วพบว่านักเรียนในชั้นขาดเรียนบ่อยและขาดเรียนติดต่อกันเป็น

เวลานาน ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติข้อ 1.2,1.3,1.4  

 3. นักเรียนแขวนลอย ความหมายของคำ “นักเรียน” หมายความว่า บุคคลที่กำลังเรียนอยู ่ในระดับ

มัธยมศึกษาของโรงเรียน “นักเรียนแขวนลอย” หมายความว่า นักเรียนท่ีมีรายช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือนักเรียนใน

ชั้นต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดทำขึ้นตอนต้นปีการศึกษา หรือมีชื่ออยู่ในสมุดประเมินผลรายวิชา และขาดเรียนนาน

โดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่มีตัวตน มิได้ลาออกจากโรงเรียน และโรงเรียนไม่สามารถจำหน่ายรายชื่อออกจาก

ทะเบียนนักเรียนได้  

ขั้นตอนการจัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย  

 3.1 เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 5 วันทำการ โดยไม่ทราบสาเหตุ ให้ปฏิบัติดังนี้  

    3.1.1 ครูที่ปรึกษาบันทึกรายงานหัวหน้าระดับชั้น เพื่อติดตามนักเรียน และดำเนินการสืบหา

ข้อมูล เบ้ืองต้น  

    3.1.2 หัวหน้าระดับชั้นรายงาน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และนำเสนอ

ข้อมูล  

    3.1.3 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะกรรมการดำเนินการติดตาม

นักเรียน ครั้งท่ี 1  

 3.2 เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 10 วันทำการ โดยไม่ทราบสาเหตุให้ปฏิบัติดังนี้  

    3.2.1 ครูที่ปรึกษารายงานหัวหน้าระดับชั้น เพื่อลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอยและติดตาม

นักเรียน  

    3.2.2 หัวหน้าระดับช้ันรายงาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน และนำเสนอข้อมูล  
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    3.2.3 รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน เสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อขออนุมัติ 

ลงบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย พร้อมเหตุผล 

    3.2.4 ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ หรือพิจารณาส่ังการ 

   3.2.5 นายทะเบียน จัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย  

 3.3 ครูท่ีปรึกษา มีหน้าท่ีดังนี้  

    3.3.1 สำรวจและติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 5 วันทำการ และเสนอชื่อนักเรียนต่อ 

หัวหน้าระดับ / ฝ่ายปกครองเพื่อติดตามนักเรียน  

    3.3.2 สำรวจและติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 10 วันทำการ และเสนอชื่อนักเรียนต่อ 

หัวหน้าระดับ/ฝ่ายปกครอง เพื่อลงบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย และติดตามนักเรียน ข้อ  

 3.4 หัวหน้าระดับ มีหน้าท่ีดังนี้  

    3.4.1 ติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียนติดต่อกัน 5 วันทำการ  

    3.4.2 เสนอช่ือนักเรียนท่ีขาดเรียนติดต่อกัน 10 วันทำการ เพื่อลงบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย 

และติดตามนักเรียน  

    3.4.3 เมือ่ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติลงบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอยแล้วให้แจ้งนายทะเบียน 

เพื่อลงบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย ข้อ  

 3.5 ผู้บริหารสถานศึกษา มีหน้าท่ีดังนี้  

    3.5.1 ตรวจสอบข้อมูล  

    3.5.2 พิจารณาสั่งการอนุมัติให้ลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย หรือสั่ง การอื่นใดตามท่ี

เห็นสมควร   

 3.6 นายทะเบียน มีหน้าท่ีดังนี้  

    3.6.1 รับทราบคำส่ังจากผู้บริหารสถานศึกษา  

    3.6.2 จัดทำทะเบียนรายช่ือนักเรียนแขวนลอย การยกเลิกรายช่ือนักเรียนแขวนลอย  

 3.7 กรณีที่นักเรียนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย กลับมารายงานตัวเพื่อเข้าเรียน

ตามปกติ ให้ปฏิบัติดังนี้  

    3.7.1 ครูท่ีปรึกษารายงานหัวหน้าระดับช้ัน เพื่อขอยกเลิกรายช่ือนักเรียนแขวนลอย  

    3.7.2 หัวหน้าระดับช้ันรายงานรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน  

    3.7.3 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน รายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา  

    3.7.4 ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติให้ยกเลิกรายช่ือนักเรียนแขวนลอย คนนั้น  
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     3.7.5 นายทะเบียนลงบัญชียกเลิกรายช่ือนักเรียนแขวนลอย คนนั้น  

 3.8 ข้อมูลนักเรียนที่มีอยู ่จริงในปัจจุบันของโรงเรียน  ฐานข้อมูลนักเรียนของโรงเรียน มาจาก

ทะเบียนนักเรียน ในช่วงตอนต้นปีการศึกษา สามารถแบ่งออกได้ สองกลุ่ม ดังนี้  

    3.8.1 ข้อมูลนักเรียนที่ยังไม่สามารถจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียนได้ เช่น นักเรียนที่เรยีน

ครบหลักสูตร แต่ไม่จบหลักสูตรได้ตามกำหนด นักเรียนท่ีขาดเรียนไปโดยไม่ได้ลาออก  

    3.8.2 ข้อมูลนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นต่าง ๆ (ห้องต่าง ๆ ) ที่โรงเรียน

จัดทำขึ้น ตอนต้นปีการศึกษา  

    3.8.3 ในระหว่างปีการศึกษาจะมีนักเรียนเข้า–ออก ระหว่างปีการศึกษา แบ่งออกได้ 3 กลุ่ม 

      3.8.3.1 นักเรียนเข้าใหม่ ระหว่างปีการศึกษา  

      3.8.3.2 นักเรียนท่ีออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา  

      3.8.3.3 นักเรียนท่ีอยู่ในบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย  

    3.8.4 การรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงในปัจจุบันของโรงเรียน ต้องพิจารณาจาก

ข้อมูล จำนวนนักเรียนท่ีมีรายช่ือในบัญชีนักเรียนประจำช้ัน ท่ีโรงเรียนจัดทำขึ้นตอนต้นปีการศึกษา บวกเพิ่ม

ด้วยจำนวน นักเรียนที่เข้าใหม่ระหว่างปีการศึกษา ลบออกด้วยจำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคันระหว่างปี

การศึกษา และลบออก ด้วยจำนวนนักเรียนท่ีมีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย  

4. แนวปฏิบัติในการแก้“0” ในการแก้“0” มีแนวปฏิบัติดังนี้  

 4.1 ให้นักเรียนแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และก่อนแก้ตัวทุกครั้งนักเรียนต้องยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวท่ี

ฝ่ายวิชาการก่อน  

 4.2 การดำเนินการสอบแก้ตัวเป็นหน้าท่ีโดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียนติด “0” ในรายวิชาท่ี

รับผิดชอบ ต้องดำเนินการแก้“0” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ภายในปีการศึกษานั้น ๆ ถ้าไม่สามารถ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด ให้รายงาน ฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ดำเนินการใด ๆ ถือว่าบกพร่องต่อ

หน้าท่ีราชการ  

 4.3 ครูผู้สอนต้องจัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนก่อนสอบแก้ตัวทุกครั้ง   

 4.4 ช่วงเวลาของการสอบแก้ตัวให้เป็นไปตามกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  

 4.5 ถ้านักเรียนไม่มาสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าได้ผลการเรียน “0” ตามเดิม และมี

สิทธิสอบ แก้ตัวได้ 2 ครั้ง ถ้านักเรียนสอบแก้ตัวครั้งท่ี 2 แล้วยังไม่ผ่านให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการเรียนซ้ำ  



45 
 

 4.6 ครูที่ปรึกษาเป็นผู้มีหน้าที่ติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกรายวชิา 

พร้อมท้ัง กวดขันให้นักเรียนมาดำเนินการแก้“0” ตามกำหนดเวลา  

 4.7 การให้นักเรียนสอบแก้ตัว ครูผู้สอนควรดำเนินการดังนี้  

    4.7.1 ตรวจสอบดูว่านักเรียนติด “0” เนื่องจากไม่ผ่านจุดประสงค์ใดหรือตัวช้ีวัดใด  

    4.7.2 ดำเนินการสอนซ่อมเสริมในจุดประสงค์/ตัวชี้วัดท่ีนักเรียนสอบไม่ผ่าน  

    4.7.3 การดำเนินการสอบแก้ตัว คำว่า“สอบแก้ตัว”ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทดสอบด้วย

ข้อสอบท่ีเป็น ข้อเขียนเท่านั้น นักเรียนจะสอบแก้ตัวอย่างไรนั้นต้องดูว่าในจุดประสงค์นั้นนักเรียนไม่ผ่านตรง

ส่วนใด เช่น ในส่วน K, P, A ก็ให้ซ่อมตรงคะแนนในส่วนนั้น  

 4.8 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้“0” ของนักเรียน  

    4.8.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลสำรวจนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “0” และกำหนดวัน เวลา สอบ

แก้ตัว ตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ  

    4.8.2 แจ้งให้นักเรียนท่ีมีผลการเรียน “0” ได้รับทราบ  

    4.8.3 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดำเนินการแก้

“0”  

    4.8.4 นักเรียนที่ติด “0” มายื่นคำร้องขอแก้“0” ที่ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครู

ประจำวิชา รับทราบ พร้อมกับใบคำร้องขอสอบแก้ตัวของนักเรียน  

    4.8.5 ครูประจำวิชาดำเนินการสอนซ่อมเสริมและให้นักเรียนสอบแก้ตัว  

    4.8.6 ครูประจำวิชานำผลการสอบแก้ตัวของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ  

    4.8.7 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการสอบแก้ตัวให้นักเรียนและครูท่ีปรึกษารับทราบ  

 4.9 ระดับผลการเรียนหลังจากนักเรียนทำการสอบแก้ตัวแล้วอยู่ที ่ “ 0 ” หรือ “ 1 ” เท่านั้น 

ระดับผลการ เรียนหลังสอบแก้ตัวถ้านักเรียนยังได้“ 0 ” อยู่ ให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้ำใหม่หมดท้ังรายวิชา  

5. แนวปฏิบัติในการแก้“ร” ในการแก้“ร” มีแนวปฏิบัติดังนี้  

 5.1 การดำเนินการแก้“ร” เป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียนติด “ร” ในรายวิชาท่ี

รับผิดชอบ ต้องดำเนินการแก้“ร” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ภายในปีการศึกษานั้น ๆ ถ้าไม่สามารถ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด ให้รายงานฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ดำเนินการใด ๆ ถือว่าบกพร่องต่อ

หน้าท่ีราชการ  

 5.2 การแก้ไขผลการเรียน “ร” แยกออกเป็น 2 กรณีคือ  
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    5.2.1 ได้ระดับผลการเรียน “0 – 4” ในกรณีที่เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วย หรือเกิด

อุบัติเหตุ ไม่สามารถมาเข้าสอบได้  

    5.2.2 ได้ระดับผลการเรียน “0 – 1” ในกรณีที่สถานศึกษาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุ

สุดวิสัย เช่น มีเจตนาหลบการสอบเพื่อหวังผลบางอย่าง หรือไม่สนใจทำงานท่ีได้รับมอบหมายให้ทำเป็นต้น  

 5.3 การแก้“ ร ” ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป ถ้านักเรียนท่ีมีผลการเรียน “ 

ร ” ไม่มา ดำเนินการแก้“ร” ให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา นักเรียนผู้นั้นต้องเรียนซ้ำทั้งรายวิชาหรือเปลี่ยน

รายวิชาใหม่ ในกรณีท่ี เป็นรายวิชาเพิ่มเติม  

 5.4 ถ้าหากนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “ ร ” ผู้นั้นไม่สามารถมาทำการแก้“ ร ” ตามกำหนดเวลาได้

เนื่องจาก เหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาจะขยายเวลาการแก้“ ร ” ออกไปอีก 1 ภาค

เรียนแต่ถ้าพ้นกำหนด แล้วนักเรียนยังไม่มาดำเนินการแก้“ ร ” ให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้ำใหม่หมดท้ังรายวิชา  

 5.5 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้“ ร ” ของนักเรียน  

    5.5.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลสำรวจนักเรียนที่มีผลการเรียน “ ร ” และแจ้งให้นักเรียน

รับทราบ  

    5.5.2 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดำเนินการแก้    

“ ร ”  

    5.5.3 นักเรียนที่ติด “ ร ” มายื่นคำร้องขอแก้“ ร ” ที่ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครู

ประจำวิชารับทราบ  

    5.5.4 ครูประจำวิชาดำเนินการ แก้“ ร ” ให้กับนักเรียน  

    5.5.5 ครูประจำวิชานำผลการแก้“ ร ” ของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ  

    5.5.6 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการแก้“ ร ” ให้นักเรียนและครูท่ีปรึกษารับทราบ  

6. แนวปฏิบัติในการแก้“ มส. ” ในการแก้“มส.” มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้  

 6.1 ครูผู้สอนได้พิจารณาสาเหตุท่ีนักเรียนได้ผลการเรียน “มส.” ซึ่งมีอยู่ 2 กรณีคือ  

    6.1.1 นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 60 % ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ ต้องเรียนซ้ำใหม่หมด  

    6.1.2 นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 80 % แต่ไม่น้อยกว่า 60 %  

      6.1.2.1 ให้นักเรียนยื่นคำร้องขอแก้ผลการเรียน “มส.” จากครูผู้สอน  

      6.1.2.2 ครูผู้สอนต้องจัดให้นักเรียนเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้เวลาครบตามรายวิชานั้น ๆ โดยอาจใช้ 

ช่ัวโมงว่าง / วันหยุด  
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      6.1.2.3 เมื่อนักเรียนมาดำเนินการแก้“มส.” ตามข้อ 2 แล้วจะได้ระดับผลการเรียน 0 – 1  

      6.1.2.4 ถ้านักเรียนไม่มาแก้“มส.”ให้เสร็จตามระยะเวลาท่ีกำหนดให้นักเรียนผู้นั้นต้องเรียนซ้ำ  

      6.1.2.5 ถ้ามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถมาแก้“มส.” ได้ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาท่ี

จะ ขยายเวลามาแก้“มส.” ออกไปอีก 1 ภาคเรียน เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้ำหรือให้เปล่ียน

รายวิชาใหม่ ได้ในกรณีท่ีเป็นรายวิชาเพิ่มเติม  

 6.2 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้“มส.” ของนักเรียน  

    6.2.1 ครูประจำวิชาแจ้งผล “มส. “ ของนักเรียนท่ีฝ่ายวิชาการ  

    6.2.2 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลแจ้งนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “มส.” รับทราบ  

    6.2.3 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดำเนินการแก้

“มส.”  

    6.2.4 นักเรียนที่ติด“มส.” นำผู้ปกครองมายื่นคำร้องขอแก้“มส.” ที่ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ

แจ้งใหค้รู ประจำวิชารับทราบ เพื่อดำเนินการแก้“มส.”ของนักเรียนตามแนวปฏิบัติการแก้“มส.” ของนักเรียน 

ครูประจำวิชานำผลการแก้“มส.” ของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการแก้

“มส.” ให้นักเรียนและ ครูท่ีปรึกษารับทราบ  

7. แนวปฏิบัติในการเรียนซ้ำ ในการจัดให้นักเรียน “ เรียนซ้ำ ” มีแนวปฏิบัติดังนี้  

 7.1 ให้ครูผู้สอนเดิมในรายวิชานั้นเป็นผู้รับผิดชอบสอนซ้ำ  

 7.2 การดำเนินการ “เรียนซ้ำ” เป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู ้สอน เมื่อมีนักเรียน“เรียนซ้ำ” ใน

รายวิชาท่ี รับผิดชอบต้องดำเนินการ “เรียนซ้ำ” ให้เสร็จส้ินภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถดำเนินการให้

แล้วเสร็จตาม กำหนด ให้รายงานฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ดำเนินการใดๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าท่ีราชการ  

 7.3 ครูผู้สอนและนักเรียนกำหนดจัดตารางเรียนร่วมกันให้จำนวนชั่วโมงครบตามระดับชั้น และ

ครบตาม หน่วยการเรียนของรายวิชานั้น ๆ ครูผู้สอนอาจมอบหมายงานให้ในชั่วโมงที่กำหนด จะสอนหรือ

มอบหมายงานให้ทำ จะมากหรือน้อยต้องพิจารณาตามความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล  

 7.4 สำหรับช่วงเวลาท่ีจัดให้เรียนซ้ำอาจทำได้ดังนี้  

    7.4.1 ช่ัวโมงว่าง  

    7.4.2 ใช้เวลาหลังเลิกเรียน  

   7.4.3 วันหยุดราชการ  

    7.4.4 สอนเป็นครั้งคราวแล้วมอบหมายงานให้ทำ  
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 7.5 การประเมินผลการเรียนให้ดำเนินการตามระเบียบการประเมินผลทุกประการ  

 7.6 ครูผู้สอนส่งผลการเรียนซ้ำพร้อมกับการประเมินผลปลายภาคเรียนให้ฝ่ายวิชาการ  

 7.7 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการ “เรียนซ้ำ” ของนักเรียน  

    7.7.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลสำรวจและแจ้งนักเรียนท่ีต้อง “เรียนซ้ำ” รับทราบ  

    7.7.2 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที ่ปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดำเนินการ 

“เรียนซ้ำ”  

    7.7.3 นักเรียน “เรียนซ้ำ” มายื่นคำร้องขอ “เรียนซ้ำ” ท่ีฝ่ายวิชาการ  

    7.7.4 ฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครูประจำวิชารับทราบ เพื่อดำเนินการ “เรียนซ้ำ” ของนักเรียนตาม

แนวฏิบัติ  

    7.7.5 ครูประจำวิชานำผลการประเมินการ “เรียนซ้ำ”ของนักเรียนรายงานให้ฝ่ายวิชาการ

รับทราบ  

    7.7.6 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการ“เรียนซ้ำ”ให้นักเรียนและครูท่ีปรึกษารับทราบ 

8. แนวปฏิบัติการจัดสอนแทน  

 8.1 ทุกครั้งท่ีมีครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ

ได้ ให้หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดให้มีการสอนแทนในชั่วโมงนั้น ๆ ถ้าจัดไม่ได้ให้แจ้งฝ่าย

วิชาการ  

 8.2 บันทึกการจัดสอนแทนในเอกสารท่ีฝ่ายวิชาการแจกให้ทุกครั้ง  

 8.3 หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายส่งบันทึกการจัดสอนแทนทุกวันศุกร์  

 8.4 หัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมการสอนแทนเมื่อสิ้นภาคเรียนทุกภาคเรียน ส่งฝ่ายวิชาการ  หมาย

เหตุ เมื่อครูท่านใดมีธุระจำเป็นท่ีจะต้องลากิจ หรือ ไปราชการ จะต้องทำการแลกช่ัวโมงสอน หรือ จัดเตรียม 

เอกสาร เช่น ใบงาน ใบความรู้หรือ มอบหมายงานให้นักเรียนทำในช่วงเวลาดังกล่าว แล้วมอบให้หัวหน้ากลุ่ม

สาระ เพื่อให้ผู้ท่ีทำการสอนแทนจะได้ทำการสอนต่อไป  
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9. แนวปฏิบัติการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครูทุกคนจะต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้ ก่อนนำไปจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ให้กับนักเรียน และมีแนวปฏิบัติดังนี้  

 9.1 ให้ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี ้วัด เพื่อ

กำหนดขอบข่าย สาระท่ีจะใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทำโครงสร้างรายวิชาและแผนการประเมิน

ให้ครบถ้วน ในการจัดทำ แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีองค์ประกอบของแผนครบถ้วน โดยยึดรูปแบบที่ฝ่าย

บริหารวิชาการกำหนดให้  

 9.2 ให้คุณครูบันทึกรายงานการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอฝ่ายบริหารวิชาการและหัวหน้า 

สถานศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำแผนไปใช้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน  

 9.3 การจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของครูให้จัดส่งท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ก่อน กิจกรรม 2 

และให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้รวบรวม ตรวจสอบ และรายงานฝ่ายบริหารวิชาการทราบ หากไม่

รายงานถือว่าบกพร่องต่อหน้าท่ี  

 9.4 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวัน ให้ครูทุกคนที่มีคาบสอนส่งบันทึกหลังสอน

ทุกครั้ง ท่ีฝ่ายบริหารวิชาการ ในคาบสุดท้ายก่อนเลิกเรียน  

 9.5 หลังจากจัดการเรียนรู้จนครบหน่วยการเรียนรู้ ให้มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้เสร็จส้ิน 

โดยแจ้ง ข้อมูลนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินและไม่ผ่านเกณฑ์ ในกรณีท่ีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ให้ทำการซ่อน

เสริมและหาวิธี ช่วยเหลือ ดำเนินการประเมินผลจนกระท่ังนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินท้ังหมดในหน่วยนั้น 

ๆ ก่อนจะไปสอนใน หน่วยการเรียนรู้ถัดไป  

10. แนวปฏิบัติในการเข้าห้องเรียนและออกจากห้องเรียนของครูผู้สอน ในการเข้าใช้ห้องเรียนของครูซึ่งเป็น

ห้องเรียนที่ต้องใช้ร่วมกันจึงจำเป็นต้องช่วยกันรักษาความสะอาดและ  ความเป็นระเบียบวินัย และจะต้อง

รับผิดชอบร่วมกัน โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ 

  10.1 ให้คุณครูเข้าห้องเรียนท่ีรับผิดชอบสอนตามตารางสอนท่ีทางฝ่ายบริหารวิชาการจัดให้ให้ตรง

เวลาและ สอนให้เต็มเวลาท่ีกำหนด  

 10.2 หากมีความจำเป็นต้องเปลี ่ยนแปลงการใช้ห้องเรียน ในการจัดกิจกรรมให้แจ้งให้ผู ้ท่ี

รับผิดชอบห้อง นั้น ๆ ทราบล่วงหน้าและมีการลงบันทึกการใช้ห้องให้เรียบร้อย เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ

ต่าง ๆ เป็นต้น  
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 10.3 ให้คุณครูเข้าสอนให้ตรงเวลาตามตารางสอนกำหนด หากติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ให้

มอบหมายให ้มีผู้สอนแทน การมอบหมายงานให้เด็กปฏิบัติเพียงลำพังโดยไม่มีครูควบคุมเป็นส่ิงไม่ควรกระทำ 

เนื่องจากเป็นละท้ิง/ทอดท้ิงหน้าท่ีในการสอน ซึ่งมีความผิดชัดเจน  

 10.4 การจัดการเรียนรู้ควรจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้

นักเรียนได้มี ส่วนร่วมในการคิดและลงมือปฏิบัติ ใช้ส่ือการเรียนท่ีหลากหลายทันสมัย มีการวัดและประเมินผล

ท่ีหลากหลายเน้นท่ี พัฒนาการของผู้เรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล  

 10.5 ก่อนหมดเวลาเรียน ให้นักเรียนได้จัดโต๊ะ-เก้าอี้ให้อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย จัดเก็บส่ิงของเข้าท่ี

ให้เรียบร้อย และเก็บกวาดห้องเรียนให้สะอาด ทิ้งขยะ สำรวจความเรียบร้อยก่อนออกจากห้อง เช่น ไฟฟ้า

และพัดลม ตลอดจน โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย  

 10.6 ออกจากห้องเรียนเมื่อหมดเวลาและมีเสียงสัญญาณดัง หมายเหตุ หากห้องเรียนสกปรก ไม่มี

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่พร้อมให้นักเรียนเข้าไปใช้ บริการ ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ฝ่าย

บริหารวิชาการทราบทันที และครูท่ีใช้ห้องเรียนก่อนคาบนั้นจะต้อง รับผิดชอบ เพราะเป็นหน้าท่ีของครูผู้นั้น

โดยตรง ท้ังนี้จะพิจารณาจากตารางการใช้ห้องตามตารางสอนท่ีฝ่ายบริหาร วิชาการจัดไว้ไห้กรณีห้องข้างเคียง

ไม่มีครูเข้าสอนหรือครูเข้าห้องสายและนักเรียนส่งเสียงดัง รบกวนการเรียนของห้อง อื่น ให้ครูที่ได้รับความ

เดือดร้อนรายงานให้ฝ่ายบริหารวิชาการทราบทันที เพื่อรายงานให้ผู้อำนวยการทราบต่อไป  

11. เอกสาร ปพ. 5  

 11.1 ฝ่ายวิชาการได้จัดทำ ปพ. 5 พร้อมรายช่ือนักเรียนทุกห้อง ครูทุกท่าน ทุกรายวิชารับได้ท่ีฝ่าย

วิชาการ  

 11.2 การบันทึกรายการต่างๆ  

    11.2.1 การวิเคราะห์ผู้เรียน ด้านการเรียน ม.1 และ ม. 4 ให้ใช้ผลสอบ O-NET ในรายวิชานั้นๆ 

ส่วน ม. 2,ม.3 ม. 5 และ ม.6 ให้ใช้ผลการเรียนในรายวิชานั้นๆ ในชั้นที่ถัดลงมา 1 ระดับชั้น (ปีการศึกษาท่ี

ผ่านมา)  

    11.2.2 การวิเคราะห์ผู ้เร ียน ด้านพฤติกรรม ให้ใช้ผลการประเมิน SDQ ม.1 และ ม. 4 ให้

ประเมินใหม่ ส่วน ม. 2,ม.3 ม. 5 และ ม.6 ให้ใช้ผลการประเมินในชั้นที่ถัดลงมา 1 ระดับชั้น (ปีการศึกษาท่ี

ผ่านมา)  

    11.2.3 การบันทึกเวลาเรียนในช่องวันท่ี ให้ใส่วัน จันทร์-วันศุกร์ (เช่น 17-18-19-20-21) ให้ครบ

ทุกช่อง ส่วนในช่องเวลาเรียน ถ้าเป็นคาบเดียว ใส่เลข 1,2,3 ตามลำดับ ถ้าเป็นคาบคู่ ให้ใส่ 1-2,3-4,....)  
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    11.2.4 ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ลงในช่องเวลาเรียนของนักเรียนแต่ละคน ถ้านักเรียนขาด ลา ให้ใส่ 

(ข) ขาดเรียน (ล) ลา  

    11.2.5 ช่องรวมเวลาเรียน ตัวเลขด้านบน คือร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ด้านล่าง คือจำนวนคาบ

เต็ม  

    11.2.6 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค:ปลายภาค 5 วิชาหลัก ทั้งพื ้นฐานและเพิ่มเติม ควร

กำหนด สัดส่วนเป็น 70:30 ส่วนวิชาอื่น ๆ เช่น สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปศึกษา การงานอาชีพ อาจใช้สัดส่วน 

80:20 , 90:10 ตามความเหมาะสม หมายเหตุหลักสูตร 51 เน้นให้เก็บคะแนนระหว่างภาคมากกว่าปลายภาค 

ซึ่งการเก็บระหว่างภาคถือว่า เป็นการประเมินเพื่อพัฒนานักเรียน (formative) ส่วนการเก็บคะแนนปลายภาค

เป็นการประเมินเพื่อสรุปผล (summative)  

    11.2.7 การสอบจุดประสงค์ และการสอบกลางภาค ให้ใส่คะแนนที่นักเรียนได้ลงในช่องบันทึก

คะแนน สำหรับนักเรียนท่ีได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด หลังจากมีการสอบแก้ตัวแล้ว จะได้ไม่เกินครึ่งของ

คะแนนเต็ม ให้บันทึกดังนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน นักเรียนสอบได้ 2 คะแนน หลังจากสอบแก้ตัวแล้ว ได้ 6 

คะแนน (เกณฑ์ท่ีครูกำหนด) บันทึกคะแนนเป็น 2/6 หากบันทึกเฉพาะ เลข 2 แสดงว่า นักเรียนยังไม่สอบแก้

ตัวเพื่อปรับคะแนน หมายเหตุ สำหรับการบันทึกคะแนน อาจใช้รูปแบบนอกเหนือจาก ปพ. 5 ของโรงเรียนก็

ได้ โดยปิดทับ ลงไปในหน้าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยต้องครบทุกหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตรช้ัน

เรียนท่ีได้กำหนดไว้  

 11.2.8 การวัดและประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ครูประเมินตามเกณฑ์ที่ฝ่าย

วิชาการกำหนด และเป็นไปตามข้อตกลง คือ ไม่ต่ำว่าระดับ 2  

 11.2.9 การวัดและประเมินผลด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินในรายวิชาท่ี  

รับผิดชอบตามเกณฑ์ท่ีฝ่ายวิชาการกำหนด และเป็นไปตามข้อตกลง คือ ไม่ต่ำว่าระดับ 2  

 11.2.10 คำอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ พิมพ์ปิดทับ หรือเขียน ก็ได้  

12. การจัดทำแบบทดสอบกลางภาค/ปลายภาค ในการดำเนินการสอบ แนวปฏิบัติดังนี้  

 12.1 ใช้รูปแบบตามท่ีฝ่ายวิชาการกำหนด  

 12.2 ครูประจำวิชาออกข้อสอบโดยให้มีข้อสอบท้ังแบบปรนัยและอัตนัย ในอัตราส่วน 70:30 หรือ

ตามสัดส่วนท่ีตกลงกัน  

 12.3 นำข้อสอบ O-Net ในปีที่ผ่าน ๆ มาบรรจุลงไปในข้อสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคอย่าง

น้อยร้อยละ 10 ของข้อสอบท้ังหมด เช่น ข้อสอบ 40 ข้อ มีข้อสอบ O-Net จำนวน 4-5 ข้อ เป็นต้น  
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 12.4 ข้อสอบควรครอบคลุมทั้ง ความรู้ความจำ(1) ความเข้าใจ(2) การนำไปใช้(3) วิเคราะห์(4) 

สังเคราะห์(5) การประเมินค่า(6)  

 12.5 ข้อสอบต้องผ่านการหาค่า IOC โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มสาระเดียวกันจำนวน 3-5 คน (ค่า 

IOC คือ ค่าความเที่ยงตรงของข้อสอบ โดยค่าความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์ที่ใช้ได้อยู่ระหว่าง 

0.50-1)  

 12.6 ส่งข้อสอบต้นฉบับ พร้อมสำเนาครบถ้วนตามจำนวนผู้เข้าสอบ ให้ฝ่ายวิชาการตรวจสอบทัน

ตาม กำหนดเวลา หากล่าช้ากว่ากำหนด ถือว่าบกพร่องต่อหน้าท่ีราชการ  

13. การรายงานผลการวัดและประเมินผลการเรียน การวัดและประเมินผลการเรียน ท่ีจะต้องรายงานให้ทัน

ตามกำหนดเวลาตามปฏิทินงานฝ่ายวิชาการ ซึ่งหาก ล่าช้ากว่ากำหนดถือว่าบกพร่องต่อหน้าท่ีราชการ มีดังนี้  

 13.1 การส่งสมุด ปพ. 5  

 13.2 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย  

    13.2.1 กิจกรรมชุมนุม  

    13.2.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร  

    13.2.3 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  

    13.2.4 กิจกรรมแนะแนว  

 13.3 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ครูที่ปรึกษา) แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน (ครูผู้สอน)  

 13.4 การบันทึกข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียนในรายวิชาที ่รับผิดชอบลงใน SGS 

เอกสารหลักฐานทางการศึกษา  

    1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) (ปพ.1) เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลผลการ

เรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์การผ่านช่วงช้ันของหลักสูตรการศึกษาข้ัน พื้นฐานแต่ละช่วงช้ัน ได้แก่ผลการเรียนรู้

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ของโรงเรียน และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียน จะต้องจัดทำและออกเอกสารนี้

ให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อจบการศึกษาแต่ละช่วงชั้น เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  ต่อไปนี้ - แสดงผล

การเรียนของผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน - รับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามข้อมูลท่ีบันทึกใน

เอกสาร - ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกศึกษาของผู้เรียน - ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อ

สมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงานหรือ ขอรับสิทธิประโยชน์อื่นใดท่ีพึงมี พึงได้ตามวุฒิการศึกษานั้น  
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    2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) (ปพ.2) เป็นวุฒิบัตรที่มอบให้ผู้เรียนที่สำเร็จ

การศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกาศและรับรองวุฒิ การศึกษาของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียน

ได้รับศักดิ์และสิทธิต่าง ๆ ของผู้สำเร็จการศึกษาตามวุฒิแห่งประกาศนียบัตรนั้น ประกาศนียบัตรสามารถ

นำไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้  - แสดงวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน - ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน - ใช้

เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงานหรือขอรับสิทธิประโยชน์ อื่นใด ท่ีพึงมีพึงได้

ตามวุฒิการศึกษาแห่งประกาศนียบัตรนั้น  

    3. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) เป็นเอกสารสำหรับสรุปผลการเรียนของผู้สำเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละช่วงช้ัน โดย บันทึกข้อมูลของผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช่วงช้ัน

เดียวกัน รุ่นเดียวกัน ไว้ในเอกสารฉบับเดียวกัน เป็นเอกสารท่ีผู้บริหาร โรงเรียนใช้สำหรับตัดสินและอนุมัติผล

การเรียนให้ผู้เรียนจบช่วงชั้น เป็นเอกสารทางการศึกษาที่สำคัญที่สุด ใช้เป็น หลักฐานแสดงคุณสมบัติหรือ

คุณวุฒิทางการศึกษาของผู้เร ียน ผู้ที ่มีรายชื่อในเอกสารนี้ทุกคน จะได้รับรองวุฒิทางการ  ศึกษา จาก

กระทรวงศึกษาธิการ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา นำไปใช้ประโยชน์ดังนี้ - เป็นเอกสารสำหรับตัดสินและ

อนุมัติผลการเรียนให้ผู ้เรียนเป็นผู้สำเร็จการศึกษา - เป็นเอกสารสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรอง

ความสำเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จ การศึกษาแต่ละคนตลอดไป  

    4. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ปพ.4) โรงเรียนจะจัดทำเอกสารนี้และ

มอบให้ผู้เรียนทุกคนเมื่อจบช่วงช้ัน หรือจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน เอกสารนี้จะใช้บันทึกผลการประเมิน

ผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีโรงเรียนกำหนดเป็นคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของโรงเรียน

แต่ละประการอย่างต่อเนื่อง และสรุปผลการประเมินเมื่อจบช่วงชั้น เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ แสดง หรือรับรอง

คุณลักษณะของตน ควบคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)แบบแสดงผลการพัฒนา คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์(ปพ.4) นำไปใช้ประโยชน์ดังนี้ - แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละ

ประการ - ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อสมัครทำงาน หรือเมื่อมีกรณีอื่น

ใดท่ีผู้เรียน ต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับประวัติความประพฤติหรือคุณความดีต่างๆ  

 5. แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้สอนใช้

บันทึกข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน ตาม แผนการจัดการเรียนการสอน และประเมินผล

การเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับพิจารณาตัดสินผลการเรียนแต่ละ  รายวิชา เอกสารบันทึกผลการพัฒนา

คุณภาพผู้เร ียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้  - ใช้เป็นเอกสารประกอบการดำเนินงานในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนของผู้เรียน - ใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ รายงานและรับรองข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ

และกระบวนการวัดและ ประเมินผลการเรียน   
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 6. เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) เป็นเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทำขึ้น

เพื่อบันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียน แต่ละคน ตามเกณฑ์การผ่าน

ช่วงช้ันของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งข้อมูลด้านอื่นๆ ของผู้เรียนท้ังท่ีบ้านและ โรงเรียน โดยจัดทำ

เป็นเอกสารรายบุคคล เพื่อใช้สำหรับสื่อสารให้ผู ้ปกครองของผู้เรียนแต่ละคนได้ท ราบผลการเรียน และ

พัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล นำไปใช้  

ประโยชน์ ดังนี้ - รายงานผลการเรียน ความประพฤติ และพัฒนาการของผู้เรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ - ใช้

เป็นเอกสารสื่อสาร ประสานงานเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน - เป็นเอกสาร

หลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการต่างๆ ของผู้เรียน  

 7. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) เป็นเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นเอกสารสำหรับรับรอง

สถานภาพผู้เรียนหรือผลการเรียนของผู้เรียน เป็นการช่ัวคราวตามท่ีผู้เรียนร้องขอ ท้ังกรณีท่ีผู้เรียนกำลังศึกษา

อยู่ในโรงเรียนและเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว ใบรับรอง ผลการศึกษา นำไปใช้ประโยชน์ดังนี้ - รับรองความเป็น

ผู้เรียนของโรงเรียนที่เรียนหรือเคยเรียน - รับรองและแสดงความรู้วุฒิของผู้เรียน - ใช้เป็นหลักฐานแสดง

คุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าทำงาน หรือเมื่อมีกรณีอื่นใดท่ี  ผู้เรียนต้องแสดง

คุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู้หรือสถานะ การเป็นผู้เรียนของตน - เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ รับรอง 

ยืนยันการใช้สิทธิ์ความเป็น ผู้เรียน หรือการได้รับการรับรองจาก โรงเรียน 
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