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นางสาวจันทร์เพ็ญ   ภิญโญวงศ์ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

นายนฤเทพ  บัวพัฒน์ 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

นางสาวดลฤดี  ปัสสา 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

นางสาวผกายมาศ  เหมชูเกียรต์ิ 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 

โครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ 
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นางสาวณัฐติญา  พุทธิโชติ 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 

นางสาววิมณเทียร  เพาะบุญ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

นางสาวชนัตตา  ช่ืนจิตต์ 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 

นายกฤติกร  บุญมี 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

 

นางลักขณา  เอื้อใจ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

นางสาวอรวรรณ  จิตประไพ 

หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยี 

นางสาวกาญจนา  วรสิงห์ 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคม

ศึกษาฯ 
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นายนฤเทพ  บัวพัฒน์ 

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นายอนุชา  บุญรินทร์ 

หัวหน้างานสารสนเทศ 

 

นางสาวดลฤดี  ปัสสา 

หัวหน้างานจัดการเรียนการสอน 

 

นางสาวทวินันท์  ชุ่มจิตร 

หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา 

 

นางเสาวนีย์  เปรมดิลกรัตน์ 

หัวหน้างานการศึกษาพิเศษเรียนร่วม 

 

นางสาวภญิญดา  พรหมกลาง 

หัวหนา้การวดัและประเมินผลทางการ

ศึกษา 
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นางสาวอรวรรณ  จิตประไพ 

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ 

นายอภิชาติ  แสนโคตร 

หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

นางสาวจารุวรรณ  เทียนเงิน 

หัวหน้างานวิจัยและนิเทศทางศึกษา 

 

นางสาวกฤษณา  ประชากุล 

หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง 

นางสาวสิริมา  ศรียาภัย 

หัวหนา้งานธุรการและสารบรรณกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

นางสาวดวงเดือน  กลีบอุบล 

หัวหนา้งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหอ้งสมุด 
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นางสาวเครือวัลย์  ปุจฉาการ 

หัวหนา้งานนักศกึษาฝกึประสบการณ์วิชาชพี 

 

นางสาวปิยะวรรณ  เรืองสา 
หัวหน้างานพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรม PLC 

 

นางสาวจิราพร  ยกต้ัง 

หัวหน้างานทะเบียนนักเรียนฯ 

นางสาวชนัตตา ช่ืนจิตต์ 

หัวหนา้งานพัฒนาสือ่เทคโนโลยเีพื่อ

การศึกษา 

 

นางสาวเครือวัลย์  ปุจฉาการ 

หัวหน้างานรับนักเรียน 

 

นางสาวดลฤดี  ปัสสา 

หัวหนา้งานแผนงานและงานประก้นคุณภาพการศึกษา 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเรียนรู้สู่อาชีพในอนาคต  
 
พันธกิจโรงเรียนมหรรณพาราม 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ  
และมาตรฐานสากล 

2. จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์  
เพื่อเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ 

3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
5. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพ 
7. ประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ ในการจัดการศึกษา 

 
เป้าประสงค์โรงเรียนมหรรณพาราม 

1. ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ของโลก  
3. ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ เกิดทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต 
4. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างครูมืออาชีพ 
5. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเหมาะกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีสภาพแวดล้อมและสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
7. ชุมชนและองค์กรอื่นๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
สีประจ าโรงเรียน “ชมพู-ฟ้า”               
เอกลักษณ์  โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี       
อัตลักษณ์  ยิ้มง่าย ไหวส้วย                
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมหรรณพาราม(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562)  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังน้ี 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ     
การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจ
ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้าง
เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน        
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมหรรณพาราม(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562)  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วม   
กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังน้ี 
 1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
 2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
 3.  มีวินัย 
 4.  ใฝ่เรียนรู้ 
 5.  อยู่อย่างพอเพียง 
 6.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 7.  รักความเป็นไทย 
 8.  มีจิตสาธารณะ 
 
ค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ  ตามนโยบายของ  คสช. 
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม  
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาท สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการ
เมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไมย่อมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 
 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  
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การบริหารงานวิชาการ 
 

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 
 

         การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจที่ส าคัญของการบริหารโรงเรียนตามที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545   ถือเป็นงานที่มีความส าคัญที่สุด เป็น
หัวใจของการจัดการศึกษา   ซึ่งทั้งผู้บริหาร โรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ 
ให้ความส าคัญและ มีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
เป็น ระบบและต่อเน่ือง มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด  ด้วยเจตนารมณ์ที่
จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  โรงเรียน  
ชุมชน  ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความ
เข้มแข็งในการบริหารและจัดการ  สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล  ประเมินผล  
รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  โรงเรียน  ชมุชน  ท้องถิ่น  ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน สถานศึกษา  ชุมชน ท้องถิ่น 

2. เพื่อให้การบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคล้องกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และ จากการประเมิน
หน่วยงานภายนอก 

3. เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ที่สนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่น  โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ  

4. เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของบุคคล 
ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และ สถาบันอื่นๆอย่างกว้างขวาง 
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รองผูอ านวยการกลุมบริหารวิชาการ 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  ภิญโญวงศ์ 

 
หนาที่ 

 1. ก าหนดนโยบาย วางแผน เสนอแผน จัดระบบงาน อ านวยความสะดวก ก ากับติดตาม ประเมินผล  
     การด าเนินงานของบุคลากรในกลุมบริหารวิชาการ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง เปนปจจุบัน 
 2. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานดานวิชาการ และจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของกลุมบริหารวิชาการ 
 3. จัดท าแผนปฏิบัติการ และบริหารงบประมาณของงานและโครงการประจ าปการศึกษา 
 4. ประสานใหเกิดการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และก าหนดใหมีการจัดท า 
     ประมวลรายวิชา และแผนการจัดการเรียนรู 
 5. จัดประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 
 6. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 

 
หัวหน้ากลุมบริหารวิชาการ 

นายอภิชาติ  แสนโคตร 
 
หนาที่ 

 1. เสนอความเห็นในการจัดท าแผน จัดระบบงาน การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน  
     ของบุคลากรในกลุมบริหารวิชาการ 
 2. ปฏิบัติหนาที่แทนรองผูอ านวยการกลุมบริหารวิชาการกรณีไมมีผูด ารงต าแหนงรองผูอ านวยการ 
     หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได 
 3. ใหขอมูลและรายงานการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรในกลุมบริหารวิชาการแกผบูังคับบัญชา 
 4. นิเทศติดตามและประเมินคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน 
 5. ติดตาม ดูแล ประเมินผลและพัฒนาระบบการท างานในกลุมบริหารวิชาการใหมีประสิทธิภาพ 
 6. จัดท ารายงานการปฏิบัติงานและโครงการของกลุมบริหารวิชาการ 
 7. จัดท าเอกสารเผยแพรขอมูลขาวสารทางวิชาการ 
 8. ประสานงานการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ 
 9. จัดสอนเสริมหรือแตงต้ังคณะกรรมการหรืออนุกรรมการในการจัดสอนเสริม 
 10. ประสานการสรรหาบุคลากรประจ าการ วิทยากรพิเศษ อาจารยพิเศษ ฯลฯ 
 11. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูอ านวยการโรงเรียนหรือรองผูอ านวยการกลุมบริหารวิชาการมอบหมาย 
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บทบาทหนา้ทีค่ณะกรรมการในกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

1. คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
หน้าที่ 
       1. จัดท าโครงสร้างบริหารงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 
       2. จัดท าแผนงาน โครงการ และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานประจ าปีของกลุ่มบริหาร

วิชาการ 
       3. วางแผนอัตราก าลังในการจัดการเรียนการสอน 
       4. ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 (แผนการจัดการเรียนรู้, ประมวลรายวิชา, จัดซื้อหนังสือเรียน, จัดสอนแทน, มอบหมายงานครูฯลฯ) 
       5. จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 
       6. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการท างานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       7. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
       8. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
2 คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หน้าที่ 
       1. จัดโครงสร้างการบริหารของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       2. จัดท าแผนปฏิบัติการ โครงการ ข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มสาระ 
       3. วางแผนอัตราก าลังในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อนวัตกรรมตามสาระและหน่วยการ 
           เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      5. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความถนัด 
 ของผู้เรียนการผสมผสานความรู้ต่างๆ ให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเน้ือหาสาระ กิจกรรม รวมทั้งการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 หรือเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
      6. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นการนิเทศแบบ 
          กัลยาณมิตร 
      7. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูเพื่อพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      8. วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้รายวิชา 
      9. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ 
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3. คณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 หน้าที่    
 1. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ชุมนุม/ลูกเสือ-เนตรนารี/วิชาการทหาร 
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรม/ชุมนุม/ลูกเสือ-เนตรนารี/วิชาการ     
ทหาร 
 3. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของกิจกรรม/ชุมนุม/ลูกเสือ-เนตรนารี 
 4. น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ชุมนุม/ลูกเสือ-เนตรนาร ี
 5. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการเพื่อเสนอผู้อ านวยการ 
     โรงเรียนพิจารณา 
 6. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่อื่นให้บรรลุภารกิจ และปฏิบัติหน้าที่
     อื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย 
 

 4. งานจัดการเรียนการสอน 
 หน้าที่    

1. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. จัดกระบวนการเรียนรู้ 
3. จัดหา จัดท า และพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
4. จัดหาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ 
5. จัดสอนซ่อมเสริม 
6. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
7. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ 
8. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียน 
9. จัดท าวิจัยในชั้นเรียนในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
10. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
11. จัดท าคู่มือการปฎิบัติงาน กฎ – ระเบียบเมียปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
12 จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจเกณฑ์และวิธีการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      

       ตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
13 สรุปผลการด าเนินงานต่างๆ เสนอฝ่ายบริหาร 
14. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 
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5. การวัดผลประเมินผลทางการศึกษา 
หน้าที่ 
 1. ด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

2. สร้างและปรับปรุงเคร่ืองมือการวัดผลการเรียน 
3. จัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
4. ด าเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนด าเนินงานเกี่ยวกับงาน    

     ทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียน 
5. จัดท าคู่มือปฎิบัติงานกฎระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลและงาน      

     ทะเบียนนักเรียน 
6. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจเกณฑ์และวิธีการประเมินการวัดผลประเมินผลการเรียนและ 
    งานทะเบียนนักเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
7. วางแผน บริหารจัดการ ด าเนินการและสรุปผลการด าเนินงาน และควบคุมก ากับงาน 

      ให้เป็นไปตามแผน 
8. ร่วมรับผิดชอบในการด าเนินงานเกี่ยวกับ การวัดและประเมินผลการศึกษา  
    รวมทั้งควบคุมก ากับงานให้เป็นไปตามระบบ และกลไกที่ก าหนด 
9. รวบรวมผลการเรียนสรุปส่งงานทะเบียนเพื่อด าเนินการจัดท ารายงานผลการเรียน 
10. ก ากับ ดูแล การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลให้ถูกต้อง  
11. วิเคราะห์ข้อสอบ จัดท าคลังข้อสอบ รวบรวมข้อสอบที่ได้มาตรฐาน 
12. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันในส่วนที่รับผิดชอบ 
13. สรุปผลการด าเนินงานต่างๆเสนอฝ่ายบริหาร 
14. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  

6. งานสารสนเทศ 
หน้าที่ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าสาระสนเทศสถานศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนางานสถานศึกษา 

2. ประสานและจัดท าแบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลสาระสนเทศให้แก่ทุกกลุ่มงานกลุ่มสาระการ   
     เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 

3. จัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจัดท าข้อมูลสาระสนเทศของ 
    สถานศึกษาให้เป็นระบบที่ทันสมัยสะดวกแก่การรายงานต่อผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ 
4. ให้บริการและตอบข้อมูลสถิติด้านต่างๆของโรงเรียนแกหน่วยงานทั้งรัฐภาครัฐเอกชนและบุคคลทั่วไป 
5. ติดตามประเมินและสรุปรายงานผลการด าเนินงานสาระสนเทศของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุง     

     พฒันางานให้ดีขึ้น 
6. กรอกข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
7. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  
8. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 
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 7. งานแนะแนวการศึกษา 
หน้าที่   
         1. จัดท าแผนงานโครงการกิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานแนะแนว 
 2. จัดบริการแนะแนวแก่นักเรียน 5 บริการได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การให้ค าปรึกษาเรื่องรถต่างๆ 
     การบริการสาระสนเทศ การจัดวางตัวบุคคล และการติดตามผลแก่บุคลากรของโรงเรียนและ  
     ผู้ปกครองนักเรียน 
 3. ติดต่อประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 4. จัดรวบรวมข้อมูลสถิติผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษา 
 5. พัฒนาศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้ของงานแนะแนว 
 6. พิจารณานักเรียนในการให้ทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 7. จัดหาทุนการศึกษาและประสานการด าเนินงานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนตามเหมาะสม  
 8. สรุปผลการด าเนินงานต่างๆ เสนอฝ่ายบริหาร 
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 
 
8. งานการศึกษาพิเศษเรียนร่วม 
หน้าที่ 
 1.วางแผนการด าเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมจัดท าโครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน 

2. ให้บริการ ค าปรึกษาแก่นักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม 
3. จัดบรรยากาศห้องเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วมให้มี วัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสาร ข้อมูล ทั้งในด้าน 
    การศึกษาต่อ สังคม อย่างเพียงพอแก่การให้บริการ 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาพิเศษเรียนร่วม 
5. ติดตามผลนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วมที่จบการศึกษาในด้านการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ รวบรวมข้อมูลย้อนกลับ จัดท าสถิติ ข้อมูลสารสนเทศ 
6. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หัวหน้าระดับชั้นและครูในโรงเรียนเพื่อให้งาน 

     การศึกษาพิเศษเรียนร่วมทุกระดับฉันด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
7. ประเมิน ผลการด าเนินงานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าข้อมูลไปพัฒนางานในปีต่อไป 
8. สรุปผลการด าเนินงานต่างๆ เสนอฝ่ายบริหาร 
9 ปฏิบัติงานอื่นๆที่ เกี่ยวข้องและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 
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 9. งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
     หน้าที่  
  1. จัดท าแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) 
  3. วางแผน วางโครงสร้างและด าเนินการ เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง 

    มาตรฐานสากล (World Class Standard) 
  4. วางแผน วางโครงสร้างและด าเนินการ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  

    (Quality System Management) 
  5. พัฒนาครูผู้สอนในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ –  

    วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 
  6. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการเพื่อเสนอผู้อ านวยการ 

    โรงเรียนพิจารณา 
  7. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่อื่นให้บรรลุภารกิจและปฏิบัติหน้าที่  
     อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

10. งานคอมพิวเตอร์ 
หน้าที่ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการและความจ าเป็นในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการ 
   เรียนรู้และการบริการงานวิชาการ 
2. ผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ ภาพน่ิง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ประเมิน วิจัยประสิทธิภาพและคุณภาพสื่อนวัตกรรม 
4. ด าเนินการใช้และฝึกทักษะให้ครูผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 
5. ด าเนินการจัดซื้อ จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ใน 
   การจัดการเรียนรู้ และการพัฒนางานด้านวิชาการ 
6. จัดท าทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
7. บริการสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ สื่อต่างๆ ในการประชุม อบรม สัมมนา 
8. จัดท าสถิติการบริการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 
9. ตรวจสภาพ ซ่อมแซม บ ารุงรักษา และพัฒนาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
10. ด าเนินการจ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อ นวัตกรรม ที่หมดสภาพการใช้งาน 
11. จัดท าบัญชีรายชื่อสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการงานวิชาการ 
12. จัดท าคู่มือปฎิบัติงาน กฎ-ระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ 
13 จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการด าเนินงานคอมพิวเตอร์ 
14. สรุปผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
15 ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 
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11. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตัดออก 
หน้าที่  
 1. ประสานงานในการดูแลกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

    สถานศึกษา 
2. หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม หัวหน้างานกิจกรรมแนะแนว หัวหน้างานลูกเสือเนตรนารี และหัวหน้า 
    งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
3. ให้ค าปรึกษาและร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
    ตามที่ได้รับมอบหมาย     
4. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้นเสนอฝ่ายบริหาร  
5. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ เกี่ยวข้องและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 

12. งานวิจัยและนิเทศทางการศึกษา 
หน้าที่ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา 

2. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างหลากหลายในทุกกลุ่มสาระ
     การเรียนรู้ 

3. จัดหาเอกสารงานวิจัย เพื่อส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการของครู 
4. ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่ครูในการท าวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยการศึกษา 
5. ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู 
6. รวบรวมผลการด าเนินงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู และจัดท าท าเนียบงานวิจัย  
    เพื่อเผยแพร่ผลงาน 
7. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น เสนอฝ่ายบริหาร 
8. จัดระบบนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการ

     เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
9. จัดท าตารางนิเทศและปฏิทินปฎิบัติการนิเทศให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา  
    ผู้เรียนตลอดปีการศึกษา 
10. ด าเนินงานนิเทศงานวิชาการของกลุ่มสาระและการเรียนการสอนของครูอย่างน้อย 
     ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
11. แนะน าให้ความรู้เชิงวิชาการแก่ครูผู้สอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  
12. การจัดระบบนิเทศ การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนและภายนอกสถานศึกษา 
13. ติดตามประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ

      และการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง 
14. ประเมินผลและสรุปผลการปฎิบัติงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้นเสนอฝ่ายบริหาร  
15. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 
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13. งานธุรการและสารบรรณกลุ่มบริหารวิชาการ 
หน้าที่  
 1. ท าหน้าที่เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท าระเบียบวาระการประชุม จดบันทึก/รายงาน      

    การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
  2. ด าเนินการลงทะเบียนรับและส่งเอกสารและงานสารบรรณที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้    

     ติดตาม ประสานงานส่งรายชื่อครูกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง กรณีต้องส่งครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
3. ด าเนินการรวบรวมและจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มบริหารวิชาการ 

     ตามตารางที่กลุ่มบริหารวิชาการก าหนด 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

14. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด 
หน้าที่  
 1. ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพทั้งในและนอกสถานศึกษาทั้งในและนอก
     เขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัด 
          2. จัดท าเอกสารรวบรวมเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู บุคลากร ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน  
     สถานศึกษาอื่นๆ ที่จัดการศึกษาบริเวณใกล้เคียง 
          3. มีส่วนร่วมในการจัดต้ังและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ 
          4. ประสานความร่วมมือ วางแผนกับสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร 
          5. หน่วยงานที่จัดการศึกษา โดยส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ที่แต่ละแหล่งมี เพื่อใช้ประโยชน์ให้เกิด  
             การเรียนรู้ร่วมกัน 
         6. มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนให้เพื่อนครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ทั้งภายในและภายนอก 
            สถานศึกษา โรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         7. มีส่วนร่วมในการจัดหาหนังสือ เอกสาร วิทยาการวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับให้บริการแก่นักเรียน      
   บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนอย่างเพียงพอและทันสมัย 
         8. ศึกษาการจัดระบบการเก็บข้อมูล ทะเบียนหนังสือ เอกสารประเภทต่าง ๆให้บริการยืม-คืนหนังสือ  
            ซ่อมบ ารุงเอกสารและสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
         9. มีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องสมุด ทั้งการบริการบุคลากรในโรงเรียนและการให้บริการชุมชน 
        10. มีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาห้องสมุดให้เป็นสถานที่ที่สามารถสร้างองค์ความรู้และพัฒนา 
           คุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ 
        13. ดูแลและประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้อินเทอร์เน็ต 
        14. มีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครู นักเรียน และบุคคลในชุมชนรักการอ่าน 
             และการเรียนรู้ เช่น สัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมรักการอ่าน เป็นต้น 
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14. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด (ต่อ) 
หน้าที่  
        15. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บริหารทุกภาคเรียน 
        16. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมายเกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุด  
 
15. งานเศรษฐกิจพอเพียง 
หน้าที่  
         1. นโยบายน้อมน าหลักปัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาและบูรณาการในแผน 
              ปฎิบัติงานประจ าปี 
         2. จัดท าแผนโครงการกิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              สู่การเรียนรู้ 
         3. ด าเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปัญาของ 

      เศรษฐกจิพอเพียงสู่การเรียนรู้ 
                   4. สรุปผลการด าเนินงานต่างๆเสนอฝ่ายบริหาร 

         5. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 
 16. งานพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรม PLC 

หน้าที่ 
 1. วิเคราะห์ความจ าเป็นและความต้องการในการพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับนโยบายของ 

       โรงเรียน  
  2. ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรของสาระการเรียนรู้ 
  3. ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม การดูงาน ในโครงการของสาระการเรียนรู้ 
  4. ส่งเสริมให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
      หรือที่ได้รับเชิญให้ร่วมงาน 

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
17. งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 หน้าที่ 
  1. ดูแลระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. ให้ค าปรึกษาในด้านเทคโนโลยีแก่บุคลากรภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 18.  งานรับนักเรียน 
หน้าที่ 
 1. จัดท าแผน/โครงการรับนักเรียน 
 2. ประสานงานด าเนินการแบ่งเขตพื้นที่บริการการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาอื่นและเขตพื้นที่ 

      การศึกษา 
 3. ก าหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา 
 4. ด าเนินการรับนักเรียนตามแผนที่ก าหนด 
 5. ประสานงานและร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่ 

    มีปัญหาในการเข้าเรียน 
 6. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการเพื่อเสนอผู้อ านวยการ 

    โรงเรียนพิจารณา 
7. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่อื่นให้บรรลุภารกิจและปฏิบัติหน้าที่อื่น        
    ตามที่ได้รับมอบหมาย 

19. งานทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
หน้าที่   
         1. จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในงานทะเบียน 

                   2. ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน การตรวจหลักฐานต่าง ๆ 
                   3. ด าเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน 
                   4. ด าเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลัง  การขอพักการเรียน  และแจ้งให้ 
                      ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
                   5. ประสานกับเจ้าหน้าที่การเงิน อาจารย์  ที่ปรึกษา ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
                   6. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบที่ต้องการสอบแก้ตัว  สอบซ่อมเสริม  สอบปรับ 
                      พื้นฐานการพ้นสภาพนักเรียนนักเรียน  เพื่อรายงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
                   8. รับผลการประเมิน ผลการเรียนประจ าภาคเรียนซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบแล้ว 
                      บันทึกลงในทะเบียนแสดงผลการเรียน 
                   9. ให้บริการเกี่ยวกับการออกเอกสารหลักฐานทางการเรียนเช่นการออกระเบียบ 
    แสดงผลการเรียน  ใบรับรองผลการเรียน 
                   10. ด าเนินการเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตร 
                   11. รับและด าเนินการเกี่ยวกับค าร้องต่างๆ ของนักเรียนนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับงาน  
     ทะเบียน  เช่น  การลาออก  การพักการเรียน  การโอนย้าย  การเรียนภาคฤดูร้อน   
      การขอเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อ – สกุล  วันเดือนปีเกิด 
                   12. ส่งแผนส ารวจและรายงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนรวมทั้งรายงานการเรียน 
                        ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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19. งานทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ต่อ) 
หน้าที่   

 13. จัดระเบียบและระบบการจัดเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่นๆตาม 
    ความจ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 

                   14. พิจารณาเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อท าลายเอกสารของงานทะเบียนที่เห็นว่าหมดความจ าเป็นที่ 
   จะต้องเก็บเป็นหลักฐานแล้ว 

                   15. ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
                   16. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามล าดับขั้น 
 20. งานนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 หน้าที่    
  1. ติดต่อประสานงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการด าเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

2. ติดตามผลให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภายใน 
    สถานศึกษา 
3. ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักเรียนฝึกสอนร่วมกับครูพี่เลี้ยงและหัวหน้ากลุ่ม  
    สาระการเรียนรู้ 
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

21. งานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแผนการเรียนรู้ 
หน้าที่  
 1. ว่างแผน และก าหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักเรียนตามวัตถุประสงค์ของหลังสูตร  

  2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประเมินผลการจัดกิจกรรม แล้วน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
      เพื่อพัฒนานักเรียนตามแผนการเรียน 
  3. ติดต่อประสารงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อสร้างเครือขาย ในการพัฒนา 

   นักเรียนตามแผนการเรียน 
  4. ประเมิน และพัฒนาหลักสูตรแต่ละแผนการเรียน 
  5. รายงานผลการจัดกิจกรรม พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแผนการเรียนให้กับผู้บังคับบันชาทราบ 
 23. งานแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา 

หน้าที่  
 1. วางแผนและงานประกันคุณภาพการศึกษา  

  2. จัดท ามาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการปฏิบัติงานและภาระงาน  
  3. ติดตามและจัดท าระบบควบคุมภายใน ส่งเสริม  ควบคุมและประเมินความเสี่ยง  
  4. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน บริการ ควบคุมคุณภาพและพัฒนางาน  
  5. จัดท าแผนปฏิบัติงาน  โครงการประจ าปี ปฏิทินปฏิบัติงานต่างๆ 
  6. สรุปและประเมินผลการเรียนการปฏิบัติงานประจ าปี  
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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แนวปฏบิตัิเกี่ยวกบังานวชิาการ 
 

1. การติดตามนักเรียนขาดเรียน/ขาดเรียนนาน 
   ถ้านักเรียนขาดเรียนนานติดต่อกันให้ถือปฏิบัติดังน้ี 

1.1 การติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน / ขาดเรียนนานติดต่อกัน เป็นหน้าที่โดยตรงของครูที่ปรึกษา  
1.2 ถ้านักเรียนขาดเรียนนานติดต่อกัน 5 วันท าการ โดยไม่ทราบสาเหตุให้ครูที่ปรึกษาด าเนินการติดตาม  

โดยสอบถามจากนักเรียนใกล้เคียง ครู–อาจารย์หรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี แล้วแจ้งให้ฝ่ายกิจการ
นักเรียนทราบ เพื่อด าเนินการ ตามระเบียบต่อไป 

1.3 ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไปพบผู้ปกครองหรือนักเรียนแล้วได้สอบถามสาเหตุและพิจารณาหาทางแก้ไข 
หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ปฏิบัติดังน้ี 
- ถ้าเป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องชี้แจงให้นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบ

        ถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับ พร้อมกับ 
  รายงานการด าเนินงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบเพื่อจะได้ด าเนินการตามระเบียบต่อไป  
- ถ้าเป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ผู้ปกครองมาลาออกให้ถูกต้อง  

1.4 ในกรณีที่ครูที่ปรึกษา/ หัวหน้าระดับไปตามนักเรียนที่บ้านแล้วไม่พบทั้งผู้ปกครองและนักเรียน 
ให้งานทะเบียนนักเรียนด าเนินงานดังน้ี 
1.4.1 กรณีนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ด าเนินการดังน้ี 
       1.4.1.1 ฝ่ายกิจการนักเรียนแจ้งข้อมูลที่งานทะเบียนนักเรียน 
       1.4.1.2 งานทะเบียนนักเรียนท าหนังสือของโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียนถ้ายังไม่ได้ตอบรับให้ท า  

            หนังสือแจ้งผู้น าชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานให้ส านักงาน 
            เขตพื้นที่รับทราบ 

1.4.2 กรณีนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ด าเนินการดังน้ี 
1.4.2.1 ฝ่ายกิจการนักเรียนแจ้งข้อมูลที่งานทะเบียนนักเรียน 
1.4.2.2 งานทะเบียนนักเรียนท าหนังสือของโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียน ถ้ายังไม่ได้ตอบรับให้ 

 ท าหนังสือแจ้งผู้ปกครองอีกเป็นคร้ังที่ 2 หากยังไมไ่ด้รับค าตอบการติดต่อคร้ังที่ 2  
          ภายใน 10 วัน งานทะเบียนนักเรียนขออนุมัติหัวหน้าสถานศึกษาจัดท าบัญชีแขวนลอย    
          และจ าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักเรียนเพราะเหตุขาดเรียนนานแล้วแจ้งให้ครูผู้สอน       
          และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
1.4.2.3 งานทะเบียนท าหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบว่าโรงเรียนได้จ าหน่ายนักเรียนออกแล้ว 
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2. แนวทางการปฏิบัติเร่ืองการขาดเรียนและขาดเรียนนานของนักเรียน มีดังน้ี 
2.1 ครูที่ปรึกษา / ครูประจ าวิชาส ารวจการมาเรียนของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบทุกวันและทุกชั่วโมงที่สอน 
2.2 เมื่อพบว่ามีนักเรียนขาดเรียนบ่อยและขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันต้องปฏิบัติดังน้ี 

2.2.1 ถ้าเป็นครูประจ าวิชาที่สอนให้รายงานนักเรียนที่ขาดเรียนนานและขาดเรียนบ่อยๆให้ครูที่ปรึกษา  
       รับทราบ และครูที่ปรึกษาต้องติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนตามแนวปฏิบัติข้อ 1.2,1.3,1.4 แล้วแต่กรณี 

2.2.2 ถ้าครูที่ปรึกษาส ารวจแล้วพบว่านักเรียนในชั้นขาดเรียนบ่อยและขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน    
       ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติข้อ 1.2,1.3,1.4 
 

3. นักเรียนแขวนลอย 
ความหมายของค า 
“นักเรียน” หมายความว่า บุคคลที่ก าลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน 
“นักเรียนแขวนลอย” หมายความว่า นักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนในชั้นต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดท าขึ้น

ตอนต้นปีการศึกษา หรือมีชื่ออยู่ในสมุดประเมินผลรายวิชา และขาดเรียนนานโดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่มีตัวตน มิได้
ลาออกจากโรงเรียน และโรงเรียนไม่สามารถจ าหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนนักเรียนได้ 

ขั้นตอนการจัดท าบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 
3.1 เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 5 วันท าการ โดยไม่ทราบสาเหตุ ให้ปฏิบัติดังน้ี 

3.1.1 ครูที่ปรึกษาบันทึกรายงานหัวหน้าระดับชั้น เพื่อติดตามนักเรียน และด าเนินการสืบหา 
ข้อมูลเบื้องต้น 

3.1.2 หัวหน้าระดับชั้นรายงาน รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และน าเสนอข้อมูล  
3.1.3 รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะกรรมการด าเนินการติดตาม 

นักเรียนคร้ังที่ 1 
3.2 เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 10 วันท าการ โดยไม่ทราบสาเหตุ ให้ปฏิบัติดังน้ี 

3.2.1 ครูที่ปรึกษารายงานหัวหน้าระดับชั้น เพื่อลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอยและติดตาม 
                   นักเรียน 

3.2.2 หัวหน้าระดับชั้นรายงาน รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และน าเสนอข้อมูล 
3.2.3 รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา 
        เพื่อขออนุมัติลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย พร้อมเหตุผล 
3.2.4 ผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุมัติ หรือพิจารณาสั่งการ 
3.2.5 นายทะเบียน จัดท าบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 
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บทบาทหน้าที่ 
3.3 ครูที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังน้ี 

3.3.1 ส ารวจและติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 5 วันท าการ และเสนอชื่อนักเรียนต่อ 
       หัวหน้าระดับ / ฝ่ายปกครองเพื่อติดตามนักเรียน 
3.3.2 ส ารวจและติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน ๑๐ วันทาการ และเสนอชื่อนักเรียนต่อ 
       หัวหน้าระดับ/ฝ่ายปกครอง เพื่อลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย และติดตามนักเรียน 

3.4 หัวหน้าระดับ/ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ดังน้ี 
3.4.1 ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน ๕ วันท าการ 
3.4.2 เสนอชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน ๑๐ วันท าการ เพื่อลงบัญชีรายชื่อนักเรียน แขวนลอย  
        และติดตามนักเรียน 
3.4.3 เมื่อผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอยแล้วให้แจ้งนายทะเบียน 
       เพื่อลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 

3.5 ผู้บริหารสถานศึกษา มีหน้าที่ดังน้ี 
3.5.1 ตรวจสอบข้อมูล 
3.5.2 พิจารณาสั่งการอนุมัติให้ลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย หรือสั่งการอื่นใดตามที่เห็นสมควร  

3.6 นายทะเบียน มีหน้าที่ดังน้ี 
3.6.1 รับทราบค าสั่งจากผู้บริหารสถานศึกษา 
3.6.2 จัดท าทะเบียนรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 
 

การยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 
3.7 กรณีที่นักเรียนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย กลับมารายงานตัวเพื่อเข้าเรียนตามปกติ  

ให้ปฏิบัติดังน้ี 
3.7.1 ครูที่ปรึกษารายงานหัวหน้าระดับชั้น เพื่อขอยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย  
3.7.2 หัวหน้าระดับชั้นรายงานรองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน 
3.7.3 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน รายงานผู้อ านวยการสถานศึกษา 
3.7.4 อ านวยการสถานศึกษา อนุมัติให้ยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย คนน้ัน 
3.7.5 นายทะเบียนลงบัญชียกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย คนน้ัน 

3.8 ข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่จริงในปัจจุบันของโรงเรียน 
ฐานข้อมูลนักเรียนของโรงเรียน มาจากทะเบียนนักเรียน ในช่วงตอนต้นปีการศึกษา สามารถแบ่งออกได้ 

2 กลุ่ม ดังน้ี 
3.8.1 ข้อมูลนักเรียนที่ยังไม่สามารถจ าหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียนได้ เช่น นักเรียนที่เ รียนครบ     

หลักสูตร แต่ไม่จบหลักสูตรได้ตามก าหนด นักเรียนที่ขาดเรียนไปโดยไม่ได้ลาออก  
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3.8.2 ข้อมูลนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นต่างๆ (ห้องต่าง ๆ) ที่โรงเรียนจัดท าขึ้น  
ตอนต้นปีการศึกษา 

3.8.3 ในระหว่างปีการศึกษา จะมีนักเรียนเข้า – ออก ระหว่างปีการศึกษาแบ่งออกได้ 3 กลุ่ม ดังน้ี  
3.8.3.1 นักเรียนเข้าใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 
3.8.3.2 นักเรียนที่ออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา 
3.8.3.3 นักเรียนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 

3.8.4 การรายงานข้อมูลจ านวนนักเรียนที่มีอยู่จริงในปัจจุบันของโรงเรียน ต้องพิจารณาจากข้อมูล 
จ านวนนักเรียนที่มีรายชื่อในบัญชีนักเรียนประจ าชั้น ที่โรงเรียนจัดท าขึ้นตอนต้นปีการศึกษา 
บวกเพิ่มด้วยจ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่ระหว่างปีการศึกษา ลบออกด้วยจ านวนนักเรียนที่
ลาออกกลางคันระหว่างปีการศึกษา และลบออกด้วยจ านวนนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ
นักเรียนแขวนลอย 

4. แนวปฏิบัติในการแก้ “0” 
    ในการแก้ “0” มีแนวปฏิบัติดังน้ี 

4.1 ให้นักเรียนแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 คร้ัง และก่อนแก้ตัวทุกคร้ังนักเรียนต้องยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัวที่ฝ่าย
วิชาการก่อน 

4.2 การด าเนินการสอบแก้ตัวเป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียนติด “๐” ในรายวิชาที่
รับผิดชอบต้องด าเนินการแก้ “0” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนด 
ให้รายงานฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ด าเนินการใดๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ 

4.3 ครูผู้สอนต้องจัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนก่อนสอบแก้ตัวทุกคร้ัง 
4.4 ช่วงเวลาของการสอบแก้ตัวให้เป็นไปตามก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 
4.5 ถ้านักเรียนไม่มาสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่ก าหนดถือว่าได้ผลการเรียน “0” ตามเดิม และมีสิทธิสอบ

แก้ตัวได้ 2 คร้ัง ถ้านักเรียนสอบแก้ตัวคร้ังที่ 2 แล้วยังไม่ผ่านให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการเรียนซ้ า 
4.6 ครูที่ปรึกษาเป็นผู้มีหน้าที่ติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกรายวิชา     

พร้อมทั้งกวดขันให้นักเรียนมาด าเนินการแก้ “0” ตามก าหนดเวลา 
4.7 การให้นักเรียนสอบแก้ตัว ครูผู้สอนควรด าเนินการดังน้ี 

4.7.1 ตรวจสอบดูว่านักเรียนติด “0” เน่ืองจากไม่ผ่านจุดประสงค์ใดหรือตัวชี้วัดใด 
4.7.2 ด าเนินการสอนซ่อมเสริมในจุดประสงค์/ตัวชี้วัดที่นักเรียนสอบไม่ผ่าน 
4.7.3 การด าเนินการสอบแก้ตัว ค าว่า“สอบแก้ตัว”ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทดสอบด้วยข้อสอบที่

เป็นข้อเขียนเท่าน้ัน นักเรียนจะสอบแก้ตัวอย่างไรน้ันต้องดูว่าในจุดประสงค์น้ันนักเรียนไม่ผ่าน
ตรงส่วนใด เช่น ในส่วน K, P, A ก็ให้ซ่อมตรงคะแนนในส่วนน้ัน 

4.8 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้ “0” ของนักเรียน 
4.8.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลส ารวจนักเรียนที่มีผลการเรียน “0” และก าหนดวัน เวลา สอบแก้ตัว

ตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ 
4.8.2 แจ้งให้นักเรียนที่มีผลการเรียน “0” ได้รับทราบ 
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4.8.3 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาด าเนินการแก้ “0” 
4.8.4 นักเรียนที่ติด “0” มายื่นค าร้องขอแก้ “0” ที่ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครูประจ า

วิชารับทราบ พร้อมกับใบค าร้องขอสอบแก้ตัวของนักเรียน 
4.8.5 ครูประจ าวิชาด าเนินการสอนซ่อมเสริมและให้นักเรียนสอบแก้ตัว 
4.8.6 ครูประจ าวิชาน าผลการสอบแก้ตัวของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ 
4.8.7 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการสอบแก้ตัวให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ 

4.9 ระดับผลการเรียนหลังจากนักเรียนท าการสอบแก้ตัวแล้วอยู่ที่ “ 0 ” หรือ “ 1 ” เท่าน้ัน  ระดับผล
การเรียนหลังสอบแก้ตัวถ้านักเรียนยังได้ “ 0 ” อยู่ ให้นักเรียนผู้น้ันเรียนซ้ าใหม่หมดทั้งรายวิชา 
 

5. แนวปฏิบัติในการแก้ “ร” 
    ในการแก้ “ร” มีแนวปฏิบัติดังน้ี 

5.1 การด าเนินการแก้ “ร” เป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียนติด “ร” ในรายวชิาที่รับผิดชอบ
ต้องด าเนินการแก้ “ร” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนด ให้รายงาน
ฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ด าเนินการใดๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ 

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

อุบัติเหตุ ไม่สามารถมาเข้าสอบได้ 
5.2.2 ได้ระดับผลการเรียน “0 – 1” ในกรณีที่สถานศึกษาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย 

เช่น มีเจตนาหลบการสอบเพื่อหวังผลบางอย่าง หรือ ไม่สนใจท างานที่ได้รับมอบหมายให้ท าเปน็ต้น 
5.3 การแก้ “ ร ” ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป ถ้านักเรียนที่มีผลการเรียน “ ร ”  

ไม่มาด าเนินการแก้ “ร” ให้เสร็จสิ้นตามก าหนดเวลา นักเรียนผู้น้ันต้องเรียนซ้ าทั้งรายวิชาหรือเปลี่ยน
รายวิชาใหม่ ในกรณีที่เป็นรายวิชาเพิ่มเติม 

5.4 ถ้าหากนักเรียนที่มีผลการเรียน “ ร ” ผู้น้ันไม่สามารถมาท าการแก้ “ ร ” ตามก าหนดเวลาได้
เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาจะขยายเวลาการแก้ “ ร ” ออกไปอีก 
1 ภาคเรียนแต่ถ้าพ้นก าหนดแล้ว นักเรียนยังไม่มาด าเนินการแก้ “ ร ” ให้นักเรียนผู้น้ันเรียนซ้ าใหม่
หมดทั้งรายวิชา 

5.5 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้ “ ร ” ของนักเรียน 
5.5.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลส ารวจนักเรียนที่มีผลการเรียน “ ร ” และแจ้งให้นักเรียนรับทราบ 
5.5.2 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาด าเนินการแก้ “ ร ” 
5.5.3 นักเรียนที่ติด “ ร ” มายื่นค าร้องขอแก้ “ ร ” ที่ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครูประจ า

วิชารับทราบ 
5.5.4 ครูประจ าวิชาด าเนินการ แก้ “ ร ” ให้กับนักเรียน 
5.5.5 ครูประจ าวิชาน าผลการแก้ “ ร ” ของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ 
5.5.6 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการแก้ “ ร ” ให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ 
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6. แนวปฏิบัติในการแก้ “ มส. ” 
   ในการแก้ “มส.” มีแนวปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

6.1 ครูผู้สอนได้พิจารณาสาเหตุที่นักเรียนได้ผลการเรียน “มส.” ซึ่งมีอยู่ 2 กรณีคือ 
6.1.1 นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 60 % ไม่มีสิทธิยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบ ต้องเรียนซ้ าใหม่หมด 
6.1.2 นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 80 % แต่ไม่น้อยกว่า 60 % 

6.1.2.1 ให้นักเรียนยื่นค าร้องขอแก้ผลการเรียน “มส.” จากครูผู้สอน 
6.1.2.2 ครูผู้สอนต้องจัดให้นักเรียนเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้เวลาครบตามรายวิชาน้ัน ๆ โดยอาจใช้

ชั่วโมงว่าง / วันหยุด 
6.1.2.3 เมื่อนักเรียนมาด าเนินการแก้ “มส.” ตามข้อ 2 แล้วจะได้ระดับผลการเรียน 0 – 1 
6.1.2.4 ถ้านักเรียนไม่มาแก้ “มส.” ให้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดให้นักเรียนผู้น้ันต้องเรียนซ้ า 
6.1.2.5 ถ้ามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถมาแก้ “มส.” ได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาที่จะ

ขยายเวลามาแก ้“มส.” ออกไปอีก ๑ ภาคเรียน เมื่อพ้นก าหนดน้ีแล้วให้นักเรียนผู้น้ัน
เรียนซ้ าหรือให้เปลี่ยนรายวิชาใหม่ได้ในกรณีที่เป็นรายวิชาเพิ่มเติม 

6.2 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้ “มส.” ของนักเรียน 
6.2.1 ครูประจ าวิชาแจ้งผล “มส. “ ของนักเรียนที่ฝ่ายวิชาการ 
6.2.2 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลแจ้งนักเรียนที่มีผลการเรียน “มส.” รับทราบ 
6.2.3 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาด าเนินการแก้ “มส.” 
6.2.4 นักเรียนที่ติด“มส.” น าผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอแก้ “มส.” ที่ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการแจ้งให้

ครูประจ าวิชารับทราบ เพื่อด าเนินการแก้ “มส.”ของนักเรียนตามแนวปฏิบัติการแก้ “มส.” 
ของนักเรียน ครูประจ าวิชาน าผลการแก้ “มส.” ของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการ
รับทราบ ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการแก้ “มส.” ให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ 

 
7. แนวปฏิบัติในการเรียนซ้ า 
    ในการจัดให้นักเรียน “ เรียนซ้ า ” มีแนวปฏิบัติดังน้ี 

7.1 ให้ครูผู้สอนเดิมในรายวิชาน้ันเป็นผู้รับผิดชอบสอนซ้ า 
7.2 การด าเนินการ “เรียนซ้ า” เป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียน“เรียนซ้ า” ในรายวิชาที่

รับผิดชอบต้องด าเนินการ “เรียนซ้ า” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จตามก าหนด ให้รายงานฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ด าเนินการใดๆ ถือว่าบกพร่องต่อ
หน้าที่ราชการ 

7.3 ครูผู้สอนและนักเรียนก าหนดจัดตารางเรียนร่วมกันให้จ านวนชั่วโมงครบตามระดับชั้น และครบ
ตามหน่วยการเรียนของรายวิชาน้ัน ๆ ครูผู้สอนอาจมอบหมายงานให้ในชั่วโมงที่ก าหนด จะสอน
หรือมอบหมายงานให้ท า จะมากหรือน้อยต้องพิจารณาตามความสามารถของนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
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7.4 ส าหรับช่วงเวลาที่จัดให้เรียนซ้ าอาจท าได้ดังน้ี 
7.4.1 ชั่วโมงว่าง 
7.4.2 ใช้เวลาหลังเลิกเรียน 
7.4.3 วันหยุดราชการ 
7.4.4 สอนเป็นคร้ังคราวแล้วมอบหมายงานให้ท า 

7.5 การประเมินผลการเรียนให้ด าเนินการตามระเบียบการประเมินผลทุกประการ 
7.6 ครูผู้สอนส่งผลการเรียนซ้ าพร้อมกับการประเมินผลปลายภาคเรียนให้ฝ่ายวิชาการ 
7.7 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการ “เรียนซ้ า” ของนักเรียน 

7.7.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลส ารวจและแจ้งนักเรียนที่ต้อง “เรียนซ้ า” รับทราบ 
7.7.2 ฝ่ายวชิาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาด าเนินการ “เรียนซ้ า” 
7.7.3 นักเรียน “เรียนซ้ า” มายื่นค าร้องขอ “เรียนซ้ า” ที่ฝ่ายวิชาการ 
7.7.4 ฝ่ายวชิาการแจ้งให้ครูประจ าวิชารับทราบ เพื่อด าเนินการ “เรียนซ้ า” ของนักเรียน ตามแนวปฏิบัติ 
7.7.5 ครูประจ าวิชาน าผลการประเมินการ “เรียนซ้ า”ของนักเรียนรายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ 
7.7.6 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการ“เรียนซ้ า”ให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ 
 

 8. แนวปฏิบัติการจัดสอนแทน 
8.1 ทุกคร้ังที่มีครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ไม่สามารถมาปฏิบติัราชการได้  
     ให้หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดให้มีการสอนแทนในชั่วโมงน้ัน ๆ ถ้าจัดไม่ได้ให้แจ้ง  
     ฝ่ายวชิาการ 
8.2 บันทึกการจัดสอนแทนในเอกสารที่ฝ่ายวิชาการแจกให้ทุกคร้ัง 
8.3 หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งบันทึกการจัดสอนแทนทุกวันศุกร์ 
8.4 หัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมการสอนแทนเมื่อสิ้นภาคเรียนทุกภาคเรียน ส่งฝ่ายวิชาการ 
 

หมายเหตุ 
เมื่อครูท่านใดมีธุระจ าเป็นที่จะต้องลากิจ หรือ ไปราชการ จะต้องท าการแลกชั่วโมงสอน หรือ จัดเตรียม

เอกสาร เช่น ใบงาน ใบความรู้ หรือ มอบหมายงานให้นักเรียนท าในช่วงเวลาดังกล่าว แล้วมอบให้หัวหน้ากลุ่มสาระ
เพื่อให้ผู้ที่ท าการสอนแทนจะได้ท าการสอนต่อไป 
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9. แนวปฏิบัติการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 
   ครูทุกคนจะต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้ ก่อนน าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และมีแนวปฏิบัติดังน้ี 

9.1 ให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เพื่อก าหนด
ขอบข่ายสาระที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดท าโครงสร้างรายวิชาและแผนการประเมิน
ให้ครบถ้วน ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีองค์ประกอบของแผนครบถ้วน โดยยึดรูปแบบที่
ฝ่ายบริหารวิชาการก าหนดให้องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย  
1. รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
3. สาระการเรียนรู้ (KPA) 
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
4. สมรรถนะผู้เรียน (เฉพาะหัวข้อที่ต้องการประเมินผู้เรียน) 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เฉพาะหัวข้อที่ต้องการประเมินผู้เรียน) 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
7. การวัดและการประเมินผล 
8. สื่อ/แหล่งเรียนรู้/สื่อการเรียนการสอน 
9. ทักษะในศตวรรษที่ 21 / 3R8C 
10. จุดเน้นของสถานศึกษา ได้แก่ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
11. การบูรณาการกระบวนการคิด/อาเซียน/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/หลักสูตรต้านทุจริต/ 

STEM/Active Learning /กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น/โครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า  
ในศตวรรษที่ 21 /กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ 

12. บันทึกหลังแผนปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข บันทึกให้สอดคล้องกับกิจกรรม PLC และต่อยอด    
     ไปสู่วิจัย 

9.2 ใหคุณครูบันทึกรายงานการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู เสนอฝายบริหารวิชาการและหัวหนา 
     สถานศึกษา เพื่อใหความเห็นชอบกอนน าแผนไปใชจัดกิจกรรมใหกับนักเรียน 
9.3 การจัดสงแผนการจัดการเรียนรูของครู ใหจัดสงที่หัวหนากลุมสาระการเรียนรูกอนน าไปใชจัด 

กิจกรรม 2 สัปดาห โดยใหสงอยางนอยเดือนละ 2 คร้ัง และใหหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
เปนผูรวบรวมตรวจสอบและรายงานฝายบริหารวิชาการทราบทุกวันศุกร หากไมรายงานถือวาบกพรอง   
ตอหนาที่ 

9.4 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละวัน ใหครูทุกคนที่มีคาบสอนสงบันทึกหลังสอนทุกคร้ัง 
     ที่ฝายบริหารวิชาการ ในคาบสุดทายกอนเลิกเรียน 
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9.5 หลังจากจัดการเรียนรูจนครบหนวยการเรียนรู ใหมีการวัดและประเมินผลผูเรียนใหเสร็จสิ้น โดย 
     แจงขอมูลนักเรียนผานเกณฑการประเมินและไมผานเกณฑ ในกรณีที่นักเรียนไมผานเกณฑใหท า 
     การซอนเสริมและหาวิธีชวยเหลือ ด าเนินการประเมินผลจนกระทั่งนักเรียนผานเกณฑการประเมิน  
     ทั้งหมดในหนวยน้ัน ๆ กอนจะไปสอนในหนวยการเรียนรูถัดไป 

10. แนวปฏิบัติในการเข้าห้องเรียนและออกจากห้องเรียนของครูผู้สอน 
     ในการเข้าใช้ห้องเรียนของครูซึ่งเป็นห้องเรียนที่ต้องใช้ร่วมกันจึงจ าเป็นต้องช่วยกันรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบวินัย และจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีข้อปฏิบัติดังน้ี 
10.1 ให้คุณครูเข้าห้องเรียนที่รับผิดชอบสอนตามตารางสอนที่ทางฝ่ายบริหารวิชาการจัดให้ ให้ตรงเวลาและ

สอนให้เต็มเวลาที่ก าหนด 
10.2 หากมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการใช้ห้องเรียน ในการจัดกิจกรรมให้แจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบห้องน้ันๆ 

ทราบล่วงหน้าและมีการลงบันทึกการใช้ห้องให้เรียบร้อย เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เป็นต้น  
10.3 ให้คุณครูเข้าสอนให้ตรงเวลาตามตารางสอนก าหนด หากติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ให้มอบหมายให้   

มีผู้สอนแทน การมอบหมายงานให้เด็กปฏิบัติเพียงล าพังโดยไม่มีครูควบคุมเป็นสิ่งไม่ควรกระท า 
เน่ืองจากเป็นละทิ้ง/ทอดทิ้งหน้าที่ในการสอน ซึ่งมีความผิดชัดเจน 

10.4 การจัดการเรียนรู้ควรจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการคิดและลงมือปฏิบัติ ใช้สื่อการเรียนที่หลากหลายทันสมัย มีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลายเน้นที่พัฒนาการของผู้เรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล  

10.5 ก่อนหมดเวลาเรียน ให้นักเรียนได้จัดโต๊ะ-เก้าอี้ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย จัดเก็บสิ่งของเข้าที่ให้
เรียบร้อยและเก็บกวาดห้องเรียนให้สะอาด ทิ้งขยะ ส ารวจความเรียบร้อยก่อนออกจากห้อง เช่น ไฟฟ้า
และพัดลม ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย 

10.6 ออกจากห้องเรียนเมื่อหมดเวลาและมีเสียงสัญญาณดัง 
       หมายเหตุ หากห้องเรียนสกปรก ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่พร้อมให้นักเรียนเข้าไปใช้

บริการ ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ฝ่ายบริหารวิชาการทราบทันที และครูที่ใช้ห้องเรียนก่อนคาบน้ันจะต้อง
รับผิดชอบเพราะเป็นหน้าที่ของครูผู้น้ันโดยตรง ทั้งน้ีจะพิจารณาจากตารางการใช้ห้องตามตารางสอนที่ฝ่ายบริหาร
วิชาการจัดไว้ไห้ กรณีห้องข้างเคียงไม่มีครูเข้าสอนหรือครูเข้าห้องสายและนักเรียนส่งเสียงดัง รบกวนการเรียนของ
ห้องอื่น ให้ครูที่ได้รับความเดือดร้อนรายงานให้ฝ่ายบริหารวิชาการทราบทันที เพื่อรายงานให้ผู้อ านวยการทราบต่อไป  
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เอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) (ปพ.1) 
    เป็นเอกสารส าหรับบันทึกข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นของหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานแต่ละช่วงชั้น ได้แก่ ผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
เขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียน
จะต้องจัดท าและออกเอกสารน้ีให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อจบการศึกษาแต่ละช่วงชั้น เพื่อใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ ต่อไปน้ี 

- แสดงผลการเรียนของผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน 
- รับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามข้อมูลที่บันทึกในเอกสาร 
- ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกศึกษาของผู้เรียน 
- ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงานหรือ ขอรับสิทธิประโยชน์อื่นใด      

ที่พึงมีพึงได้ตามวุฒิการศึกษาน้ัน 
2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) (ปพ.2) 
   เป็นวุฒิบัตรที่มอบให้ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกาศและรับรองวุฒิ

การศึกษาของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับศักด์ิและสิทธิต่างๆ ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามวุฒิแห่งประกาศนียบัตรน้ัน 
ประกาศนียบัตรสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ดังน้ี 

- แสดงวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน 
- ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน 
- ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงานหรือขอรับสิทธิประโยชน์อื่นใด 

ที่พึงมีพึงได้ตามวุฒิการศึกษาแห่งประกาศนียบัตรน้ัน 
3. แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
   เป็นเอกสารส าหรับสรุปผลการเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละช่วงชั้น 

โดยบันทึกข้อมูลของผู้เรียนที่จบการศึกษาช่วงชั้นเดียวกัน รุ่นเดียวกัน ไว้ในเอกสารฉบับเดียวกัน เป็นเอกสารที่
ผู้บริหาร โรงเรียนใช้ส าหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนจบช่วงชั้น เป็นเอกสารทางการศึกษาที่ส าคัญที่สุด 
ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติหรือคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน ผู้ที่มีรายชื่อในเอกสารน้ีทุกคน จะได้รับรองวุฒิ
ทางการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา น าไปใช้ประโยชน์ ดังน้ี 

- เป็นเอกสารส าหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา  
- เป็นเอกสารส าหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองความส าเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้ส าเร็จ  

การศึกษาแต่ละคนตลอดไป 
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4. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) 
    โรงเรียนจะจัดท าเอกสารน้ีและมอบให้ผู้เรียนทุกคนเมื่อจบช่วงชั้น หรือจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เอกสารน้ีจะใช้บันทึกผลการประเมินผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่โรงเรียนก าหนดเป็นคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของโรงเรียนแต่ละประการอย่างต่อเน่ือง และสรุปผลการประเมินเมื่อจบช่วงชั้น เพื่อให้ผู้เรียนน าไปใช้
แสดง หรือรับรองคุณลักษณะของตน ควบคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)แบบแสดงผลการพัฒนา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) น าไปใช้ประโยชน์ ดังน้ี 

- แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละประการ 
- ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อสมัครท างาน หรือเมื่อมีกรณีอื่นใดที่

ผู้เรียนต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับประวัติความประพฤติหรือคุณความดีต่างๆ  
5. แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 
   เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดท าขึ้น เพื่อให้ผู้สอนใช้บันทึกข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน 

ตามแผนการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับพิจารณาตัดสินผลการเรียนแต่ละ
รายวิชา เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ดังน้ี 

- ใช้เป็นเอกสารประกอบการด าเนินงานในการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน 
- ใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบ รายงานและรับรองข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการวัดและ

ประเมินผลการเรียน 
6. เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) 
   เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ ของ

ผู้เรียนแต่ละคน ตามเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งข้อมูลด้านอื่นๆ ของผู้เรียนทั้งที่
บ้านและโรงเรียน โดยจัดท าเป็นเอกสารรายบุคคล เพื่อใช้ส าหรับสื่อสารให้ผู้ปกครองของผู้เรียนแต่ละคนได้ทราบผล
การเรียนและพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 
น าไปใช้ประโยชน์ ดังน้ี 

- รายงานผลการเรียน ความประพฤติ และพัฒนาการของผู้เรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ 
- ใช้เป็นเอกสารสื่อสาร ประสานงานเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน 
- เป็นเอกสารหลักฐานส าหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการต่างๆ ของผู้เรียน 
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7. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 
    เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดท าขึ้น เพื่อใช้เป็นเอกสารส าหรับรับรองสถานภาพผู้เรียนหรือผลการเรียนของ

ผู้เรียนเป็นการชั่วคราวตามที่ผู้เรียนร้องขอ ทั้งกรณีที่ผู้เรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนและเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว 
ใบรับรองผลการศึกษา น าไปใช้ประโยชน์ดังน้ี 

- รับรองความเป็นผู้เรียนของโรงเรียนที่เรียนหรือเคยเรียน 
- รับรองและแสดงความรู้ วุฒิของผู้เรียน 
- ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าท างาน หรือเมื่อมีกรณีอื่น

ใดที่ผู้เรียนต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู้ หรือสถานะ การเป็นผู้เรียนของตน 
- เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใช้สิทธิ์ความเป็น ผู้เรียน หรือการได้รับการรับรอง

จากโรงเรียน 
8. ระเบียนสะสม (ปพ.8) 
    เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคล 

โดยจะบันทึกข้อมูลของผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี 
ระเบียนสะสม น าไปใช้ประโยชน์ดังน้ี 

- ใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผู้เรียน 
- ใช้เป็นข้มูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ ผลการเรียนและการปรับตัวของผู้เรียน 
- ใช้ติดต่อสื่อสาร รายงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
- ใช้เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ รับรอง และยืนยันคุณสมบัติของผู้เรียน 

9. สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9) 
    เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดท าขึ้น เพื่อแสดงรายวิชาทั้งหมดตามหลักสูตรของโรงเรียนแต่ละช่วงชั้น พร้อม

ด้วยรายละเอียดของแต่ละรายวิชา ประกอบด้วย ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา และผลการประเมินผล
การเรียนของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนใช้ศึกษาหลักสูตรของ โรงเรียนว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง ส าหรับการวางแผนการ
เรียนและใช้สิทธิ์ในการเทียบโอนผลการเรียนได้ถูกต้องเหมาะสมกับความสามารถของตน สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ 
(ปพ.9) สามารถน าไปใช้ประโยชน์ดังน้ี 

- ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนในแต่ละช่วงชั้น 
- บันทึกและแสดงผลการเรียนของผู้เรียนในการเรียนแต่ละรายวิชา 
- รายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
- ใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอนผลการเรียน ในกรณีที่ผู้เรียนย้ายโรงเรียน 
- เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบ ยืนยัน รายงาน และรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 

 
 
 
 
 


