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วิสัยทัศน ์
“ภายในปี 2563  มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ใช้หลัก

ความพอเพียง  ตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง” 

 
พันธกิจ 

เพ่ือในบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงกำหนดพันธกิจไว้ดังนี้ 
1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
4.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง 
 
 

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 
งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พ.ร.บ.  การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

( ฉบับ2 ) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้
สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา   ชุมชน  
ท้องถิ่น และ การมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล   ประเมินผล  รวมทั้งวัดปัจจัย 
เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ชุมชน  ท้องถิน่ได้อย่างมีคุณภาพ และ มีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการมีอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการของ

นักเรียน สถานศึกษา  ชุมชน ท้องถิ่น 
2. เพ่ือให้การบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคล้องกับระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และ จากการประเมินหน่วยงาน
ภายนอก 

3. เพ่ือให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ที่สนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่น  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของบุคคล 
ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และ สถาบันอื่นๆอย่างกว้างขวาง 
 

ขอบข่ายภารกิจ 
1. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
2. การจัดทำทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล 
3. การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. การส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
5. การส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
6. การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
7. การสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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งานในฝ่ายวิชาการ 
1. งานวางแผนด้านวิชาการ 
2. งานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
3. งานพัฒนาสาระการเรียนรู้ 
4. งานทะเบียน งานวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
5. งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
6. งานนิเทศการเรียนการสอน 
7. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
8. งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
9. งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
10.  งานงานรับนักเรียน 
11. งานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะผู้เรียน 

กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
งาน ICT 
งานค่ายวิชาการ/งานแสดงผลงานทางวิชาการ 
กิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

12. งานพัฒนางานห้องสมุด 
13. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
14. งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ฯ 
15. งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันการศึกษา 
16. งานบริหารจัดการและจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
17. งานสำนักงานบริหารวิชาการ 

งานสำนักวิชาการ 
งานสารบรรณและงานพัสดุวิชาการ 

18. งานประชาคมอาเซียน 
  การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
  การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ 
 การจัดตกแต่งอาคารสถานที่ให้เป็นบรรยากาศของประชาคมอาเซียน 

19. งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
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กลุ่มการบริหารงานวิชาการ  ประจำปีการศึกษา  2563 
1.  งานวางแผนด้านวิชาการ ( คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ) 

 ว่าที่ พ.ต. สุชิน   ชาญสูงเนิน       ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ   ที่ปรึกษา 
 นายยุทธนา   ปานพันธุ์โพธิ์  ครูชำนาญการพิเศษ    ที่ปรึกษา 
1. นางถาวร  เทียนสีม่วง              หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ           ประธานกรรมการ 
2. นางอุษารัตน์    เรืองวิลัย        หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
3. นางสาวทิพย์รัตน์ วิรานันท์       หวัหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ     
4. นายยุทธนา       ปานพันธุโ์พธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กรรมการ 
5. นายเฉลิมชัย จักรศรี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    กรรมการ 
6. นางลำเพย      ยาโต  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี     กรรมการ                                                                     
7. นางอัศรา ขำบัณฑิตย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
8. นางวันวิสา        คูไดด์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
9. นางอำนวยพร    ภาเข็ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ 
10. นางสาวรังสิมา  อินทะนินท์ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
11. นางสาวบุญยรัตน์ สีดี  หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน   กรรมการ 
12. นางสาวจิรวรรณ  แสนทน หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  กรรมการ 

 13. นางสุภาพร     ทองโทน ครูชำนาญการ     กรรมการ 
14. นางสาวอังคณา  สำเภาทอง     ครูชำนาญการ     กรรมการ 
15. นายทีมเขตต์     วจีอรุโณทัย หัวหน้างานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา กรรมการ 
16. นางสาวปัทมา   เพ็งไพบูลย์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล  กรรมการและเลขานุการ 

ให้มีหน้าที่ 
1)  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  สภาพการจัดการศึกษาด้านวิชาการของโรงเรียนเป็นรายปีการศึกษา 
2)  ร่วมในการวางแผน  กำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  และ   
     กำหนดขอบข่ายงานวิชาการของโรงเรียน 
3)  สนับสนุนและส่งเสริมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 
4)  พัฒนาและปรับปรุงงานวิชาการ  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5)  วางแผนการจัดชั้นเรียน การรับนักเรียนระหว่างปี  และประจำปี 
6)  พิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
7)  ประเมินผลการใช้หลักสูตร  แผนการจัดการเรียนรู้  สรุปผลการดำเนินการของกลุ่มบริหารวิชาการ 
    เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
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8)  ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืน  ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

1. นางสาวจิรวรรณ   แสนทน  ครูชำนาญการ      หัวหน้า 
2. นางอำนวยพร     ภาเข็ม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ผู้ช่วย 
3. นางอุษารัตน์     เรืองวิลัย       หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     ผู้ช่วย 
4. นางสาวทิพย์รัตน์ วิรานันท์       หวัหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ผู้ช่วย 
5. นายยุทธนา   ปานพันธุ์โพธิ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    ผู้ช่วย 
6. นายเฉลิมชัย       จักรศรี        หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     ผู้ช่วย  
7. นางวันวิสา         คูไดด์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ผู้ช่วย 
8. นางอัศรา     ขำบัณฑิตย์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ผู้ช่วย 
9. นางลำเพย        ยาโต           หวัหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ผู้ช่วย 
10.นางสาวปัทมา   เพ็งไพบูลย์ ครูชำนาญการ      ผู้ช่วย 
11. นางถาวร  เทียนสีม่วง ครูชำนาญการพิเศษ                ผู้ชว่ยและเลขานุการ 
12 .นางสุภาพร   ทองโทน ครชูำนาญการ            ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้มีหน้าที่ 
1) ศึกษา  วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านวิชาการของสถานศึกษา  กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย 
   คุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์  จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นและ จัดทำหลักสูตร       
   สถานศกึษาและสาระท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2544  และ 
   ฉบับปรับปรุง 2551 
2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนการเรียนรู้  การนำหลักสูตรไปใช้ มีการบูรณาการ  ยืดหยุ่น  และ 
    เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3)  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
4)  สรุปผลการดำเนินการ  สภาพความสำเร็จ  ปัญหา  และอุปสรรคที่มีสาเหตุมาจากการใช้หลักสูตร  
    สถานศึกษา เป็นรายปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
5)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน  ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

1. นางอุษารัตน์  เรืองวิลัย ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า 
2. นางอำนวยพร            ภาเข็ม  ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
3  นางลำเพย  ยาโต  ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
4. นางอัศรา  ขำบัณฑิตย์ ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
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5. นายเฉลิมชัย  จักรศรี  ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
6. นายยุทธนา  ปานพันธุ์โพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
7. นางสาวทิพย์รัตน์        วิรานันท์   ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
8. นางวันวิสา  คูไดด์  ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
9. นางสาวทิพย์รัตน์ วิรานันท์  ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
10. นางสาวรังสิมา อินทะนินท์ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 

ให้มีหน้าที่ 
1)  การศึกษา  วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ ฯเพ่ือหาแนวทางพัฒนาการจัด           
     กระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
2)  สร้างความตระหนักในการออกแบบการเรียนรู้รายกลุ่มสาระความเหมาะสม ความถนัด และวัยผู้เรียน 
3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ให้มีความยืดหยุ่น หลากหลาย โดยมุ่งเน้น 
     ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
4)  แสวงหาแนวทางพัฒนาครูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
5)  ประเมินผล  และสรุปผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เป็นรายภาคเรียน 
4. งานทะเบียน  การวัดผลประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

1.  นางสุภาพร  ทองโทน  ครชูำนาญการ (หัวหน้างานทะเบียน)  หัวหน้า 
2.  นางถาวร  เทียนสีม่วง ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
3.  นางสาวอังคณา สำเภาทอง ครูชำนาญการ     ผู้ช่วย  
4.  นางสาวจิรวรรณ แสนทน  ครูชำนาญการ  (งานวัดผล  ม. ต้น)  ผู้ช่วย 
5.  นางสาวปัทมา เพ็งไพบูลย์        ครูชำนาญการ (หัวหน้างานวัดผล ม.ปลาย) ผู้ช่วยและเลขานุการ 

ให้มีหน้าที่ 
1) จัดการวัดผลและประเมินผล  และการเทียบโอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
2) กำหนดปฏิทินการวัดผลและประเมินผลเป็นภาคเรียน  และรายปีการศึกษา 
3) จัดการพัฒนาให้ความรู้  การจัดทำข้อมูล  เอกสารงานวิชาการในหน้าที่ครูที่ปรึกษาการกรอกข้อมูล 
    ในแบบ  ปพ. ต่าง ๆ 
4)  ติดตาม  ตรวจสอบ  และนิเทศงานธุรการวิชาการประจำชั้นให้เป็นปัจจุบันเป็นรายภาคเรียนและรายปี 
5) ศึกษา  วิเคราะห์กำหนดรูปแบบเครื่องมือวัดผล  และการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผล   ให้ความ   
    เที่ยงตรงเชิงสถิติมีมาตรฐานเดียวกัน                
6) จัดทำคลังเครื่องมือวัดผลและประเมินผลเพ่ือสะดวกต่อการอ้างอิง 
7) จัดทำข้อมูลทางสถิติการวัดผลและประเมินผล  ( ค่าคะแนน  GPA /O-NET )  ทุกระดับชั้นรายงานเป็น 
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    รายภาคเรียน 
8) จัดทำคู่มือการวัดผลประเมินผล 
9) งานรับนักเรียน  
10) งานลงทะเบียนนักเรียน นักเรียนใหม่  ย้ายมาเข้าเรียน  ย้ายไปเข้าเรียน  จำหน่ายนักเรียนตาม 
     สาเหตุการจำหน่าย  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยทะเบียนนักเรียน 
11) งานข้อมูลนักเรียน 
12) งานจัดทำเอกสารประกอบการเรียน 
13) งานประมวลผลการเรียนนักเรียนประจำปี 
14) สรุปผลการรับนักเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอผู้บริหารทราบ ตลอดเวลาในห้วงการรับนักเรียน 
15) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน  ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
5.  งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

1.  นางสาวทิพย์รัตน์ วิรานันท์   ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า 
2.  นางอำนวยพร ภาเข็ม   ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
3.  นางอัศรา  ขำบัณฑิตย์  ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
4.  นางสาวทิพย์รัตน์ วิรานันท์   ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
5.  นายยุทธนา  ปานพันธุ์โพธิ์  ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
6.  นางอุษารัตน์  เรืองวิลัย  ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
7.  นางวันวิสา  คูไดด์   ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
8.  นางลำเพย  ยาโต   ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
9.  นางสาวรังสิมา อินทะนินท์  ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
10. นางสาวปัทมา เพ็งไพบูลย์  ครูชำนาญการ       ผูช้่วยและเลขานุการ 
11. นายเฉลิมชัย  จักรศรี   ครูชำนาญการพิเศษ           ผูช้่วยเลขานุการ 

ให้มีหน้าที่ 
1) ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในห้องเรียน  และภายในสถานศึกษา 
2) จัดทำระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างทั่วถึง 
3) จัดทำแหล่งเรียนรู้ภายใน (ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) โดยเน้นเป็นศูนย์กลาง   
    แห่งการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  และขยายผลสู่ชุมชน   
4) ส่งเสริมจัดทำองค์ความรู้  แผ่นพับ  แผ่นป้าย  ป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทั้งภายในสถานศึกษา   
    นอกสถานศึกษา  และชุมชน 
5) ประเมินผลการดำเนินการ และสรุปผลรายงาน เป็นรายภาคเรียน 
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6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย       
6. งานนิเทศการเรียนการสอน 

1.  ว่าที่ พ.ต. สุชิน ชาญสูงเนิน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า 
2.  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน        ผู้ช่วย 
3.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม ฯ       ผู้ช่วย 
4.  หัวหน้าระดับชั้น     หวัหน้าช่วงชั้น       ผู้ช่วย 
5.  นางถาวร       เทียนสีม่วง  ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
6.  นางสาวจิรวรรณ    แสนทน  ครูชำนาญการ     ผู้ช่วย         
7.  นายยุทธนา       ปานพันธุ์โพธิ ์ ครูชำนาญการพิเศษ         ผู้ช่วยและเลขานุการ 
8.  นางสาวปัทมา      เพ็งไพบูลย์  ครูชำนาญการ                              ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้มีหน้าที่ 
1)  ศึกษาและวิเคราะห์  สภาพปัจจุบัน  ปัญหา และความต้องการ การบริหารโรงเรียน 
2)  ร่วมวางแผน  กำกับ  ติดตามและนิเทศภายในสถานศึกษา โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 
3)  จัดสร้างเครื่องการนิเทศให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
4)  สร้างความตระหนัก ในการนิเทศเพ่ือพัฒนางาน 
5)  กำหนดปฏิทินการนิเทศ (งานวิชาการ/งานบุคลากร/งานแผน ฯ/งานบริหารทั่วไป) 
6)  ดำเนินการนิเทศตามแผนที่กำหนด 
7)  ประเมินผลการดำเนินการ และสรุปผลรายงาน เป็นรายภาคเรียน 
8)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน  ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
7. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

1.  นางสาวบุญยรัตน์ สีดี  ครูชำนาญการพิเศษ    หัวหน้า 
2.  นางวรียา  คล่องขยัน ครูชำนาญการ     ผู้ช่วย 
3.  นางอำนวยพร ภาเข็ม  ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
4.  นางอุษารัตน์  เรืองวิลัย ครชูำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
5.  นายยุทธนา  ปานพันธุ์โพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
6.  นายเฉลิมชัย  จักรศรี  ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
7.  นางถาวร  เทียนสีม่วง ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
8.  นางสุภาพร  ทองโทน  ครูชำนาญการ     ผู้ช่วย 
9.  นางสาวพรรณวิภา วงค์ประดิษฐ์  ครูชำนาญการ       ผู้ชว่ยและเลขานุการ 
10.  นางปทุมพร  เคนยา  ครูชำนาญการพิเศษ                     ผูช้่วยเลขานุการ 
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ให้มีหน้าที่  
1) จัดทำระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงกำหนด 
    ( โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  และทุกภาคส่วน ) 

1.1 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
1.2 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
1.3 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติราชการ 
1.4 การดำเนินการตามแผน  (ติดตามผลการดำเนินการตามโครงการ) 
1.5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาประจำปี 
1.6 การประเมินคุณภาพการศึกษา 
1.7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี  (SAR) 
1.8 ประกันคุณภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2)  จัดโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการประกันคุณภาพ 
3)  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4)  สร้างความตระหนัก  เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  งานประกันคุณภาพภายใน 
5)  สรุปผลการดำเนินการเป็นรายภาคเรียนและรายปีการศึกษา 
6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  
8. งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

1.  นางปทุมพร  เคนยา  ครูชำนาญการพิเศษ    หัวหน้า 
2.  นางสาวปัทมา เพ็งไพบูลย์ ครูชำนาญการ     ผู้ช่วย 
3.  นางจุฑามาส  บุศย์เมือง ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย          
4.  นางสาวอังคณา สำเภาทอง ครูชำนาญการ     ผู้ช่วย 
5.  นางถาวร  เทียนสีม่วง ครชูำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
6.  นาง่สาวจิรวรรณ แสนทน  ครูชำนาญการ         ผูช้่วยและเลขานุการ 
7.  นางสุภาพร  ทองโทน  ครูชำนาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้มีหน้าที่ 
1)  สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน  
2)  ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานและชุมชน สถานประกอบการ 
3)  จัดทำทำเนียบผู้ประกอบการด้านต่างๆ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
4)  ส่งเสริมการจัดอบรมทักษะอาชีพตามโอกาสอันสมควร 
5)  สรุปผลการดำเนินการและรายงาน 
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6)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
9. งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

1.  นายทีมเขตต์  วจีอรุโณทัย  ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า 
2.  นางสาวพรรณวิภา วงค์ประดิษฐ์  ครูชำนาญการ    ผู้ช่วย 
3.  นายเอกลักษณ์ หาพุทธา  ครูชำนาญการ    ผู้ช่วย 
4.  นายยุทธนา  ปานพันธุ์โพธิ์  ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
5.  นางอุษารัตน์  เรืองวิลัย  ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
6.  นางวันวิสา  คูไดด์   ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
7.  นายธวัช  นาดี   ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
8.  นางสาวบุญยรัตน์ สีดี   ครูชำนาญการพิเศษ         ผู้ช่วยและเลขานุการ 

ให้มีหน้าที่  
1)  ศึกษา  สำรวจ  วิเคราะห์สภาพปัญหา  และความต้องการ  ด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการ 
    จดัการเรียนรู้ 
2) วางแผน  แสวงหาแนวทาง  การจัดหา  การเลือก  การใช้  สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าและ  
    มีคุณธรรม 
3) ควบคุม  กำกับ  การใช้สื่อ  ICT   ในเชิงสร้างสรรค์โดยไม่กระทบต่อบุคคลและสังคม 
4) พัฒนาทักษะการผลิต  การซ่อมแซม  และการบำรุงรักษา  สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการ          
   ดำรงชีวิตประจำวัน  และให้บริการภายในหน่วยงานอย่างทั่วถึง 
5) ส่งเสริมความเป็นเลิศ  ด้าน ICT เพ่ือเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ตามนโยบายโรงเรียนดี 
    ประจำตำบล ปีการศึกษา  2558 
6) จัดทำระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน ประกอบด้วย  ระบบการนำเสนอ  ระบบภาพระบบเสียง  ระบบข้อมูล     
    ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 
7) ประเมินผลการดำเนินการ  เผยแพร่สื่อและนวัตกรรม   สรุปผลรายงาน เป็นรายภาคเรียน 
8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
10. งานรับนักเรียน 

1.  นางอัศรา  ขำบัณฑิตย์  ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า 
2.  นางนารีรัตน์  เบาะโต้ง   ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
3.  นางสาวแพรวพิรยา เติมแก้ว   ครชูำนาญการ    ผู้ช่วย 
4.  นางสาวจิรวรรณ         แสนทน  ครชูำนาญการ    ผู้ช่วย 
5.  นางสาวปัทมา เพ็งไพบูลย์  ครชูำนาญการ      ผู้ชว่ยและเลขานุการ 
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6.  นายทีมเขตต์  วจีอรุโณทัย  ครูชำนาญการพิเศษ          ผู้ชว่ยเลขานุการ 
7.  นางสาววิลาวัณย ์ วรรณา   ครูธุรการ           ผู้ชว่ยเลขานุการ        

ให้มีหน้าที่ 
1)  ประสานงานการดำเนินการแบ่งเขตพ้ืนที่บริการ  การศึกษาร่วมกันและเสนอข้อตกลงให้เขตพ้ืนที่การศึกษา 
     เห็นชอบ 
2)  กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา  โดยประสานงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3)  ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กำหนด 
4)  ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการเข้าเรียน 
5)  ประเมินผลและรายงานการรับเด็กนักเรียนเข้าเรียน  ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
6)  จัดทำคู่มือนักเรียน  โดยประสานงานกับฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
7)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
11. งานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะผู้เรียน 

1. นางสาวรังสิมา   อินทะนินท์ ครูชำนาญการพิเศษ      หัวหน้า 
2. นายเอกลักษณ์   หาพุทธา ครูชำนาญการ         (ลูกเสือเนตรนารี)  ผู้ช่วย 
3. นางสาวรังสิมา   อินทะนินท์ ครูชำนาญการพิเศษ  (กิจกรรมชุมนุม)  ผู้ช่วย 
4. นายธวัช   นาดี  ครูชำนาญการพิเศษ  (นักศึกษาวิชาทหาร)   ผู้ช่วย 
5. นายทีมเขตต์     วจีอรุโณทัย ครูชำนาญการพิเศษ   ( งาน ICT )                               ผูช้่วย 
6. นางสาวปัทมา  เพ็งไพบูลย์ ครูชำนาญการ          (งานค่ายวิชาการ/ 

งานแสดงผลงานทางวิชาการ)                      ผู้ช่วยและเลขานุการ                     
7. นางปทุมพร  เคนยา  ครูชำนาญการพิเศษ (กิจกรรมแนะแนว)              ผูช้่วยเลขานุการ 
(11.1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

 ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ว่าที่ พ.ต. สุชิน   ชาญสูงเนิน 
 รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน นายยุทธนา ปานพันธุ์โพธิ์ 
 ที่ปรึกษาลูกเสือระดับ  ม. 1 นางอำนวยพร ภาเข็ม 

ที่ปรึกษาลูกเสือระดับ  ม. 2 นายยุทธนา ปานพันธุ์โพธิ์ 
 ที่ปรึกษาลูกเสือระดับ  ม. 3 นายธวัช  นาดี 
 หัวหน้าลูกเสือ   นายเอกลักษณ์ หาพุทธา 
 ผู้กำกับกลุ่ม  1   นายสุรัตน์ พามี  ( ลูกเสือเนตรนารี  ม. 1 ) 
 รองผู้กำกับกลุ่ม  1  นางชมภูนุช นานาพร  
 ผู้กำกับกอง  1   นางชมภูนุช นานาพร      
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 รองผู้กำกับกอง  1  นางสาววลัยพร  คำแพง 
 ผู้กำกับกอง  2   นางสาวปัทมา เพ็งไพบูลย์      

รองผู้กำกับกอง  2  นายสุนันท์ กล่อมเกลี้ยง 
 ผู้กำกับกอง  3   นางสาวจิรวรรณ  แสนทน 
 รองผู้กำกับกอง  3  นางปทุมพร    เคนยา 
 ผู้กำกับกอง  4   นางสาวพรรณวิภา  วงค์ประดิษฐ์ 
 รองผู้กำกับกอง  4  นางสาวแพรวพิรยา  เติมแก้ว 
     นางสาวพรปวีณ์  บุญเมฆ 

ผู้กำกับกลุ่ม  2   นายเฉลิมชัย จักรศรี  ( ลูกเสือเนตรนารี  ม. 2 ) 
 รองผู้กำกับกลุ่ม 2  นายสมบูรณ์ จิรวัฒน์ศิวาพร 
 ผู้กำกับกอง  1   นางสุภาพร ทองโทน 
 รองผู้กำกับกอง  1  นางลำเพย ยาโต      
 ผู้กำกับกอง  2   นางวันวิสา คูไดด์ 

รองผู้กำกับกอง  2  นางสาวปิยพร ศรีสว่าง     
 ผู้กำกับกอง  3   นายสมบูรณ์ จิรวัฒน์ศิวาพร 
 รองผู้กำกับกอง  3  นางอัศรา ขำบัณฑิตย์     

ผู้กำกับกอง  4   นางสาวจุฑามาส บุศย์เมือง 
 รองผู้กำกับกอง  4  นางอุษารัตน์ เรืองวิลัย 

ผู้กำกับกลุ่ม  3   นายทีมเขตต์ วจีอรุโณทัย ( ลูกเสือเนตรนารี  ม. 3 ) 
 รองผู้กำกับกลุ่ม  3  นายธวัช  นาดี 
 ผู้กำกับกอง  1   นางกาญจนารัตน์  บุญวงศ์ 
 รองผู้กำกับกอง  1  นางวรียา คล่องขยัน 
     นางนารีรัตน์ เบาะโต้ง  
          ผู้กำกับกอง  2   นางสาวบุญยรัตน์  สีดี 
 รองผู้กำกับกอง  2  นางถาวร เทียนสีม่วง      
 ผู้กำกับกอง  3   นางสาวทิพย์รัตน์  วิรานันท์ 
 รองผู้กำกับกอง  3  นายภราดร ทองโทน 
 ผู้กำกับกอง  4   นางสาวรังสิมา อินทะนินท์   
 รองผู้กำกับกอง  4  นางสาวอังคณา สำเภาทอง 
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ให้มีหน้าที่ 
1) ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีของลูกเสือตามระดับชั้น 
2) จัดกิจกรรม เปิด ปิด ประชุมกอง ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง 
3) สร้างความตระหนัก ระเบียบ  วินัย  ลูกเสือทั้งผู้กำกับและลูกเสือ เนตรนารี ( แต่งเครื่องแบบลูกเสือทุกสัปดาห์ที่มี
การเรียนการสอน เน้นความถูกต้อง ) 
4) ควบคุม  กำกับและติดตาม  นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   
5) วางแผนจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
    (เน้นความเป็นมาตรฐานสากลตามทักษะการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้) 
6) ประเมินผลและรายงาน ปีการศึกษาละ  1  ครั้ง 
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
      (11.2) งาน ICT 
 1. นายทีมเขตต์  วจีอรุโณทัย  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างาน ( ICT ) 
 2. นายเฉลิมชัย  จักรศรี   ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
 3. นางสาวบุญยรัตน์ สีดี   ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 4. นายรัตนชัย  ยศปัญญา  พนักงานขับรถ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้มีหน้าที่ 
1) วางแผนพัฒนาทักษะและโปรแกรมในระดับขั้นสูง 
2) พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศในด้าน ICTและสามารถใช้แสวงหาความรู้ได้ 
3) อำนวยความสะดวกด้านวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
4) กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
5) สรุปผลการดำเนินการและรายงาน 
6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย      
      (11.3) งานค่ายวิชาการ/งานแสดงผลงานทางวิชาการ 
 1. นางสาวปัทมา  เพ็งไพบูลย์ ครูชำนาญการ        หัวหน้า 
 2. คณะกรรมการบริหารวิชาการ                                ผู้ช่วย 
 3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                    ผู้ช่วย 
 4. นางสุภาพร  ทองโทน  ครชูำนาญการ          ผูช้่วย 
 5. นางสาวอังคณา สำเภาทอง ครูชำนาญการ          ผูช้่วย 

6. นางสาวจิรวรรณ         แสนทน  ครชูำนาญการ   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
7. นางถาวร  เทียนสีม่วง ครูชำนาญการพิเศษ                 ผูช้่วยเลขานุการ 
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ให้มีหน้าที่ 
1) ร่วมวางแผนจัดค่ายวิชาการตามแผนปฏิบัติการประจำปี/รายกลุ่มสาระ 
2) อำนวยความสะดวกด้านวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 
3) กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
4) สรุปผลการดำเนินการและรายงาน 
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
     (11.4)  กิจกรรมชุมนุม 
           1.  นางสาวรังสิมา      อินทะนินท์ ครูชำนาญการพิเศษ              หวัหน้า 
           2.  ครูที่ปรึกษาชุมนุม                    ผู้ช่วย 

3.  นางสาวอังคณา      สำเภาทอง           ครชูำนาญการ         ผูช้่วยและเลขานุการ 
ให้มีหน้าที่ 
1)  วางแผน  พิจารณาจัดกิจกรรมชุมนุมให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียน 
2)  เน้นการจัดกิจกรรมชุมนุมที่พัฒนาทักษะชีวิต  องค์ความรู้ที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
3)  ควบคุม  กำกับ ติดตาม  นิเทศและประเมินผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4)  สรุปผลการดำเนินการและรายงาน 
5)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
     (11.5)  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 
 1. นายธวัช        นาด ี  ครูชำนาญการพิเศษ    หัวหน้า 
 2. นางสาวรังสิมา        อินทะนินท์ ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย  
          3. นายภราดร        แสงโทน  ครูชำนาญการพิเศษ       ผูช้่วยและเลขานุการ 
ให้มีหน้าที่ 
1) วางแผน  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการนักศึกษาวิชาทหาร ในทุกด้าน 
2) ส่งเสริมการสร้างภาวะผู้นำ  และสร้างความมีวินัยนักเรียน  ด้วยกิจกรรม นศท. 
3) ร่วมฝึกทบทวนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารในทุกโอกาส 
4) กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
5) สรุปผลการดำเนินการและรายงาน 
6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
12.  งานพัฒนางานห้องสมุด 

1.  นางสาวทิพย์รัตน์ วิรานันท์  ครูชำนาญการพิเศษ    หัวหน้า 
2.  นางสาวจุฑามาส  บุศย์เมือง  ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
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3.  คณะกรรมการนักเรียน        ผู้ช่วย 
4.  ผู้แทนผู้ปกครอง         ผู้ช่วย 
5.  นางสาวบุญยรัตน์ สีดี   ครูชำนาญการพิเศษ        ผูช้่วยและเลขานุการ 
6.  นางถาวร   เทียนสีม่วง  ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วยเลขานุการ   

ให้มีหน้าที่ 
1) สำรวจ  และจัดหาหนังสือ  เอกสาร  วิทยาการวัสดุอุปกรณ์  สำหรับให้บริการ นักเรียน บุคลากรและชุมชน  
    อย่างพอเพียงและทันสมัย (ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ) 
2) แสวงหาวิธีการจัดระบบเก็บข้อมูล  ทะเบียนหนังสือ  การยืม  การส่งคืน จัดบริการอ่ืน ๆ ที่จำเป็นต่อการ   
    พัฒนางานห้องสมุด  ด้วยโปรแกรม COMPUTER 
3) ระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาห้องสมุดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 
4) ส่งเสริมการใช้   internet  เพ่ือแสวงหาการเรียนรู้ 
5) จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเป็นรายสัปดาห์และรายเดือน 
6) จัดระบบให้บริการ ซ่อมแซม  บำรุงรักษาเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ และเคลือบพลาสติกต่อหน่วยงานภายในโรงเรียน 
7) จัดดำเนินการพัฒนาห้องสมุด โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด  3  ดี  (บรรณารักษ์ดี/บรรยากาศดี/หนังสือดี) 
8) ประเมินผลการดำเนินการ และสรุปผลรายงาน เป็นรายภาคเรียน 
9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย      
13. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. นางถาวร  เทียนสีม่วง ครูชำนาญการพิเศษ    หัวหน้า 
2. นางอำนวยพร  ภาเข็ม  ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
3. นางลำเพย  ยาโต  ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
4. นางอุษารัตน์  เรืองวิลัย ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
5. นางอัศรา  ขำบัณฑิตย์ ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
6. นางวันวิสา  คูไดด์  ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
7. นางสาวทิพย์รัตน์ วิรานันท์  ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
8. นายยุทธนา  ปานพันธุ์โพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
9. นายเฉลิมชัย  จักรศรี  ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
10. นางชมภูนุช  นานาพร  ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
11. นางสาวจิรวรรณ แสนทน  ครูชำนาญการ           ผู้ช่วยและเลขานุการ 
12. นางสาวปัทมา เพ็งไพบูลย์ ครูชำนาญการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ให้มีหน้าที่ 
1)  ศึกษา  วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา และกำหนดแนวทางงานวิจัยสถานศึกษา 
2)  ส่งเสริมและพัฒนาครูด้านงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  เรื่อง 
3)  จัดทำผลงานวิจัยสถานศึกษาในรูปแบบงานวิจัยพัฒนา  (R&D)ปีการศึกษาละ 1  เรื่อง 
4)  ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยสถานศึกษาสู่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  และสถาบันอ่ืน 
5)  ปรับปรุง พัฒนา สถานศึกษาด้านต่าง ๆ จากข้อมูลงานวิจัยสถานศึกษา 
6)  กำกับติดตามครูผู้สอนส่งงานวิจัยอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  เรื่อง 
7)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
14.งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ 

1. นางถาวร   เทียนสีม่วง หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ            หัวหน้า 
2. นางอุษารัตน์    เรืองวิลัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์           ผู้ช่วย 
3. นางสาวทิพย์รัตน์ วิรานันท์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ผู้ช่วย  
4. นายยุทธนา       ปานพันธุโ์พธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      ผู้ช่วย 
5. นายเฉลิมชัย    จักรศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       ผู้ช่วย 
6. นางลำเพย    ยาโต  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี        ผู้ช่วย 
7. นางอัศรา    ขำบัณฑิตย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ผู้ช่วย 
8. นางวันวิสา        คูไดด์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    ผู้ช่วย          
9. นางอำนวยพร ภาเข็ม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                ผู้ช่วย 
10. นางสาวรังสิมา  อินทะนินท์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                      ผู้ช่วย 
11. นางสาวจิรวรรณ แสนทน ครูชำนาญการ          ผูช้่วยและเลขานุการ 
11. นางสุภาพร ทองโทน  ครชูำนาญการ     ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้มีหน้าที่ 
-  รบัผิดชอบดำเนินการเป็นไปตามลักษณะงานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

15.งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันการศึกษา / การ
ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน / การประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาอ่ืน 

1.  นางถาวร  เทียนสีม่วง ครูชำนาญการพิเศษ    หัวหน้า 
2.  นางอำนวยพร ภาเข็ม  ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
3.  นางอุษารัตน์  เรืองวิลัย ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
4.  นางสาวทิพย์รัตน์ วิรานันท์  ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
5.  นางสาวรังสิมา อินทะนินท์ ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
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6.  นายยุทธนา  ปานพันธุ์โพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย  
7.  นางลำเพย  ยาโต  ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
8.  นายเฉลิมชัย  จักรศรี  ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
9.  นางสุภาพร  ทองโทน  ครูชำนาญการ           ผูช้่วยและเลขานุการ 
10. นางสาวปัทมา   เพ็งไพบูลย์ ครูชำนาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้มีหน้าที่ 
1) ศึกษา  สำรวจความต้องการ  สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 
2) จัดให้ความรู้  เสริมสร้างความคิด  และเทคนิค  ทักษะทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน 
    ชุมชนท้องถิ่น 
3) ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน  ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ  และที่จัดโดยบุคคล  ครอบครัว 
    องค์กร  หน่วยงาน  และสถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษา 
4) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน 
5) ประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ  เอกชน  การปกครองส่วนท้องถิ่น   
   ทั้งท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษาทั้งบริเวณใกล้เคียงภายในการศึกษา  ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
7) สำรวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา  รวมทั้งความต้องการในการได้รับการวิชาการของบุคคล  ครอบครัว 
    องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
8) ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว   
องค์กร   หนว่ยงาน  และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา       
9) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่
จัดการศึกษา 
10) ติดตามประเมินผลการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคคลในด้านต่าง ๆ 
11) นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ  ให้มีความยืดหยุ่น 
 คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
16. งานการบริหารจัดการและจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  นางสาวจิรวรรณ แสนทน  ครูชำนาญการ     หัวหน้า 
2.  นางอำนวยพร ภาเข็ม  ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
3.  นางอัศรา  ขำบัณฑิตย์ ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
4.  นางสาวทิพย์รัตน์ วิรานันท ์ ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 

17 



 
 

5.  นางลำเพย  ยาโต  ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
6.  นายยุทธนา  ปานพันธุ์โพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย         
7.  นายเฉลิมชัย  จักรศรี  ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
8.  นางสาวรังสิมา อินทะนินท์ ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
9.  นางวันวิสา  คูไดด์  ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
10.  นางอุษารัตน์ เรืองวิลัย ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
11.  นายสุนันท์  กล่อมเกลี้ยง ครูชำนาญการพิเศษ         ผูช้่วยและเลขานุการ 
12.  นางสาวปัทมา เพ็งไพบูลย์ ครูชำนาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้มีหน้าที่ 
1) กำหนดนโยบายน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา  และบูรณาการในแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี             
2) จัดทำแผนงาน / โครงการ /กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียน
การสอนทุกกลุ่มสาระวิชาและทุกระดับชั้น 
3) วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) บริหารอาคารสถานที่  และจัดแหล่งเรียนรู้  สื่อเทคโนโลยีในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5) จัดให้มีหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับชั้น  มีการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  ศึกษา 
    วิเคราะห์  วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพียง 
6) จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7) ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ฯ  ละ 1 – 3  ฐาน  พร้อมคำอธิบายรายละเอียด 
8) จัดแสดง  เผยแพร่  ประกวด  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ 
9) ประสานกับงานแนะแนวและระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพื่อจัดให้มีแผนงาน / โครงการของฝ่ายแนะแนว 
    และฝ่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพ่ือสนับสนุนการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10) มีแผนงาน / โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  นักศึกษาวิชาทหาร  ชุมนุม  ชมรม  ที่สอดคล้องกับ 
     หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
11) มีแผนงาน / โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของ 
     หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
12) มีการติดตามผลการดำเนินงาน  ประเมินผล  สรุปรายงาน  และเผยแพร่ขยายผลการดำเนินงาน 
13) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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17. งานสำนักงานบริหารวิชาการ 
 -  งานสำนักงานวิชาการ 

1.  นางถาวร  เทียนสีม่วง ครูชำนาญการพิเศษ    หัวหน้า 
2.  นางสาวปัทมา เพ็งไพบูลย์ ครูชำนาญการ     ผู้ช่วย 
3.  นางสาวอังคณา สำเภาทอง ครูชำนาญการ     ผู้ช่วย 
4.  นางสาวจิรวรรณ แสนทน  ครชูำนาญการ     ผู้ช่วย 
5.  นางสุภาพร  ทองโทน  ครชูำนาญการ        ผูช้่วยและเลขานุการ 

ให้มีหน้าที่ 
1) จัดสำนักงานให้เป็นศูนย์วิชาการของโรงเรียนเป็นศูนย์หลักสูตรและการเรียนการสอน  จัดทำเอกสารข้อมูลสถิติ 
    ทางวิชาการ  สารสนเทศฝ่ายวิชาการ 
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจงานวิชาการ                           
3) ศึกษาวิเคราะห์แผนการเรียน  การจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียน  การติดตามดูแลนักเรียนให้ได้ศึกษาตามจุดมุ่งหมายและ 
    หลักการของหลักสูตร 
4) ประสานงาน  ควบคุมดูแลการจัดตารางสอนในแต่ละภาคเรียน  จัดตารางสอนครู  ตารางสอนประจำชั้น 
5) ส่งเสริมการบริหารงานวิชาการ  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารวิชาการ  การจัดห้องป้ายนิเทศประกาศต่าง ๆ 
6) จัดทำงบประมาณรายจ่าย  ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  เสนอต่อ 
    คณะกรรมการ  เพื่อจัดสรรงบประมาณและเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน       
7) จัดทำแบบประเมิน  ติดตามประเมินผลงานของฝ่ายวิชาการและรายงานผลการประเมิน 
8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย         

-  งานสารบรรณ  และงานพัสดุวิชาการ 
1.  นางสาวอังคณา สำเภาทอง ครูชำนาญการ     หัวหน้า 
2.  นางสุภาพร  ทองโทน  ครูชำนาญการ     ผู้ช่วย 
2.  นางสาวปัทมา เพ็งไพบูลย์ ครูชำนาญการ       ผู้ชว่ยและเลขานุการ 

ให้มีหน้าที่ 
1) ดำเนินงานด้านธุรการของฝ่ายวิชาการท้ังการรับ – ส่ง  และเก็บหนังสือราชการ 
2) ประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3) สำรวจความต้องการที่จะใช้พัสดุครุภัณฑ์ที่จะใช้กับงานวิชาการ 
4) จัดหา / เบิกพัสดุจากส่วนกลางมาใช้กับงานวิชาการ 
5) จัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ของงานวิชาการ 
6) ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์เมื่อสิ้นปีการศึกษา  พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย      
18. งานประชาคมอาเซียน 

1.  นายสมบูรณ ์  จิรวัฒน์ศิวาพร ครูชำนาญการพิเศษ    หัวหน้า 
2.  นายธวัช  นาดี  ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
3.  นางสาวบุญยรัตน์ สีดี  ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
4.  นายทีมเขตต์  วจีอรุโณทัย ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
5.  นางสาวอังคณา สำเภาทอง ครูชำนาญการ     ผู้ช่วย 
6.  นายสุนันท์  กล่อมเกลี้ยง ครชูำนาญการพิเศษ       ผู้ช่วย 
7.  นางสาวพรรณวิภา วงค์ประดิษฐ์ ครูชำนาญการ       ผู้ชว่ยและเลขานุการ 
8.  นางวันวิสา  คูไดด์  ครูชำนาญการพิเศษ           ผู้ชว่ยเลขานุการ 

ให้มีหน้าที่ 
 -  การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
1) จัดตั้งศูนย์อาเซียน  ห้องอาเซียน  หรือมุมอาเซียน  ให้เหมาะสมกับบริบทและความพร้อมของโรงเรียน 
2) จัด  ตกแต่ง  สร้าง  ทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน  ให้มีบรรยากาศน่าเข้า  น่าชม  น่าเรียนรู้  ดึงดูดใจ   
    มีความหมายสามารถสืบค้นได้ 
3) จัดให้มีครู  นักเรียนหรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่นี้อย่างชัดเจน 
4) จัดให้มีธงสัญลักษณ์  เอกสาร  แผ่นพับ  ตำรา  ซีดี  อินเตอร์เน็ต  ฯลฯ  ไว้สำหรับการสืบค้น 
5) ฝึกฝนให้นักเรียนและครูทุกคนสามารถร้องเพลงอาเซียนได้ 
6) จัดกิจกรรมอันจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้หลากหลาย  จริงจังและต่อเนื่อง 
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย       
 -  การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ 
1) จัดให้ผู้บริหาร  ครู  และนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง   
และจริงจัง ( พูด  ฟัง ) 
2) กำหนดวัน  ช่วงเวลาให้ชัดเจนในการพูดและการใช้ภาษาอังกฤษทั้งโรงเรียน 
3) กำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหาร  ครู  และนักเรียน    
4) มีโครงการให้ชัดเจนว่าจะทำกิจกรรมอะไรกับผู้บริหาร  ครู  และนักเรียน  โดนให้ส่งโครงการเหล่านั้นให้กับ 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  40  ด้วย        
5) ให้มีเอกสาร  หลักฐานหรือร่องรอยต่าง ๆ  ที่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้บริหาร  ครู  และนักเรียนได้รับการพัฒนา 
    อย่างไร 
6) จัดกิจกรรมอันจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้หลากหลาย  จริงจังและต่อเนื่อง 
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7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 -  การจัดตกแต่งอาคารสถานที่ให้เป็นบรรยากาศของประชาคมอาเซียน 
1) จัดให้มีห้องอาเซียนศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียน  เพ่ือการศึกษาหาความรู้ 
2) จัดทำป้ายอาคาร  ป้ายห้อง  และป้ายต่าง ๆ  เป็น  2  ภาษา  โดยเน้นภาษาอังกฤษ 
3) จัดแหล่งเรียนรู้  เช่นป้ายนิเทศ  สวนหย่อม  ห้องสมุด  ห้องเรียน  ฯลฯ  ให้เกี่ยวข้องกับอาเซียน  โดยเน้น 
    ภาษาอังกฤษ  และควรมีหลาบภาษาในอาเซียน 
4) จัดโซน  หรือจัดมุมอาเซียนในสถานที่พักผ่อน  หรือใต้ร่มไม้ 
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
19.งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียน  เพื่อใช้ในสถานศึกษา 

1.  นางอำนวยพร ภาเข็ม  ครูชำนาญการพิเศษ    หัวหน้า 
2.  นางสาววลัยพร คำแพง  ครูชำนาญการ     ผู้ช่วย 
3.  นางวันวิสา  คูไดด์  ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
4.  นายธวัช  นาดี  ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
5.  นางอุษารัตน์  เรืองวิลัย ครูชำนาญการพิเศษ       ผู้ช่วย 
6.  นางสาวจิรวรรณ แสนทน  ครูชำนาญการ          ผู้ชว่ยและเลขานุการ 

ให้มีหน้าที่ 
พิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนให้เหมาะสม  และมีคุณภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ 
1. การปฏิบัติการติดตามนักเรียนขาดเรียน/ขาดเรียนนาน 
  ถ้านักเรียนขาดเรียนนานติดต่อกันให้ถือปฏิบัติดังนี้  
 1.1 การติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน / ขาดเรียนนานติดต่อกัน เป็นหน้าที่โดยตรงของครูที่ปรึกษา 
 1.2 ถ้านักเรียนขาดเรียนนานติดต่อกัน 5 วันทำการ โดยไม่ทราบสาเหตุให้ครูที่ปรึกษาดำเนินการติดตามโดย
สอบถามจากนักเรียนใกล้เคยีง ครู–อาจารย์หรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี แล้วแจ้งให้ฝ่ายกิจการนักเรียนทราบ เพ่ือ
ดำเนินการ ตามระเบียบต่อไป 
 1.3 ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไปพบผู้ปกครองหรือนักเรียนแล้วได้สอบถามสาเหตุและพิจารณาหาทางแก้ไข หากไม่
สามารถแก้ไขได้ ให้ปฏิบัติดังนี้  
  - ถ้าเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องชี้แจงให้นักเรียนและผู้ปกครอง
รับทราบถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับ พร้อมกับรายงานการ
ดำเนินงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบเพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป  
  - ถ้าเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ผู้ปกครองมาลาออกให้ถูกต้อง 
 1.4 ในกรณีที่ครูที่ปรึกษา/ หัวหน้าระดับไปตามนักเรียนที่บ้านแล้วไม่พบทั้งผู้ปกครองและนักเรียน ให้งาน
ทะเบียนนักเรียนดำเนินงานดังนี้  
  1.4.1 กรณีนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ดำเนินการดังนี้  
     1.4.1.1 ฝ่ายกิจการนักเรียนแจ้งข้อมูลที่งานทะเบียนนักเรียน 
     1.4.1.2 งานทะเบียนนักเรียนทำหนังสือของโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียน ถ้ายังไม่ได้ตอบ
รับให้ทำหนังสือแจ้งผู้นำชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานให้สำนักงานเขตพ้ืนที่รับทราบ  
  1.4.2 กรณีนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ดำเนินการดังนี้ 
      1.4.2.1 ฝ่ายกิจการนักเรียนแจ้งข้อมูลที่งานทะเบียนนักเรียน  
      1.4.2.2 งานทะเบียนนักเรียนทำหนังสือของโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียน ถ้ายังไม่ได้ตอบ
รับให้ 
ทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองอีกเป็นครั้งที่ 2 หากยังไม่ได้รับคำตอบการติดต่อครั้งที่ 2 ภายใน 10 วัน  งานทะเบียนนักเรียน
ขออนุมัติหัวหน้าสถานศึกษาจัดทำบัญชีแขวนลอยและจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักเรียนเพราะเหตุขาดเรียนนาน
แล้วแจ้งให้ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  
      1.4.2.3 งานทะเบียนทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบว่าโรงเรียนได้จำหน่ายนักเรียน
ออกแล้ว  
  
 



 
 

 
 2. แนวทางการปฏิบัติเรื่องการขาดเรียนและขาดเรียนนานของนักเรียน มีดังนี ้ 
  2.1 ครูที่ปรึกษา / ครูประจำวิชาสำรวจการมาเรียนของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบทุกวันและทุกชั่วโมงท่ี
สอน  
  2.2 เมื่อพบว่ามีนักเรียนขาดเรียนบ่อยและขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันต้องปฏิบัติดังนี้  
   2.2.1 ถ้าเป็นครูประจำวิชาที่สอนให้รายงานนักเรียนที่ขาดเรียนนานและขาดเรียนบ่อยๆให้ครู
ที่ปรึกษารับทราบ และครูที่ปรึกษาต้องติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนตามแนวปฏิบัติข้อ 1.2,1.3,1.4 แล้วแต่กรณี 
   2.2.2 ถ้าครูที่ปรึกษาสำรวจแล้วพบว่านักเรียนในชั้นขาดเรียนบ่อยและขาดเรียนติดต่อกันเป็น
เวลานาน ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติข้อ 1.2,1.3,1.4 
 
 3. นักเรียนแขวนลอย 
 ความหมายของคำ 
 “นักเรียน” หมายความว่า บุคคลที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน 
 “นักเรียนแขวนลอย” หมายความว่า นักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนในชั้นต่าง ๆที่โรงเรียนจัดทำ
ขึ้นตอนต้นปีการศึกษา  หรือมีชื่ออยู่ในสมุดประเมินผลรายวิชา   และขาดเรียนนานโดยไม่ทราบสาเหตุ  ไม่มีตัวตน  
มิได้ลาออกจากโรงเรียน และโรงเรียนไม่สามารถจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนนักเรียนได้ 
 ขั้นตอนการจัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย 
 3.1 เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 5 วันทำการ โดยไม่ทราบสาเหตุ   ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  3.1.1 ครูที่ปรึกษาบันทึกรายงานหัวหน้าระดับชั้น เพ่ือติดตามนักเรียน และดำเนินการสืบหาข้อมูล       
เบื้องต้น 
  3.1.2 หัวหน้าระดับชั้นรายงาน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และนำเสนอข้อมูล 
  3.1.3 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะกรรมการดำเนินการติดตามนักเรียน
ครั้งที่  1 
 3.2 เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 10 วันทำการ  โดยไม่ทราบสาเหตุ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  3.2.1 ครูที่ปรึกษารายงานหัวหน้าระดับชั้น  เพื่อลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอยและติดตามนักเรียน 
  3.2.2 หัวหน้าระดับชั้นรายงาน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และนำเสนอข้อมูล 
  3.2.3 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน  เสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา  เพ่ือขออนุมัติ
ลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย พร้อมเหตุผล 
  3.2.4 ผู้อำนวยการสถานศึกษา  อนุมัติ หรือพิจารณาสั่งการ 
  3.2.5 นายทะเบียน จัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 



 
 

 บทบาทหน้าที ่ 
ข้อ 3.3 อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังนี้  
    3.3.1 สำรวจและติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 5 วันทาการ และเสนอชื่อนักเรียนต่อหัวหน้า
ระดับ / ฝ่ายปกครองเพ่ือติดตามนักเรียน  
   3.3.2 สำรวจและติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 10 วันทาการ และเสนอชื่อนักเรียนต่อหัวหน้า
ระดับ/ฝ่ายปกครอง เพ่ือลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย และติดตามนักเรียน  
ข้อ 3.4 หัวหน้าระดับ/ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ดังนี้ 6.1 ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 5 วันทาการ 6.2 เสนอชื่อ
นักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 10 วันทาการ เพ่ือลงบัญชีรายชื่อนักเรียน แขวนลอย และติดตามนักเรียน 6.3 เมื่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอยแล้วให้แจ้งนาย ทะเบียนเพ่ือลงบัญชีรายชื่อนักเรียน
แขวนลอย  
  ข้อ 3.5 ผู้บริหารสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้  
3.5.1 ตรวจสอบข้อมูล  
3.5.2 พิจารณาสั่งการอนุมัติให้ลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย หรือสั่งการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร  
  ข้อ 3.6 นายทะเบียน มีหน้าที่ดังนี้  
     3.6.1 รับทราบคาสั่งจากผู้บริหารสถานศึกษา  
     3.6.2 จัดทาทะเบียนรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 
 การยกเลิกรายช่ือนักเรียนแขวนลอย 
  3.7 กรณีท่ีนักเรียนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย กลับมารายงานตัวเพ่ือเข้าเรียนตามปกติ  ให้
ปฏิบัติดังนี้ 
3.7.1 ครทูี่ปรึกษารายงานหัวหน้าระดับชั้น เพ่ือขอยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 
3.7.2 หัวหน้าระดับชั้นรายงานรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน 
3.7.3 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน รายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา 
3.7.4 อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติให้ยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย คนนั้น 
3.7.5 นายทะเบียนลงบัญชียกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย คนนั้น 
3.8 ข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่จริงในปัจจุบันของโรงเรียน 
 ฐานข้อมูลนักเรียนของโรงเรียน มาจากทะเบียนนักเรียน ในช่วงตอนต้นปีการศึกษา สามารถแบ่งออกได้สอง
กลุ่ม ดังนี้ 
 3.8.1 ข้อมูลนักเรียนที่ยังไม่สามารถจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียนได้  เช่น นักเรียนที่เรียนครบหลักสูตร 
แต่ไม่จบหลักสูตรได้ตามกำหนด   นักเรียนที่ขาดเรียนไปโดยไม่ได้ลาออก 



 
 

 3.8.2 ข้อมูลนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นต่างๆ (ห้องต่างๆ )  ที่โรงเรียนจัดทำข้ึนตอนต้นปี
การศึกษา 
 3.8.3 ในระหว่างปีการศึกษา จะมีนักเรียนเข้า – ออก ระหว่างปีการศึกษา  แบ่งออกได้  3  กลุ่ม ดังนี้ 
 3.8.3.1 นักเรียนเข้าใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 
 3.8.3.2 นักเรียนที่ออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา 
 3.8.3.3 นักเรียนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 
 3.8.4 การรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงในปัจจุบันของโรงเรียน   ต้องพิจารณาจากข้อมูล จำนวน
นักเรียนที่มีรายชื่อในบัญชีนักเรียนประจำชั้น ที่โรงเรียนจัดทำข้ึนตอนต้นปีการศึกษา  บวกเพ่ิมด้วยจำนวนนักเรียนที่เข้า
ใหม่ระหว่างปีการศึกษา  ลบออกด้วยจำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคันระหว่างปีการศึกษา  และลบออกด้วยจำนวน
นักเรียนที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 
 
 4. แนวปฏิบัติในการแก้ “0”  
  ในการแก ้“0” มีแนวปฏิบัติดังนี้  
  4.1 ให้นักเรียนแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และก่อนแก้ตัวทุกครั้งนักเรียนต้องยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวที่ฝ่าย
วิชาการก่อน  
  4.2 การดำเนินการสอบแก้ตัวเป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียนติด “0” ในรายวิชาที่
รับผิดชอบต้องดำเนินการแก ้“0” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด 
ให้รายงานฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไมด่ำเนินการใดๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ 
  4.3 ครูผู้สอนต้องจัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนก่อนสอบแก้ตัวทุกครั้ง  
  4.4 ช่วงเวลาของการสอบแก้ตัวให้เป็นไปตามกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 
  4.5 ถ้านักเรียนไม่มาสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าได้ผลการเรียน “0” ตามเดิม และมีสิทธิ
สอบแก้ตัวได้ 2 ครั้ง ถ้านักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 แล้วยังไม่ผ่านให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการเรียนซ้ำ 
  4.6 ครูที่ปรึกษาเป็นผู้มีหน้าที่ติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกรายวิชา 
พร้อมทั้งกวดขันให้นักเรียนมาดำเนินการแก ้“0” ตามกำหนดเวลา  
  4.7 การให้นักเรียนสอบแก้ตัว ครูผู้สอนควรดำเนินการดังนี้  
   4.7.1 ตรวจสอบดูว่านักเรียนติด “0” เนื่องจากไม่ผ่านจุดประสงค์ใดหรือตัวชี้วัดใด 
   4.7.2 ดำเนินการสอนซ่อมเสริมในจุดประสงค์/ตัวชี้วัดที่นักเรียนสอบไม่ผ่าน  
   4.7.3 การดำเนินการสอบแก้ตัว คำว่า“สอบแก้ตัว”ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทดสอบด้วย
ข้อสอบที่เป็นข้อเขียนเท่านั้น นักเรียนจะสอบแก้ตัวอย่างไรนั้นต้องดูว่าในจุดประสงค์นั้นนักเรียนไม่ผ่านตรงส่วนใด เช่น 
ในส่วน K, P, A ก็ให้ซ่อมตรงคะแนนในส่วนนั้น  



 
 

  4.8 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้ “0” ของนักเรียน 
   4.8.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลสำรวจนักเรียนที่มีผลการเรียน “0” และกำหนดวัน เวลา 
สอบแก้ตัวตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ  
   4.8.2 แจ้งให้นักเรียนที่มีผลการเรียน “0” ได้รับทราบ  
   4.8.3 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพ่ือช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดำเนินการแก ้
“0” 
   4.8.4 นักเรียนที่ติด “0” มายื่นคำร้องขอแก้ “0” ที่ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครู
ประจำวิชารับทราบ พร้อมกับใบคำร้องขอสอบแก้ตัวของนักเรียน 
   4.8.5 ครูประจำวิชาดำเนินการสอนซ่อมเสริมและให้นักเรียนสอบแก้ตัว  
   4.8.6 ครูประจำวิชานำผลการสอบแก้ตัวของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ 
   4.8.7 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการสอบแก้ตัวให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ  
  4.9 ระดับผลการเรียนหลังจากนักเรียนทำการสอบแก้ตัวแล้วอยู่ที่ “ 0 ” หรือ “ 1 ” เท่านั้น   ระดับ
ผลการเรียนหลังสอบแก้ตัวถ้านักเรียนยังได้ “ 0 ” อยู่ ให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้ำใหม่หมดทั้งรายวิชา 
 
 5. แนวปฏิบัติในการแก้ “ร”  
 ในการแก ้“ร” มีแนวปฏิบัติดังนี้  
 5.1 การดำเนินการแก้ “ร” เป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียนติด “ร” ในรายวิชาที่รับผิดชอบต้อง
ดำเนินการแก ้“ร” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด ให้รายงานฝ่าย
วิชาการรับทราบ ถ้าไม่ดำเนินการใดๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ 
 5.2 การแก้ไขผลการเรียน “ร” แยกออกเป็น 2 กรณีคือ 
  5.2.1 ได้ระดับผลการเรียน “0 – 4” ในกรณีที่เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วย หรอืเกิดอุบัติเหตุ 
ไม่สามารถมาเข้าสอบได้ 
  5.2.2 ได้ระดับผลการเรียน “0 – 1” ในกรณีที่สถานศึกษาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย เช่น 
มี เจตนาหลบการสอบเพ่ือหวังผลบางอย่าง หรือ ไม่สนใจทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำเป็นต้น 
 5.3 การแก้ “ ร ” ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป ถ้านักเรียนที่มีผลการเรียน “ ร ” ไม่มา
ดำเนินการแก ้“ร” ให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา นักเรียนผู้นั้นต้องเรียนซ้ำทั้งรายวิชาหรือเปลี่ยนรายวิชาใหม ่ในกรณีที่
เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม  
 5.4 ถ้าหากนักเรียนที่มีผลการเรียน “ ร ” ผู้นั้นไม่สามารถมาทำการแก ้“ ร ” ตามกำหนดเวลาได้เนื่องจาก
เหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาจะขยายเวลาการแก้ “ ร ” ออกไปอีก 1 ภาคเรยีนแต่ถ้าพ้นกำหนด
แล้ว นักเรียนยังไม่มาดำเนินการแก้ “ ร ” ให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้ำใหม่หมดทั้งรายวิชา  



 
 

 5.5 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้ “ ร ” ของนักเรียน  
  5.5.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลสำรวจนักเรียนที่มีผลการเรียน “ ร ” และแจ้งให้นักเรียนรับทราบ  
  5.5.2 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพ่ือช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดำเนินการแก้ “ ร ”  
  5.5.3 นักเรียนที่ติด “ ร ” มายื่นคำร้องขอแก ้“ ร ” ที่ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครูประจำ
วิชารับทราบ  
  5.5.4 ครูประจำวิชาดำเนินการ แก้ “ ร ” ให้กับนักเรียน  
  5.5.5 ครูประจำวิชานำผลการแก ้“ ร ” ของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ  
  5.5.6 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการแก้ “ ร ” ให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ  
 
 6. แนวปฏิบัติในการแก้ “ มส. ”  
 ในการแก ้“มส.” มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้  
 6.1 ครูผู้สอนได้พิจารณาสาเหตุที่นักเรียนได้ผลการเรียน “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 ครูผู้สอนต้องจัดให้นักเรียนเรียนเพิ่มเติมเพ่ือให้เวลาครบตามรายวิชานั้น ๆ โดยอาจ
ใช้ชั่วโมงว่าง / วันหยุด 
   6.1.2.3 เมื่อนักเรียนมาดำเนินการแก้ “มส.” ตามข้อ 2 แล้วจะได้ระดับผลการเรียน 0 – 1  
   6.1.2.4 ถ้านักเรียนไม่มาแก้ “มส.” ให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดให้นักเรียนผู้นั้นต้องเรียน
ซ้ำ 
   6.1.2.5 ถ้ามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถมาแก้ “มส.” ได ้ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา
ที่จะขยายเวลามาแก้ “มส.” ออกไปอีก 1 ภาคเรียน เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้ำหรือให้เปลี่ยนรายวิชา
ใหม่ได้ในกรณีที่เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม  
 6.2 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้ “มส.” ของนักเรียน 
  6.2.1 ครูประจำวิชาแจ้งผล “มส. “ ของนักเรียนที่ฝ่ายวิชาการ 
  6.2.2 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลแจ้งนักเรียนที่มีผลการเรียน “มส.” รับทราบ  
  6.2.3 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพ่ือช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดำเนินการแก้ “มส.” 
  6.2.4 นักเรียนที่ติด“มส.” นำผู้ปกครองมายื่นคำร้องขอแก ้“มส.” ที่ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการแจ้งให้
ครูประจำวิชารับทราบ เพ่ือดำเนินการแก้ “มส.”ของนักเรียนตามแนวปฏิบัติการแก้ “มส.” ของนักเรียน ครูประจำวิชา 



 
 

นำผลการแก้ “มส.” ของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการแก้ “มส.” ให้นักเรียนและ
ครูที่ปรึกษารับทราบ 
 
 7. แนวปฏิบัติในการเรียนซ้ำ 
 ในการจัดให้นักเรียน “ เรียนซ้ำ ” มีแนวปฏิบัติดังนี้  
 7.1 ให้ครูผู้สอนเดิมในรายวิชานั้นเป็นผู้รับผิดชอบสอนซ้ำ 
 7.2 การดำเนินการ “เรียนซ้ำ” เป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียน“เรียนซ้ำ” ในรายวิชาที่
รับผิดชอบต้องดำเนินการ “เรียนซ้ำ” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตาม
กำหนด ให้รายงานฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ดำเนินการใดๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ  
 7.3 ครูผู้สอนและนักเรียนกำหนดจัดตารางเรียนร่วมกันให้จำนวนชั่วโมงครบตามระดับชั้น และครบตามหน่วย
การเรียนของรายวิชานั้น ๆ ครูผู้สอนอาจมอบหมายงานให้ในชั่วโมงท่ีกำหนด จะสอนหรือมอบหมายงานให้ทำ จะมาก
หรือน้อยต้องพิจารณาตามความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
 7.4 สำหรับช่วงเวลาที่จัดให้เรียนซ้ำอาจทำได้ดังนี้  
  7.4.1 ชั่วโมงว่าง  
  7.4.2 ใช้เวลาหลังเลิกเรียน  
  7.4.3 วันหยุดราชการ  
  7.4.4 สอนเป็นครั้งคราวแล้วมอบหมายงานให้ทำ 
 7.5 การประเมินผลการเรียนให้ดำเนินการตามระเบียบการประเมินผลทุกประการ  
 7.6 ครูผู้สอนส่งผลการเรียนซ้ำพร้อมกับการประเมินผลปลายภาคเรียนให้ฝ่ายวิชาการ  
 7.7 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการ “เรียนซ้ำ” ของนักเรียน  
  7.7.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลสำรวจและแจ้งนักเรียนที่ต้อง “เรียนซ้ำ” รับทราบ  
  7.7.2 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูทีป่รึกษารับทราบเพ่ือช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดำเนินการ “เรียนซ้ำ”  
  7.7.3 นักเรียน “เรียนซ้ำ” มายื่นคำร้องขอ “เรียนซ้ำ” ที่ฝ่ายวิชาการ  
  7.7.4 ฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครูประจำวิชารับทราบ เพ่ือดำเนินการ “เรียนซ้ำ” ของนักเรียน ตาม
แนวฏิบัติ  
  7.7.5 ครูประจำวิชานำผลการประเมินการ “เรียนซ้ำ”ของนักเรียนรายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ  
  7.7.6 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการ“เรียนซ้ำ”ให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ  
 
  
 



 
 

   8. แนวปฏิบัติการจัดสอนแทน  
  8.1 ทุกครั้งที่มีครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ 
ให้หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดให้มีการสอนแทนในชั่วโมงนั้น ๆ ถ้าจัดไม่ได้ให้แจ้งฝ่ายวิชาการ 
  8.2 บันทึกการจัดสอนแทนในเอกสารที่ฝ่ายวิชาการแจกให้ทุกครั้ง 
  8.3 หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งบันทึกการจัดสอนแทนทุกวันศุกร์ 
  8.4 หัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมการสอนแทนเมื่อสิ้นภาคเรียนทุกภาคเรียน ส่งฝ่ายวิชาการ 
 หมายเหตุ 
 เมื่อครูท่านใดมีธุระจำเป็นที่จะต้องลากิจ หรือ ไปราชการ จะต้องทำการแลกชั่วโมงสอน หรือ จัดเตรียม
เอกสาร เช่น ใบงาน ใบความรู้ หรือ มอบหมายงานให้นักเรียนทำในช่วงเวลาดังกล่าว แล้วมอบให้หัวหน้ากลุ่มสาระ
เพ่ือให้ผู้ที่ทำการสอนแทนจะได้ทำการสอนต่อไป 
 
       9. แนวปฏิบัติการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 
           ครูทุกคนจะต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้ ก่อนนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
           9.1 ให้ครูทกุคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เพื่อกำหนดขอบข่าย
สาระที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทำโครงสร้างรายวิชาและแผนการประเมินให้ครบถ้วน ในการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีองค์ประกอบของแผนครบถ้วน โดยยึดรูปแบบที่ฝ่ายบริหารวิชาการกำหนดให้ 
              องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย   
  1. รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ 
  2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
  3. ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  4. สาระการเรียนรู้ 
               4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
     4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
  5. สมรรถนะผู้เรียน (เฉพาะหัวข้อที่ต้องการประเมินผู้เรียน) 
  6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เฉพาะหัวข้อที่ต้องการประเมินผู้เรียน) 
  7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  8. การวัดและการประเมินผล 
  9. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  หมายเหตุ อาจมีการเพ่ิมเติมรายละเอียดได้ตามความเหมาะสมและธรรมชาติของวิชาที่จัดกิจกรรม 



 
 

 9.2 ให้คุณครูบันทึกรายงานการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอฝ่ายบริหารวิชาการและหัวหน้าสถานศึกษา 
เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนนำแผนไปใช้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน 
 9.3 การจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ให้จัดส่งที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ก่อนนำไปใช้จัดกิจกรรม 2 
สัปดาห์ โดยให้ส่งอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง และให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้รวบรวม ตรวจสอบและรายงาน
ฝ่ายบริหารวิชาการทราบทุกวันศุกร์ หากไม่รายงานถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ 
 9.4 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวัน ให้ครูทุกคนที่มีคาบสอนส่งบันทึกหลังสอนทุกครั้ง ที่ฝ่าย
บริหารวิชาการ ในคาบสุดท้ายก่อนเลิกเรียน 
 9.5 หลังจากจัดการเรียนรู้จนครบหน่วยการเรียนรู้ ให้มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้เสร็จสิ้น โดยแจ้งข้อมูล
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินและไม่ผ่านเกณฑ์ ในกรณีท่ีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ให้ทำการซ่อนเสริมและหาวิธีช่วยเหลอื 
ดำเนินการประเมินผลจนกระทั่งนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมดในหน่วยนั้น ๆ ก่อนจะไปสอนในหน่วยการ
เรียนรู้ถัดไป   
 
        10. แนวปฏิบัติในการเข้าห้องเรียนและออกจากห้องเรียนของครูผู้สอน 
             ในการเข้าใช้ห้องเรียนของครูซึ่งเป็นห้องเรียนที่ต้องใช้ร่วมกันจึงจำเป็นต้องช่วยกันรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบวินัย และจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ 
             10.1 ให้คุณครเูข้าห้องเรียนที่รับผิดชอบสอนตามตารางสอนที่ทางฝ่ายบริหารวิชาการจัดให้ ให้ตรงเวลาและ
สอนให้เต็มเวลาที่กำหนด 
             10.2 หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการใช้ห้องเรียน ในการจัดกิจกรรมให้แจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบห้อง   
นั้น ๆ ทราบล่วงหน้าและมีการลงบันทึกการใช้ห้องให้เรียบร้อย เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เป็นต้น 
             10.3 ให้คุณครูเข้าสอนให้ตรงเวลาตามตารางสอนกำหนด หากติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ให้มอบหมายให้
มีผู้สอนแทน การมอบหมายงานให้เด็กปฏิบัติเพียงลำพังโดยไม่มีครูควบคุมเป็นสิ่งไม่ควรกระทำ เนื่องจากเป็นละทิ้ง/
ทอดทิ้งหน้าที่ในการสอน ซึ่งมีความผิดชัดเจน 
             10.4 การจัดการเรียนรู้ควรจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการคิดและลงมือปฏิบัติ ใช้สื่อการเรียนที่หลากหลายทันสมัย มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเน้นที่
พัฒนาการของผู้เรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล  
            10.5 ก่อนหมดเวลาเรียน ให้นักเรียนได้จัดโต๊ะ-เก้าอ้ีให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย จัดเก็บสิ่งของเข้าที่ให้เรียบร้อย
และเก็บกวาดห้องเรียนให้สะอาด ทิ้งขยะ สำรวจความเรียบร้อยก่อนออกจากห้อง เช่น ไฟฟ้าและพัดลม ตลอดจน
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย 
            10.6 ออกจากห้องเรียนเมื่อหมดเวลาและมีเสียงสัญญาณดัง  



 
 

 หมายเหตุ หากห้องเรียนสกปรก ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่พร้อมให้นักเรียนเข้าไปใช้บริการ ให้
รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ฝ่ายบริหารวิชาการทราบทันที และครูที่ใช้ห้องเรียนก่อนคาบนั้นจะต้องรับผิดชอบ 
เพราะเป็นหน้าที่ของครูผู้นั้นโดยตรง ทั้งนี้จะพิจารณาจากตารางการใช้ห้องตามตารางสอนที่ฝ่ายบริหารวิชาการจัดไว้ไห้ 
กรณีห้องข้างเคียงไม่มีครูเข้าสอนหรือครเูข้าห้องสายและนักเรียนส่งเสียงดัง รบกวนการเรียนของห้องอ่ืน  ให้ครูที่ได้รับ
ความเดือดร้อนรายงานให้ฝ่ายบริหารวิชาการทราบทันที เพ่ือรายงานให้ผู้อำนวยการทราบต่อไป 
 
 11. เอกสาร ปพ. 5 
  11.1 ฝ่ายวิชาการได้จัดทำ ปพ. 5 พร้อมรายชื่อนักเรียนทุกห้อง ครูทุกท่าน ทุกรายวิชารับได้ที่ฝ่าย
วิชาการ 
  11.2 การบันทึกรายการต่างๆ 
   11.2.1 การวิเคราะห์ผู้เรียน ด้านการเรียน ม.1 และ ม. 4  ให้ใช้ผลสอบ O-NET ในรายวชิา
นั้นๆ ส่วน 
ม. 2,ม.3 ม. 5 และ ม.6 ให้ใช้ผลการเรียนในรายวิชานั้นๆ ในชั้นที่ถัดลงมา 1 ระดับชั้น (ปีการศึกษาท่ีผ่านมา) 
   11.2.2 การวิเคราะห์ผู้เรียน ด้านพฤติกรรม ให้ใช้ผลการประเมิน SDQ ม.1 และ ม. 4 ให้
ประเมินใหม่ ส่วน ม. 2,ม.3 ม. 5 และ ม.6 ให้ใช้ผลการประเมินในชั้นที่ถัดลงมา 1 ระดับชั้น (ปีการศึกษาท่ีผ่านมา) 
   11.2.3 การบันทึกเวลาเรียนในช่องวันที่ ให้ใส่วัน จันทร์-วันศุกร์ (เช่น 17-18-19-20-21) ให้
ครบทุกช่อง 
ส่วนในช่องเวลาเรียน ถ้าเป็นคาบเดียว ใส่เลข 1,2,3  ตามลำดับ  ถ้าเป็นคาบคู่ ให้ใส่ 1-2,3-4,....) 
   11.2.4 ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ลงในช่องเวลาเรียนของนักเรียนแต่ละคน ถ้านักเรียนขาด ลา ให้
ใส่ (ข) ขาดเรียน (ล) ลา 
   11.2.5 ช่องรวมเวลาเรียน  ตัวเลขด้านบน คือร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ด้านล่าง คือจำนวน
คาบเตม็ 
   11.2.6 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค:ปลายภาค  5 วิชาหลัก ทั้งพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม ควร
กำหนดสัดส่วนเป็น 70:30 ส่วนวิชาอ่ืน ๆ เช่น สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี อาจใช้
สัดส่วน  80:20 , 90:10 ตามความเหมาะสม 
   หมายเหตุ หลักสูตร 51 เน้นให้เก็บคะแนนระหว่างภาคมากกว่าปลายภาค ซึ่งการเก็บ
ระหว่างภาคถือว่าเป็นการประเมินเพ่ือพัฒนานักเรียน (formative) ส่วนการเก็บคะแนนปลายภาคเป็นการประเมินเพ่ือ
สรุปผล (summative) 
   11.2.7 การสอบจุดประสงค์ และการสอบกลางภาค ให้ใส่คะแนนที่นักเรียนได้ลงในช่อง
บันทึกคะแนน สำหรับนักเรียนที่ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด หลังจากมีการสอบแก้ตัวแล้ว จะได้ไม่เกินครึ่งของ



 
 

คะแนนเต็ม ให้บันทึกดังนี้  คะแนนเต็ม  10 คะแนน  นักเรียนสอบได้ 2 คะแนน  หลังจากสอบแก้ตัวแล้ว ได้ 6 คะแนน 
(เกณฑ์ท่ีครูกำหนด)  บันทึกคะแนนเป็น  2/6  หากบันทึกเฉพาะ เลข 2 แสดงว่า นักเรียนยังไม่สอบแก้ตัวเพ่ือปรับ
คะแนน 
   หมายเหตุ  สำหรับการบันทึกคะแนน อาจใช้รูปแบบนอกเหนือจาก ปพ. 5 ของโรงเรียนก็ได้ 
โดยปิดทับลงไปในหน้าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  โดยต้องครบทุกหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตรชั้นเรียนที่ได้
กำหนดไว้ 
   11.2.8 การวัดและประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ขอรับได้ที่ฝ่ายวิชาการ เพ่ือ
นำมาปิดทับลงใน ปพ. 5 
   11.2.9 การวัดและประเมินผลด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  ผลการประเมินใน
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนปิดทับลงไป ปพ. 5 หน้าการวัดและประเมินผลด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
   11.2.10 คำอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ พิมพ์ปิดทับ หรือเขียน ก็ได้ 
 
 12. การจัดทำแบบทดสอบกลางภาค/ปลายภาค 
  ในการดำเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค แนวปฏิบัติดังนี้ 
  12.1 ใช้รูปแบบตามที่ฝ่ายวิชาการกำหนด 
  12.2 ครูประจำวิชาออกข้อสอบโดยให้มีข้อสอบทั้งแบบปรนัยและอัตนัย  ในอัตราส่วน 70:30 หรือ
ตามสัดส่วนที่ตกลงกัน 
  12.3 นำข้อสอบ O-Net ในปีที่ผ่านๆ มาบรรจุลงไปในข้อสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคอย่างน้อย
ร้อยละ 10  ของข้อสอบทั้งหมด เช่น ข้อสอบ  40  ข้อ มีข้อสอบ O-Net 4-5 ข้อเป็นต้น 
  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 ให้ฝ่ายวิชาการตรวจสอบทันตาม
กำหนดเวลา หากล่าช้ากว่ากำหนด ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ 
 
 13. การรายงานผลการวัดและประเมินผลการเรียน 
  การวัดและประเมินผลการเรียน  ที่จะต้องรายงานให้ทันตามกำหนดเวลาตามปฏิทินงานฝ่ายวิชาการ 
ซึ่งหากล่าช้ากว่ากำหนดถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ 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 คิดวิเคราะห์และ
เขียน 
(ครูผู้สอน) 
  13.4 การบันทึกข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบลงในโปรแกรม
BookmarkII 
 
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
 1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) (ปพ.1) 
  เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นของหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแต่ละช่วงชั้น ได้แก่ ผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม   ผลการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์   เขียน  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนจะต้องจัดทำและออกเอกสารนี้ให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อจบการศึกษาแต่ละช่วงชั้น เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 
 - แสดงผลการเรียนของผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน 
 - รับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามข้อมูลที่บันทึกในเอกสาร 
 - ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกศึกษาของผู้เรียน 
 - ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงานหรือ ขอรับสิทธิประโยชน์อื่นใดท่ีพึงมี 
พึงได้ตามวุฒิการศึกษานั้น 
 
 2.  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) (ปพ.2) 
  เป็นวุฒิบัตรที่มอบให้ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกาศและรับรองวุฒิ
การศึกษาของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับศักดิ์และสิทธิต่างๆ ของผู้สำเร็จการศึกษาตามวุฒิแห่งประกาศนียบัตรนั้น  
ประกาศนียบัตรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  ดังนี้ 
 - แสดงวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน 



 
 

 - ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน 
 - ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา เพ่ือสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงานหรือขอรับสิทธิประโยชน์    
อ่ืนใด ที่พึงมีพึงได้ตามวุฒิการศึกษาแห่งประกาศนียบัตรนั้น 
 3.  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
เป็นเอกสารสำหรับสรุปผลการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่ละช่วงชั้น โดยบันทึก
ข้อมูลของผู้เรียนที่จบการศึกษาช่วงชั้นเดียวกัน รุ่นเดียวกัน ไว้ในเอกสารฉบับเดียวกัน เป็นเอกสารที่ผู้บริหาร     
โรงเรียนใช้สำหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนจบช่วงชั้น เป็นเอกสารทางการศึกษาที่สำคัญที่สุด ใช้เป็น
หลักฐานแสดงคุณสมบัติหรือคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน ผู้ที่มีรายชื่อในเอกสารนี้ทุกคน จะได้รับรองวุฒิทางการ
ศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา นำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
 - เป็นเอกสารสำหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้สำเร็จการศึกษา  
 - เป็นเอกสารสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองความสำเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จ 
การศึกษาแต่ละคนตลอดไป 
 
 4. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) 
 โรงเรียนจะจัดทำเอกสารนี้และมอบให้ผู้เรียนทุกคนเมื่อจบช่วงชั้น หรือจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เอกสารนี้จะใช้บันทึกผลการประเมินผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่โรงเรียนกำหนดเป็นคุณลักษณะ    
อันพึงประสงค์ของโรงเรียนแต่ละประการอย่างต่อเนื่อง และสรุปผลการประเมินเมื่อจบช่วงชั้น เพ่ือให้ผู้เรียนนำไปใช้
แสดง หรือรับรองคุณลักษณะของตน ควบคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)แบบแสดงผลการพัฒนา      
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) นำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
- แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละประการ 
- ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อสมัครทำงาน หรือเมื่อมีกรณีอ่ืนใดที่ผู้เรียนต้อง
แสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับประวัติความประพฤติหรือคุณความดีต่างๆ 
 
 5. แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 
เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทำข้ึน เพ่ือให้ผู้สอนใช้บันทึกข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน ตามแผนการ
จัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสำหรับพิจารณาตัดสินผลการเรียนแต่ละรายวิชา 
เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์  ดังนี้ 
- ใช้เป็นเอกสารประกอบการดำเนินงานในการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน 
- ใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ รายงานและรับรองข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการวัดและประเมินผลการ
เรียน 



 
 

 6. เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) 
เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทำข้ึนเพื่อบันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนแต่ละคน  
ตามเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวมทั้งข้อมูลด้านอื่นๆ ของผู้เรียนทั้งท่ีบ้านและโรงเรียน 
โดยจัดทำเป็นเอกสารรายบุคคล เพ่ือใช้สำหรับสื่อสารให้ผู้ปกครองของผู้เรียนแต่ละคนได้ทราบผลการเรียนและ
พัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล นำไปใช้ประโยชน์  
ดังนี้ 
- รายงานผลการเรียน ความประพฤติ  และพัฒนาการของผู้เรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ 
- ใช้เป็นเอกสารสื่อสาร ประสานงานเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน 
- เป็นเอกสารหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการต่างๆ ของผู้เรียน 
 
 7. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 
เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทำข้ึน เพ่ือใช้เป็นเอกสารสำหรับรับรองสถานภาพผู้เรียนหรือผลการเรียนของผู้เรียนเป็นการ
ชั่วคราวตามที่ผู้เรียนร้องขอ ทั้งกรณีที่ผู้เรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนและเม่ือจบการศึกษาไปแล้ว ใบรับรองผล
การศึกษา นำไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 
- รับรองความเป็นผู้เรียนของโรงเรียนที่เรียนหรือเคยเรียน 
- รับรองและแสดงความรู้ วุฒิของผู้เรียน 
 - ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ  สมัครเข้าทำงาน หรือเมื่อมีกรณีอ่ืนใดที่
ผู้เรียนต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู้ หรือสถานะ การเปน็ผู้เรียนของตน 
 - เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใช้สิทธิ์ความเป็น ผู้เรียน หรือการได้รับการรับรองจาก
โรงเรียน 
 
 8. ระเบียนสะสม (ปพ.8) 
เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทำข้ึนเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคล  โดยจะ
บันทึกข้อมูลของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ปี  ระเบียน
สะสม นำไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 
- ใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผู้เรียน 
- ใช้เป็นข้มูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ  ผลการเรียนและการปรับตัวของผู้เรียน 
- ใช้ติดต่อสื่อสาร รายงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
- ใช้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ รับรอง และยืนยันคุณสมบัติของผู้เรียน 
  



 
 

 9. สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9) 
 เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทำข้ึน  เพ่ือแสดงรายวิชาทั้งหมดตามหลักสูตรของโรงเรียนแต่ละช่วงชั้น พร้อมด้วย
รายละเอียดของแต่ละรายวิชา ประกอบด้วย ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้  คำอธิบายรายวิชา และผลการประเมินผลการ
เรียนของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ศึกษาหลักสูตรของ โรงเรียนว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง สำหรับการวางแผนการเรียน
และใช้สิทธิ์ในการเทียบโอนผลการเรียนได้ถูกต้อง  เหมาะสมกับความสามารถของตน สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9)  
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 
- ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนในแต่ละช่วงชั้น 
- บันทึกและแสดงผลการเรียนของผู้เรียนในการเรียนแต่ละรายวิชา 
- รายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
- ใช้เป็นขอ้มูลในการเทียบโอนผลการเรียน  ในกรณีที่ผู้เรียนย้ายโรงเรียน 
- เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน รายงาน และรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 
 
 

 
 
 
 
 


