กลุ่มการบริ หารวิชาการ
1. งานพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
นางสาวนิรมล ฤกษ์ดี
- วิเคราะห์เอกสารหลักสูตร

- วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
- จัดทาโครงสร้างหลักสูตร
- นาหลักสูตรไปใช้
- นิเทศการใช้หลักสูตร
- ติดตามและประเมินผล
- ปรับปรุ งและพัฒนา

2. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
นางสาวนิรมล ฤกษ์ดี
- ส่งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการจัดการ
เรี ยนรู้
- ส่งเสริ มให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู้
- จัดให้มีการนิเทศการเรี ยนการสอน
แก่ครู
- ส่งเสริ มให้มีการพัฒนาครู

7. งานพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้

3. งานวัดผลประเมินผลและเที ยบโอนผลการเรี ยน
นางอุษณีษ์ บุญทัศโร

4. งานทะเบียนนักเรี ยน
นางสาวอาภรณ์ กาเนิดชาติ

- กาหนดระเบียบแนวปฏิบตั ิ เกี่ยวกับการ

- กาหนดระเบียบแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานทะเบียน

วัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา
- ส่ งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการวัดผล
- ส่ งเสริ มให้ครู ดาเนิ นการวัดผล
- จัดให้มีการเทียบโอนผลการเรี ยนจาก
สถานศึกษาอื่น

นักเรี ยน
- เก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียน
- จัดเตรี ยมแบบพิมพ์เอกสารตามข้อที่ 2
- จัดทาหลักฐานใบรับรอง
- แก้หลักฐานในทะเบียนนักเรี ยนเมื่อได้รับอนุญาตจาก
ผูบ้ ริ หาร และแจ้งให้ผบู ้ ริ หารทราบ
- ประสานงานการรับสมัครนักเรี ยนใหม่
- จาหน่ายนักเรี ยนออกจากทะเบียน
- ดาเนินงานเรื่ องขออนุญาตซื้ อแบบพิมพ์ต่าง ๆ
- ตรวจสอบวุฒินกั เรี ยนที่จบไปแล้ว

8. งานนิเทศการศึกษา

5. งานวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางอุษณีษ์ บุญทัศโร
ศึกษาวิเคราะห์ วิจยั การบริ หารการ
จัดการ
- ส่ งเสริ มให้ครู ศึกษาวิเคราะห์วิจยั เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู้
- ประสานความร่ วมมือในการศึกษา
วิเคราะห์ วิจยั เผยแพร่ ผลงานการวิจยั
-

6. งานพัฒนาสื่ อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
น
ศึกษา วิเคราะห์ ความจาเป็ นในการใช้
สื่อและเทคโนโลยี
- ส่ งเสริ มให้ครู ผลิต พัฒนาสื่ อ
และนวัตกรรมการเรี ยนการสอน
- จัดหาสื่ อ และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอน
- ประสานความร่ วมมือ ในการผลิต
จัดหา พัฒนา และการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
- การประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อและ
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
-

- สารวจแหล่งเรี ยนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กรพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- จัดทาเอกสารเผยแพร่ แหล่งเรี ยนรู้แก่
ครู
- จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้
รวมทั้ง พัฒนาให้เกิดองค์ความรู้
- ส่งเสริ ม สนับสนุนให้ครู ใช้แหล่ง
การเรี ยนรู้ท้งั ในและนอกโรงเรี ยน

- จัดระบบนิ เทศงานวิชาการ

9. การแนะแนวการศึกษา

10. งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

- ดาเนิ นการนิ เทศงานวิชาการ
- ประเมินผลการจัดทา
- ติดตามประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา

- จัดระบบแนะแนวทางวิชาการ

- การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และประสบการณ์

- ดาเนินการแนะแนวการศึกษา

-

การจัด ระบบนิเทศการศึกษากับ
สถานศึกษาอื่นภายใน เขตพื้นที่การศึกษา

- ติดตามและประเมินผล
- ประสานความร่ วมมือ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั

- กาหนดเกณฑ์การประเมิน

สถานศึกษาอื่นภายในเขตพื้นที่การศึกษา

จัดระบบโครงสร้างองค์กร

- วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ดาเนิ นการพัฒนางานตามแผน
- ประสานความร่ วมมือกับสถานศึกษาอื่น
- ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา

13. งานกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
11. งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความรู้ดา้ นวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาบันอื่น
ที่จดั การศึกษาแก่ชุมชน

12. งานประสานความร่ วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น

- สารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา

- ประสานความร่ วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับ

- ส่ งเสริ ม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนา

สถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
- สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
องค์กรต่าง ๆ

คุณภาพการเรี ยนรู้ในการจัดการศึกษา
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในการจัดการศึกษา ของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน
สังคมอื่น ที่จดั การศึกษา

- ปฏิบตั ิงานสนองนโยบายของโรงเรี ยน
- ส่ งเสริ มและสนับสนุนการดาเนินงานในกลุ่มสาระ
- ประสานงานกับกลุ่มสาระอื่นภายในโรงเรี ยน
และร่ วมมือกันดาเนินงานของโรงเรี ยน
- เผยแพร่ ชื่อเสี ยง และเกียรติคุณของโรงเรี ยน
- ตรวจการเรี ยนการสอนให้ดาเนินไปตามหลักสู ตร
- ส่ งเสริ ม และสนับสนุนนักเรี ยนพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ

- ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานการ

ศึกษา

การบริหารวิชาการ
แนวคิ ด
งานวิชาการเป็นงานหลัก หรือเป็นภาระกิจหลักของสถานศึกษาทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุง่ ให้กระจายอานาจในการบริหาร
จัดการไปให้สถานศึกษาให้มากทีส่ ุด ด้วยเจตนารมณ์ทจ่ี ะให้สถานศึกษาดาเนินการได้โดยอิสระ
คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิน่ และการมีส่วน
ร่วมจากผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝา่ ย ซึง่ จะเป็ นปจั จัยสาคัญทีจ่ ะทาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารและการจัดการ สามารถพัฒ นาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูต้ ลอดจนการวัดผล
ประเมินผล รวมทัง้ การวัดปจั จัยเกือ้ หนุ นการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิน่ ได้อย่างมี
คุณภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียน คล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิน่
2. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานและคุณภาพ สอดคล้อง
กับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาตนเอง และการ
ประเมินจากหน่วยงานภายนอก
3. เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรี
ยนรู้ ตลอดจนปจั จัยเกือ้ หนุ นการ
พัฒนาการเรียนรูท้ ส่ี นองความต้องการของผูเ้ รียน ชุมชนและท้องถิน่ โดยยึดผูเ้ รียนเป็นสาคัญได้
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องค์การ หน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง
ขอบข่าย/ภารกิ จ
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3. การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
4. การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
7. การนิเทศการศึกษา
8. การแนะแนวการศึกษา
9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. การส่งเสริมความรูด้ า้ นวิชาการแก่ชุมชน
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่นทีจ่ ดั การศึกษา

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
แนวทางการปฏิ บตั ิ
1.1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2544 สาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกีย่ วกับสภาพปญั หาและความต้องการของสังคม
ชุมชนและท้องถิน่
1.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อ กาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ
เป้าหมาย คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝา่ ยรวมทัง้ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
1.3 จัดทาโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ทีก่ าหนดให้มหี ลักสูตรสถานศึกษาทีส่ อดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ โดยพยายามบูร ณาการเนื้อหาสาระทัง้ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ดียวกัน และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรูต้ ามความเหมาะสม
1.4 นาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม
1.5 นิเทศการใช้หลักสูตร
1.6 ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร
1.7 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
แนวทางการปฏิ บตั ิ
2.1 ส่งเสริมให้ครูจดั ทาแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นผูเ้ รียน
เป็นสาคัญ
2.2 ส่งเสริมให้ครูจดั กระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจ ความถนัดข องผูเ้ รียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรูเ้ พื่อป้องกันและแก้ไขปญั หา การเรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์จริง และการปฏิบตั จิ ริง การส่งเสริมให้รกั การอ่าน และใฝร่ อู้ ย่างต่อเนื่อง
การผสมผสานความรูต้ ่าง ๆ ให้สมดุลกัน ปลูกฝงั คุณ
ธรรม ค่านิยมทีด่ งี าม และ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ทส่ี อดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม ทัง้ นี้โดยจัดให้บรรยากาศ
และสิง่ แวดล้อมและแหล่งเรียนรูใ้ ห้เอือ้ ต่อการจัดกระบวนการเรียนรูแ้ ละการนาภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ หรือเครือข่าย ผูป้ กครอง ชุมชน ท้องถิน่ มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
ตามความเหมาะสม
2.3 จัดให้มกี ารนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศทีร่ ว่ มมือ
ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนร่วมกันหรือแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
2.4 ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูต้ ามความเหมาะสม
3. การวัดผล ประเมิ นผลเทียบโอนผลการเรียน
แนวทางการปฏิ บตั ิ
3.1 กาหนดระเบียบแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา

3.2 ส่งเสริมให้ครูจดั ทาแผนการวัดผล และประเมินผลแต่ละรายวิชา ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
3.3 ส่งเสริมให้ครูดาเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตาม
สภาพจริงจากกระบวนการ การปฏิบตั ิ และผลงาน
3.4 จัดให้มกี ารเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่
น
สถานประกอบการและอื่น ๆ ตามแนวทางทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกาหนด
3.5 พัฒนาเครือ่ งมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน
4. งานทะเบียนนักเรียน
แนวทางการปฏิ บตั ิ
4.1 กาหนดระเบียบแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับงานทะเบียนของโรงเรียน
4.2 ดาเนินการลงทะเบียน กรอกข้อมูลประวัตขิ องนักเรียนในทะเบียนทัง้ ทะเบียนตาม
ระเบียบและในโปรแกรม STUDENT2544 ให้ชดั เจน ครบถ้วน และถูกต้อง
4.3 จัดเตรียมเอกสารทีเ่ กีย่ วกับการรับมอบตัวนักเรียน ดาเนินการเกีย่ วกับการรับมอบตัว
นักเรียน ออกเลขประจาตัวให้กบั นักเรียนเข้าใหม่ทุกคน พิมพ์รายชื่อนักเรียนใหม่
ตรวจหลักฐานการรับนักเรียน ดาเนินการจาหน่ายนักเรียนให้จานวนนักเรียนเป็น
ปจั จุบนั จัดทาบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย
4.4 จัดทาแบบฟอร์ม แบบคาร้องต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในงานทะเบียน เช่น แบบคาร้องขอเปลีย่ นชื่อสกุล
แบบคาร้องขอ รบ. แบบคาร้องขอลาออก แบบคาร้องขอใบรับรองต่าง ๆ คาร้องขอใบสุทธิ
4.5 ดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ทใ่ี ช้ในงานทะเบียน รับผิดชอบงานครุภณ
ั ฑ์ทเ่ี กีย่ ว
กับงานทะเบียนวัดผล จัดซือ้ แบบพิมพ์ต่างๆ เช่น ระเบียนแสดงผลการเรียน แบบพิมพ์
ประกาศนีบตั ร ฯลฯ
4.6 ดาเนินการนักเรียนย้ายออกในช่วงระหว่างปีการศึกษา
4.7 จัดทาสถิตนิ กั เรียนทีม่ าเรียนเป็นรายวัน สถิตทิ างการศึกษา ควบคุมสถิตกิ ารรับ การ
จาหน่ายนักเรียน ติดตามนักเรียนทีข่ าดเรียนนาน
4.8 ดาเนินการเกีย่ วกับการรับคาร้อง ขอแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน เช่น แก้ช่อื ชื่อสกุล
วันเดือน ปีเกิด ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
4.9 ประสานงานกับกลุ่มทีด่ แู ลนักเรียนเพื่อแจ้งการเปลีย่ นแปลงรายชื่อ /จานวนนักเรียน
4.10 รายงานจานวนนักเรียนทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงจานวนให้ผบู้ ริหารทราบ
4.11 จัดทาและตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ถูกต้องและเป็ นปจั จุบนั อยู่ เสมอ
ออกใบระเบียนแสดงผลการเรียนให้นกั เรียนทีจ่ บประโยคการศึกษาจัดเก็บหลักฐานให้
เรียบร้อยและปลอดภัย
4.12 ออกจดหมายลงทะเบียนถึงผูป้ กครอง และเชิญมาพบเมือ่ ตรวจสอบว่าผลการเรียนมี
ปญั หา ประสานงานกับงานวัดผลเพื่อดาเนินการให้เรียบร้อย
4.13 จัดทาใบประกาศนียบัตรให้กบั นักเรียนทีจ่ บการศึกษา จัดทาทะเบียนคุมให้เรียบร้อย
และถูกต้อง

4.14 ตรวจสอบวุฒนิ กั เรียนทีจ่ บไปแล้ว
4.15 ดาเนินการออกเอกสารรับรองผลการเรียน เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน
4.16 ดาเนินการเกีย่ วกับการรับคาร้องต่าง ๆ เช่น การผ่อนผันการเรียน การหยุดพักการ
เรียน การเปลีย่ นแปลงวิชาเรียน การขอเพิม่ วิชาเรียน นาเสนอผูบ้ ริหารสถานศึกษา
อนุมตั ิ
4.17 รับผิดชอบการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับงานทะเบียน เช่น ทะเบียน
นักเรียน ใบมอบตัว ระเบียนแสดงผลการเรียน
4.18 ดาเนินการพิมพ์ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) เก็บรูปถ่ายสาหรับทา ปพ.1 จัดพิมพ์และ
ดาเนินการให้ผอู้ านวยการสถานศึกษาลงนาม
4.19 เผยแพร่ระเบียบแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง โดยทาป้ายประกาศ หรือแจกเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร แจ้งระเบียบการให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบ
4.20 ประเมินผลการปฏิบตั งิ านทะเบียน
4.21 รายงานผลการจบหลักสูตรนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 และช่วงชัน้ ที่ 4
5. งานวิ จยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แนวทางการปฏิ บตั ิ
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพ
รวมของโรงเรียน
5.2 ส่งเสริมให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใ้ ห้แต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
5.3 ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจยั
หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว
องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่น
6. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
แนวทางการปฏิ บตั ิ
6.1 ศึกษา วิเคราะห์ ความจาเป็นในการใช้ส่อื และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารงานวิชาการ
6.2 ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
6.3 จัดหาส่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานด้าน
วิชาการ
6.4 ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้ส่อื นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น
7. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
แนวทางการปฏิ บตั ิ
7.1 สารวจแหล่งการเรียนรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทัง้ ในสถานศึกษา
ชุมชน ท้องถิน่ ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาใกล้เคียง

7.2 จัดทาเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรูแ้ ก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน และสถาบันอื่น ทีจ่ ดั การศึกษาในบริเวณใกล้เคียง
7.3 จัดตัง้ และการพัฒนาแหล่งการเรียนรูร้ วมทัง้ พัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ และประสานความ
ร่วมมือสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นทีจ่ ดั
การศึกษา ในการจัดตัง้ ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรูท้ ใ่ี ช้รว่ มกัน
8. งานนิ เทศการศึกษา
แนวทางการปฏิ บตั ิ
8.1 จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ
8.2 ดาเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบทีห่ ลากหลาย และ
เหมาะสมกับสถานศึกษา
8.3 ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
8.4 ติดตามประสานงานกับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงาน
วิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา
8.5 การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถาน
ศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
9. การแนะแนวการศึกษา
แนวทางปฏิ บตั ิ
9.1 จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน
9.2 ดาเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา
9.3 ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถาน
ศึกษา
9.4 ประสานความร่วมมือ และแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และประสบการณ์ดา้ นการแนะแนวการ
ศึกษากับสถานศึกษา หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
10. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แนวทางการปฏิ บตั ิ
10.1 จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา
10.2 กาหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
ศึกษาและตัวชีว้ ดั ของกระทรวง เป้าหมายความสาเร็จของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หลัก
เกณฑ์และวิธกี ารประเมินของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา
10.3 วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุผลตามเป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา
10.4 ดาเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

10.5 ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นในการปรับปรุง และการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
10.6 ประสานงานกับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
10.7 ประสานงานกับสานักรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการ
ประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
11. งานส่งเสริ มและสนับสนุนความรู้ด้านวิ ชาการแก่บคุ คล ครอบครัว องค์กร
หน่ วยงาน สถาบันอื่น ที่จดั การศึกษาและชุมชน
แนวทางการปฏิ บตั ิ
11.1 สารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา
รวมทัง้ ความต้องการในการได้รบั การ
สนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล
11.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใ้ นการจัดการ
ศึกษาของบุคคล ครอบครัวองค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นทีจ่ ดั การศึกษา
11.3 จัดให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัวองค์กร หน่ วย
งาน และสถาบันสังคมอื่นทีจ่ ดั การศึกษา
12. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิ ชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
แนวทางการปฏิ บตั ิ
12.1 ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ ทีจ่ ดั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและระดับอุดมศึกษา ทัง้
บริเวณใกล้เคียง ภายในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ต่างเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
12.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทัง้ ภายในประเทศ
และต่างประเทศ
13. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
แนวทางการปฏิ บตั ิ
13.1 ปฏิบตั งิ านสนองนโยบายของโรงเรียน
13.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานในกลุ่มสาระ
13.3 ประสานงานกับกลุ่มสาระอื่นภายในโรงเรียน และร่วมมือกันดาเนินงานของโรงเรียน
13.4 เผยแพร่ช่อื เสียง และเกียรติคุณของโรงเรียน
13.5 ตรวจการเรียนการสอนให้ดาเนิ นไปตามหลักสูตร
13.6 ส่งเสริม และสนับสนุนนักเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา
1. เป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
2. เป็นทีป่ รึกษาของผูบ้ ริหารโรงเรียนเกีย่ วกับงานวิชาการ
3. ให้มกี ารกาหนดแนวปฏิบตั งิ าน วางแผน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน และตัดสินใจ
แก้ปญั หางานวิชาการ
4. ควบคุมดูและและประสานงานในฝา่ ยวิชาการ ให้ดาเนินไปตามหลักสูตร ระเบียบและนโยบาย
ของโรงเรียน
5. ประสานงานกับฝา่ ยต่าง ๆ ในการวางแผนพัฒนางานวิชาการ ให้เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์นโยบาย
ของโรงเรียน
6. ควบคุมดูแล และประสานการปฏิบตั งิ านของหัวหน้ากลุ่มสาระ ทัง้ ทางด้านกระบวนการเรียนการ
สอน กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน คุณธรรม จริยธรรมของผูเ้ รียน การดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียน
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระ มีความพร้อมในการดาเนินงานให้บงั เกิดผลดี จัดให้มวี สั ดุ
อุปกรณ์ ครภัณฑ์ และจัดสรรงบประมาณให้อย่างเหมาะสม
8. ส่งเสริม สนับสนุน ในด้านสื่อการเรียนการสอน งานวิจยั และความรูท้ างวิชาการ เพื่อให้ครู
พัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของผูเ้ รียน
9. สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของบุคลากรการบริหารงานวิชาการ
10. ติดตาม ดูแล และประเมินการทดลองปฏิบตั งิ านราชการ
11. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของหัวหน้ากลุ่มสาระและครูอาจารย์ทเ่ี กีย่ วข้อง
12. ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ตามทีผ่ อู้ านวยการสถานศีกษามอบหมาย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
1. วางแผนการดาเนินงานวิชาการ กาหนดสาระหลักสูตรระดับสถานฬึษาและนแวการจัดสัดส่วน การ
เรียนรูแ้ ละกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญาของท้องถิน่
2. จัดทาคู่มอื การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียน นิเทศกากับติดตามให้คาปรึกษา
เกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ วัดผลและประเมินผลและการแนะแนวให้
สอดคล้องและเป็นไปตามมาจรฐานหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล และการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดาเนินการขอ ง
หลักสูตร
4. ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ และชุมชน เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
5. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นกั เรียน ผูป้ กครอง ชุมชน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องและนา
ข้อมูลป้อนกลับจากฝา่ ยต่าง ๆ มาพิจารณา เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
6. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจยั เกีย่ วกับพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

7. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลระดับชัน้ ระดับช่วงชัน้ และระดับกลุ่มวิชาในแต่ละปี
การศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา
8. ตรวจสอบทบทวน ประเมินมาตรฐานการบริหารงานของครูและการบริหารหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาในรอบปีทผ่ี ่านมาและใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบตั งิ านของครูและ
บริหารหลักสูตรปีการศึกษาต่อไป
9. รายงานผลการปฏิบตั งิ านและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเน้นผลการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ
เหนือสถานศึกษา สาธารณชนและผูเ้ กีย่ วข้อง

หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการ
1. ส่งเสริม สนับสนุ น และดูแลให้งานทุกงานทีเ่ กีย่ วข้องในฝา่ ยวิชาการ สามารถดาเนินการได้อย่าง
สะดวก และมีประสิทธิภาพเป็ นไปตามนโยบาย วิสยั ทัศน์ เป้าหมายของโรงเรียน
2. ควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของงานในสายงานวิชาการ งานในกลุ่มสาระให้เป็นไปตามแผนงาน
โครงการทีว่ างไว้
3. ประสานงานกับฝา่ ย /หัวหน้างานในฝา่ ยวิชาการ หัวหน้ากลุ่มวิชา และหน่ วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อให้กจิ กรรมของฝา่ ยวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
4. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยวิชาการ เสนอฝา่ ยบริหารทุกภาคเรียน
5. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีโ่ รงเรียนมอบหมาย

หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
1. ศึกษาหลักสูตร ตลอดจนวิธกี ารวัดผล ในสายวิชาของตนให้เข้าใจและสามารถนิเทศครูในกลุ่มสาระ
ได้
2. ช่วยผูบ้ ริหารสถานศึกษาวางนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ และดูแลผูเ้ รียนให้มคี ุณลักษณะตามที่
โรงเรียนมุง่ หวัง
3. วางแผนการปฏิบตั งิ านของกลุ่มสาระให้เป็นไปตามความมุง่ หมายของหลักสูตร และนโยบายของ
โรงเรียน
4. ติดตามดูแลการเรียนการสอน จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดสอนซ่อมเสริมและการสอบ
แก้ตวั
5. ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ย่างน้อยเดือนละครัง้ เพื่อรับฟงั ความคิดเห็นหรือให้การ
เสนอแนะแก้ปญั หางานวิชาการและปญั หาด้านการเรียนการสอนอื่น ๆ
6. ให้คาแนะนา นิเทศครูในกลุ่มสาระให้เข้าใจเรือ่ งหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร แบบเรียน การ
ใช้อุปกรณ์การสอน วิธกี ารสอน และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีส่ มั พันธ์กบั รายวิชา
7. ควบคุมดูแลเรือ่ งการวัดผลให้เป็นไปตามระเบียบ และให้ถูกต้องยุตธิ รรม จัดทาตารางทดสอบย่อย
8. ร่วมกับงานจัดการเรียนการสอนจัดทาตารางสอนของกลุ่มวิชา
9. จัดทาสถิตจิ านวนนักเรียนทีเ่ ลือกเรียนในกลุ่มวิชา
10. ร่วมพิจารณางบประมาณประจาปี เพื่อจัดสรรจัดทาโครงการของกลุ่ม เพื่อพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน

11. ควบคุมดูแลครูในเรือ่ งกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร
12. ควบคุมดูแลครูในกลุ่ม ให้ดาเนินงานไปตามแผนทีว่ างไว้
13. ประชุมครูในกลุ่ม เพื่อช่วยแก้ปญั หาเกีย่ วกับการเรียนการสอน การวัดผล ระเบียบวินยั ของผูเ้ รียน
และอื่น ๆ
14. เป็นคณะกรรมการดาเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน
15. ตรวจสมุด ร.บ.3/ปพ. 5 และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับงานกลุ่มสาระ
16. ติดตามดูแลการสอบแก้ตวั การสอนซ่อมเสริมแล้วสอบแก้ตวั การสอบแก้ตวั ให้เ ป็นไปตามระเบียบ
วัดผล
17. จัดให้มรี ะบบการจัดรวบรวมข้อมูลสถิติ ทาเป็นเอกสารสารสนเทศของกลุ่มสาระ ดาเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลให้เป็นระบบอยูเ่ สมอ
18. ส่งเสริมให้ครูในกลุ่มวิชาได้มโี อกาสพัฒนาตนเองให้มคี วามรูค้ วามสามารถเพิม่ ขึน้ อยูเ่ สมอ
19. ประสานงานกับครูและหัวหน้ากลุ่มสาระอื่น ๆ เพื่อพัฒนางานวิชาการ
20. จัดซือ้ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ สาหรับกลุ่มวิชา ตลอดจนควบคุมเก็บวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ จัดทา
บัญชีให้เรียบร้อยและเป็ นปจั จุบนั
21. พิจารณาประเมินผลงานบุลากรในกลุ่ม เสนอฝา่ ยบริหารเพื่อพิจารณาความดีความชอบ
22. ติดตามดูแลการประเมินผลการเรียนการสอน การปฏิบตั งิ านโครงการ รายงานผลพร้อมปญั หา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เมือ่ สิน้ สุดภาคเรียน
23. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านของกลุ่มวิชาทุกภาคเรียน เสนอฝา่ ยบริหาร
24. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีโ่ รงเรียนมอบหมาย

รองหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ช่วยปฏิบตั งิ านของหัวหน้ากลุ่มตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
2. ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนหัวหน้ากลุ่ม เมือ่ ไม่มผี ทู้ าหน้าทีห่ วั หน้ากลุ่มหรือหัวหน้ากลุ่มไม่สามารถมา
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
3. ปฏิบตั กิ ารสอนในรายวิชาทีร่ บั ผิดชอบ
4. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านรองหัวหน้ากลุ่ม เพื่อเสนอผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขัน้
5. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีโ่ รงเรียนมอบหมาย

ครูผสู้ อน
1.
2.
3.
4.

จัดทาแผนการสอน/แผนการจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
จัดทารายงานการใช้แผนการสอน /แผนการจัดการเรียนรู้
จัดกระบวนการเรียนการสอน/กระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นนักเรียนเป็นสาคัญ
ปลูกฝงั จิตสานึกให้ผเู้ รียนเป็ นบุคคลทีม่ คี ุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์และ
วิสยั ทัศน์ของโรงเรียน
5. สร้างนักเรียนให้เป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปญั หาเป็ น สามารถสร้าง
องค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง และอยูร่ ว่ มกับสังคมได้อย่างมีความสุข

6. พัฒนาตนเอง ในด้านความรู้ และทักษะในรูปแบบต่าง ๆ ให้ท ันต่อการเปลีย่ นแปลงสังคมและ
เทคโนโลยี
7. จัดการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและความต้องการของผูเ้ รียน
และท้องถิน่
8. เลือกใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้
9. ควบคุมดูแล แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนให้มพี ฤติกรรมทีเ่ หมาะสม
10. ดาเนินการวัดและประเมินผลได้ตามหลักการประเมินผลของหลักสูตร และนาผลการประเมินมา
ใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง
11. ดาเนินการสอนซ่อมเสริมในจุดประสงค์ทน่ี กั เรียนสอบไม่ผ่าน แล้วจัดสอบแก้ตวั ให้นกั เรียนไม่
เกิน 2 ครัง้ หรือสอบแก้ตวั ตามตารางสอบแก้ตวั และให้ส่งผลการสอบแก้ตวั ผ่านหัวหน้าฝา่ ย
วิชาการในเวลาทีก่ าหนด
12. ให้ถอื เป็นหน้าทีท่ จ่ี ะต้องดาเนินการแก้ 0 ร มส มผ และรับลงทะเบียนสอนในกรณีทม่ี กี าร
ลงทะเบียนเรียนซ้าให้กบั นักเรียนในความรับผิดชอบหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
13. จัดสร้างและจัดหาสื่อสาหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนให้เหมาะสม และดูแลบารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพใช้การได้
14. ทาวิจยั ในชัน้ เรียน เพื่อนาผลการวิจยั มาใช้พฒ
ั นาการเรียนการสอน
15. นาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เทคโนโลยีและสื่อทีเ่ หมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
16. นาข้อมูลผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนมาใช่ในการพัฒนาคุ ณภาพการเรียนการสอน
17. ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นประชาธิปไตย การทางานร่วมกับผูอ้ ่นื และรับผิดชอบต่อกลุ่ม
ร่วมกัน
18. จัดสภาพสิง่ แวดล้อมในห้องเรียน ห้องกลุ่มวิชา ป้ายนิเทศ และอื่น ๆ ให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
19. รายงานผลการปฏิบตั งิ านทุกภาคเรียนต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขั น้
20. ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีห่ วั หน้ากลุ่มหรือผูบ้ ริหารมอบหมาย
21. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีโ่ รงเรียนมอบหมาย

งานจัดการเรียนการสอน
1. จัดระบบการศึกษาสนองตอบพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 15
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. จัดนักเรียนเข้าห้องเรียนและกลุ่มการเรียน ตามนโยบายของโรงเรียน
3. จัดกลุ่มวิชาเลือกทีห่ ลากหลายตามความถนัดของผูเ้ รียน
4. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มเพื่อจัดอัตรากาลังบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ประสานงานกับงานทะเบียนวัดผลประเมินผลในด้านจานวนนักเรียน การจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม การ
ลงทะเบียนรายวิชา และการลงทะเบียนในวิชาเลือกต่าง ๆ
6. จัดตารางเรียน ตารางสอน และตารางการใช้หอ้ งเรียน และจัดทาเอกสารคู่มอื ปฏิบตั งิ านวิชาการ
เพื่อเผยแพร่แก่นกั เรียน ครูอาจารย์ ผูป้ กครองและผูเ้ กีย่ วข้อง
7. ร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อกาหนดคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักเรียน และการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ เขียน เพื่อประเมินนักเรียนในแต่ละช่วงชัน้

8. สรุปรายงานการปฏิบตั งิ าน เสนอต่อผูบ้ ริหาร ทุกภาคเรียน
9. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ทีโ่ รงเรียนมอบหมาย

งานพัฒนาหลักสูตร
1. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มวิชา เพื่อจัดทาและประเมินแผนการสอน แผนการจั ดการเรียนรูแ้ ต่ละ
รายวิชา
2. ประสานงานกับฝา่ ยบริหารบุคลากรเพื่อจัดประชุม อบรมความรูท้ างด้านวิชาการ
3. ร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อกาหนดคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักเรียน และการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์เขียน เพื่อประเมินนักเรียนในแต่ละช่วงชัน้
4. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่ม วิชา งานจัดการเรียนการสอน งานทะเบียนวัดผล เพื่อจัดทาหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียน
5. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรท้องถิน่ และกระบวนการเรียนการสอนกลุ่มวิชาต่าง ๆให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรและความต้องการของชุมชน
6. สรุปรายงานผลการประเมินแผนการสอน แผนการเรียน การจัดทาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
การศึกษาหลักสูตรท้องถิน่ ให้ผบู้ ริหารทราบอย่างต่อเนื่อง
7. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ าน เสนอต่อผูบ้ ริหารทุกภาคเรียน
8. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ทีโ่ รงเรียนมอบหมาย

งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล
5 งานทะเบียนนักเรียน
5.14 ดาเนินการลงทะเบียน กรอกข้อมูลประวัตขิ องนักเรียนในทะเบียนทัง้ ทะเบียนตาม
ระเบียบและในโปรแกรม ศธ 01 ให้ชดั เจน ครบถ้วน และถูกต้อง
5.15 จัดเตรียมเอกสารทีเ่ กีย่ วกับการรับมอบตัวนักเรียน ดาเนินการเกีย่ วกับการรับมอบตัว
นักเรียน ออกเลขประจาตัวให้กบั นักเรียนเข้าใหม่ทุกคน พิมพ์รายชื่อนักเรียนใหม่ ตรวจ
หลักฐานการรับนักเรียน ดาเนินการจาหน่ ายนักเรียนให้จานวนนักเรียนเป็ นปจั จุบนั
จัดทาบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย
5.16 จัดทาแบบฟอร์ม แบบคาร้องต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในงานทะเบียน เช่น แบบคาร้องขอเปลีย่ นชื่อ
สกุล แบบคาร้องขอ รบ. แบบคาร้องขอลาออก แบบคาร้องขอใบรับรองต่าง ๆ คาร้องขอ
ใบสุทธิ
5.17 ดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ทใ่ี ช้ในงานทะเบียน รับผิดชอบงานครัณฑ์ท่ี
เกีย่ วกับงานทะเบียนวัดผล จัดซือ้ แบบพิมพ์ต่างๆ เช่น ระเบียนแสดงผลการเรียน แบบ
พิมพ์ประกาศนีบตั ร ฯลฯ
5.18 ดาเนินการนักเรียนย้ายออกในช่วงระหว่างปีการศึกษา
5.19 จัดทาสถิตนิ กั เรียนทีม่ าเรียนเป็นรายวัน สถิตทิ างการศึกษา ควบคุมสถิตกิ ารรับ การ
จาหน่ายนักเรียน ติดตามนักเรียนทีข่ าดเรียนนาน
5.20 ดาเนินการเกีย่ วกับการรับคาร้อง ขอแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน เช่น แก้ช่อื ชื่อ
สกุล วันเดือน ปีเกิด ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

5.21 ประสานงานกับกลุ่มทีด่ แู ลนักเรียนเพื่อแจ้งการเปลีย่ นแปลงรายชื่อ /จานวนนักเรียน
5.22 รายงานจานวนนักเรียนทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงจานวนให้ผบู้ ริหารทราบ
5.23 จัดทาและตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ถูกต้องและเป็ นปจั จุบนั อยูเ่ สมอ ออก
ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหในักเรียนทีจ่ บประโยคการศึกษาจัดเก็บหลักฐานให้
เรียบร้อยและปลอดภัย
1.11 ออกจดหมายลงทะเบียนถึงผูป้ กครอง และเชิญมาพบเมือ่ ตรวจสอบว่าผลการเรียนมีปญั หา
ประสานงานกับงานวัดผลเพื่อดาเนินการให้เรียบร้อย
5.24 จัดทาใบประกาศนียบัตรให้กบั นักเรียนทีจ่ บการศึกษา จัดทาทะเบียนคุมให้เรียบร้อย
และถูกต้อง
5.25 ดาเนินการออกเอกสารรับรองผลการเรียน เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน
5.26 ดาเนินการเกีย่ วกับการรับคาร้องต่าง ๆ เช่น การผ่อนผันการเรียน การหยุดพักการ
เรียน การเปลีย่ นแปลงวิชาเรียน การขอเพิม่ วิชาเรียน นาเสนอผูบ้ ริหารสถานศึกษา
อนุมตั ิ
5.27 รับผิดชอบการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับงานทะเบียน เช่น ทะเบียน
นักเรียน ใบมอบตัว ระเบียนแสดงผลการเรียน
5.28 ดาเนินการพิมพ์ใบรับรองผลการเรียน (รบ.5) เก็บรูปถ่ายสาหรับทา รบ.1-ต และ รบ.1ป จัดพิมพ์และดาเนินการให้ผอู้ านวยการสถานศึกษาลงนาม
5.29 เผยแพร่ระเบียบแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง โดยทาป้ายประกาศ หรือแจกเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร แจ้งระเบียบการให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบ
5.30 ประเมินผลการปฏิบตั งิ านทะเบียน
5.31 ดูแลรักษาเครือ่ งประมวลผล อันได้แก่ file server และคอมพิวเตอร์ในฝา่ ยวิชาการ
5.32 รายงานผลการจบหลักสูตรนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 และช่วงชัน้ ที่ 4
5.33 จัดทาเอกสารแสดงผลการเรียนเฉลีย่ สาหรับนักเรียนระดับชัน้ ม.6 ทีจ่ บหลักสูตร
5.34 สอนและปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ตามทีโ่ รงเรียนมอบหมาย
6 งานทะเบียนวัดผล
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
2.1 จัดทาบัตรนักเรียนให้กบั นักเรียน ม.1 และ ม.4 และนักเรียนระดับชัน้ อื่นทีเ่ ข้าใหม่ หรือบัตร
สูญหาย
2.2 ร่วมเป็นคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์ เขียนเพื่อประเมินนักเรียนในแต่ละช่วงชัน้
2.3 จัดหาแบบประเมิน ปพ.1-ปพ.3 ตามทีก่ รมวิชาการกาหนด
2.4 ดาเนินการศึกษา และจัดทา ปพ.4-ปพ.9 ตามหลักเกณฑ์ของสานักทดสอบ กรมวิชาการ
2.5 ดาเนินการวัดผลระดับชัน้ เรียน และระดับ สถานศึกษาทุกภาคเรียน
2.6 ดาเนินการออกเอกสารเพื่อเทียบโอนผลการเรียนให้แก่นกั เรียนทีย่ า้ ยออกหรือย้ายเข้า
2.7 ให้ขอ้ มูลและแนวทางการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อสนองต่อพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

2.8 ประสานงานและติดตามผลการเรียนของนักเรียน และจัดให้มกี ารสอนซ่ อมเสริมและสอบแก้ตวั
จนนักเรียนทุกคนสามารถจบหลักสูตร
2.9 ประสานงานกับกลุ่มวิชา เพื่อดาเนินการในเรือ่ งต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียน การ
ประเมินผลของนักเรียน
2.10 ควบคุมดูแลให้การออกเอกสารประเมินผลทุกประเภท (ปพ.1-ปพ.9) ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบปฏิบตั ิ
2.11 สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อฝา่ ยบริหารทุกภาคเรียน หรือทุกกิจกรรมทีค่ วรรายงานให้
ทราบถึงความก้าวหน้าหรืออุปสรรคในการทางาน
2.12 ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีโ่ รงเรียนมอบหมาย
หลักสูตรเดิ ม
2.13 ให้ขอ้ มูลแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับงานทะเบียนวัดผล การจบหลักสูตรของนักเรียน การสอบแก้ตวั
แก่นกั เรียน ครู-อาจารย์ ผูป้ กครองและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
2.14 ดาเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการลงทะเบียนทุกภาคเรียน
2.15 จัดซือ้ จัดหา อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการดาเนินงานต่าง ๆ รวมทัง้ แบบพิมพ์ ระเบียนแสดงผลการ
เรียน
2.16 ดาเนินการเกีย่ วกับการกรอกผลการเรียน การจัดทาหลักฐานผลการเรียนรายห้อง
2.17 ดาเนินการเรือ่ งการสอนซ่อมเสริม การสอบแก้ตวั การแก้ไขผลการเรียน
2.18 จัดทารายงานผลการเรียนรายวิชา รายห้อง เสนอฝา่ ยบริหารเพื่อตรวจสอบและอนุ มตั ิ
2.19 รายงานผลการจบหลักสูตรของนักเรียน
2.20 จัดทาใบรับรองผลการเรียน และใบรับรองความประพฤติของนักเรียน
2.21 ควบคุมดูแล ตรวจสอบการจัดทาหลักฐานใบประกาศนีบตั รของนักเรียนทีจ่ บการศึกษา
2.22 ตรวจสอบหลักฐานแสดงคุณวุฒขิ องผูส้ าเร็จการศึกษา ตามทีห่ น่วยงานอื่นขอความร่วมมือ
2.23 สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อฝา่ ยบริหารทุกภาคเรียน หรือทุกกิจกรรมทีค่ วรรายงานให้
ทราบถึงความก้าวหน้าหรืออุปสรรคในการทางาน
2.24 ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ทีโ่ รงเรียนมอบหมาย
3. งานวัดผลประเมิ นผล
3.1 ดาเนินการวัดผลประเมินผลการเรียน กลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน ให้เป็นไปตามระเบียน
ทัง้ หลักสูตรเดิม และหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
3.2 จัดทาเอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการสอบวัดผลประเมินผล เช่น ตารางสอบ การส่งข้อสอบ ร่าง
คาสังที
่ เ่ กีย่ วกับการสอบ เป็นต้น
3.3 จัดเก็บและรักษาข้อสอบ
3.4 ดาเนินการด้านการตรวจข้อสอบ
3.5 จัดตารางสอนซ่อมเสริมและตารางสอบแก้ตวั
3.6 วิเคราะห์และพัฒนาเครือ่ งมือวัดผลให้เหมาะสมกับรายวิชา สนองต่อหลักสูตร
3.7 ดาเนินการแก้ปญั หาทางการเรียนของนักเรียน โดยการประสานงานกับหัวหน้ากลุ่ม ง านแนะ
แนว เชิญผูป้ กครองประชุม เป็นต้น

3.8 สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อฝา่ ยบริหารทุกภาคเรียน หรือทุกกิจกรรมทีค่ วรรายงานให้
ทราบถึงความก้าวหน้าหรืออุปสรรคในการทางาน
3.9 ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ทีโ่ รงเรียนมอบหมาย

งานธุรการ-สารบรรณ
1. ควบคุมดูแลงานสารบรรณ หนังสือเข้าและหนังสืออกของฝา่ ยวิชาการ โดยประสานกับกลุ่ม
สาระและงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ให้ความร่วมมือผูข้ อความช่วยเหลือด้านงานวิชาการกับหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วกับวิชาการ
3. จัดให้มเี อกสารด้านหลักสูตร เอกสารทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อบริการครู
อาจารย์ และนักเรียน
4. รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของครูอาจารย์
5. รวบรวมสถิตผิ ลงานดีเด่นของกลุ่มสาระ และผลงานครูอาจารย์ทเ่ี กีย่ วกับงานด้านวิชาการ
6. ประสานงานกับงานกับฝา่ ยวัดผลและงานทะเบียน เพื่ออานวยความสะดวกแก่ครูอาจารย์และผู้
มาติดต่อกับฝา่ ยวิชาการ
7. เป็นคณะกรรมการวิชาการของโรงเรียน
8. ดาเนินงานจัดเก็บเอกสารข้อมูลทางด้านวิชาการ การวัดผลและประเมินผลให้เป็นระบบเพื่อ
รวบรวมจัดทาเป็นเอกสารสารสนเทศของงานทะเบียนวัดผล
9. ควบคุมดุแลด้านสวัสดิการของงานวิชาการ
10. ให้การต้อนรับผูป้ กครอง และบุคคลทีม่ าติดต่อหรือเยีย่ มชมดูงาน
11. ปฏิบตั กิ ารสอนและงานอื่น ๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชามอบหมาย

งานธุรการ-พัสดุฝ่ายวิชาการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดาเนินการสารวจ จัดหา จัดซือ้ วัสดุครุภณ
ั ฑ์ ของงานวิชาการ
ดาเนินการจัดเก็บรักษาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ทใ่ี ช้ในงานวิชาการ ให้เป็นระเบียบและมีบญ
ั ชีควบคุม
บริการให้คาปรึกษาแก่ครูอาจารย์และนักเรียนทีม่ าติดต่องานด้านวิ ชาการ
ประสานงานกับฝา่ ยจัดทาตารางสอน และตารางเรียน เพื่อให้การดาเนินการจัดทาตารางสอน
ของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประสานงานกับเจ้าหน้าทีง่ านทะเบียน งานวัดผล เพื่อให้การดาเนินงานทีเ่ กีย่ วกับงานวิชาการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงาน ผูม้ าติดต่อ และผูท้ ม่ี าศึกษาดูงานด้านวิชาการของโรงเรียน
เป็นคณะกรรมการวิชาการของโรงเรียน
ปฏิบตั กิ ารสอนและงานอื่น ๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชามอบหมายจากโรงเรียน

คณะกรรมการวิชาการโรงเรียน

1. เป็นทีป่ รึกษาของผูบ้ ริหารสถานศึกษา และรองผูอ้ านวยการสถานศึกษาเกีย่ วกับงานวิช าการ
ของสถานศึกษาในด้านการวางแผน การปฏิบตั งิ านตามแผน การประเมินผลงาน การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์งานวิชาการ และช่วยเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปญั หาต่าง ๆ ให้ดาเนินไปด้วย
ความราบรืน่
2. ช่วยเป็นกรรมการทีป่ รึกษาด้านการวางแผนวิชาการการกาหนดนโยบาย การจัดทาแผนงาน
และโครงการในแผนปฏิบตั กิ าร จัดทาปฏิทนิ ปฏิบตั กิ ารของโรงเรียน ตลอดจนการจัดทา
แผนภาพ แผนปฏิบตั กิ าร รายวัน รายเดือน
3. เป็นกรรมการทีป่ รึกษาและพิจารณาในด้านแผนการเรียนช่วยพิจารณาศึกษาวิเคราะห์การจัด
แผนการเรียน โดยคานึงถึงความพร้อมของอาคารสถานทีบ่ ุคลากรและวัสดุอุปกรณ์
4. เป็นกรรมการช่วยในการจัดตารางสอนประเภทต่าง ๆ ตารางสอนรวม ตารางสอนประจาวัน
ตารางสอนของครูแต่ละคน ตารางสอนประจาหมวดวิชา และตารางการใช้หอ้ งเรียน
5. เป็ นกรรมการทีป่ รึกษาให้คาแนะนางานทัวไปฝ
่ า่ ยวิชาการ ในด้านการจัดครูสอน การ
พัฒนาการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศการเรียนการสอน การจั ดสอนเสริม การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนการสอน การพัฒนาครูดา้ นวิชาการ การจัดกิจกรรมนักเรียน ด้านกลุ่มสาระ
การจัดกิจกรรมนักเรียนให้สนองความถนัดและความสามารถของนักเรียนด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียน และด้านการประเมินผลการปฏิบตั งิ านวิชาการ
6. เป็นกรรมการทีป่ รึกษาติดตามดูแลการปฏิบตั งิ านและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนใน
ด้าน การจัดทาแผนการสอน การทาบันทึกการสอนรายวิชา การจัดหา ใช้บารุงรักษาและ
ส่งเสริมการผลิตสื่อการสอน การใช้ทรัพยากร แหล่งวิชาการ สถานประกอบการ สถาน
ประกอบอาชีพอิสระ การประเมินผลงานวิชาการ
7. ช่วยสอดส่องดูแล ติดตามการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ช่วยเหลือฝา่ ยวิชาการในการควบคุมดูและและติดตามการเรียนการสอน และการให้บริการ
เอกสารงานวิชาการเพื่อสะดวกในการปฏิบตั จิ ดั ทา
8. ให้คาแนะนานิเทศการดาเนินงานการเรียนการสอนเพื่อให้สมั ฤทธิผลตามหลักการ และ
จุดหมายหลักสูตร
9. ช่วยหัวหน้าฝา่ ยวิชาการ สอดส่องดูแลให้คณะครูอาจารย์ผสู้ อนสามารถดาเนินงานตาม
ภาระหน้าทีใ่ ห้เรียบร้อยราบรืน่ ตามแผนปฏิบตั กิ าร ปฏิทนิ งานของโรงเรียน ของฝา่ ย กลุ่มสาระ
และงานต่าง ๆ

ครูพ่อครูแม่
1. รับรายชื่อนักเรียนในห้องทีเ่ ป็นครูพ่อครูแม่ทง่ี านวิชาการ ตรวจสอบจานวนความถูกต้อ ง
ตัวสะกดการันต์ของชื่อ ชื่อสกุล
2. ตรวจสอบนักเรียนทีไ่ ม่มาเรียนติดต่อกัน 7 วันทาการ หลังจากเปิดภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียน
ที่ 2 แล้วรายงานทะเบียนวัดผล
3. รับข้อมูลจากฝา่ ยทะเบียนวัดผล ในกรณีนกั เรียนขอเปลีย่ นชื่อ -ชื่อสกุล ขอพักการเรียน ขอ
ลาออกหรือโรงเรียนคัดชื่อออก

4. สารวจข้อมูลรายวิชาเรียนของนักเรียนในห้องทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาเรือ่ งรายวิชาบังคับแกน
บังคับเลือก เลือกเสรี กิจกรรม รหัสวิชา วิชาพืน้ ฐาน วิชาเพิม่ เติม
5. ให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่นกั เรียนในเรือ่ งหลักสูตร การประเมินผล การทดสอบก่อนเรียน การวัด
รายจุดประสงค์ การสอบระหว่างภาค ปลายภาค และการประเมินด้านจิตพิสยั การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ การประเมินการ
ผ่านกิจกรรม
6. กากับติดตาม แนะนาแนวทางการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการสอบแก้ตวั ในกรณีทน่ี กั เรียนได้ผลการ
เรียน 0 ร มส หรือ มผ
7. เก็บข้อมูลนักเรียนเกีย่ วกับผลการเรียน ผลการสอบแก้ตวั ผลการเรียนซ้าและเอกสารอื่น ๆ ที่
ฝา่ ยวิชาการมอบให้เพื่อแจ้งให้ถงึ นักเรียน และแก้ในสมุดประจาตัวนักเรียน
8. ช่วยรับชาระเงินค่างลงทะเบียนเรียนของนักเรียนในแต่ละภาคเรียน นาส่งเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
9. หลังการสอบปลายภาคเรียนให้จดั ทา ต.2 ก. ส่งทีง่ านทะเบียนวัดผล และจัดทาสมุดประจาตัว
นักเรียน (รบ.4/ปพ.6/ปพ.8)ให้เรียบร้อยก่อนส่งถึงผูป้ กครองนักเรียน
10. แก้ไขผลการสอบแก้ตวั ในสมุดประจาตัวนักเรียน (รบ.4//ปพ.8)
11. ให้คาแนะนาแก่นกั เรียนทีม่ เี วลาเรียนไม่ครบ 60% และ 80 % ในการขอมีสทิ ธิ ์สอบ รวมถึง
แนะนานักเรียนเกีย่ วกับการลงทะเบียนวิชาเรียนในแต่ละภาคเรียนให้ถูกต้องตามแผนการเรียน
12. ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ตามทีโ่ รงเรียนมอบหมาย

งานนิเทศภายใน
1. ส่งเสริมและสนับสนุ นให้มกี ารนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อแก้ปญั หาด้านการเรียนการสอน
พัฒนาการเรียนการสอน สร้างขวัญและกาลังใจแก่ครูอาจารย์
2. ให้การสนับสนุนกลุ่มสาระต่าง ๆ ในการนิเทศภายใน ให้เกิดการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
3. ร่วมมือกับงานบริหารบุคลากรเพื่อให้มกี ารนิเทศภายใน ครูอาจารย์ได้มโี อกาสสร้างเสริม
ประสบการณ์ดว้ ยการศึกษาดูงาน หรือศึกษาเปรียบเทียบ ในลักษณะเจาะลึกเฉพาะกลุ่มสาระ
4. ส่งเสริมให้หมวดวิชาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ตรงและเต็มเวลา เพื่อบรรลุจดุ ประสงค์การ
เรียนรู้
5. ศึกษารูปแบบวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
การจัดกิจกรรมนักเรียนนักเรียน เพื่อนาผลมาวิเคราะห์วจิ ยั ให้เกิดผลดีในการพัฒนางาน
วิชาการของโรงเรียน
6. ติดตามประสานงานและประเมินผลการปฏิบตั งิ านการนิเทศภายใน แล้วรายงานโรงเรียนเพื่อ
วินิจฉัยสังการต่
่
อไป
7. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษามอบหมาย

งานวิจยั และส่งเสริมงานวิจยั
1. ดาเนินการส่งเสริมให้ครูอาจารย์จดั ทาผลงานวิจยั ในชัน้ เรียน โดยให้ก ารสนับสนุน แนะนา
ช่วยเหลือ เพื่อให้ครูอาจารย์สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มวิชา เพื่อให้เกิดการประเมินงานต่าง ๆ อย่างมีระบบ
3. ดาเนินการวิจยั ในเรือ่ งทีส่ ามารถนามาพัฒนางานวิชาการ
4. ดาเนินการวิจยั ในเรือ่ งสามารถนามาพัฒนางานวิชาการ
5. ให้บริการเกีย่ วกับเอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจยั ทางการศึกษา เอกสารเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของครู และการประกาศเกียรติคุณ ให้กาลังใจแก่ราชการครูผปู้ ระสบผลสาเร็จหรือมี
ความสามารถ
6. ดาเนินการยกย่องนักเรียนทีม่ ปี รีชาญาณ หรือมีความสามารถพิเศษ
7. จัดประชุมปฏิบตั กิ ารเพื่อเสริมสร้างความความรู้ ความเข้าใจอันดีในการปฏิบตั งิ าน
8. ส่งเสริมให้ครูอาจารย์มโี อกาสไปรับการศึกษาอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานและศึกษาต่อ
ตามควรแก่กรณี
9. จัดทาเอกสารงานทางวิชาการสาหรับครู
10. จัดการสอนเสริมความรูเ้ ป็นกรณีพเิ ศษ แก่นกั เรียนทีส่ นใจ
11. ให้ความร่วมมือกับโรงเรีย นมัธยมศึกษาทุกสังกัด เพื่อประสานประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา
การศึกษาโดยส่วนรวม
12. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา หรือหน่วยงานทีเ่ อือ้ ประโยชน์ต่อการพัฒนากร
ศึกษาของโรงเรียน
13. ประเมินงานของฝา่ ยวิชาการ
14. ประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ของฝา่ ยวิชาการ
15. รวบรวมผลงานวิจยั ทัง้ ของบุคลากรในโรงเรียน และหน่วยงานภายนอก เผยแพร่ เพื่อประโยชน์
ในวงการศึกษา และเป็นแนวทางในการดาเนินงานของครูอาจารย์
16. ให้ความอนุเคราะห์หน่วยงานอื่น ๆ เกีย่ วกับงานวิจยั ทุกประเภท
17. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อฝา่ ยบริหารทุกภาคเรียน
18. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ทีโ่ รงเรียนมอบหมาย

งานข้อมูลสารสนเทศ
1. จัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนในส่วนของงานวิชาการ เกีย่ วกับ
1.1 รวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลทางวิชาการ
1.2 วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลทางวิชาการ
1.3 การนาข้อมูลมาใช้ และรายงานข้อมูลทางวิชาการ กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจยั ในโรงเรียน
3. หน้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษามอบหมาย

งานประเมินผล
1. ดูแลให้ความช่วยเหลือ เกีย่ วกับการประเมินผลงานของหน่ วยงานต่าง ๆ ของฝา่ ยวิชาการให้
เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนและทางราชการ
2. วางแผน กาหนดรูปแบบ ระบบการจัดการบริหารงานข้อมูลสารสนเทศและประเมินผลของ
กลุ่มวิชา
3. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มวิชา อาทิขอ้ มูลนักเรียนขาดเรียนในคาบเรียน ให้เป็ นปจั จุบนั
4. วิเคราะห์และพัฒนาเครือ่ งมือทดสอบและประเมินผลงาน ผลการปฏิบตั งิ านและรายงานผลการ
วิเคราะห์
5. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านเสนอต่อผูบ้ ริหารทุกภาคเรียน
6. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ทีโ่ รงเรียนมอบหมาย

แผนกลยุทธ์ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

แผนกลยุทธ์งานวิ ชาการ
(ปี พ.ศ.2547-2550)
แผนกลยุทธ์ระดับองค์กร
1. ส่งเสริ มให้ครูมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิ ชาชีพครู
ลาดับที่
แผนงาน
กิ จกรรม
1 โครงการส่งเสริมให้ครูพฒ
ั นาการเรียน 1. การจัดทาแผนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็น
การสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
สาคัญ
2. เวทีแสดงศักยภาพของนักเรียน
3. แสดงผลงานนักเรียน
4. พัฒนาและส่งเสริมการอ่าน
5. Bicycle Rally
6. การวิจยั ในชัน้ เรียน
2. พัฒนาผูเ้ รียนให้มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ
ลาดับที่
แผนงาน
โครงการ
1 โครงการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา 1. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการ
2 โครงการพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณภาพ 1. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ที่
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ
พึงประสงค์เป็นสมาชิกของครอบครัว

ชาติ
2.
3.

4.
5.

6.
7.
ลาดับที่

แผนงาน
8.
9.

ชุมชนและปฏิบตั ติ นตามระบอบ
ประชาธิปไตย
อนุรกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม
พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามสามารถในการคิดวิ
เคราห์สงั เคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมี
วิสยั ทัศน์
พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร
พัฒนาผูเ้ รียนให้มที กั ษะในการแสวง หา
ความรูด้ ว้ ยตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาผูเ้ รียนให้มที กั ษะในการทางาน
และมีเจตคติทด่ี ตี ่ออาชีพสุจริต
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีสุขนิสยั สุขภาพกาย
สุขภาพจิตทีด่ ี
โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษา
พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติ

3. ส่งเสริ มบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ลาดับที่
แผนงาน
กิ จกรรม
1 โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชท้องถิน่ 1. จัดทาห้องแสดงพันธุกรรมพืชท้องถิน่
7. จัดบรรยากาศและสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการ
เรียนรู้

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาฝ่ ายวิชาการ

แนวการประเมินมาตรฐานด้ านผู้เรียน
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาชาติ
เพื่อให้การจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ จึงกาหนดให้ผสู ้ อนดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ผูส้ อนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้มีหน้าที่ส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกมาตรฐาน
2. ผูส้ อนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มีหน้าที่ประเมินในมาตรฐานที่สถานศึกษากาหนด
3. อาจารย์ที่ปรึ กษามีหน้าที่ส่งเสริ ม พัฒนาและประเมินนักเรี ยนในปกครองทุกคนในทุก
มาตรฐาน
4. การประเมินควรใช้วธิ ีการหลากหลาย และเป็ นการประเมินเชิงประจักษ์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึ ประสงค์
ตัวบ่ งชี้
1. มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ และปฏิบตั ิตนตามระเบียบและหลักธรรมเบื้องต้นของแต่ละศาสนา
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต (และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สาหรับระดับอาชีวศึกษา)
3. มีเมตตากรุ ณา เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ และเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม
4. ประหยัด (ใช้สิ่งของทั้งของตนเองและส่ วนรวมอย่างประหยัดและคุม้ ค่า )
แนวปฏิบัติในการวัดผล
1. แบบสอบถาม
2. แบบสังเกต
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 1
ระดับ 1 ปฏิบตั ิตนตามระเบียบวินยั ของโรงเรี ยนและหลักธรรมทางศาสนา

ระดับ 2 ปฏิบตั ิตนตามระเบียบวินยั และหลักธรรมทางศาสนา และแก้ไข ปรับปรุ งตามคาแนะนา
ของบุคคลรอบข้าง
ระดับ 3 สร้างแนวปฏิบตั ิตามระเบียบวินยั และหลักธรรมของศาสนาได้ดว้ ยตนเองมีการปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนื่อง
ระดับ 4 ร่ วมมือกับเพื่อหรื อชุมชนสร้างระเบียบวินยั และแสวงหาหลักธรรมมาเป็ นแนวทาง
ดาเนินชีวติ และเผยแพร่ แก่นกั เรี ยนและชุมชน
ระดับ 5 จัดหรื อมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูบุคคลหรื อคณะบุคคลที่ปฏิบตั ิตน
ตามวินยั และหลักธรรมของศาสนา เพื่อเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 2
ระดับ 1 แสดงความ ซื่อสัตย์สุจริ ต เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
ระดับ 2 ปรับปรุ งตนเองให้มีความ ซื่อสัตย์สุจริ ตตามคาแนะนาของบุคคลรอบข้าง
ระดับ 3 แสดงความ ซื่อสัตย์สุจริ ตด้วนตนเองและปฏิบตั ิเป็ นนิสัย
ระดับ 4 ร่ วมมือกับเพื่อนนักเรี ยนหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมในกลุ่ม ปฏิบตั ิให้เป็ นประโยชน์แก่
บุคคล ชุมชน และสังคม แสดงความซื่ อสัตย์สุจริ ต และเผยแพร่ วธิ ี ปฏิบตั ิให้แก่เพื่อนและชุมชน
ระดับ 5 จัดหรื อมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่มีความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ตเพื่อเป็ นสิ่ งจูงใจให้บุคคลในสังคมปฏิบตั ิตามด้วยความชื่นชมยินดี
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 3
ระดับ 1 แสดงความเมตตากรุ ณา เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่และเสี ยสละเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
ระดับ 2 ปรับปรุ งตนเองให้มีความเมตตากรุ ณา เอื้อเฟื้ อและเสี ยสละตามคาแนะนา
ระดับ 3 แสดงความเมตตากรุ ณา เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ดว้ ยตนเองและปฏิบตั ิเป็ นนิสัย
ระดับ 4 ร่ วมมือกับเพื่อนนักเรี ยนหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมในกลุ่ม ปฏิบตั ิให้เป็ นประโยชน์แก่
บุคคล ชุมชน และสังคม แสดงความเมตตากรุ ณา เอื้อเฟื้ อ และเสี ยสละต่อส่ วนรวม และเผยแพร่ วธิ ี
ปฏิบตั ิให้แก่เพื่อนและชุมชน
ระดับ 5 จัดหรื อมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลหรื อกลุ่ มบุคคลที่มีความ
เมตตา กรุ ณา เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่และเสี ยสละ เพื่อเป็ นสิ่ งจูงใจให้บุคคลในสังคมปฏิบตั ิตามด้วยความ
ชื่นชมยินดี
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 4
ระดับ 1 ใช้สิ่งของและทรัพย์สินอย่างประหยัดและคุม้ ค่าเมื่อมีคนควบคุมดูแล
ระดับ 2 ใช้สิ่งของและทรัพย์สินของตนเองและส่ วนรวมอย่างประหยัดและคุม้ ค่าเมื่อได้รับ
คาแนะนา
ระดับ 3 ใช้ สิ่งของและทรัพย์ สินของตนเองและส่ วนรวมอย่ างประหยัดและคุ้มค่ าเป็ นนิสัย
ระดับ 4 ร่ วมมือกับเพื่อนนักเรี ยนหรื อบุคคลอื่นใช้สิ่งของหรื อทรัพย์สินของตนเองและ
ส่ วนรวมอย่างประหยัดและคุม้ ค่า แล้วเผยแพร่ วธิ ี การให้แก่เพื่อนและชุมชนอื่น

ระดับ 5 จัดหรื อมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ใช้
สิ่ งของหรื อทรัพย์สินอย่างประหยัดและคุม้ ค่าทั้งของตนเองและส่ วนรวมเพื่อเป็ นสิ่ งจูงใจให้บุคคลใน
สังคมปฏิบตั ิตามด้วยความชื่นชมยินดี
เกณฑ์ การตัดสิ น
ควรปรับปรุ ง นักเรี ยนร้อยละ 0 – 49 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5
พอใช้
นักเรี ยนร้อยละ 50 – 74 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5
ดี
นักเรี ยนร้อยละ 75 - 100 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุ ณภาพ 3 – 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนเป็ นสมาชิกที่ดขี องครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบัตติ นตาม
ระบอบประชาธิปไตย
ตัวบ่ งชี้
1. เคารพและรับฟังคาแนะนาของพ่อแม่ ญาติและผูใ้ หญ่
2. รักษาสิ ทธิเสรี ภาพของตนเอง และเคารพในสิ ทธิเสรี ภาพของผูอ้ ื่น
3. มีความรู ้และปฏิบตั ิตนตามกฎหมาย ไม่เป็ นปั ญหาของสังคมและอยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็ นสุ ข
4. ร่ วมกิจกรรมในการพัฒนาสถานศึกษาและท้องถิ่น
5. รู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
แนวปฏิบัติในการวัดผล
1. แบบสอบถาม
2. แบบสังเกต
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 1
ระดับ 1 เคารพและรับฟังคาแนะนาของพ่อแม่ ญาติและผูใ้ หญ่ ภายใต้การควบคุมดูแล
ระดับ 2 เคารพและรับผังคาแนะนาของพ่อแม่ ญาติและผูใ้ หญ่ได้อย่างเหมาะสม
ระดับ 3 ยอมรับและเห็นประโยชน์ คุณค่า ของการเคารพและรับฟังคาแนะนาของพ่อแม่ญาติ
และผูใ้ หญ่
ระดับ 4 ร่วมกิจกรรมของสังคมเพื่อนาไปสู่การพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม
ระดับ 5 ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี และชื่นชม ยกย่อง ผูท้ ี่ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างเพื่อให้
เกิดค่านิยมที่ดีของสังคม
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 2
ระดับ 1 รู้จกั ใช้สิทธิเสรี ภาพของตนเอง
ระดับ 2 ยอมรับ เห็นคุณค่าและปฏิบตั ิตามสิ ทธิเสรี ภาพ
ระดับ 3 รักษาสิ ทธิเสรี ภาพของตนเอง และเคารพในสิ ทธิเสรี ภาพของผูอ้ ื่น

ระดับ 4 ร่ วมมือกับชุมชนจัดกิจกรรมเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจในด้านการรักษาสิ ทธิ
เสรี ภาพ ของตนเอง และเคารพในสิ ทธิ เสรี ภาพของผูอ้ ื่น สร้างค่านิยมที่ดีให้กบั สังคม
ระดับ 5 ชื่นชม ภูมิใจ และยกย่องผูท้ ี่รักษาสิ ทธิ เสรี ภาพของตนเอง และเคารพในสิ ทธิ เสรี ภาพ
ของผูอ้ ื่น
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 3
ระดับ 1 มีความรู้แปละปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบประเพณี ของสังคม โดยหวังผล
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง
ระดับ 2 รับฟังข้อวิจารณ์ของผูอ้ ื่นและนามาปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบประเพณี ของสังคม
ระดับ 3 ยอมรับและเห็นคุณค่าการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบประเพณี ของสังคม
ระดับ 4 ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบประเพณี ของสังคม
ระดับ 5 ชื่นชม และยกย่องผูป้ ฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบประเพณี ของสังคม
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 4
ระดับ 1 เข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ โรงเรี ยน และท้องถิ่นกาหนด
ระดับ 2 สมัครใจเข้าร่ วมและเสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยนและ
ท้องถิ่น
ระดับ 3 มีส่วนร่ วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาและท้องถิ่น
ระดับ 4 นาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่ วมกิจกรรมไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
ระดับ 5 มีส่วนร่ วมในการพัฒนา สื บทอดกิจกรรมอันดีงามของโรงเรี ยนและท้องถิ่นด้วยความ
ภาคภูมิใจ
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 5
ระดับ 1 รู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ โดยมีผอู ้ ื่นกากับดูแลอย่างใกล้ชิด
ระดับ 2 รู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ โดยมีผอู ้ ื่นคอยเตือนและชักชวนให้ปฏิบตั ิ
ระดับ 3 รู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ดว้ ยตนเองอย่างสม่าเสมอ
ระดับ 4 รู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์โดยเป็ นที่ยอมรับและเป็ นแบบอย่างแก่ผอู ้ ื่นได้
ระดับ 5 รู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์โดยเป็ นที่ยอมรับเป็ นแบบอย่างและชักชวนผูอ้ ื่นให้
ปฏิบตั ิตาม
เกณฑ์ การตัดสิ น
ควรปรับปรุ ง นักเรี ยนร้อยละ 0 – 49 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5
พอใช้
นักเรี ยนร้อยละ 50 – 74 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5
ดี
นักเรี ยนร้อยละ 75 - 100 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีจติ สานึกที่เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวม อนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
ตัวบ่ งชี้
1. รู ้คุณค่าของสิ่ งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคม ที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อม
2. ปฏิบตั ิตนให้เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม และมีส่วนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ ค่า
แนวปฏิบัติในการวัดผล
ตัวบ่ งชี้ที่ 1 แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
1. ติดตามข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2. ละเว้นการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3. ห้ามปรามมิให้ผใู ้ ดทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ตัวบ่ งชี้ที่ 2 แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
1. สารวจข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในชุมชน
2. นาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แล้วนากลับมาใช้ใหม่
3. ร่ วมกิจกรรมอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในชุมชน
ตัวบ่ งชี้ที่ 3 แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
1. ใช้น้ าและพลังงานต่าง ๆ อย่างประหยัดและคุม้ ค่า
2. ใช้วสั ดุและเครื่ องใช้ต่าง ๆ อย่างประหยัดและคุม้ ค่า
3. ซ่อมแซมเครื่ องใช้ที่ชารุ ดให้อยูใ่ นสภาพดี แล้วนากลับมาใช้ใหม่
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 1
ระดับ 1 รู ้คุณค่าของสิ่ งแวดล้อม
ระดับ 2 รู ้คุณค่า และประโยชน์ของการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
ระดับ 3 รู ้จกั การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม โดยคานึงถึงผลกระทบต่อตนเอง
ระดับ 4 แสวงหาวิธีการอนุรักษ์และพัฒนา สิ่ งแวดล้อมมาใช้ให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพโดย
คานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง สังคม และคุณประโยชน์ในการใช้สอยอย่างคุม้ ค่า
ระดับ 5 เผยแพร่ ส่ งเสริ ม สนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุม้ ค่า
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 2
ระดับ 1 ปฏิบตั ิตามโดยคานึ งถึงประโยชน์ของส่ วนรวมและร่ วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ระดับ 2 ปฏิบตั ิตนด้วยความตั้งใจ โดยคานึงถึงประโยชน์ของส่ วนรวมและร่ วมอนุรักษ์

สิ่ งแวดล้อมนอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมาย
ระดับ 3 ยอมรับ เห็นคุณค่า และปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม
ระดับ 4 ช่วยเหลือ แนะนา เสนอแนวทางในการปฏิบตั ิตน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
อาสาลงมือปฏิบตั ิดว้ ยความเต็มใจเพื่อประโยชน์ของส่ วนรวม
ระดับ 5 ปฏิบตั ิตนด้วยความชื่นชม เชื่อมัน่ ขยายคุณประโยชน์ และพัฒนาสิ่ งแวดล้อมรวมทั้ง
พัฒนาความสามารถของทุก ๆ คนไปพร้อมกับเพื่อประโยชน์ของส่ วนรวม
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 3
ระดับ 1 มีความรู้ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ระดับ 2 เห็นคุณค่า และประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ระดับ 3 เลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ได้อย่างประหยัดและคุม้ ค่า
ระดับ 4 แสวงหาวิธีการนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพ และ
คุณประโยชน์ในการใช้สอยอย่างคุม้ ค่า
ระดับ 5 เผยแพร่ ส่ งเสริ ม สนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุม้ ค่า
เกณฑ์ การตัดสิ น
ควรปรับปรุ ง นักเรี ยนร้อยละ 0 – 49 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5
พอใช้
นักเรี ยนร้อยละ 50 – 74 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5
ดี
นักเรี ยนร้อยละ 75 - 100 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้ างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง และมีวสิ ัยทัศน์
ตัวบ่ งชี้
1. สามารถจาแนกประเภทข้อมูล เปรี ยบเทียบและมีความคิดรวบยอด
2. สามารถประเมินค่าความน่าเชื่อถือของข้อมูล รู ้จกั พิจารณาข้อดี ข้อเสี ย ความถูกผิด ระบุ
เหตุ-ผล ค้นหาคาตอบ เลือกวิธีและมีปฏิภาณในการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ อย่างสันติ
และมีความถูกต้องเหมาะสม
3. มีความคิดริ เริ่ ม มีจินตนาการ สามารถคาดการณ์และกาหนดเป้ าหมายได้
แนวปฏิบัติในการวัดผล
ตัวบ่ งชี้ที่ 1 ใช้แบบทดสอบ

ตัวบ่ งชี้ที่ 2 ใช้ 1. กาหนดสถานการณ์ให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิเพื่อแก้ปัญหา
2. แฟ้ มพัฒนางาน
ตัวบ่ งชี้ที่ 3 ใช้ 1. ชิ้นงานหรื อผลงาน
2. แฟ้ มพัฒนางาน
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 1
ระดับ 1 จาแนกสรุ ปข้อมูลตามเกณฑ์ที่กาหนดให้
ระดับ 2 จาแนก เปรี ยบเทียบ และสรุ ปข้อมูลโดยปรับปรุ งเกณฑ์ให้เหมาะสม
ระดับ 3 นาข้อเสนอของผูอ้ ื่นมาใช้ในการพัฒนาการจาแนก เปรี ยบเทียบข้อมูลสามารถสรุ ป
ผลได้อย่างละเอียด
ระดับ 4 ออกแบบวิธีการจาแนกข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาการจาแนก เปรี ยบเทียบข้อมูล
ระดับ 5 ออกแบบวิธีการจาแนกข้อมูล แล้วเลือกรู ปแบบจนได้ขอ้ สรุ ปแล้วนาเสนอเป็ นความคิด
รวบยอดที่ชดั เจน
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 2
ระดับ 1 ประเมินความน่าเชื่อถือ ข้อดี ข้อเสี ย ความถูก-ผิด ค้นหาคาตอบของข้อมูลตามหลักการ
ของผูท้ ี่กาหนดให้ได้
ระดับ 2 ประเมินความน่าเชื่อถือ ข้อดี ข้อเสี ย ความถูก-ผิด ค้นหาคาตอบของข้อมูลตามความ
เข้าใจโดยใช้หลักการที่หลากหลาย
ระดับ 3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข้อมูลได้ถูกต้องพร้อมทั้งเลือกข้อมูลมาใช้ใน
แก้ปัญหาและตัดสิ นใจอย่างเหมาะสม
ระดับ 4 นาผลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ระดับ 5 ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นนาข้อมูลมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสังคมอย่างต่อเนื่อง
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 3
ระดับ 1 ปฏิบตั ิตามแนวคิดวิธีการที่กาหนดให้
ระดับ 2 ดัดแปลงแนวคิดวิธีการปฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึนได้มากกว่า 1 แนวทาง
ระดับ 3 มีคิดริ เริ่ มและจินตนาการหาแนวทางการปฏิบตั ิงานได้หลากหลายวิธีจนได้ปฏิบตั ิงาน
ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ระดับ 4 นาผลการวิเคราะห์จากการปฏิบตั ิงานมาใช้เป็ นแนวทางในการคาดการณ์และกาหนด
เป้ าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน
ระดับ 5 ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นใช้ความคิดริ เริ่ มและจินตนาการ หาวิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิ
งานอย่างเป็ นระบบ เพื่อพัฒนาผูร้ ่ วมงานไปพร้อม ๆกันอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์ การตัดสิ น
ควรปรับปรุ ง นักเรี ยนร้อยละ 0 – 49 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5

พอใช้
ดี

นักเรี ยนร้อยละ 50 – 74 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5
นักเรี ยนร้ อยละ 75 - 100 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

มาตรฐานด้ านผู้เรียนที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร
ตัวบ่ งชี้
1. มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในกลุ่มประสบการณ์กลุ่มวิชา/กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่สาคัญ ไม่ต่า
กว่าเกณฑ์ มาตรฐานขั้นต่า (คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์
คอมพิวเตอร์ และวิชาเฉพาะสาขาสาหรับอาชีวศึกษา)
2. มีความสามารถในการใช้ภาษาสื่ อสาร
แนวปฏิบัติในการวัดผล
1. แบบสอบถาม
2. สมุด รบ. 3 ต
3. สมุด รบ.3 ป
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 1
ระดับ 1 นักเรี ยน ร้อยละ 0 – 49 มีระดับคะแนนตั้งแต่ 2 ขึ้นไป
ระดับ 2 นักเรี ยน ร้อยละ 50 – 74 มีระดับคะแนนตั้งแต่ 2 ขึ้นไป
ระดับ 3 นักเรี ยน ร้อยละ 75 – 100 มีระดับคะแนนตั้งแต่ 2 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น
ควรปรับปรุ ง นักเรี ยนมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 1
พอใช้
นักเรี ยนมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 2
ดี
นักเรี ยนมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3
เกณฑ์ การวัด ตัวบ่ งชี้ที่ 2
ระดับ 1 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสื่ อสารได้ตามความประสงค์ แต่สื่อสารได้ยงั ไม่
ชัดเจนพอ
ระดับ 2 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสื่ อสารได้ตามความประสงค์อย่างชัดเจน
ระดับ 3 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสื่ อสารได้ อธิ บายความอย่างมีเหตุผลได้กว้างขวางและ
สละสลวย
ระดับ 4 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสื่ อสารโดยเลือกใช้กลวิธีให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
บุคคลและกาลเทศะ
ระดับ 5 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสื่ อสารได้อย่างสร้างสรรค์ เลือกใช้ภาษาให้เกิดอารมณ์
คล้อยตามและน่าเชื่อถือ
เกณฑ์ การตัดสิ น

ควรปรับปรุ ง นักเรี ยนร้อยละ 0 – 49 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5
พอใช้
นักเรี ยนร้อยละ 50 – 74 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5
ดี
นักเรี ยนร้อยละ 75 - 100 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื่อง
ตัวบ่ งชี้
1. มีความกระตือรื อร้น สนใจการเรี ยนรู ้จากแหล่งต่าง ๆ รู ้จกั ตั้งคาถามเพื่อหาเหตุผล
2. รักการอ่าน สามารถใช้หอ้ งสมุด แหล่งความรู ้และสื่ อต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา
3. สามารถสรุ ปประเด็นจากการเรี ยนรู ้และประสบการณ์ได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
แนวปฏิบัติในการวัดผล
1. การสังเกต
2. แบบสอบถาม
3. บันทึกผลการร่ วมกิจกรรม
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 1
ระดับ 1 แสวงหาความรู ้ตามหัวข้อที่ครู กาหนดให้
ระดับ 2 มีความพึงพอใจในการแสวงหาความรู ้ และรู ้จกั ตั้งคาถามเพื่อหาเหตุผล
ระดับ 3 เห็นคุณค่าของการแสดงหาความรู ้ รู ้จกั เลือกแ นวทางวิเคราะห์ วิธีการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง
ระดับ 4 เห็นคุณค่าและรู ้จกั การวางแผนในการแสวงหาความรู ้ตลอดจนมีการนาความรู ้มาใช้
ให้เป็ นประโยชน์
ระดับ 5 นาข้อเสนอแนะและแนวคิดที่ได้มาหลอมรวมกับองค์ความรู ้เดิมที่มีอยูเ่ พื่อพัฒนา
แนวความคิด แบ่งปั นความรู ้ที่ได้และมีการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 2
ระดับ 1 อ่านและค้นคว้าหาความรู ้จากแหล่งความรู ้หรื อสื่ อต่าง ๆตามหัวข้อที่ครู กาหนด
ระดับ 2 อ่านและค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตัวเองอย่างหลากหลาย
ระดับ 3 เห็นคุณค่าของการอ่านและค้นคว้า สามารถวิเคราะห์เนื้อ หาอย่างมีคุณภาพ
ระดับ 4 อ่านและค้นคว้าจนเป็ นกิจนิสัย และสามารถนาความรู ้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์

ระดับ 5 ชื่นชนเชื่อมัน่ ในการเป็ นผูม้ ีนิสัยรักการอ่าน และค้นคว้าหาความรู ้ นาความรู ้ไป
เผยแพร่ และพัฒนาการเป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนอย่างต่อเนื่อง
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 3
ระดับ 1 สามารถสรุ ปประเด็นที่ได้จากการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์ตามแบบที่กาหนดให้ได้
ระดับ 2 สามารถดัดแปลงรู ปแบบในการสรุ ปประเด็นที่ได้จากการเรี ยนรู้และประสบการณ์ได้
ตามความรู้ความเข้าใจของตนเอง
ระดับ 3 สามารถสร้างรู ปแบบในการสรุ ปประเด็นที่ได้จากการเรี ยนรู้ และประสบการณ์ดว้ ย
ตนเองอย่างถูกต้อง และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ระดับ 4 นาผลสรุ ปที่ได้จากการเรี ยนรู้และประสบการณ์โดยการสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเองมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
ระดับ 5 นาข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์เรี ยนรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจนและด้วยวิธี การที่หลากหลายมา
ใช้ในการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ได้ดว้ นตนเอง และสามารถนาความรู ้ที่ได้มานั้นมาพัฒนาใช้ใน
ชีวติ ประจาวันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้
เกณฑ์ การตัดสิ น
ควรปรับปรุ ง นักเรี ยนร้อยละ 0 – 49 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5
พอใช้
นักเรี ยนร้อยละ 50 – 74 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5
ดี
นักเรี ยนร้อยละ 75 - 100 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนเห็นคุณค่าและภูมิใจในภูมิปัญญาไทย ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดี
งามของไทย
ตัวบ่ งชี้
1. รู ้จกั ท้องถิ่น รักและร่ วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. มีความรู ้ ความเข้าใจภูมิปัญญาไทย โดยเฉพาะภูมิปัญญาของท้องถิ่นและนามาใช้ได้
3. ชื่นชมและสื บสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย
แนวปฏิบัติในการวัดผล
1. แบบประเมิน
2. แบบสารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย
3. แบบรายงานการแสดงผลงาน
4. แบบสอบถามการเรี ยนรู ้และการเผยแพร่

ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 1
ระดับ 1 มีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนตามที่กาหนด
ระดับ 2 มีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนด้วยความเต็มใจ
ระดับ 3 ยอมรับ เห็นคุณค่า และร่วมพัฒนาท้องถิ่ นของตน
ระดับ 4 มีความรับผิดชอบแสวงหาความร่ วมมือและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ระดับ 5 เผยแพร่ ส่ งเสริ ม สนับสนุนแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตน
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 2
ระดับ 1 มีความรู้ ความเข้าใจภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระดับ 2 นาความรู ้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ตามคาแนะนา
ระดับ 3 นาความรู ้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้อย่างเหมาะสม
ระดับ 4 สามารถนาภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายด้วย
ความภูมิใจ
ระดับ 5 เผยแพร่ ส่งเสริ มและสนับสนุนภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ สังคม
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 3
ระดับ 1 มีส่วนร่ วมในการสื บสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นและของไ ทย
ตามที่กาหนด
ระดับ 2 มีส่วนร่ วมในการสื บสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย
ด้วยความเต็มใจ
ระดับ 3 ยอมรับ เห็นคุณค่า และร่ วมสื บสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่น
และของไทย
ระดับ 4 มีความรับผิดชอบแสวงหาความร่ วมมือและมีส่วนร่ วมในการสื บสานอนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย
ระดับ 5 เผยแพร่ ส่ งเสริ ม สนับสนุนแนวทางในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ที่ดีงาม
ของท้องถิ่นและของไทยด้วยความภาคภูมิใจ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ควรปรับปรุ ง นักเรี ยนร้อยละ 0 – 49 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5
พอใช้
นักเรี ยนร้อยละ 50 – 74 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5
ดี
นักเรี ยนร้อยละ 75 - 100 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ

มาตรฐานที่ 8 ผู้เรียนรู้จกั ตนเอง พึง่ ตนเองได้ มีบุคลิกภาพที่ดี

ตัวบ่ งชี้
1. รู้ถึงความถนัด ความสามารถ ความสนใจ ข้อดี ข้อด้อยของตนเอง และพยายามปรับปรุ ง
ตนเอง
2. เป็ นตัวของตัวเอง มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผอู ้ ื่น
3. รู ้กาลเทศะการใช้คาพูด กริ ยามารยาทและการแต่งกาย
4. สามารถกาหนดเป้ าหมาย แนวทาง ตัดสิ นใจและแก้ปัญหาของตนเองได้
แนวปฏิบัติในการวัดผล
1. แบบสอบถาม
2. แบบสังเกต
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 1
ระดับ 1 สนใจและเลือกปฏิบตั ิตามความสนใจของตนเอง
ระดับ 2 นาข้อเสนอแนะของผูอ้ ื่นมาพัฒนาความถนัด ความสามารถของตนเอง
ระดับ 3 วิเคราะห์และสร้างแนวปฏิบตั ิตามความถนัดและความสามารถของตนเอง
ระดับ 4 ปรับปรุ งและพัฒนาความถนัดความสามารถของตนเองเพื่อร่ วมกิจกรรมกับผูอ้ ื่นได้
ระดับ 5 นาความถนัดและความสามารถของตนเองมาใช้พฒั นาตนเองละสังคมอย่างต่อเนื่อง

ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 2
ระดับ 1 สามารถแสดงออกได้ตามคาสั่ง หรื อคาแนะนา
ระดับ 2 กล้าแสดงออกอย่างมัน่ ใจ พร้ อมยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
ระดับ 3 ปรับปรุ งและพัฒนาความสามารถในการแสดงออกอย่างเหมาะสมด้วยความภูมิใจและให้
เกียรติผอู ้ ื่น
ระดับ 4 ได้รับการยอมรับด้านการแสดงออก และสามารถนาไปเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ผอู ้ ื่นได้
ระดับ 5 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยความเชื่อมัน ภาคภูมิใจ ตลอดจนชักนาผูอ้ ื่นให้ปฏิบตั ิ
ตามได้
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 3
ระดับ 1 ใช้คาพูด กิริยามารยาท และแต่งกายได้ตามเหมาะสมตามคาแนะนา
ระดับ 2 ปรับปรุ งคาพูด กิริยามารยาท และแต่งกายตามกาลเทศะ
ระดับ 3 ยอมรับในคุณค่าของการใช้คาพูด กิริยามารยาท และการแต่งกายเลือกปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
เหมาะสมตามกาลเทศะ
ระดับ 4 ปฏิบตั ิตนได้ถูกต้องเหมาะสมอย่างต่อเนื่องและเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ผอู ้ ื่น
ระดับ 5 ปฏิบตั ิตนด้วยความชื่นชม เชื่อมัน่ สามารถชักนาให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิตามเพื่อเพิ่มพูนความดี
ในสังคม
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 4

ระดับ 1 กาหนดเป้ าหมายแนวทางตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาของตนเองได้ตามคาแนะนา
ระดับ 2 กาหนดเป้ าหมาย แนวทางตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาของตนเองโดยดัดแปลงวิธีการให้
เหมาะสมกับตนเอง
ระดับ 3 วิเคราะห์เป้ าหมาย เลือกแนวทางตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม
ระดับ 4 พัฒนากระบวนการแก้ปัญหาของตนเองอย่างเป็ นระบบ และมีประสิ ทธิ ภาพ
ระดับ 5 แก้ปัญหาด้วยกระบวนการที่เหมาะสม ทาให้เกิดผลดีแก่ตนเองและผูอ้ ื่น
เกณฑ์ การตัดสิ น
ควรปรับปรุ ง นักเรี ยนร้อยละ 0 – 49 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5
พอใช้
นักเรี ยนร้อยละ 50 – 74 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5
ดี
นักเรี ยนร้อยละ 75 - 100 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี

มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีทักษะในการทางานรักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผู้อนื่
ได้ และมีเจตคติที่ดตี ่ ออาชีพสุ จริต
ตัวบ่ งชี้
1. สามารถทางานตามลาดับขั้นตอนและผลงานมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทางาน พัฒนางานสามารถทางานอย่างมีความสุ ข และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง
3. สามารถทางานเป็ นทีม (ช่วยเหลือผูอ้ ื่น ไม่เอาเปรี ยบ ให้ความร่ วมมือ ยอมรับฟังความคิดเห็น
และความสามารถของผูอ้ ื่น ร่ วมรับผิดชอบผลงานของกลุ่ม )
4. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต
แนวปฏิบัติในการวัด
1. แบบสังเกต
2. แบบสอบถาม
3. ผลการปฏิบตั ิงาน
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 1
ระดับ 1 ทางานลาดับขั้นตอนตามที่ครู กาหนด โดยมีเป้ าหมายเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง
ระดับ 2 ดัดแปลงวิธีการทางานได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ตามคาแนะนา
ระดับ 3 วางแผนการทางาน และทางานเป็ นขั้นตอนได้ดว้ ยตัวเองอย่างเป็ นระบบ
ระดับ 4 ทางานตามลาดับขั้นตอนอย่างเป็ นระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ระดับ 5 ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นพัฒนาการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 2
ระดับ 1 ทางานเสร็ จตามเวลาและได้ผลงานตามที่กาหนด
ระดับ 2 ทางานด้วยความตั้งใจ เสร็ จตามเวลาที่กาหนดและงานมีคุณภาพ
ระดับ 3 ยอมรับ ชื่นชมและพัฒนาการทางานของตนเองอย่างสม่าเสมอ
ระดับ 4 มีความขยัน อดทน และละเอียดรอบคอบในการทางาน และสามารถทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
ระดับ 5 ชื่นชมและภาคภูมิใจในผลงานมีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาการทางานให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ผอู ้ ื่นได้
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 3
ระดับ 1 สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
ระดับ 2 รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และนามาดัดแปลงทางานของตนเองได้อย่างเหมาะสม
ระดับ 3 แสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วจิ ารณ์การทางานร่ วมกัน เพื่อผลสาเร็ จของงาน
ระดับ 4 ช่วยเหลือแนะนาการทางานให้กบั ผูอ้ ื่นด้วยความเต็มใจเพื่อผลงานที่เป็ นประโยชน์อย่าง
กว้างขวาง
ระดับ 5 ภาคภูมิใจในการทางานร่ วมกันและเพิ่มพูนคุณประโยชน์ไปสู่ การสร้างความกลม
เกลียวในสังคม
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 4
ระดับ 1 เห็นประโยชน์ เห็นคุณค่าในอาชีพสุ จริ ต
ระดับ 2 เลือกอาชีพสุ จริ ตที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อหารายได้ระหว่างเรี ยน
ระดับ 3 ฝึ กอาชีพเพื่อเพิ่มพูนทักษะและหารายได้ระหว่างเรี ยน
ระดับ 4 ทางานเพื่อหารายได้ระหว่างเรี ยนและพัฒนาการทางานอย่างต่อเนื่อง
ระดับ 5 ชื่นชม ภูมิใจในอาชีพสุ จริ ต และการมีรายได้ระหว่างเรี ยน
เกณฑ์ การตัดสิ น
ควรปรับปรุ ง นักเรี ยนร้อยละ 0 – 49 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5
พอใช้
นักเรี ยนร้อยละ 50 – 74 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5
ดี
นักเรี ยนร้อยละ 75 - 100 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุ ขศึกษา และพลศึกษา

มาตรฐานด้ านผู้เรียนที่ 10 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่ งชี้
1. มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. ร่ าเริ งแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกบั ครู เพื่อนและบุคคลทัว่ ไป

4. รู ้จกั ดูแลสุ ขภาพและป้ องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบตั ิภยั
แนวปฏิบัติในการวัดผล
1. แบบสอบถาม
2. แบบบันทึกน้ าหนักและส่ วนสู ง
3. แบบบันทึกสมรรถภาพทางกาย
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 1
ระดับ 1 นักเรี ยนร้อยละ 0 - 49 มีน้ าหนัก ส่ วนสู งตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับ 2 นักเรี ยนร้อยละ 50 – 74 มีน้ าหนัก ส่ วนสู งตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับ 3 นักเรี ยนร้อยละ 75 - 100 มีน้ าหนัก ส่ วนสู งตามเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์ การตัดสิ น
ควรปรับปรุ ง นักเรี ยนมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 1
พอใช้
นักเรี ยนมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 2
ดี
นักเรี ยนมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 2
ระดับ 1 นักเรี ยนร้อยละ 0 - 49 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับ 2 นักเรี ยนร้อยละ 50 - 74 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับ 3 นักเรี ยนร้อยละ 75 - 100 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์ การตัดสิ น
ควรปรับปรุ ง นักเรี ยนมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 1
พอใช้
นักเรี ยนมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 2
ดี
นักเรี ยนมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 3
ระดับ 1 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกบั ครู เพื่อนและบุคคลทัว่ ไปโดยหวังผลที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง
ระดับ 2 พัฒนาตนเองให้มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีกบั ครู เพื่อนและบุคคลทัว่ ไปโดยหวัง ผลที่จะเกิด
ขึ้นกับตนเอง
ระดับ 3 ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อครู เพื่อน และบุคคลทัว่ ไปมีอารมณ์ร่าเริ งแจ่มใส
อยูเ่ สมอ
ระดับ 4 ปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดีดา้ นมีมนุษยสัมพันธ์ มีความร่ าเริ งแจ่มใสจนได้รับคายกย่อง
ชมเชยจากสมาชิกในกลุ่ม
ระดับ 5 ปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดีดา้ นมีมนุษยสัมพันธ์ แก่บุคคลรอบข้างจนได้รับคายกย่อง
ชมเชยหรื อเชิดชูเกียรติ
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 4
ระดับ 1 สามารถดูแลสุ ขภาพและป้ องกันตนเองได้ตามคาแนะนาไม่ให้เกิดอุบตั ิภยั

ระดับ 2 สามารถดูแลสุ ขภาพและป้ องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบตั ิภยั ได้
ระดับ 3 เผยแพร่ ความรู ้ แนะนาทักษะการดูแลสุ ขภาพและป้ องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบตั ิภยั
ระดับ 4 ช่วยเหลือผูอ้ ื่นเมื่อเกิดกรณี ฉุกเฉิ น และแนะนาทักษะการดูแลสุ ขภาพและ
ระดับ 5 อุทิศตนช่วยเหลือผูอ้ ื่นเมื่อเกิดกรณี ฉุกเฉิ นและแนะนาทักษะการดูแลสุ ขภาพและ
ป้ องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบตั ิภยั ได้
เกณฑ์ การตัดสิ น
ควรปรับปรุ ง นักเรี ยนร้อยละ 0 – 49 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5
พอใช้
นักเรี ยนร้อยละ 50 – 74 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5
ดี
นักเรี ยนร้อยละ 75 - 100 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุ ขศึกษา และพลศึกษา

มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนปลอดจากสิ่งเสพย์ ตดิ ให้ โทษและสิ่งมอมเมา
ตัวบ่ งชี้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่ งเสพย์ติดให้โทษและสิ่ งมอมเมา
2. ไม่เสพย์สิ่งเสพติดและปลอดจากสิ่ งมอมเมา และไม่แสวงหาผลประโยชน์
แนวปฏิบัติในการวัดผล
1. แบบสอบถาม
2. แบบสังเกต
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 1
ระดับ 1 มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่ งเสพย์ติดและสิ่ งมอมเมาต่าง ๆ
ระดับ 2 สามารถแนะนาให้ความรู ้แก่เพื่อนเกี่ยวกับโทษของสิ่ งเสพย์ติดและสิ่ งมอมเมา
ระดับ 3 สามารถแนะนาให้ความรู ้แก่เพื่อนและบุคคลในครอบครัวเกี่ยวกับโทษของสิ่ งเสพย์สิด
และสิ่ งมอมเมา
ระดับ 4 ร่ วมวางแผนกับโรงเรี ยน จัดกิจกรรมเผยแพร่ ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่ ง
เสพย์ติดและสิ่ งมอมเมา
ระดับ 5 เข้าร่ วมกิจกรรมเผยแพร่ ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่ งเสพย์ติดและสิ่ งมอมเมา
กับชุมชน
ระดับคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ที่ 2
ระดับ 1 ไม่เสพสิ่ งเสพย์ติดและสิ่ งมอมเมาต่าง ๆ
ระดับ 2 ปฏิบตั ิตนเองให้ห่างไกลและไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่ งเสพย์ติดและสิ่ ง มอม
เมา

ระดับ 3 สามารถแนะนาให้ความรู ้แก่เพื่อนและบุคคลในครอบครัวปฏิบตั ิให้ห่างไกลและไม่
แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่ งเสพย์ติดและสิ่ งมอมเมา
ระดับ 4 ร่ วมวางแผนกับโรงเรี ยน จัดกิจ กรรมป้ องกันตนเองและผูอ้ ื่นให้พน้ จากสิ่ งเสพย์ติดและสิ่ ง
มอมเมา
ระดับ 5 เข้าร่ วมกิจกรรมเผยแพร่ การป้ องกันสิ่ งเสพย์ติดกับชุมชน
เกณฑ์ การตัดสิ น
ควรปรับปรุ ง นักเรี ยนร้อยละ 0 – 49 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5
พอใช้
นักเรี ยนร้อยละ 50 – 74 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5
ดี
นักเรี ยนร้อยละ 75 - 100 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ 3 – 5

แนวปฏิบัตงิ านฝ่ ายวิชาการ












































แนวปฏิบัติการคุมสอบ
เพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการปฏิบตั ิของผูก้ ากับการสอบ
พ.ศ.2506 ทางโรงเรี ยนจึงขอแจ้งแนวปฏิบตั ิการคุมสอบของครู อาจารย์ เพื่ อให้เป็ นแนวปฏิบตั ิที่
เหมือนกันในการคุมสอบแต่ละครั้ง จึงขอให้ครู อาจารย์ตอ้ งปฏิบตั ิดงั นี้
1. ปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการสอบและคาสั่งของหัวหน้า
เมื่อมีความจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่ งใดให้รายงานของอนุญาตต่อหัวหน้า
2. ควบคุมการสอบให้ดาเนินไปตามระเบียบแบบแผน ด้วยความเรี ยบร้อย
3. ไม่อธิ บายคาถามใดๆในข้อสอบให้เป็ นแนวทางความรู ้หรื อความคิดแก่ผเู ้ ข้าสอบ
4. ไม่กระทาสิ่ งใดๆ อันเป็ นการรบกวนแก่ผเู ้ ข้าสอบ เช่น สู บบุหรี่ ส่ งเสี ยงอึกทึก นัง่
คุยกันจนทาให้นกั เรี ยนขาดสมาธิ ในการสอบ เป็ นต้น
5. ไม่กระทากิจกรรมใด ๆ อันเป็ นการที่จะทางานในหน้าที่ไม่ได้โดยสมบูรณ์ เช่น
- การอ่านหนังสื อนิตยสาร
- การอ่านหนังสื อพิมพ์
- การถัก
- การตรวจข้อสอบ
- การทาสมุด รบ. ต่างๆ เป็ นต้น
6. ผูค้ ุมสอบต้องจัดโต๊ะกากับการสอบภายในห้องสอบ และนัง่ กากับการสอบภายใน
ห้องสอบ เพื่อมิให้นกั เรี ยนทาการทุจริ ตการสอบได้
7. ต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่ มลงมือสอบตามสมควร หากไม่สามารถมา
ปฏิบตั ิตามคาสั่งได้ดว้ ยเหตุผล ใด ๆ ก็ดี ให้รายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบโดย
ด่วน เพื่อจะได้จดั ผูก้ ากับการสอนทดแทนได้

แนวปฏิบัติการเรียนซ้า
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเรี ยนซ้ าของนักเรี ยน จากระเบียบการประเมินผลการเรี ยน กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิ การ ดังนี้
หลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนต้ น พุทธศักราช 2521(ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2533)
ข้อ 12 การเปลี่ยนระดับผลการเรี ยนให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
ถ้าสอบแก้ตวั 2 ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรี ยน "0" อีกให้ปฏิบตั ิดงั นี้
12.1.1 ถ้ าเป็ นรายวิชาบังคับแกนภาษาไทยและสั งคมศึกษาให้ เรียนซ้า
12.1.2 ถ้าเป็ นรายวิชาอื่นๆ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาที่จะให้เรี ยนซ้ า หรื อ
เปลี่ยนรายวิชาเรี ยนใหม่ (เฉพาะรายวิชาบังคับเลือกและรายวิชาเลือกเสรี ) หรื อไม่ตอ้ งสอบแก้
ตัวอีก แล้วแต่กรณี
12.2.2 ในกรณี ที่ผเู้ รี ยนได้ผลการเรี ยน "ร" โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย
เมื่อผูเ้ รี ยนได้เข้าสอบหรื อส่ งผลงานที่ติดค้างอยูเ่ สร็ จเรี ยบร้อยแล้วหรื อแก้ปัญหาเสร็ จสิ้ นแล้วให้ได้
ระดับ
ผลการเรี ยนไม่เกิน "1" การเปลี่ยนผลการเรี ยน "ร" ให้กระทาให้เสร็ จสิ้ นภายในภาค
เรี ยนถัดไปถ้ าผู้เรียนไม่ มาดาเนินการแก้ "ร" ตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ นี้ ให้ เรียนซ้า ยกเว้นมี
เหตุสุดวิสัย ให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา ที่จะขยายเวลาการแก้ "ร" ออกไปอีก 1 ภาคเรี ยน
แต่เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วให้เรี ยนซ้ าหรื อ เปลี่ยนรายวิชาใหม่ได้ในกรณี ที่เป็ นรายวิชาบังคับเลือกและวิชา
เลือกเสรี
หลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524(ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2533)
ข้อ 12 การเปลี่ยนระดับผลการเรี ยนให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
ถ้าสอบแก้ตวั 2 ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรี ยน "0" อีกให้ปฏิบตั ิดงั นี้

12.1.1 ถ้ าเป็ นรายวิชาบังคับแกนให้ เรียนซ้า
12.1.2 ถ้าเป็ นรายวิชาอื่นๆ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาที่จะให้เรี ยนซ้ า หรื อ
เปลี่ยนรายวิชาเรี ยนใหม่ (เฉพาะรายวิชาบังคับเลือกและรายวิชาเลือกเสรี ) หรื อไม่ตอ้ งสอบแก้
ตัวอีก แล้วแต่กรณี
12.1.3 ในกรณี ที่ผเู้ รี ยนได้ผลการเรี ยน "ร" โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุ
สุ ดวิสัย เมื่อผูเ้ รี ยนได้เข้าสอบหรื อส่ งผลงานที่ติดค้างอยูเ่ สร็ จเรี ยบร้อยแล้วหรื อแก้ปัญหาเสร็ จสิ้ นแล้วให้
ได้ระดับผลการเรี ยนไม่เกิน "1" การเปลี่ยนผลการเรี ยน "ร" ให้กระทาให้เสร็ จสิ้ นภายในภาคเรี ยนถัดไปถ้า
ผูเ้ รี ยนไม่มาดาเนินการแก้ "ร" ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้น้ ี ให้เรี ยนซ้ า ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยูใ่ น
ดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา ที่จะขยายเวลาการแก้ "ร" ออกไปอีก 1 ภาคเรี ยน แต่เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้ว
ให้เรี ยนซ้ าหรื อเปลี่ยนรายวิชาใหม่ได้ในกรณี ที่เป็ นรายวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือกเสรี

แนวปฏิบัติการให้ ผลการเรียน “ร”
แนวปฏิบตั ิที่ถูกต้องเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิการให้ผลการเรี ยน "ร"
ตามระเบียบข้อ 11.7 ผูเ้ รี ยนที่ไม่ได้วดั ผลกลางภาคเรี ยนไม่ได้วดั ผลปลายภาคเรี ยนไม่ได้ส่ง
งานที่ได้รับมอบหมายให้ทาหรื อมีเหตุผลสุ ดวิ สัยที่ทาให้ประเมินผลการเรี ยนไม่ได้ให้ได้ผลการเรี ยน
"ร"
กรณี ที่ผเู้ รี ยนได้ผลการเรี ยน "ร" เพราะไม่ส่งงานนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
สถานศึกษาก่อน
นอกจากนี้คาอธิ บายจากหนังสื อคู่มือการประเมินผลการเรี ยน ของกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิ การ หน้า 34 ย่อหน้าสุ ดท้ายเป็ นต้นไป กล่าวไว้วา่ การวัดผลและประเมินผลระหว่าง
เรี ยนเป็ นระยะๆ ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่สอนไป วัดและประเมินผลควบคู่ไปนั้น แม้ผเู ้ รี ยนจะไม่ได้เข้ารับ
การวัดผลและประเมินผลตามที่ผสู ้ อนกาหนด ผูส้ อนก็อาจจะดาเนินการให้ในชัว่ โมงถัดไปได้ และไม่
ควรจะให้นกั เรี ยนได้ "ร" ในกระบวนการนี้
การวัดผลกลางภาคเรี ยน แม้สถานศึกษาจะได้กาหนดเวลาการวัดผลไว้อย่างแน่นอนแล้ว ถ้า
ผูเ้ รี ยนมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้ารับการวัดผลได้ แต่ถา้ สถานศึกษาได้จดั สอบให้ภายหลังในช่วง
ระยะเวลาก่อนสอบปลายภาค กรณี น้ ี ผูเ้ รี ยนจะไม่ได้ "ร" ดังนี้เพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบการประเมินผล
การเรี ยน หลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุ ง 2533) การให้ผลการเรี ยน “ร” ต้องปฏิบตั ิตาม
แนวปฏิบตั ิการให้ผลการเรี ยน "ร" ดังนี้
1. กรณี ที่ไม่ควรให้ผลการเรี ยน “ร”
- การที่ผเู ้ รี ยนไม่เข้าวัดผลและประเมินผลระหว่างเรี ยน
- การที่ผเู ้ รี ยนไม่เข้าวัดผลและประเมินผลกลางภาค
2. กรณี ที่ให้ผลการเรี ยนได้โดยไม่ตอ้ งขออนุมตั ิจากหัวหน้าสถานศึกษาก่อน
- การที่ผเู ้ รี ยนไม่เข้าสอบปลายภาค
3. กรณี ที่ตอ้ งขออนุมตั ิจากหัวหน้าสถานศึกษาก่อนให้ระดับผลการเรี ยน “ร”
- การที่ผเู ้ รี ยนไม่ส่งงานที่ได้มอบหมาย ซึ่ งในกรณี น้ ีจากคาอธิ บายจากหนังสื อ
คู่มือการประเมินผลการเรี ยน ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ หน้า 29 กล่าวไว้วา่ ในการให้ผล
การเรี ยน “ร” อันเนื่องมาจากผูเ้ รี ยนไม่ส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ทานั้น ผูส้ อนจะต้องรายงานให้
หัวหน้าสถานศึกษาเห็นชอบก่อน หากหัวหน้าสถานศึกษาเห็นสมควรก็ให้ผเู ้ รี ยนได้รับผลการเรี ยน “ร”
เนื่องจากไม่ส่งงานชิ้นนั้นได้ แต่ถา้ หากหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควร ก็ให้ผสู ้ อน
ประเมินชิ้นงานนั้นตามที่ควรจะเป็ น แล้วตัดสิ นให้ระดับผลการเรี ยนตามระเบียบต่ อไป
ดังนั้นเพื่อให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิขอ้ 3 นี้ ก่อนที่ครู อาจารย์จะให้ผล “ร” ใน รบ .3
นั้นต้องบันทึกรายงานให้อาจารย์ใหญ่เห็นชอบก่อน โดยให้ดาเนินการก่อนถึงกาหนดส่ งสมุด รบ .3 เพื่อ
อนุมตั ิผลการเรี ยนในแต่ละภาคเรี ยน หากอาจารย์ใหญ่เห็นชอบให้ระดับผลการเรี ยน “ร” ให้อาจารย์

ประจาวิชาลงระดับผลการเรี ยน “ร” ในสมุด รบ .3 ได้ หากอาจารย์ใหญ่ไม่เห็นสมควร ให้ครู อาจารย์
ประเมินชิ้นงานนั้นเป็ นคะแนน โดยอาจจะเป็ น 0 หรื อ อื่นๆ แล้วแต่ควรจะเป็ น แล้วตัดสิ นให้ระดับผล
การเรี ยน 0 -4 ต่อไป

แนวปฏิบัติผ้ รู ับผิดชอบการติดตามนักเรียนทีม่ ีปัญหาผลการเรียน

เพื่อให้การติดตามนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยน 0 /ร /มผ ในรายวิชาต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นฝ่ ายวิชาการจึงขอแจ้งแนวปฏิบตั ิของกรมวิชาการ ในเรื่ องการประเมินผลการเรี ยน
ตามหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521(ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2533) หน้า 34 กาหนดไว้ดงั นี้
เพือ่ เป็ นการช่ วยให้ ผ้ เู รียนจบหลักสู ตรภายในระยะเวลา 3 ปี สถานศึกษาควรได้
มอบหมายให้ อาจารย์ ทปี่ รึกษาเป็ นผู้ติดตามผลการเรียนของผู้เรียนทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบทุกรายวิชา
และเป็ นผู้เร่ งรัดติดตามให้ ผ้ สู อนแต่ ละรายวิชาได้ ดาเนินการแก้ไขรายวิชาทีไ่ ด้ ระดับผลการเรียน “0”
ให้ แก่ ผ้ เู รียนทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบ พร้ อมทั้งกวดขันให้ ผ้ เู รียนได้ ดาเนินการแก้ ไขรายวิชาทีไ่ ด้ ระดับ
ผลการเรียน “0” ด้ วย
ฝ่ ายวิชาการเห็นว่าครู พอ่ ครู แม่ซ่ ึ งทาหน้าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา จึงควรดาเนินการติดตามแก้ ไข
ปัญหาของนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยน 0 /ร /มผ ในรายวิชาต่างๆ เพื่อให้ดาเนินการสอบแก้ตวั /หรื อเรี ยนซ้ า
ในรายวิชาที่มีปัญหาด้วยเพื่อให้นกั เรี ยนสามารถจบหลักสู ตรตามเวลาที่กาหนดได้

แนวปฏิบัติสาหรับผู้ทาหน้ าทีร่ ับสมัครนักเรียน
1. มอบใบสมัครนักเรี ยน ให้นกั เรี ยนที่มาสมัครเรี ยน เพื่อให้กรอกรายการให้ครบ ตามตัวอย่าง

2. ให้นกั เรี ยนติดรู ปถ่ายที่ใบสมัคร (ใช้กาวติด อย่าใช้ตวั เย็บกระดาษ)
3. เมื่อนักเรี ยนกรอกรายการเรี ยบร้อยแล้ว ให้ผทู้ าหน้าที่รับสมัครนักเรี ยนตรวจหลักฐานการรับสมัคร
และให้กรอกข้อมูลลงในส่ วนของผูท้ าหน้าที่รับสมัครซึ่ งอยูส่ ่ วนล่างของใบสมัคร
- หลักฐานสาเนาทะเบียนบ้าน ต้องมีรายชื่อของบิดา มารดา ในสาเนาทะเบียนบ้านด้วย ถ้าไม่มี
ให้นาสาเนาทะเบียนบ้านที่มีรายชื่อบิดา มารดา มาแนบด้วย
4. กรอกข้อมูลชื่อนักเรี ยนผูส้ มัคร ลงในแฟ้ มข้อมูลการรับนักเรี ยน ให้กรอกด้วยตัวบรรจงให้อ่านง่าย
5. กรอกหมายเลขมุมบนขวามือ ให้หมายเลขเดียวกับในแฟ้ มข้อมูลการรับนักเรี ยน
6. มอบเอกสารนัดหมายให้นกั เรี ยน 1 ชุด
7. ผูท้ าหน้าที่รับสมัครเก็บเอกสารการรับสมัครในแฟ้ มหลักฐานการสมัคร โดยให้ใบหน้าเป็ นใบ
สมัครนักเรี ยน
8. นักเรี ยนสมัครเรี ยน ม.1 ไม่เก็บค่าค่าธรรมเนี ยมการสมัคร และนักเรี ยนสมัครเรี ยน ม.4 ต้องเสี ย
ค่าธรรมเนียม 15 บาท โดยผูร้ ับสมัครออกใบเสร็ จรับเงิน ตามตัวอย่าง
9. ให้แจ้งสรุ ปจานวนนักเรี ยนแต่ละวัน ในเวลา 16.00 น. โดยกรอกในบอร์ดสถิติการรับนักเรี ยน แล้ว
โทรแจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 2 ส่ วนทีม่ าสมัครหลังเวลาดังกล่าวให้ รายงานใน
วันถัดไป โดยผู้สมัครให้ ขีดเส้ นใต้ ในแต่ ละวันทีร่ ายงานด้ วย

แนวปฏิบัติในการจัดทา ปพ 5
1. กรอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวิชา ผูส้ อน จานวนชัว่ โมงหรื อหน่วยกิตและอื่น ๆ ให้ครบ
2. เขียนผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา

3. กาหนดผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังที่จะใช้ในการวัดผลและประเมินผลครั้งที่ 1 กลางปี /กลาง
ภาค ครั้งที่ 2 ปลายปี / ปลายภาค
4. กาหนดสัดส่ วนคะแนนของรายวิชา การวัดผลและประเมินผลแต่ละครั้ง
5. การวัดผลและประเมินผลควรเป็ นการประเมินผลที่หลากหลายวิธีการ การวัดผลประเมิน
ผลกลางปี หรื อกลางภาค สามารถทาได้หลายวิธี แต่ควรเป็ นข้อสอบแบบอัตนัยส่ วนหนึ่งโดยใช้
อัตราส่ วนการทดสอบแบบอัตนัยต่อปรนัย 70 : 30
6. การวัดและประเมินผลเกี่ยวกับผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังแต่ละข้อต้องกาหนดวิธีวดั เครื่ อง
มือที่ใช้ในการวัด เกณฑ์การตัดสิ นการผ่าน
7. ผูเ้ รี ยนต้องผ่านการวัดและประเมินผลทุกผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังตามเกณฑ์ที่กาหนด จึง
สามารถตัดสิ นผลการเรี ยนได้ ถ้าไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินต้องได้ระดับผลการเรี ยน ร
8. ผลการแก้ไขผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ในการประเมินคะแนนระหว่างปี /
ระหว่างภาค จะได้คะแนนเท่ากับเกณฑ์การผ่าน
9. ถ้านักเรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์การเรี ยนรู ้ขอ้ ใดควรจะมีการแก้ไขทันที
10. การใช้หมึกในการเขียนข้อมูลต่าง ๆ ควรเป็ นสี ดาหรื อน้ าเงิน ช่องคะแนนรวมครั้งที่ 1
รวมกลางปี /กลางภาค รวมครั้งที่ 2 คะแนนรวม 100 ให้ใช้หมึกสี แดง
11. การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่ อความ ควรประเมินจากการปฏิบตั ิจริ งด้วย
เครื่ องมือต่าง ๆ ตามสาระการเรี ยนรู ้อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง ผลการตัดสิ นใส่ เครื่ องหมาย / ในช่อง
ผ่านหรื อไม่ผา่ น ด้วยหมึกดาหรื อน้ าเงิน โดยใช้ค่าเฉลี่ยในการตัดสิ นและทาเครื่ องหมาย / ” ในช่องผล
การตัดสิ นด้วยหมึกน้ าเงินหรื อดา
12. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ประเมินโดยการปฏิบตั ิจริ ง ในระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน หรื อการจัดกิจกรรมของโรงเรี ยน และนาร่ องรอยการประเมินแต่ละครั้ง
กรอกลงในแบบฟอร์ มที่กาหนด หรื อเขียนขึ้นเอง โดยประเมินอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง
13. จากข้อ 12 เมื่อสิ้ นสุ ดปลายปี หรื อปลายภาค ให้นาผลการประเมินจากร่ องรอยมาใส่ ในสมุด
ปพ 5 โดยใช้ฐานนิยม และเขียนผลการตัดสิ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็ น “ดีเยีย่ ม” “ดี ” “ควร
ปรับปรุ ง”โดยทาเครื่ องหมาย / ลงในช่องผลการตัดสิ นด้วยหมึกน้ าเงินหรื อดา
14. การสรุ ปผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง (ด้านมีเกรด) ให้ใส่ เครื่ องหมาย / ในช่องผ่าน ถ้าไม่ผา่ น
ให้ลงข้อที่ของผลการเรี ยนรู ้ที่ไม่ผา่ นในช่อง “ข้อที่ไม่ผา่ น”
15. ช่องระดับผลการเรี ยนให้เขียน 1-4 ด้วยปากกาดาหรื อน้ าเงิน “0” ด้วยหมึกแดง “ร” ด้วย
ดินสอ
16. คะแนนกลางปี หรื อกลางภาคให้ลงผลการวัดและประเมินผลตามจริ ง ถ้าผูเ้ รี ยนไม่ผา่ นผล
การเรี ยนรู ้ขอ้ ใดให้เขียนด้วยดินสอ เมื่อแก้ไขผ่านแล้วจึงลบแล้วเขียนด้วยปากกาดาหรื อน้ าเงิน
แนวทางการจัดทาสมุดรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ 6) ระเบียนสะสม (ปพ 8)

1. การปฏิบตั ิตามคาชี้แจง หน้า 31
2. กรอกข้อมูลทุกอย่างให้เป็ นปัจจุบนั
3. ติดรู ปนักเรี ยนขนาด 2 นิ้ว
4. กรอกผลการเรี ยน ให้กรอกรหัสวิชา รายวิชา ช่วงชั้นที่ 3 ให้กรอกเวลาเรี ยน ช่วงชั้นที่ 4
ให้กรอกหน่วยกิต ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนสื่ อความ
ให้ใส่ เครื่ องหมาย / ในช่องที่นกั เรี ยนได้รับผลการประเมินแต่ละรายวิชา แล้วสรุ ปโดยใช้เกณฑ์ตามที่
สถานศึกษากาหนดในบรรทัดสุ ดท้ายของตาราง
แนวปฏิบัติในการทา ปพ 9
1. กรณี ที่ผเู ้ รี ยนลาออกระหว่างปี /ระหว่างภาค ให้ผสู ้ อนทุกรายวิชากรอกข้อมูลต่าง ๆ ใน
แบบ ปพ 9 ส่ งงานทะเบียนวัดผล
2. กรณี ที่ผเู้ รี ยนลาออกในปี ที่ 2 หรื อ 3 ของช่วงชั้น ให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เป็ นผู ้
กรอกแบบ ปพ 9 ส่ งงานทะเบียนวัดผล
แนวปฏิบัติเกีย่ วกับการติดตามนักเรียน
1. นักเรี ยนขาดเรี ยนติดต่อกัน 3 วัน ให้สอบถามและติดตามหาสาเหตุของการขาดเรี ยน
2. นักเรี ยนขาดเรี ยนติดต่อกัน 5 วัน ให้ขอแบบฟอร์มการติดตามที่ฝ่ายวิชาการเพื่อส่ งผู ้
ปกครอง
3. นักเรี ยนขาดเรี ยนติดต่อกัน 10 วัน ให้ขอแบบฟอร์ มการติดตามแล้วส่ งผูป้ กครอง โดย
ให้ฝ่ายธุ รการเป็ นผูส้ ่ งหนังสื อตาม แล้วนาหลักฐานการติดตามส่ งที่งานวัดผล
4. ถ้าไม่ได้รับการติดต่อกลับมาจากผูป้ กครอง อาจารย์ที่ปรึ กษาขออนุญาตแขวนลอย หรื อ
จาหน่าย
5. ถ้านักเรี ยนต้องการลาออก ให้ขอแบบฟอร์มการลอออกที่งานทะเบียนและต้องมีผปู้ กครองมา
เขียนใบลาออกด้วย
6. กรณี ที่นกั เรี ยนขาดเรี ยนในช่วงการสอบตามตารางสอบของสถานศึกษา ให้นกั เรี ยนพร้อม
ด้วยผูป้ กครองมาเขียนคาร้องขออนุญาตสอบภายหลัง ที่งานวัดผล เพื่อ เสนอขออาจารย์ใหญ่ในการ
อนุมตั ิให้เข้าสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น

รายละเอียดการพรรณางานฝ่ ายวิชาการ

เอกสารฝ่ ายวิชาการที่ /2543

โรงเรี ยนคชสิ ทธิ์กิตติคุณวิทยาคม อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

คานา
เอกสารกาหนดหน้าทีแ่ ล ะความรับผิดชอบ ในฝา่ ยวิชาการเล่มนี้ เป็ นการรวบรวม
คาสังมอบหมายงานในหน้
่
าทีแ่ ละกาหนดหน้าทีข่ องฝา่ ยวิชาการ โดยมีการมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของงานทีฝ่ า่ ยวิชาการได้รบั มอบหมายกากับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ได้แก่ งานวางแผนงานฝา่ ยวิชาการ งานบริหารฝา่ ยวิ ชาการ งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ งาน
จัดการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานทะเบียนวัดผล และงานประเมินผลฝา่ ยวิชาการ
เพื่อเป็นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลากรของโรงเรียนทราบและเข้าใจแนวทางการปฏิบตั งิ าน
ซึง่ จะทาให้การดาเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนมีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
หวังว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับครูอาจารย์ ในโรงเรียนและผูส้ นใจทัวไป
่

นายจันทร์เทีย่ ง อินกอ
ผูช้ ่วยอาจารย์ใหญ่ฝา่ ยวิชาการ

