
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มการบริหารวิชาการ 

1. งานพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
นางสาวนิรมล   ฤกษดี์ 

2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
นางสาวนิรมล  ฤกษดี์ 

3. งานวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

นางอุษณีษ ์ บุญทศัโร 
4. งานทะเบียนนกัเรียน 

นางสาวอาภรณ์   ก าเนิดชาติ 
 

5. งานวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
นางอุษณีษ ์ บุญทศัโร 

- วิเคราะห์เอกสารหลกัสูตร 
- วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 
- จดัท าโครงสร้างหลกัสูตร 
- น าหลกัสูตรไปใช ้
- นิเทศการใชห้ลกัสูตร 
- ติดตามและประเมินผล 
- ปรับปรุงและพฒันา 

- ส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัการ  
  เรียนรู้ 
- ส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ 
- จดัใหม้ีการนิเทศการเรียนการสอน 
  แก่ครู 
- ส่งเสริมใหม้ีการพฒันาครู 
 

- ก าหนดระเบียบแนวปฏิบติั เก่ียวกบัการ
วดัผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
- ส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการวดัผล 
- ส่งเสริมใหค้รูด าเนินการวดัผล 
- จดัใหม้ีการเทียบโอนผลการเรียนจาก
สถานศึกษาอ่ืน 

 

- ก าหนดระเบียบแนวปฏิบติัเกี่ยวกบังานทะเบียน       
  นกัเรียน 
- เกบ็รักษาเอกสารเกี่ยวกบังานทะเบียน 
- จดัเตรียมแบบพิมพเ์อกสารตามขอ้ที่ 2 
- จดัท าหลกัฐานใบรับรอง 
- แกห้ลกัฐานในทะเบียนนกัเรียนเม่ือไดรั้บอนุญาตจาก  
  ผูบ้ริหาร และแจง้ใหผู้บ้ริหารทราบ 
- ประสานงานการรับสมคัรนกัเรียนใหม่ 
- จ าหน่ายนกัเรียนออกจากทะเบียน 
- ด าเนินงานเร่ืองขออนุญาตซ้ือแบบพิมพต่์าง ๆ 
- ตรวจสอบวุฒินกัเรียนที่จบไปแลว้ 
 

-  ศึกษาวิเคราะห์ วิจยั  การบริหารการ   
  จดัการ 
- ส่งเสริมใหค้รูศึกษาวิเคราะห์วิจยั เพื่อ   
  พฒันาคุณภาพการเรียนรู้ 
- ประสานความร่วมมือในการศึกษา  
  วิเคราะห์ วิจยั เผยแพร่ผลงานการวิจยั 
  

6. งานพฒันาส่ือและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
 

-  ศึกษา วิเคราะห์ ความจ าเป็นในการใช ้ 
   ส่ือและเทคโนโลย ี
-  ส่งเสริมใหค้รูผลิต พฒันาส่ือ  
   และนวตักรรมการเรียนการสอน 
-  จดัหาส่ือ และเทคโนโลยเีพื่อใชใ้นการ 
   จดัการเรียนการสอน 
-  ประสานความร่วมมือ ในการผลิต        
   จดัหา พฒันา    และการใชส่ื้อ   
   นวตักรรมและเทคโนโลย ี
-  การประเมินผลการพฒันาการใชส่ื้อและ 
   และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
 
 
 

7. งานพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
 
น 

 

- ส ารวจแหล่งเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
  กรพฒันาคุณภาพการศึกษา 
- จดัท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ 
  ครู 
- จดัตั้งและพฒันาแหล่งการเรียนรู้  
   รวมทั้ง  พฒันาใหเ้กิดองคค์วามรู้ 
- ส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รู ใชแ้หล่ง 
  การเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 
 
 

8. งานนิเทศการศึกษา 
 

- จดัระบบนิเทศงานวิชาการ 
- ด าเนินการนิเทศงานวิชาการ 
- ประเมินผลการจดัท า 
- ติดตามประสานงานกบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
- การแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์
การจดั ระบบนิเทศการศึกษากบั
สถานศึกษาอ่ืนภายใน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

9. การแนะแนวการศึกษา 
 

- จดัระบบแนะแนวทางวิชาการ 
- ด าเนินการแนะแนวการศึกษา 
- ติดตามและประเมินผล 
- ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั 
  สถานศึกษาอื่นภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

10. งานพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 

-  จดัระบบโครงสร้างองคก์ร 
- ก าหนดเกณฑก์ารประเมิน 
- วางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
- ด าเนินการพฒันางานตามแผน 
- ประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน  
- ประสานงานกบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
- ประสานงานกบัส านกังานรับรองมาตรฐานการ  
  ศึกษา 

11. งานส่งเสริมและสนบัสนุนความรู้ดา้นวิชาการ             
แกบุ่คคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถาบนัอ่ืน  

ท่ีจดัการศึกษาแกชุ่มชน 
 

- ส ารวจและศึกษาขอ้มูลการจดัการศึกษา  
- ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาวิชาการและการพฒันา  
  คุณภาพการเรียนรู้ในการจดัการศึกษา 
- จดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษา ของ 
  บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนั   
  สังคมอ่ืน ท่ีจดัการศึกษา 
 

12. งานประสานความร่วมมือในการ 
พฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 

- ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพฒันาวิชาการกบั 
  สถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองคก์รปกครองส่วน 
  ทอ้งถิ่น 
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบั 
  องคก์รต่าง ๆ 

13. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้  

- ปฏิบติังานสนองนโยบายของโรงเรียน 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานในกลุ่มสาระ 
- ประสานงานกบักลุ่มสาระอื่นภายในโรงเรียน  
  และร่วมมือกนัด าเนินงานของโรงเรียน 
- เผยแพร่ช่ือเสียง และเกียรติคุณของโรงเรียน 
- ตรวจการเรียนการสอนใหด้  าเนินไปตามหลกัสูตร 
- ส่งเสริม และสนบัสนุนนกัเรียนพฒันาเตม็ตาม 
  ศกัยภาพ 





การบริหารวิชาการ 
 แนวคิด 
 งานวชิาการเป็นงานหลกั หรอืเป็นภาระกจิหลกัของสถานศกึษาทีพ่ระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2542  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 มุง่ใหก้ระจายอ านาจในการบรหิาร
จดัการไปใหส้ถานศกึษาใหม้ากทีสุ่ด ด้วยเจตนารมณ์ทีจ่ะใหส้ถานศกึษาด าเนินการไดโ้ดยอสิระ 
คล่องตวั รวดเรว็ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน  สถานศกึษา ชุมชน ทอ้งถิน่ และการมสี่วน
รว่มจากผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝา่ย ซึง่จะเป็นปจัจยัส าคญัทีจ่ะท าใหส้ถานศกึษามคีวามเขม้แขง็ในการ
บรหิารและการจดัการ สามารถพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรูต้ลอดจนการวดัผล 
ประเมนิผล รวมทัง้การวดัปจัจยัเกือ้หนุนการพฒันาคุณภาพนกัเรยีน ชุมชน ทอ้งถิน่ ไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ 
           วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อใหก้ารบรหิารงานดา้นวชิาการของโรงเรยีน คล่องตวั รวดเรว็ และสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของนกัเรยีน สถานศกึษา ชุมชน และทอ้งถิน่ 
 2. เพื่อใหก้ารบรหิารและการจดัการศกึษาของโรงเรยีนไดม้าตรฐานและคุณภาพ  สอดคลอ้ง
กบัระบบประกนัคุณภาพการศกึษาและการประเมนิคุณภาพภายใน เพื่อพฒันาตนเอง และการ
ประเมนิจากหน่วยงานภายนอก 
 3. เพื่อใหโ้รงเรยีนพฒันาหลกัสตูรกระบวนการเรี ยนรู ้ตลอดจนปจัจยัเกือ้หนุนการ
พฒันาการเรยีนรูท้ีส่นองความตอ้งการของผูเ้รยีน  ชุมชนและทอ้งถิน่  โดยยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญัได้
อยา่งมคีุณภาพและประสทิธภิาพ 
 4. เพื่อใหส้ถานศกึษาไดป้ระสานความรว่มมอืในการพฒันาคุณภาพการศกึษาของ
สถานศกึษาและของบุคคล ครอบครวั องคก์าร หน่วยงานและสถาบนัอื่น ๆ อยา่งกวา้งขวาง 
 ขอบข่าย/ภารกิจ 

1. การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 
2. การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้
3. การวดัผลประเมนิผล และเทยีบโอนผลการเรยีน 
4. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา 
5. การพฒันาสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา 
6. การพฒันาแหล่งเรยีนรู ้
7. การนิเทศการศกึษา 
8. การแนะแนวการศกึษา 
9. การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
10. การส่งเสรมิความรูด้า้นวชิาการแก่ชุมชน 
11. การประสานความรว่มมอืในการพฒันาวชิาการกบัสถานศกึษาอื่น 
12. การส่งเสรมิและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครวั องคก์ร หน่วยงานและ

สถาบนัอื่นทีจ่ดัการศกึษา 



 
1. การพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา 

แนวทางการปฏิบติั 
1.1 ศกึษาวเิคราะหเ์อกสารหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544  สาระแกนกลางของ

กระทรวงศกึษาธกิาร ขอ้มลูสารสนเทศเกีย่วกบัสภาพปญัหาและความตอ้งการของสงัคม 
ชุมชนและทอ้งถิน่ 

1.2 วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม และประเมนิสถานภาพสถานศกึษาเพื่อ ก าหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ 
เป้าหมาย คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์โดยการมสี่วนรว่มของทุกฝา่ยรวมทัง้คณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

1.3 จดัท าโครงสรา้งหลกัสตูรและสาระต่าง ๆ ทีก่ าหนดใหม้หีลกัสตูรสถานศกึษาทีส่อดคลอ้งกบั
วสิยัทศัน์ เป้าหมายและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์โดยพยายามบรู ณาการเน้ือหาสาระทัง้ใน
กลุ่มสาระการเรยีนรูเ้ดยีวกนั และระหว่างกลุ่มสาระการเรยีนรูต้ามความเหมาะสม 

1.4 น าหลกัสตูรไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน และบรหิารจดัการการใชห้ลกัสตูรใหเ้หมาะสม 
1.5 นิเทศการใชห้ลกัสตูร 
1.6 ตดิตามและประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร 
1.7 ปรบัปรงุ และพฒันาหลกัสตูรตามความเหมาะสม 
2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

           แนวทางการปฏิบติั 
2.1 ส่งเสรมิใหค้รจูดัท าแผนการจดัการเรยีนรู ้ ตามสาระและหน่วยการเรยีนรู ้โดยเน้นผูเ้รยีน

เป็นส าคญั 
2.2 ส่งเสรมิใหค้รจูดักระบวนการเรยีนรู ้ โดยจดัเนื้อหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบั

ความสนใจ ความถนดัข องผูเ้รยีน  ฝึกทกัษะ  กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิ
สถานการณ์ การประยกุตใ์ชค้วามรูเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหา  การเรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์จรงิ และการปฏบิตัจิรงิ การส่งเสรมิใหร้กัการอ่าน และใฝรู่อ้ยา่งต่อเน่ือง    
การผสมผสานความรูต่้าง ๆ ใหส้มดุลกนั ปลกูฝงัคุณ ธรรม ค่านิยมทีด่งีาม  และ
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคท์ีส่อดคลอ้งกบัเนื้อหาสาระกจิกรรม ทัง้นี้โดยจดัใหบ้รรยากาศ
และสิง่แวดลอ้มและแหล่งเรยีนรูใ้หเ้อือ้ต่อการจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละการน าภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่หรอืเครอืขา่ย  ผูป้กครอง ชุมชน ทอ้งถิน่มามสี่วนรว่มในการจดัการเ รยีนการสอน
ตามความเหมาะสม 

2.3 จดัใหม้กีารนิเทศการเรยีนการสอนแก่ครใูนกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศทีร่ว่มมอื
ช่วยเหลอืกนัแบบกลัยาณมติร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพฒันาการเรยีนการ
สอนรว่มกนัหรอืแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

2.4 ส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาคร ูเพื่อพฒันากระบวนการเรยีนรูต้ามความเหมาะสม 
3. การวดัผล ประเมินผลเทียบโอนผลการเรียน 
    แนวทางการปฏิบติั 
3.1 ก าหนดระเบยีบแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการวดัผลและประเมนิผลของสถานศกึษา 



3.2 ส่งเสรมิใหค้รจูดัท าแผนการวดัผล และประเมนิผลแต่ละรายวชิา ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การศกึษา สาระการเรยีนรู้  หน่วยการเรยีนรู ้ แผนการจดัการเรยีนรู ้ และการจดักจิกรรม
การเรยีนรู ้

3.3 ส่งเสรมิใหค้รดู าเนินการวดัผล และประเมนิผลการเรยีนการสอน โดยเน้นการประเมนิตาม
สภาพจรงิจากกระบวนการ การปฏบิตั ิและผลงาน 

3.4 จดัใหม้กีารเทยีบโอนความรู ้ทกัษะประสบการณ์ และผลการเรยีนจากสถานศกึษาอื่ น 
สถานประกอบการและอื่น ๆ ตามแนวทางทีก่ระทรวงศกึษาธกิารก าหนด 

3.5 พฒันาเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลใหไ้ดม้าตรฐาน 
4. งานทะเบียนนักเรียน 
    แนวทางการปฏิบติั 
4.1   ก าหนดระเบยีบแนวปฏบิตัเิกีย่วกบังานทะเบยีนของโรงเรยีน  
4.2   ด าเนินการลงทะเบยีน กรอกขอ้มลูประวตัขิองนกัเรยีนในทะเบยีนทัง้ทะเบยีนตาม 
      ระเบยีบและในโปรแกรม STUDENT2544 ใหช้ดัเจน ครบถว้น และถูกตอ้ง 
4.3   จดัเตรยีมเอกสารทีเ่กีย่วกบัการรบัมอบตวันกัเรยีน ด าเนินการเกีย่วกบัการรบัมอบตวั  
      นกัเรยีน ออกเลขประจ าตวัใหก้บันกัเรยีนเขา้ใหมทุ่กคน พมิพร์ายชื่อนกัเรยีนใหม ่ 
      ตรวจหลกัฐานการรบันกัเรยีน ด าเนินการจ าหน่ายนกัเรยีนใหจ้ านวนนกัเรยีนเป็น 
      ปจัจบุนั จดัท าบญัชรีายชื่อนกัเรยีนแขวนลอย 
4.4   จดัท าแบบฟอรม์ แบบค ารอ้งต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นงานทะเบยีน เช่น แบบค ารอ้งขอเปลีย่นชื่อสกุล     
      แบบค ารอ้งขอ รบ. แบบค ารอ้งขอลาออก แบบค ารอ้งขอใบรบัรองต่าง ๆ ค ารอ้งขอใบสุทธ ิ
4.5   ด าเนินการจดัซือ้ จดัจา้ง วสัดุ ครภุณัฑท์ีใ่ชใ้นงานทะเบยีน รบัผดิชอบงานครภุณัฑท์ีเ่กีย่ว   
      กบังานทะเบยีนวดัผล จดัซือ้แบบพมิพต่์างๆ เช่น  ระเบยีนแสดงผลการเรยีน    แบบพมิพ ์ 
      ประกาศนีบตัร ฯลฯ 
4.6   ด าเนินการนกัเรยีนย้ายออกในช่วงระหว่างปีการศกึษา 
4.7   จดัท าสถตินิกัเรยีนทีม่าเรยีนเป็นรายวนั สถติทิางการศกึษา ควบคุมสถติกิารรบั การ   
      จ าหน่ายนกัเรยีน ตดิตามนกัเรยีนทีข่าดเรยีนนาน  
4.8  ด าเนินการเกีย่วกบัการรบัค ารอ้ง ขอแกไ้ขหลกัฐานในทะเบยีนนกัเรยีน เช่น แกช้ื่อ ชื่อสกุล     
      วนัเดอืน ปีเกดิ ใหถู้กตอ้งตามความเป็นจรงิ 
4.9  ประสานงานกบักลุ่มทีด่แูลนกัเรยีนเพื่อแจง้การเปลีย่นแปลงรายชื่อ /จ านวนนกัเรยีน 
4.10 รายงานจ านวนนกัเรยีนทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงจ านวนใหผู้บ้รหิารทราบ  
4.11 จดัท าและตรวจสอบระเบยีนแสดงผลการเรยีน ใหถู้กตอ้งและเป็นปจัจบุนัอยู่ เสมอ        

  ออกใบระเบยีนแสดงผลการเรยีนใหน้กัเรยีนทีจ่บประโยคการศกึษาจดัเกบ็หลกัฐานให ้ 
    เรยีบรอ้ยและปลอดภยั 

4.12  ออกจดหมายลงทะเบยีนถงึผูป้กครอง และเชญิมาพบเมือ่ตรวจสอบว่าผลการเรยีนม ี
    ปญัหา ประสานงานกบังานวดัผลเพื่อด าเนินการใหเ้รยีบรอ้ย 

 4.13  จดัท าใบประกาศนียบตัรใหก้บันกัเรยีนทีจ่บการศกึษา     จดัท าทะเบยีนคุมใหเ้รยีบรอ้ย  
         และถูกตอ้ง 



4.14 ตรวจสอบวุฒนิกัเรยีนทีจ่บไปแลว้ 
4.15 ด าเนินการออกเอกสารรบัรองผลการเรยีน เอกสารรบัรองการเป็นนกัเรยีน  
4.16  ด าเนินการเกีย่วกบัการรบัค ารอ้งต่าง ๆ เช่น การผ่อนผนัการเรยีน  การหยดุพกัการ 

                เรยีน การเปลีย่นแปลงวชิาเรยีน การขอเพิม่วชิาเรยีน น าเสนอผูบ้รหิารสถานศกึษา 
                อนุมตั ิ

4.17  รบัผดิชอบการจดัเกบ็เอกสาร หลกัฐานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบังานทะเบยีน      เช่น ทะเบยีน
นกัเรยีน ใบมอบตวั ระเบยีนแสดงผลการเรยีน 

4.18  ด าเนินการพมิพใ์บรบัรองผลการเรยีน (ปพ.7) เกบ็รปูถ่ายส าหรบัท า ปพ.1 จดัพมิพแ์ละ 
ด าเนินการใหผู้อ้ านวยการสถานศกึษาลงนาม 

4.19  เผยแพรร่ะเบยีบแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง โดยท าป้ายประกาศ หรอืแจกเอกสาร
ประชาสมัพนัธข์า่วสาร แจง้ระเบยีบการใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ  

4.20  ประเมนิผลการปฏบิตังิานทะเบยีน 
4.21  รายงานผลการจบหลกัสตูรนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่3 และช่วงชัน้ที ่4  
5. งานวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศึกษา 
    แนวทางการปฏิบติั 

      5.1 ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั  การบรหิารการจดัการและการพฒันาคุณภาพงานวชิาการในภาพ 
               รวมของโรงเรยีน 
      5.2 ส่งเสรมิใหค้ร ูศกึษา วเิคราะห ์วจิยั  เพื่อพฒันาคุณภาพการเรยีนรูใ้หแ้ต่ละกลุ่มสาระ   
               การเรยีนรู ้ 
      5.3 ประสานความรว่มมอืในการศกึษา วเิคราะห ์วจิยั ตลอดจนการเผยแพรผ่ลงานการวจิยั 
               หรอืพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน และงานวชิาการกบัสถานศกึษา บุคคล ครอบครวั  
               องคก์รหน่วยงานและสถาบนัอื่น 
       6. การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
           แนวทางการปฏิบติั 
        6.1 ศกึษา วเิคราะห ์ความจ าเป็นในการใชส้ื่อและเทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรยีนการสอน  
               และการบรหิารงานวชิาการ 
        6.2 ส่งเสรมิใหค้รผูลติ พฒันาสื่อและนวตักรรมการเรยีนการสอน 
        6.3 จดัหาส่อและเทคโนโลยเีพื่อใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน      และการพฒันางานดา้น 
             วชิาการ 
       6.4 ประสานความรว่มมอืในการผลติ จดัหา พฒันาและการใชส้ื่อ นวตักรรมและเทคโนโลย ี
             เพื่อการจดัการเรยีนการสอน และการพฒันางานวชิาการกบัสถานศกึษา     บุคคล    
             ครอบครวั   องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอื่น 
      7. งานพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
          แนวทางการปฏิบติั 
       7.1 ส ารวจแหล่งการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศกึษา  ทัง้ในสถานศกึษา  
           ชุมชน ทอ้งถิน่ ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และเขตพืน้ทีก่ารศกึษาใกลเ้คยีง 



 7.2 จดัท าเอกสารเผยแพรแ่หล่งการเรยีนรูแ้ก่คร ูสถานศกึษาอื่น บุคคล ครอบครวั องคก์ร  
               หน่วยงาน และสถาบนัอื่น ทีจ่ดัการศกึษาในบรเิวณใกลเ้คยีง 
   7.3 จดัตัง้และการพฒันาแหล่งการเรยีนรูร้วมทัง้พฒันาใหเ้กดิองคค์วามรู ้และประสานความ 
               รว่มมอืสถานศกึษาอื่น บุคคล ครอบครวั องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสงัคมอื่นทีจ่ดั  
               การศกึษา ในการจดัตัง้ ส่งเสรมิ พฒันาแหล่งเรยีนรูท้ีใ่ชร้ว่มกนั 

8. งานนิเทศการศึกษา 
    แนวทางการปฏิบติั 

 8.1 จดัระบบการนิเทศงานวชิาการ 
 8.2 ด าเนินการนิเทศงานวชิาการ    และการเรยีนการสอนในรปูแบบทีห่ลากหลาย  และ 
               เหมาะสมกบัสถานศกึษา 
 8.3 ประเมนิผลการจดัระบบ และกระบวนการนิเทศการศกึษาในสถานศกึษา 
 8.4 ตดิตามประสานงานกบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  เพื่อพฒันาระบบและกระบวนการนิเทศงาน 
               วชิาการ และการเรยีนการสอนของสถานศกึษา 
 8.5 การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ และประสบการณ์การจดัระบบนิเทศการศกึษาภายในสถาน 
               ศกึษากบัสถานศกึษาอื่น หรอืเครอืขา่ยการนิเทศการศกึษาภายในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
     9. การแนะแนวการศึกษา 
          แนวทางปฏิบติั 
          9.1 จดัระบบการแนะแนวทางวชิาการ  และวชิาชพีภายในสถานศกึษา  โดยเชื่อมโยงกบั 
             ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน และกระบวนการเรยีนการสอน 
        9.2 ด าเนินการแนะแนวการศกึษา  โดยความรว่มมอืของครทูุกคนในสถานศกึษา 
        9.3 ตดิตามและประเมนิผลการจดัการระบบและกระบวนการแนะแนวการศกึษาในสถาน 
             ศกึษา 
        9.4 ประสานความรว่มมอื และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ และประสบการณ์ดา้นการแนะแนวการ 
             ศกึษากบัสถานศกึษา  หรอืเครอืขา่ยการแนะแนวภายในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
    10. การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา 
  แนวทางการปฏิบติั 
 10.1 จดัระบบโครงสรา้งองคก์ร ใหร้องรบัการจดัระบบการประกนัคุณภาพภายในสถาน 
                 ศกึษา 
 10.2 ก าหนดเกณฑก์ารประเมนิ เป้าหมายความส าเรจ็ของสถานศกึษาตามมาตรฐานการ 
                 ศกึษาและตวัชีว้ดัของกระทรวง เป้าหมายความส าเรจ็ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา หลกั           
                 เกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิของส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการ 
                 ศกึษา 
 10.3 วางแผนการพฒันาคุณภาพการศกึษา ตามระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาให ้
                 บรรลุผลตามเป้าหมายความส าเรจ็ของสถานศกึษา 
 10.4 ด าเนินการพฒันางานตามแผนและตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพภายในเพื่อ 
                 ปรบัปรงุพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 



10.5 ประสานความรว่มมอืกบัสถานศกึษา  และหน่วยงานอื่นในการปรบัปรงุ  และการ      
       พฒันาระบบประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน และการพฒันาคุณภาพการศกึษาตาม 
       ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 

 10.6 ประสานงานกบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  เพื่อการประเมนิคุณภาพการศกึษาของสถาน 
                 ศกึษาตามระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 10.7 ประสานงานกบัส านกัรบัรองมาตรฐานการศกึษาและประเมนิคุณภาพการศกึษาในการ 
                 ประเมนิสถานศกึษาเพื่อเป็นฐานในการพฒันาอยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง 
       11. งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านวิชาการแก่บคุคล  ครอบครวั    องคก์ร  

 หน่วยงาน     สถาบนัอ่ืน ท่ีจดัการศึกษาและชุมชน 
           แนวทางการปฏิบติั  
 11.1 ส ารวจและศกึษาขอ้มลูการจดัการศกึษา           รวมทัง้ความตอ้งการในการไดร้บัการ           
                 สนบัสนุนดา้นวชิาการของบุคคล 
       11.2 ส่งเสรมิ สนบัสนุนการพฒันาวชิาการและการพฒันาคุณภาพการเรยีนรูใ้นการจดัการ 
                 ศกึษาของบุคคล ครอบครวัองคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสงัคมอื่นทีจ่ดัการศกึษา 
 11.3 จดัใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการจดัการศกึษาของบุคคล ครอบครวัองคก์ร หน่วย 
                 งาน และสถาบนัสงัคมอื่นทีจ่ดัการศกึษา 
      12. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 
           แนวทางการปฏิบติั  

12.1 ประสานความรว่มมอื ช่วยเหลอืในการพฒันาวชิาการกบัสถานศกึษาของรฐั เอกชน  
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  ทัง้ทีจ่ดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและระดบัอุดมศกึษา ทัง้
บรเิวณใกลเ้คยีง ภายในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ต่างเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

12.2 สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืในการพฒันาวชิาการกบัองคก์รต่าง ๆ ทัง้ภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

      13. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           แนวทางการปฏิบติั  
 13.1 ปฏบิตังิานสนองนโยบายของโรงเรยีน 
 13.2 ส่งเสรมิและสนบัสนุนการด าเนินงานในกลุ่มสาระ 
 13.3 ประสานงานกบักลุ่มสาระอื่นภายในโรงเรยีน และรว่มมอืกนัด าเนินงานของโรงเรยีน 
 13.4 เผยแพรช่ื่อเสยีง และเกยีรตคิุณของโรงเรยีน 
 13.5 ตรวจการเรยีนการสอนใหด้ าเนินไปตามหลกัสตูร 
 13.6 ส่งเสรมิ และสนบัสนุนนกัเรยีนพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
 
 
 
  
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา 
1. เป็นประธานคณะกรรมการบรหิารงานวชิาการ  
2. เป็นทีป่รกึษาของผูบ้รหิารโรงเรยีนเกีย่วกบังานวชิาการ  
3. ใหม้กีารก าหนดแนวปฏบิตังิาน วางแผน จดัระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน และตดัสนิใจ 

แกป้ญัหางานวชิาการ 
4. ควบคุมดแูละและประสานงานในฝา่ยวชิาการ ใหด้ าเนินไปตามหลกัสตูร ระเบยีบและนโยบาย

ของโรงเรยีน 
5. ประสานงานกบัฝา่ยต่าง ๆ ในการวางแผนพฒันางานวชิาการ ใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์นโยบาย

ของโรงเรยีน 
6. ควบคุมดแูล และประสานการปฏบิตังิานของหวัหน้ากลุ่มสาระ ทัง้ทางดา้นกระบวนการเรยีนการ

สอน กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน คุณธรรม จรยิธรรมของผูเ้รยีน การดแูลช่วยเหลอืผูเ้รยีน  
7. ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหทุ้กกลุ่มสาระ มคีวามพรอ้มในการด าเนินงานใหบ้งัเกดิผลด ีจดัใหม้วีสัดุ

อุปกรณ์ ครภณัฑ ์และจดัสรรงบประมาณใหอ้ยา่งเหมาะสม 
8. ส่งเสรมิ สนบัสนุน ในดา้นสื่อการเรยีนการสอน งานวจิยั และความรูท้างวชิาการ เพื่อใหค้รู

พฒันาตนเองทางดา้นวชิาการ และเป็นแหล่งศกึษาคน้ควา้ของผูเ้รยีน 
9. สนบัสนุนการปฏบิตังิานของบุคลากรการบรหิารงานวชิาการ  
10. ตดิตาม ดแูล และประเมนิการทดลองปฏบิตังิานราชการ 
11. ประเมนิผลการปฏบิตังิานของหวัหน้ากลุ่มสาระและครอูาจารยท์ีเ่กีย่วขอ้ง  
12. ปฏบิตังิานอื่น ๆ ตามทีผู่อ้ านวยการสถานศกีษามอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและงานวิชาการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
1. วางแผนการด าเนินงานวชิาการ ก าหนดสาระหลกัสตูรระดบัสถานฬษึาและนแวการจดัสดัส่วนการ

เรยีนรูแ้ละกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
สภาพเศรษฐกจิ สงัคม ศลิปวฒันธรรม ภมูปิญัญาของทอ้งถิน่ 

2. จดัท าคู่มอืการบรหิารหลกัสตูรและงานวชิาการของโรงเรยีน นิเทศก ากบัตดิตามใหค้ าปรกึษา
เกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูร การจดักระบวนการเรยีนรู ้วดัผลและประเมนิผลและการแนะแนวให้
สอดคลอ้งและเป็นไปตามมาจรฐานหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

3. ส่งเสรมิสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูร การจดักระบวนการเรยีนรู ้การ
วดัและประเมนิผล และการแนะแนวใหเ้ป็นไปตามจดุหมายและแนวทางการด าเนินการของ
หลกัสตูร 

4. ประสานความรว่มมอืจากบุคคล หน่วยงานองคก์รต่าง ๆ และชุมชน เพื่อใหก้ารใชห้ลกัสตูรเป็นไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพและมคีุณภาพ 

5. ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรและการใชห้ลกัสตูรแก่นกัเรยีน ผูป้กครอง ชุมชน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและน า
ขอ้มลูป้อนกลบัจากฝา่ยต่าง ๆ มาพจิารณา เพื่อการปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษา 

6. ส่งเสรมิสนบัสนุนการวจิยั เกีย่วกบัพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู้  



7. ตดิตามผลการเรยีนของนกัเรยีนรายบุคคลระดบัชัน้ ระดบัช่วงชัน้ และระดบักลุ่มวชิาในแต่ละปี
การศกึษาเพื่อปรบัปรงุแกไ้ข และพฒันาการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของสถานศกึษา 

8. ตรวจสอบทบทวน ประเมนิมาตรฐานการบรหิารงานของครแูละการบรหิารหลกัสตูรระดบั
สถานศกึษาในรอบปีทีผ่่านมาและใชผ้ลการประเมนิเพื่อวางแผนพฒันาการปฏบิตังิานของครแูละ
บรหิารหลกัสตูรปีการศกึษาต่อไป 

9. รายงานผลการปฏบิตังิานและผลการบรหิารหลกัสตูรของสถานศกึษาโดยเน้นผลการพฒันา
คุณภาพนกัเรยีนต่อคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรระดบั
เหนือสถานศกึษา  สาธารณชนและผูเ้กีย่วขอ้ง  

หวัหน้าฝ่ายวิชาการ 
1. ส่งเสรมิ สนบัสนุน และดแูลใหง้านทุกงานทีเ่กีย่วขอ้งในฝา่ยวชิาการ สามารถด าเนินการไดอ้ยา่ง

สะดวก และมปีระสทิธภิาพเป็นไปตามนโยบาย วสิยัทศัน์ เป้าหมายของโรงเรยีน 
2. ควบคุมดแูลการปฏบิตังิานของงานในสายงานวชิาการ งานในกลุ่มสาระใหเ้ป็นไปตามแผนงาน

โครงการทีว่างไว ้
3. ประสานงานกบัฝา่ย /หวัหน้างานในฝา่ยวชิาการ หวัหน้ากลุ่มวชิา และหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อใหก้จิกรรมของฝา่ยวชิาการ เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและมปีระสทิธภิาพ 
4. สรปุรายงานผลการปฏบิตังิานของฝา่ยวชิาการ เสนอฝา่ยบรหิารทุกภาคเรยีน 
5. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีโ่รงเรยีนมอบหมาย 

หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
1. ศกึษาหลกัสตูร ตลอดจนวธิกีารวดัผล ในสายวชิาของตนใหเ้ขา้ใจและสามารถนิเทศครใูนกลุ่มสาระ

ได ้
2. ช่วยผูบ้รหิารสถานศกึษาวางนโยบาย ระเบยีบปฏบิตั ิและดแูลผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะตามที่

โรงเรยีนมุง่หวงั 
3. วางแผนการปฏบิตังิานของกลุ่มสาระใหเ้ป็นไปตามความมุง่หมายของหลกัสตูร และนโยบายของ

โรงเรยีน 
4. ตดิตามดแูลการเรยีนการสอน  จดัท าแผนการจดัการเรยีนรู ้  การจดัสอนซ่อมเสรมิและการสอบ

แกต้วั 
5. ประชุมครใูนกลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ยา่งน้อยเดอืนละครัง้ เพื่อรบัฟงัความคดิเหน็หรอืใหก้าร

เสนอแนะแกป้ญัหางานวชิาการและปญัหาดา้นการเรยีนการสอนอื่น ๆ  
6. ใหค้ าแนะน า นิเทศครใูนกลุ่มสาระใหเ้ขา้ใจเรือ่งหลกัสตูร เอกสารประกอบหลกัสตูร แบบเรยีน การ

ใชอุ้ปกรณ์การสอน วธิกีารสอน และการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีส่มัพนัธก์บัรายวชิา  
7. ควบคุมดแูลเรือ่งการวดัผลใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ และใหถู้กตอ้งยตุธิรรม จดัท าตารางทดสอบยอ่ย  
8. รว่มกบังานจดัการเรยีนการสอนจดัท าตารางสอนของกลุ่มวชิา  
9. จดัท าสถติจิ านวนนกัเรยีนทีเ่ลอืกเรยีนในกลุ่มวชิา 
10. รว่มพจิารณางบประมาณประจ าปี เพื่อจดัสรรจดัท าโครงการของกลุ่ม เพื่อพฒันากระบวนการเรยีน

การสอน 



11. ควบคุมดแูลครใูนเรือ่งกระบวนการเรยีนการสอนใหเ้ป็นไปตามหลกัสตูร  
12. ควบคุมดแูลครใูนกลุ่ม ใหด้ าเนินงานไปตามแผนทีว่างไว ้  
13. ประชุมครใูนกลุ่ม เพื่อช่วยแกป้ญัหาเกีย่วกบัการเรยีนการสอน การวดัผล ระเบยีบวนิยัของผูเ้รยีน

และอื่น ๆ 
14. เป็นคณะกรรมการด าเนินงานการนิเทศภายในโรงเรยีน  
15. ตรวจสมดุ ร.บ.3/ปพ. 5 และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบังานกลุ่มสาระ 
16. ตดิตามดแูลการสอบแกต้วั การสอนซ่อมเสรมิแลว้สอบแกต้วั การสอบแกต้วัใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ

วดัผล 
17. จดัใหม้รีะบบการจดัรวบรวมขอ้มลูสถติ ิท าเป็นเอกสารสารสนเทศของกลุ่มสาระ ด าเนินการจดัเกบ็

ขอ้มลูใหเ้ป็นระบบอยูเ่สมอ 
18. ส่งเสรมิใหค้รใูนกลุ่มวชิาไดม้โีอกาสพฒันาตนเองใหม้คีวามรูค้วามสามารถเพิม่ขึน้อยูเ่สมอ  
19. ประสานงานกบัครแูละหวัหน้ากลุ่มสาระอื่น ๆ เพื่อพฒันางานวชิาการ 
20. จดัซือ้ จดัหา วสัดุ อุปกรณ์ ส าหรบักลุ่มวชิา ตลอดจนควบคุมเกบ็วสัดุ ครภุณัฑ ์อุปกรณ์ จดัท า

บญัชใีหเ้รยีบรอ้ยและเป็นปจัจบุนั 
21. พจิารณาประเมนิผลงานบุลากรในกลุ่ม เสนอฝา่ยบรหิารเพื่อพจิารณาความดคีวามชอบ  
22. ตดิตามดแูลการประเมนิผลการเรยีนการสอน การปฏบิตังิานโครงการ  รายงานผลพรอ้มปญัหา

อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ เมือ่สิน้สุดภาคเรยีน 
23. สรปุรายงานผลการปฏบิตังิานของกลุ่มวชิาทุกภาคเรยีน เสนอฝา่ยบรหิาร  
24. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีโ่รงเรยีนมอบหมาย 

รองหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. ช่วยปฏบิตังิานของหวัหน้ากลุ่มตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
2. ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนหวัหน้ากลุ่ม เมือ่ไมม่ผีูท้ าหน้าทีห่วัหน้ากลุ่มหรอืหวัหน้ากลุ่มไมส่ามารถมา

ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ 
3. ปฏบิตักิารสอนในรายวชิาทีร่บัผดิชอบ 
4. สรปุรายงานผลการปฏบิตังิานรองหวัหน้ากลุ่ม เพื่อเสนอผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขัน้  
5. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีโ่รงเรยีนมอบหมาย 

ครผููส้อน 
1. จดัท าแผนการสอน/แผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  
2. จดัท ารายงานการใชแ้ผนการสอน /แผนการจดัการเรยีนรู้ 
3. จดักระบวนการเรยีนการสอน/กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นนกัเรยีนเป็นส าคญั  
4. ปลกูฝงัจติส านึกใหผู้เ้รยีนเป็นบุคคลทีม่คีุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคแ์ละ

วสิยัทศัน์ของโรงเรยีน 
5. สรา้งนกัเรยีนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้คดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์แกป้ญัหาเป็น สามารถสรา้ง

องคค์วามรูด้ว้ยตนเอง และอยูร่ว่มกบัสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข 



6. พฒันาตนเอง ในดา้นความรู ้ และทกัษะในรปูแบบต่าง ๆ ใหท้ันต่อการเปลีย่นแปลงสงัคมและ
เทคโนโลย ี

7. จดัการเรยีนการสอนทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานและความตอ้งการของผูเ้รยีน
และทอ้งถิน่ 

8. เลอืกใชแ้ละพฒันาสื่อนวตักรรมเทคโนโลยใีหส้อดคลอ้งกบัเนื้อหาและกระบวนการเรยีนรู้ 
9. ควบคุมดแูล แกไ้ขพฤตกิรรมนกัเรยีนใหม้พีฤตกิรรมทีเ่หมาะสม 
10. ด าเนินการวดัและประเมนิผลไดต้ามหลกัการประเมนิผลของหลกัสตูร และน าผลการประเมนิมา

ใชป้รบัปรงุการเรยีนการสอนโดยเน้นการประเมนิตามสภาพจรงิ  
11. ด าเนินการสอนซ่อมเสรมิในจดุประสงคท์ีน่กัเรยีนสอบไมผ่่าน แลว้จดัสอบแกต้วัใหน้กัเรยีนไม่

เกนิ 2 ครัง้ หรอืสอบแกต้วัตามตารางสอบแกต้วั และใหส้่งผลการสอบแกต้วัผ่านหวัหน้าฝา่ย
วชิาการในเวลาทีก่ าหนด 

12. ใหถ้อืเป็นหน้าทีท่ีจ่ะตอ้งด าเนินการแก ้0 ร มส มผ และรบัลงทะเบยีนสอนในกรณทีีม่กีาร
ลงทะเบยีนเรยีนซ ้าใหก้บันกัเรยีนในความรบัผดิชอบหรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

13. จดัสรา้งและจดัหาสื่อส าหรบัใชป้ระกอบการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสม และดแูลบ ารงุรกัษาใหอ้ยู่
ในสภาพใชก้ารได้ 

14. ท าวจิยัในชัน้เรยีน เพื่อน าผลการวจิยัมาใชพ้ฒันาการเรยีนการสอน  
15. น าภมูปิญัญาทอ้งถิน่ เทคโนโลยแีละสื่อทีเ่หมาะสมมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนการสอน  
16. น าขอ้มลูผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมาใช่ในการพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน 
17. ส่งเสรมิและสนบัสนุนความเป็นประชาธปิไตย การท างานรว่มกบัผูอ้ื่น และรบัผดิชอบต่อกลุ่ม

รว่มกนั 
18. จดัสภาพสิง่แวดลอ้มในหอ้งเรยีน  หอ้งกลุ่มวชิา ป้ายนิเทศ และอื่น ๆ ใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรู้ 
19. รายงานผลการปฏบิตังิานทุกภาคเรยีนต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขั ้น 
20. ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีห่วัหน้ากลุ่มหรอืผูบ้รหิารมอบหมาย  
21. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีโ่รงเรยีนมอบหมาย 

งานจดัการเรียนการสอน 
1. จดัระบบการศกึษาสนองตอบพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 มาตรา 15 

การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั 
2. จดันกัเรยีนเขา้หอ้งเรยีนและกลุ่มการเรยีน ตามนโยบายของโรงเรยีน  
3. จดักลุ่มวชิาเลอืกทีห่ลากหลายตามความถนดัของผูเ้รยีน 
4. ประสานงานกบัหวัหน้ากลุ่มเพื่อจดัอตัราก าลงับุคลากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
5. ประสานงานกบังานทะเบยีนวดัผลประเมนิผลในดา้นจ านวนนกัเรยีน การจดันกัเรยีนเขา้กลุ่ม การ

ลงทะเบยีนรายวชิา และการลงทะเบยีนในวชิาเลอืกต่าง ๆ 
6. จดัตารางเรยีน ตารางสอน และตารางการใชห้อ้งเรยีน และจดัท าเอกสารคู่มอืปฏบิตังิานวชิาการ

เพื่อเผยแพรแ่ก่นกัเรยีน ครอูาจารย ์ผูป้กครองและผูเ้กีย่วขอ้ง 
7. รว่มเป็นคณะกรรมการเพื่อก าหนดคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องนกัเรียน และการประเมนิการอ่าน 

คดิวเิคราะห ์เขยีน เพื่อประเมนินกัเรยีนในแต่ละช่วงชัน้ 



8. สรปุรายงานการปฏบิตังิาน เสนอต่อผูบ้รหิาร ทุกภาคเรยีน  
9. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ทีโ่รงเรยีนมอบหมาย 

งานพฒันาหลกัสตูร 
1. ประสานงานกบัหวัหน้ากลุ่มวชิา เพื่อจดัท าและประเมนิแผนการสอน แผนการจัดการเรยีนรูแ้ต่ละ

รายวชิา 
2. ประสานงานกบัฝา่ยบรหิารบุคลากรเพื่อจดัประชุม อบรมความรูท้างดา้นวชิาการ  
3. รว่มเป็นคณะกรรมการเพื่อก าหนดคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน และการประเมนิการอ่าน

คดิวเิคราะหเ์ขยีน เพื่อประเมนินกัเรยีนในแต่ละช่วงชัน้ 
4. ประสานงานกบัหวัหน้ากลุ่มวชิา งานจดัการเรยีนการสอน งานทะเบยีนวดัผล เพื่อจดัท าหลกัสตูร

การศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีน 
5. พฒันาปรบัปรงุหลกัสตูรทอ้งถิน่และกระบวนการเรยีนการสอนกลุ่มวชิาต่าง ๆใหส้อดคลอ้งกบั

หลกัสตูรและความตอ้งการของชุมชน 
6. สรปุรายงานผลการประเมนิแผนการสอน แผนการเรยีน การจดัท าหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

การศกึษาหลกัสตูรทอ้งถิน่ ใหผู้บ้รหิารทราบอยา่งต่อเนื่อง 
7. สรปุรายงานผลการปฏบิตังิาน เสนอต่อผูบ้รหิารทุกภาคเรยีน  
8. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ทีโ่รงเรยีนมอบหมาย 

งานทะเบียนวดัผลและประเมินผล 
5 งานทะเบียนนักเรียน 

5.14 ด าเนินการลงทะเบยีน กรอกขอ้มลูประวตัขิองนกัเรยีนในทะเบยีนทัง้ทะเบยีนตาม
ระเบยีบและในโปรแกรม ศธ 01 ใหช้ดัเจน ครบถว้น และถูกตอ้ง 

5.15 จดัเตรยีมเอกสารทีเ่กีย่วกบัการรบัมอบตวันกัเรยีน ด าเนินการเกีย่วกบัการรบัมอบตวั
นกัเรยีน ออกเลขประจ าตวัใหก้บันกัเรยีนเขา้ใหมทุ่กคน พมิพร์ายชื่อนกัเรยีนใหม ่ตรวจ
หลกัฐานการรบันกัเรยีน ด าเนินการจ าหน่ายนกัเรยีนใหจ้ านวนนกัเรยีนเป็นปจัจบุนั 
จดัท าบญัชรีายชื่อนกัเรยีนแขวนลอย 

5.16 จดัท าแบบฟอรม์ แบบค ารอ้งต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นงานทะเบยีน เช่น แบบค ารอ้งขอเปลีย่นชื่อ
สกุล แบบค ารอ้งขอ รบ. แบบค ารอ้งขอลาออก แบบค ารอ้งขอใบรบัรองต่าง ๆ ค ารอ้งขอ
ใบสุทธ ิ

5.17 ด าเนินการจดัซือ้ จดัจา้ง วสัดุ ครภุณัฑท์ีใ่ชใ้นงานทะเบยีน รบัผดิชอบงานครณัฑท์ี่
เกีย่วกบังานทะเบยีนวดัผล จดัซือ้แบบพมิพต่์างๆ เช่น ระเบยีนแสดงผลการเรยีน แบบ
พมิพป์ระกาศนีบตัร ฯลฯ 

5.18 ด าเนินการนกัเรยีนยา้ยออกในช่วงระหว่างปีการศกึษา  
5.19 จดัท าสถตินิกัเรยีนทีม่าเรยีนเป็นรายวนั สถติทิางการศกึษา ควบคุมสถติกิารรบั การ

จ าหน่ายนกัเรยีน ตดิตามนกัเรยีนทีข่าดเรยีนนาน  
5.20 ด าเนินการเกีย่วกบัการรบัค ารอ้ง ขอแกไ้ขหลกัฐานในทะเบยีนนกัเรยีน เช่น แกช้ื่อ ชื่อ

สกุล วนัเดอืน ปีเกดิ ใหถู้กตอ้งตามความเป็นจรงิ 



5.21 ประสานงานกบักลุ่มทีด่แูลนกัเรยีนเพื่อแจง้การเปลีย่นแปลงรายชื่อ/จ านวนนกัเรยีน 
5.22 รายงานจ านวนนกัเรยีนทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงจ านวนใหผู้บ้รหิารทราบ  
5.23 จดัท าและตรวจสอบระเบยีนแสดงผลการเรยีน ใหถู้กตอ้งและเป็นปจัจบุนัอยูเ่สมอ  ออก

ใบระเบยีนแสดงผลการเรยีนหในกัเรยีนทีจ่บประโยคการศกึษาจดัเกบ็หลกัฐานให้
เรยีบรอ้ยและปลอดภยั 

1.11 ออกจดหมายลงทะเบยีนถงึผูป้กครอง และเชญิมาพบเมือ่ตรวจสอบว่าผลการเรยีนมปีญัหา 
ประสานงานกบังานวดัผลเพื่อด าเนินการใหเ้รยีบรอ้ย  

5.24  จดัท าใบประกาศนียบตัรใหก้บันกัเรยีนทีจ่บการศกึษา จดัท าทะเบยีนคุมใหเ้รยีบรอ้ย
และถูกตอ้ง 

5.25  ด าเนินการออกเอกสารรบัรองผลการเรยีน เอกสารรบัรองการเป็นนกัเรยีน  
5.26  ด าเนินการเกีย่วกบัการรบัค ารอ้งต่าง ๆ เช่น การผ่อนผนัการเรยีน การหยดุพกัการ

เรยีน การเปลีย่นแปลงวชิาเรยีน การขอเพิม่วชิาเรยีน น าเสนอผูบ้รหิารสถานศกึษา
อนุมตั ิ

5.27  รบัผดิชอบการจดัเกบ็เอกสาร หลกัฐานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบังานทะเบยีน เช่น ทะเบยีน
นกัเรยีน ใบมอบตวั ระเบยีนแสดงผลการเรยีน 

5.28  ด าเนินการพมิพใ์บรบัรองผลการเรยีน (รบ.5) เกบ็รปูถ่ายส าหรบัท า รบ.1-ต และ รบ.1-
ป จดัพมิพแ์ละด าเนินการใหผู้อ้ านวยการสถานศกึษาลงนาม  

5.29  เผยแพรร่ะเบยีบแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง โดยท าป้ายประกาศ หรอืแจกเอกสาร
ประชาสมัพนัธข์า่วสาร แจง้ระเบยีบการใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ  

5.30  ประเมนิผลการปฏบิตังิานทะเบยีน 
5.31  ดแูลรกัษาเครือ่งประมวลผล อนัไดแ้ก่ file server และคอมพวิเตอรใ์นฝา่ยวชิาการ 
5.32  รายงานผลการจบหลกัสตูรนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่3 และช่วงชัน้ที ่4  
5.33  จดัท าเอกสารแสดงผลการเรยีนเฉลีย่ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ ม.6 ทีจ่บหลกัสตูร 
5.34  สอนและปฏบิตังิานอื่น ๆ ตามทีโ่รงเรยีนมอบหมาย 

6 งานทะเบียนวดัผล 
หลกัสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  
2.1 จดัท าบตัรนกัเรยีนใหก้บันกัเรยีน ม.1 และ ม.4 และนกัเรยีนระดบัชัน้อื่นทีเ่ขา้ใหม ่หรอืบตัร

สญูหาย 
2.2 รว่มเป็นคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน และประเมนิการอ่านคดิ

วเิคราะห ์เขยีนเพื่อประเมนินกัเรยีนในแต่ละช่วงชัน้ 
2.3 จดัหาแบบประเมนิ ปพ.1-ปพ.3 ตามทีก่รมวชิาการก าหนด 
2.4 ด าเนินการศกึษา และจดัท า ปพ.4-ปพ.9 ตามหลกัเกณฑข์องส านกัทดสอบ กรมวชิาการ 
2.5 ด าเนินการวดัผลระดบัชัน้เรยีน และระดบัสถานศกึษาทุกภาคเรยีน 
2.6 ด าเนินการออกเอกสารเพื่อเทยีบโอนผลการเรยีนใหแ้ก่นกัเรยีนทีย่า้ยออกหรอืยา้ยเขา้  
2.7 ใหข้อ้มลูและแนวทางการวดัผลประเมนิผลตามสภาพจรงิ เพื่อสนองต่อพระราชบญัญตัิ

การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 



2.8 ประสานงานและตดิตามผลการเรยีนของนกัเรยีน และจดัใหม้กีารสอนซ่อมเสรมิและสอบแกต้วั
จนนกัเรยีนทุกคนสามารถจบหลกัสตูร 

2.9 ประสานงานกบักลุ่มวชิา เพื่อด าเนินการในเรือ่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีน การ
ประเมนิผลของนกัเรยีน 

2.10 ควบคุมดแูลใหก้ารออกเอกสารประเมนิผลทุกประเภท (ปพ.1-ปพ.9) ใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง
ตามระเบยีบปฏบิตัิ 

2.11 สรปุรายงานผลการปฏบิตังิานต่อฝา่ยบรหิารทุกภาคเรยีน หรอืทุกกจิกรรมทีค่วรรายงานให้
ทราบถงึความกา้วหน้าหรอือุปสรรคในการท างาน  

2.12 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ  ตามทีโ่รงเรยีนมอบหมาย 
หลกัสตูรเดิม 
2.13 ใหข้อ้มลูแนวปฏบิตัเิกีย่วกบังานทะเบยีนวดัผล การจบหลกัสตูรของนกัเรยีน การสอบแกต้วั

แก่นกัเรยีน ครู-อาจารย ์ผูป้กครองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
2.14 ด าเนินการจดัเตรยีมเอกสารเพื่อการลงทะเบยีนทุกภาคเรยีน  
2.15 จดัซือ้ จดัหา อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการด าเนินงานต่าง ๆ รวมทัง้แบบพมิพ ์ระเบยีนแสดงผลการ

เรยีน 
2.16 ด าเนินการเกีย่วกบัการกรอกผลการเรยีน การจดัท าหลกัฐานผลการเรยีนรายหอ้ง  
2.17 ด าเนินการเรือ่งการสอนซ่อมเสรมิ การสอบแกต้วั การแกไ้ขผลการเรยีน  
2.18 จดัท ารายงานผลการเรยีนรายวชิา รายหอ้ง เสนอฝา่ยบรหิารเพื่อตรวจสอบและอนุมตัิ 
2.19 รายงานผลการจบหลกัสตูรของนกัเรยีน 
2.20 จดัท าใบรบัรองผลการเรยีน และใบรบัรองความประพฤตขิองนกัเรยีน  
2.21 ควบคุมดแูล ตรวจสอบการจดัท าหลกัฐานใบประกาศนีบตัรของนกัเรยีนทีจ่บการศกึษา  
2.22 ตรวจสอบหลกัฐานแสดงคุณวุฒขิองผูส้ าเรจ็การศกึษา ตามทีห่น่วยงานอื่นขอความรว่มมอื  
2.23 สรปุรายงานผลการปฏบิตังิานต่อฝา่ยบรหิารทุกภาคเรยีน หรอืทุกกจิกรรมทีค่วรรายงานให้

ทราบถงึความกา้วหน้าหรอือุปสรรคในการท างาน  
2.24 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ทีโ่รงเรยีนมอบหมาย 

3. งานวดัผลประเมินผล  
3.1 ด าเนินการวดัผลประเมนิผลการเรยีน กลางภาคเรยีน ปลายภาคเรยีน ใหเ้ป็นไปตามระเบยีน

ทัง้หลกัสตูรเดมิ และหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
3.2 จดัท าเอกสารต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการสอบวดัผลประเมนิผล เช่น ตารางสอบ การส่งขอ้สอบ รา่ง

ค าสัง่ทีเ่กีย่วกบัการสอบ เป็นตน้ 
3.3 จดัเกบ็และรกัษาขอ้สอบ 
3.4 ด าเนินการดา้นการตรวจขอ้สอบ  
3.5 จดัตารางสอนซ่อมเสรมิและตารางสอบแกต้วั 
3.6 วเิคราะหแ์ละพฒันาเครือ่งมอืวดัผลใหเ้หมาะสมกบัรายวชิา สนองต่อหลกัสตูร 
3.7 ด าเนินการแกป้ญัหาทางการเรยีนของนกัเรยีน โดยการประสานงานกบัหวัหน้ากลุ่ม ง านแนะ

แนว เชญิผูป้กครองประชุม เป็นตน้ 



3.8 สรปุรายงานผลการปฏบิตังิานต่อฝา่ยบรหิารทุกภาคเรยีน หรอืทุกกจิกรรมทีค่วรรายงานให้
ทราบถงึความกา้วหน้าหรอือุปสรรคในการท างาน  

3.9 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ทีโ่รงเรยีนมอบหมาย 

งานธรุการ-สารบรรณ  
1. ควบคุมดแูลงานสารบรรณ หนงัสอืเขา้และหนงัสืออกของฝา่ยวชิาการ โดยประสานกบักลุ่ม

สาระและงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. ใหค้วามรว่มมอืผูข้อความช่วยเหลอืดา้นงานวชิาการกบัหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วกบัวชิาการ  
3. จดัใหม้เีอกสารดา้นหลกัสตูร เอกสารทีเ่กีย่วกบัการพฒันาการเรยีนการสอน เพื่อบรกิารครู

อาจารย ์และนกัเรยีน 
4. รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการอบรม/สมัมนา/ศกึษาดงูานของครอูาจารย์ 
5. รวบรวมสถติผิลงานดเีด่นของกลุ่มสาระ และผลงานครอูาจารยท์ีเ่กีย่วกบังานดา้นวชิาการ   
6. ประสานงานกบังานกบัฝา่ยวดัผลและงานทะเบยีน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ครอูาจารยแ์ละผู้

มาตดิต่อกบัฝา่ยวชิาการ 
7. เป็นคณะกรรมการวชิาการของโรงเรยีน 
8. ด าเนินงานจดัเกบ็เอกสารขอ้มลูทางดา้นวชิาการ การวดัผลและประเมนิผลใหเ้ป็นระบบเพื่อ

รวบรวมจดัท าเป็นเอกสารสารสนเทศของงานทะเบยีนวดัผล  
9. ควบคุมดุแลดา้นสวสัดกิารของงานวชิาการ 
10. ใหก้ารตอ้นรบัผูป้กครอง และบุคคลทีม่าตดิต่อหรอืเยีย่มชมดงูาน 
11. ปฏบิตักิารสอนและงานอื่น ๆ ทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมาย 

 
 

งานธรุการ-พสัดฝุ่ายวิชาการ 
1. ด าเนินการส ารวจ จดัหา จดัซือ้วสัดุครภุณัฑ ์ของงานวชิาการ  
2. ด าเนินการจดัเกบ็รกัษาวสัดุ ครภุณัฑท์ีใ่ชใ้นงานวชิาการ ใหเ้ป็นระเบยีบและมบีญัชคีวบคุม  
3. บรกิารใหค้ าปรกึษาแก่ครอูาจารยแ์ละนกัเรยีนทีม่าตดิต่องานดา้นวิชาการ 
4. ประสานงานกบัฝา่ยจดัท าตารางสอน และตารางเรยีน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัท าตารางสอน

ของโรงเรยีนเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
5. ประสานงานกบัเจา้หน้าทีง่านทะเบยีน งานวดัผล เพื่อใหก้ารด าเนินงานทีเ่กีย่วกบังานวชิาการ

เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
6. ใหบ้รกิารทางวชิาการแก่หน่วยงาน ผูม้าตดิต่อ และผูท้ีม่าศกึษาดงูานดา้นวชิาการของโรงเรยีน  
7. เป็นคณะกรรมการวชิาการของโรงเรยีน 
8. ปฏบิตักิารสอนและงานอื่น ๆ ทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมายจากโรงเรยีน  

คณะกรรมการวิชาการโรงเรียน 



1. เป็นทีป่รกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษา และรองผูอ้ านวยการสถานศกึษาเกีย่วกบังานวชิาการ
ของสถานศกึษาในดา้นการวางแผน การปฏบิตังิานตามแผน การประเมนิผลงาน การสื่อสาร
ประชาสมัพนัธง์านวชิาการ และช่วยเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ ใหด้ าเนินไปดว้ย
ความราบรืน่ 

2. ช่วยเป็นกรรมการทีป่รกึษาดา้นการวางแผนวชิาการการก าหนดนโยบาย การจดัท าแผนงาน
และโครงการในแผนปฏบิตักิาร จดัท าปฏทินิปฏบิตักิารของโรงเรยีน ตลอดจนการจดัท า
แผนภาพ แผนปฏบิตักิาร รายวนั รายเดอืน 

3. เป็นกรรมการทีป่รกึษาและพจิารณาในดา้นแผนการเรยีนช่วยพจิารณาศกึษาวเิคราะหก์ารจดั
แผนการเรยีน โดยค านึงถงึความพรอ้มของอาคารสถานทีบุ่คลากรและวสัดุอุปกรณ์  

4. เป็นกรรมการช่วยในการจดัตารางสอนประเภทต่าง ๆ  ตารางสอนรวม ตารางสอนประจ าวนั 
ตารางสอนของครแูต่ละคน ตารางสอนประจ าหมวดวชิา และตารางการใชห้อ้งเรยีน  

5. เป็นกรรมการทีป่รกึษาใหค้ าแนะน างานทัว่ไปฝา่ยวชิาการ ในดา้นการจดัครสูอน การ
พฒันาการเรยีนการสอน การจดับรรยากาศการเรยีนการสอน การจัดสอนเสรมิ การจดักจิกรรม
ส่งเสรมิการเรยีนการสอน การพฒันาครดูา้นวชิาการ การจดักจิกรรมนกัเรยีน ดา้นกลุ่มสาระ 
การจดักจิกรรมนกัเรยีนใหส้นองความถนดัและความสามารถของนกัเรยีนดา้นการวดัและ
ประเมนิผลการเรยีน และดา้นการประเมนิผลการปฏบิตังิานวชิาการ  

6. เป็นกรรมการทีป่รกึษาตดิตามดแูลการปฏบิตังิานและประเมนิผล การจดัการเรยีนการสอนใน
ดา้น การจดัท าแผนการสอน การท าบนัทกึการสอนรายวชิา การจดัหา ใชบ้ ารงุรกัษาและ
ส่งเสรมิการผลติสื่อการสอน การใชท้รพัยากร แหล่งวชิาการ สถานประกอบการ สถาน
ประกอบอาชพีอสิระ การประเมนิผลงานวชิาการ 

7. ช่วยสอดส่องดแูล ตดิตามการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน 
ช่วยเหลอืฝา่ยวชิาการในการควบคุมดแูละและตดิตามการเรยีนการสอน และการใหบ้รกิาร
เอกสารงานวชิาการเพื่อสะดวกในการปฏบิตัจิดัท า 

8. ใหค้ าแนะน านิเทศการด าเนินงานการเรยีนการสอนเพื่อใหส้มัฤทธผิลตามหลกัการ และ
จดุหมายหลกัสตูร 

9. ช่วยหวัหน้าฝา่ยวชิาการ สอดส่องดแูลใหค้ณะครอูาจารยผ์ูส้อนสามารถด าเนินงานตาม
ภาระหน้าทีใ่หเ้รยีบรอ้ยราบรืน่ตามแผนปฏบิตักิาร ปฏทินิงานของโรงเรยีน ของฝา่ย กลุ่มสาระ
และงานต่าง ๆ 

ครพู่อครแูม่ 
1. รบัรายชื่อนกัเรยีนในหอ้งทีเ่ป็นครพู่อครแูมท่ีง่านวชิาการ ตรวจสอบจ านวนความถูกตอ้ ง 

ตวัสะกดการนัตข์องชื่อ ชื่อสกุล 
2. ตรวจสอบนกัเรยีนทีไ่มม่าเรยีนตดิต่อกนั 7 วนัท าการ หลงัจากเปิดภาคเรยีนที ่1 และภาคเรยีน

ที ่2 แลว้รายงานทะเบยีนวดัผล  
3. รบัขอ้มลูจากฝา่ยทะเบยีนวดัผล ในกรณนีกัเรยีนขอเปลีย่นชื่อ-ชื่อสกุล ขอพกัการเรยีน ขอ

ลาออกหรอืโรงเรยีนคดัชื่อออก 



4. ส ารวจขอ้มลูรายวชิาเรยีนของนกัเรยีนในหอ้งทีเ่ป็นทีป่รกึษาเรือ่งรายวชิาบงัคบัแกน       
บงัคบัเลอืก เลอืกเสร ีกจิกรรม รหสัวชิา วชิาพืน้ฐาน วชิาเพิม่เตมิ 

5. ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่นกัเรยีนในเรือ่งหลกัสตูร การประเมนิผล การทดสอบก่อนเรยีน การวดั
รายจดุประสงค ์การสอบระหว่างภาค ปลายภาค และการประเมนิดา้นจติพสิยั การประเมนิ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์การประเมนิการอ่านคดิวเิคราะหเ์ขยีนสื่อความ การประเมนิการ
ผ่านกจิกรรม 

6. ก ากบัตดิตาม แนะน าแนวทางการปฏบิตัเิกีย่วกบัการสอบแกต้วั ในกรณทีีน่กัเรยีนไดผ้ลการ
เรยีน 0 ร มส หรอื มผ 

7. เกบ็ขอ้มลูนกัเรยีนเกีย่วกบัผลการเรยีน ผลการสอบแกต้วั ผลการเรยีนซ ้าและเอกสารอื่น ๆ ที่
ฝา่ยวชิาการมอบใหเ้พื่อแจง้ใหถ้งึนกัเรยีน และแกใ้นสมดุประจ าตวันกัเรยีน  

8. ช่วยรบัช าระเงนิค่างลงทะเบยีนเรยีนของนกัเรยีนในแต่ละภาคเรยีน น าส่งเจา้หน้าทีก่ารเงนิ  
9. หลงัการสอบปลายภาคเรยีนให้จดัท า ต.2 ก. ส่งทีง่านทะเบยีนวดัผล และจดัท าสมดุประจ าตวั

นกัเรยีน (รบ.4/ปพ.6/ปพ.8)ใหเ้รยีบรอ้ยก่อนส่งถงึผูป้กครองนกัเรยีน 
10. แกไ้ขผลการสอบแกต้วัในสมดุประจ าตวันกัเรยีน (รบ.4//ปพ.8) 
11. ใหค้ าแนะน าแก่นกัเรยีนทีม่เีวลาเรยีนไมค่รบ 60% และ 80 % ในการขอมสีทิธิส์อบ รวมถงึ

แนะน านกัเรยีนเกีย่วกบัการลงทะเบยีนวชิาเรยีนในแต่ละภาคเรยีนใหถู้กตอ้งตามแผนการเรยีน  
12. ปฏบิตังิานอื่น ๆ ตามทีโ่รงเรยีนมอบหมาย 

 
 

งานนิเทศภายใน 
1. ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารนิเทศภายในโรงเรยีน เพื่อแกป้ญัหาดา้นการเรยีนการสอน 

พฒันาการเรยีนการสอน สรา้งขวญัและก าลังใจแก่ครอูาจารย์ 
2. ใหก้ารสนบัสนุนกลุ่มสาระต่าง ๆ ในการนิเทศภายใน ใหเ้กดิการปฏบิตัอิยา่งต่อเนื่อง  
3. รว่มมอืกบังานบรหิารบุคลากรเพื่อใหม้กีารนิเทศภายใน ครอูาจารยไ์ดม้โีอกาสสรา้งเสรมิ

ประสบการณ์ดว้ยการศกึษาดงูาน หรอืศกึษาเปรยีบเทยีบ ในลกัษณะเจาะลกึเฉพาะกลุ่มสาระ  
4. สง่เสรมิใหห้มวดวชิาจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ใหต้รงและเตม็เวลา เพื่อบรรลุจดุประสงคก์าร

เรยีนรู ้
5. ศกึษารปูแบบวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานการสอน การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน และ

การจดักจิกรรมนกัเรยีนนกัเรยีน เพื่อน าผลมาวเิคราะหว์จิยั ใหเ้กดิผลดใีนการพฒันางาน
วชิาการของโรงเรยีน 

6. ตดิตามประสานงานและประเมนิผลการปฏบิตังิานการนิเทศภายใน แลว้รายงานโรงเรยีนเพื่อ
วนิิจฉยัสัง่การต่อไป 

7. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีผู่บ้รหิารสถานศกึษามอบหมาย 



งานวิจยัและส่งเสริมงานวิจยั 
1. ด าเนินการส่งเสรมิใหค้รอูาจารยจ์ดัท าผลงานวจิยัในชัน้เรยีน โดยใหก้ ารสนบัสนุน แนะน า 

ช่วยเหลอื เพื่อใหค้รอูาจารยส์ามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
2. ประสานงานกบัหวัหน้ากลุ่มวชิา เพื่อใหเ้กดิการประเมนิงานต่าง ๆ อยา่งมรีะบบ  
3. ด าเนินการวจิยั ในเรือ่งทีส่ามารถน ามาพฒันางานวชิาการ  
4. ด าเนินการวจิยัในเรือ่งสามารถน ามาพฒันางานวชิาการ  
5. ใหบ้รกิารเกีย่วกบัเอกสารทางวชิาการ ผลงานวจิยัทางการศกึษา เอกสารเผยแพรผ่ลงานทาง

วชิาการของคร ูและการประกาศเกยีรตคิุณ ใหก้ าลงัใจแก่ราชการครผููป้ระสบผลส าเรจ็หรอืมี
ความสามารถ 

6. ด าเนินการยกยอ่งนกัเรยีนทีม่ปีรชีาญาณ หรอืมคีวามสามารถพเิศษ  
7. จดัประชุมปฏบิตักิารเพื่อเสริมสรา้งความความรู ้ความเขา้ใจอนัดใีนการปฏบิตังิาน  
8. ส่งเสรมิใหค้รอูาจารยม์โีอกาสไปรบัการศกึษาอบรม ประชุมสมัมนา ศกึษาดงูานและศกึษาต่อ

ตามควรแก่กรณี 
9. จดัท าเอกสารงานทางวชิาการส าหรบัครู 
10. จดัการสอนเสรมิความรูเ้ป็นกรณพีเิศษ แก่นกัเรยีนทีส่นใจ  
11. ใหค้วามรว่มมอืกบัโรงเรยีนมธัยมศกึษาทุกสงักดั เพื่อประสานประโยชน์ในการวางแผนพฒันา

การศกึษาโดยส่วนรวม 
12. ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัสถานศกึษา หรอืหน่วยงานทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อการพฒันากร

ศกึษาของโรงเรยีน 
13. ประเมนิงานของฝา่ยวชิาการ 
14. ประเมนิกจิกรรมต่าง ๆ ของฝา่ยวชิาการ 
15. รวบรวมผลงานวจิยัทัง้ของบุคลากรในโรงเรยีน และหน่วยงานภายนอก เผยแพร ่เพื่อประโยชน์

ในวงการศกึษา และเป็นแนวทางในการด าเนินงานของครอูาจารย์ 
16. ใหค้วามอนุเคราะหห์น่วยงานอื่น ๆ เกีย่วกบังานวจิยัทุกประเภท 
17. สรปุรายงานผลการปฏบิตังิานต่อฝา่ยบรหิารทุกภาคเรยีน  
18. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ทีโ่รงเรยีนมอบหมาย 

งานข้อมูลสารสนเทศ 
1. จดัระบบสารสนเทศของโรงเรยีนในส่วนของงานวชิาการ เกีย่วกบั  

1.1 รวบรวมและเกบ็รกัษาขอ้มลูทางวชิาการ 
1.2 วเิคราะห ์และประเมนิผลขอ้มลูทางวชิาการ 
1.3 การน าขอ้มลูมาใช ้และรายงานขอ้มลูทางวชิาการ กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

2. ส่งเสรมิสนบัสนุนงานวจิยัในโรงเรยีน 
3. หน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีผู่บ้รหิารสถานศกึษามอบหมาย 



งานประเมินผล 
1. ดแูลใหค้วามช่วยเหลอื เกีย่วกบัการประเมนิผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของฝา่ยวชิาการให้

เป็นไปตามระเบยีบของโรงเรยีนและทางราชการ  
2. วางแผน  ก าหนดรปูแบบ   ระบบการจดัการบรหิารงานขอ้มลูสารสนเทศและประเมนิผลของ

กลุ่มวชิา 
3. รวบรวมขอ้มลูสารสนเทศของกลุ่มวชิา อาทขิอ้มลูนกัเรยีนขาดเรยีนในคาบเรยีน ใหเ้ป็นปจัจบุนั  
4. วเิคราะหแ์ละพฒันาเครือ่งมอืทดสอบและประเมนิผลงาน ผลการปฏบิตังิานและรายงานผลการ

วเิคราะห ์
5. สรปุรายงานผลการปฏบิตังิานเสนอต่อผูบ้รหิารทุกภาคเรยีน  
6. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ทีโ่รงเรยีนมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกลยทุธฝ่์ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกลยทุธง์านวิชาการ 
(ปี พ.ศ.2547-2550) 

แผนกลยทุธร์ะดบัองคก์ร 
1. ส่งเสริมให้ครมีูคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู 

ล าดบัท่ี แผนงาน กิจกรรม 
1 โครงการส่งเสรมิใหค้รพูฒันาการเรียน

การสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
1. การจดัท าแผนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น

ส าคญั 
2. เวทแีสดงศกัยภาพของนกัเรยีน 
3. แสดงผลงานนกัเรยีน 
4. พฒันาและส่งเสรมิการอ่าน 
5. Bicycle Rally 
6. การวจิยัในชัน้เรยีน  

2. พฒันาผูเ้รียนให้มีคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาของชาติ  
ล าดบัท่ี แผนงาน โครงการ 

1 โครงการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา 1. จดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาแบบบรูณาการ 
2 โครงการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพ

ตามเกณฑม์าตรฐานการศกึษาของ 
1. ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมและค่านิยม ที่

พงึประสงคเ์ป็นสมาชกิของครอบครวั 



ชาต ิ ชุมชนและปฏบิตัตินตามระบอบ
ประชาธปิไตย 

2. อนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม 
3. พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามสามารถในการคดิวิ

เคราหส์งัเคราะห ์มวีจิารณญาณ  มี
ความคดิสรา้งสรรค ์คดิไตรต่รอง  และมี
วสิยัทศัน์ 

4. พฒันาความสามารถในการใชภ้าษาสื่อสาร 
5. พฒันาผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะในการแสวง  หา

ความรูด้ว้ยตนเอง รกัการเรยีนรู ้   และ
พฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

6. พฒันาผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะในการท างาน  
และมเีจตคตทิีด่ต่ีออาชพีสุจรติ 

7. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมสีุขนิสยัสุขภาพกาย   
สุขภาพจติทีด่ ี 

ล าดบัท่ี แผนงาน โครงการ 
  8. พฒันาการเรยีนการสอนวชิาศลิปศกึษา 

9. พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพตามเกณฑ์ 
มาตรฐานคุณภาพการศกึษาของชาติ 

  
3. ส่งเสริมบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  

ล าดบัท่ี แผนงาน กิจกรรม 
1 โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชืทอ้งถิน่ 1.  จดัท าหอ้งแสดงพนัธุกรรมพชืทอ้งถิน่ 

7. จดับรรยากาศและสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการ
เรยีนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานคณุภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวการประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียน 
ตามมาตรฐานคณุภาพการศึกษาชาติ  

เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ จึงก าหนดใหผู้ส้อนด าเนินการดงัต่อไปน้ี  
1. ผูส้อนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีหนา้ท่ีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนทุกมาตรฐาน 
2. ผูส้อนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีหนา้ท่ีประเมินในมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนด 
3. อาจารยท่ี์ปรึกษามีหนา้ท่ีส่งเสริม พฒันาและประเมินนกัเรียนในปกครองทุกคนในทุก

มาตรฐาน 
4. การประเมินควรใชว้ธีิการหลากหลาย และเป็นการประเมินเชิงประจกัษ์ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ 
ตัวบ่งช้ี    

1. มีวนิยั มีความรับผดิชอบ และปฏิบติัตนตามระเบียบและหลกัธรรมเบ้ืองตน้ของแต่ละศาสนา  
2. ซ่ือสัตยสุ์จริต (และมีจรรยาบรรณในวชิาชีพ ส าหรับระดบัอาชีวศึกษา) 
3. มีเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
4. ประหยดั (ใชส่ิ้งของทั้งของตนเองและส่วนรวมอยา่งประหยดัและคุม้ค่า) 

แนวปฏิบัติในการวดัผล 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต 

ระดับคุณภาพ  ตัวบ่งช้ีที ่1 
 ระดบั 1 ปฏิบติัตนตามระเบียบวนิยัของโรงเรียนและหลกัธรรมทางศาสนา 



ระดบั 2 ปฏิบติัตนตามระเบียบวนิยัและหลกัธรรมทางศาสนา และแกไ้ข ปรับปรุงตามค าแนะน า
ของบุคคลรอบขา้ง 

ระดบั 3 สร้างแนวปฏิบติัตามระเบียบวนิยั และหลกัธรรมของศาสนาไดด้ว้ยตนเองมีการปฏิบติั
อยา่งต่อเน่ือง 

ระดบั 4 ร่วมมือกบัเพื่อหรือชุมชนสร้างระเบียบวนิยัและแสวงหาหลกัธรรมมาเป็นแนวทาง
ด าเนินชีวติ และเผยแพร่แก่นกัเรียนและชุมชน 

ระดบั 5 จดัหรือมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมยกยอ่ง เชิดชูบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีปฏิบติัตน
ตามวนิยัและหลกัธรรมของศาสนา เพื่อเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่สังคม 
ระดับคุณภาพ  ตัวบ่งช้ีที ่2 

ระดบั 1 แสดงความ ซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
ระดบั 2 ปรับปรุงตนเองใหมี้ความ ซ่ือสัตยสุ์จริตตามค าแนะน าของบุคคลรอบขา้ง 
ระดบั 3 แสดงความ ซ่ือสัตยสุ์จริตดว้นตนเองและปฏิบติัเป็นนิสัย 
ระดบั 4 ร่วมมือกบัเพื่อนนกัเรียนหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในกลุ่ม     ปฏิบติัใหเ้ป็นประโยชน์แก่

บุคคล  ชุมชน และสังคม แสดงความซ่ือสัตยสุ์จริต และเผยแพร่วธีิปฏิบติัใหแ้ก่เพื่อนและชุมชน 
ระดบั 5 จดัหรือมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมยกยอ่งเชิดชูเกียรติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีความ

ซ่ือสัตยสุ์จริตเพื่อเป็นส่ิงจูงใจใหบุ้คคลในสังคมปฏิบติัตามดว้ยความช่ืนชมยนิดี 
ระดับคุณภาพ  ตวับ่งช้ีที ่3 

ระดบั 1 แสดงความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ละเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
ระดบั 2 ปรับปรุงตนเองใหมี้ความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือและเสียสละตามค าแนะน า 
ระดบั 3 แสดงความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผด่ว้ยตนเองและปฏิบติัเป็นนิสัย 
ระดบั 4 ร่วมมือกบัเพื่อนนกัเรียนหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในกลุ่ม     ปฏิบติัใหเ้ป็นประโยชน์แก่

บุคคล ชุมชน และสังคม แสดงความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือ และเสียสละต่อส่วนรวม และเผยแพร่วธีิ
ปฏิบติัใหแ้ก่เพื่อนและชุมชน 

ระดบั 5 จดัหรือมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมยกยอ่ง เชิดชูเกียรติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีความ
เมตตา   กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ละเสียสละ       เพื่อเป็นส่ิงจูงใจใหบุ้คคลในสังคมปฏิบติัตามดว้ยความ
ช่ืนชมยนิดี 
ระดับคุณภาพ  ตัวบ่งช้ีที ่4 

ระดบั 1 ใชส่ิ้งของและทรัพยสิ์นอยา่งประหยดัและคุม้ค่าเม่ือมีคนควบคุมดูแล 
ระดบั 2 ใชส่ิ้งของและทรัพยสิ์นของตนเองและส่วนรวมอยา่งประหยดัและคุม้ค่าเม่ือไดรั้บ

ค าแนะน า 
ระดับ 3 ใช้ส่ิงของและทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวมอย่างประหยดัและคุ้มค่าเป็นนิสัย 
ระดบั 4 ร่วมมือกบัเพื่อนนกัเรียนหรือบุคคลอ่ืนใชส่ิ้งของหรือทรัพยสิ์นของตนเองและ

ส่วนรวมอยา่งประหยดัและคุม้ค่า แลว้เผยแพร่วธีิการใหแ้ก่เพื่อนและชุมชนอ่ืน 



ระดบั 5 จดัหรือมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมยกยอ่งเชิดชูเกียรติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีใช้
ส่ิงของหรือทรัพยสิ์นอยา่งประหยดัและคุม้ค่าทั้งของตนเองและส่วนรวมเพื่อเป็นส่ิงจูงใจใหบุ้คคลใน 
สังคมปฏิบติัตามดว้ยความช่ืนชมยนิดี 
เกณฑ์การตัดสิน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดขีองครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบัตตินตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
ตัวบ่งช้ี 

1. เคารพและรับฟังค าแนะน าของพอ่แม่ ญาติและผูใ้หญ่ 
2. รักษาสิทธิเสรีภาพของตนเอง และเคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น 
3. มีความรู้และปฏิบติัตนตามกฎหมาย ไม่เป็นปัญหาของสังคมและอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข 
4. ร่วมกิจกรรมในการพฒันาสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน 
5. รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

แนวปฏิบัติในการวดัผล 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต 

ระดับคุณภาพ  ตัวบ่งช้ีที ่1 
ระดบั 1 เคารพและรับฟังค าแนะน าของพอ่แม่ ญาติและผูใ้หญ่ ภายใตก้ารควบคุมดูแล 
ระดบั 2 เคารพและรับผงัค าแนะน าของพอ่แม่ ญาติและผูใ้หญ่ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ระดบั 3 ยอมรับและเห็นประโยชน์ คุณค่า ของการเคารพและรับฟังค าแนะน าของพอ่แม่ญาติ

และผูใ้หญ่  
ระดบั 4 รว่มกจิกรรมของสงัคมเพื่อน าไปสู่การพฒันาค่านิยมและคุณธรรม 
ระดบั 5 ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และช่ืนชม ยกยอ่ง ผูท่ี้ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งเพื่อให้

เกิดค่านิยมท่ีดีของสังคม 
ระดับคุณภาพ ตัวบ่งช้ีที ่2 

ระดบั 1 รู้จกัใชสิ้ทธิเสรีภาพของตนเอง 
ระดบั 2 ยอมรับ เห็นคุณค่าและปฏิบติัตามสิทธิเสรีภาพ 
ระดบั 3 รักษาสิทธิเสรีภาพของตนเอง และเคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น 



ระดบั 4 ร่วมมือกบัชุมชนจดักิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในดา้นการรักษาสิทธิ
เสรีภาพ ของตนเอง และเคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น สร้างค่านิยมท่ีดีใหก้บัสังคม 

ระดบั 5 ช่ืนชม ภูมิใจ และยกยอ่งผูท่ี้รักษาสิทธิเสรีภาพของตนเอง และเคารพในสิทธิเสรีภาพ
ของผูอ่ื้น 
ระดับคุณภาพ ตัวบ่งช้ีที ่3 

ระดบั 1 มีความรู้แปละปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบประเพณีของสังคม โดยหวงัผล 
ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง 

ระดบั 2 รับฟังขอ้วจิารณ์ของผูอ่ื้นและน ามาปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบประเพณีของสังคม 
ระดบั 3 ยอมรับและเห็นคุณค่าการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบประเพณีของสังคม 
ระดบั 4 ร่วมมือกบัผูอ่ื้นปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบประเพณีของสังคม 
ระดบั 5 ช่ืนชม และยกยอ่งผูป้ฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบประเพณีของสังคม 

ระดับคุณภาพ ตัวบ่งช้ีที ่4 
ระดบั 1 เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ี โรงเรียน และทอ้งถ่ินก าหนด 
ระดบั 2 สมคัรใจเขา้ร่วมและเสนอความคิดเห็นในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและ

ทอ้งถ่ิน 
ระดบั 3 มีส่วนร่วมจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน 
ระดบั 4 น าความรู้ท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรมไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ระดบั 5 มีส่วนร่วมในการพฒันา สืบทอดกิจกรรมอนัดีงามของโรงเรียนและทอ้งถ่ินดว้ยความ

ภาคภูมิใจ 
ระดับคุณภาพ ตัวบ่งช้ีที ่5 

ระดบั 1 รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ โดยมีผูอ่ื้นก ากบัดูแลอยา่งใกลชิ้ด 
ระดบั 2 รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ โดยมีผูอ่ื้นคอยเตือนและชกัชวนใหป้ฏิบติั 
ระดบั 3 รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ดว้ยตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 
ระดบั 4 รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์โดยเป็นท่ียอมรับและเป็นแบบอยา่งแก่ผูอ่ื้นได ้
ระดบั 5 รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์โดยเป็นท่ียอมรับเป็นแบบอยา่งและชกัชวนผูอ่ื้นให้

ปฏิบติัตาม 
เกณฑ์การตัดสิน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 



มาตรฐานที่     3   ผู้เรียนมีจติส านึกที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม อนุรักษ์และพฒันา
ส่ิงแวดล้อม 
ตัวบ่งช้ี 

1. รู้คุณค่าของส่ิงแวดลอ้มและตระหนกัถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคม ท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม 

2. ปฏิบติัตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีส่วนอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  
3. ใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

แนวปฏิบัติในการวดัผล 
ตัวบ่งช้ีที ่  1  แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

1. ติดตามขอ้มูลข่าวเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
2. ละเวน้การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
3. หา้มปรามมิใหผู้ใ้ดท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ตัวบ่งช้ีที ่ 2  แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
1. ส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
2. น าวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชแ้ลว้น ากลบัมาใชใ้หม่ 
3. ร่วมกิจกรรมอนุรักษ ์พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน  

ตัวบ่งช้ีที ่ 3  แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
1. ใชน้ ้าและพลงังานต่าง ๆ อยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
2. ใชว้สัดุและเคร่ืองใชต่้าง ๆ อยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
3. ซ่อมแซมเคร่ืองใชท่ี้ช ารุดใหอ้ยูใ่นสภาพดี แลว้น ากลบัมาใชใ้หม ่

ระดับคุณภาพ ตัวบ่งช้ีที ่1 
ระดบั 1 รู้คุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม 
ระดบั 2 รู้คุณค่า และประโยชน์ของการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
ระดบั 3 รู้จกัการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อตนเอง 
ระดบั 4 แสวงหาวธีิการอนุรักษแ์ละพฒันา  ส่ิงแวดลอ้มมาใชใ้หเ้กิดผลผลิตท่ีมีคุณภาพโดย

ค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเอง   สังคม และคุณประโยชน์ในการใชส้อยอยา่งคุม้ค่า 
ระดบั 5 เผยแพร่ ส่งเสริม สนบัสนุนการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่งประหยดัและคุม้ค่า  

 
ระดับคุณภาพ ตัวบ่งช้ีที ่2 

ระดบั 1 ปฏิบติัตามโดยค านึงถึงประโยชนข์องส่วนรวมและร่วมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

ระดบั 2 ปฏิบติัตนดว้ยความตั้งใจ    โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและร่วมอนุรักษ์ 



ส่ิงแวดลอ้มนอกเหนือจากท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ระดบั 3 ยอมรับ เห็นคุณค่า และปฏิบติัตนโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม  
ระดบั 4 ช่วยเหลือ แนะน า เสนอแนวทางในการปฏิบติัตน และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและ

อาสาลงมือปฏิบติัดว้ยความเตม็ใจเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
ระดบั 5 ปฏิบติัตนดว้ยความช่ืนชม เช่ือมัน่ ขยายคุณประโยชน์ และพฒันาส่ิงแวดลอ้มรวมทั้ง

พฒันาความสามารถของทุก ๆ คนไปพร้อมกบัเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
ระดับคุณภาพ ตัวบ่งช้ีที ่3 

ระดบั 1 มีความรู้ในการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 
ระดบั 2 เห็นคุณค่า และประโยชน์ของการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 
ระดบั 3 เลือกใชท้รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ไดอ้ยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
ระดบั 4 แสวงหาวธีิการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใชใ้หเ้กิดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และ

คุณประโยชน์ในการใชส้อยอยา่งคุม้ค่า 
ระดบั 5 เผยแพร่ ส่งเสริม สนบัสนุนการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

 

มาตรฐานที่    4    ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิวเิคราะห์ คดิสังเคราะห์ มี
วจิารณญาณ    มีความคดิสร้างสรรค์  คดิไตร่ตรอง และมีวสัิยทัศน์ 
ตัวบ่งช้ี 

1. สามารถจ าแนกประเภทขอ้มูล เปรียบเทียบและมีความคิดรวบยอด 
2. สามารถประเมินค่าความน่าเช่ือถือของขอ้มูล  รู้จกัพิจารณาขอ้ดี  ขอ้เสีย   ความถูกผดิ ระบุ

เหตุ-ผล   คน้หาค าตอบ   เลือกวธีิและมีปฏิภาณในการแกปั้ญหาและตดัสินใจ       อยา่งสันติ 
และมีความถูกตอ้งเหมาะสม 

3. มีความคิดริเร่ิม มีจินตนาการ สามารถคาดการณ์และก าหนดเป้าหมายได้ 
แนวปฏิบัติในการวดัผล 
ตัวบ่งช้ีที ่1  ใชแ้บบทดสอบ 



ตัวบ่งช้ีที ่2  ใช ้  1.  ก าหนดสถานการณ์ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัเพื่อแกปั้ญหา 
  2.  แฟ้มพฒันางาน 
ตัวบ่งช้ีที ่3  ใช ้ 1.  ช้ินงานหรือผลงาน 
  2.  แฟ้มพฒันางาน 
ระดับคุณภาพ ตัวบ่งช้ีที ่1 

ระดบั 1 จ าแนกสรุปขอ้มูลตามเกณฑท่ี์ก าหนดให ้
ระดบั 2 จ าแนก เปรียบเทียบ และสรุปขอ้มูลโดยปรับปรุงเกณฑใ์หเ้หมาะสม 
ระดบั 3 น าขอ้เสนอของผูอ่ื้นมาใชใ้นการพฒันาการจ าแนก เปรียบเทียบขอ้มูลสามารถสรุป

ผลไดอ้ยา่งละเอียด 
ระดบั 4 ออกแบบวธีิการจ าแนกขอ้มูลเพื่อใชใ้นการพฒันาการจ าแนก เปรียบเทียบขอ้มูล 
ระดบั 5 ออกแบบวธีิการจ าแนกขอ้มูล แลว้เลือกรูปแบบจนไดข้อ้สรุปแลว้น าเสนอเป็นความคิด

รวบยอดท่ีชดัเจน 
ระดับคุณภาพ ตัวบ่งช้ีที ่2 

ระดบั 1 ประเมินความน่าเช่ือถือ ขอ้ดี ขอ้เสีย ความถูก-ผดิ คน้หาค าตอบของขอ้มูลตามหลกัการ
ของผูท่ี้ก าหนดใหไ้ด ้

ระดบั 2 ประเมินความน่าเช่ือถือ ขอ้ดี ขอ้เสีย ความถูก-ผดิ คน้หาค าตอบของขอ้มูลตามความ
เขา้ใจโดยใชห้ลกัการท่ีหลากหลาย 

ระดบั 3 วเิคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินขอ้มูลไดถู้กตอ้งพร้อมทั้งเลือกขอ้มูลมาใชใ้น
แกปั้ญหาและตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 

ระดบั 4 น าผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์และสังเคราะห์มาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
ระดบั 5 ร่วมมือกบัผูอ่ื้นน าขอ้มูลมาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกับสังคมอยา่งต่อเน่ือง 

ระดับคุณภาพ  ตัวบ่งช้ีที ่ 3 
ระดบั 1 ปฏิบติัตามแนวคิดวธีิการท่ีก าหนดให ้
ระดบั 2 ดดัแปลงแนวคิดวธีิการปฏิบติังานใหดี้ข้ึนไดม้ากกวา่ 1 แนวทาง 
ระดบั 3 มีคิดริเร่ิมและจินตนาการหาแนวทางการปฏิบติังานไดห้ลากหลายวธีิจนไดป้ฏิบติังาน

ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ระดบั 4 น าผลการวเิคราะห์จากการปฏิบติังานมาใชเ้ป็นแนวทางในการคาดการณ์และก าหนด

เป้าหมายเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนั 
              ระดบั 5 ร่วมมือกบัผูอ่ื้นใชค้วามคิดริเร่ิมและจินตนาการ หาวธีิการท่ีเหมาะสมในการปฏิบติั  

งานอยา่งเป็นระบบ เพื่อพฒันาผูร่้วมงานไปพร้อม ๆกนัอยา่งต่อเน่ือง 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ควรปรับปรุง    นกัเรียนร้อยละ   0 – 49    มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  3 – 5  



 พอใช ้               นกัเรียนร้อยละ 50 – 74    มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  3 – 5  
 ดี                       นกัเรียนร้อยละ 75 -  100  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  3 – 5  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

มาตรฐานด้านผู้เรียนที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร 
ตัวบ่งช้ี 

1. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มประสบการณ์กลุ่มวชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีส าคญั ไม่ต ่า
กวา่เกณฑ ์มาตรฐานขั้นต ่า (คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ สังคมศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์  และวชิาเฉพาะสาขาส าหรับอาชีวศึกษา) 

2. มีความสามารถในการใชภ้าษาส่ือสาร 
แนวปฏิบัติในการวดัผล 

1. แบบสอบถาม 
2. สมุด รบ. 3 ต 
3. สมุด รบ.3 ป 

ระดับคุณภาพ  ตัวบ่งช้ีที ่1  
ระดบั 1 นกัเรียน ร้อยละ 0 – 49    มีระดบัคะแนนตั้งแต่ 2 ข้ึนไป 
ระดบั 2 นกัเรียน ร้อยละ 50 – 74  มีระดบัคะแนนตั้งแต่ 2 ข้ึนไป 
ระดบั 3 นกัเรียน ร้อยละ 75 – 100 มีระดบัคะแนนตั้งแต่ 2 ข้ึนไป 

เกณฑ์การตัดสิน 
 ควรปรับปรุง    นกัเรียนมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  1  
 พอใช ้               นกัเรียนมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  2  
 ดี                       นกัเรียนมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  3  
เกณฑ์การวดั ตัวบ่งช้ีที ่2   

ระดบั 1 ใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษส่ือสารไดต้ามความประสงค ์แต่ส่ือสารไดย้งัไม่    
ชดัเจนพอ 

ระดบั 2 ใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษส่ือสารไดต้ามความประสงคอ์ยา่งชดัเจน 
ระดบั 3 ใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษส่ือสารได ้อธิบายความอยา่งมีเหตุผลไดก้วา้งขวางและ

สละสลวย 
ระดบั 4 ใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษส่ือสารโดยเลือกใชก้ลวธีิใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบั

บุคคลและกาลเทศะ 
ระดบั 5 ใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษส่ือสารไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์เลือกใชภ้าษาใหเ้กิดอารมณ์

คลอ้ยตามและน่าเช่ือถือ 
เกณฑ์การตัดสิน 



 ควรปรับปรุง    นกัเรียนร้อยละ   0 – 49    มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  3 – 5  
 พอใช ้               นกัเรียนร้อยละ 50 – 74    มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  3 – 5  
 ดี                       นกัเรียนร้อยละ 75 -  100  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  3 – 5  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
ตัวบ่งช้ี  

1. มีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ รู้จกัตั้งค  าถามเพื่อหาเหตุผล  
2. รักการอ่าน สามารถใชห้อ้งสมุด แหล่งความรู้และส่ือต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
3. สามารถสรุปประเด็นจากการเรียนรู้และประสบการณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ยตนเอง  
 

แนวปฏิบัติในการวดัผล 
1. การสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
3. บนัทึกผลการร่วมกิจกรรม 
 

ระดับคุณภาพ ตัวบ่งช้ีที ่1 
ระดบั 1 แสวงหาความรู้ตามหวัขอ้ท่ีครูก าหนดให ้
ระดบั 2 มีความพึงพอใจในการแสวงหาความรู้ และรู้จกัตั้งค  าถามเพื่อหาเหตุผล 
ระดบั 3 เห็นคุณค่าของการแสดงหาความรู้ รู้จกัเลือกแ นวทางวเิคราะห์ วธีิการแสวงหาความรู้

ดว้ยตนเอง 
ระดบั  4 เห็นคุณค่าและรู้จกัการวางแผนในการแสวงหาความรู้ตลอดจนมีการน าความรู้มาใช้

ใหเ้ป็นประโยชน์ 
ระดบั 5 น าขอ้เสนอแนะและแนวคิดท่ีไดม้าหลอมรวมกบัองคค์วามรู้เดิมท่ีมีอยูเ่พื่อพฒันา

แนวความคิด  แบ่งปันความรู้ท่ีไดแ้ละมีการศึกษาคน้ควา้อยา่งต่อเน่ือง 
 

ระดับคุณภาพ ตัวบ่งช้ีที ่2 
ระดบั 1 อ่านและคน้ควา้หาความรู้จากแหล่งความรู้หรือส่ือต่าง ๆตามหวัขอ้ท่ีครูก าหนด 
ระดบั 2 อ่านและคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตวัเองอยา่งหลากหลาย 
ระดบั 3 เห็นคุณค่าของการอ่านและคน้ควา้ สามารถวเิคราะห์เน้ือหาอยา่งมีคุณภาพ 
ระดบั 4 อ่านและคน้ควา้จนเป็นกิจนิสัย และสามารถน าความรู้ท่ีไดม้าใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 



ระดบั 5 ช่ืนชนเช่ือมัน่ในการเป็นผูมี้นิสัยรักการอ่าน และคน้ควา้หาความรู้ น าความรู้ไป
เผยแพร่ และพฒันาการเป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียนอยา่งต่อเน่ือง 

 
ระดับคุณภาพ ตัวบ่งช้ีที ่3 

ระดบั 1 สามารถสรุปประเด็นท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ และประสบการณ์ตามแบบท่ีก าหนดใหไ้ด ้
ระดบั 2 สามารถดดัแปลงรูปแบบในการสรุปประเด็นท่ีไดจ้ากการเรียนรู้และประสบการณ์ได้

ตามความรู้ความเขา้ใจของตนเอง 
ระดบั 3 สามารถสร้างรูปแบบในการสรุปประเด็นท่ีไดจ้ากการเรียนรู้  และประสบการณ์ดว้ย

ตนเองอยา่งถูกตอ้ง และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
ระดบั 4 น าผลสรุปท่ีไดจ้ากการเรียนรู้และประสบการณ์โดยการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองมา

ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น 
ระดบั 5 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากประสบการณ์เรียนรู้ท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนและดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายมา

ใชใ้นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ไดด้ว้นตนเอง และสามารถน าความรู้ท่ีไดม้านั้นมาพฒันาใชใ้น
ชีวติประจ าวนัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได ้

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ควรปรับปรุง    นกัเรียนร้อยละ   0 – 49    มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  3 – 5  
 พอใช ้               นกัเรียนร้อยละ 50 – 74    มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  3 – 5  
 ดี                       นกัเรียนร้อยละ 75 -  100  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  3 – 5  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

มาตรฐานที่ 7  ผู้เรียนเห็นคุณค่าและภูมิใจในภูมิปัญญาไทย ศิลปะและวฒันธรรมที่ดี
งามของไทย 
ตวับ่งช้ี 

1. รู้จกัทอ้งถ่ิน รักและร่วมพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
2. มีความรู้ ความเขา้ใจภูมิปัญญาไทย โดยเฉพาะภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินและน ามาใชไ้ด้ 
3. ช่ืนชมและสืบสานศิลปวฒันธรรมและประเพณีท่ีดีงามของทอ้งถ่ินและของไทย 

แนวปฏิบัติในการวดัผล 
1. แบบประเมิน 
2. แบบส ารวจและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิปัญญาไทย และศิลปวฒันธรรมไทย 
3. แบบรายงานการแสดงผลงาน 
4. แบบสอบถามการเรียนรู้และการเผยแพร่ 



ระดับคุณภาพ ตัวบ่งช้ีที ่1 
ระดบั 1 มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินของตนตามท่ีก าหนด 
ระดบั 2 มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินของตนดว้ยความเตม็ใจ 
ระดบั 3 ยอมรบั เหน็คณุค่า และร่วมพฒันาท้องถ่ินของตน 
ระดบั 4 มีความรับผดิชอบแสวงหาความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
ระดบั 5 เผยแพร่ ส่งเสริม สนบัสนุนแนวทางในการพฒันาทอ้งถ่ินของตน 

ระดับคุณภาพ ตัวบ่งช้ีที ่2 
ระดบั 1 มีความรู้ ความเขา้ใจภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ระดบั 2 น าความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชต้ามค าแนะน า 
ระดบั 3 น าความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชอ้ยา่งเหมาะสม 
ระดบั 4 สามารถน าภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งหลากหลายดว้ย

ความภูมิใจ 
ระดบั 5 เผยแพร่ส่งเสริมและสนบัสนุนภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สู่สังคม 

ระดับคุณภาพ ตัวบ่งช้ีที ่3 
ระดบั 1 มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวฒันธรรมและประเพณีท่ีดีงามของทอ้งถ่ินและของไทย

ตามท่ีก าหนด 
ระดบั 2 มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวฒันธรรมและประเพณีท่ีดีงามของทอ้งถ่ินและของไทย

ดว้ยความเตม็ใจ 
ระดบั 3 ยอมรับ เห็นคุณค่า และร่วมสืบสานศิลปวฒันธรรมและประเพณีท่ีดีงามของทอ้งถ่ิน

และของไทย 
ระดบั 4 มีความรับผดิชอบแสวงหาความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษแ์ละ

พฒันาศิลปวฒันธรรม ประเพณีท่ีดีงามของทอ้งถ่ินและของไทย 
ระดบั 5 เผยแพร่ ส่งเสริม สนบัสนุนแนวทางในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและประเพณีท่ีดีงาม

ของทอ้งถ่ินและของไทยดว้ยความภาคภูมิใจ 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ควรปรับปรุง    นกัเรียนร้อยละ   0 – 49    มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  3 – 5  
 พอใช ้               นกัเรียนร้อยละ 50 – 74    มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  3 – 5  
 ดี                       นกัเรียนร้อยละ 75 -  100  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  3 – 5  
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

มาตรฐานที่ 8  ผู้เรียนรู้จกัตนเอง พึง่ตนเองได้ มีบุคลกิภาพที่ด ี



ตัวบ่งช้ี 
1. รู้ถึงความถนดั ความสามารถ ความสนใจ ขอ้ดี ขอ้ดอ้ยของตนเอง และพยายามปรับปรุง

ตนเอง 
2. เป็นตวัของตวัเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสมและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
3. รู้กาลเทศะการใชค้  าพดู กริยามารยาทและการแต่งกาย 
4. สามารถก าหนดเป้าหมาย แนวทาง ตดัสินใจและแกปั้ญหาของตนเองได้ 

แนวปฏิบัติในการวดัผล 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต 

ระดับคุณภาพ  ตัวบ่งช้ีที ่1 
ระดบั 1 สนใจและเลือกปฏิบติัตามความสนใจของตนเอง 
ระดบั 2 น าขอ้เสนอแนะของผูอ่ื้นมาพฒันาความถนดั ความสามารถของตนเอง 
ระดบั 3 วเิคราะห์และสร้างแนวปฏิบติัตามความถนดัและความสามารถของตนเอง 
ระดบั 4 ปรับปรุงและพฒันาความถนดัความสามารถของตนเองเพื่อร่วมกิจกรรมกบัผูอ่ื้นได ้
ระดบั 5 น าความถนดัและความสามารถของตนเองมาใชพ้ฒันาตนเองละสงัคมอยา่งต่อเน่ือง 

ระดับคุณภาพ ตัวบ่งช้ีที ่2 
ระดบั 1 สามารถแสดงออกไดต้ามค าสั่ง หรือค าแนะน า 
ระดบั 2 กลา้แสดงออกอยา่งมัน่ใจ พร้อมยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
ระดบั 3 ปรับปรุงและพฒันาความสามารถในการแสดงออกอยา่งเหมาะสมดว้ยความภูมิใจและให้

เกียรติผูอ่ื้น 
ระดบั 4 ไดรั้บการยอมรับดา้นการแสดงออก และสามารถน าไปเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูอ่ื้นได ้
ระดบั 5 พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองดว้ยความเช่ือมนั  ภาคภูมิใจ ตลอดจนชกัน าผูอ่ื้นใหป้ฏิบติั

ตามได ้
ระดับคุณภาพ ตัวบ่งช้ีที ่3 
              ระดบั 1 ใชค้  าพดู กิริยามารยาท และแต่งกายไดต้ามเหมาะสมตามค าแนะน า 

ระดบั 2 ปรับปรุงค าพดู กิริยามารยาท และแต่งกายตามกาลเทศะ 
ระดบั 3 ยอมรับในคุณค่าของการใชค้  าพดู กิริยามารยาท และการแต่งกายเลือกปฏิบติัไดถู้กตอ้ง

เหมาะสมตามกาลเทศะ 
ระดบั 4 ปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งเหมาะสมอยา่งต่อเน่ืองและเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูอ่ื้น 
ระดบั 5 ปฏิบติัตนดว้ยความช่ืนชม เช่ือมัน่ สามารถชกัน าใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตามเพื่อเพิ่มพนูความดี

ในสังคม 
 

ระดับคุณภาพ ตัวบ่งช้ีที ่4 



ระดบั 1 ก าหนดเป้าหมายแนวทางตดัสินใจ และแกปั้ญหาของตนเองไดต้ามค าแนะน า 
ระดบั 2 ก าหนดเป้าหมาย แนวทางตดัสินใจ และแกปั้ญหาของตนเองโดยดดัแปลงวธีิการให้

เหมาะสมกบัตนเอง 
ระดบั 3 วเิคราะห์เป้าหมาย เลือกแนวทางตดัสินใจ และแกปั้ญหาของตนเองไดอ้ยา่ง          

เหมาะสม 
ระดบั 4 พฒันากระบวนการแกปั้ญหาของตนเองอยา่งเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
ระดบั 5 แกปั้ญหาดว้ยกระบวนการท่ีเหมาะสม ท าใหเ้กิดผลดีแก่ตนเองและผูอ่ื้น  

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ควรปรับปรุง    นกัเรียนร้อยละ   0 – 49    มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  3 – 5  
 พอใช ้               นกัเรียนร้อยละ 50 – 74    มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  3 – 5  
 ดี                       นกัเรียนร้อยละ 75 -  100  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  3 – 5  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

มาตรฐานที่ 9  ผู้เรียนมีทักษะในการท างานรักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อืน่
ได้ และมีเจตคตทิี่ดต่ีออาชีพสุจริต 
ตัวบ่งช้ี 

1. สามารถท างานตามล าดบัขั้นตอนและผลงานมีประสิทธิภาพ 
2. ขยนั อดทน ละเอียดรอบคอบในการท างาน พฒันางานสามารถท างานอยา่งมีความสุข และ

ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
3. สามารถท างานเป็นทีม (ช่วยเหลือผูอ่ื้น ไม่เอาเปรียบ ใหค้วามร่วมมือ ยอมรับฟังความคิดเห็น

และความสามารถของผูอ่ื้น ร่วมรับผดิชอบผลงานของกลุ่ม) 
4. มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

แนวปฏิบัติในการวดั 
1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
3. ผลการปฏิบติังาน 

ระดับคุณภาพ ตัวบ่งช้ีที ่1 
ระดบั 1 ท างานล าดบัขั้นตอนตามท่ีครูก าหนด โดยมีเป้าหมายเพ่ือประโยชนท่ี์จะเกิดข้ึนกบัตนเอง 
ระดบั 2 ดดัแปลงวธีิการท างานไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพการณ์ตามค าแนะน า 
ระดบั 3 วางแผนการท างาน และท างานเป็นขั้นตอนไดด้ว้ยตวัเองอยา่งเป็นระบบ 
ระดบั 4 ท างานตามล าดบัขั้นตอนอยา่งเป็นระบบและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 



ระดบั 5 ร่วมมือกบัผูอ่ื้นพฒันาการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ระดับคุณภาพ ตัวบ่งช้ีที ่2 

ระดบั 1 ท างานเสร็จตามเวลาและไดผ้ลงานตามท่ีก าหนด 
ระดบั 2 ท างานดว้ยความตั้งใจ เสร็จตามเวลาท่ีก าหนดและงานมีคุณภาพ 
ระดบั 3 ยอมรับ  ช่ืนชมและพฒันาการท างานของตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 
ระดบั 4 มีความขยนั อดทน และละเอียดรอบคอบในการท างาน และสามารถท างานร่วมกบั

ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ระดบั 5 ช่ืนชมและภาคภูมิใจในผลงานมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาการท างานใหเ้กิด

ประสิทธิภาพเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูอ่ื้นได ้
ระดับคุณภาพ ตัวบ่งช้ีที ่3 

ระดบั 1 สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
ระดบั 2 รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และน ามาดดัแปลงท างานของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ระดบั 3 แสดงความคิดเห็นและวพิากษว์จิารณ์การท างานร่วมกนั เพื่อผลส าเร็จของงาน 
ระดบั 4 ช่วยเหลือแนะน าการท างานให้กบัผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจเพ่ือผลงานท่ีเป็นประโยชน์อยา่ง

กวา้งขวาง 
ระดบั 5 ภาคภูมิใจในการท างานร่วมกนัและเพิ่มพนูคุณประโยชน์ไปสู่การสร้างความกลม

เกลียวในสังคม 
ระดับคุณภาพ ตัวบ่งช้ีที ่4 

ระดบั 1 เห็นประโยชน์ เห็นคุณค่าในอาชีพสุจริต 
ระดบั 2 เลือกอาชีพสุจริตท่ีเหมาะสมกบัตนเองเพื่อหารายไดร้ะหวา่งเรียน 
ระดบั 3 ฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มพนูทกัษะและหารายไดร้ะหวา่งเรียน 
ระดบั 4 ท างานเพื่อหารายไดร้ะหวา่งเรียนและพฒันาการท างานอยา่งต่อเน่ือง 
ระดบั 5 ช่ืนชม ภูมิใจในอาชีพสุจริต และการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 

เกณฑ์การตัดสิน 
 ควรปรับปรุง    นกัเรียนร้อยละ   0 – 49    มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  3 – 5  
 พอใช ้               นกัเรียนร้อยละ 50 – 74    มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  3 – 5  
 ดี                       นกัเรียนร้อยละ 75 -  100  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  3 – 5  

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษา และพลศึกษา 

มาตรฐานด้านผู้เรียนที่ 10  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจติที่ด ี
ตัวบ่งช้ี 

1. มีน ้าหนกั ส่วนสูง ตามเกณฑม์าตรฐาน 
2. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
3. ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบัครู เพื่อนและบุคคลทัว่ไป 



4. รู้จกัดูแลสุขภาพและป้องกนัตนเองไม่ใหเ้กิดอุบติัภยั 
แนวปฏิบัติในการวดัผล 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบบนัทึกน ้าหนกัและส่วนสูง 
3. แบบบนัทึกสมรรถภาพทางกาย 

ระดับคุณภาพ ตัวบ่งช้ีที ่1 
ระดบั 1 นกัเรียนร้อยละ 0 -    49   มีน ้าหนกั ส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน 
ระดบั 2 นกัเรียนร้อยละ 50 – 74    มีน ้าหนกั ส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน 
ระดบั 3 นกัเรียนร้อยละ 75 -  100  มีน ้าหนกั ส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์การตัดสิน 
 ควรปรับปรุง    นกัเรียนมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  1  
 พอใช ้               นกัเรียนมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  2  
 ดี                       นกัเรียนมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  3  
ระดับคุณภาพ ตัวบ่งช้ีที ่2 

ระดบั 1 นกัเรียนร้อยละ 0 -    49   มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
ระดบั 2 นกัเรียนร้อยละ 50 -  74   มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
ระดบั 3 นกัเรียนร้อยละ 75 -  100 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑ์การตัดสิน 
 ควรปรับปรุง    นกัเรียนมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  1  
 พอใช ้               นกัเรียนมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  2  
 ดี                       นกัเรียนมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  3  
ระดับคุณภาพ ตัวบ่งช้ีที ่3 

ระดบั 1 มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบัครู เพื่อนและบุคคลทัว่ไปโดยหวงัผลท่ีจะเกิดข้ึนกบัตนเอง 
ระดบั 2 พฒันาตนเองใหมี้มนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีกบัครู เพ่ือนและบุคคลทัว่ไปโดยหวงัผลท่ีจะเกิด

ข้ึนกบัตนเอง 
ระดบั 3 ปฏิบติัตนเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อครู เพื่อน และบุคคลทัว่ไปมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส

อยูเ่สมอ 
ระดบั 4 ปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีดา้นมีมนุษยสัมพนัธ์ มีความร่าเริงแจ่มใสจนไดรั้บค ายกยอ่ง

ชมเชยจากสมาชิกในกลุ่ม 
ระดบั 5 ปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีดา้นมีมนุษยสัมพนัธ์ แก่บุคคลรอบขา้งจนไดรั้บค ายกยอ่ง

ชมเชยหรือเชิดชูเกียรติ 
ระดับคุณภาพ ตัวบ่งช้ีที ่4 

ระดบั 1 สามารถดูแลสุขภาพและป้องกนัตนเองไดต้ามค าแนะน าไม่ใหเ้กิดอุบติัภยั 



ระดบั 2 สามารถดูแลสุขภาพและป้องกนัตนเองไม่ใหเ้กิดอุบติัภยัได ้
ระดบั 3 เผยแพร่ความรู้ แนะน าทกัษะการดูแลสุขภาพและป้องกนัตนเองไม่ใหเ้กิดอุบติัภยั 
ระดบั 4 ช่วยเหลือผูอ่ื้นเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉิน และแนะน าทกัษะการดูแลสุขภาพและ 
ระดบั 5 อุทิศตนช่วยเหลือผูอ่ื้นเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉินและแนะน าทกัษะการดูแลสุขภาพและ

ป้องกนัตนเองไม่ใหเ้กิดอุบติัภยัได้ 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ควรปรับปรุง    นกัเรียนร้อยละ   0 – 49    มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ   3 – 5  
 พอใช ้               นกัเรียนร้อยละ 50 – 74    มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  3 – 5  
 ดี                       นกัเรียนร้อยละ 75 -  100  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  3 – 5  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษา และพลศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 11  ผู้เรียนปลอดจากส่ิงเสพย์ตดิให้โทษและส่ิงมอมเมา 
ตัวบ่งช้ี 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโทษของส่ิงเสพยติ์ดใหโ้ทษและส่ิงมอมเมา 
2. ไม่เสพยส่ิ์งเสพติดและปลอดจากส่ิงมอมเมา และไม่แสวงหาผลประโยชน์ 

แนวปฏิบัติในการวดัผล 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต 

ระดับคุณภาพ ตัวบ่งช้ีที ่1 
ระดบั 1 มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัโทษของส่ิงเสพยติ์ดและส่ิงมอมเมาต่าง ๆ  
ระดบั 2 สามารถแนะน าใหค้วามรู้แก่เพื่อนเก่ียวกบัโทษของส่ิงเสพยติ์ดและส่ิงมอมเมา 
ระดบั 3 สามารถแนะน าใหค้วามรู้แก่เพื่อนและบุคคลในครอบครัวเก่ียวกบัโทษของส่ิงเสพยสิ์ด

และส่ิงมอมเมา 
ระดบั 4 ร่วมวางแผนกบัโรงเรียน จดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัโทษของส่ิง

เสพยติ์ดและส่ิงมอมเมา 
ระดบั 5 เขา้ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัโทษของส่ิงเสพยติ์ดและส่ิงมอมเมา

กบัชุมชน 
ระดับคุณภาพ ตัวบ่งช้ีที ่2 

ระดบั 1 ไม่เสพส่ิงเสพยติ์ดและส่ิงมอมเมาต่าง ๆ  
ระดบั 2 ปฏิบติัตนเองใหห่้างไกลและไม่แสวงหาผลประโยชน์จากส่ิงเสพยติ์ดและส่ิง    มอม

เมา 



ระดบั 3 สามารถแนะน าใหค้วามรู้แก่เพื่อนและบุคคลในครอบครัวปฏิบติัใหห่้างไกลและไม่
แสวงหาผลประโยชน์จากส่ิงเสพยติ์ดและส่ิงมอมเมา 

ระดบั 4 ร่วมวางแผนกบัโรงเรียน จดักิจกรรมป้องกนัตนเองและผูอ่ื้นใหพ้น้จากส่ิงเสพย์ติดและส่ิง
มอมเมา 

ระดบั 5 เขา้ร่วมกิจกรรมเผยแพร่การป้องกนัส่ิงเสพยติ์ดกบัชุมชน 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ควรปรับปรุง    นกัเรียนร้อยละ   0 – 49    มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  3 – 5  
 พอใช ้               นกัเรียนร้อยละ 50 – 74    มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  3 – 5  
 ดี                       นกัเรียนร้อยละ 75 -  100  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพ  3 – 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวปฏิบัตงิานฝ่ายวชิาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















 




 


 


 







 


 


 
 



  




 
 





 


 








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แนวปฏิบัติการคุมสอบ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการปฏิบติัของผูก้  ากบัการสอบ 

พ.ศ.2506 ทางโรงเรียนจึงขอแจง้แนวปฏิบติัการคุมสอบของครูอาจารย ์เพื่ อใหเ้ป็นแนวปฏิบติัท่ี
เหมือนกนัในการคุมสอบแต่ละคร้ัง จึงขอใหค้รูอาจารยต์อ้งปฏิบติัดงัน้ี 

1. ปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามระเบียบแบบแผนเก่ียวกบัการสอบและค าสั่งของหวัหนา้
เม่ือมีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงแกไ้ขส่ิงใดใหร้ายงานของอนุญาตต่อหวัหนา้ 

2. ควบคุมการสอบใหด้ าเนินไปตามระเบียบแบบแผน ดว้ยความเรียบร้อย 
3. ไม่อธิบายค าถามใดๆในขอ้สอบใหเ้ป็นแนวทางความรู้หรือความคิดแก่ผูเ้ขา้สอบ 
4. ไม่กระท าส่ิงใดๆ อนัเป็นการรบกวนแก่ผูเ้ขา้สอบ เช่น สูบบุหร่ี ส่งเสียงอึกทึก  นัง่

คุยกนัจนท าใหน้กัเรียนขาดสมาธิในการสอบ    เป็นตน้ 
5. ไม่กระท ากิจกรรมใด ๆ อนัเป็นการท่ีจะท างานในหนา้ท่ีไม่ไดโ้ดยสมบูรณ์ เช่น  

- การอ่านหนงัสือนิตยสาร  
- การอ่านหนงัสือพิมพ ์  
- การถกั  
- การตรวจขอ้สอบ 
- การท าสมุด รบ. ต่างๆ เป็นตน้ 

6. ผูคุ้มสอบตอ้งจดัโตะ๊ก ากบัการสอบภายในหอ้งสอบ และนัง่ก ากบัการสอบภายใน
หอ้งสอบ เพื่อมิใหน้กัเรียนท าการทุจริตการสอบได ้ 

7. ตอ้งไปถึงสถานท่ีสอบก่อนเวลาเร่ิมลงมือสอบตามสมควร หากไม่สามารถมา
ปฏิบติัตามค าสั่งไดด้ว้ยเหตุผล ใด ๆ ก็ดี ใหร้ายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดย
ด่วน เพื่อจะไดจ้ดัผูก้  ากบัการสอนทดแทนได ้

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แนวปฏิบัติการเรียนซ ้า 
แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการเรียนซ ้ าของนกัเรียน   จากระเบียบการประเมินผลการเรียน กรมวชิาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ี 
หลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)  

ขอ้ 12 การเปล่ียนระดบัผลการเรียนใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 
  ถา้สอบแกต้วั 2 คร้ังแลว้ ยงัไดร้ะดบัผลการเรียน "0" อีกใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

12.1.1 ถ้าเป็นรายวชิาบังคบัแกนภาษาไทยและสังคมศึกษาให้เรียนซ ้า 
12.1.2 ถา้เป็นรายวชิาอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของหวัหนา้สถานศึกษาท่ีจะใหเ้รียนซ ้ า หรือ
เปล่ียนรายวชิาเรียนใหม่ (เฉพาะรายวชิาบงัคบัเลือกและรายวชิาเลือกเสรี) หรือไม่ตอ้งสอบแก้
ตวัอีก แลว้แต่กรณี 

12.2.2 ในกรณีท่ีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน "ร" โดยสถานศึกษาพิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่ใช่เหตุสุดวสิัย 
เม่ือผูเ้รียนไดเ้ขา้สอบหรือส่งผลงานท่ีติดคา้งอยูเ่สร็จเรียบร้อยแลว้หรือแกปั้ญหาเสร็จส้ินแลว้ใหไ้ด้
ระดบั                  ผลการเรียนไม่เกิน "1" การเปล่ียนผลการเรียน "ร" ให้กระท าใหเ้สร็จส้ินภายในภาค

เรียนถดัไปถ้าผู้เรียนไม่มาด าเนินการแก้ "ร" ตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้นี ้ ให้เรียนซ ้า  ยกเวน้มี
เหตุสุดวสิัย ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของหวัหนา้สถานศึกษา  ท่ีจะขยายเวลาการแก้  "ร" ออกไปอีก  1 ภาคเรียน 
แต่เม่ือพน้ก าหนดน้ีแลว้ใหเ้รียนซ ้ าหรือ เปล่ียนรายวชิาใหม่ไดใ้นกรณีท่ีเป็นรายวชิาบงัคบัเลือกและวชิา
เลือกเสรี 

หลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)  
ขอ้ 12 การเปล่ียนระดบัผลการเรียนใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 
ถา้สอบแกต้วั 2 คร้ังแลว้ ยงัไดร้ะดบัผลการเรียน "0" อีกใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

12.1.1 ถ้าเป็นรายวชิาบังคบัแกนให้เรียนซ ้า 
12.1.2 ถา้เป็นรายวชิาอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของหวัหนา้สถานศึกษาท่ีจะใหเ้รียนซ ้ า หรือ

เปล่ียนรายวชิาเรียนใหม่ (เฉพาะรายวชิาบงัคบัเลือกและรายวชิาเลือกเสรี) หรือไม่ตอ้งสอบแก้
ตวัอีก แลว้แต่กรณี 

                   12.1.3 ในกรณีท่ีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน "ร" โดยสถานศึกษาพิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่ใช่เหตุ
สุดวสิัย เม่ือผูเ้รียนไดเ้ขา้สอบหรือส่งผลงานท่ีติดคา้งอยูเ่สร็จเรียบร้อยแลว้หรือแกปั้ญหาเสร็จส้ินแลว้ให้
ไดร้ะดบัผลการเรียนไม่เกิน "1" การเปล่ียนผลการเรียน "ร" ใหก้ระท าใหเ้สร็จส้ินภายในภาคเรียนถดัไปถา้
ผูเ้รียนไม่มาด าเนินการแก ้"ร" ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวน้ี้  ใหเ้รียนซ ้ า ยกเวน้มีเหตุสุดวสิัย ใหอ้ยูใ่น
ดุลพินิจของหวัหนา้สถานศึกษา  ท่ีจะขยายเวลาการแก ้"ร" ออกไปอีก 1 ภาคเรียน แต่เม่ือพน้ก าหนดน้ีแลว้
ใหเ้รียนซ ้ าหรือเปล่ียนรายวชิาใหม่ไดใ้นกรณีท่ีเป็นรายวชิาบงัคบัเลือกและวชิาเลือกเสรี 



 
แนวปฏิบัติการให้ผลการเรียน “ร” 

   แนวปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเพื่อเป็นแนวปฏิบติัการใหผ้ลการเรียน "ร" 
ตามระเบียบขอ้   11.7  ผูเ้รียนท่ีไม่ไดว้ดัผลกลางภาคเรียนไม่ไดว้ดัผลปลายภาคเรียนไม่ไดส่้ง 

งานท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าหรือมีเหตุผลสุดวิสัยท่ีท าใหป้ระเมินผลการเรียนไม่ไดใ้หไ้ดผ้ลการเรียน     
"ร"  

กรณีท่ีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน "ร" เพราะไม่ส่งงานนั้นจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหนา้ 
สถานศึกษาก่อน 
              นอกจากน้ีค าอธิบายจากหนงัสือคู่มือการประเมินผลการเรียน ของกรมวชิาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ หนา้ 34 ยอ่หนา้สุดทา้ยเป็นตน้ไป กล่าวไวว้า่   การวดัผลและประเมินผลระหวา่ง
เรียนเป็นระยะๆ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีสอนไป วดัและประเมินผลควบคู่ไปนั้น แมผู้เ้รียนจะไม่ไดเ้ขา้รับ
การวดัผลและประเมินผลตามท่ีผูส้อนก าหนด ผูส้อนก็อาจจะด าเนินการใหใ้นชัว่โมงถดัไปได ้และไม่
ควรจะใหน้กัเรียนได ้"ร" ในกระบวนการน้ี 
               การวดัผลกลางภาคเรียน แมส้ถานศึกษาจะไดก้ าหนดเวลาการวดัผลไวอ้ยา่งแน่นอนแลว้ ถา้
ผูเ้รียนมีเหตุสุดวสิัยไม่สามารถเขา้รับการวดัผลได ้แต่ถา้สถานศึกษาไดจ้ดัสอบใหภ้ายหลงัในช่วง
ระยะเวลาก่อนสอบปลายภาค กรณีน้ี ผูเ้รียนจะไม่ได ้"ร" ดงัน้ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบการประเมินผล
การเรียน หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้ (ฉบบัปรับปรุง 2533)   การใหผ้ลการเรียน “ร” ตอ้งปฏิบติัตาม
แนวปฏิบติัการใหผ้ลการเรียน "ร" ดงัน้ี 

1. กรณีท่ีไม่ควรใหผ้ลการเรียน “ร”   
   - การท่ีผูเ้รียนไม่เขา้วดัผลและประเมินผลระหวา่งเรียน  
   - การท่ีผูเ้รียนไม่เขา้วดัผลและประเมินผลกลางภาค  

  2. กรณีท่ีใหผ้ลการเรียนไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากหวัหนา้สถานศึกษาก่อน  
   - การท่ีผูเ้รียนไม่เขา้สอบปลายภาค 

3. กรณีท่ีตอ้งขออนุมติัจากหวัหนา้สถานศึกษาก่อนใหร้ะดบัผลการเรียน “ร” 
   - การท่ีผูเ้รียนไม่ส่งงานท่ีไดม้อบหมาย  ซ่ึงในกรณีน้ีจากค าอธิบายจากหนงัสือ
คู่มือการประเมินผลการเรียน ของกรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ หนา้ 29 กล่าวไวว้า่   ในการใหผ้ล
การเรียน “ร” อนัเน่ืองมาจากผูเ้รียนไม่ส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ านั้น ผูส้อนจะตอ้งรายงานให้
หวัหนา้สถานศึกษาเห็นชอบก่อน หากหวัหนา้สถานศึกษาเห็นสมควรก็ใหผู้เ้รียนไดรั้บผลการเรียน “ร” 
เน่ืองจากไม่ส่งงานช้ินนั้นได ้แต่ถา้หากหวัหนา้สถานศึกษาพิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่สมควร ก็ใหผู้ส้อน
ประเมินช้ินงานนั้นตามท่ีควรจะเป็น แลว้ตดัสินใหร้ะดบัผลการเรียนตามระเบียบต่อไป 
  ดงันั้นเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัขอ้ 3 น้ี ก่อนท่ีครูอาจารยจ์ะใหผ้ล “ร” ใน รบ .3 
นั้นตอ้งบนัทึกรายงานใหอ้าจารยใ์หญ่เห็นชอบก่อน โดยใหด้ าเนินการก่อนถึงก าหนดส่งสมุด รบ .3 เพื่อ
อนุมติัผลการเรียนในแต่ละภาคเรียน  หากอาจารยใ์หญ่เห็นชอบใหร้ะดบัผลการเรียน “ร” ใหอ้าจารย์



ประจ าวชิาลงระดบัผลการเรียน “ร” ในสมุด รบ .3 ได ้หากอาจารยใ์หญ่ไม่เห็นสมควร ใหค้รูอาจารย์
ประเมินช้ินงานนั้นเป็นคะแนน โดยอาจจะเป็น 0 หรือ อ่ืนๆ แลว้แต่ควรจะเป็น แลว้ตดัสินใหร้ะดบัผล
การเรียน 0 -4 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติผู้รับผดิชอบการติดตามนักเรียนทีม่ีปัญหาผลการเรียน  



  เพื่อใหก้ารติดตามนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน 0 /ร /มผ ในรายวชิาต่างๆ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ดงันั้นฝ่ายวชิาการจึงขอแจง้แนวปฏิบติัของกรมวชิาการ ในเร่ืองการประเมินผลการเรียน
ตามหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้พุทธศกัราช 2521(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) หนา้ 34 ก าหนดไวด้งัน้ี 
  เพือ่เป็นการช่วยให้ผู้เรียนจบหลกัสูตรภายในระยะเวลา 3 ปี สถานศึกษาควรได้
มอบหมายให้อาจารย์ทีป่รึกษาเป็นผู้ติดตามผลการเรียนของผู้เรียนทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบทุกรายวชิา 
และเป็นผู้เร่งรัดติดตามให้ผู้สอนแต่ละรายวชิาได้ด าเนินการแก้ไขรายวชิาทีไ่ด้ระดับผลการเรียน “0”  
ให้แก่ผู้เรียนทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบ พร้อมทั้งกวดขันให้ผู้เรียนได้ด าเนินการแก้ไขรายวชิาทีไ่ด้ระดับ
ผลการเรียน “0” ด้วย    

ฝ่ายวชิาการเห็นวา่ครูพอ่ครูแม่ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา จึงควรด าเนินการติดตามแก้ ไข
ปัญหาของนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน 0 /ร /มผ ในรายวชิาต่างๆ เพื่อใหด้ าเนินการสอบแกต้วั /หรือเรียนซ ้ า
ในรายวชิาท่ีมีปัญหาดว้ยเพื่อใหน้กัเรียนสามารถจบหลกัสูตรตามเวลาท่ีก าหนดได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ท าหน้าทีรั่บสมัครนักเรียน 
1. มอบใบสมคัรนกัเรียน ใหน้กัเรียนท่ีมาสมคัรเรียน เพื่อใหก้รอกรายการใหค้รบ ตามตวัอยา่ง  



2. ใหน้กัเรียนติดรูปถ่ายท่ีใบสมคัร (ใชก้าวติด อยา่ใชต้วัเยบ็กระดาษ) 
3. เม่ือนกัเรียนกรอกรายการเรียบร้อยแลว้ ใหผู้ท้  าหนา้ท่ีรับสมคัรนกัเรียนตรวจหลกัฐานการรับสมคัร 

และใหก้รอกขอ้มูลลงในส่วนของผูท้  าหนา้ท่ีรับสมคัรซ่ึงอยูส่่วนล่างของใบสมคัร  
-  หลกัฐานส าเนาทะเบียนบา้น ตอ้งมีรายช่ือของบิดา มารดา ในส าเนาทะเบียนบา้นดว้ย ถา้ไม่มี
ใหน้ าส าเนาทะเบียนบา้นท่ีมีรายช่ือบิดา มารดา มาแนบดว้ย 

4. กรอกขอ้มูลช่ือนกัเรียนผูส้มคัร ลงในแฟ้มขอ้มูลการรับนกัเรียน  ใหก้รอกดว้ยตวับรรจงใหอ่้านง่าย 
5. กรอกหมายเลขมุมบนขวามือ  ใหห้มายเลขเดียวกบัในแฟ้มขอ้มูลการรับนกัเรียน 
6. มอบเอกสารนดัหมายใหน้กัเรียน  1  ชุด 
7. ผูท้  าหนา้ท่ีรับสมคัรเก็บเอกสารการรับสมคัรในแฟ้มหลกัฐานการสมคัร โดยใหใ้บหนา้เป็นใบ

สมคัรนกัเรียน 
8. นกัเรียนสมคัรเรียน ม.1 ไม่เก็บค่าค่าธรรมเนียมการสมคัร และนกัเรียนสมคัรเรียน ม.4 ตอ้งเสีย

ค่าธรรมเนียม 15 บาท โดยผูรั้บสมคัรออกใบเสร็จรับเงิน ตามตวัอยา่ง  
9. ใหแ้จง้สรุปจ านวนนกัเรียนแต่ละวนั ในเวลา  16.00 น. โดยกรอกในบอร์ดสถิติการรับนกัเรียน แลว้

โทรแจง้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรีเขต 2     ส่วนทีม่าสมัครหลงัเวลาดังกล่าวให้รายงานใน
วนัถัดไป  โดยผู้สมัครให้ขีดเส้นใต้ในแต่ละวนัทีร่ายงานด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติในการจัดท า ปพ 5 

1. กรอกขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัวชิา ผูส้อน จ านวนชัว่โมงหรือหน่วยกิตและอ่ืน ๆ ใหค้รบ 
2. เขียนผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของรายวชิา 



3. ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีจะใชใ้นการวดัผลและประเมินผลคร้ังท่ี 1 กลางปี/กลาง 
ภาค     คร้ังท่ี 2 ปลายปี / ปลายภาค 

4. ก าหนดสัดส่วนคะแนนของรายวชิา การวดัผลและประเมินผลแต่ละคร้ัง 
5. การวดัผลและประเมินผลควรเป็นการประเมินผลท่ีหลากหลายวธีิการ การวดัผลประเมิน 

ผลกลางปี หรือกลางภาค สามารถท าไดห้ลายวธีิ แต่ควรเป็นขอ้สอบแบบอตันยัส่วนหน่ึงโดยใช้
อตัราส่วนการทดสอบแบบอตันยัต่อปรนยั 70 : 30 

6. การวดัและประเมินผลเก่ียวกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัแต่ละขอ้ตอ้งก าหนดวธีิวดั เคร่ือง 
มือท่ีใชใ้นการวดั เกณฑก์ารตดัสินการผา่น 

7. ผูเ้รียนตอ้งผา่นการวดัและประเมินผลทุกผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัตามเกณฑท่ี์ก าหนด จึง 
สามารถตดัสินผลการเรียนได ้ถา้ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินตอ้งไดร้ะดบัผลการเรียน ร  

8. ผลการแกไ้ขผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีไม่ผา่นเกณฑใ์นการประเมินคะแนนระหวา่งปี/ 
ระหวา่งภาค จะไดค้ะแนนเท่ากบัเกณฑก์ารผา่น 

9. ถา้นกัเรียนไม่ผา่นเกณฑก์ารเรียนรู้ขอ้ใดควรจะมีการแกไ้ขทนัที 
10. การใชห้มึกในการเขียนขอ้มูลต่าง ๆ ควรเป็นสีด าหรือน ้าเงิน ช่องคะแนนรวมคร้ังท่ี 1 

รวมกลางปี/กลางภาค  รวมคร้ังท่ี 2 คะแนนรวม 100 ใหใ้ชห้มึกสีแดง 
11. การประเมินการอ่าน คิด วเิคราะห์และเขียนส่ือความ ควรประเมินจากการปฏิบติัจริงดว้ย 

เคร่ืองมือต่าง ๆ ตามสาระการเรียนรู้อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2 คร้ัง ผลการตดัสินใส่เคร่ืองหมาย / ในช่อง
ผา่นหรือไม่ผา่น ดว้ยหมึกด าหรือน ้าเงิน โดยใชค้่าเฉล่ียในการตดัสินและท าเคร่ืองหมาย / ” ในช่องผล
การตดัสินดว้ยหมึกน ้าเงินหรือด า 

12. การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ใหป้ระเมินโดยการปฏิบติัจริง ในระหวา่งการจดั 
กิจกรรมการเรียนการสอน หรือการจดักิจกรรมของโรงเรียน และน าร่องรอยการประเมินแต่ละคร้ัง
กรอกลงในแบบฟอร์มท่ีก าหนด หรือเขียนข้ึนเอง โดยประเมินอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2 คร้ัง  
          13. จากขอ้ 12 เม่ือส้ินสุดปลายปีหรือปลายภาค ใหน้ าผลการประเมินจากร่องรอยมาใส่ในสมุด 
ปพ 5 โดยใชฐ้านนิยม   และเขียนผลการตดัสินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์ป็น “ดีเยีย่ม” “ดี” “ควร
ปรับปรุง”โดยท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องผลการตดัสินดว้ยหมึกน ้าเงินหรือด า   

14. การสรุปผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั (ดา้นมีเกรด) ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย / ในช่องผา่น ถา้ไม่ผา่น 
ใหล้งขอ้ท่ีของผลการเรียนรู้ท่ีไม่ผา่นในช่อง “ขอ้ท่ีไม่ผา่น” 

15. ช่องระดบัผลการเรียนใหเ้ขียน 1-4 ดว้ยปากกาด าหรือน ้าเงิน “0” ดว้ยหมึกแดง “ร” ดว้ย 
ดินสอ  

16. คะแนนกลางปีหรือกลางภาคใหล้งผลการวดัและประเมินผลตามจริง ถา้ผูเ้รียนไม่ผา่นผล 
การเรียนรู้ขอ้ใดใหเ้ขียนดว้ยดินสอ เม่ือแกไ้ขผา่นแลว้จึงลบแลว้เขียนดว้ยปากกาด าหรือน ้าเงิน 

แนวทางการจัดท าสมุดรายงานผล 

         การพฒันาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ 6) ระเบียนสะสม (ปพ 8) 



1. การปฏิบติัตามค าช้ีแจง หนา้ 31  
2. กรอกขอ้มูลทุกอยา่งใหเ้ป็นปัจจุบนั 
3. ติดรูปนกัเรียนขนาด 2 น้ิว 
4. กรอกผลการเรียน ใหก้รอกรหสัวชิา รายวชิา ช่วงชั้นท่ี 3 ใหก้รอกเวลาเรียน ช่วงชั้นท่ี 4  

ใหก้รอกหน่วยกิต ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์การอ่านคิด วเิคราะห์และเขียนส่ือความ 
ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย / ในช่องท่ีนกัเรียนไดรั้บผลการประเมินแต่ละรายวชิา แลว้สรุปโดยใชเ้กณฑต์ามท่ี
สถานศึกษาก าหนดในบรรทดัสุดทา้ยของตาราง 
    แนวปฏิบัติในการท า ปพ 9 

1. กรณีท่ีผูเ้รียนลาออกระหวา่งปี/ระหวา่งภาค ใหผู้ส้อนทุกรายวชิากรอกขอ้มูลต่าง ๆ ใน  
แบบ ปพ 9 ส่งงานทะเบียนวดัผล 

2. กรณีท่ีผูเ้รียนลาออกในปีท่ี 2 หรือ 3 ของช่วงชั้น ใหห้วัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู  ้
กรอกแบบ ปพ 9 ส่งงานทะเบียนวดัผล   

 
แนวปฏิบัติเกีย่วกบัการติดตามนักเรียน 

1. นกัเรียนขาดเรียนติดต่อกนั  3  วนั   ใหส้อบถามและติดตามหาสาเหตุของการขาดเรียน 
2. นกัเรียนขาดเรียนติดต่อกนั  5  วนั    ใหข้อแบบฟอร์มการติดตามท่ีฝ่ายวชิาการเพื่อส่งผู ้

ปกครอง 
3. นกัเรียนขาดเรียนติดต่อกนั  10  วนั   ใหข้อแบบฟอร์มการติดตามแลว้ส่งผูป้กครอง โดย 

ใหฝ่้ายธุรการเป็นผูส่้งหนงัสือตาม แลว้น าหลกัฐานการติดตามส่งท่ีงานวดัผล 
4. ถา้ไม่ไดรั้บการติดต่อกลบัมาจากผูป้กครอง อาจารยท่ี์ปรึกษาขออนุญาตแขวนลอย หรือ 

จ าหน่าย   
5. ถา้นกัเรียนตอ้งการลาออก ใหข้อแบบฟอร์มการลอออกท่ีงานทะเบียนและตอ้งมีผูป้กครองมา

เขียนใบลาออกดว้ย 
6. กรณีท่ีนกัเรียนขาดเรียนในช่วงการสอบตามตารางสอบของสถานศึกษา ใหน้กัเรียนพร้อม  

ดว้ยผูป้กครองมาเขียนค าร้องขออนุญาตสอบภายหลงั ท่ีงานวดัผล เพื่อ เสนอขออาจารยใ์หญ่ในการ
อนุมติัใหเ้ขา้สอบในรายวชิาท่ีขาดสอบนั้น 
 



 
 
 
 

รายละเอียดการพรรณางานฝ่ายวชิาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารฝ่ายวชิาการท่ี  /2543 

โรงเรียนคชสิทธ์ิกิตติคุณวทิยาคม อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 
 
 

ค าน า 
 

  เอกสารก าหนดหน้าทีแ่ล ะความรบัผดิชอบ ในฝา่ยวชิาการเล่มน้ี เป็นการรวบรวม 
ค าสัง่มอบหมายงานในหน้าทีแ่ละก าหนดหน้าทีข่องฝา่ยวชิาการ โดยมกีารมอบหมายหน้าที่
รบัผดิชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรของงานทีฝ่า่ยวชิาการไดร้บัมอบหมายก ากบัดแูลการปฏบิตังิาน 
ไดแ้ก่ งานวางแผนงานฝา่ยวชิาการ งานบรหิารฝา่ยวิ ชาการ งานพฒันาและส่งเสรมิวชิาการ งาน
จดัการเรยีนการสอน งานวดัผลและประเมนิผล งานทะเบยีนวดัผล และงานประเมนิผลฝา่ยวชิาการ 
เพื่อเป็นเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์ใหบุ้คคลากรของโรงเรยีนทราบและเขา้ใจแนวทางการปฏบิตังิาน 
ซึง่จะท าใหก้ารด าเนินงานต่างๆ ของโรงเรยีนมคีวามสะดวก รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 
  หวงัว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรบัครอูาจารย ์ในโรงเรยีนและผูส้นใจทัว่ไป  
 
 
 
 
         นายจนัทรเ์ทีย่ง อนิกอ 
             ผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ฝา่ยวชิาการ 

 
 
 

 
 
 


