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โรงเรียนไทรโยคนอ้ยวทิยา 

อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศกึษากาญจนบุร ี

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 



คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบรหิารงานวชิาการ 

 
แนวคดิหลักในการบริหารวิชาการ 

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

และแก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับ2) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้

มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับ

ความต้องการของ ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญ ท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร 

และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจน การวัดผล  ประเมินผล  รวมทั้งวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่นได้อย่างมคีุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการมีอิสระคล่องตัวรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการ 

ของนักเรียน สถานศกึษา ชุมชน ท้องถิ่น 

2. เพื่อให้การบริหาร และการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสอดคล้อง

กับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และจากการ 

ประเมินหน่วยงานภายนอก 

3. เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ 

ที่สนองต่อความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพ 

และประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

และ ของบุคคล ครอบครัว องค์กร หนว่ยงาน และสถาบันอื่นๆอย่างกว้างขวาง 

 

ขอบข่ายภารกิจ 

1. การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 

2. การจัดท าทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล 

3. การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

4. การส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 

5. การส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

6. การพัฒนาห้องสมุดและแหลง่เรียนรู้ 

7. การสรา้งเครือขา่ยพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 



งานกลุ่มบรหิารงานวิชาการ 

1. งานธุรการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

2. งานหลักสูตรและการสอน 

3. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

4. งานทะเบียน 

5. งานวัดผล 

6. งานศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

7. งานศูนย์ ICT 

8. งานหอ้งสมุด 

9. งานแนะแนว 

10. งานประกันคุณภาพการศกึษา  

11. งานวิจัยและพัฒนาการศกึษา  

12.งานนิเทศและบริการทางการศึกษา 

 

งานธุรการกลุ่มบริหารงานวิชาการ/ธุรการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. จัดท าทะเบียนคุม และจัดท าแฟ้มเอกสารหนังสือรับ-ส่งของกลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มสาระ

การเรียนรู ้

2. ประสานงาน แจ้งหนังสือเวียนต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

3. จัดท าวาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุมของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

เสนอผูเ้กี่ยวข้องทราบ ตามล าดับ 

4. รับผิดชอบการเบิก-จ่ายพัสดุ ตรวจสอบและรายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปีของส านักงาน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

5. ควบคุมการออกเกียรติบัตรของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานหลักสูตรและการสอน 

1. หลักสูตรสถานศกึษา 

1.1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สาระแกนกลางของ 

กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม ชุมชน และ

ท้องถิ่น 

1.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 

เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีสว่นร่วมของทุกฝ่ายในโรงเรียน และชุมชน 

1.3 จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง



กับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่ม

สาระการเรียนรูเ้ดียวกัน และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

1.4 น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใชห้ลักสูตรใหเ้หมาะสม 

1.5 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.6 จัดท าหลักสูตรและแนวปฏิบัติการใช้หลักสูตร 

1.7 ตรวจสอบเกี่ยวกับการโอน/ย้าย หลักสูตรระหว่างโรงเรียนและหลักสูตรอื่น 

1.8 ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในการจัดการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียน  

การเรียน แบบอัธยาศัย รวมทั้งก าหนดแนวทางการใช้หลักสูตร เสนอแนะกลุ่มงานงาน ที่เกี่ยวข้อง 

ในการด าเนินงาน 

 

2. การจัดตารางสอน/จัดครูเข้าสอน/จัดสอนแทน 

2.1 ส ารวจความรู้ ความสามารถของครู และความสอดคล้องของครูกับหลักสูตรของโรงเรียน 

ประสานกับกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อจัดสรรอัตราก าลัง 

2.2 วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร ส ารวจความต้องการ ความถนัดความสนใจร่วมกับกลุ่มงาน

แนะแนว และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อจัดรายวิชาให้นักเรียนลงทะเบียน 

2.3 จัดตารางสอนนักเรียน ครู ตารางการใช้ห้อง และติดตาม ควบคุมให้การด าเนินการตาม 

ตารางสอนให้ถูกต้อง ทั้งการเรียนและการสอน 

2.4 ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนแทน ติดตามผลการปฏิบัติ 

 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

1. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.1 จัดโครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.2 บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรของโรงเรียน  สอดคล้องกับนโยบาย 

วิสัยทัศน ์พันธะกิจและเป้าหมายของโรงเรียน และของหลักสูตร 

1.3 ควบคุม ดูแล ก ากับการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินผลการใช้หลักสูตร

อย่าง ต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเมื่อพบข้อบกพร่อง หรอืจุดที่ควรพัฒนา 

1.4 จัดท าเอกสารแผนงาน/โครงการตามฝา่ยธุรการโรงเรียนก าหนดและสอดคล้องกับแผนงาน 

โรงเรียน 

1.5 ควบคุม ดูแล ก ากับให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดท าหลักสูตรช้ันเรียน แผนการ

จัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ การตรวจสมุด ปพ.5 ข้อสอบกลางภาค  

ข้อสอบปลายภาค การ ประเมินการอา่น คิดวิเคราะหแ์ละเขียน สมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอัน

พึงประสงค ์

 



1.6 ก ากับติดตามให้ครูเข้าสอนตามตารางสอนทุกคาบ จัดสอนซ่อมเสริม สอนชดเชยและ 

สอนแทน เมื่อครูในกลุ่มสาระลาหรอืไปราชการ 

1.7 จัดให้มีการนิเทศงานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมครูในสังกัดอย่างน้อยเดือนละ 

1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยในช้ันเรียน และการพัฒนาครูโดย 

การ ประชุมสัมมนา ศกึษาดูงาน 

1.8 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

1.9 ประสานงานระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการบูรณาการ 

การเรียนการสอนระหว่างกลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

1.10 จัดท าหลักสูตรสถานศกึษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.11 ประสานงานให้มกีารจัดหา ผลติ และใช้สื่อการเรียนการสอน ปรับซ่อมสื่อการเรียนการสอน 

1.12 จัดให้มกีารพัฒนาครูด้านวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้ 

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1.13 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการรูปแบบต่าง ๆ เชน่ การประกวด แขง่ขันและสาธิต 

1.14 จัดระบบข้อมูล สถิต ิเอกสารสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.15 ก ากับดูแลกิจกรรมชุมชน และโครงการพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้

1.16 จัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เสนอต่อโรงเรียนเมื่อสิ้น 

ภาคเรียน/ปี 

 

2. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

2.1 ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และนโยบาย

ของสถานศกึษา 

2.2 จัดท าคู่มอื แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

2.3 ก ากับ ติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียนให้เป็นไปด้วย 

ความ เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ประสานงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาทุกรูปแบบกับทุกฝ่ายให้เกิด 

ประสิทธิผลสูงสุด 

2.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียน สรุปรายงานเสนอต่อโรงเรียน

และฝา่ยที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 



งานทะเบียน 

1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงานทะเบียนและจัดเก็บเป็นแฟ้ม 

อย่างเป็นระบบ 

2. ด าเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน ลงทะเบียนข้อมูลลงในระบบ SGS  

3. เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ี

4. จัดท าแบบฟอร์ม แบบค าร้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 

5. แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 

5.1 การลาออก 

5.1.1 ผูป้กครองนักเรียนมาติดต่อโดยตรงที่งานทะเบียน 

5.1.2 ขอแบบค าร้องใบลาออก และกรอกรายละเอียด 

5.1.3 ผูป้กครองนักเรียนหรือบิดา มารดา ลงช่ือรับทราบการลาออก 

5.1.4 เตรียมรูปถ่ายขนาด 1.5 นิว้ 2 รูป เพื่อจัดท า 

5.2 การขอรับหลักฐาน ปพ.1 

5.2.1 รับค าร้องที่หอ้งทะเบียน 

5.2.2 ยื่นค าร้องขอหลักฐาน 

5.2.3 ถ้าเป็นการขอ ปพ.1 ฉบับที ่2 

ปพ.1 (จบการศึกษาตั้งแต่ปี 2547) ใช้รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. จ านวน 2 รูป  

(รูป ถ่ายทั้ง 2 ขนาด เป็นรูปหน้าตรง สวมเสื้อเช้ิตขาว ไม่สวมแว่นตาด าไม่สวมหมวก) 

-  ถ้าเป็นการขอแทนฉบับที่หาย ให้แจ้งความและน าหลักฐานแจ้งความมาแสดง  

  ถ้าเป็นการขอ ใบรับรอง 

-  นักเรียนที่ก าลังเรียนในโรงเรยีนต้องใหผู้ป้กครองที่มชืี่อในทะเบียนบ้านมายื่นค าร้อง 

  ด้วยตนเอง 

-  ใช้รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม.แตง่เครื่องแบบนักเรียน จ านวน 1 รูป 

 

งานวัดผล 

1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงานวัดผลและจัดเก็บเป็นแฟ้ม 

อย่างเป็นระบบ 

2. ประสานด าเนินการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนไว้ใน 

แตล่ะภาคเรียน 

3.  จัดท าแบบฟอร์ม แบบค าร้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวัดผล 

4. เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ี 

5. จัดท าและตรวจสอบระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอออกให้ 

ระเบียนแสดงผลการเรียนให้แก่นักเรียนที่จบหลักสูตรและประสงค์จะลาออก 



6. จัดท ารายงานผลการเรียนของผู้เรียนที่จบหลักสูตร (ปพ.1) ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายใน 30 วัน

นับแตว่ันอนุมัตผิลการเรียนส่งหน่วยงานเจ้าของสังกัด ให้ถูกต้องตามระเบียบ 

7. ด าเนินการในการออกประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จัดท าทะเบียนคุมและการจ่าย 

ประกาศนยีบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

8. ด าเนินการในการออกเอกสารรับรองผลการเรียน รับรองการเป็นนักเรียน และเอกสารรับรอง

อื่น ๆ ที ่นักเรียนรอ้งขอ 

9. ให้ความร่วมมอืกับสถานศึกษาอื่นที่ขอตรวจคุณวุฒิและด าเนินการในการขอตรวจสอบคุณวุฒิ

ของนักเรียน 

10. ด าเนินการเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการเรียน การหยุดพักการเรียน 

11. การควบคุมดูแล ก ากับ ติดตาม งานด้านวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและปฏิทิน 

ทีก่ าหนด 

12. ด าเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการเรียนการประเมินผลการเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  

มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สะดวกแก่การสบืค้นและให้บริการ 

13. ด าเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง ร้อยละ 80 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีเวลาเรียน 

ไม่ครบ ร้อยละ 80 การผ่อนผันให้เข้าประเมินผลปลายภาคเรียน รวมทั้งประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ 

เข้ารับการ ประเมินผลปลายภาคเรียน แจ้งผูเ้กี่ยวข้องทราบ 

14. ด าเนินการจัดท าตารางสอบกลางภาค ปลายภาค ประสานงานกับงานธุรการกลุ่มบริหารงาน

วิชาการในการออก ค าสั่งการสอบต่าง ๆ จัดเตรียมอุปกรณ์การสอบ เก็บรักษาข้อสอบไว้ 1 ภาคเรียน 

และด าเนินการจ าหนา่ยให ้ถูกต้องตามระเบียบ 

15. ด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผลการเรยีนของนักเรียนที่ไม่ผ่านรายวิชา 

16. จัดท าสารสนเทศผลการวัดและประเมินความรู้, คุณลักษณะฯ, การอ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน, สมรรถนะ กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

17. แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 

งานศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู ้

1. ส ารวจสื่อการสอนของครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระ รวบรวมเป็นระบบ เพื่อใช้สื่อการสอนรว่มกันได้ 

2. ส ารวจ/จัดอบรม/เผยแพร่ สื่อนวัตกรรมของครูทุกกลุ่มสาระ 

3. ส ารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ 

การพัฒนา คุณภาพการศกึษา 

4. จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น.ให้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล

องค์กร หนว่ยงาน 

5. จัดตัง้และพัฒนาแหลง่การเรยีนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ 

 



6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกโรงเรียนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้

ครอบคลุม ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

7. ร่วมกับฝา่ย/งาน/กลุ่มสาระ ในการสร้างและพัฒนาแหลง่เรียนรูภ้ายในโรงเรียน 

8. ประเมิน/สรุปผล การใช้สื่อและแหลง่เรียนรูข้องครูจากนักเรียน ผูป้กครอง ชุมชน 

 

งานศูนย์ ICT 

1. จัดการเรยีนการสอนคอมพิวเตอร์ตามโครงสร้างของหลักสูตร ที่โรงเรียนก าหนด 

2. จัดสอนโปรแกรมเสริมให้กับนักเรียนที่สนใจเป็นพิเศษ รวมทั้งให้บริการชุมชนเกี่ยวกับวิชาด้าน

คอมพิวเตอร์ 

3. จัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ครู และบุคลากรในโรงเรียน ให้มีความรู้แล้วน าไปใช้ปฏิบัติงาน 

ในหน้าที ่

4. ให้บริการใชเ้ครื่องคอมพวิเตอร์แก่บุคลากรในโรงเรียน และหนว่ยงานอื่น 

5. วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน โดยเชื่อมโยง

กับแหลง่ขอ้มลูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมทั้งจัดท าเผยแพร่เว็บไซต์โรงเรยีนและกลุ่มงานอื่นๆ 

6. ให้ความช่วยเหลือในการจัดท าข้อมูลดว้ยคอมพิวเตอร์เมื่อฝ่ายต่าง ๆ ร้องขอ 

7. จัดท าเอกสารสรุปผลงานปัจจัยงานด้านคอมพิวเตอร์เสนอตอ่โรงเรียนเมื่อสิน้ภาคเรียน 

8. งานอื่นๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 

งานห้องสมุด 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการ งบประมาณ โครงการของงานหอ้งสมุดให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 

2. จัดและพัฒนาสถานที่ห้องสมุดให้เหมาะสมกับเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอดเวลา 

และหลากหลาย 

3. จัดให้มวีัสดุ ครุภัณฑ ์และเครื่องอ านวยความสะดวกที่เพียงพอกับจ านวนสมาชิก 

4. ดูแล เก็บรักษา ซ่อมบ ารุง ครุภัณฑ ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีใชก้ารได้ตลอด 

5. จัดหา ซื้อ ท าเอกสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาความรู้ 

และความ บันเทิง 

6. จัดบรรยากาศ สถานที่และสิ่งแวดล้อม การบริการให้ชักจูงบุคคลภายนอกให้เห็นประโยชน์  

และเข้ามาใช้บริการ 

7. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนมนีิสัยรักการอ่าน 

8. จัดท าสถิต ิข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน รวมทั้งประเมนิผลงานที่ปฏิบัติตลอดภาคเรียน/ปี 

9. ให้บริการใชห้อ้งสมุดแก่นักเรียน ครู และบุคคลภายนอก 

 

 



งานบริการห้องสมุด คืองานที่ห้องสมุดจัดท าขึน้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในด้านการอ่าน 

การค้นคว้าหาความรู้และส่งเสริมการอ่านให้กว้างขวางและทั่วถึง  เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศ 

อย่างรวดเร็ว และ ตรงตามความต้องการมากที่สุด รวมถึงการจัดบรรยากาศที่ดี เป็นระเบียบ  

ท าให้ผูใ้ช้เกิดความรูส้ึกที่ดแีละ ประทับใจเมื่อเข้าใช้บริการ 

ความส าคัญของงานบริการห้องสมุด งานบริการเป็นหัวใจส าคัญของห้องสมุด เป็นงาน 

ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ใช้ทุกระดับ ส ารับงานบริการของห้องสมุดโรงเรียน มีส่วนส าคัญที่ท าให้นักเรียน 

ผู้ปกครองและชุมชนมาใช้ห้องสมุดมากขึ้น งานบริการเป็นงานที่ห้องสมุดท าขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุน

การเรียนการสอน ให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้ รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ใช้ประโยชน์ค้นคว้า 

ด้วยตนเอง ใช้ประโยชน์จากการอ่านเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ตลอดจนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 

 

วัตถุประสงค์ของการให้บรกิารห้องสมุด 

1. เพื่อส่งเสริมการอา่น 

2. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้ห้องสมุด 

3. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และคุ้มค่า 

4. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเพลิดเพลิน พัฒนาสมองให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถ 

น าสิ่งที่ได้ จากการอ่านไปปฏิบัติ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตนตอ้งการ 

 

งานแนะแนว 

1. จัดองค์กรบริหารงานแนะแนวให้มีผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่ก าหนดในขอบข่ายของ

การบริการ แนะแนว 

2. ด าเนินการในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา รางวัลการศึกษาต่าง ๆ และด าเนินการ 

เกี่ยวกับกองทุนอื่นๆ เพื่อการศกึษา 

3. ประสานงานให้กับวิทยากรและสถาบันการศึกษาภายนอกเข้ามาให้การแนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ รวมทั้งนักเรียนกลุ่มที่สนใจไปศึกษาจากสถานศึกษา สถานประกอบการหรือสถานประกอบ

อาชีพอิสระ ภายนอก 

4. จัดแผนงาน โครงการแนะแนว และการจัดปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 

5. ประสานงานการจัดสอนวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการกับสถาบันการทดสอบต่างๆ  

รวมทั้ง ด าเนินการเกี่ยวกับการสอบเข้าศกึษาต่อของนักเรียน 

6. จัดเก็บและรวมรวมสถิติข้อมูลด้านต่าง ๆ ตลอดจนปีการศึกษา และน า เสนอเป็นเอกสาร

เผยแพร่เมื่อ สิน้ภาคเรียน/ปี 

 



7. การจัดกิจกรรมแนะแนว 

7.1 การบริการแนะแนว 

7.1.1 งานศกึษารวบรวมข้อมูล โดยศกึษารวบรวม วิเคราะหส์รุป และน าเสนอข้อมูลของผู้เรียน 

7.1.2 งานสารสนเทศ โดยจัดศูนย์สารสนเทศทางการแนะแนวในรูปศูนย์การเรียนรู้ 

ด้วยตนเองโดยครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพ ชีวติ และสังคม 

7.1.3 งานให้ค าปรึกษา อบรมทักษะการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่ครูให้ค าปรึกษาผู้เรียน 

ทั้งรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

7.1.4 งานกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือผู้เรียน ศึกษารายกรณี (Case study)  

และจัดกลุ่มปรึกษาปัญหา (Case conference) ส่งต่อผู้เช่ียวชาญ ในกรณีที่ผู้เรียนมีปัญหายากแก่ 

การแก้ไข จัดกลุ่ม พัฒนาผู้เรียนด้วยเทคนิคทางจิตวิทยา จัดบริการ สร้างเสริมประสบการณ์ รวมทั้ง 

ให้การสงเคราะห ์เพื่อ ตอบสนองความถนัดความตอ้งการ และความสนใจของผู้เรยีน 

7.1.5 งานติดตามประเมินผล ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงานแนะแนว 

7.2 การจัดกิจกรรมแนะแนว 

7.2.1 กิจกรรมโฮมรูม 

7.2.2 กิจกรรมคาบแนะแนว 

7.2.3 การสอดแทรกกระบวนการแนะแนว 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ประกันคุณภาพ การศกึษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาต้อง

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และต้องมีการด าเนินงาน 8 ประการ โดยเริ่มต้นต้ังแต่ 

1) ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 

2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศกึษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

4) ด าเนินงานตามแผน 

5) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

6) ประเมินคุณภาพภายใน 

7) จัดท ารายงานประจ าปีเสนอบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

8) มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืน  

ในความรับผิดชอบของ งานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนราสิกขาลัยมีขอบข่าย   

ภาระงานดังนี้ 



1. ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 

1.1 จัดให้มีประกาศแต่งตั้งกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประ กอบด้วย 

คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรในโรงเรียน กรรมการนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 

องค์กร ภาครัฐ 

1.2 น ามาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็น

ต้นแบบ เพื่อก าหนดมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียนจากผู้มีสว่นร่วมตามประกาศขอ้ 1.1 

2. จัดระบบบรหิารและสารสนเทศ 

2.1 ก าหนดผู้รับผดิชอบมาตรฐานและตัวบ่งชีเ้พื่อด าเนินการจัดท าสารสนเทศ 

2.2 ร่วมมือกับงานแผนงาน/สารสนเทศ เพื่อวางแผนจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและ 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 

3. ด าเนินการตามแผน 

3.1 ร่วมมือกับงานแผนงาน/สารสนเทศ เพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีการศกึษา 

4. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน 

4.1 ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน 

4.2 แต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามปฏิทินงาน 

5. การจัดท ารายงานประจ าปีเสนอบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.1 ประชุมสรุปรายงานรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในจากผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง 

5.2 จัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงาน

ต้นสังกัด 

6. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืน 

6.1 น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะหส์ภาพปัญหาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของ

โรงเรียน 

6.2 ทบทวนคุณภาพตามตัวบ่งชีแ้ละมาตรฐานเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
 

งานวจิัยและพัฒนาการศึกษา 

มีขอบข่ายงานดังนี้ 

1. งานวิจัยในช้ันเรียน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโรงเรียน โดยเน้นการวิจัยที่เป็นความก้าวหน้า

ทาง วิชาการและการพัฒนาองค์กรในลักษณะการวิจัยในชั้นเรียน 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการน˚าผลการวิจัยไปใช้ 

1.3 จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัย และการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 



2. งานเผยแพร่งานวิจัย มีแนวปฏิบัต ิดังนี้ 

2.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ผลการวิจัย และพัฒนาสังคม 

2.2 ประสานงานการวิจัยกับหนว่ยงานตา่งๆ ทั้งในโรงเรยีน และนอกโรงเรยีน 

2.3 เป็นแหล่งกลางในการท าวิจัย และประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและภายนอก 

โรงเรียน 

2.4 รวบรวมงานวิจัยในโรงเรยีนใหเ้ป็นระบบ ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มสาระการเรียนรูแ้ละระดับ 

โรงเรียน สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาที่วา่ด้วยเรื่องการวจิัยในช้ันเรยีน 

3. ประเมินผล สรุปผล/รายงานการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเสนอผู้บริหาร 

โรงเรียน 

4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานนิเทศและบริการทางการศึกษา 

การนิเทศภายในสถานศึกษาจะเป็นกระบวนการท˚างานของผู้บริหารสถานศึกษา (หรือผู้ที่ได้รับ 

มอบหมาย) ในการพัฒนาคุณภาพการท˚างานของครู และบุคลากรภายในสถานศึกษาเพื่อให้ได้มา 

ซึ่งสัมฤทธิ์ผล สูงสุดในการเรียนของผู้เรยีน 
 

1. ขอบเขตการนิเทศงานวิชาการ 

งานวิชาการภายในโรงเรียนที่ผู้บริหารจะต้องรับผดิชอบมี  2  ประเภท คือ 

1.1 งานหลัก ได้แก่ 

1.1.1 หลักสูตรสถานศกึษา 

– การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น 

– การสรา้งหลักสูตรเพื่อสนองความต้องการของผูเ้รียนท้องถิ่น 

– การจัดแผนการเรียนการสอน 

– การจัดท าโครงการสอน 

– การจัดตารางสอน 

– การจัดครูผูส้อน 

– การจัดช้ันเรยีน (จัดนักเรียนเข้าแผนการเรียน) 

– การจัดกิจกรรมในหลักสูตร 

- การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอน ฯลฯ 

1.1.2 การเรียนการสอน ได้แก่ 

– การพัฒนาเทคนิควิธีการสอน 

– การพัฒนาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 



– การพัฒนาเทคนิคในการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอน ฯลฯ 

1.1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ได้แก่ 

– การสรา้งขอ้ทดสอบ 

– การวัดและประเมินผล 

– งานทะเบียนวัดผลและรายงานความก้าวหน้าของนักเรียน ฯลฯ 

1.2 งานสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ งานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ กิจการนักเรียน ธุรการและ

การเงิน และ ความสัมพันธ์กับชุมชน ขอบเขตงานที่กล่าวมานี้หากผู้บริหารมีความมุ่งหวังที่จะให้ได้

ผลงานของบุ คลากร ภายใต้การควบคุมดูแลมีคุณภาพก็จ าเป็นจะต้องพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ ให้มี

ความรู ้ความสามารถในการ ปฏิบัติงานจงึจะได้ผลงานที่มีคุณภาพตามความมุ่งหวังที่ตั้งไว้ 

2. วิธีด าเนินการ 

ขั้นที ่1 การวางแผนการนเิทศ 

ขั้นที ่2 การให้ความรูก้่อนด าเนินการนิเทศ 

ขั้นที ่3 การด าเนินการปฏิบัติงานนิเทศ 

ขั้นที ่4 การสรา้งเสริมก าลังใจแก่ผูป้ฏิบัติงานนิเทศ 

ขั้นที ่5 การประเมนิผลการนิเทศ 
 
 

9. แนวปฏิบัติการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 

ครูทุกคนจะต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้ ก่อนน าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  

และมีแนว ปฏิบัติดังนี ้

9.1 ให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เพื่อ 

ก าหนดขอบข่ายสาระที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดท าโครงสร้างรายวิชาและแผนการ

ประเมิน ให้ครบถ้วน ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีองค์ประกอบของแผนครบถ้วน โดยยึด

รูปแบบที่ฝ่าย บริหารวิชาการก าหนดให ้

องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

1. รายละเอียดของแผนการจัดการเรยีนรู้และหน่วยการเรียนรู้ 

2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

3. ตัวชี้วัด/จุดประสงคก์ารเรียนรู ้

4. สาระการเรียนรู้ 

4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 

5. สมรรถนะผู้เรยีน (เฉพาะหัวข้อที่ตอ้งการประเมินผูเ้รียน) 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เฉพาะหัวข้อที่ต้องการประเมินผู้เรยีน) 



7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

8. การวัดและการประเมินผล 

9. สื่อ/แหลง่เรียนรู้ 

หมายเหตุ อาจมกีารเพิ่มเติมรายละเอียดได้ตามความเหมาะสมและธรรมชาติของวิชาที่

จัดกิจกรรม 

 

11. เอกสาร ปพ. 5 

11.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการได้จัดท า ปพ. 5 พร้อมรายชื่อนักเรียนทุกห้อง ครูทุกท่าน ทุก

รายวิชารับได้ที่ฝ่าย 

11.2 การบันทึกรายการตา่งๆ 

11.2.1 การวิเคราะหผ์ูเ้รียน ด้านการ 

11.2.2 การวิเคราะหผ์ูเ้รียน ด้านพฤติกรรม ให้ใชผ้ลการประเมิน 

11.2.3 การบันทึกเวลาเรียนในช่องวันที่ ให้ใส่วัน จันทร์-วัน 

11.2.4 ให้ใส่เครื่องหมาย ลงในชอ่งเวลาเรียนของนักเรียนแต่ละคน ถ้านักเรียนขาด ลา    

ให้ใส่ (ข) ขาดเรียน (ล) ลา 

11.2.5 ช่องรวมเวลาเรียน ตัวเลขด้านบน คือร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ด้านล่าง  

คือจ านวนคาบเต็ม 

11.2.6 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค:ปลายภาค 5 วิชาหลัก ทั้งพืน้ฐานและเพิ่มเตมิ ควร 

ก าหนดสัดส่วนเป็น 70:30 ส่วนวิชาอื่น ๆ เช่น สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปศึกษา การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี อาจใชส้ัดส่วน  80:20 , 90:10 ตามความเหมาะสม 



เอกสารหลักฐานทางการศึกษา 

1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) (ปพ.1) 

เป็นเอกสารส าหรับบันทึกข้อมูลผลการเรียนของผู้เรยีนตามเกณฑ์การผ่านช่วงช้ันของหลักสูตร 

การศกึษาขั้นพื้นฐานแตล่ะช่วงช้ัน ได้แก่ ผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้8 กลุ่ม ผลการประเมิน

การ อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน และผลการ

ประเมิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนจะต้องจัดท าและออกเอกสารนี้ให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

เมื่อจบการศกึษาแต่ ละช่วงช้ัน เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไปนี ้

- แสดงผลการเรียนของผู้เรยีนตามโครงสรา้งหลักสูตรของโรงเรียน 

- รับรองผลการเรียนของผู้เรยีนตามขอ้มูลที่บันทึกในเอกสาร 

- ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศกึศึกษาของผู้เรยีน 

- ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงานหรือ ขอรับสิทธิ

ประโยชน์อื่นใด ที่พึงมีพงึได้ตามวุฒิการศกึษานั้น 

 

2.  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) (ปพ.2) 

เป็นวุฒิบัตรที่มอบให้ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกาศและ

รับรอง วุฒิการศึกษาของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับศักดิ์และสิทธิต่างๆ ของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม

วุฒิแหง่ ประกาศนยีบัตรนัน้ ประกาศนยีบัตรสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้ 

- แสดงวุฒทิางการศึกษาของผู้เรยีน 

- ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผู้เรยีน 

- ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงานหรือขอรับสิทธิ

ประโยชน์ อื่นใด ที่พึงมีพงึได้ตามวุฒิการศกึษาแหง่ประกาศนียบัตรนั้น 

 

3. แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

เป็นเอกสารส าหรับสรุปผลการเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แต่ละช่วงช้ัน โดยบันทึกข้อมูลของผู้เรียนที่จบการศึกษาช่วงช้ันเดียวกัน รุ่นเดียวกัน ไว้ในเอกสาร 

ฉบับเดียวกัน เป็นเอกสารที่ผู้บริหาร โรงเรียนใช้ส าหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนจบ 

ช่วงช้ัน เป็นเอกสารทาง การศึกษาที่ส าคัญที่สุด ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติหรือคุณวุฒิ 

ทางการศึกษาของผู้เรียน ผู้ที่มีรายชื่อใน เอกสารนี้ทุกคน จะได้รับรองวุฒิทางการศึกษา 

จากกระทรวงศกึษาธิการ แบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา น าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

- เป็นเอกสารส าหรับตัดสินและอนุมัตผิลการเรียนใหผู้้เรียนเป็นผูส้ าเร็จการศึกษา 

-เป็นเอกสารส าหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองความส าเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้ส าเร็จ 

การศกึษาแตล่ะคนตลอดไป 



4. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) 

โรงเรียนจะจัดท าเอกสารนี้และมอบให้ผู้เรียนทุกคนเมื่อจบช่วงช้ัน หรือจบหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เอกสารนี้จะใช้บันทึกผลการประเมินผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่

โรงเรียนก าหนด เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนแต่ละประการอย่างต่อเนื่อง และสรุปผล

การประเมินเมื่อจบช่วงช้ัน เพื่อให้ผู้เรียนน าไปใช้แสดง หรือรับรองคุณลักษณะของตน ควบคู่กับ

ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) แบบ แสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) น าไปใช้

ประโยชน์ ดังนี้ 

- แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียนแตล่ะประการ 

- ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อสมัครท างาน หรือเมื่อมี

กรณีอื่น ใดที่ผู้เรยีนต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับประวัติความประพฤติหรอืคุณความดีตา่งๆ 

 

5. แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน (ปพ.5) 

เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดท าขึ้น เพื่อให้ผู้สอนใช้บันทึกข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียน

ของ ผู้เรียน ตามแผนการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับ

พิจารณาตัดสินผล การเรียนแต่ละรายวิชา เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์  ดังนี้ 

- ใช้เป็นเอกสารประกอบการด าเนินงานในการวัดและประเมินผลการเรียนของผูเ้รียน 

- ใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบ รายงานและรับรองข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการ

วัดและ ประเมินผลการเรียน 

 

6. เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนรายบุคคล (ปพ.6) 

เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการ 

ด้านต่างๆ ของผู้เรียนแต่ละคน  ตามเกณฑ์การผ่านช่วงช้ันของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง

ข้อมูลด้านอื่นๆ ของ ผู้เรียนทั้งที่บ้านและโรงเรียน โดยจัดท าเป็นเอกสารรายบุคคล เพื่อใช้ส าหรับ

สื่อสารให้ผู้ปกครองของผู้เรียนแต่ ละคนได้ทราบผลการเรียนและพัฒนาการด้านต่างๆ  ของผู้เรียน

อย่างตอ่เนือ่ง แบบรายงานผลการพัฒนา คุณภาพผูเ้รียนรายบุคคล น าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

- รายงานผลการเรียน ความประพฤติ  และพัฒนาการของผู้เรยีนใหผู้ป้กครองได้รับทราบ 

- ใช้เป็นเอกสารสื่อสาร ประสานงานเพื่อความร่วมมอืในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขผูเ้รียน 

- เป็นเอกสารหลักฐานส าหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการ

ต่างๆ ของ ผูเ้รียน 

 

 

 

 
 



7. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 

เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดท าขึ้น เพื่อใช้เป็นเอกสารส าหรับรับรองสถานภาพผู้เรียนหรือ 

ผลการเรียน ของผู้เรยีนเป็นการช่ัวคราวตามที่ผูเ้รียนร้องขอ ทั้งกรณีที่ผู้เรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน

และเมื่อจบการศกึษาไปแล้ว ใบรับรองผลการศกึษาน าไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 

- รับรองความเป็นผู้เรยีนของโรงเรียนที่เรยีนหรอืเคยเรียน 

- รับรองและแสดงความรู้ วุฒิของผูเ้รียน 

- ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าท างาน 

หรือเมื่อมี กรณีอื่นใดที่ผู้เรียนต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู้ หรือสถานะ การเป็นผู้เรียน

ของตน 

- เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ รับรองยืนยันการใช้สิทธิ์ความเป็น ผู้เรียน หรือการได้รับ

การ รับรองจากโรงเรยีน 

 

8. ระเบียนสะสม (ปพ.8) 

เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ  

เป็นรายบุคคล โดยจะบันทึกข้อมูลของผูเ้รียนอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

การศกึษา ขั้นพื้นฐาน 12 ปี ระเบียนสะสม น าไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 

- ใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผูเ้รียน 

- ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ ผลการเรียนและการปรับตัวของผู้เรยีน 

- ใช้ตดิต่อสื่อสาร รายงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรยีนระหว่างโรงเรียนกับผูป้กครอง 

- ใช้เป็นหลักฐานส˚าหรับการตรวจสอบ รับรอง และยืนยันคุณสมบัติของผูเ้รียน 

 
 

9. สมุดบันทกึผลการเรียนรู้ (ปพ.9) 

เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดท าขึ้น เพื่อแสดงรายวิชาทั้งหมดตามหลักสูตรของโรงเรียนแต่ละช่วง

ช้ัน พร้อมด้วยรายละเอียดของแต่ละรายวิชา ประกอบด้วย ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ ค˚าอธิบาย

รายวิชา และผล การประเมินผลการเรียนของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนใช้ศึกษาหลักสูตรของ โรงเรียนว่ามี

รายละเอียดอะไรบ้าง ส าหรับการวางแผนการเรียนและใช้สิทธิ์ในการเทียบโอนผลการเรียนได้ถูกต้อง 

เหมาะสมกับความสามารถ ของตน สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9) สามารถน าไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 

- ศกึษาหลักสูตรของโรงเรียนในแต่ละช่วงช้ัน 

- บันทึกและแสดงผลการเรียนของผู้เรยีนในการเรียนแต่ละรายวิชา 

- รายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองและผูเ้กี่ยวข้องได้รับทราบ 

- ใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอนผลการเรียน ในกรณีที่ผู้เรยีนย้ายโรงเรยีน 

- เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบ ยืนยัน รายงาน และรับรองผลการเรียนของผู้เรยีน 

 


