
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 

โรงเรียนผาเทิบวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

 

บทนำ 

๑. ความเป็นมา  

โรงเรียนผาเทิบวิทยามีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการให้บริการต่อผู้มาขอรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งเน้นให้เกิดความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ  

๒. วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรในโรงเรียนได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ 

ราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ  

๒.๒ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

๓. คำจำกัดความ  

การบริการ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น การบริการท่ีดี 

ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจและคำช่ืนชมองค์กร ซึ่งเป็นส่ิงท่ีดีส่ิงหนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กร เบ้ืองหลัง 

ความสำเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น งานวิชาการ                 

งานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ดังนั้นถ้าบริการท่ีดีผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ซึ่งการบริการถือเป็นหน้าเป็นตาของ

โรงเรียน ภาพลักษณ์ของโรงเรียนก็จะดีไปด้วย  

ผู้รับบริการ หมายถึง ผู ้ที ่มารับบริการจากองค์กรโดยตรง หรือผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ทั้งนี ้รวมถึง  

ผู้รับบริการท่ีเป็นส่วนราชการด้วย  

ผู้ให้บริการ หมายถึง เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีมีอำนาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าท่ี

คอยให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ท่ีได้รับผลกระทบท้ังทางบวกและ

ทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการดำเนินการขององค์กร เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในส่วน

ราชการ ผู้ส่งมอบงาน บริษัท/เอกชน รวมทั้งผู้รับบริการ เป็นต้น  

ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ หมายถึง ข้อกำหนด หรือขั้นตอนในการทำงาน กระบวนการ

ทำงานให้บริการ ซึ่งมีรยะยะเวลาที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในแต่ละงานที่ให้บริการจะ

กำหนดระยะเวลาท่ีใช้ในการทำงานแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อกฎหมาย ความยากง่ายของการปฏิบัติงาน  



ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อกิจกรรมหนึ่งซึ ่งสะท้อนให้เห็นถึง  

ประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆ ระดับความพึงพอใจของบุคคลมีความสุข ชอบใจ พอใจ จะเกิดขึ้นเมื่อความ ต้องการ

ของบุคคลนั้นได้รับการตอบสนอง 

ระบบโครงสร้างการบริหาร 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

    



  

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบ One Stop Service 
 

ผู้ใช้บริการ (นักเรียน, ผู้ปกครอง) 
 
 

ติดต่องานประชาสัมพันธ์ 
 
 

สอบถามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ 
 
 

รับค าร้อง 
 
 

กรอกเอกสารค าร้อง 
 
 

ยื่นคำร้องเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
 
 

เสนอผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
 
 

รับเอสารตามค าร้อง 
 
 

เสร จสิ้นการให้บริการ 
 

- ขอหนังสือรับรอง 

ทางการ ึกษา 

- การขอย้ายสถาน ึกษา 

- การขอเปล่ียนแปลง 

ข้อมูลนักเรียน 

-การรับสมัครนักเรียน 



  

 

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองทางการศึกษา 

 

ผู้ใช้บริการ (นักเรียน, ผู้ปกครอง) 

 

แจ้งความประสงค์ ติดต่องานประชาสัมพันธ์ 

 

กรอกรายละเอียดในคำร้องร้องขอหนังสือรับรอง 

 

ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรอง 

ท่ีงานประชาสัมพันธ์เพ่ือตรวจสอบข้อมูล 

 

 

เจ้าหน้าท่ีทะเบียนดำเนินการตามคำร้อง 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

 

 

เสนอผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบ เพ่ือลงนาม 

 

ผู้ใช้บริการ รับหนังสือรับรอง พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 

 

สิ้นสุด ใช้เวลาประมา  30 นาที 

 

- ขอหนังสือรับรอง 

ทางการ ึกษา 

- การขอย้ายสถาน ึกษา 

- การขอเปล่ียนแปลง 

ข้อมูลนักเรียน 

-การรับสมัครนักเรียน 



 

 

ขั้นตอนการขอย้ายสถานศึกษา 

 

 

ผู้ใช้บริการ (นักเรียน, ผู้ปกครอง) 

 

แจ้งความประสงค์ ติดต่อรับค าร้องขอย้ายสถานศึกษา 

 

ยื่นค าร้องขอหนังสือรับรอง 

ท่ีงานประชาสัมพันธ์เพ่ือตรวจสอบข้อมูล 

 

เจ้าหน้าท่ีทะเบียนดำเนินการตามคำร้อง 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

 

เสนอผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบ ลงนาม 

 เพ่ืออนุมัติการขอย้าย 

  

รับเอสารตามค าร้อง 

 

สิ้นสุด ใช้เวลาประมา  30 นาที 

 

 

- ขอหนังสือรับรอง 

ทางการ ึกษา 

- การขอย้ายสถาน ึกษา 

- การขอเปล่ียนแปลง 

ข้อมูลนักเรียน 

-การรับสมัครนักเรียน 



 

 

 

ขั้นตอนขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน 

 

ผู้ใช้บริการ (ผู้ปกครอง) 

 

แจ้งความประสงค์ (ติดต่อรับค าร้องขอ 

เปลี่ยนแปลงข้อมูลท่ีงานประชาสัมพันธ์) 

 

ยื่นค าร้องขอหนังสือรับรอง 

ท่ีงานประชาสัมพันธ์เพ่ือตรวจสอบข้อมูล 

 

กรอกรายละเอียดในค าร้อง 

 

 

ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล และเอกสารหลักฐาน 

การเปลี่ยนแปลงท่ีงานประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อมูล  

 

 

รับเอสารตามค าร้อง 

 

สิ้นสุด ใช้เวลาประมา  30 นาที 

- ขอหนังสือรับรอง 

ทางการ ึกษา 

- การขอย้ายสถาน ึกษา 

- การขอเปล่ียนแปลง 

ข้อมูลนักเรียน 

-การรับสมัครนักเรียน 



 

 

 

 

ขั้นตอนการรับสมัครเรียน 

 

ผู้ใช้บริการ (ผู้ปกครอง) 

 

ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์สมัครท่ี 

ประชาสัมพันธ์ พร้อมรับเอกสารเพ่ือ ปกรอก 

ข้อมูล และเตรียมหลักฐานให้เรียบร้อย 

 

รับสมัครตามวัน เวลาท่ีก าหนด 

 

 

ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี   

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีมีสิทธิเข้าเรียน 

 

มอบตัว 

- ขอหนังสือรับรอง 

ทางการ ึกษา 

- การขอย้ายสถาน ึกษา 

- การขอเปล่ียนแปลง 

ข้อมูลนักเรียน 

-การรับสมัครนักเรียน 



งานทะเบียน 
1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงานทะเบียนและจัดเก็บเป็นแฟ้มอย่างเป็นระบบ 
2. ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน ลงทะเบียนข้อมูลลงในโปรแกรม SGS ในระบบงานทะเบียน 
3. เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
4. จัดทำแบบฟอร์ม แบบคำร้องต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 
5 .จัดทำและตรวจสอบระเบียบแสดงผลการเรียน ( ปพ1 ) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
6. จัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนให้แก่นักเรียนท่ีจบหลักสูตรและประสงค์จะลาออก 
7. จัดทำรายงานผลการเรียนของผู้เรียนท่ีจบหลักสูตร ( ปพ1 ) ให้เสร็จส้ินเรียบร้อยภายใน 30 วันนับแต่วัน

อนุมัติผลการเรียนส่งหน่วยงานเจ้าของสังกัด ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
8. ดำเนินการในการออกประกา นียบัตรแก่ผู้สำเร็จการ ึกษา จัดทำทะเบียนคุมและการจ่าย

ประกา นียบัตรแก่ผู้สำเร็จการ ึกษา 
9. ดำเนินการในการออกเอกสารรับรองผลการเรียน รับรองการเป็นนักเรียน เอกสารแสดงผลการเรียน

ภาษาอังกฤษและเอกสารรับรองอื่น ๆ ท่ีนักเรียนร้องขอ 
10. ให้ความร่วมมือกับสถาน ึกษาอื่นท่ีขอตรวจคุณวุฒิและดำเนินการในการขอตรวจสอบคุณวุฒิของ

นักเรียน 
11. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการเรียน การหยุดพักการเรียน การเปล่ียนแปลงวิชาเรียน การถอน

การขอเพิ่มวิชาเรียน 
แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 

1. การลาออก 
1.1 ผู้ปกครองนักเรียนมาติดต่อโดยตรงท่ีงานทะเบียน 
1.2 ขอแบบคำร้องใบลาออกและกรอกรายละเอียด 
1.3 ผู้ปกครองนักเรียนหรือบิดา มารดา ลงช่ือรับทราบการลาออก 
1.4 เตรียมรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป เพื่อจัดทำเอกสาร (รูปถ่ายเป็นรูปปัจจุบัน เครื่องแบบ 

นักเรียน ไม่เป็นรูปท่ีอัดด้วยระบบโพลารอยด์) 
2. การขอรับหลักฐาน รบ.1/ปพ.1 
2.1 รับคำร้องท่ีห้องทะเบียน 
2.2 ยื่นคำร้องขอหลักฐาน 
2.3 ถ้าเป็นการขอ รบ.1-ต, รบ.1-ป, ปพ.1 ฉบับท่ี2 
รบ.1-ต, รบ.1-ป (จบการ ึกษาก่อนปี 2547) ใช้รูปถ่ายขนาด 4x5 ซม. จำนวน 2 รูป 
ปพ.1 (จบการ ึกษาต้ังแต่ปี 2547) ใช้รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. จำนวน 2 รูป 
(รูปถ่ายท้ัง 2 ขนาด เป็นรูปหน้าตรง สวมเส้ือเช้ิตขาว ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก) 
- ถ้าเป็นการขอแทนฉบับท่ีหาย ให้แจ้งความและนำหลักฐานแจ้งความมาแสดงถ้าเป็นการขอใบรับรอง 
- นักเรียนท่ีกำลังเรียนในโรงเรียนต้องให้ผู้ปกครองท่ีมีช่ือในทะเบียนบ้านมายื่นคำร้องด้วยตนเอง 



- ใช้รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม.แต่งเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 1 รูป 
งานวัดผล 

1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงานวัดผลและจัดเก็บเป็นแฟ้มอย่างเป็นระบบ 
2. ประสาน ดำเนินการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามท่ีนักเรียนลงทะเบียนเรียนไว้ในแต่ละภาคเรียน

ลงในโปรแกรม SGS ในระบบงานทะเบียน-วัดผล 
3. จัดทำแบบฟอร์ม แบบคำร้องต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวัดผล 
4. เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
5. การควบคุมดูแล กำกับ ติดตาม งานด้านวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและปฏิทินท่ีกำหนด 
6. ดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการเรียนการประเมินผลการเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีการจัดเก็บอย่าง

เป็นระบบ สะดวกแก่การสืบค้นและให้บริการ 
7. ดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึง ร้อยละ 80 ประกา รายช่ือผู้ท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 

80 การผ่อนผันให้เข้าประเมินผลปลายภาคเรียน รวมทั้งประกา รายช่ือผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลปลายภาค
เรียน แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

8. ดำเนินการจัดทำตารางสอบกลางภาค ปลายภาค ประสานงานกับงานธุรการฝ่ายวิชาการในการออกคำส่ัง
การสอบต่าง ๆ จัดเตรียมอุปกรณ์การสอบ เก็บรักษาข้อสอบไว้1 ภาคเรียน และดำเนินการจำหน่ายให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงผลการเรียนของนักเรียนท่ีไม่ผ่านรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนซ้ำ 
10. จัดทำสารสนเท ผลการวัดและประเมินความรู้, คุณลักษณะฯ, การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน, 

สมรรถนะกิจกรรมพฒันาผู้เรียน  
11. แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ 
 
1. การปฏิบัติการติดตามนักเรียนขาดเรียน/ขาดเรียนนาน 
ถ้านักเรียนขาดเรียนนานติดต่อกันให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

1.1 การติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน / ขาดเรียนนานติดต่อกัน เป็นหน้าท่ีโดยตรงของครูท่ีปรึกษา 
1.2 ถ้านักเรียนขาดเรียนนานติดต่อกัน 5 วันทำการ โดยไม่ทราบสาเหตุให้ครูท่ีปรึกษาดำเนินการติดตามโดย

สอบถามจากนักเรียนใกล้เคียง ครู–อาจารย์หรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณีแล้วแจ้งให้ฝ่ายกิจการนักเรียนทราบ เพื่อ
ดำเนินการ ตามระเบียบต่อไป 

1.3 ในกรณีท่ีครูท่ีปรึกษาไปพบผู้ปกครองหรือนักเรียนแล้วได้สอบถามสาเหตุและพิจารณาหาทางแก้ไข หาก
ไม่สามารถแก้ไขได้ให้ปฏิบัติดังนี้ 

- ถ้าเป็นนักเรียนท่ีกำลังเรียนอยู่ในช้ันมัธยม ึกษาตอนต้น ต้องช้ีแจงให้นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบถึง
ระเบียบกระทรวง ึกษาธิการ เรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถาน ึกษาภาคบังคับ พร้อมกับรายงานการดำเนินงานให้
ฝ่ายบริหารรับทราบเพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป 

- ถ้าเป็นนักเรียนท่ีกำลังเรียนอยู่ในช้ันมัธยม ึกษาตอนปลาย ให้ผู้ปกครองมาลาออกให้ถูกต้อง 
1.4 ในกรณีท่ีครูท่ีปรึกษา/ หัวหน้าระดับไปตามนักเรียนท่ีบ้านแล้วไม่พบท้ังผู้ปกครองและนักเรียน ให้งาน
ทะเบียนนักเรียนดำเนินงานดังนี ้
1.4.1 กรณีนักเรียนท่ีเรียนอยู่ในช้ันมัธยม ึกษาตอนต้น ให้ดำเนินการดังนี้ 

1.4.1.1 ฝ่ายกิจการนักเรียนแจ้งข้อมูลท่ีงานทะเบียนนักเรียน 
1.4.1.2 งานทะเบียนนักเรียนทำหนงัสือของโรงเรยีนถึงผู้ปกครองนักเรียน ถ้ายังไมไ่ด้ตอบรับ 

ให้ทำหนังสือแจ้งผู้นำชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานให้สำนักงานเขตพื้นท่ีรับทราบ 
1.4.2 กรณีนักเรียนท่ีเรียนอยู่ในช้ันมัธยม ึกษาตอนปลาย ให้ดำเนินการดังนี้ 

   1.4.2.1 ฝ่ายกิจการนักเรียนแจ้งข้อมูลท่ีงานทะเบียนนักเรียน 
  1.4.2.2 งานทะเบียนนักเรียนทำหนงัสือของโรงเรยีนถึงผู้ปกครองนักเรียน ถ้ายังไมไ่ด้ตอบรับให้ทำ
หนังสือแจ้งผู้ปกครองอีกเป็นครั้งท่ี 2 หากยังไม่ได้รับคำตอบการติดต่อครั้งท่ี 2 ภายใน 10 วัน งานทะเบียน
นักเรียนขออนุมัติหัวหน้าสถาน ึกษาจัดทำบัญชีแขวนลอยและจำหน่ายช่ือออกจากทะเบียนนักเรียนเพราะ
เหตุขาดเรียนนานแล้วแจ้งให้ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

   1.4.2.3 งานทะเบียนทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบว่าโรงเรียนได้จำหน่ายนักเรียนออกแล้ว 
 
 
 
 
 
 



2. แนวทางการปฏิบัติเร่ืองการขาดเรียนและขาดเรียนนานของนักเรียน มีดังนี้ 
2.1 ครูท่ีปรึกษา / ครูประจำวิชาสำรวจการมาเรียนของนักเรียนท่ีตนรับผิดชอบทุกวันและทุกช่ัวโมงท่ีสอน 
2.2 เมื่อพบว่ามีนักเรียนขาดเรียนบ่อยและขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันต้องปฏิบัติดังนี้ 

2.2.1 ถ้าเป็นครูประจำวิชาท่ีสอนให้รายงานนักเรยีนท่ีขาดเรียนนานและขาดเรียนบ่อยๆให้ 
ครูท่ีปรึกษารับทราบ และครูท่ีปรึกษาต้องติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียนตามแนวปฏิบัติข้อ 1.2,1.3,1.4 แล้วแต่ 
กรณี 

2.2.2 ถ้าครูท่ีปรึกษาสำรวจแล้วพบว่านักเรียนในช้ันขาดเรียนบ่อยและขาดเรียนติดต่อกัน 
เป็นเวลานานให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติข้อ 1.2,1.3,1.4 

 
3. นักเรียนแขวนลอย 
ความหมายของคำ 

“นักเรียน” หมายความว่า บุคคลท่ีกำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยม ึกษาของโรงเรียน 
“นักเรียนแขวนลอย” หมายความว่า นักเรียนท่ีมีรายช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือนักเรียนในช้ันต่าง ๆท่ีโรงเรียน

จัดทำขึ้นตอนต้นปีการ ึกษา หรือมีช่ืออยู่ในสมุดประเมินผลรายวิชา และขาดเรียนนานโดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่มีตัวตน 
มิได้ลาออกจากโรงเรียน และโรงเรียนไม่สามารถจำหน่ายรายช่ือออกจากทะเบียนนักเรียนได้ 
ขัน้ตอนการจัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 

3.1 เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 5 วันทำการ โดยไม่ทราบสาเหตุ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
3.1.1 ครูท่ีปรึกษาบันทึกรายงานหัวหน้าระดับช้ัน เพื่อติดตามนักเรียน และดำเนินการสืบหา 

ข้อมูล เบ้ืองต้น 
3.1.2 หัวหน้าระดับช้ันรายงาน รองผู้อำนวยการสถาน ึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และ 

นำเสนอข้อมูล 
3.1.3 รองผู้อำนวยการสถาน ึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะกรรมการดำเนินการติดตาม 

นักเรียนครั้งท่ี 1 
3.2 เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 10 วันทำการ โดยไม่ทราบสาเหตุให้ปฏิบัติดังนี้ 

3.2.1 ครูท่ีปรึกษารายงานหัวหน้าระดับช้ัน เพื่อลงบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอยและ 
ติดตามนักเรียน 

3.2.2 หัวหน้าระดับช้ันรายงาน รองผู้อำนวยการสถาน ึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และนำเสนอข้อมูล 
3.2.3 รองผู้อำนวยการสถาน ึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน เสนอผู้อำนวยการสถาน ึกษา เพื่อ 

ขออนุมัติลงบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย พร้อมเหตุผล 
3.2.4 ผู้อำนวยการสถาน ึกษา อนุมัติ หรือพิจารณาส่ังการ 
3.2.5 นายทะเบียน จัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย 

 
 



บทบาทหน้าที ่
ข้อ 3.3 อาจารย์ท่ีปรึกษา มีหน้าท่ีดังนี้ 

3.3.1 สำรวจและติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียนติดต่อกัน 5 วันทาการ และเสนอช่ือนักเรียนต่อ 
หัวหน้าระดับ / ฝ่ายปกครองเพื่อติดตามนักเรียน 

3.3.2 สำรวจและติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียนติดต่อกัน 10 วันทาการ และเสนอช่ือนักเรียน 
ต่อหัวหน้าระดับ/ฝ่ายปกครอง เพื่อลงบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย และติดตามนักเรียน 
ข้อ 3.4 หัวหน้าระดับ/ฝ่ายปกครอง มีหน้าท่ีดังนี้ 

3.4.1 ติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียนติดต่อกัน 5 วันทาการ  
3.4.2 เสนอช่ือนักเรียนท่ีขาดเรียนติดต่อกัน 10 วันทาการ เพื่อลงบัญชีรายช่ือนักเรียน 

แขวนลอย และติดตามนักเรียน  
3.4.3 เมื่อผู้บริหารสถาน ึกษา อนุมัติลงบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอยแล้วให้แจ้งนาย  

ทะเบียนเพื่อลงบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย 
ข้อ 3.5 ผู้บริหารสถาน ึกษา มีหน้าท่ีดังนี้ 

3.5.1 ตรวจสอบข้อมูล 
3.5.2 พิจารณาส่ังการอนุมัติให้ลงบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย หรือส่ังการอื่นใดตามท่ี 

เห็นสมควร 
ข้อ 3.6 นายทะเบียน มีหน้าท่ีดังนี้ 

   3.6.1 รับทราบคาส่ังจากผู้บริหารสถาน ึกษา 
   3.6.2 จัดทาทะเบียนรายช่ือนักเรียนแขวนลอย 
 
4. แนวปฏิบัติในการแก้“0”  
ในการแก้“0” มีแนวปฏิบัติดังนี ้

4.1 ให้นักเรียนแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และก่อนแกตั้วทุกครั้งนักเรียนต้องยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวท่ีฝ่าย
วิชาการก่อน 

4.2 การดำเนินการสอบแก้ตัวเป็นหน้าท่ีโดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียนติด “0” ในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ
ต้องดำเนินการแก้“0” ให้เสร็จส้ินภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด ให้รายงาน
ฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ดำเนินการใดๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าท่ีราชการ 

4.3 ครูผู้สอนต้องจัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนก่อนสอบแก้ตัวทุกครั้ง 
4.4 ช่วงเวลาของการสอบแก้ตัวให้เป็นไปตามกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 
4.5 ถ้านักเรียนไม่มาสอบแก้ตัวตามระยะเวลาท่ีกำหนดถือว่าได้ผลการเรียน “0” ตามเดิม และมีสิทธิสอบแก้

ตัวได้2 ครั้ง ถ้านักเรียนสอบแก้ตัวครั้งท่ี 2 แล้วยังไม่ผ่านให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการเรียนซ้ำ 
 



4.6 ครูท่ีปรึกษาเป็นผู้มีหน้าท่ีติดตามผลการเรียนของนักเรียนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบทุกรายวิชา พร้อมท้ัง
กวดขันให้นักเรียนมาดำเนินการแก้“0” ตามกำหนดเวลา 

4.7 การให้นักเรียนสอบแก้ตัว ครูผู้สอนควรดำเนินการดังนี ้
4.7.1 ตรวจสอบดูว่านักเรียนติด “0” เนื่องจากไม่ผ่านจุดประสงค์ใดหรือตัวช้ีวัดใด 
4.7.2 ดำเนินการสอนซ่อมเสริมในจุดประสงค์/ตัวชี้วัดท่ีนักเรียนสอบไม่ผ่าน 
4.7.3 การดำเนินการสอบแก้ตัว คำว่า“สอบแก้ตัว”ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทดสอบด้วยข้อสอบท่ี

เป็นข้อเขียนเท่านั้น นักเรียนจะสอบแก้ตัวอย่างไรนั้นต้องดูว่าในจุดประสงค์นั้นนักเรียนไม่ผ่านตรงส่วนใด 
เช่น ในส่วน K, P, A ก็ให้ซ่อมตรงคะแนนในส่วนนัน้ 
4.8 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้“0” ของนักเรียน 

4.8.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลสำรวจนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “0” และกำหนดวัน เวลา สอบแก้
ตัวตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ 

4.8.2 แจ้งให้นักเรียนท่ีมีผลการเรียน “0” ได้รับทราบ 
4.8.3 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูท่ีปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดำเนินการแก้“0” 
4.8.4 นักเรียนท่ีติด “0” มายื่นคำร้องขอแก้“0” ท่ีฝ่ายวิชาการ และฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครูประจำ

วิชารับทราบ พร้อมกับใบคำร้องขอสอบแก้ตัวของนักเรียน 
4.8.5 ครูประจำวิชาดำเนินการสอนซ่อมเสริมและให้นักเรียนสอบแก้ตัว 
4.8.6 ครูประจำวิชานำผลการสอบแก้ตัวของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ 
4.8.7 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการสอบแก้ตัวให้นักเรียนและครูท่ีปรึกษารับทราบ 

4.9 ระดับผลการเรียนหลังจากนักเรียนทำการสอบแก้ตัวแล้วอยู่ท่ี “ 0 ” หรือ “ 1 ” เท่านั้น ระดับผลการ
เรียนหลังสอบแก้ตัวถ้านักเรียนยังได้“ 0 ” อยู่ ให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้ำใหม่หมดท้ังรายวิชา 
 
5. แนวปฏิบัติในการแก้“ร”  
ในการแก้“ร” มีแนวปฏิบัติดังนี ้

5.1 การดำเนินการแก้“ร” เป็นหน้าท่ีโดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียนติด “ร” ในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ
ต้องดำเนินการแก้“ร” ให้เสร็จส้ินภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด ให้รายงาน
ฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ดำเนินการใดๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าท่ีราชการ 

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

อุบัติเหตุไม่สามารถมาเข้าสอบได้ 
5.2.2 ได้ระดับผลการเรียน “0 – 1” ในกรณีท่ีสถาน ึกษาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย 

เช่น มีเจตนาหลบการสอบเพื่อหวังผลบางอย่าง หรือ ไม่สนใจทำงานท่ีได้รับมอบหมายให้ทำเป็นต้น 



5.3 การแก้“ ร ” ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป ถ้านักเรียนท่ีมีผลการเรียน “ ร ” ไม่มา
ดำเนินการแก้“ร” ให้เสร็จส้ินตามกำหนดเวลา นักเรียนผู้นั้นต้องเรียนซ้ำท้ังรายวิชาหรือเปล่ียนรายวิชาใหม่ ในกรณีท่ี
เป็นรายวิชาเพิ่มเติม 

5.4 ถ้าหากนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “ ร ” ผู้นั้นไมส่ามารถมาทำการแก้“ ร ” ตามกำหนดเวลาได้เนื่องจาก
เหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถาน ึกษาจะขยายเวลาการแก้“ ร ” ออกไปอีก 1 ภาคเรียนแต่ถ้าพ้น
กำหนดแล้ว นักเรียนยังไม่มาดำเนินการแก้“ ร ” ให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้ำใหม่หมดท้ังรายวิชา 

5.5 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้“ ร ” ของนกัเรียน 
5.5.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลสำรวจนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “ ร ” และแจ้งให้นักเรียนรับทราบ 
5.5.2 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูท่ีปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดำเนินการแก้“ ร ”  
5.5.3 นักเรียนท่ีติด “ ร ” มายื่นคำร้องขอแก้“ ร ” ท่ีฝ่ายวิชาการ และฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครูประจำ

วิชารับทราบ 
5.5.4 ครูประจำวิชาดำเนินการ แก้“ ร ” ให้กับนักเรียน 
5.5.5 ครูประจำวิชานำผลการแก้“ ร ” ของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ 
5.5.6 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการแก้“ ร ” ให้นักเรียนและครูท่ีปรึกษารับทราบ 

 
6. แนวปฏิบัติในการแก้“ มส. ”  
ในการแก้“มส.” มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

6.1 ครูผู้สอนได้พิจารณาสาเหตุท่ีนักเรียนได้ผลการเรียน “มส.” ซึ่งมีอยู่ 2 กรณีคือ 
6.1.1 นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 60 % ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ ต้องเรียนซ้ำใหม่หมด 
6.1.2 นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 80 % แต่ไม่น้อยกว่า 60 %  
6.1.2.1 ให้นักเรียนยื่นคำร้องขอแก้ผลการเรียน “มส.” จากครูผู้สอน 
6.1.2.2 ครูผู้สอนต้องจัดให้นักเรียนเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้เวลาครบตามรายวิชานั้น ๆ โดยอาจใช้

ช่ัวโมงว่าง / วันหยุด 
6.1.2.3 เมื่อนักเรียนมาดำเนินการแก้“มส.” ตามข้อ 2 แล้วจะได้ระดับผลการเรียน 0 – 1  
6.1.2.4 ถ้านักเรียนไม่มาแก้“มส.” ให้เสร็จตามระยะเวลาท่ีกำหนดให้นักเรียนผู้นั้นต้องเรียนซ้ำ 
6.1.2.5 ถ้ามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถมาแก้“มส.” ได้ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถาน ึกษาท่ีจะ

ขยายเวลามาแก้“มส.” ออกไปอีก 1 ภาคเรียน เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้ำหรือให้เปล่ียน
รายวิชาใหม่ได้ในกรณีท่ีเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 
6.2 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้“มส.” ของนักเรียน 

6.2.1 ครูประจำวิชาแจ้งผล “มส. “ ของนักเรียนท่ีฝ่ายวิชาการ 
6.2.2 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลแจ้งนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “มส.” รับทราบ 
6.2.3 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูท่ีปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดำเนินการแก้“มส.” 



6.2.4 นักเรียนท่ีติด“มส.” นำผู้ปกครองมายื่นคำร้องขอแก้“มส.” ท่ีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการแจ้งให้
ครูประจำวิชารับทราบ เพื่อดำเนินการแก้“มส.”ของนักเรียนตามแนวปฏิบัติการแก้“มส.” ของนักเรยีน ครู
ประจำวิชานำผลการแก้“มส.” ของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการแก้
“มส.” ให้นักเรียนและครูท่ีปรึกษารับทราบ 

 
7. แนวปฏิบัติในการเรียนซ้ำ 
ในการจัดให้นักเรียน “ เรียนซ้ำ ” มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

7.1 ให้ครูผู้สอนเดิมในรายวิชานั้นเป็นผู้รับผิดชอบสอนซ้ำ 
7.2 การดำเนินการ “เรียนซ้ำ” เป็นหน้าท่ีโดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียน“เรียนซ้ำ” ในรายวิชาท่ี 

รับผิดชอบต้องดำเนินการ “เรียนซ้ำ” ให้เสร็จส้ินภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตาม
กำหนด ให้รายงานฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ดำเนินการใดๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าท่ีราชการ 

7.3 ครูผู้สอนและนักเรียนกำหนดจัดตารางเรียนรว่มกันให้จำนวนช่ัวโมงครบตามระดับช้ัน และครบตาม
หน่วยการเรียนของรายวิชานั้น ๆ ครูผู้สอนอาจมอบหมายงานให้ในช่ัวโมงท่ีกำหนด จะสอนหรือมอบหมายงานให้ทำ 
จะมากหรือน้อยต้องพิจารณาตามความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

7.4 สำหรับช่วงเวลาท่ีจัดให้เรียนซ้ำอาจทำได้ดังนี้ 
7.4.1 ช่ัวโมงว่าง 
7.4.2 ใช้เวลาหลังเลิกเรียน 
7.4.3 วันหยุดราชการ 
7.4.4 สอนเป็นครั้งคราวแล้วมอบหมายงานให้ทำ 

7.5 การประเมินผลการเรียนให้ดำเนินการตามระเบียบการประเมินผลทุกประการ 
7.6 ครูผู้สอนส่งผลการเรียนซ้ำพร้อมกับการประเมินผลปลายภาคเรียนให้ฝ่ายวิชาการ 
7.7 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการ “เรียนซ้ำ” ของนักเรียน 

7.7.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลสำรวจและแจ้งนักเรียนท่ีต้อง “เรียนซ้ำ” รับทราบ 
7.7.2 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูท่ีปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดำเนินการ “เรียน

ซ้ำ”  
7.7.3 นักเรียน “เรียนซ้ำ” มายื่นคำร้องขอ “เรียนซ้ำ” ท่ีฝ่ายวิชาการ 
7.7.4 ฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครูประจำวิชารับทราบ เพื่อดำเนินการ “เรียนซ้ำ” ของนักเรียน ตาม

แนวฏิบัติ 
7.7.5 ครูประจำวิชานำผลการประเมินการ “เรียนซ้ำ”ของนักเรียนรายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ 
7.7.6 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการ“เรียนซ้ำ”ให้นักเรียนและครูท่ีปรึกษารับทราบ 

 
 
 



 8. แนวปฏิบัติการจัดสอนแทน 
8.1 ทุกครั้งท่ีมีครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ให้

หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย จัดให้มีการสอนแทนในช่ัวโมงนั้น ๆ ถ้าจัดไม่ได้ให้แจ้งฝ่ายวิชาการ 
8.2 บันทึกการจัดสอนแทนในเอกสารท่ีฝ่ายวิชาการแจกให้ทุกครั้ง 
8.3 หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายส่งบันทึกการจัดสอนแทนทุกวัน ุกร์ 
8.4 หัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมการสอนแทนเมื่อส้ินภาคเรียนทุกภาคเรียน ส่งฝ่ายวิชาการ 

หมายเหตุเมื่อครูท่านใดมีธุระจำเป็นที่จะต้องลากิจ หรือ ไปราชการ จะต้องทำการแลกช่ัวโมงสอน หรือ จัดเตรียม 
เอกสาร เช่น ใบงาน ใบความรู้หรือ มอบหมายงานให้นักเรียนทำในช่วงเวลาดังกล่าว แล้วมอบให้หัวหน้ากลุ่มสาระ
เพื่อให้ผู้ท่ีทำการสอนแทนจะได้ทำการสอนต่อไป 
 
 9. แนวปฏิบัติการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ครูทุกคนจะต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้ ก่อนนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  9.1 ให้ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เพื่อกำหนด
ขอบข่ายสาระท่ีจะใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทำโครงสร้างรายวิชาและแผนการประเมินให้ครบถ้วน ใน
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีองค์ประกอบของแผนครบถ้วน โดยยึดรูปแบบท่ีฝ่ายบริหารวิชาการกำหนดให้ 
 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย  

1. รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู ้
2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
3. ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
4. สาระการเรียนรู้ 
 4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
5. สมรรถนะผู้เรียน (เฉพาะหัวข้อท่ีต้องการประเมินผู้เรียน) 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เฉพาะหัวข้อท่ีต้องการประเมินผู้เรียน) 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้
8. การวัดและการประเมินผล 
9. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
หมายเหตุอาจมีการเพิ่มเติมรายละเอียดได้ตามความเหมาะสมและธรรมชาติของวิชาท่ีจัดกิจกรรม 
9.2 ให้คุณครูบันทึกรายงานการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอฝ่ายบริหารวิชาการและหัวหน้า 

สถาน ึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำแผนไปใช้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน 
9.3 การจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของครูให้จัดส่งท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ก่อนนำไปใช้จัด 

กิจกรรม 2 สัปดาห์ โดยให้ส่งอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง และให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้รวบรวม ตรวจสอบ
และรายงานฝ่ายบริหารวิชาการทราบทุกวัน ุกร์ หากไม่รายงานถือว่าบกพร่องต่อหน้าท่ี 



9.4 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวัน ให้ครูทุกคนท่ีมีคาบสอนส่งบันทึกหลังสอนทุกครั้ง ท่ี
ฝ่ายบริหารวิชาการ ในคาบสุดท้ายก่อนเลิกเรียน 

9.5 หลังจากจัดการเรียนรู้จนครบหน่วยการเรียนรู้ ให้มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้เสร็จส้ิน โดยแจ้ง
ข้อมูลนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินและไม่ผ่านเกณฑ์ ในกรณีท่ีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ให้ทำการซ่อนเสริมและหาวิธี
ช่วยเหลือ ดำเนินการประเมินผลจนกระท่ังนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินท้ังหมดในหน่วยนั้น ๆ กอ่นจะไปสอนใน
หน่วยการเรียนรู้ถัดไป  

 
10. แนวปฏิบัติในการเข้าหอ้งเรียนและออกจากห้องเรียนของครูผู้สอน 
 ในการเข้าใช้ห้องเรียนของครูซึ่งเป็นห้องเรียนท่ีต้องใช้ร่วมกันจึงจำเป็นต้องช่วยกันรักษาความสะอาดและ 
ความเป็นระเบียบวินัย และจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ 
  10.1 ให้คุณครูเข้าห้องเรียนท่ีรับผิดชอบสอนตามตารางสอนท่ีทางฝ่ายบริหารวิชาการจัดให้ให้ตรงเวลาและ
สอนให้เต็มเวลาท่ีกำหนด 
  10.2 หากมีความจำเป็นต้องเปล่ียนแปลงการใช้ห้องเรียน ในการจัดกิจกรรมให้แจ้งให้ผู้ท่ีรับผิดชอบห้อง นั้น 
ๆ ทราบล่วงหน้าและมีการลงบันทึกการใช้ห้องให้เรียบร้อย เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เป็นต้น 
  10.3 ให้คุณครูเข้าสอนให้ตรงเวลาตามตารางสอนกำหนด หากติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ให้มอบหมายให้
มีผู้สอนแทน การมอบหมายงานให้เด็กปฏิบัติเพียงลำพังโดยไม่มีครูควบคุมเป็นส่ิงไม่ควรกระทำ เนื่องจากเป็นละท้ิง/
ทอดท้ิงหน้าท่ีในการสอน ซึ่งมีความผิดชัดเจน 
  10.4 การจัดการเรียนรู้ควรจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากา ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการคิดและลงมือปฏิบัติ ใช้ส่ือการเรียนท่ีหลากหลายทันสมัย มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเน้นท่ี
พัฒนาการของผู้เรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  10.5 ก่อนหมดเวลาเรียน ให้นักเรียนได้จัดโต๊ะ-เก้าอี้ให้อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย จัดเก็บส่ิงของเข้าท่ีให้
เรียบร้อยและเก็บกวาดห้องเรียนให้สะอาด ท้ิงขยะ สำรวจความเรียบร้อยก่อนออกจากห้อง เช่น ไฟฟ้าและพัดลม 
ตลอดจนโสตทั นูปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย 
  10.6 ออกจากห้องเรียนเมื่อหมดเวลาและมีเสียงสัญญาณดัง  
หมายเหตุ หากห้องเรียนสกปรก ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่พร้อมให้นักเรียนเข้าไปใช้ 
บริการ ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ฝ่ายบริหารวิชาการทราบทันที และครูท่ีใช้ห้องเรียนก่อนคาบนั้นจะต้อง
รับผิดชอบ เพราะเป็นหน้าท่ีของครูผู้นั้นโดยตรง ท้ังนี้จะพิจารณาจากตารางการใช้ห้องตามตารางสอนท่ีฝ่ายบริหาร
วิชาการจัดไว้ไห้ กรณีห้องข้างเคียงไม่มีครูเข้าสอนหรือครูเข้าห้องสายและนักเรียนส่งเสียงดัง รบกวนการเรียนของ
ห้องอื่น ให้ครูท่ีได้รับความเดือดร้อนรายงานให้ฝ่ายบริหารวิชาการทราบทันที เพื่อรายงานให้ผู้อำนวยการทราบต่อไป 
 
 
 
 



11. เอกสาร ปพ. 5 
11.1 ฝ่ายวิชาการได้จัดทำ ปพ. 5 พร้อมรายช่ือนักเรียนทุกห้อง ครูทุกท่าน ทุกรายวิชารับได้ท่ีฝ่ายวิชาการ 
11.2 การบันทึกรายการต่างๆ 

11.2.1 การวิเคราะห์ผู้เรียน ด้านการเรียน ป.3 และ ป.. 6 ให้ใช้ผลสอบ O-NET ในรายวิชานั้นๆ 
ส่วน ป. 1,ป.2 ป.4 และ ป.5 ให้ใช้ผลการเรียนในรายวิชานั้นๆ ในช้ันท่ีถัดลงมา 1 ระดับช้ัน (ปีการ ึกษาท่ี
ผ่านมา) 

11.2.2 การวิเคราะห์ผู้เรียน ด้านพฤติกรรม ให้ใช้ผลการประเมิน SDQ ป.1 และ ป.4 ให้ประเมิน
ใหม่ ส่วน ป. 2,ป.3 ป. 5 และ ป.6 ให้ใช้ผลการประเมินในช้ันท่ีถัดลงมา 1 ระดับช้ัน (ปีการ ึกษาท่ีผ่านมา) 

11.2.3 การบันทึกเวลาเรียนในช่องวันท่ี ให้ใส่วัน จันทร์-วัน ุกร์ (เช่น 17-18-19-20-21) ให้ครบทุก
ช่องส่วนในช่องเวลาเรียน ถ้าเป็นคาบเดียว ใส่เลข 1,2,3 ตามลำดับ ถ้าเป็นคาบคู่ ให้ใส่ 1-2,3-4,....) 

11.2.4 ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ลงในช่องเวลาเรียนของนักเรียนแต่ละคน ถ้านักเรียนขาด ลา ให้ใส่ (ข) 
ขาดเรียน (ล) ลา 

11.2.5 ช่องรวมเวลาเรียน ตัวเลขด้านบน คือร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ด้านล่าง คือจำนวนคาบเต็ม 
11.2.6 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค/:ปลาย กำหนดสัดส่วนตามความเหมาะสม 

หมายเหตุหลักสูตร 51 เน้นให้เก็บคะแนนระหว่างภาคมากกว่าปลายภาค ซึ่งการเก็บคะแนน 
ระหว่างภาคถือว่าเป็นการประเมินเพื่อพัฒนานักเรียน (formative) ส่วนการเก็บคะแนนปลายภาคเป็นการประเมิน
เพื่อสรุปผลหรือตัดสินผลการเรียน (summative) 

11.2.7 คำอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ พิมพ์ปิดทับ หรือเขียน ก็ได้ 
 
12. การจัดทำแบบทดสอบกลางภาคเรียน / ปลายภาคเรียน 
ในการดำเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค แนวปฏิบัติดังนี้ 

12.1 ใช้รูปแบบตามท่ีกลุ่มบริหารงานวิชาการกำหนด 
12.2 ครูประจำวิชาออกข้อสอบโดยให้มีข้อสอบท้ังแบบปรนัยและอัตนัย ในอัตราส่วน 70 : 30 
12.3 ข้อสอบควรครอบคลุมท้ัง ความรู้ความจำ(1) ความเข้าใจ(2) การนำไปใช้(3) วิเคราะห์(4) สังเคราะห์(5) 

การประเมินค่า(6) 
12.4 ส่งข้อสอบต้นฉบับ ให้กลุ่มบริหารงานวิชา งานวัดผล ตรวจสอบความถูกต้อง และให้ส่งทันตาม 

กำหนดเวลา หากล่าช้ากว่ากำหนด ถือว่าบกพร่องต่อหน้าท่ีราชการ 
 
 
 
 
 
 



13. การรายงานผลการวัดและประเมินผลการเรียน 
การวัดและประเมินผลการเรียน ท่ีจะต้องรายงานให้ทันตามกำหนดเวลาตามปฏิทินกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ซึ่งหากล่าช้ากว่ากำหนดถือว่าบกพร่องต่อหน้าท่ีราชการ มีดังนี้ 

13.1 การส่ง ปพ. 5 
13.2 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 

13.2.1 กิจกรรมชุมนุม 
13.2.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และนัก ึกษาวิชาทหาร 
13.2.3 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน ์
13.2.4 กิจกรรมแนะแนว 

13.3 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
13.4 การบันทึกข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบลงในโปรแกรม SGS 

 
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา 

1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) (ปพ.1) 
เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์การผ่านช่วงช้ันของหลักสูตรการ ึกษาข้ัน

พื้นฐานแต่ละช่วงช้ัน ได้แก่ผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้8 กลุ่ม ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนจะต้อง
จัดทำและออกเอกสารนี้ให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อจบการ ึกษาแต่ละช่วงช้ัน เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
ต่อไปนี้ 

- แสดงผลการเรียนของผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน 
- รับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามข้อมูลท่ีบันทึกในเอกสาร 
- ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการ ึก ึกษาของผู้เรียน 
- ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการ ึกษาเพื่อสมัครเข้า ึกษาต่อ สมัครงานหรือ ขอรับสิทธิประโยชน์อื่นใดท่ีพึงมี

พึงได้ตามวุฒิการ ึกษานั้น 
2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) (ปพ.2) 
เป็นวุฒิบัตรท่ีมอบให้ผู้เรียนท่ีสำเร็จการ ึกษาหลักสูตรการ ึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อประกา และรับรองวุฒิ

การ ึกษาของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับ ักดิ์และสิทธิต่างๆ ของผู้สำเร็จการ ึกษาตามวุฒิแห่งประกา นียบัตรนั้น 
ประกา นียบัตรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี ้

- แสดงวุฒิทางการ ึกษาของผู้เรียน 
- ตรวจสอบวุฒิทางการ ึกษาของผู้เรียน 
- ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการ ึกษา เพื่อสมัครเข้า ึกษาต่อ สมัครงานหรือขอรับสิทธิประโยชน์  

อื่นใด ท่ีพึงมีพึงได้ตามวุฒิการ ึกษาแห่งประกา นียบัตรนั้น 
 



3. แบบรายงานผู้สำเร จการศึกษา (ปพ.3) 
เป็นเอกสารสำหรับสรุปผลการเรียนของผู้สำเร็จการ ึกษาตามหลักสูตรการ ึกษาข้ันพื้นฐานแต่ละช่วงช้ัน 

โดยบันทึกข้อมูลของผู้เรียนท่ีจบการ ึกษาช่วงช้ันเดียวกัน รุ่นเดียวกัน ไว้ในเอกสารฉบับเดียวกัน เป็นเอกสารท่ี
ผู้บริหาร โรงเรียนใช้สำหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนจบช่วงช้ัน เป็นเอกสารทางการ ึกษาท่ีสำคัญท่ีสุด 
ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติหรือคุณวุฒิทางการ ึกษาของผู้เรียน ผู้ท่ีมีรายช่ือในเอกสารนี้ทุกคน จะได้รับรองวฒุิ
ทางการ ึกษา จากกระทรวง ึกษาธิการ แบบรายงานผู้สำเร็จการ ึกษา นำไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 

- เป็นเอกสารสำหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้สำเร็จการ ึกษา 
- เป็นเอกสารสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองความสำเร็จและวุฒิการ ึกษาของผู้สำเร็จ 

การ ึกษาแต่ละคนตลอดไป 
4. แบบบันทึกการพัฒนาคุ ภาพผู้เรียน (ปพ.5) 
เป็นเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้สอนใช้บันทึกข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน ตาม

แผนการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับพิจารณาตัดสินผลการเรียนแต่ละ
รายวิชา เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

- ใช้เป็นเอกสารประกอบการดำเนินงานในการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน 
- ใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ รายงานและรับรองข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการวัดและ 

ประเมินผลการเรียน 
5. เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุ ภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) 
เป็นเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ ของ

ผู้เรียนแต่ละคน ตามเกณฑ์การผ่านช่วงช้ันของหลักสูตรการ ึกษาข้ันพื้นฐาน รวมทั้งข้อมูลด้านอื่นๆ ของผู้เรียนท้ังท่ี
บ้านและโรงเรียน โดยจัดทำเป็นเอกสารรายบุคคล เพื่อใช้สำหรับส่ือสารให้ผู้ปกครองของผู้เรียนแต่ละคนได้ทราบผล
การเรียนและพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 
นำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

- รายงานผลการเรียน ความประพฤติ และพัฒนาการของผู้เรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ 
- ใช้เป็นเอกสารส่ือสาร ประสานงานเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน 
- เป็นเอกสารหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการต่างๆ ของผู้เรียน 
7. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 
เป็นเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นเอกสารสำหรับรับรองสถานภาพผู้เรียนหรือผลการเรียนของ

ผู้เรียนเป็นการช่ัวคราวตามท่ีผู้เรียนร้องขอ ท้ังกรณีท่ีผู้เรียนกำลัง ึกษาอยู่ในโรงเรียนและเมื่อจบการ ึกษาไปแล้ว 
ใบรับรองผลการ ึกษา นำไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 

- รับรองความเป็นผู้เรียนของโรงเรียนท่ีเรียนหรือเคยเรียน 
- รับรองและแสดงความรู้วุฒิของผู้เรียน 
- ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้า ึกษาต่อ สมัครเข้าทำงาน หรือเมื่อมีกรณีอื่นใดท่ี

ผู้เรียนต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู้หรือสถานะ การเป็นผู้เรียนของตน 



- เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใช้สิทธิ์ความเป็น ผู้เรียน หรือการได้รับการรบัรอง
จากโรงเรียน 

8. ระเบียนสะสม (ปพ.8) 
เป็นเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคล โดย 
จะบันทึกข้อมูลของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาการ ึกษาตามหลักสูตรการ ึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี  
ระเบียนสะสม นำไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 

- ใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวทางการ ึกษาและการประกอบอาชีพของผู้เรียน 
- ใช้เป็นข้มูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ ผลการเรียนและการปรับตัวของผู้เรียน 
- ใช้ติดต่อส่ือสาร รายงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 

- ใช้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ รับรอง และยืนยันคุณสมบัติของผู้เรียน 

 


