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ระเบียบและแนวปฏิบัติงานวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
ตาบลศรีตระกูล อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ
1. การปฏิบัติการติดตามนักเรียนขาดเรียน/ขาดเรียนนาน
ถ้านักเรียนขาดเรียนนานติดต่อกันให้ถือปฏิบัติดังนี้
1.1 การติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน / ขาดเรียนนานติดต่อกัน เป็นหน้าที่โดยตรงของครูที่ปรึกษา
1.2 ถ้านักเรียนขาดเรียนนานติดต่อกัน 5 วันทาการ โดยไม่ทราบสาเหตุให้ครูที่ปรึกษาดาเนินการติดตามโดย
สอบถามจากนักเรียนใกล้เคียง ครู–อาจารย์หรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี แล้วแจ้งให้ฝ่ายกิจการนักเรียนทราบ เพื่อ
ดาเนินการ ตามระเบียบต่อไป
1.3 ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไปพบผู้ปกครองหรือนักเรียนแล้วได้สอบถามสาเหตุและพิจารณาหาทางแก้ไข หาก
ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ปฏิบัติดังนี้
- ถ้าเป็นนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องชี้แจงให้นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบ
ถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับ พร้อมกับรายงานการดาเนินงานให้
ฝ่ายบริหารรับทราบเพื่อจะได้ดาเนินการตามระเบียบต่อไป
- ถ้าเป็นนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ผู้ปกครองมาลาออกให้ถูกต้อง
1.4 ในกรณีที่ครูที่ปรึกษา/หัวหน้าระดับไปตามนักเรียนที่บ้านแล้วไม่พบทั้งผู้ปกครองและนักเรียน ให้งาน
ทะเบียนนักเรียนดาเนินงานดังนี้
1.4.1 กรณีนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ดาเนินการดังนี้
1.4.1.1 ฝ่ายกิจการนักเรียนแจ้งข้อมูลที่งานทะเบียนนักเรียน
1.4.1.2 งานทะเบียนนักเรียนทาหนังสือของโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียน ถ้ายังไม่ได้ตอบรับให้ทา
หนังสือแจ้งผู้นาชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานให้สานักงานเขตพื้นที่รับทราบ
1.4.2 กรณีนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ดาเนินการดังนี้
1.4.2.1 ฝ่ายกิจการนักเรียนแจ้งข้อมูลที่งานทะเบียนนักเรียน
1.4.2.2 งานทะเบียนนักเรียนทาหนังสือของโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียน ถ้ายังไม่ได้ตอบรับให้
ทาหนังสือแจ้งผู้ปกครองอีกเป็นครั้งที่ 2 หากยังไม่ได้รับคาตอบการติดต่อครั้งที่ 2 ภายใน 10 วัน งานทะเบียนนักเรียน
ขออนุมัติหัวหน้าสถานศึกษาจัดทาบัญชีแขวนลอยและจาหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักเรียนเพราะเหตุขาดเรียนนาน
แล้วแจ้งให้ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
1.4.2.3 งานทะเบียนทาหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบว่าโรงเรียนได้จาหน่ายนักเรียนออกแล้ว
2. แนวทางการปฏิบัติเรื่องการขาดเรียนและขาดเรียนนานของนักเรียน มีดังนี้
2.1 ครูที่ปรึกษา / ครูประจาวิชาสารวจการมาเรียนของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบทุกวันและทุกชั่วโมงที่สอน
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2.2 เมื่อพบว่ามีนักเรียนขาดเรียนบ่อยและขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันต้องปฏิบัติดังนี้
2.2.1 ถ้าเป็นครูประจาวิชาที่สอนให้รายงานนักเรียนที่ขาดเรียนนานและขาดเรียนบ่อยๆให้ครูที่ปรึกษา
รับทราบ และครูที่ปรึกษาต้องติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนตามแนวปฏิบัติข้อ 1.2,1.3,1.4 แล้วแต่กรณี
2.2.2 ถ้าครูที่ปรึกษาสารวจแล้วพบว่านักเรียนในชั้นขาดเรียนบ่อยและขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน
ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติข้อ 1.2,1.3,1.4
3. นักเรียนแขวนลอย
ความหมายของคา
“นักเรียน” หมายความว่า บุคคลที่กาลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน
“นักเรียนแขวนลอย” หมายความว่า นักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนในชั้นต่าง ๆที่โรงเรียน
จัดทาขึ้นตอนต้นปีการศึกษา หรือมีชื่ออยู่ในสมุดประเมินผลรายวิชา และขาดเรียนนานโดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่มี
ตัวตน มิได้ลาออกจากโรงเรียน และโรงเรียนไม่สามารถจาหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนนักเรียนได้
ขั้นตอนการจัดทาบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย
3.1 เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 5 วันทาการ โดยไม่ทราบสาเหตุ ให้ปฏิบัติดังนี้
3.1.1 ครูที่ปรึกษาบันทึกรายงานหัวหน้าระดับชั้น เพื่อติดตามนักเรียน และดาเนินการสืบหาข้อมูล
เบื้องต้น
3.1.2 หัวหน้าระดับชั้นรายงาน รองผู้อานวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และนาเสนอข้อมูล
3.1.3 รองผู้อานวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะกรรมการดาเนินการติดตามนักเรียน
ครั้งที่ 1
3.2 เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 10 วันทาการ โดยไม่ทราบสาเหตุ ให้ปฏิบัติดังนี้
3.2.1 ครูที่ปรึกษารายงานหัวหน้าระดับชั้น เพื่อลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอยและติดตามนักเรียน
3.2.2 หัวหน้าระดับชั้นรายงาน รองผู้อานวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และนาเสนอข้อมูล
3.2.3 รองผู้อานวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน เสนอผู้อานวยการสถานศึกษา เพื่อขออนุมัติ
ลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย พร้อมเหตุผล
3.2.4 ผู้อานวยการสถานศึกษา อนุมัติ หรือพิจารณาสั่งการ
3.2.5 นายทะเบียน จัดทาบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย
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บทบาทหน้าที่
ข้อ 3.3 อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังนี้
3.3.1 สารวจและติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 5 วันทาการ และเสนอชื่อนักเรียนต่อหัวหน้า
ระดับ / ฝ่ายปกครองเพื่อติดตามนักเรียน
3.3.2 สารวจและติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 10 วันทาการ และเสนอชื่อนักเรียนต่อหัวหน้า
ระดับ/ฝ่ายปกครอง เพื่อลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย และติดตามนักเรียน
ข้อ 3.4 หัวหน้าระดับ/ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ดังนี้ 6.1 ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 5 วันทาการ 6.2
เสนอชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 10 วันทาการ เพื่อลงบัญชีรายชื่อนักเรียน แขวนลอย และติดตามนักเรียน 6.3
เมื่อผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอยแล้วให้แจ้งนาย ทะเบียนเพื่อลงบัญชีรายชื่อนักเรียน
แขวนลอย

ข้อ 3.5 ผู้บริหารสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้
3.5.1 ตรวจสอบข้อมูล
3.5.2 พิจารณาสั่งการอนุมัติให้ลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย หรือสั่งการอื่นใดตามที่เห็นสมควร
ข้อ 3.6 นายทะเบียน มีหน้าที่ดังนี้
3.6.1 รับทราบคาสั่งจากผู้บริหารสถานศึกษา
3.6.2 จัดทาทะเบียนรายชื่อนักเรียนแขวนลอย
การยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย
3.7 กรณีที่นักเรียนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย กลับมารายงานตัวเพื่อเข้าเรียนตามปกติ ให้
ปฏิบัติดังนี้
3.7.1 ครูที่ปรึกษารายงานหัวหน้าระดับชั้น เพื่อขอยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย
3.7.2 หัวหน้าระดับชั้นรายงานรองผู้อานวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน
3.7.3 รองผู้อานวยการสถานศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน รายงานผู้อานวยการสถานศึกษา
3.7.4 อานวยการสถานศึกษา อนุมัติให้ยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย คนนั้น
3.7.5 นายทะเบียนลงบัญชียกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย คนนั้น
3.8 ข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่จริงในปัจจุบันของโรงเรียน
ฐานข้อมูลนักเรียนของโรงเรียน มาจากทะเบียนนักเรียน ในช่วงตอนต้นปีการศึกษา สามารถแบ่งออกได้
สองกลุ่ม ดังนี้
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3.8.1 ข้อมูลนักเรียนที่ยังไม่สามารถจาหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียนได้ เช่น นักเรียนที่เรียนครบ
หลักสูตร แต่ไม่จบหลักสูตรได้ตามกาหนด นักเรียนที่ขาดเรียนไปโดยไม่ได้ลาออก
3.8.2 ข้อมูลนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นต่างๆ (ห้องต่างๆ ) ที่โรงเรียนจัดทาขึ้น
ตอนต้นปีการศึกษา
3.8.3 ในระหว่างปีการศึกษา จะมีนักเรียนเข้า – ออก ระหว่างปีการศึกษา แบ่งออกได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
3.8.3.1 นักเรียนเข้าใหม่ ระหว่างปีการศึกษา
3.8.3.2 นักเรียนที่ออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา
3.8.3.3 นักเรียนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย
3.8.4 การรายงานข้อมูลจานวนนักเรียนที่มีอยู่จริงในปัจจุบันของโรงเรียน ต้องพิจารณาจากข้อมูล
จานวนนักเรียนที่มีรายชื่อในบัญชีนักเรียนประจาชั้น ที่โรงเรียนจัดทาขึ้นตอนต้นปีการศึกษา บวกเพิ่มด้วยจานวน
นักเรียนที่เข้าใหม่ระหว่างปีการศึกษา ลบออกด้วยจานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคันระหว่างปีการศึกษา และลบออก
ด้วยจานวนนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย
4. แนวปฏิบัติในการแก้ “0”
ในการแก้ “0” มีแนวปฏิบัติดังนี้
4.1 ให้นักเรียนแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และก่อนแก้ตัวทุกครั้งนักเรียนต้องยื่นคาร้องขอสอบแก้ตัวที่ฝ่าย
วิชาการก่อน
4.2 การดาเนินการสอบแก้ตัวเป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียนติด “0” ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
ต้องดาเนินการแก้ “0” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จตามกาหนด ให้รายงาน
ฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ดาเนินการใดๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ
4.3 ครูผู้สอนต้องจัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนก่อนสอบแก้ตัวทุกครั้ง
4.4 ช่วงเวลาของการสอบแก้ตัวให้เป็นไปตามกาหนดปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
4.5 ถ้านักเรียนไม่มาสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่กาหนดถือว่าได้ผลการเรียน “0” ตามเดิม และมีสิทธิสอบแก้
ตัวได้ 2 ครั้ง ถ้านักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 แล้วยังไม่ผ่านให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการเรียนซ้า
4.6 ครูที่ปรึกษาเป็นผู้มีหน้าที่ติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกรายวิชา พร้อมทั้ง
กวดขันให้นักเรียนมาดาเนินการแก้ “0” ตามกาหนดเวลา
4.7 การให้นักเรียนสอบแก้ตัว ครูผู้สอนควรดาเนินการดังนี้
4.7.1 ตรวจสอบดูว่านักเรียนติด “0” เนื่องจากไม่ผ่านจุดประสงค์ใดหรือตัวชี้วัดใด
4.7.2 ดาเนินการสอนซ่อมเสริมในจุดประสงค์/ตัวชี้วัดที่นักเรียนสอบไม่ผ่าน
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4.7.3 การดาเนินการสอบแก้ตัว คาว่า“สอบแก้ตัว”ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทดสอบด้วยข้อสอบที่เป็น
ข้อเขียนเท่านั้น นักเรียนจะสอบแก้ตัวอย่างไรนั้นต้องดูว่าในจุดประสงค์นั้นนักเรียนไม่ผ่านตรงส่วนใด เช่น ในส่วน K, P,
A ก็ให้ซ่อมตรงคะแนนในส่วนนัน้
4.8 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้ “0” ของนักเรียน
4.8.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลสารวจนักเรียนที่มีผลการเรียน “0” และกาหนดวัน เวลา สอบแก้ตัว
ตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ
4.8.2 แจ้งให้นักเรียนที่มีผลการเรียน “0” ได้รับทราบ
4.8.3 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดาเนินการแก้ “0”
4.8.4 นักเรียนที่ติด “0” มายื่นคาร้องขอแก้ “0” ที่ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครูประจาวิชา
รับทราบ พร้อมกับใบคาร้องขอสอบแก้ตัวของนักเรียน
4.8.5 ครูประจาวิชาดาเนินการสอนซ่อมเสริมและให้นักเรียนสอบแก้ตัว
4.8.6 ครูประจาวิชานาผลการสอบแก้ตัวของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ
4.8.7 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการสอบแก้ตัวให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ
4.9 ระดับผลการเรียนหลังจากนักเรียนทาการสอบแก้ตัวแล้วอยู่ที่ “ 0 ” หรือ “ 1 ” เท่านั้น ระดับผลการ
เรียนหลังสอบแก้ตัวถ้านักเรียนยังได้ “ 0 ” อยู่ ให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้าใหม่หมดทั้งรายวิชา
5. แนวปฏิบัติในการแก้ “ร”
ในการแก้ “ร” มีแนวปฏิบัติดังนี้
5.1 การดาเนินการแก้ “ร” เป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียนติด “ร” ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
ต้องดาเนินการแก้ “ร” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จตามกาหนด ให้รายงาน
ฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ดาเนินการใดๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ
5.2 การแก้ไขผลการเรียน “ร” แยกออกเป็น 2 กรณีคือ
5.2.1 ได้ระดับผลการเรียน “0 – 4” ในกรณีที่เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ
ไม่สามารถมาเข้าสอบได้
5.2.2 ได้ระดับผลการเรียน “0 – 1” ในกรณีที่สถานศึกษาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย เช่น มี
เจตนาหลบการสอบเพื่อหวังผลบางอย่าง หรือ ไม่สนใจทางานที่ได้รับมอบหมายให้ทาเป็นต้น
5.3 การแก้ “ ร ” ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป ถ้านักเรียนที่มีผลการเรียน “ ร ” ไม่มา
ดาเนินการแก้ “ร” ให้เสร็จสิ้นตามกาหนดเวลา นักเรียนผู้นั้นต้องเรียนซ้าทั้งรายวิชาหรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่ ในกรณีที่
เป็นรายวิชาเพิ่มเติม
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5.4 ถ้าหากนักเรียนที่มีผลการเรียน “ ร ” ผู้นั้นไม่สามารถมาทาการแก้ “ ร ” ตามกาหนดเวลาได้เนื่องจาก
เหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาจะขยายเวลาการแก้ “ ร ” ออกไปอีก 1 ภาคเรียนแต่ถ้าพ้นกาหนด
แล้ว นักเรียนยังไม่มาดาเนินการแก้ “ ร ” ให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้าใหม่หมดทั้งรายวิชา
5.5 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้ “ ร ” ของนักเรียน
5.5.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลสารวจนักเรียนที่มีผลการเรียน “ ร ” และแจ้งให้นักเรียนรับทราบ
5.5.2 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดาเนินการแก้ “ ร ”
5.5.3 นักเรียนที่ติด “ ร ” มายื่นคาร้องขอแก้ “ ร ” ที่ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครูประจา
วิชารับทราบ
5.5.4 ครูประจาวิชาดาเนินการ แก้ “ ร ” ให้กับนักเรียน
5.5.5 ครูประจาวิชานาผลการแก้ “ ร ” ของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ
5.5.6 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการแก้ “ ร ” ให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ
6. แนวปฏิบัติในการแก้ “ มส. ”
ในการแก้ “มส.” มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
6.1 ครูผู้สอนได้พิจารณาสาเหตุที่นักเรียนได้ผลการเรียน “มส.” ซึ่งมีอยู่ 2 กรณีคือ
6.1.1 นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 60 % ไม่มีสิทธิยื่นคาร้องขอมีสิทธิ์สอบ ต้องเรียนซ้าใหม่หมด
6.1.2 นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 80 % แต่ไม่น้อยกว่า 60 %
6.1.2.1 ให้นักเรียนยื่นคาร้องขอแก้ผลการเรียน “มส.” จากครูผู้สอน
6.1.2.2 ครูผู้สอนต้องจัดให้นักเรียนเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้เวลาครบตามรายวิชานั้น ๆ โดยอาจใช้
ชั่วโมงว่าง / วันหยุด
6.1.2.3 เมื่อนักเรียนมาดาเนินการแก้ “มส.” ตามข้อ 2 แล้วจะได้ระดับผลการเรียน 0 – 1
6.1.2.4 ถ้านักเรียนไม่มาแก้ “มส.” ให้เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดให้นักเรียนผู้นั้นต้องเรียนซ้า
6.1.2.5 ถ้ามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถมาแก้ “มส.” ได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาที่จะ
ขยายเวลามาแก้ “มส.” ออกไปอีก 1 ภาคเรียน เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้าหรือให้เปลี่ยนรายวิชาใหม่
ได้ในกรณีที่เป็นรายวิชาเพิ่มเติม
6.2 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้ “มส.” ของนักเรียน
6.2.1 ครูประจาวิชาแจ้งผล “มส. “ ของนักเรียนที่ฝ่ายวิชาการ
6.2.2 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลแจ้งนักเรียนที่มีผลการเรียน “มส.” รับทราบ
6.2.3 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดาเนินการแก้ “มส.”
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6.2.4 นักเรียนที่ติด“มส.” นาผู้ปกครองมายื่นคาร้องขอแก้ “มส.” ที่ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครู
ประจาวิชารับทราบ เพื่อดาเนินการแก้ “มส.”ของนักเรียนตามแนวปฏิบัติการแก้ “มส.” ของนักเรียน ครูประจาวิชา
นาผลการแก้ “มส.” ของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการแก้ “มส.” ให้นักเรียนและ
ครูที่ปรึกษารับทราบ
7. แนวปฏิบัติในการเรียนซ้า
ในการจัดให้นักเรียน “ เรียนซ้า ” มีแนวปฏิบัติดังนี้
7.1 ให้ครูผู้สอนเดิมในรายวิชานั้นเป็นผู้รับผิดชอบสอนซ้า
7.2 การดาเนินการ “เรียนซ้า” เป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียน“เรียนซ้า” ในรายวิชาที่
รับผิดชอบต้องดาเนินการ “เรียนซ้า” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จตาม
กาหนด ให้รายงานฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ดาเนินการใดๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ
7.3 ครูผู้สอนและนักเรียนกาหนดจัดตารางเรียนร่วมกันให้จานวนชั่วโมงครบตามระดับชั้น และครบตาม
หน่วยการเรียนของรายวิชานั้น ๆ ครูผู้สอนอาจมอบหมายงานให้ในชั่วโมงที่กาหนด จะสอนหรือมอบหมายงานให้ทา จะ
มากหรือน้อยต้องพิจารณาตามความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล
7.4 สาหรับช่วงเวลาที่จัดให้เรียนซ้าอาจทาได้ดังนี้
7.4.1 ชั่วโมงว่าง
7.4.2 ใช้เวลาหลังเลิกเรียน
7.4.3 วันหยุดราชการ
7.4.4 สอนเป็นครั้งคราวแล้วมอบหมายงานให้ทา
7.5 การประเมินผลการเรียนให้ดาเนินการตามระเบียบการประเมินผลทุกประการ
7.6 ครูผู้สอนส่งผลการเรียนซ้าพร้อมกับการประเมินผลปลายภาคเรียนให้ฝ่ายวิชาการ
7.7 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการ “เรียนซ้า” ของนักเรียน
7.7.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลสารวจและแจ้งนักเรียนที่ต้อง “เรียนซ้า” รับทราบ
7.7.2 ฝ่ายวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดาเนินการ “เรียนซ้า”
7.7.3 นักเรียน “เรียนซ้า” มายื่นคาร้องขอ “เรียนซ้า” ที่ฝ่ายวิชาการ
7.7.4 ฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครูประจาวิชารับทราบ เพื่อดาเนินการ “เรียนซ้า” ของนักเรียน ตามแนวฏิบัติ
7.7.5 ครูประจาวิชานาผลการประเมินการ “เรียนซ้า”ของนักเรียนรายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ
7.7.6 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการ“เรียนซ้า”ให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ
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8. แนวปฏิบัติการจัดสอนแทน
8.1 ทุกครั้งที่มีครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ ให้
หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดให้มีการสอนแทนในชั่วโมงนั้น ๆ ถ้าจัดไม่ได้ให้แจ้งฝ่ายวิชาการ
8.2 บันทึกการจัดสอนแทนในเอกสารที่ฝ่ายวิชาการแจกให้ทุกครั้ง
8.3 หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งบันทึกการจัดสอนแทนทุกวันศุกร์
8.4 หัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมการสอนแทนเมื่อสิ้นภาคเรียนทุกภาคเรียน ส่งฝ่ายวิชาการ
หมายเหตุ
เมื่อครูท่านใดมีธุระจาเป็นที่จะต้องลากิจ หรือ ไปราชการ จะต้องทาการแลกชั่วโมงสอน หรือ จัดเตรียม
เอกสาร เช่น ใบงาน ใบความรู้ หรือ มอบหมายงานให้นักเรียนทาในช่วงเวลาดังกล่าว แล้วมอบให้หัวหน้ากลุ่มสาระ
เพื่อให้ผู้ที่ทาการสอนแทนจะได้ทาการสอนต่อไป
9. แนวปฏิบัติการส่งแผนการจัดการเรียนรู้
ครูทุกคนจะต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้ ก่อนนาไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และมีแนวปฏิบัติดังนี้
9.1 ให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เพื่อกาหนดขอบข่าย
สาระที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทาโครงสร้างรายวิชาและแผนการประเมินให้ครบถ้วน ในการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีองค์ประกอบของแผนครบถ้วน โดยยึดรูปแบบที่ฝ่ายบริหารวิชาการกาหนดให้
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1. รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
3. ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
4. สาระการเรียนรู้
4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี)
5. สมรรถนะผู้เรียน (เฉพาะหัวข้อที่ต้องการประเมินผู้เรียน)
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เฉพาะหัวข้อที่ต้องการประเมินผู้เรียน)
7. กิจกรรมการเรียนรู้
8. การวัดและการประเมินผล
9. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หมายเหตุ อาจมีการเพิ่มเติมรายละเอียดได้ตามความเหมาะสมและธรรมชาติของวิชาที่จัดกิจกรรม
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9.2 ให้คุณครูบันทึกรายงานการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอฝ่ายบริหารวิชาการและหัวหน้า
สถานศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนาแผนไปใช้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
9.3 การจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ให้จัดส่งที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ก่อนนาไปใช้จัด
กิจกรรม 2 สัปดาห์ โดยให้ส่งอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง และให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้รวบรวม ตรวจสอบ
และรายงานฝ่ายบริหารวิชาการทราบทุกวันศุกร์ หากไม่รายงานถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่
9.4 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวัน ให้ครูทุกคนที่มีคาบสอนส่งบันทึกหลังสอนทุกครั้ง
ที่ฝ่ายบริหารวิชาการ ในคาบสุดท้ายก่อนเลิกเรียน
9.5 หลังจากจัดการเรียนรู้จนครบหน่วยการเรียนรู้ ให้มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้เสร็จสิ้น โดยแจ้ง
ข้อมูลนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินและไม่ผ่านเกณฑ์ ในกรณีที่นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ให้ทาการซ่อนเสริมและหาวิธี
ช่วยเหลือ ดาเนินการประเมินผลจนกระทั่งนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมดในหน่วยนั้น ๆ ก่อนจะไปสอนใน
หน่วยการเรียนรู้ถัดไป
10. แนวปฏิบัติในการเข้าห้องเรียนและออกจากห้องเรียนของครูผู้สอน
ในการเข้าใช้ห้องเรียนของครูซึ่งเป็นห้องเรียนที่ต้องใช้ร่วมกันจึงจาเป็นต้องช่วยกันรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบวินัย และจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้
10.1 ให้คุณครูเข้าห้องเรียนที่รับผิดชอบสอนตามตารางสอนที่ทางฝ่ายบริหารวิชาการจัดให้ ให้ตรงเวลาและ
สอนให้เต็มเวลาที่กาหนด
10.2 หากมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการใช้ห้องเรียน ในการจัดกิจกรรมให้แจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบห้อง
นั้น ๆ ทราบล่วงหน้าและมีการลงบันทึกการใช้ห้องให้เรียบร้อย เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เป็นต้น
10.3 ให้คุณครูเข้าสอนให้ตรงเวลาตามตารางสอนกาหนด หากติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ให้มอบหมายให้
มีผู้สอนแทน การมอบหมายงานให้เด็กปฏิบัติเพียงลาพังโดยไม่มีครูควบคุมเป็นสิ่งไม่ควรกระทา เนื่องจากเป็นละทิ้ง/
ทอดทิ้งหน้าที่ในการสอน ซึ่งมีความผิดชัดเจน
10.4 การจัดการเรียนรู้ควรจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการคิดและลงมือปฏิบัติ ใช้สื่อการเรียนที่หลากหลายทันสมัย มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเน้นที่
พัฒนาการของผู้เรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล
10.5 ก่อนหมดเวลาเรียน ให้นักเรียนได้จัดโต๊ะ-เก้าอี้ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย จัดเก็บสิ่งของเข้าที่ให้เรียบร้อย
และเก็บกวาดห้องเรียนให้สะอาด ทิ้งขยะ สารวจความเรียบร้อยก่อนออกจากห้อง เช่น ไฟฟ้าและพัดลม ตลอดจน
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย
10.6 ออกจากห้องเรียนเมื่อหมดเวลาและมีเสียงสัญญาณดัง
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หมายเหตุ หากห้องเรียนสกปรก ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่พร้อมให้นักเรียนเข้าไปใช้
บริการ ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ฝ่ายบริหารวิชาการทราบทันที และครูที่ใช้ห้องเรียนก่อนคาบนั้นจะต้อง
รับผิดชอบ เพราะเป็นหน้าที่ของครูผู้นั้นโดยตรง ทั้งนี้จะพิจารณาจากตารางการใช้ห้องตามตารางสอนที่ฝ่ายบริหาร
วิชาการจัดไว้ไห้ กรณีห้องข้างเคียงไม่มีครูเข้าสอนหรือครูเข้าห้องสายและนักเรียนส่งเสียงดัง รบกวนการเรียนของห้อง
อื่น ให้ครูที่ได้รับความเดือดร้อนรายงานให้ฝ่ายบริหารวิชาการทราบทันที เพื่อรายงานให้ผู้อานวยการทราบต่อไป
11. เอกสาร ปพ. 5
11.1 ฝ่ายวิชาการได้จัดทา ปพ. 5 พร้อมรายชื่อนักเรียนทุกห้อง ครูทุกท่าน ทุกรายวิชารับได้ที่ฝ่ายวิชาการ
11.2 การบันทึกรายการต่างๆ
11.2.1 การวิเคราะห์ผู้เรียน ด้านการเรียน ม.1 และ ม. 4 ให้ใช้ผลสอบ O-NET ในรายวิชานั้นๆ ส่วน
ม. 2,ม.3 ม. 5 และ ม.6 ให้ใช้ผลการเรียนในรายวิชานั้นๆ ในชั้นที่ถัดลงมา 1 ระดับชั้น (ปีการศึกษาที่ผ่านมา)
11.2.2 การวิเคราะห์ผู้เรียน ด้านพฤติกรรม ให้ใช้ผลการประเมิน SDQ ม.1 และ ม. 4 ให้ประเมินใหม่
ส่วน ม. 2,ม.3 ม. 5 และ ม.6 ให้ใช้ผลการประเมินในชั้นที่ถัดลงมา 1 ระดับชั้น (ปีการศึกษาที่ผ่านมา)
11.2.3 การบันทึกเวลาเรียนในช่องวันที่ ให้ใส่วัน จันทร์-วันศุกร์ (เช่น 17-18-19-20-21) ให้ครบทุกช่อง
ส่วนในช่องเวลาเรียน ถ้าเป็นคาบเดียว ใส่เลข 1,2,3 ตามลาดับ 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 คือจานวนคาบเต็ม
11.2.6 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค:ปลายภาค 5 วิชาหลัก ทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม ควรกาหนด
สัดส่วนเป็น 70:30 ส่วนวิชาอื่น ๆ เช่น สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี อาจใช้สัดส่วน
80:20 , 90:10 ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ หลักสูตร 51 เน้นให้เก็บคะแนนระหว่างภาคมากกว่าปลายภาค ซึ่งการเก็บระหว่างภาคถือว่า
เป็นการประเมินเพื่อพัฒนานักเรียน (formative) ส่วนการเก็บคะแนนปลายภาคเป็นการประเมินเพื่อสรุปผล
(summative)
11.2.7 การสอบจุดประสงค์ และการสอบกลางภาค ให้ใส่คะแนนที่นักเรียนได้ลงในช่องบันทึกคะแนน
สาหรับนักเรียนที่ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด หลังจากมีการสอบแก้ตัวแล้ว จะได้ไม่เกินครึ่งของคะแนนเต็ม ให้
บันทึกดังนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน นักเรียนสอบได้ 2 คะแนน หลังจากสอบแก้ตัวแล้ว ได้ 6 คะแนน (เกณฑ์ที่ครู
กาหนด) บันทึกคะแนนเป็น 2/6 หากบันทึกเฉพาะ เลข 2 แสดงว่า นักเรียนยังไม่สอบแก้ตัวเพื่อปรับคะแนน
หมายเหตุ สาหรับการบันทึกคะแนน อาจใช้รูปแบบนอกเหนือจาก ปพ. 5 ของโรงเรียนก็ได้ โดยปิดทับ
ลงไปในหน้าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยต้องครบทุกหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตรชั้นเรียนที่ได้กาหนดไว้
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11.2.8 การวัดและประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ขอรับได้ที่ฝ่ายวิชาการ เพื่อนามาปิดทับลง
ใน ปพ. 5
11.2.9 การวัดและประเมินผลด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินในรายวิชาที่
รับผิดชอบสอนปิดทับลงไป ปพ. 5 หน้าการวัดและประเมินผลด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
11.2.10 คาอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ พิมพ์ปิดทับ หรือเขียน ก็ได้
12. การจัดทาแบบทดสอบกลางภาค/ปลายภาค
ในการดาเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค แนวปฏิบัติดังนี้
12.1 ใช้รูปแบบตามที่ฝ่ายวิชาการกาหนด
12.2 ครูประจาวิชาออกข้อสอบโดยให้มีข้อสอบทั้งแบบปรนัยและอัตนัย ในอัตราส่วน 70:30 หรือตาม
สัดส่วนที่ตกลงกัน
12.3 นาข้อสอบ O-Net ในปีที่ผ่านๆ มาบรรจุลงไปในข้อสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคอย่างน้อยร้อยละ
10 ของข้อสอบทั้งหมด เช่น ข้อสอบ 40 ข้อ มีข้อสอบ O-Net 4-5 ข้อเป็นต้น
12.4 ข้อสอบควรครอบคลุมทั้ง ความรู้ความจา(1) ความเข้าใจ(2) การนาไปใช้(3) วิเคราะห์(4) สังเคราะห์(5)
การประเมินค่า(6)
12.5 ข้อสอบต้องผ่านการหาค่า IOC โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มสาระเดียวกันจานวน 3-5 คน
(ค่า IOC คือ ค่าความเที่ยงตรงของข้อสอบ โดยค่าความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์ที่ใช้ได้อยู่ระหว่าง 0.50-1)
12.6 ส่งข้อสอบต้นฉบับ พร้อมสาเนาครบถ้วนตามจานวนผู้เข้าสอบ ให้ฝ่ายวิชาการตรวจสอบทันตาม
กาหนดเวลา หากล่าช้ากว่ากาหนด ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ
13. การรายงานผลการวัดและประเมินผลการเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียน ที่จะต้องรายงานให้ทันตามกาหนดเวลาตามปฏิทินงานฝ่ายวิชาการ ซึ่งหาก
ล่าช้ากว่ากาหนดถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ มีดังนี้
13.1 การส่งสมุด ปพ. 5
13.2 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย
13.2.1 กิจกรรมชุมนุม
13.2.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร
13.2.3 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
13.2.4 กิจกรรมแนะแนว
13.3 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ครูที่ปรึกษา) แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
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(ครูผู้สอน)
13.4 การบันทึกข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบลงในโปรแกรม sgs
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา
1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) (ปพ.1)
เป็นเอกสารสาหรับบันทึกข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานแต่ละช่วงชั้น ได้แก่ ผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์
เขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียน
จะต้องจัดทาและออกเอกสารนี้ให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อจบการศึกษาแต่ละช่วงชั้น เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
ต่อไปนี้
- แสดงผลการเรียนของผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน
- รับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามข้อมูลที่บันทึกในเอกสาร
- ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกศึกษาของผู้เรียน
- ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงานหรือ ขอรับสิทธิประโยชน์อื่นใดที่พึงมี
พึงได้ตามวุฒิการศึกษานั้น
2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) (ปพ.2)
เป็นวุฒิบัตรที่มอบให้ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกาศและรับรองวุฒิ
การศึกษาของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับศักดิ์และสิทธิต่างๆ ของผู้สาเร็จการศึกษาตามวุฒิแห่งประกาศนียบัตรนั้น
ประกาศนียบัตรสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้
- แสดงวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน
- ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน
- ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงานหรือขอรับสิทธิประโยชน์
อื่นใด ที่พึงมีพึงได้ตามวุฒิการศึกษาแห่งประกาศนียบัตรนั้น
3. แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3)
เป็นเอกสารสาหรับสรุปผลการเรียนของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละช่วงชั้น โดย
บันทึกข้อมูลของผู้เรียนที่จบการศึกษาช่วงชั้นเดียวกัน รุ่นเดียวกัน ไว้ในเอกสารฉบับเดียวกัน เป็นเอกสารที่ผู้บริหาร
โรงเรียนใช้สาหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนจบช่วงชั้น เป็นเอกสารทางการศึกษาที่สาคัญที่สุด ใช้เป็น
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หลักฐานแสดงคุณสมบัติหรือคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน ผู้ที่มีรายชื่อในเอกสารนี้ทุกคน จะได้รับรองวุฒิทางการ
ศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา นาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
- เป็นเอกสารสาหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
- เป็นเอกสารสาหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองความสาเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้สาเร็จ
การศึกษาแต่ละคนตลอดไป
4. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4)
โรงเรียนจะจัดทาเอกสารนี้และมอบให้ผู้เรียนทุกคนเมื่อจบช่วงชั้น หรือจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสารนี้จะใช้บันทึกผลการประเมินผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่โรงเรียนกาหนดเป็นคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของโรงเรียนแต่ละประการอย่างต่อเนื่อง และสรุปผลการประเมินเมื่อจบช่วงชั้น เพื่อให้ผู้เรียนนาไปใช้
แสดง หรือรับรองคุณลักษณะของตน ควบคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)แบบแสดงผลการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) นาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
- แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละประการ
- ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อสมัครทางาน หรือเมื่อมีกรณีอื่นใดที่ผู้เรียน
ต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับประวัติความประพฤติหรือคุณความดีต่างๆ
5. แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5)
เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทาขึ้น เพื่อให้ผู้สอนใช้บันทึกข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน ตาม
แผนการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับพิจารณาตัดสินผลการเรียนแต่ละ
รายวิชา เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
- ใช้เป็นเอกสารประกอบการดาเนินงานในการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน
- ใช้เป็นหลักฐานสาหรับตรวจสอบ รายงานและรับรองข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการเรียน
6. เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทาขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียน
แต่ละคน ตามเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งข้อมูลด้านอื่นๆ ของผู้เรียนทั้งที่บ้านและ
โรงเรียน โดยจัดทาเป็นเอกสารรายบุคคล เพื่อใช้สาหรับสื่อสารให้ผู้ปกครองของผู้เรียนแต่ละคนได้ทราบผลการเรียน
และพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล นาไปใช้
ประโยชน์ ดังนี้
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- รายงานผลการเรียน ความประพฤติ และพัฒนาการของผู้เรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
- ใช้เป็นเอกสารสื่อสาร ประสานงานเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน
- เป็นเอกสารหลักฐานสาหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการต่างๆ ของผู้เรียน
7. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทาขึ้น เพื่อใช้เป็นเอกสารสาหรับรับรองสถานภาพผู้เรียนหรือผลการเรียนของผู้เรียน
เป็นการชั่วคราวตามที่ผู้เรียนร้องขอ ทั้งกรณีที่ผู้เรียนกาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนและเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว ใบรับรอง
ผลการศึกษา นาไปใช้ประโยชน์ดังนี้
- รับรองความเป็นผู้เรียนของโรงเรียนที่เรียนหรือเคยเรียน
- รับรองและแสดงความรู้ วุฒิของผู้เรียน
- ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าทางาน หรือเมื่อมีกรณีอื่นใดที่
ผู้เรียนต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู้ หรือสถานะ การเป็นผู้เรียนของตน
- เป็นหลักฐานสาหรับการตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใช้สิทธิ์ความเป็น ผู้เรียน หรือการได้รับการรับรองจาก
โรงเรียน
8. ระเบียนสะสม (ปพ.8)
เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทาขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคล โดย
จะบันทึกข้อมูลของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี
ระเบียนสะสม นาไปใช้ประโยชน์ดังนี้
- ใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผู้เรียน
- ใช้เป็นข้มูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ ผลการเรียนและการปรับตัวของผู้เรียน
- ใช้ติดต่อสื่อสาร รายงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
- ใช้เป็นหลักฐานสาหรับการตรวจสอบ รับรอง และยืนยันคุณสมบัติของผู้เรียน
9. สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9)
เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทาขึ้น เพื่อแสดงรายวิชาทั้งหมดตามหลักสูตรของโรงเรียนแต่ละช่วงชั้น พร้อมด้วย
รายละเอียดของแต่ละรายวิชา ประกอบด้วย ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ คาอธิบายรายวิชา และผลการประเมินผลการ
เรียนของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนใช้ศึกษาหลักสูตรของ โรงเรียนว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง สาหรับการวางแผนการเรียน
และใช้สิทธิ์ในการเทียบโอนผลการเรียนได้ถูกต้อง เหมาะสมกับความสามารถของตน สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9)
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ดังนี้

16
- ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนในแต่ละช่วงชั้น
- บันทึกและแสดงผลการเรียนของผู้เรียนในการเรียนแต่ละรายวิชา
- รายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- ใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอนผลการเรียน ในกรณีที่ผู้เรียนย้ายโรงเรียน
- เป็นหลักฐานสาหรับตรวจสอบ ยืนยัน รายงาน และรับรองผลการเรียนของผู้เรียน

