
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

- ผู้ช่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
- ธนำคำรขยะโรงเรียน 
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สารบัญ 
 
กำรปฏิบัติงำนผู้ช่วยฝ่ำยบริหำรวิชำกำร       3 
กำรปฏิบัติงำนธนำคำรขยะ         30 
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คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 

 

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 
งำนวิชำกำรเป็นภำรกิจหลักของสถำนศึกษำท่ี พ.ร.บ.  กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

( ฉบับ2 ) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรไปให้สถำนศึกษำให้มำกท่ีสุดด้วยเจตนำรมณ์ที่จะให้
สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว  สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน สถำนศึกษำ  ชุมชน  
ท้องถิ่น และ กำรมีส่วนร่วมจำกผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส ำคัญท ำให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งใน
กำรบริหำรจัดกำรสำมำรถพัฒนำหลักสูตร และกระบวนกำรเรียนรู้ ตลอดจนกำรวัดผล   ประเมินผล  รวมทั้งวัด
ปัจจัย เกื้อหนุนกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่นได้อย่ำงมีคุณภำพ และ มีประสิทธิภำพ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำรมีอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว และ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ

นักเรียน สถำนศึกษำ  ชุมชน ท้องถิ่น 
2. เพ่ือให้กำรบริหำร และ กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนได้มำตรฐำน และ มีคุณภำพสอดคล้องกับระบบ

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ และ ประเมินคุณภำพภำยในเพื่อพัฒนำตนเอง และ จำกกำรประเมิน
หน่วยงำนภำยนอก 

3. เพ่ือให้โรงเรียนพัฒนำหลักสูตร และ กระบวนกำรเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนกำรเรียนรู้ที่สนองต่อ
ควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่น  โดยยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญได้อย่ำงมีคุณภำพ และ 
ประสิทธิภำพ 

4. เพ่ือให้โรงเรียนได้ประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และ ของ
บุคคล ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงำน และ สถำบันอื่นๆอย่ำงกว้ำงขวำง 

ขอบข่ายภารกิจ 
1. กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
2. กำรจัดท ำทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล 
3. กำรบริหำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
4. กำรส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
5. กำรส่งเสริมพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
6. กำรพัฒนำห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
7. กำรสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
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งานในฝ่ายวิชาการ 
1. งำนธุรกำรฝ่ำยวิชำกำร 
2. งำนหลักสูตรและกำรสอน 
3. งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
4. งำนทะเบียน 
5. งำนวัดผล 
6. งำนศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
7. งำนสวนพฤกษศำสตร์ 
8. งำนศูนย์ ICT 
9. งำนห้องสมุด 
10.  งำนแนะแนว 
11.  งำนโรงเรียนในฝัน 
12.  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
13.  งำนวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ 
14.  งำนนิเทศและบริกำรทำงกำรศึกษำ 

 
งานธุรการฝ่ายวิชาการ/ธุรการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 1. จัดท ำทะเบียนคุมและจัดท ำแฟ้มเอกสำรหนังสือรับ-ส่งของฝ่ำยวิชำกำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 2. ประสำนงำน แจ้งหนังสือเวียนต่ำงๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
 3. จัดท ำวำระกำรประชุม บันทึกและรำยงำนกำรประชุมของฝ่ำยวิชำกำรเสนอผู้เกี่ยวข้องทรำบตำมล ำดับ 
 4. รับผิดชอบกำรเบิก-จ่ำยพัสดุ ตรวจสอบและรำยงำนพัสดุครุภัณฑ์ประจ ำปีของส ำนักงำนฝ่ำยวิชำกำร 
 5. ควบคุมกำรออกเกียรติบัตรของฝ่ำยวิชำกำร 
 6. อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
งานหลักสูตรและการสอน 
 1. หลักสูตรสถานศึกษา 
 1.1 ศึกษำวิเครำะห์เอกสำรหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  สำระ
แกนกลำงของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อมูลสำรสนเทศเก่ียวกับสภำพปัญหำ และควำมต้องกำรของสังคม ชุมชน และ
ท้องถิน่ 
 1.2 วิเครำะห์สภำพแวดล้อม และ ประเมินสถำนภำพสถำนศึกษำเพ่ือก ำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิจ เป้ำหมำย 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยในโรงเรียน และชุมชน 
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 1.3 จัดท ำโครงสร้ำงหลักสูตรและสำระต่ำง ๆ ที่ก ำหนดให้มีในหลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยำยำมบูรณำกำรเนื้อหำสำระทั้งในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เดียวกันและระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำมควำมเหมำะสม 
 1.4 น ำหลักสูตรไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และบริหำรจัดกำรกำรใช้หลักสูตรให้เหมำะสม 
 1.5 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
 1.6 จัดท ำหลักสูตรและแนวปฏิบัติกำรใช้หลักสูตร 
 1.7 ตรวจสอบเกี่ยวกับกำรโอน/ย้ำย หลักสูตรระหว่ำงโรงเรียนและหลักสูตรอ่ืน 
 1.8 ส ำรวจควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนอกระบบโรงเรียน กำรเรียนแบบ
อัธยำศัย  รวมทั้งก ำหนดแนวทำงกำรใช้หลักสูตร เสนอแนะกลุ่มงำน งำน ที่เก่ียวข้องในกำรด ำเนินงำน   
 2. การจัดตารางสอน/จัดครูเข้าสอน/จัดสอนแทน 
 2.1 ส ำรวจควำมรู้ ควำมสำมำรถของครู และควำมสอดคล้องของครูกับหลักสูตรของโรงเรียน ประสำนกับ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคลเพื่อจัดสรรอัตรำก ำลัง 
 2.2 วิเครำะห์โครงสร้ำงหลักสูตร ส ำรวจควำมต้องกำร ควำมถนัดควำมสนใจร่วมกับกลุ่มงำนแนะแนว และ
เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรเพื่อจัดรำยวิชำให้นักเรียนลงทะเบียน 
 2.3 จัดตำรำงสอนนักเรียน ครู ตำรำงกำรใช้ห้อง  และติดตำม ควบคุมให้กำรด ำเนินกำรตำมตำรำงสอนให้
ถูกต้อง ทั้งกำรเรียนและกำรสอน 
 2.4 ก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรจัดสอนแทน ติดตำมผลกำรปฏิบัติ 
 
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 1.1 จัดโครงสร้ำงกำรบริหำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 1.2 บริหำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำมหลักสูตรของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบำย วิสัยทัศน์ พันธะ
กิ จ 
และเป้ำหมำยของโรงเรียน และของหลักสูตร  
 1.3 ควบคุม ดูแล ก ำกับกำรใช้หลักสูตรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประเมินผลกำรใช้หลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง 
รวมทั้งเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเมื่อพบข้อบกพร่อง หรือจุดที่ควรพัฒนำ 
 1.4 จัดท ำเอกสำรแผนงำน/โครงกำรตำมฝ่ำยธุรกำรโรงเรียนก ำหนดและสอดคล้องกับแผนงำนโรงเรียน 
 1.5 ควบคุม ดูแล ก ำกับให้ครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกคนจัดท ำหลักสูตรชั้นเรียน แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
และสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรตรวจสมุด ปพ.5 ข้อสอบกลำงภำค ข้อสอบปลำยภำค กำรประเมินกำรอ่ำน 
คิดวิเครำะห์และเขียน สมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.6 ก ำกับติดตำมให้ครูเข้ำสอนตำมตำรำงสอนทุกคำบ จัดสอนซ่อมเสริม สอนชดเชยและสอนแทนเมื่อครู
ในกลุ่มสำระลำหรือไปรำชกำร 
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 1.7 จัดให้มีกำรนิเทศงำนวิชำกำรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประชุมครูในสังกัดอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ปัญหำและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยในชั้นเรียน และกำรพัฒนำครูโดยกำรประชุมสัมมนำ ศึกษำดู
งำน  
 1.8 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และร่วมกับงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
 1.9 ประสำนงำนระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ในกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำร
สอนระหว่ำงกลุ่มสำระ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 1.10 จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำของกลุ่มสำระ 
 1.11 ประสำนงำนให้มีกำรจัดหำ ผลิต และใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน ปรับซ่อมสื่อกำรเรียนกำรสอน 
 1.12 จัดให้มีกำรพัฒนำครูด้ำนวิชำกำรในรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือให้ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 1.13 ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมทำงวิชำกำรรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรประกวด แข่งขันและสำธิต 
 1.14) จัดระบบข้อมูล สถิติ เอกสำรสำรสนเทศของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 1.15 ก ำกับดูแลกิจกรรมชุมชน และโครงกำรพิเศษท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 1.16 จัดท ำเอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เสนอต่อโรงเรียนเมื่อสิ้นภำคเรียน/ป ี
 2. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 2.1 ก ำหนดแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้เป็นไปตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และนโยบำยของ 
สถำนศึกษำ 
 2.2 จัดท ำคู่มือ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 2.3 ก ำกับ ติดตำม ดูแลกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของครูและนักเรียนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภำพ 
 2.4 ประสำนงำนในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของสถำนศึกษำทุกรูปแบบกับทุกฝ่ำยให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด 
 2.5 ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของครูและนักเรียน สรุปรำยงำนเสนอต่อโรงเรียนและฝ่ำย 
ที่เก่ียวข้อง 
 

งานทะเบียน 
1. จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ เอกสำร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงำนทะเบียนและจัดเก็บเป็นแฟ้มอย่ำงเป็นระบบ 
2. ด ำเนินกำรกรอกข้อมูลนักเรียน  ลงทะเบียนข้อมูลลงในโปรแกรม Student 51 ในระบบงำนทะเบียน 
3. เก็บรักษำเอกสำร/หลักฐำนที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

 4. จัดท ำแบบฟอร์ม แบบค ำร้องต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับงำนทะเบียน 
5. แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับงำนทะเบียน 
 5.1 กำรลำออก 
  5.1.1 ผู้ปกครองนักเรียนมำติดต่อโดยตรงที่งำนทะเบียน 
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  5.1.2 ขอแบบค ำร้องใบลำออกและกรอกรำยละเอียด 
  5.1.3 ผู้ปกครองนักเรียนหรือบิดำ มำรดำ ลงชื่อรับทรำบกำรลำออก 

  5.1.4 เตรียมรูปถ่ำยขนำด 1.5 นิ้ว 2 รูป เพ่ือจัดท ำเอกสำร (รูปถ่ำยเป็นรูปปัจจุบัน เครื่องแบบ
นักเรียน ไม่เป็นรูปที่อัดด้วยระบบโพลำรอยด์) 
  5.2 กำรขอรับหลักฐำน รยบ.1/ปพ.1 
  5.2.1 รับค ำร้องที่ห้องทะเบียน 
  5.2.2 ยื่นค ำร้องขอหลักฐำน 
  5.2.3 ถ้ำเป็นกำรขอ รบ.1-ต, รบ.1-ป, ปพ.1 ฉบับที่2 
   รบ.1-ต, รบ.1-ป (จบกำรศึกษำก่อนปี 2547)   ใช้รูปถ่ำยขนำด 4x5 ซม. จ ำนวน 2 รูป 
   ปพ.1 (จบกำรศึกษำตั้งแต่ปี 2547)  ใช้รูปถ่ำยขนำด 3x4 ซม. จ ำนวน 2 รูป (รูปถ่ำยทั้ง 2 
ขนำด เป็นรูปหน้ำตรง สวมเสื้อเชิ้ตขำว ไม่สวมแว่นตำด ำ ไม่สวมหมวก)  
    - ถ้ำเป็นกำรขอแทนฉบับที่หำย ให้แจ้งควำมและน ำหลักฐำนแจ้งควำมมำแสดง ถ้ำเป็น
กำรขอใบรับรอง 
    - นักเรียนที่ก ำลังเรียนในโรงเรียนต้องให้ผู้ปกครองที่มีชื่อในทะเบียนบ้ำนมำยืน่ค ำร้องด้วย
ตนเอง 
    - ใช้รูปถ่ำยขนำด 3x4 ซม.แต่งเครื่องแบบนักเรียน จ ำนวน 1 รูป 
งานวัดผล 
 1. จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ เอกสำร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงำนวัดผลและจัดเก็บเป็นแฟ้มอย่ำงเป็นระบบ 
 2. ประสำน ด ำเนินกำรลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำต่ำงๆ ตำมที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนไว้ในแต่ละภำคเรียน
ลงในโปรแกรม Student 51 ในระบบงำนทะเบียน-วัดผล 
 3. จัดท ำแบบฟอร์ม แบบค ำร้องต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับงำนวัดผล 
 4. เก็บรักษำเอกสำร/หลักฐำนที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 5.จัดท ำและตรวจสอบระเบียบแสดงผลกำรเรียน ( ปพ1 ) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอออกให้ระเบียน
แสดงผลกำรเรียนให้แก่นักเรียนที่จบหลักสูตรและประสงค์จะลำออก 
 6. จัดท ำรำยงำนผลกำรเรียนของผู้เรียนที่จบหลักสูตร ( ปพ1 ) ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภำยใน 30 วันนับแต่วัน
อนุมัติผลกำรเรียนส่งหน่วยงำนเจ้ำของสังกัด ให้ถูกต้องตำมระเบียบ 
 7. ด ำเนินกำรในกำรออกประกำศนียบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จัดท ำทะเบียนคุมและกำรจ่ำยประกำศนียบัตร
แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 8. ด ำเนินกำรในกำรออกเอกสำรรับรองผลกำรเรียน รับรองกำรเป็นนักเรียน เอกสำรแสดงผลกำรเรียน
ภำษำอังกฤษและเอกสำรรับรองอ่ืน ๆ ที่นักเรียนร้องขอ 
 9. ให้ควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำอ่ืนที่ขอตรวจคุณวุฒิและด ำเนินกำรในกำรขอตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียน 
 10. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอผ่อนผันกำรเรียน กำรหยุดพักกำรเรียน กำรเปลี่ยนแปลงวิชำเรียน กำรถอน 
กำรขอเพ่ิมวิชำเรียน 



                           8 

 11. กำรควบคุมดูแล ก ำกับ ติดตำม งำนด้ำนวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติและปฏิทินที่ก ำหนด 
 12. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับหลักฐำนกำรเรียนกำรประเมินผลกำรเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีกำรจัดเก็บอย่ำง
เป็นระบบ สะดวกแก่กำรสืบค้นและให้บริกำร 
 13. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับนักเรียนที่มีเวลำเรียนไม่ถึง ร้อยละ 80 ประกำศรำยชื่อผู้ที่มีเวลำเรียนไม่ครบร้อยละ 
80 กำรผ่อนผันให้เข้ำประเมินผลปลำยภำคเรียน รวมทั้งประกำศรำยชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินผลปลำยภำค
เรียน แจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
 14. ด ำเนินกำรจัดท ำตำรำงสอบกลำงภำค ปลำยภำค ประสำนงำนกับงำนธุรกำรฝ่ำยวิชำกำรในกำรออกค ำสั่ง
กำรสอบต่ำง ๆ จัดเตรียมอุปกรณ์กำรสอบ เก็บรักษำข้อสอบไว้ 1 ภำคเรียน และด ำเนินกำรจ ำหน่ำยให้ถูกต้องตำม
ระเบียบ 
 15. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงผลกำรเรียนของนักเรียนที่ไม่ผ่ำนรำยวิชำ และกำรลงทะเบียนเรียนซ้ ำ 
 16. จัดท ำสำรสนเทศผลกำรวัดและประเมินควำมรู้, คุณลักษณะฯ, กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน, สมรรถนะ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
 17. แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนวัดผลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
 
งานศูนย์ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1. ส ำรวจสื่อกำรสอนของครูทุกคน ทุกกลุ่มสำระ รวบรวมเป็นระบบ เพื่อใช้สื่อกำรสอนร่วมกันได้ 
 2. ส ำรวจ/จัดอบรม/เผยแพร่ สื่อนวัตกรรมของครูทุกกลุ่มสำระ 
 3. ส ำรวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นทั้งในสถำนศึกษำ ชุมชน  ท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
 4. จัดท ำเอกสำรเผยแพร่แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น.ให้แก่ครู สถำนศึกษำอ่ืน บุคคลองค์กร หน่วยงำน 
 5. จัดตั้งและพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนำให้เกิดองค์ควำมรู้ 
 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกโรงเรียนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้ครอบคลุมภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 
 7. ร่วมกับฝ่ำย/งำน/กลุ่มสำระ ในกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
 8. ประเมิน/สรุปผล กำรใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ของครูจำกนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
 
งานศูนย์ ICT 
 1. จัดกำรเรียนกำรสอนคอมพิวเตอร์ตำมโครงสร้ำงของหลักสูตร ที่โรงเรียนก ำหนด 
 2. จัดสอนโปรแกรมเสริมให้กับนักเรียนที่สนใจเป็นพิเศษ รวมทั้งให้บริกำรชุมชนเกี่ยวกับวิชำด้ำนคอมพิวเตอร์ 
 3. จัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ครู และบุคลำกรในโรงเรียน ให้มีควำมรู้แล้วน ำไปใช้ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
 4. ให้บริกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แก่บุคลำกรในโรงเรียน และหน่วยงำนอื่น 
 5. วำงระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน เพ่ือกำรบริหำรและกำรเรียนกำรสอน โดยเชื่อมโยงกับ
แหล่งข้อมูลทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน  รวมทั้งจัดท ำเผยแพร่เว็บไซต์โรงเรียนและฝ่ำย/กลุ่มงำนอ่ืนๆ 
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 6. ให้ควำมช่วยเหลือในกำรจัดท ำข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เมื่อฝ่ำยต่ำง ๆ ร้องขอ 
 7. จัดท ำเอกสำรสรุปผลงำนปัจจัยงำนด้ำนคอมพิวเตอร์เสนอต่อโรงเรียนเมื่อสิ้นภำคเรียน 
 8. งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 
งานห้องสมุด 
 1. จัดท ำแผนปฏิบัติกำร งบประมำณ โครงกำรของงำนห้องสมุดให้เป็นไปตำมนโยบำยของโรงเรียน 
 2. จัดและพัฒนำสถำนที่ห้องสมุดให้เหมำะสมกับเป็นแหล่งค้นคว้ำหำควำมรู้ได้ตลอดเวลำและหลำกหลำย 
 3. จัดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกท่ีเพียงพอกับจ ำนวนสมำชิก 
 4. ดูแล เก็บรักษำ ซ่อมบ ำรุง ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภำพที่ดีใช้กำรได้ตลอด 
 5. จัดหำ ซื้อ ท ำเอกสำร วำรสำร และสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรค้นคว้ำหำควำมรู้และควำมบันเทิง 
 6. จัดบรรยำกำศ สถำนที่และสิ่งแวดล้อม กำรบริกำรให้ชักจูงบุคคลภำยนอกให้เห็นประโยชน์  และเข้ำมำใช้
บริกำร 
 7. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
 8. จัดท ำสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน รวมทั้งประเมินผลงำนที่ปฏิบัติตลอดภำคเรียน/ปี 
 9. ให้บริกำรใช้ห้องสมุดแก่นักเรียน ครู และบุคคลภำยนอก 
  งานบริการห้องสมุด คืองำนที่ห้องสมุดจัดท ำข้ึนเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้ในด้ำนกำรอ่ำน กำรค้นคว้ำ
หำควำมรู้และส่งเสริมกำรอ่ำนให้กว้ำงขวำงและทั่วถึง เพ่ือให้ผู้ใช้ได้รับสำรสนเทศอย่ำงรวดเร็ว และตรงตำมควำม
ต้องกำรมำกที่สุด รวมถึงกำรจัดบรรยำกำศท่ีดี เป็นระเบียบ ท ำให้ผู้ใช้เกิดควำมรู้สึกที่ดีและประทับใจเมื่อเข้ำใช้
บริกำร  
  ความส าคัญของงานบริการห้องสมุด  งำนบริกำรเป็นหัวใจส ำคัญของห้องสมุด เป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้
ทุกระดับ ส ำหรับงำนบริกำรของห้องสมุดโรงเรียน มีส่วนส ำคัญท่ีท ำให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มำใช้ห้องสมุด
มำกขึ้น งำนบริกำรเป็นงำนที่ห้องสมุดท ำขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ รู้จัก
ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง ใช้ประโยชน์จำกกำรอ่ำนเพื่อเพ่ิมพูนควำมรู้ ตลอดจนน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้เป็นอย่ำงดี  
 
 วัตถุประสงค์ของการให้บริการห้องสมุด 
 1. เพ่ือส่งเสริมกำรอ่ำน 
 2. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้ห้องสมุด 
 3. เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประโยชน์อย่ำงเต็มที่และคุ้มค่ำ 
 4. เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมเพลิดเพลิน พัฒนำสมองให้มีสติปัญญำเฉลียวฉลำด สำมำรถน ำสิ่งที่ได้จำก
กำรอ่ำนไปปฏิบัติ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตนต้องกำร  
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 ประเภทของงานบริการห้องสมุด 
           งำนบริกำรของห้องสมุดมีหลำยอย่ำง ขึ้นอยู่กับนโยบำยและวัตถุประสงค์ของห้องสมุด ส ำหรับ
ห้องสมุดโรงเรียนโดยทั่วไป มีดังนี้ 
 1. บริกำรกำรอ่ำน   เป็นบริกำรหลักของห้องสมุดที่จัดหำและคัดเลือกหนังสือ สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ มำไว้เพ่ือ
ให้บริกำร และจัดเตรียมสถำนที่ให้อ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรอ่ำน เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร และควำมสนใจ
ของผู้ใช้มำกท่ีสุด  
 2. บริกำรยืม - คืน   คือบริกำรให้ยืม - คืนทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำงๆ ตำมระเบียบกำรยืมของ
ห้องสมุดแต่ละแห่ง เพ่ือให้ควำมสะดวกในกำรใช้ ในกรณีที่ยืมเกินก ำหนด ผู้ยืมจะต้องเสียค่ำปรับตำมอัตรำที่
ห้องสมุดก ำหนด  
 3. บริกำรหนังสือจอง   เป็นบริกำรที่ห้องสมุดจัดแยกหนังสือรำยวิชำต่ำง ๆ ที่ครูผู้สอนก ำหนดให้
นักเรียนอ่ำนประกอบ รวมทั้งเป็นบริกำรพิเศษที่จัดขึ้นในกรณีท่ีหนังสือนั้นมีจ ำนวนน้อย แต่มีผู้ใช้ต้องกำรจ ำนวน
มำก โดยแยกไว้ต่ำงหำก และมีก ำหนดระยะเวลำให้ยืมสั้นกว่ำหนังสือทั่วไป 
 4. บริกำรแนะน ำกำรใช้ห้องสมุด   เป็นบริกำรเพ่ือแนะน ำผู้ใช้ให้ทรำบว่ำ ห้องสมุดจัดบริกำรอะไรบ้ำง
ให้กบัผู้ใช้ เช่น กำรปฐมนิเทศแนะน ำแก่นักเรียนที่เข้ำเรียนในชั้นปีแรก ห้องสมุดส่วนใหญ่จะจัดท ำคู่มือกำรใช้
ห้องสมุด เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด เช่น ประวัติของห้องสมุด ระเบียบกำรยืม - คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
มำรยำทในกำรใช้ห้องสมุด บริกำรและกิจกรรมต่ำงๆของห้องสมุด เป็นต้น 
 5. บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ   เป็นบริกำรที่ครูบรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด จะ
ช่วยให้ค ำแนะน ำและบริกำรตอบค ำถำมแก่นักเรียนและผู้ใช้ ทั้งค ำถำมทั่วไปเกี่ยวกับกำรใช้ห้องสมุด และค ำถำมที่
ต้องค้นหำค ำตอบจำกทรัพยำกรสำรสนเทศต่ำงๆ ในห้องสมุด 
 6. บริกำรแนะแนวกำรอ่ำน  เป็นบริกำรส ำคัญที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมกำรอ่ำน พัฒนำนิสัยรักกำร
อ่ำน และใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ นอกจำกนี้ยังเป็นกำรช่วยเหลือผู้ใช้ห้องสมุดท่ีมีปัญหำในกำรอ่ำน ผู้ที่ไม่อยำก
อ่ำนหนังสือ หรือเลือกหนังสืออ่ำนไม่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของตน 
 7. บริกำรสอนกำรใช้ห้องสมุด  เป็นบริกำรของห้องสมุดในโรงเรียนที่จัดสอนให้แก่นักเรียนที่เข้ำเรียน
ใหม่ในชั้นปีแรก เพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้ห้องสมุด กำรเลือกใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศแต่ละประเภท และบริกำร
ต่ำงๆ ของห้องสมุด ให้ผู้ใช้สำมำรถใช้ประโยชน์จำกห้องสมุดได้อย่ำงเต็มที่  
 8. บริกำรสืบค้นฐำนข้อมูล  เป็นบริกำรสืบค้นฐำนข้อมูลหนังสือของห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้ สำมำรถค้นหำ
หนังสือด้วยตนเองได้สะดวก รวดเร็วขึ้น 
 9. บริกำรรวบรวมบรรณำนุกรม  เป็นกำรรวบรวมรำยชื่อหนังสือ ส ำหรับใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน 
ในรำยวิชำต่ำงๆ รวมถึงกำรรวบรวมบรรณำนุกรมหนังสือใหม่ประจ ำเดือนที่ห้องสมุดออกให้บริกำรแก่ผู้ใช้  
 10. บริกำรข่ำวสำรทันสมัย  เป็นบริกำรที่ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้ทรำบข้อมูลใหม่ๆ ในสำขำวิชำต่ำงๆ 
โดยกำรถ่ำยส ำเนำหน้ำสำรบัญวำรสำรฉบับล่ำสุดที่ห้องสมุดได้รับรวบรวมไว้ในแฟ้ม เพ่ือให้บริกำรแก่ผู้ใช้ใน
กำรศึกษำค้นคว้ำ 
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 11. บริกำรอินเทอร์เน็ต  ผู้ใช้บริกำรสำมำรถสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่สนใจได้ทั่วโลก ซึ่งท ำให้ผู้ใช้
สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศที่ทันสมัยได้มำกข้ึน ตรงตำมควำมต้องกำรและสะดวกรวดเร็ว 
 12. บริกำรอ่ืนๆ  ที่ห้องสมุดอำจจัดขึ้น เช่น บริกำรโสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริกำรห้องสมุด
เคลื่อนที่ บริกำรชุมชน บริกำรขอใช้สถำนที่ประชุม เป็นต้น  
  12.1 บริกำรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ เช่น สื่อ
มัลติมีเดีย ซีดีรอม ดีวีดี วีซีดี เป็นต้น  
  12.2 บริกำรห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริกำรกำรอ่ำนที่ห้องสมุดจัดไว้ตำมมุมต่ำงๆของโรงเรียน เพ่ือ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ เช่น ใต้บันได ระเบียงอำคำร สวน ศำลำ ฯลฯ เป็นกำรให้บริกำรอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ง่ำยๆ และ
ตกแต่งด้วยธรรมชำติอย่ำงสวยงำม ตำมสภำพของสถำนที่นั้นๆ  
 12.3 บริกำรชุมชน เป็นบริกำรที่ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำค้นคว้ำให้กว้ำงออกไป โดยห้องสมุดจะจัด
หนังสือและสิ่งพิมพ์ ไปให้บริกำรแก่ชุมชนและหน่วยงำนต่ำงๆ รอบโรงเรียน เช่น ที่วัด ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จุด
บริกำรจักรยำนยนต์รับจ้ำง เป็นกำรปลูกฝังนิสัยรักกำรอ่ำนให้แก่เด็ก และประชำชนในชุมชนทุกเพศ ทุกวัย เพ่ือ
เพ่ิมพูนควำมรู้ ข่ำวสำร และทันต่อเหตุกำรณ์  
 
งานแนะแนว 
 1. จัดองค์กรบริหำรงำนแนะแนวให้มีผู้รับผิดชอบปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ ที่ก ำหนดในขอบข่ำยของกำรบริกำรแนะ
แนว 
 2. ด ำเนินกำรในกำรคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนกำรศึกษำ รำงวัลกำรศึกษำต่ำง ๆ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กองทุนอ่ืนๆ เพ่ือกำรศึกษำ 
 3. ประสำนงำนให้กับวิทยำกรและสถำบันกำรศึกษำภำยนอกเข้ำมำให้กำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ 
รวมทั้งนักเรียนกลุ่มที่สนใจไปศึกษำจำกสถำนศึกษำ สถำนประกอบกำรหรือสถำนประกอบอำชีพอิสระภำยนอก 
 4. จัดแผนงำน โครงกำรแนะแนว และกำรจัดปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปี 
 5. ประสำนงำนกำรจัดสอนวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรกับสถำบันกำรทดสอบต่ำงๆ รวมทั้งด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรสอบเข้ำศึกษำต่อของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 
 6. จัดเก็บและรวมรวมสถิติข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ ตลอดจนปีกำรศึกษำ และน ำเสนอเป็นเอกสำรเผยแพร่เมื่อสิ้น
ภำคเรียน/ปี 
 7. กำรจัดกิจกรรมแนะแนว 
  7.1 กำรบริกำรแนะแนว 
 7.1.1 งำนศึกษำรวบรวมข้อมูล  โดยศึกษำ รวบรวม  วิเครำะห์ สรุป และน ำเสนอข้อมูลของผู้เรียน 
 7.1.2 งำนสำรสนเทศ โดยจัดศูนย์สำรสนเทศทำงกำรแนะแนวในรูปศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย
ครอบคลุมด้ำนกำรศึกษำ อำชีพ ชีวิต และสังคม 
 7.1.3 งำนให้ค ำปรึกษำ  อบรมทักษะกำรให้ค ำปรึกษำเบื้องต้นแก่ครูให้ค ำปรึกษำผู้เรียนทั้งรำยบุคคลและเป็น
กลุ่ม 
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 7.1.4 งำนกิจกรรมส่งเสริม พัฒนำ ช่วยเหลือผู้เรียน  ศึกษำรำยกรณี (Case study)  และจัดกลุ่ม
ปรึกษำปัญหำ (Case conference) ส่งต่อผู้เชี่ยวชำญ ในกรณีที่ผู้เรียนมีปัญหำยำกแก่กำรแก้ไข จดักลุ่มพัฒนำ
ผู้เรียนด้วยเทคนิคทำงจิตวิทยำ จัดบริกำร สร้ำงเสริมประสบกำรณ์ รวมทั้งให้กำรสงเครำะห์ เพ่ือตอบสนองควำม
ถนัดควำมต้องกำร และควำมสนใจของผู้เรียน 
 7.1.5 งำนติดตำมประเมินผล ประเมินผล/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแนะแนว 
 7.2 กำรจัดกิจกรรมแนะแนว 
  7.2.1 กิจกรรมโฮมรูม 
  7.2.2 กิจกรรมคำบแนะแนว 
  7.2.3 กำรสอดแทรกกระบวนกำรแนะแนว 
  
งานโรงเรียนในฝัน 
 1. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนระดับเขตพ้ืนที่/จังหวัด/ภำค/สพฐ. เกี่ยวกำรด ำเนินงำนโรงเรียนในฝัน 
 2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเว็บไซต์ http://www.labschools.com/ 
 3. ติดตำมควำมเคลื่อนไหวและรำยงำนโรงเรียนในฝันเสนอผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นระยะๆ ที่เว็บไซต์ 
http://www.labschools.net/ 
 4. ส ำรวจ วิเครำะห์ จัดท ำแผนงำน/โครงกำร สนับสนุน ส่งเสริม ในส่วนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับขอบข่ำย 
ภำรกิจของโครงกำรโรงเรียนในฝัน 
 5. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบโครงกำรโรงเรียนในฝัน 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 11 มีนำคม พ.ศ. 2553 ที่ก ำหนดให้สถำนศึกษำต้องพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำด้วยกำรมีส่วนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และต้องมีกำรด ำเนินงำน 8 ประกำร โดยเริ่มต้นตั้งแต่ 1) 
ก ำหนดมำตรฐำนของสถำนศึกษำ  2) จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำท่ีมุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 3) จัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ 4) ด ำเนินงำนตำมแผน 5) ติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ  6) 
ประเมินคุณภำพภำยใน 7 ) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีเสนอบุคคลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จนถึง  8) มีกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืน   ในควำมรับผิดชอบของงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของโรงเรียนนรำสิกขำลัยมีขอบข่ำย ภำระงำนดังนี้ 
 1. ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  
  1.1 จัดให้มีประกำศแต่งตั้งกรรมกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรในโรงเรียน กรรมกำรนักเรียน เครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภำครัฐ 
  1.2 น ำมำตรฐำนกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมำเป็นต้นแบบ เพื่อก ำหนด
มำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนจำกผู้มีส่วนร่วมตำมประกำศข้อ 1.1 

http://www.labschools.com/
http://www.labschools.net/
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 2. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  2.1 ก ำหนดผู้รับผิดชอบมำตรฐำนและตัวบ่งชี้เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำสำรสนเทศ 
  2.2 ร่วมมือกับงำนแผนงำน/สำรสนเทศ เพ่ือวำงแผนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
 3. ด าเนินการตามแผน 
  3.1 ร่วมมือกับงำนแผนงำน/สำรสนเทศ เพ่ือก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
กำรศึกษำ 
 4. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน 
  4.1 ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือวำงแผนกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
  4.2 แต่งตั้งกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน และด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมปฏิทินงำน 
 5. การจัดท ารายงานประจ าปีเสนอบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  5.1 ประชุมสรุปรำยงำนรับรองผลกำรประเมินคุณภำพภำยในจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  5.2 จัดท ำรำยงำนเสนอต่อผู้บริหำรโรงเรียน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หน่วยงำนต้นสังกัดและ 
เผยแพร่ทำงเว็บไซต์โรงเรียน http://www.bkw.ac.th/vck 
 6. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืน 
  6.1 น ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในมำวิเครำะห์สภำพปัญหำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของโรงเรียน 
  6.2 ทบทวนคุณภำพตำมตัวบ่งชี้และมำตรฐำนเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 มีขอบข่ำยงำนดังนี้ 
 1. งำนวิจัยในชั้นเรียน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้  
  1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำโรงเรียน โดยเน้นกำรวิจัยที่เป็นควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร
และกำรพัฒนำองค์กรในลักษณะกำรวิจัยในชั้นเรียน  
  1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้  
  1.3 จัดอบรมเก่ียวกับกำรวิจัย และกำรพัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำน  
 2. งำนเผยแพร่งำนวิจัย มีแนวปฏิบัติ ดังนี้  
  2.1 ส่งเสริมกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิจัย ผลกำรวิจัย และพัฒนำสังคม  
  2.2 ประสำนงำนกำรวิจัยกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน  
  2.3 เป็นแหล่งกลำงในกำรท ำวิจัย และประสำนงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและภำยนอกโรงเรียน 
  2.4 รวบรวมงำนวิจัยในโรงเรียนให้เป็นระบบ ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มสำระกำรเรียนรู้และระดับโรงเรียน 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำที่ว่ำด้วยเรื่องกำรวิจัยในชั้นเรียน 
 3. ประเมินผล สรุปผล/รำยงำนกำรด ำเนินงำนวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในโรงเรียนเสนอผู้บริหำรโรงเรียน 
 4. อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

http://www.bkw.ac.th/vck
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งานนิเทศและบริการทางการศึกษา 
 กำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำจะเป็นกระบวนกำรท ำงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย) ใน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรท ำงำนของครู และบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำเพ่ือให้ได้มำซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในกำรเรียน
ของผู้เรียน 
 1. ขอบเขตการนิเทศงานวิชาการ 
 งำนวิชำกำรภำยในโรงเรียนที่ผู้บริหำรจะต้องรับผิดชอบมี  2  ประเภท คือ 
 1.1 งำนหลัก ได้แก่ 
 1.1.1 หลักสูตรสถำนศึกษำ 
 – กำรปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภำพของท้องถิ่น 
 – กำรสร้ำงหลักสูตรเพื่อสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนท้องถิ่น 
 – กำรจัดแผนกำรเรียนกำรสอน 
 – กำรจัดท ำโครงกำรสอน 
 – กำรจัดตำรำงสอน 
 – กำรจัดครูผู้สอน 
 – กำรจัดชั้นเรียน (จัดนักเรียนเข้ำแผนกำรเรียน) 
 – กำรจัดกิจกรรมในหลักสูตร 
 - กำรผลิตสื่อและอุปกรณ์กำรสอน ฯลฯ 
 1.1.2 กำรเรียนกำรสอน ได้แก่ 
 – กำรพัฒนำเทคนิควิธีกำรสอน 
 – กำรพัฒนำเทคนิคในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
 – กำรพัฒนำเทคนิคในกำรใช้สื่อและอุปกรณ์กำรสอน ฯลฯ 
                1.1.3 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนกำรสอน ได้แก่ 
 – กำรสร้ำงข้อทดสอบ 
 – กำรวัดและประเมินผล 
 – งำนทะเบียนวัดผลและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของนักเรียน ฯลฯ 
 1.2 งำนสนับสนุนวิชำกำร ได้แก่ งำนเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ กิจกำรนักเรียน ธุรกำรและกำรเงิน และ
ควำมสัมพันธ์กับชุมชน ขอบเขตงำนที่กล่ำวมำนี้หำกผู้บริหำรมีควำมมุ่งหวังที่จะให้ได้ผลงำนของบุคลำกรภำยใต้กำร
ควบคุมดูแลมีคุณภำพก็จ ำเป็นจะต้องพัฒนำบุคลำกรเหล่ำนี้ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนจึงจะได้
ผลงำนที่มีคุณภำพตำมควำมมุ่งหวังที่ตั้งไว้ 
 2. วิธีด าเนินการ 
 ขั้นที่ 1 กำรวำงแผนกำรนิเทศ 
 ขั้นที่ 2 กำรให้ควำมรู้ก่อนด ำเนินกำรนิเทศ 
 ขั้นที่ 3 กำรด ำเนินกำรปฏิบัติงำนนิเทศ 
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 ขั้นที่ 4 กำรสร้ำงเสริมก ำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงำนนิเทศ 
 ขั้นที่ 5 กำรประเมินผลกำรนิเทศ 
 
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวชิาการ 
 

 1. การปฏิบัติการติดตามนักเรียนขาดเรียน/ขาดเรียนนาน 
  ถ้ำนักเรียนขำดเรียนนำนติดต่อกันให้ถือปฏิบัติดังนี้  
 1.1 กำรติดตำมนักเรียนที่ขำดเรียน / ขำดเรียนนำนติดต่อกัน เป็นหน้ำที่โดยตรงของครูที่ปรึกษำ 
 1.2 ถ้ำนักเรียนขำดเรียนนำนติดต่อกัน 5 วันท ำกำร โดยไม่ทรำบสำเหตุให้ครูที่ปรึกษำด ำเนินกำรติดตำม
โดยสอบถำมจำกนักเรียนใกล้เคยีง ครู–อำจำรย์หรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี แล้วแจ้งให้ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนทรำบ 
เพ่ือด ำเนินกำร ตำมระเบียบต่อไป 
 1.3 ในกรณีที่ครูที่ปรึกษำไปพบผู้ปกครองหรือนักเรียนแล้วได้สอบถำมสำเหตุและพิจำรณำหำทำงแก้ไข 
หำกไม่สำมำรถแก้ไขได้ ให้ปฏิบัติดังนี้  
  - ถ้ำเป็นนักเรียนที่ก ำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ต้องชี้แจงให้นักเรียนและผู้ปกครอง
รับทรำบถึงระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำภำคบังคับ พร้อมกับรำยงำนกำร
ด ำเนินงำนให้ฝ่ำยบริหำรรับทรำบเพื่อจะได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบต่อไป  
  - ถ้ำเป็นนักเรียนที่ก ำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ให้ผู้ปกครองมำลำออกให้ถูกต้อง 
 1.4 ในกรณีที่ครูที่ปรึกษำ/ หัวหน้ำระดับไปตำมนักเรียนที่บ้ำนแล้วไม่พบทั้งผู้ปกครองและนักเรียน ให้
งำนทะเบียนนักเรียนด ำเนินงำนดังนี้  
  1.4.1 กรณีนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ให้ด ำเนินกำรดังนี้  
     1.4.1.1 ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนแจ้งข้อมูลที่งำนทะเบียนนักเรียน 
     1.4.1.2 งำนทะเบียนนักเรียนท ำหนังสือของโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียน ถ้ำยังไม่ได้ตอบรับ
ให้ท ำหนังสือแจ้งผู้น ำชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรำยงำนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่รับทรำบ  
  1.4.2 กรณีนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
      1.4.2.1 ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนแจ้งข้อมูลที่งำนทะเบียนนักเรียน  
      1.4.2.2 งำนทะเบียนนักเรียนท ำหนังสือของโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียน ถ้ำยังไม่ได้ตอบรับ
ให้ 
ท ำหนังสือแจ้งผู้ปกครองอีกเป็นครั้งที่ 2 หำกยังไม่ได้รับค ำตอบกำรติดต่อครั้งที่ 2 ภำยใน 10 วัน  งำนทะเบียน
นักเรียนขออนุมัติหัวหน้ำสถำนศึกษำจัดท ำบัญชีแขวนลอยและจ ำหน่ำยชื่อออกจำกทะเบียนนักเรียนเพรำะเหตุขำด
เรียนนำนแล้วแจ้งให้ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องรับทรำบ  
      1.4.2.3 งำนทะเบียนท ำหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนทรำบว่ำโรงเรียนได้จ ำหน่ำยนักเรียนออก
แล้ว  
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 2. แนวทางการปฏิบัติเรื่องการขาดเรียนและขาดเรียนนานของนักเรียน มีดังนี้  
  2.1 ครูที่ปรึกษำ / ครูประจ ำวิชำส ำรวจกำรมำเรียนของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบทุกวันและทุกชั่วโมงท่ี
สอน  
  2.2 เมื่อพบว่ำมีนักเรียนขำดเรียนบ่อยและขำดเรียนติดต่อกันเป็นเวลำหลำยวันต้องปฏิบัติดังนี้  
   2.2.1 ถ้ำเป็นครูประจ ำวิชำที่สอนให้รำยงำนนักเรียนที่ขำดเรียนนำนและขำดเรียนบ่อยๆให้ครูที่
ปรึกษำรับทรำบ และครูที่ปรึกษำต้องติดตำมนักเรียนที่ขำดเรียนตำมแนวปฏิบัติข้อ 1.2,1.3,1.4 แล้วแต่กรณี 
   2.2.2 ถ้ำครูที่ปรึกษำส ำรวจแล้วพบว่ำนักเรียนในชั้นขำดเรียนบ่อยและขำดเรียนติดต่อกันเป็น
เวลำนำน ให้ปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติข้อ 1.2,1.3,1.4 
 
 3. นักเรียนแขวนลอย 
 ความหมายของค า 
 “นักเรียน” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ก ำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษำของโรงเรียน 
 “นักเรียนแขวนลอย” หมำยควำมว่ำ นักเรียนที่มีรำยชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อนักเรียนในชั้นต่ำง ๆที่โรงเรียน
จัดท ำขึ้นตอนต้นปีกำรศึกษำ  หรือมีชื่ออยู่ในสมุดประเมินผลรำยวิชำ   และขำดเรียนนำนโดยไม่ทรำบสำเหตุ  ไม่มี
ตัวตน  มิได้ลำออกจำกโรงเรียน และโรงเรียนไม่สำมำรถจ ำหน่ำยรำยชื่อออกจำกทะเบียนนักเรียนได้ 
 ขั้นตอนการจัดท าบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย 
 3.1 เมื่อนักเรียนขำดเรียนติดต่อกันเป็นเวลำ 5 วันท ำกำร โดยไม่ทรำบสำเหตุ   ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  3.1.1 ครูที่ปรึกษำบันทึกรำยงำนหัวหน้ำระดับชั้น เพ่ือติดตำมนักเรียน และด ำเนินกำรสืบหำข้อมูล       
เบื้องต้น 
  3.1.2 หัวหน้ำระดับชั้นรำยงำน รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำฝ่ำยกิจกำรนักเรียน และน ำเสนอข้อมูล 
  3.1.3 รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำฝ่ำยกิจกำรนักเรียน และคณะกรรมกำรด ำเนินกำรติดตำม
นักเรียนครั้งที่  1 
 3.2 เมื่อนักเรียนขำดเรียนติดต่อกันเป็นเวลำ 10 วันท ำกำร  โดยไม่ทรำบสำเหตุ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  3.2.1 ครูที่ปรึกษำรำยงำนหัวหน้ำระดับชั้น  เพื่อลงบัญชีรำยชื่อนักเรียนแขวนลอยและติดตำม
นักเรียน 
  3.2.2 หัวหน้ำระดับชั้นรำยงำน รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำฝ่ำยกิจกำรนักเรียน และน ำเสนอข้อมูล 
  3.2.3 รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  เสนอผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  เพ่ือขอ
อนุมัติลงบัญชีรำยชื่อนักเรียนแขวนลอย พร้อมเหตุผล 
  3.2.4 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  อนุมัติ หรือพิจำรณำสั่งกำร 
  3.2.5 นำยทะเบียน จัดท ำบัญชีรำยชื่อนักเรียนแขวนลอย 
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 บทบาทหน้าที่  

ข้อ 3.3 อำจำรย์ที่ปรึกษำ มีหน้ำที่ดังนี้  
    3.3.1 ส ำรวจและติดตำมนักเรียนที่ขำดเรียนติดต่อกัน 5 วันทำกำร และเสนอชื่อนักเรียนต่อ
หัวหน้ำระดับ / ฝ่ำยปกครองเพ่ือติดตำมนักเรียน  
   3.3.2 ส ำรวจและติดตำมนักเรียนที่ขำดเรียนติดต่อกัน 10 วันทำกำร และเสนอชื่อนักเรียนต่อ
หัวหน้ำระดับ/ฝ่ำยปกครอง เพ่ือลงบัญชีรำยชื่อนักเรียนแขวนลอย และติดตำมนักเรียน  

ข้อ 3.4 หัวหน้ำระดับ/ฝ่ำยปกครอง มีหน้ำที่ดังนี้ 6.1 ติดตำมนักเรียนที่ขำดเรียนติดต่อกัน 5 วันทำกำร 
6.2 เสนอชื่อนักเรียนที่ขำดเรียนติดต่อกัน 10 วันทำกำร เพ่ือลงบัญชีรำยชื่อนักเรียน แขวนลอย และติดตำม
นักเรียน 6.3 เมื่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ อนุมัติลงบัญชีรำยชื่อนักเรียนแขวนลอยแล้วให้แจ้งนำย ทะเบียนเพ่ือลงบัญชี
รำยชื่อนักเรียนแขวนลอย  

  ข้อ 3.5 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีหน้ำที่ดังนี้  
3.5.1 ตรวจสอบข้อมูล  
3.5.2 พิจำรณำสั่งกำรอนุมัติให้ลงบัญชีรำยชื่อนักเรียนแขวนลอย หรือสั่งกำรอ่ืนใดตำมท่ี

เห็นสมควร  
  ข้อ 3.6 นำยทะเบียน มีหน้ำที่ดังนี้  
     3.6.1 รับทรำบคำสั่งจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
     3.6.2 จัดทำทะเบียนรำยชื่อนักเรียนแขวนลอย 
 การยกเลิกรายช่ือนักเรียนแขวนลอย 
  3.7 กรณีท่ีนักเรียนมีชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อนักเรียนแขวนลอย กลับมำรำยงำนตัวเพ่ือเข้ำเรียนตำมปกติ  
ให้ปฏิบัติดังนี้ 

3.7.1 ครทูี่ปรึกษำรำยงำนหัวหน้ำระดับชั้น เพ่ือขอยกเลิกรำยชื่อนักเรียนแขวนลอย 
3.7.2 หัวหน้ำระดับชั้นรำยงำนรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
3.7.3 รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน รำยงำนผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
3.7.4 อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ อนุมัติให้ยกเลิกรำยชื่อนักเรียนแขวนลอย คนนั้น 
3.7.5 นำยทะเบียนลงบัญชียกเลิกรำยชื่อนักเรียนแขวนลอย คนนั้น 

3.8 ข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่จริงในปัจจุบันของโรงเรียน 
 ฐำนข้อมูลนักเรียนของโรงเรียน มำจำกทะเบียนนักเรียน ในช่วงตอนต้นปีกำรศึกษำ สำมำรถแบ่ง

ออกได้สองกลุ่ม ดังนี้ 
 3.8.1 ข้อมูลนักเรียนที่ยังไม่สำมำรถจ ำหน่ำยออกจำกทะเบียนนักเรียนได้  เช่น นักเรียนที่เรียนครบ
หลักสูตร แต่ไม่จบหลักสูตรได้ตำมก ำหนด   นักเรียนที่ขำดเรียนไปโดยไม่ได้ลำออก 
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 3.8.2 ข้อมูลนักเรียนที่มีรำยชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อนักเรียนชั้นต่ำงๆ (ห้องต่ำงๆ )  ที่โรงเรียนจัดท ำข้ึน
ตอนต้นปีกำรศึกษำ 
 3.8.3 ในระหว่ำงปีกำรศึกษำ จะมีนักเรียนเข้ำ – ออก ระหว่ำงปีกำรศึกษำ  แบ่งออกได้  3  กลุ่ม 
ดังนี้ 
 3.8.3.1 นักเรียนเข้ำใหม่ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 
 3.8.3.2 นักเรียนที่ออกกลำงคัน ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 
 3.8.3.3 นักเรียนที่อยู่ในบัญชีรำยชื่อนักเรียนแขวนลอย 
 3.8.4 กำรรำยงำนข้อมูลจ ำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงในปัจจุบันของโรงเรียน   ต้องพิจำรณำจำกข้อมูล 
จ ำนวนนักเรียนที่มีรำยชื่อในบัญชีนักเรียนประจ ำชั้น ที่โรงเรียนจัดท ำข้ึนตอนต้นปีกำรศึกษำ  บวกเพ่ิมด้วยจ ำนวน
นักเรียนที่เข้ำใหม่ระหว่ำงปีกำรศึกษำ  ลบออกด้วยจ ำนวนนักเรียนที่ลำออกกลำงคันระหว่ำงปีกำรศึกษำ  และลบ
ออกด้วยจ ำนวนนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อนักเรียนแขวนลอย 
 
 4. แนวปฏิบัติในการแก้ “0”  
  ในกำรแก้ “0” มีแนวปฏิบัติดังนี้  
  4.1 ให้นักเรียนแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และก่อนแก้ตัวทุกครั้งนักเรียนต้องยื่นค ำร้องขอสอบแก้ตัวที่ฝ่ำย
วิชำกำรก่อน  
  4.2 กำรด ำเนินกำรสอบแก้ตัวเป็นหน้ำที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียนติด “0” ในรำยวิชำที่
รับผิดชอบต้องด ำเนินกำรแก้ “0” ให้เสร็จสิ้นภำยในภำคเรียนถัดไป ถ้ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำม
ก ำหนด ให้รำยงำนฝ่ำยวิชำกำรรับทรำบ ถ้ำไม่ด ำเนินกำรใดๆ ถือว่ำบกพร่องต่อหน้ำที่รำชกำร 
  4.3 ครูผู้สอนต้องจัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนก่อนสอบแก้ตัวทุกครั้ง  
  4.4 ช่วงเวลำของกำรสอบแก้ตัวให้เป็นไปตำมก ำหนดปฏิทินปฏิบัติงำนฝ่ำยวิชำกำร 
  4.5 ถ้ำนักเรียนไม่มำสอบแก้ตัวตำมระยะเวลำที่ก ำหนดถือว่ำได้ผลกำรเรียน “0” ตำมเดิม และมีสิทธิ
สอบแก้ตัวได้ 2 ครั้ง ถ้ำนักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 แล้วยังไม่ผ่ำนให้ปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติกำรเรียนซ้ ำ 
  4.6 ครูที่ปรึกษำเป็นผู้มีหน้ำที่ติดตำมผลกำรเรียนของนักเรียนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบทุกรำยวิชำ พร้อม
ทั้งกวดขันให้นักเรียนมำด ำเนินกำรแก้ “0” ตำมก ำหนดเวลำ  
  4.7 กำรให้นักเรียนสอบแก้ตัว ครูผู้สอนควรด ำเนินกำรดังนี้  
   4.7.1 ตรวจสอบดูว่ำนักเรียนติด “0” เนื่องจำกไม่ผ่ำนจุดประสงค์ใดหรือตัวชี้วัดใด 
   4.7.2 ด ำเนินกำรสอนซ่อมเสริมในจุดประสงค์/ตัวชี้วัดที่นักเรียนสอบไม่ผ่ำน  
   4.7.3 กำรด ำเนินกำรสอบแก้ตัว ค ำว่ำ“สอบแก้ตัว”ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะต้องทดสอบด้วยข้อสอบที่
เป็นข้อเขียนเท่ำนั้น นักเรียนจะสอบแก้ตัวอย่ำงไรนั้นต้องดูว่ำในจุดประสงค์นั้นนักเรียนไม่ผ่ำนตรงส่วนใด เช่น ใน
ส่วน K, P, A ก็ให้ซ่อมตรงคะแนนในส่วนนั้น  
  4.8 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในกำรแก้ “0” ของนักเรียน 
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   4.8.1 ฝ่ำยวิชำกำรโดยงำนวัดผลส ำรวจนักเรียนที่มีผลกำรเรียน “0” และก ำหนดวัน เวลำ สอบแก้
ตัวตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยวิชำกำร  
   4.8.2 แจ้งให้นักเรียนที่มีผลกำรเรียน “0” ได้รับทรำบ  
   4.8.3 ฝ่ำยวิชำกำรแจ้งครูที่ปรึกษำรับทรำบเพ่ือช่วยดูแลและติดตำมนักเรียนมำด ำเนินกำรแก้ “0” 
   4.8.4 นักเรียนที่ติด “0” มำยื่นค ำร้องขอแก้ “0” ที่ฝ่ำยวิชำกำร และฝ่ำยวิชำกำรแจ้งให้ครูประจ ำ
วิชำรับทรำบ พร้อมกับใบค ำร้องขอสอบแก้ตัวของนักเรียน 
   4.8.5 ครูประจ ำวิชำด ำเนินกำรสอนซ่อมเสริมและให้นักเรียนสอบแก้ตัว  
   4.8.6 ครูประจ ำวิชำน ำผลกำรสอบแก้ตัวของนักเรียนมำรำยงำนให้ฝ่ำยวิชำกำรรับทรำบ 
   4.8.7 ฝ่ำยวิชำกำรแจ้งผลกำรสอบแก้ตัวให้นักเรียนและครูที่ปรึกษำรับทรำบ  
  4.9 ระดับผลกำรเรียนหลังจำกนักเรียนท ำกำรสอบแก้ตัวแล้วอยู่ที่ “ 0 ” หรือ “ 1 ” เท่ำนั้น   ระดับผล
กำรเรียนหลังสอบแก้ตัวถ้ำนักเรียนยังได้ “ 0 ” อยู่ ให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้ ำใหม่หมดทั้งรำยวิชำ 
 
 5. แนวปฏิบัติในการแก้ “ร”  
 ในกำรแก้ “ร” มีแนวปฏิบัติดังนี้  
 5.1 กำรด ำเนินกำรแก้ “ร” เป็นหน้ำที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียนติด “ร” ในรำยวิชำที่
รับผิดชอบต้องด ำเนินกำรแก้ “ร” ให้เสร็จสิ้นภำยในภำคเรียนถัดไป ถ้ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำม
ก ำหนด ให้รำยงำนฝ่ำยวิชำกำรรับทรำบ ถ้ำไม่ด ำเนินกำรใดๆ ถือว่ำบกพร่องต่อหน้ำที่รำชกำร 
 5.2 กำรแก้ไขผลกำรเรียน “ร” แยกออกเป็น 2 กรณีคือ 
  5.2.1 ได้ระดับผลกำรเรียน “0 – 4” ในกรณีที่เนื่องมำจำกเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วย หรอืเกิด
อุบัติเหตุ ไม่สำมำรถมำเข้ำสอบได้ 
  5.2.2 ได้ระดับผลกำรเรียน “0 – 1” ในกรณีที่สถำนศึกษำได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่ใช่เหตุสุดวิสัย 
เช่น มี เจตนำหลบกำรสอบเพ่ือหวังผลบำงอย่ำง หรือ ไม่สนใจท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำเป็นต้น 
 5.3 กำรแก้ “ ร ” ต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในภำคเรียนถัดไป ถ้ำนักเรียนที่มีผลกำรเรียน “ ร ” 
ไม่มำด ำเนินกำรแก้ “ร” ให้เสร็จสิ้นตำมก ำหนดเวลำ นักเรียนผู้นั้นต้องเรียนซ้ ำทั้งรำยวิชำหรือเปลี่ยนรำยวิชำใหม่ 
ในกรณีที่เป็นรำยวิชำเพ่ิมเติม  
 5.4 ถ้ำหำกนักเรียนที่มีผลกำรเรียน “ ร ” ผู้นั้นไม่สำมำรถมำท ำกำรแก้ “ ร ” ตำมก ำหนดเวลำได้
เนื่องจำกเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้ำสถำนศึกษำจะขยำยเวลำกำรแก้ “ ร ” ออกไปอีก 1 ภำคเรยีนแต่
ถ้ำพ้นก ำหนดแล้ว นักเรียนยังไม่มำด ำเนินกำรแก้ “ ร ” ให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้ ำใหม่หมดทั้งรำยวิชำ  
 5.5 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในกำรแก้ “ ร ” ของนักเรียน  
  5.5.1 ฝ่ำยวิชำกำรโดยงำนวัดผลส ำรวจนักเรียนที่มีผลกำรเรียน “ ร ” และแจ้งให้นักเรียนรับทรำบ  
  5.5.2 ฝ่ำยวิชำกำรแจ้งครูที่ปรึกษำรับทรำบเพ่ือช่วยดูแลและติดตำมนักเรียนมำด ำเนินกำรแก้ “ ร ”  
  5.5.3 นักเรียนที่ติด “ ร ” มำยื่นค ำร้องขอแก้ “ ร ” ที่ฝ่ำยวิชำกำร และฝ่ำยวิชำกำรแจ้งให้ครู
ประจ ำวิชำรับทรำบ  
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  5.5.4 ครูประจ ำวิชำด ำเนินกำร แก้ “ ร ” ให้กับนักเรียน  
  5.5.5 ครูประจ ำวิชำน ำผลกำรแก้ “ ร ” ของนักเรียนมำรำยงำนให้ฝ่ำยวิชำกำรรับทรำบ  
  5.5.6 ฝ่ำยวิชำกำรแจ้งผลกำรแก้ “ ร ” ให้นักเรียนและครูที่ปรึกษำรับทรำบ  
 
 6. แนวปฏิบัติในการแก้ “ มส. ”  
 ในกำรแก้ “มส.” มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้  
 6.1 ครูผู้สอนได้พิจำรณำสำเหตุที่นักเรียนได้ผลกำรเรียน “มส.” ซึ่งมีอยู่ 2 กรณีคือ  
  6.1.1 นักเรียนมีเวลำเรียนไม่ถึง 60 % ไม่มีสิทธิยื่นค ำร้องขอมีสิทธิ์สอบ  ต้องเรียนซ้ ำใหม่หมด 
  6.1.2 นักเรียนมีเวลำเรียนไม่ถึง 80 % แต่ไม่น้อยกว่ำ 60 %   
   6.1.2.1 ให้นักเรียนยื่นค ำร้องขอแก้ผลกำรเรียน “มส.” จำกครูผู้สอน  
   6.1.2.2 ครูผู้สอนต้องจัดให้นักเรียนเรียนเพิ่มเติมเพ่ือให้เวลำครบตำมรำยวิชำนั้น ๆ โดยอำจ
ใช้ชั่วโมงว่ำง / วันหยุด 
   6.1.2.3 เมื่อนักเรียนมำด ำเนินกำรแก้ “มส.” ตำมข้อ 2 แล้วจะได้ระดับผลกำรเรียน 0 – 1  
   6.1.2.4 ถ้ำนักเรียนไม่มำแก้ “มส.” ให้เสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนดให้นักเรียนผู้นั้นต้องเรียน
ซ้ ำ 
   6.1.2.5 ถ้ำมีเหตุสุดวิสัยไม่สำมำรถมำแก้ “มส.” ได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้ำสถำนศึกษำที่
จะขยำยเวลำมำแก้ “มส.” ออกไปอีก 1 ภำคเรียน เมื่อพ้นก ำหนดนี้แล้วให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้ ำหรือให้เปลี่ยน
รำยวิชำใหม่ได้ในกรณีท่ีเป็นรำยวิชำเพ่ิมเติม  
 6.2 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในกำรแก้ “มส.” ของนักเรียน 
  6.2.1 ครูประจ ำวิชำแจ้งผล “มส. “ ของนักเรียนที่ฝ่ำยวิชำกำร 
  6.2.2 ฝ่ำยวิชำกำรโดยงำนวัดผลแจ้งนักเรียนที่มีผลกำรเรียน “มส.” รับทรำบ  
  6.2.3 ฝ่ำยวิชำกำรแจ้งครูที่ปรึกษำรับทรำบเพ่ือช่วยดูแลและติดตำมนักเรียนมำด ำเนินกำรแก้ 
“มส.” 
  6.2.4 นักเรียนที่ติด“มส.” น ำผู้ปกครองมำยื่นค ำร้องขอแก้ “มส.” ที่ฝ่ำยวิชำกำร ฝ่ำยวิชำกำรแจ้ง
ให้ครูประจ ำวิชำรับทรำบ เพ่ือด ำเนินกำรแก้ “มส.”ของนักเรียนตำมแนวปฏิบัติกำรแก้ “มส.” ของนักเรียน ครู
ประจ ำวิชำ 
น ำผลกำรแก้ “มส.” ของนักเรียนมำรำยงำนให้ฝ่ำยวิชำกำรรับทรำบ ฝ่ำยวิชำกำรแจ้งผลกำรแก้ “มส.” ให้นักเรียน
และครูที่ปรึกษำรับทรำบ 
 
 7. แนวปฏิบัติในการเรียนซ้ า 
 ในกำรจัดให้นักเรียน “ เรียนซ้ ำ ” มีแนวปฏิบัติดังนี้  
 7.1 ให้ครูผู้สอนเดิมในรำยวิชำนั้นเป็นผู้รับผิดชอบสอนซ้ ำ 
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 7.2 กำรด ำเนินกำร “เรียนซ้ ำ” เป็นหน้ำที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียน“เรียนซ้ ำ” ในรำยวิชำที่
รับผิดชอบต้องด ำเนินกำร “เรียนซ้ ำ” ให้เสร็จสิ้นภำยในภำคเรียนถัดไป ถ้ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำม
ก ำหนด ให้รำยงำนฝ่ำยวิชำกำรรับทรำบ ถ้ำไม่ด ำเนินกำรใดๆ ถือว่ำบกพร่องต่อหน้ำที่รำชกำร  
 7.3 ครูผู้สอนและนักเรียนก ำหนดจัดตำรำงเรียนร่วมกันให้จ ำนวนชั่วโมงครบตำมระดับชั้น และครบตำม
หน่วยกำรเรียนของรำยวิชำนั้น ๆ ครูผู้สอนอำจมอบหมำยงำนให้ในชั่วโมงท่ีก ำหนด จะสอนหรือมอบหมำยงำนให้
ท ำ จะมำกหรือน้อยต้องพิจำรณำตำมควำมสำมำรถของนักเรียนเป็นรำยบุคคล  
 7.4 ส ำหรับช่วงเวลำที่จัดให้เรียนซ้ ำอำจท ำได้ดังนี้  
  7.4.1 ชั่วโมงว่ำง  
  7.4.2 ใช้เวลำหลังเลิกเรียน  
  7.4.3 วันหยุดรำชกำร  
  7.4.4 สอนเป็นครั้งครำวแล้วมอบหมำยงำนให้ท ำ 
 7.5 กำรประเมินผลกำรเรียนให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบกำรประเมินผลทุกประกำร  
 7.6 ครูผู้สอนส่งผลกำรเรียนซ้ ำพร้อมกับกำรประเมินผลปลำยภำคเรียนให้ฝ่ำยวิชำกำร  
 7.7 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในกำร “เรียนซ้ ำ” ของนักเรียน  
  7.7.1 ฝ่ำยวิชำกำรโดยงำนวัดผลส ำรวจและแจ้งนักเรียนที่ต้อง “เรียนซ้ ำ” รับทรำบ  
  7.7.2 ฝ่ำยวิชำกำรแจ้งครูทีป่รึกษำรับทรำบเพ่ือช่วยดูแลและติดตำมนักเรียนมำด ำเนินกำร “เรียน
ซ้ ำ”  
  7.7.3 นักเรียน “เรียนซ้ ำ” มำยื่นค ำร้องขอ “เรียนซ้ ำ” ที่ฝ่ำยวิชำกำร  
  7.7.4 ฝ่ำยวิชำกำรแจ้งให้ครูประจ ำวิชำรับทรำบ เพ่ือด ำเนินกำร “เรียนซ้ ำ” ของนักเรียน ตำม
แนวฏิบัติ  
  7.7.5 ครูประจ ำวิชำน ำผลกำรประเมินกำร “เรียนซ้ ำ”ของนักเรียนรำยงำนให้ฝ่ำยวิชำกำรรับทรำบ  
  7.7.6 ฝ่ำยวิชำกำรแจ้งผลกำร“เรียนซ้ ำ”ให้นักเรียนและครูที่ปรึกษำรับทรำบ  
   8. แนวปฏิบัติการจัดสอนแทน  
  8.1 ทุกครั้งที่มีครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ติดรำชกำร / ขำด / ลำ ฯลฯ ไม่สำมำรถมำปฏิบัติรำชกำรได้ 
ให้หัวหน้ำกลุ่มสำระ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมำย จัดให้มีกำรสอนแทนในชั่วโมงนั้น ๆ ถ้ำจัดไม่ได้ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำร 
  8.2 บันทึกกำรจัดสอนแทนในเอกสำรที่ฝ่ำยวิชำกำรแจกให้ทุกครั้ง 
  8.3 หัวหน้ำกลุ่มสำระ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยส่งบันทึกกำรจัดสอนแทนทุกวันศุกร์ 
  8.4 หัวหน้ำกลุ่มสำระรวบรวมกำรสอนแทนเมื่อสิ้นภำคเรียนทุกภำคเรียน ส่งฝ่ำยวิชำกำร 
 หมายเหตุ 
 เมื่อครูท่ำนใดมีธุระจ ำเป็นที่จะต้องลำกิจ หรือ ไปรำชกำร จะต้องท ำกำรแลกชั่วโมงสอน หรือ 
จัดเตรียมเอกสำร เช่น ใบงำน ใบควำมรู้ หรือ มอบหมำยงำนให้นักเรียนท ำในช่วงเวลำดังกล่ำว แล้วมอบให้หัวหน้ำ
กลุ่มสำระเพ่ือให้ผู้ที่ท ำกำรสอนแทนจะได้ท ำกำรสอนต่อไป 
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       9. แนวปฏิบัติการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 
           ครูทุกคนจะต้องมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ก่อนน ำไปจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียน และมีแนวปฏิบัติ
ดังนี้ 
           9.1 ให้ครูทกุคนจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด เพื่อก ำหนด
ขอบข่ำยสำระท่ีจะใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีกำรจัดท ำโครงสร้ำงรำยวิชำและแผนกำรประเมินให้ครบถ้วน ใน
กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้มีองค์ประกอบของแผนครบถ้วน โดยยึดรูปแบบที่ฝ่ำยบริหำรวิชำกำรก ำหนดให้ 
              องค์ประกอบของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย   
  1. รำยละเอียดของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และหน่วยกำรเรียนรู้ 
  2. สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
  3. ตัวชี้วัด/จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
  4. สำระกำรเรียนรู้ 
               4.1 สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
     4.2 สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ำมี) 
  5. สมรรถนะผู้เรียน (เฉพำะหัวข้อที่ต้องกำรประเมินผู้เรียน) 
  6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เฉพำะหัวข้อที่ต้องกำรประเมินผู้เรียน) 
  7. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
  8. กำรวัดและกำรประเมินผล 
  9. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  หมำยเหตุ อำจมีกำรเพ่ิมเติมรำยละเอียดได้ตำมควำมเหมำะสมและธรรมชำติของวิชำที่จัด
กิจกรรม 
 9.2 ให้คุณครูบันทึกรำยงำนกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เสนอฝ่ำยบริหำรวิชำกำรและหัวหน้ำ
สถำนศึกษำ เพ่ือให้ควำมเห็นชอบก่อนน ำแผนไปใช้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน 
 9.3 กำรจัดส่งแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู ให้จัดส่งที่หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ก่อนน ำไปใช้จัด
กิจกรรม 2 สัปดำห์ โดยให้ส่งอย่ำงน้อยเดือนละ 2 ครั้ง และให้หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เป็นผู้รวบรวม ตรวจสอบ
และรำยงำนฝ่ำยบริหำรวิชำกำรทรำบทุกวันศุกร์ หำกไม่รำยงำนถือว่ำบกพร่องต่อหน้ำที่ 
 9.4 หลังกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในแต่ละวัน ให้ครูทุกคนที่มีคำบสอนส่งบันทึกหลังสอนทุก
ครั้ง ที่ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร ในคำบสุดท้ำยก่อนเลิกเรียน 
 9.5 หลังจำกจัดกำรเรียนรู้จนครบหน่วยกำรเรียนรู้ ให้มีกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนให้เสร็จสิ้น โดย
แจ้งข้อมูลนักเรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและไม่ผ่ำนเกณฑ์ ในกรณีที่นักเรียนไม่ผ่ำนเกณฑ์ให้ท ำกำรซ่อนเสริมและ
หำวิธีช่วยเหลือ ด ำเนินกำรประเมินผลจนกระทั่งนักเรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินทั้งหมดในหน่วยนั้น ๆ ก่อนจะไป
สอนในหน่วยกำรเรียนรู้ถัดไป   
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        10. แนวปฏิบัติในการเข้าห้องเรียนและออกจากห้องเรียนของครูผู้สอน 
             ในกำรเข้ำใช้ห้องเรียนของครูซึ่งเป็นห้องเรียนที่ต้องใช้ร่วมกันจึงจ ำเป็นต้องช่วยกันรักษำควำมสะอำด
และควำมเป็นระเบียบวินัย และจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ 
             10.1 ให้คุณครเูข้ำห้องเรียนที่รับผิดชอบสอนตำมตำรำงสอนที่ทำงฝ่ำยบริหำรวิชำกำรจัดให้ ให้ตรงเวลำ
และสอนให้เต็มเวลำที่ก ำหนด 
             10.2 หำกมีควำมจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกำรใช้ห้องเรียน ในกำรจัดกิจกรรมให้แจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบห้อง   
นั้น ๆ ทรำบล่วงหน้ำและมีกำรลงบันทึกกำรใช้ห้องให้เรียบร้อย เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติกำรต่ำง ๆ เป็นต้น 
             10.3 ให้คุณครูเข้ำสอนให้ตรงเวลำตำมตำรำงสอนก ำหนด หำกติดรำชกำร / ขำด / ลำ ฯลฯ ให้
มอบหมำยให้มีผู้สอนแทน กำรมอบหมำยงำนให้เด็กปฏิบัติเพียงล ำพังโดยไม่มีครูควบคุมเป็นสิ่งไม่ควรกระท ำ 
เนื่องจำกเป็นละทิ้ง/ทอดทิ้งหน้ำที่ในกำรสอน ซึ่งมีควำมผิดชัดเจน 
             10.4 กำรจัดกำรเรียนรู้ควรจัดสภำพแวดล้อมและสร้ำงบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ กระตุ้นให้นักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในกำรคิดและลงมือปฏิบัติ ใช้สื่อกำรเรียนที่หลำกหลำยทันสมัย มีกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำย
เน้นที่พัฒนำกำรของผู้เรียน และควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  
            10.5 ก่อนหมดเวลำเรียน ให้นักเรียนได้จัดโต๊ะ-เก้ำอ้ีให้อยู่ในสภำพที่เรียบร้อย จัดเก็บสิ่งของเข้ำที่ให้
เรียบร้อยและเก็บกวำดห้องเรียนให้สะอำด ทิ้งขยะ ส ำรวจควำมเรียบร้อยก่อนออกจำกห้อง เช่น ไฟฟ้ำและพัดลม 
ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ์ต่ำง ๆ ให้เรียบร้อย 
            10.6 ออกจำกห้องเรียนเมื่อหมดเวลำและมีเสียงสัญญำณดัง  
 หมำยเหตุ หำกห้องเรียนสกปรก ไม่มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่พร้อมให้นักเรียนเข้ำไปใช้
บริกำร ให้รำยงำนเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ฝ่ำยบริหำรวิชำกำรทรำบทันที และครูที่ใช้ห้องเรียนก่อนคำบนั้นจะต้อง
รับผิดชอบ เพรำะเป็นหน้ำที่ของครูผู้นั้นโดยตรง ทั้งนี้จะพิจำรณำจำกตำรำงกำรใช้ห้องตำมตำรำงสอนที่ฝ่ำยบริหำร
วิชำกำรจัดไว้ไห้ กรณีห้องข้ำงเคียงไม่มีครูเข้ำสอนหรือครเูข้ำห้องสำยและนักเรียนส่งเสียงดัง รบกวนกำรเรียนของ
ห้องอ่ืน  ให้ครูที่ได้รับควำมเดือดร้อนรำยงำนให้ฝ่ำยบริหำรวิชำกำรทรำบทันที เพ่ือรำยงำนให้ผู้อ ำนวยกำรทรำบ
ต่อไป 
 
 11. เอกสาร ปพ. 5 
  11.1 ฝ่ำยวชิำกำรได้จัดท ำ ปพ. 5 พร้อมรำยชื่อนักเรียนทุกห้อง ครูทุกท่ำน ทุกรำยวิชำรับได้ที่ฝ่ำย
วิชำกำร 
  11.2 กำรบันทึกรำยกำรต่ำงๆ 
   11.2.1 กำรวิเครำะห์ผู้เรียน ด้ำนกำรเรียน ม.1 และ ม. 4  ให้ใช้ผลสอบ O-NET ในรำยวิชำนั้นๆ 
ส่วน 
ม. 2,ม.3 ม. 5 และ ม.6 ให้ใช้ผลกำรเรียนในรำยวิชำนั้นๆ ในชั้นที่ถัดลงมำ 1 ระดับชั้น (ปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ) 
   11.2.2 กำรวิเครำะห์ผู้เรียน ด้ำนพฤติกรรม ให้ใช้ผลกำรประเมิน SDQ ม.1 และ ม. 4 ให้ประเมิน
ใหม่ ส่วน ม. 2,ม.3 ม. 5 และ ม.6 ให้ใช้ผลกำรประเมินในชั้นที่ถัดลงมำ 1 ระดับชั้น (ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ) 
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   11.2.3 กำรบันทึกเวลำเรียนในช่องวันที่ ให้ใส่วัน จันทร์-วันศุกร์ (เช่น 17-18-19-20-21) ให้ครบทุก
ช่อง 
ส่วนในช่องเวลำเรียน ถ้ำเป็นคำบเดียว ใส่เลข 1,2,3  ตำมล ำดับ  ถ้ำเป็นคำบคู่ ให้ใส่ 1-2,3-4,....) 
   11.2.4 ให้ใส่เครื่องหมำย ลงในช่องเวลำเรียนของนักเรียนแต่ละคน ถ้ำนักเรียนขำด ลำ ให้ใส่ (ข) 
ขำดเรียน (ล) ลำ 
   11.2.5 ช่องรวมเวลำเรียน  ตวัเลขด้ำนบน คือร้อยละ 80 ของเวลำเรียน ด้ำนล่ำง คือจ ำนวนคำบ
เต็ม 
   11.2.6 อัตรำส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค:ปลำยภำค  5 วิชำหลัก ทั้งพ้ืนฐำนและเพ่ิมเติม ควรก ำหนด
สัดส่วนเป็น 70:30 ส่วนวิชำอ่ืน ๆ เช่น สุขศึกษำพลศึกษำ ศิลปศึกษำ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี อำจใช้สัดส่วน  
80:20 , 90:10 ตำมควำมเหมำะสม 
   หมายเหตุ หลักสูตร 51 เน้นให้เก็บคะแนนระหว่ำงภำคมำกกว่ำปลำยภำค ซึ่งกำรเก็บระหว่ำงภำค
ถือว่ำเป็นกำรประเมินเพ่ือพัฒนำนักเรียน (formative) ส่วนกำรเก็บคะแนนปลำยภำคเป็นกำรประเมินเพ่ือสรุปผล 
(summative) 
   11.2.7 กำรสอบจุดประสงค์ และกำรสอบกลำงภำค ให้ใส่คะแนนที่นักเรียนได้ลงในช่องบันทึก
คะแนน ส ำหรับนักเรียนที่ได้คะแนนไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด หลังจำกมีกำรสอบแก้ตัวแล้ว จะได้ไม่เกินครึ่งของ
คะแนนเต็ม ให้บันทึกดังนี้  คะแนนเต็ม  10 คะแนน  นักเรียนสอบได้ 2 คะแนน  หลังจำกสอบแก้ตัวแล้ว ได้ 6 
คะแนน (เกณฑ์ท่ีครูก ำหนด)  บันทึกคะแนนเป็น  2/6  หำกบันทึกเฉพำะ เลข 2 แสดงว่ำ นักเรียนยังไม่สอบแก้ตัว
เพ่ือปรับคะแนน 
   หมายเหตุ  ส ำหรับกำรบันทึกคะแนน อำจใช้รูปแบบนอกเหนือจำก ปพ. 5 ของโรงเรียนก็ได้ โดยปิด
ทับลงไปในหน้ำกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้  โดยต้องครบทุกหน่วยกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรชั้นเรียนที่ได้
ก ำหนดไว้ 
   11.2.8 กำรวัดและประเมินผลด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ขอรับได้ที่ฝ่ำยวิชำกำร เพ่ือน ำมำปิด
ทับลงใน ปพ. 5 
   11.2.9 กำรวัดและประเมินผลด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน  ผลกำรประเมินในรำยวิชำที่
รับผิดชอบสอนปิดทับลงไป ปพ. 5 หน้ำกำรวัดและประเมินผลด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน 
   11.2.10 ค ำอธิบำยรำยวิชำ ตัวชี้วัด/ผลกำรเรียนรู้ พิมพ์ปิดทับ หรือเขียน ก็ได้ 
 
 12. การจัดท าแบบทดสอบกลางภาค/ปลายภาค 
  ในกำรด ำเนินกำรสอบกลำงภำคและปลำยภำค แนวปฏิบัติดังนี้ 
  12.1 ใช้รูปแบบตำมที่ฝ่ำยวิชำกำรก ำหนด 
  12.2 ครูประจ ำวิชำออกข้อสอบโดยให้มีข้อสอบทั้งแบบปรนัยและอัตนัย  ในอัตรำส่วน 70:30 หรือตำม
สัดส่วนที่ตกลงกัน 
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  12.3 น ำข้อสอบ O-Net ในปีที่ผ่ำนๆ มำบรรจุลงไปในข้อสอบทั้งกลำงภำคและปลำยภำคอย่ำงน้อยร้อย
ละ 10  ของข้อสอบทั้งหมด เช่น ข้อสอบ  40  ข้อ มีข้อสอบ O-Net 4-5 ข้อเป็นต้น 
  12.4 ข้อสอบควรครอบคลุมทั้ง ควำมรู้ควำมจ ำ(1) ควำมเข้ำใจ(2) กำรน ำไปใช้(3) วิเครำะห์(4) 
สังเครำะห์(5) กำรประเมินค่ำ(6) 
  12.5 ข้อสอบต้องผ่ำนกำรหำค่ำ IOC โดยใช้ผู้เชี่ยวชำญในกลุ่มสำระเดียวกันจ ำนวน 3-5 คน 
(ค่ำ IOC คือ ค่ำควำมเที่ยงตรงของข้อสอบ โดยค่ำควำมสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์ที่ใช้ได้อยู่ระหว่ำง 
0.50-1) 
  12.6 ส่งข้อสอบต้นฉบับ พร้อมส ำเนำครบถ้วนตำมจ ำนวนผู้เข้ำสอบ ให้ฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบทันตำม
ก ำหนดเวลำ หำกล่ำช้ำกว่ำก ำหนด ถือว่ำบกพร่องต่อหน้ำที่รำชกำร 
 
 13. การรายงานผลการวัดและประเมินผลการเรียน 
  กำรวัดและประเมินผลกำรเรียน  ที่จะต้องรำยงำนให้ทันตำมก ำหนดเวลำตำมปฏิทินงำนฝ่ำยวิชำกำร ซ่ึง
หำกล่ำช้ำกว่ำก ำหนดถือว่ำบกพร่องต่อหน้ำที่รำชกำร มีดังนี้ 
  13.1 กำรส่งสมุด ปพ. 5 
  13.2 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ประกอบด้วย 
    13.2.1 กิจกรรมชุมนุม 
    13.2.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี และนักศึกษำวิชำทหำร 
    13.2.3 กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ 
    13.2.4 กิจกรรมแนะแนว 
 
  13.3 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ครูที่ปรึกษำ) แบบประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และ
เขียน 
(ครูผู้สอน) 
  13.4 กำรบันทึกข้อมูลผลกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนในรำยวิชำที่รับผิดชอบลงในโปรแกรม
BookmarkII 
 
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
 1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) (ปพ.1) 

  เป็นเอกสำรส ำหรับบันทึกข้อมูลผลกำรเรียนของผู้เรียนตำมเกณฑ์กำรผ่ำนช่วงชั้นของหลักสูตรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนแต่ละช่วงชั้น ได้แก่ ผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 8 กลุ่ม   ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด 
วิเครำะห์   เขียน  ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน และผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน โรงเรียนจะต้องจัดท ำและออกเอกสำรนี้ให้กับผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เมื่อจบกำรศึกษำแต่ละช่วงชั้น เพ่ือใช้
ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ ต่อไปนี้ 
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 - แสดงผลกำรเรียนของผู้เรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตรของโรงเรียน 
 - รับรองผลกำรเรียนของผู้เรียนตำมข้อมูลที่บันทึกในเอกสำร 
 - ตรวจสอบผลกำรเรียนและวุฒิกำรศึกศึกษำของผู้เรียน 
 - ใช้เป็นหลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำเพ่ือสมัครเข้ำศึกษำต่อ สมัครงำนหรือ ขอรับสิทธิประโยชน์อื่นใดท่ีพึงมี 

พึงได้ตำมวุฒิกำรศึกษำนั้น 
 
 2.  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) (ปพ.2) 
  เป็นวุฒิบัตรที่มอบให้ผู้เรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือประกำศและรับรองวุฒิ
กำรศึกษำของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับศักดิ์และสิทธิต่ำงๆ ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมวุฒิแห่งประกำศนียบัตรนั้น  
ประกำศนียบัตรสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้  ดังนี้ 

 - แสดงวุฒิทำงกำรศึกษำของผู้เรียน 
 - ตรวจสอบวุฒิทำงกำรศึกษำของผู้เรียน 
 - ใช้เป็นหลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำ เพ่ือสมัครเข้ำศึกษำต่อ สมัครงำนหรือขอรับสิทธิประโยชน์    

อ่ืนใด ที่พึงมีพึงได้ตำมวุฒิกำรศึกษำแห่งประกำศนียบัตรนั้น 
 
 3.  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

เป็นเอกสำรส ำหรับสรุปผลกำรเรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแต่ละช่วงชั้น 
โดยบันทึกข้อมูลของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำช่วงชั้นเดียวกัน รุ่นเดียวกัน ไว้ในเอกสำรฉบับเดียวกัน เป็นเอกสำรที่
ผู้บริหำร     โรงเรียนใช้ส ำหรบัตัดสินและอนุมัติผลกำรเรียนให้ผู้เรียนจบช่วงชั้น เป็นเอกสำรทำงกำรศึกษำที่ส ำคัญ
ที่สุด ใช้เป็นหลักฐำนแสดงคุณสมบัติหรือคุณวุฒิทำงกำรศึกษำของผู้เรียน ผู้ที่มีรำยชื่อในเอกสำรนี้ทุกคน จะได้
รับรองวุฒิทำงกำรศึกษำ จำกกระทรวงศึกษำธิกำร แบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ น ำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

 - เป็นเอกสำรส ำหรับตัดสินและอนุมัติผลกำรเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
 - เป็นเอกสำรส ำหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองควำมส ำเร็จและวุฒิกำรศึกษำของผู้ส ำเร็จ 

กำรศึกษำแต่ละคนตลอดไป 
 
 4. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) 

 โรงเรียนจะจัดท ำเอกสำรนี้และมอบให้ผู้เรียนทุกคนเมื่อจบช่วงชั้น หรือจบหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เอกสำรนี้จะใช้บันทึกผลกำรประเมินผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่โรงเรียนก ำหนดเป็น
คุณลักษณะ    อันพึงประสงค์ของโรงเรียนแต่ละประกำรอย่ำงต่อเนื่อง และสรุปผลกำรประเมินเมื่อจบช่วงชั้น 
เพ่ือให้ผู้เรียนน ำไปใช้แสดง หรือรับรองคุณลักษณะของตน ควบคู่กับระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1)แบบ
แสดงผลกำรพัฒนำ      คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) น ำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

- แสดงผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละประกำร 
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- ใช้เป็นหลักฐำนแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อสมัครท ำงำน หรือเมื่อมีกรณีอ่ืนใดที่
ผู้เรียนต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับประวัติควำมประพฤติหรือคุณควำมดีต่ำงๆ 
 

 5. แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 
เป็นเอกสำรที่โรงเรียนจัดท ำข้ึน เพ่ือให้ผู้สอนใช้บันทึกข้อมูลกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนของผู้เรียน 

ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และประเมินผลกำรเรียน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส ำหรับพิจำรณำตัดสินผลกำรเรียนแต่
ละรำยวิชำ เอกสำรบันทึกผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์  ดังนี้ 

- ใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำนในกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนของผู้เรียน 
- ใช้เป็นหลักฐำนส ำหรับตรวจสอบ รำยงำนและรับรองข้อมูลเกี่ยวกับวิธีกำรและกระบวนกำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียน 
 
 
 

 6. เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) 
เป็นเอกสำรที่โรงเรียนจัดท ำข้ึนเพื่อบันทึกข้อมูลกำรประเมินผลกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆ ของ

ผู้เรียนแต่ละคน  ตำมเกณฑ์กำรผ่ำนช่วงชั้นของหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  รวมทั้งข้อมูลด้ำนอ่ืนๆ ของผู้เรียนทั้ง
ที่บ้ำนและโรงเรียน โดยจัดท ำเป็นเอกสำรรำยบุคคล เพ่ือใช้ส ำหรับสื่อสำรให้ผู้ปกครองของผู้เรียนแต่ละคนได้ทรำบ
ผลกำรเรียนและพัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆ ของผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง แบบรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนรำยบุคคล 
น ำไปใช้ประโยชน์  ดังนี้ 

- รำยงำนผลกำรเรียน ควำมประพฤต ิ และพัฒนำกำรของผู้เรียนให้ผู้ปกครองได้รับทรำบ 
- ใช้เป็นเอกสำรสื่อสำร ประสำนงำนเพื่อควำมร่วมมือในกำรพัฒนำและปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน 
- เป็นเอกสำรหลักฐำนส ำหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลกำรเรียนและพัฒนำกำรต่ำงๆ ของผู้เรียน 
 

 7. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 
เป็นเอกสำรที่โรงเรียนจัดท ำข้ึน เพ่ือใช้เป็นเอกสำรส ำหรับรับรองสถำนภำพผู้เรียนหรือผลกำรเรียนของ

ผู้เรียนเป็นกำรชั่วครำวตำมที่ผู้เรียนร้องขอ ทั้งกรณีท่ีผู้เรียนก ำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนและเมื่อจบกำรศึกษำไปแล้ว 
ใบรับรองผลกำรศึกษำ น ำไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 

- รับรองควำมเป็นผู้เรียนของโรงเรียนที่เรียนหรือเคยเรียน 
- รับรองและแสดงควำมรู้ วุฒิของผู้เรียน 

 - ใช้เป็นหลักฐำนแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อ  สมัครเข้ำท ำงำน หรือเมื่อมีกรณีอ่ืน
ใดที่ผู้เรียนต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิควำมรู้ หรือสถำนะ กำรเป็นผู้เรียนของตน 
 - เป็นหลักฐำนส ำหรับกำรตรวจสอบ รับรอง ยืนยันกำรใช้สิทธิ์ควำมเป็น ผู้เรียน หรือกำรได้รับกำรรับรอง
จำกโรงเรียน 
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 8. ระเบียนสะสม (ปพ.8) 

เป็นเอกสำรที่โรงเรียนจัดท ำข้ึนเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนำกำรของผู้เรียนในด้ำนต่ำงๆ เป็นรำยบุคคล  
โดยจะบันทึกข้อมูลของผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลำกำรศึกษำตำมหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 12 ปี  
ระเบียนสะสม น ำไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 

- ใช้เป็นข้อมูลในกำรแนะแนวทำงกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพของผู้เรียน 
- ใช้เป็นข้มูลในกำรพัฒนำปรับปรุงบุคลิกภำพ  ผลกำรเรียนและกำรปรับตัวของผู้เรียน 
- ใช้ติดต่อสื่อสำร รำยงำนพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนระหว่ำงโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
- ใช้เป็นหลักฐำนส ำหรับกำรตรวจสอบ รับรอง และยืนยันคุณสมบัติของผู้เรียน 

  
 9. สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9) 

 เป็นเอกสำรที่โรงเรียนจัดท ำข้ึน  เพ่ือแสดงรำยวิชำทั้งหมดตำมหลักสูตรของโรงเรียนแต่ละช่วงชั้น พร้อม
ด้วยรำยละเอียดของแต่ละรำยวิชำ ประกอบด้วย ตัวชี้วัด  สำระกำรเรียนรู้  ค ำอธิบำยรำยวิชำ และผลกำร
ประเมินผลกำรเรียนของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ศึกษำหลักสูตรของ โรงเรียนว่ำมีรำยละเอียดอะไรบ้ำง ส ำหรับกำร
วำงแผนกำรเรียนและใช้สิทธิ์ในกำรเทียบโอนผลกำรเรียนได้ถูกต้อง  เหมำะสมกับควำมสำมำรถของตน สมุดบันทึก
ผลกำรเรียนรู้ (ปพ.9)  สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 

- ศึกษำหลักสูตรของโรงเรียนในแต่ละช่วงชั้น 
- บันทึกและแสดงผลกำรเรียนของผู้เรียนในกำรเรียนแต่ละรำยวิชำ 
- รำยงำนผลกำรเรียนรู้ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบ 
- ใช้เป็นข้อมูลในกำรเทียบโอนผลกำรเรียน  ในกรณีที่ผู้เรียนย้ำยโรงเรียน 
- เป็นหลักฐำนส ำหรับตรวจสอบ ยืนยัน รำยงำน และรับรองผลกำรเรียนของผู้เรียน 
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คู่มือการปฏิบัติงานธนาคารขยะโรงเรียน 

 
 หลักกำรของธนำคำรขยะรีไซเคิล คือ กำรส่งเสริมกำรคัดแยกขยะมูลฝอย โดยเริ่มต้นที่เยำวชนสู่ชุมชน 
และใช้โรงเรียนเป็นสถำนที่ด ำเนินกิจกรรมในรูปแบบธนำคำร ด ำเนินกำรโดยให้นักเรียนแต่ละห้องสมัครเป็นสมำชิก
ของธนำคำรขยะรีไซเคิลและน ำขยะรีไซเคิลมำฝำก ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร จะท ำกำรคัดแยกและชั่งน้ ำหนักขยะ แล้ว
ค ำนวณเป็นจ ำนวนเงิน จำกนั้นบันทึกลงสมุดคู่ฝำก โดยใช้รำคำท่ีทำงโรงเรียนประสำนกับร้ำนรับซื้อของเก่ำเป็น
เกณฑ์ ผลที่ได้ คือ นักเรียนแต่ละห้องจะมีรำยได้จำกกำรน ำขยะมำฝำกกับธนำคำร ส่วนธนำคำรก็มีรำยได้จำกกำร
เป็นตัวแทนขำยขยะรีไซเคิลให้กับร้ำนรับซื้อของเก่ำและสำมำรถน ำผลก ำไรหลังหักค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร
ส ำหรับเป็นกองทุนเพ่ือกำรศึกษำหรือสนับสนุนกิจกรรมอ่ืนๆ ในโรงเรียนได้อีกด้วย 
วัตถุประสงค์  
 1)  เพ่ือปลูกจิตส ำนึกในกำรจัดกำรขยะและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียนสู่ชุมชน  
 2)  เป็นกำรช่วยลดปริมำณขยะและเสริมสร้ำงควำมรู้ในเรื่องกำรคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมำะสม  
 3)  เพ่ือน ำผลที่ได้จำกกำรด ำเนินกำรมำตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ในโรงเรียน  
 4)  เพ่ือเป็นกำรสร้ำงรูปแบบกำรจัดกำรขยะโดยกำรมีส่วนร่วมของครู บุคลำกรและนักเรียน โดยใช้
หลักกำร 3Rs ประกอบด้วย กำรลดปริมำณขยะ กำรคัดแยกขยะเพ่ือส่งไปก ำจัดอย่ำงถูกต้อง และกำรน ำขยะ
กลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ 
วัสดุอุปกรณ์  
      1)  เครื่องชั่งน้ ำหนัก  
      2)  สถำนที่เก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคิล  
      3)  สมุดคู่ฝำกและเอกสำรบัญชี  
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล 
      1)  กำรรับสมัครคณะท ำงำน 
      2)  กำรประชุมวำงแผน 
      3)  กำรจัดเตรียมสถำนที่เก็บรวบรวมและคัดแยกขยะ 
      4)  กำรประชำสัมพันธ์ 
      5)  กำรเปิดธนำคำรขยะรีไซเคิล 
      6)  กำรประเมินผล 
บทบาทของคณะท างานธนาคารขยะรีไซเคิล 
 คณะท ำงำนธนำคำรขยะรีไซเคิล ประกอบด้วย นักเรียนของโรงเรียนที่มีควำมสนใจเข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 
10 คน หัวหน้ำและรองหัวหน้ำทุกห้อง จ ำนวน 20 คน และครูที่ปรึกษำกิจกรรม จ ำนวน 8 คน โดยชุมนุม ธนำคำร
ขยะรีไซเคิล ได้จัดตั้งคณะท ำงำนไว้สองชุด เพ่ือควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนและทุกคนสำมำรถท ำหน้ำที่แทนกัน
ได้ คณะท ำงำนมีกำรประชุมเพ่ือเตรียมงำน เช่น กำรประชำสัมพันธ์วำงแผนก ำหนดวัน และสถำนที่เปิดธนำคำรขยะ
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รีไซเคิล กำรก ำหนดระยะ เวลำกำรรับฝำก เวลำกำรขำยขยะรีไซเคิล ฯลฯ รวมทั้งกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เพ่ือเปิด
ธนำคำรและ กำรประเมินผลกิจกรรม  
หน้าที่ของคณะท างาน 
 1. ผู้จัดกำรธนำคำรขยะ จ ำนวน 1 คน มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรด ำเนินงำน           ในภำพรวมของธนำคำร
ขยะ   
 2. ครูที่ปรึกษำกิจกรรม จ ำนวน 8 คน มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรด ำเนิน งำนของธนำคำรขยะรีไซเคิล กำร
ประสำนร้ำนรับซื้อของเก่ำและดูแลเกี่ยวกับกำรเงินของโครงกำร พร้อมทั้งดูแลเอกสำรเบิก จ่ำยเงิน ซึ่งเอกสำรทุก
ฉบับสำมำรถตรวจสอบได้ 
 3. เจ้ำหน้ำที่คัดแยกขยะและชั่งน้ ำหนัก จ ำนวน 2 คน มีหน้ำที่คัดแยกและชั่งน้ ำหนักขยะรีไซเคิล   ที่
สมำชิกน ำมำฝำก    
 4. เจ้ำหน้ำที่จดบันทึก จ ำนวน 1 คน มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรจดบันทึก รำยละเอียดเกี่ยวกับสมำชิก 
ประเภท และปริมำณขยะรีไซเคิล เพื่อส่งต่อให้เจ้ำหน้ำที่ค ำนวณเงิน 
 5. เจ้ำหน้ำที่ค ำนวณเงิน จ ำนวน 1 คน มีหน้ำ ที่รับผิดชอบกำรคิดจ ำนวนเงินของขยะรีไซเคิล ทีส่มำชิก
น ำมำฝำก พร้อมรับผิดชอบกำรฝำกถอนเงินของสมำชิก    
 6. เจ้ำหน้ำที่บัญชี จ ำนวน 1 คน มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบเอกสำร กำร เงิน เช่น สรุปยอดกำรน ำฝำกของ
สมำชิก สรุปยอดรำยรับรำยจ่ำยของธนำคำร บันทึกยอดคงเหลือของขยะรีไซเคิล ฯลฯ โดยต้องท ำกำรบันทึกทุก
วันที่เปิดท ำกำร 
ภารกิจเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่ในคณะท างานต้องปฏิบัติงาน 
 1. จัดหำสถำนที่ท่ีใช้ในกำรจัดเก็บขยะรีไซเคิลก่อนน ำไปขำย ยึดหลักว่ำเป็นสถำนที่ท่ีสำมำรถเก็บรวบรวม
ขยะรีไซเคิลได้ ป้องกันแดดฝนได้ ถ้ำมีพ้ืนที่เพียงพอควร แยกประเภทขยะรีไซเคิลอย่ำง ชัดเจน เป็นช่องส ำหรับขยะ 
รีไซเคิลแต่ละประเภท เช่น แก้ว โลหะ/อโลหะ พลำสติก กระดำษเป็นต้น ในกรณีที่ไม่มีสถำนที่เก็บรวบรวม 
สำมำรถใช้วิธีกำรรับฝำกตอน เช่ำ และให้ร้ำนรับซื้อของเก่ำมำรับซื้อในตอนเย็น  
 2. จัดหำอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรจัดท ำธนำคำรขยะ เช่น เครื่องชั่งน้ ำหนัก 
 3. ระบบเอกสำรบัญชี เอกสำรที่ต้องจัดเตรียม ได้แก่ จัดท ำใบสมัครสมำชิกธนำคำร ขยะรีไซเคิล ทะเบียน
ลูกค้ำ ใบน ำฝำก ใบถอน เงิน  สมุดคู่ฝำก สมุดกำรน ำฝำก และเอกสำร ในกำรท ำบัญชี ที่จ ำเป็น  
การเตรียมการเปิดธนาคาร  
 1. ติดต่อประสำนงำนกับร้ำนค้ำของเก่ำ  เกี่ยวกับรำคำขยะรีไซเคิลประเภทต่ำงๆ เพ่ือจัดท ำตำรำง
เปรียบเทียบรำคำขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท (รำคำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) พร้อมทั้งก ำหนดวันที่เข้ำมำรับซื้อจำก
ธนำคำร 
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 2. กำรประชำสัมพันธ์ คณะท ำงำนด ำเนินกำรเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจ เรื่องขยะไซเคิลและธนำคำรขยะ 
เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือภำยในโรงเรียน มีกำรท ำพิธีเปิดธนำคำรหน้ำเสำธงเพ่ือให้คณะครู บุคลำกรและนักเรียนทุก
คนได้รับทรำบภำรกิจร่วมกัน มีกำรประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย กำรจัดบอร์ดนิทรรศกำร กำรเดินบอกหรือก ำกับ
โดยหัวหน้ำและรองหัวหน้ำห้องในแต่ละห้องเรียน กำรบูรณำกำรในกิจกรรมของแต่ละรำยวิชำ เพื่อให้มีสมำชิกมำ
สมัครเข้ำร่วมกิจกรรมให้มำกที่สุด นอกจำกนี้ทำงโรงเรียนได้ท ำหนังสือแจ้งผู้ปกครองได้รับทรำบถึงกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม ซึ่งจะเป็นวิธีที่ได้รับควำมร่วมมือเพ่ิมขึ้น โดยเฉพำะท ำให้เกิดกำรคัดแยกขยะที่บ้ำนก่อนน ำมำฝำกธนำคำร 
 3. กำรอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรคัดแยกขยะ และกำรใช้ประโยชน์จำกขยะในรูปแบบต่ำงๆ 
กับผู้ที่เก่ียวข้อง โดยมีกำรอบรมนักเรียนแกนน ำธนำคำรขยะรีไซเคิล ประกอบด้วย นักเรียนที่เป็นคณะท ำงำน และ
หัวหน้ำและรองหัวหน้ำห้อง กำรประกวดกำรจัดบอร์ดให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรคัดแยกขยะในแต่ละห้องเรียน (ใช้เงิน
ผลก ำไรจำกกำรขำยขยะเป็นรำงวัล)  
การด าเนินการในวันเปิดธนาคาร 
 รับสมัครสมำชิก  รับสมัครสมำชิกของธนำคำร โดยผู้ที่สนใจกรอกรำยละเอียดลงในใบสมัคร จำกนั้น
เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรจะให้เลขที่สมำชิก พร้อมทั้งลงรำยละเอียดในสมุดคู่ฝำก โดยธนำคำรจะเป็นผู้เก็บรวบรวม สมุดคู่
ฝำกไว้ที่ธนำคำร ซึ่งสมำชิกสำมำรถขอดูได้ในวันที่ธนำคำรเปิดท ำกำร 
การฝากขยะ 
เมื่อสมำชิกน ำขยะรีไซเคิลมำฝำกที่ธนำคำรให้ด ำเนินกำรดังนี้  
 1. สมำชิกเขียนใบน ำฝำกตำมประเภทขยะรีไซเคิลที่น ำฝำก แล้ว น ำใบน ำฝำกพร้อมขยะรีไซเคิล  ที่น ำมำ
ส่งให้เจ้ำหน้ำที่คัดแยก 
 2. เจ้ำหน้ำที่คัดแยก ท ำกำรคัดแยกประเภทขยะตำมใบน ำฝำก แล้วชั่งน้ ำหนัก เสร็จแล้วส่งใบน ำฝำกให้
เจ้ำหน้ำที่จดบันทึก  
 3. เจ้ำหน้ำที่จดบันทึก เรียกสมำชิกเจ้ำของบัญชีมำดูกำรชั่งน้ ำหนัก และบันทึกข้อมูลน้ ำหนักของขยะรี
ไซเคิลลงในใบน ำฝำก แล้วส่งใบน ำฝำกให้เจ้ำหน้ำที่ค ำนวณเงิน 
 4. เจ้ำหน้ำที่คิดเงินจำกใบน ำฝำก โดยเปรียบเทียบจำกรำคำที่รับ ซื้อ แล้วบันทึกลงใบน ำฝำก 
 5. เจ้ำหน้ำที่บัญชีท ำกำรลงบันทึกข้อมูลในสมุดคู่ฝำก เพ่ือเก็บเป็น หลักฐำน กำรฝำก-ถอนของสมำชิก 
 6. ผู้จัดกำรธนำคำรตรวจสอบควำมถูกต้องของใบน ำฝำก 
 (ชื่อ-สกุล เลขที่สมำชิก รำคำต่อหน่วยของขยะรีไซเคิล กำรค ำนวณจ ำนวนเงินในแต่ละช่อง และจ ำนวนเงินยอด
รวมทั้งหมด) และให้สมำชิกตรวจดูควำมถูกต้อง แล้วท ำกำรลงลำยมือชื่อผู้น ำฝำก ผู้จัดกำรลง ลำยมือชื่อในใบน ำ
ฝำก และสมุดคู่ฝำกของสมำชิกรับรองควำมถูกต้อง  
การถอนเงิน 
 หำกสมำชิกต้องกำรถอนเงิน สำมำรถถอนได้ก็ต่อเมื่อธนำคำรขยะรีไซเคิลเปิดท ำกำรครั้งต่อไป และสมำชิก
ต้องน ำขยะรีไซเคิลมำฝำกในวันนั้นด้วย จึงจะสำมำรถถอนเงินได้ 
การด าเนินการหลังปิดธนาคาร 
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 จัดท ำเอกสำรทะเบียนลูกค้ำ หลังจำกปิดธนำคำรแล้วเจ้ำหน้ำที่จะต้องรวบรวมใบสมัครสมำชิก มำลงใน
เอกสำรทะเบียนคุมลูกค้ำ เพ่ือเก็บข้อมูลจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด ที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรขำยขยะให้ร้ำนรับซื้อของเก่ำ ผู้จัดกำรธนำคำรขยะและครูที่ปรึกษำ ประสำนงำนขำยขยะให้แก่ร้ำนรับซื้อของ
เก่ำท่ีติดต่อไว้ โดยส่วนใหญ่จะให้มำรับซื้อขยะรีไซเคิลที่ธนำคำรขยะในเวลำหลังเลิกเรียน ของวันเปิดธนำคำรนั้น  
สรุปกำรด ำเนินกำรของธนำคำร เจ้ำหน้ำที่ต้องลงรำยละเอียดในเอกสำรสรุปกำรน ำฝำก และควรมีกำรสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละเดือนและแจ้งให้แก่สมำชิกของ ธนำคำร โดยกำรจัดบอร์ดนิทรรศกำรประชำสัมพันธ์ผลกำร
ด ำเนินงำน ณ บริเวณท่ีท ำกำร 
การติดตามประเมินผล 
 พิจำรณำได้จำกปริมำณขยะรีไซเคิลที่รวบรวมได้จำกจ ำนวนสมำชิกที่เข้ำร่วมกิจกรรม และจำกก ำไรในกำร
ซื้อขำย โดยติดตำมอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือเปรียบเทียบควำมเปลี่ยนแปลง รวมทั้งยังอำจดูจำกจ ำนวนครั้งที่สมำชิกแต่ละ
คนเข้ำร่วม ซึ่งจะบอกได้ว่ำธนำคำรขยะจะช่วยปลูกฝังนิสัยกำรคัดแยกขยะที่บ้ำนได้ผลหรือไม่ 
 
แนวทางการสนับสนุนของโรงเรียน 
ทำงโรงเรียนควรให้กำรสนับสนุนเพื่อให้ธนำคำรคงอยู่และสำมำรถด ำเนินไปได้อย่ำงต่อเนื่อง เช่น  
 -  ให้เกียรติบัตรหรือเงินตอบแทนตำมควำมเหมำะสมแก่คณะท ำงำน  
 -  มอบของที่ระลึก (ปำกกำ ดินสอ ยำงลบ ไม้บรรทัด) ให้แก่สมำชิกที่น ำขยะทั่วไปซึ่งขำยไม่ได้ (ถุงขนม 
หลอดกำแฟ แก้วน้ ำ ห่อลูกอม) มำฝำก 
 -  ให้โบนัสพิเศษแก่สมำชิกท่ีมียอดเงินฝำกสูง  
 -  ให้โบนัสพิเศษหรือคะแนนพิเศษแก่สมำชิกท่ีหำสมำชิกมำเพ่ิมได้ 
 -  กำรจัดท ำหลักสูตรพิเศษเรื่องสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนได้เรียนรู้ เรื่องกำรจัดกำรขยะ  
 -  กำรจัดกิจกรรมกำรประดิษฐ์สิ่งของจำกขยะรีไซเคิล แล้วน ำสิ่งประดิษฐ์นั้นมำจ ำหน่ำย หรือแจกเป็นของ
ที่ระลึก  
 - กำรท ำโครงงำนเกี่ยวกับกำรลดขยะในโรงเรียน 
ประโยชน์อื่นๆ ของธนาคารขยะรีไซเคิล 
 1. เยำวชนเกิดควำมเข้ำใจในคุณค่ำของวัสดุบำงประเภทว่ำสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ ได้หลำยครั้ง หรือ
สำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินได้  
 2.  สร้ำงนิสัยรักกำรออมทรัพย์ให้กับนักเรียน  
 3. ช่วยลดปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ และใช้ทรัพยำกรธรรมชำติได้อย่ำงคุ้มค่ำมีประสิทธิภำพสูงสุด  
 4. ช่วยลดปัญหำสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้สภำพแวดล้อมดีข้ึน 
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