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ค าน า 
 

 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการของโรงเรียยนอนุบาลคลองหาด และโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 
สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญเล่มนี้ จัดท าข้ึนเพื่อ ประสานความเข้าใจให้คณะครูกลุ่มงานและบุคลากรในโรงเรียน ได้
ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าชี้แจง ข้อมูล ตลอดจนแนวปฏิบัติงานของกลุ่มงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลคลอง
หาด และโรงเรียนอนุบาลคลองหาด สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ เพื่อจะได้น าไปปฏิบัติให้ถูกต้องและสามารถอยู่
ร่วมกันอยา่งมีความสุข ประสบความส าเร็จในการบริหารงานต่างๆ 
 ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานกลุ่มงานวิชาการของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด และโรงเรียน
อนุบาลคลองหาด สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญเล่มนี้จะเกิดประโยชน์ต่อครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้อง
ต่อไป 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

  
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

โรงเรียนอนุบาลคลองหาดจัดการศึกษาได้มาตรฐานสากล เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลชั้นน า 
จัดการเรียนรู้ ๒ ภาษา รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการท างานและทักษะชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจของโรงเรียน 
          ๑. พัฒนาหลักสูตรด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาเขมร 
          ๒. พัฒนาครูให้มีความรู้ ด้านการวิจัยเพื่อจัดการเรียนรู้แบบ Active  Lerning 
          ๓. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
          ๔. ส่งเสริมความเป็นผู้เป็นผู้น าด้านคุณธรรม จริยธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
          ๕. ส่งเสริมทักษะการท างาน และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียน 

ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม
ตลอดจนทักษะการท างาน และทักษะชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข  
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

นักเรียนมีวัฒนธรรมการไหว้ ยิ้มทักทาย แต่งกายชุดไทย 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

สถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรมรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน 
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ 
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน 
๕. รักความเป็นไทย รักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม 
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
๗. เข้าใจเรียนรู้ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง 
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 
๙. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัส 
๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่อย่างพอเพียง 
๑๑. มุ่งมั่นในการท างาน มีความเข้มแข็งทั้งกายและใจ 
๑๒. มีจิตสาธารณะ ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรว
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คุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 5 ประการ 

1. มีน้ าใจ กล้าแสดงออก พูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
2. รักการอ่าน และหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
3. ประหยัด ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีระเบียบวินัย 
4. กตัญญูรู้คุณ อ่อนน้อม อดทน ขยันท างาน และรักษาความสะอาด 
5. มีทักษะชีวิต คิดแก้ปัญหา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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กลุ่มงานวิชาการ 
 

บทน า 
         การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจที่ส าคัญของการบริหารโรงเรียนตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ถือเป็นงานที่มีความส าคัญที่สุด เป็นหัวใจ
ของการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ 
ให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด   
ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว  สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน  โรงเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท า
ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ตลอดจนการวัดผล  ประเมินผล  รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  โรงเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่น  
ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
ความส าคัญของกลุ่มงานวิชาการ 
            งานวิชาการเป็นหัวใจของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา  ส่วนงานด้านอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบที่จะ
ท าให้สถาบันด าเนินไปด้วยความราบรื่นเท่านั้น  ผู้บริหารการศึกษาทุกคนควรจะรับผิดชอบเป็นผู้น าของครูใน
ด้านวิชาการเป็นอันดับแรก เพราะหน้าที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกแห่ง คือ  การให้ความรู้แก่
นักเรียนในด้านวิชาการ  โดยการท างานร่วมกับครู  กระตุ้นเตือนครูให้ค าแนะน าครู  และประสานงานให้ครูทุก
คนท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการสอน  งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา  ไม่ว่า
สถานศึกษาจะเป็นประเภทใด  มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้าน
วิชาการ  เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร  การจัดโปรแกรมการศึกษา  และการจัดการเรียนการ
สอน  ซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษาซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อม ก็อยู่ที่ลักษณะของงานนั้น 
 ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า   งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุ่งหมายของ
สถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  ซึ่งข้ึนอยู่กับงานวิชาการท้ังสิ้น  งานวิชาการเป็นกิจกรรมการ
จัดการเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร  การน าหลักสูตรไปใช้  แบบเรียน  งานการเรียนการสอน  งานสื่อการเรียน
การสอน  งานวัดผลและประเมินผล  งานห้องสมุด  งานนิเทศการศึกษา  งานวางแผนการศึกษา  และงาน
ประชุมอบรมทางวิชาการ  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้บริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักเรียน สถานศึกษา  ชุมชน ท้องถิ่น 

๒. เพื่อให้การบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาตนเอง และ จากการประเมิน
หน่วยงานภายนอก



๔ 

 

 
๓. เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ที่สนองต่อ

ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่น  โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ 
๔. เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของ

บุคคล ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และ สถาบันอื่นๆอย่างกว้างขวาง 
 
ขอบข่ายและภารกิจกลุ่มงานวิชาการ 
1. งานสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

1.1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2560 และกรอบสาระการเรียนรู้ที่พัฒนาโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.2 ศึกษาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาค ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปัญหา 
และความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

1.3 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพ่ือร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ภารกิจ 
เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 

1.4 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นของกลุ่มสาระหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 หรือ 
มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.5 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการและกรอบ 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.6 ขอความเห็นชอบใช้หลักสูตรสถานศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.7 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้น 

พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
 

✿ การจัดสาระการเรียนรู้ 
✿ การก าหนดค่าน้ าหนักและเวลาเรียนช่วงชั้นที่ 1-3 
✿ การก าหนดรหัสวิชา 
✿ การก าหนดระดับผลการเรียน 
1.8 การบูรณาการภายในและระหว่างสาระการเรียนรู้/การบูรณาการเฉพาะเรื่องตามลักษณะสาระ 

การเรียนรู้/การบูรณาการท่ีสอดคล้องกับวิถีของผู้เรียน 
1.9 ประเมินผลการใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

2.1 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามสาระและหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดย 
✿ วิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหาสาระ 
✿ มาตรฐานการเรียนรู้ 
✿ ผลการเรียนรู้ 
✿ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่
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เหมาะสมกับผู้เรียน 

2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้ 
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ตลอดจนผู้ที่มีความสามารถพิเศษและผู้ที่มีความบกพร่องหรือ 
ด้อยโอกาส โดยฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ 
ป้องกันแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบัติจริง สร้างสถานการณ์ 
ตัวอย่าง 

2.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่างๆ ให้สมดุล 
2.4 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับ 

เนื้อหาสาระกิจกรรม 
2.5 จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.6 น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสานความร่วมมือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วน 

ร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
2.7 จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยเป็นการนิเทศที่ร่วมมือ 

ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันของบุคลากร 
ภายในสถานศึกษา 

2.8 ส่งเสริมให้ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ (การวิจัยในชั้นเรียน) 
2.9 ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เพ่ือ 

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
2.10 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ 

2.10.1 จัดกิจกรรมแนะแนว โดย 
✿ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
✿ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบันทึก และจัดท าสื่อ 
✿ ให้ค าปรึกษาการแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาตนเอง 
✿ ให้ค าปรึกษาการศึกษาต่อและแนะน าอาชีพ 

 
2.10.2 จัดกิจกรรมนักเรียน โดย 

✿ สนับสนุนเกื้อกูลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เช่น โครงงาน 
✿ ส่งเสริมความถนัด ความสนใจ ความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน  

เช่น ชมรมทางวิชาการ 
✿ส่งเสริมการท าประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด 
✿ ส่งเสริมการฝึกท างานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
✿ จัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
✿ จัดท าแผนการจัดกิจกรรม แบบบันทึก รายงานผล 

 
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพมุ่งเน้น 

เพ่ิมเติมจากการจัดกิจกรรมตามกลุ่มสาระ มีแนวปฏิบัติดังนี้
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1. รวบรวมระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีปฏิทินปฏิบัติงาน สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานของกิจกรรม 
ชุมนุม ลูกเสือ และกิจกรรมแนะแนว 
3. ก าหนดกลุ่มผู้เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา และระบบบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมชุมนุม ลูกเสือและยุวกาชาด 
5. จัดกิจกรรมแนะแนวตามโครงสร้างของหลักสูตร ทั้งการจัดการเรียนรู้และการจัดบริการต่าง ๆ 
อย่างครบถ้วน 
6. การจัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
7. การปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียนที่ต่ ากว่าเกณฑ์ข้ันต่ าของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
8. ประสานการด าเนินงานกับกลุ่มสาระ 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 

การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เป็นขั้นตอนที่ส าคัญท่ีสุดในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
เพราะเป็นส่วนที่น ามาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติในการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานอย่าง 
แท้จริง ผู้เรียนจะบรรลุมาตรฐานหรือไม่ อย่างไร ก็อยู่ที่ขั้นตอนนี้ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้ 
มาตรฐานอย่างแท้จริงทุกองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
ชั้นปีโดยครูต้องเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่ต้องการให้นักเรียนรู้และปฏิบัติได้ในมาตรฐานและ 
ตัวชี้วัดชั้นปีนั้นคืออะไร 
 
องค์ประกอบที่ส าคัญของหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน มี 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ 
3. สาระส าคัญของหน่วยการเรียนรู้ 
4. ชิ้นงานหรือภาระงานที่ให้นักเรียนปฏิบัติ 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
6. การวัดและประเมินผล 

 
กระบวนการจัดท าหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานใช้หลักการของ Backward Design คือ เริ่มจากการ 
ก าหนดมาตรฐานเป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้จากนั้นจึงก าหนดว่า ร่องรอยหลักฐานอะไรที่ให้นักเรียน 
ปฏิบัติแล้วสามารถสะท้อนความสามารถของผู้เรียนตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐานนั้น แล้วจึงวางแผนจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ก าหนดให้นักเรียนปฏิบัติ 

การออกแบบถอยหลังกลับหรือ Backward Design ที่น ามาใช้ในการออกแบบหน่วยการ 
เรียนรู้อิงมาตรฐาน เป็นกระบวนการออกแบบที่ยึดเป้าหมายสุดท้ายของการเรียน คือมาตรฐานการเรียนรู้เป็น 
หลัก กระบวนการออกแบบวางแผนของครูผู้สอนต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 มาตรฐานการเรียนรู้ต้องการให้นักเรียนรู้อะไร และสามารถท าอะไร
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ขั้นตอนที่ 2 อะไรคือร่องรอยหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนรู้และสามารถท าได้ตามท่ีมาตรฐานก าหนด 
ขั้นตอนที่ 3 จัดกิจกรรมอย่างไรจึงจะสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ที่ฝังแน่นตามที่มาตรฐานก าหนดไว้ 
อย่างไรก็ตามกระบวนการจัดท าหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานมีความยืดหยุ่นสามารถเริ่มจากการก าหนด 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีและวิเคราะห์ค าส าคัญในตัวชี้วัดชั้นปีเพื่อก าหนดสาระหลักและกิจกรรม 
ต่อไปหรืออาจเริ่มจากประเด็นปัญหาส าคัญในท้องถิ่นหรือสิ่งที่นักเรียนสนใจแล้วจึงพิจารณาว่าประเด็นปัญหา 
ดังกล่าวเชื่อมโยงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นปีข้อใดดังแนวทางต่อไปนี้ 
 
รูปแบบท่ี 1 แนวทางการจัดท าหน่วยการเรียนรู้เริ่มจากการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดชั้นปี 

ก าหนดสาระ 

ก าหนดชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 

ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 

วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ก าหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

ก าหนดเวลาเรียน 
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รูปแบบท่ี 2 แนวทางการจัดหน่วยการเรียนรู้เริ่มจาการก าหนดปัญหาส าคัญในท้องถิ่นหรือสิ่งที่นักเรียน
สนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดประเด็นปัญหา/สิ่งที่นักเรียนสนใจ 

ก าหนดสาระส าคัญ 

ระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดชั้นปี 

ก าหนดชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 

ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 

วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ก าหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

ก าหนดเวลาเรียน 
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สิ่งส าคัญของการจัดท าหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน มีดังนี้ 

1. การจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ต้องน าพาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นปีที่
ระบุไว้ในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ 

2. การวัดและประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงานที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้ควรเป็นการประเมินการ
ปฏิบัติหรือการแสดงความสามารถผู้เรียน (Performance Assessment) 

3. ชิ้นงานหรือภาระงานที่ก าหนดให้นักเรียนปฏิบัติควรเชื่อมโยงมาตรฐานและตัวชี้วัด 2-3 มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

4. มีความยืดหยุ่นในกระบวนการและขั้นตอนการจัดท าหน่วยการเรียนรู้เช่น อาจเริ่มต้นจากการ 
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีหรืออาจเริ่มจากความสนใจของนักเรียนหรือสภาพปัญหาของ 
ชุมชนก็ได้  
 
กระบวนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

ตามท่ีได้น าเสนอแนวทางการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ไว้ 2 แนวทาง ในที่นี้จะน าเสนอเฉพาะแนว 
ทางการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ที่เริ่มจากการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีดังต่อไปนี้ 
 
ขั้นระบุมาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นปี/ช่วงชั้น 

ทุกหน่วยการเรียนรู้ต้องระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี/ช่วงชั้นที่เป็นเป้าหมายในการ 
พัฒนานักเรียนส าหรับหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจระบุมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัดชั้นปี/ช่วงชั้นไว้มากกว่าหนึ่งมาตรฐานและมากกว่าหนึ่งตัวชี้วัดชั้นปี/ชว่งชั้นแต่ก็ไม่ควรมากเกินไป 
ซึ่งอาจเป็นมาตรฐานจากกลุ่มสาระเดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระท่ีสอดคล้องกันก็ได้ 
 
ขั้นก าหนดสาระส าคัญ 

ในส่วนสาระส าคัญนี้เป็นการก าหนดเนื้อหาและทักษะที่จะจัดการเรียนการสอนในหน่วยนั้น 
สาระส าคัญได้จากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปีว่าอะไร คือสิ่งที่นักเรียนต้องรู้และปฏิบัติได้ที่ระบุอยู่ในตัวชี้วัดชั้นปี 
ของหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ หรือสาระส าคัญอาจน ามาจากสาระการเรียนรู้แกนกลางของตัวชี้วัดชั้นปีแต่ละ 
ตัวชี้วัดอาจมีการสอนหรือฝึกซ้ าได้ในหน่วยการเรียนรู้อื่น ๆเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 
ขั้นก าหนดชิ้นงานหรือภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 

ชิ้นงานหรือภาระงาน อาจเป็นสิ่งที่ครูก าหนดให้หรือครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดขึ้นเพ่ือให้นักเรียน 
ได้ลงมือปฏิบัติในแต่ละหน่วย ชิ้นงานหรือภาระงานต้องแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียน ได้ 
ใช้ความรู้ที่ลึกซึ้ง ใช้ทักษะ/กระบวนการคิดชั้นสูง และเป็นร่องรอยหลักฐานแสดงว่ามีความรู้และทักษะถึง 
ตัวชี้วัดชั้นปีที่ก าหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้นั้น 

การก าหนดชิ้นงานหรือภาระงานให้นักเรียนปฏิบัติต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมสัมพันธ์กับ 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีและกิจกรรมที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้ชิ้นงานหรือภาระงานหนึ่งชิ้น 
เชื่อมโยงสัมพันธ์กับมาตรฐานเดียวกันหรือหลายมาตรฐานในเวลาเดียวกันได้
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วิธีการเลือกชิ้นงานหรือภาระงาน 

ชิ้นงานหรือภาระงานที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่านักเรียนบรรลุถึงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีนั้น 
พิจารณาได้จาก 

1.ชิ้นงาน : ภาระงานตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดชั้นปีนั้น 
2.พิจารณาจากกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยว่านักเรียนต้องสร้างชิ้นงาน หรือปฏิบัติงานใดบ้างระหว่าง

การจัดกิจกรรมจึงจะพัฒนาถึงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีที่ต้องการ 
3.ระดมความคิดกับเพ่ือนครูหรือนักเรียน เพ่ือเลือกงานที่เหมาะสมให้นักเรียน 

ปฏิบัติเพื่อพัฒนานักเรียนให้ได้มาตรฐานที่ก าหนด ถ้าชิ้นงานยังไม่ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ชั้นปีที่ก าหนดไว้อาจเพิ่มหรือปรับกิจกรรมเพ่ือให้ครอบคลุม 

4.ขณะวางแผนก าหนดชิ้นงานหรือภาระงานควรพิจารณาการพัฒนาสติปัญญาหลาย ๆ ด้าน พร้อม ๆ 
กัน (Multiple Intelligence) ครูอาจเลือกชิ้นงานประเภทเรียงความ การแสดงละคร หรือบทบาทสมมติการ
เคลื่อนไหวร่างกาย/มนุษยสัมพันธ์หรือดนตรีซึ่งเป็นงานที่เหมาะสมที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาหลาย ๆ 
ด้าน และมีโอกาสได้เรียนรู้และปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการที่เขาชอบ งานนั้นจึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 

5.น าไปสู่การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยบุคคลต่าง ๆ เช่นเพื่อนนักเรียน 
ครูผู้ปกครอง หรือประเมินตนเอง ให้ทางเลือกในการปฏิบัติหรือใช้วิธีปฏิบัติได้หลากหลาย 
 
ขั้นการประเมินผล 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละครั้ง ครูต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินผล ซึ่งควรให้นักเรียนมีส่วน 
ร่วมในการก าหนดด้วย และควรแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้าถึงวิธีการและเกณฑ์ในการประเมิน  
การประเมินผลควรมีลักษณะ ดังนี้ 

✿ มีเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดชั้นปีที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้ 
✿ อธิบายลักษณะชิ้นงานหรือภาระงานที่คาดหวังได้อย่างชัดเจน 
✿ รวมอยู่ในกระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอนมีค าอธิบายคุณภาพงานที่ 

ชัดเจนและบ่งบอกคุณภาพงานในแต่ละระดับ 
✿ ใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับนักเรียนแต่ละคนแต่ละ 

กลุ่ม หรือทั้งชั้น 
✿ แจ้งผลการประเมินเกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียน เพื่อเทียบเคียงไปสู่มาตรฐาน 

ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนทราบเป็นระยะ 
✿ น าผลการประเมินเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตร 
✿ การประเมินผลงานที่ได้รับให้นักเรียนปฏิบัติและกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกิจกรรม 

ครูจะต้องก าหนดแนวการให้คะแนน เพ่ือตรวจสอบว่านักเรียนมีความรู้อะไร และท าอะไรได้บ้าง ตามที่ 
มาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดไว้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
 
3. การวัดผล ประเมินผล และงานทะเบียน เทียบโอนผลการเรียน 

3.1 การก าหนดระเบียบวัดและประเมินผล 
3.1.1 รว่มเป็นคณะกรรมการจัดท าระเบียบวัดและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วม
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ของทุกฝ่าย 

3.1.2 พิจารณายกร่างระเบียบประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
3.1.3 ประชาพิจารณ์โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
3.1.4 เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
3.1.5 ประกาศใช้ระเบียบ 
3.1.6 ปรับปรุง พัฒนา แก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
 
3.2 ภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

3.2.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
3.2.1.1 ครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินและตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา โดย 

ประเมินตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (มาตรฐานชั้นปี) 
3.2.1.2 ด าเนินการประเมินผลก่อนเรียน เพ่ือตรวจสอบ ปรับปรุงพื้นฐาน 

ของผู้เรียน 
3.2.1.3 ประเมินผลระหว่างเรียน หลังการเรียน และปลายปีเพื่อน าผลไปตัดสิน 

การผ่านผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและตัดสินผลการเรียนรายวิชา 
3.2.1.4 เลือกวิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมินอย่างหลากหลาย  

เน้นการประเมินสภาพจริงครอบคลุมสาระและเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน 
3.2.1.5 ซ่อมเสริม ปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

การประเมิน และส่งเสริมผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้พัฒนาการประเมินให้พัฒนาสูงสุดเต็ม
ความสามารถ 

3.2.1.6 การตัดสินการผ่านรายวิชาตามเกณฑ์การผ่านผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 (มาตรฐานชั้นปี)  ที่ก าหนด และประเมินให้ระดับผลการเรียนจากคะแนนการประเมินการผ่านผลการเรียนที่
คาดหวังทุกข้อร่วมกัน 

3.2.1.7 จัดการเรียนซ่อมเสริม และเรียนซ้ ารายวิชาที่ไม่ผ่านการตัดสินผลการเรียน  
และให้ประชุมพิจารณาให้ผู้เรียนที่มีผลการเรียนทุกรายวิชามีระดับการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง “1” ให้เรียนซ้ าชั้น 

3.2.1.8 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการประเมินและตัดสินผลการเรียน 
 

3.2.2 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.2.2.1 ครูผู้ควบคุมกิจกรรมเป็นผู้ประเมินและตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เป็นรายกิจกรรม 
3.2.2.2 ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ การผ่านจุดประสงค์ 

ของกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยพิจารณาจากจ านวนเวลาเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
3.2.2.3 ตัดสินผลการปฏิบัตกิิจกรรมเป็น 2 ระดับ คือ ผ่านและไม่ผ่าน โดยผู้ได้ 

รับการตัดสินให้ผ่านจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ด้าน 
3.2.2.4 ประเมินและตัดสินกิจกรรมการผ่านช่วงชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 

ก าหนด (ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการประเมินและตัดสินการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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3.2.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3.2.3.1 ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของสถานศึกษาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

3.2.3.2 ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
3.2.3.3 ก าหนดแนวการด าเนินการเป็นรายคุณธรรม โดยประเมินทั้งใน 

ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
3.2.3.4 ด าเนินการประเมินและสรุปผลเป็นรายปี 
3.2.3.5 การประเมินให้ผู้เรียนทราบและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
3.2.3.6 ประเมินผ่านช่วงชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 
3.2.4 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

3.2.4.1 ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการก าหนด 
มาตรฐานเกณฑ์แนวทางการประเมินและการซ่อมเสริมผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมินผลช่วงชั้น 

3.2.4.2 ประกาศแนวทางและวิธีการประเมิน 
3.2.4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
3.2.4.4 ด าเนินการประเมินปลายปีและประเมินผ่านช่วงชั้น 
3.2.4.5 ผู้บริหารอนุมัติผลการประเมิน 

 
3.2.5 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 

3.2.5.1 เตรียมตัวผู้เรียนใหม้ีความพร้อมที่จะรับการประเมิน 
3.2.5.2 เตรียมตัวบุคลากร สถานที่ และอ านวยความสะดวกในการรับการประเมิน 
3.2.5.3 สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และความส าคัญแก่ครูและผู้เรียน 
3.2.5.4 น าผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
 
3.3 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 

3.3.1 เข้ารับการอบรมพัฒนาการจัดสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล เพ่ือให้ครูได้มี 
ความรู้ความเข้าใจ 

3.3.2 จัดสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนที่คาดหวัง (มาตรฐานชั้นปี) 
สาระการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้และสภาพผู้เรียน 

3.3.3 น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องมือ และใช้เป็นเครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
3.3.4 พัฒนา ปรับปรุงให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 

3.4 งานทะเบียน 
3.4.1 ด าเนินการลงทะเบียน กรอกข้อมูลประวัติของนักเรียนในทะเบียนตามระเบียบ 
3.4.2 ออกเลขประจ าตัวให้กับนักเรียนใหม่ทุกคน 
3.4.3 รับมอบตัวนักเรียนและด าเนินงานเรื่องการย้ายเข้าและย้ายออกของนักเรียน
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ในช่วงระหว่างปีการศึกษา 

3.4.4 ส ารวจรายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น และจัดท ารายชื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
3.4.5 การจัดท ารายงานข้อมูลสถิติเก่ียวกับจ านวนนักเรียน 
3.4.6 ประสานงานกับกลุ่มท่ีดูแลนักเรียนเพ่ือแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ/จ านวน 

นักเรียน 
3.4.7 ด าเนินการด้านการย้าย ลาออก การเปลี่ยนแปลงทะเบียนนักเรียน 
3.4.8 งานเกี่ยวกับการจัดท าอนุมัติและรายงานผลการเรียนของนักเรียน 
3.4.9 งานเกี่ยวข้องกับการจัดท าและบริการเอกสาร หลักฐานทางการเรียนของ 

นักเรียน เช่น รบ. ต่าง ๆ หลกัฐานผลการเรียน ประกาศนียบัตร รวมทั้งหนังสือรับรองผลการเรียนทุก 
ประเภท 

3.4.10 ตรวจสอบความผูกพันของนักเรียนต่อฝ่ายหมวดงานอื่น ๆ ก่อนออก 
หลักฐานทางการเรียนให้ 

3.4.11 งานเก็บรักษาและรวบรวมสถิติข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน รวมทั้งเผยแพร่ 
และรายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ 

3.4.12 เก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับโปรแกรม OBEC 
3.4.13 งานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

3.5 การเทียบโอนผลการเรียน 
3.5.1 ประสานการจัดการวัดผลประเมินผลระดับสถานศึกษา 
✿ แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน จัดท ามาตรฐาน กรอบและเกณฑ์ 

การประเมิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา 
✿ จัดท าแผนการวัดผลและประเมินผล สร้างเครื่องมือแบบฟอร์มต่างๆ ในการด าเนิน 

การเทียบโอน 
✿ จัดและด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
✿ ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน 
3.5.2 เทียบโอนผลการเรียนจากการย้ายที่เรียนจากสถานประกอบการ จากพ้ืนฐาน 

การประกอบอาชีพ 
✿ พิจารณาหลักฐานการศึกษาแสดงถึงความรู้ความสามารถของผู้เรียน 
✿ พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง โดยการทดสอบ 
✿ จัดท าทะเบียนขอเทียบโอน ระเบียนผลการเรียน และออกหลักฐานการเรียน/ 

การเทียบโอน 
 

3.6 การตัดสินและอนุมัติผลการเรียนผ่านช่วงช้ัน 
3.6.1 นายทะเบียนของสถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนที่มี 

คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การจบช่วงชั้นของสถานศึกษา 
3.6.2 จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เรยีนที่จบช่วงชั้นพร้อมตรวจทานความถูกต้องไม่ให้มี 

ข้อผิดพลาดใด ๆทั้งสิ้น
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3.6.3 เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ เพ่ือให้เห็นชอบ 
3.6.4 ผู้บริหารสถานศึกษาออกค าสั่งแต่งตั้งผู้จัดท าเอกสารผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

ประกอบด้วย ผู้เขียน ผู้ทาน ผู้ตรวจ และมีนายทะเบียนเป็นหัวหน้า 
3.6.5 ผู้บริหารอนุมัติผลการเรียน โดยลงนามในเอกสารรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา 
3.6.6 จัดส่งเอกสารให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

3.7 การออกหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา 
3.7.1 การจัดท าเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

✿ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
✿ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.2) 
✿ แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
✿ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ปพ.4) 
✿ เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 
✿ เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) 
✿ ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 
✿ เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8) 
✿ สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9) 

 
เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ 

เป็นเอกสารส าคัญทางการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดท าขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการให้การรับรองผล 
การเรียนและวุฒิการศึกษาของผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับศักดิ์และสิทธิ์ตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับการ 
รับรองนั้นตลอดชีวิต ในขณะเดียวกันเอกสารที่จัดท าขึ้นนี้จะใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบ รับรอง และ 
ยืนยันวุฒิการศึกษาของผู้เรียนตลอดไป สถานศึกษาจึงต้องด าเนินการจัดท าโดยใช้แบบพิมพ์วิธีการจัดท า การ 
ควบคุม การตรวจสอบรับรองเอกสารเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีมาตรฐานในการด าเนินการอย่างเดียวกัน 
เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับ มีดังนี้ 

1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ.1) เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนตาม 
สาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้เรียนในแต่ละช่วงชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ 
ใช้เป็นหลักฐานแสดงสถานภาพและความส าเร็จในการศึกษาของผู้เรียนแต่ละคน และใช้เป็นหลักฐานในการ 
สมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าท างาน หรือด าเนินการในเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ข้อก าหนดของเอกสาร มีดังนี้ 

1.1 สถานศึกษาจะต้องจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียนโดยใช้แบบพิมพ์ที่ 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดเท่านั้น ซึ่งจัดซื้อได้จากหน่วยงานที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้จัดพิมพ์ 
จ าหน่าย เพ่ือให้ใช้เป็นแบบเดียวกัน และเกิดความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อเอกสารระหว่าง 
สถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ 

1.2 สถานศึกษาจะต้องจัดท าต้นฉบับระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียนทุกคนเก็บรักษา 
ไว้ตลอดไปและระมัดระวังดูแลรักษาไม่ให้ช ารุดเสียหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้เป็นอันขาด เพ่ือ
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล สถานศึกษาอาจเก็บข้อมูลในเอกสารนี้ไว้ในรูปของ CD-ROM หรือเทคโนโลยี
อ่ืนใดอีกทางหนึ่งก็ได้



๑๕ 

 

 
1.3 เมื่อผู้เรียนส าเร็จการศกึษาแต่ละช่วงสถานศึกษา ต้องจัดท าระเบียนแสดง 

ผลการเรียนให้แก่ผู้เรียนทุกคน โดยด าเนินการจัดท าตามที่ค าสั่งก าหนด 
1.4 กรณีผู้เรียนย้ายสถานศึกษาสถานศึกษาจะต้องจัดท าทะเบียนแสดงผลการเรียน 

ของนักเรียนในช่วงชั้นที่ก าลังศึกษาอยู่กรอกข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้ถูกต้อง สมบูรณ์ให้ผู้เรียนน าไปเป็นหลักฐาน
การสมัครเข้าเรียนที่สถานศึกษาใหม่ ให้สถานศึกษาใหม่ที่รับผู้เรียนไว้จัดท าต้นฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน
ของนักเรียนส าหรับผู้เรียนใหม่โอนผลการเรียนและใช้เอกสารที่จัดท าให้ใหม่ บันทึกผลการเรียนของผู้เรียน
ต่อไป ส่วนต้นฉบับจากสถานศึกษาเดิมให้ถ่ายเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบควบคู่กับเอกสารที่
จัดท าขึ้นใหม่ 

1.5 กรณีผู้เรียนรับระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียนของตนไปแล้วเกิดการช ารุด 
สูญหาย ถ้าผู้เรียนต้องการเอกสารฉบับใหม่ ให้สถานศึกษาออกเอกสารฉบับใหม่แก่ผู้เรียน โดยคัดลอกจาก
ต้นฉบับเอกสารที่เก็บรักษาไว้โดยหัวหน้าสถานศึกษาและนายทะเบียนที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นเป็นผู้ลงนาม 

1.6 กรณีผู้เรียนต้องการระเบียนแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษให้ออกเอกสาร 
ตามข้อมูลเดิมของต้นฉบับเอกสารด้วยภาษาอังกฤษ 

1.7 กรณีต้นฉบับเอกสารเกิดการสูญหายให้แจ้งยกเลิกการใช้เอกสาร 
 
2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) (ปพ.2) เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้กับ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีและผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อแสดงศักดิ์และสิทธิ์ของผู้ส าเร็จ 
การศึกษา และรับรองวุฒิการศึกษาของผู้เรียนให้ผู้เรียนน าไปใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของตน 
ข้อก าหนดของเอกสาร มีดังนี้ 

2.1 เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล 
2.2 เป็นเอกสารที่ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา โดยสมบูรณ์ดังนี้ 

✿ ผู้ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) 
2.3 กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ก าหนดรูปแบบเอกสาร ใบแทนเอกสาร และใบแปล 

เอกสาร เพ่ือให้สถานศึกษาน าไปใช้ออกให้แก่ผู้เรียนที่จบการศึกษา โดยสถานศึกษาเป็นผู้ควบคุมการจัดท าการ
เก็บรักษาและการออกเอกสารทั้งการออกใบแทนเอง 

2.4 กรณีผู้เรียนรับเอกสารไปแล้วถ้าผู้เรียนมีความประสงค์ขอรับเอกสารนี้ใหม่ 
สถานศึกษาจะต้องออกเป็นใบแทนให้โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกต่างจากเอกสารจริงตามรูปแบบที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

2.5 สถานศึกษาจะต้องเก็บรักษาและควบคุมแบบพิมพ์ของเอกสารให้ปลอดภัยอย่าให้ 
ช ารุดสูญหายหรือมีผู้น าไปใช้ในทางมิชอบเป็นอันขาด 
 
3. แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) เป็นแบบบันทึกรายงานรายชื่อและข้อมูลของผู้ส าเร็จ 
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบยืนยัน และรับรอง 
ความส าเร็จ และวุฒิการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละคนต่อเขตพ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อก าหนดของเอกสาร มีดังนี้ 

3.1 เอกสารส าหรับบันทึกรายงานรายชื่อและข้อมูลผู้ส าเร็จหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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แต่ละช่วงชั้น ได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส าหรับหลักสูตรการศึกษา 9 ปี (ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3) 

3.2 ให้สถานศึกษาใช้แบบพิมพ์เอกสารตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
3.3 ให้สถานศึกษาจัดท าเอกสารนี้ส าหรับช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 จ านวน 1 ชุด  

เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา ส าหรับช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สถานศึกษาจัดท าเอกสารนี้ 
จ านวน 3 ชุด เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา 1 ชุด ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 ชุดและกระทรวงศึกษาธิการ 
อีก 1 ชุด ที่เก็บรักษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นเอกสารต้นฉบับ 

3.4 สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก็บรักษาเอกสารนี้จะต้องดูแลรักษาเอกสารนี้อย่าให้ 
ช ารุดสูญหายหรือข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นอันขาด และต้องเก็บรักษาไว้ในสถานที่มีความปลอดภัยไว้
ตลอดไปเพ่ือความสะดวกในการค้นหาข้อมูล สถานศึกษาอาจเก็บข้อมูลในเอกสารนี้ไว้ในรูปของ CD-ROM 
หรือเทคโนโลยีอ่ืนใดอีกทางหนึ่งก็ได้ 

3.5 สถานศึกษาจะต้องจัดท าส่งเอกสารที่จัดท าเรียบร้อยแล้วไปให้หน่วยงานที่ 
ก าหนดภายในเวลา 30 วัน หลังจากผู้เรียนได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา 
 
เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาด าเนินการเอง 

เป็นเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่สถานศึกษาจัดท าขึ้น เพ่ือใช้ส าหรับบันทึกตรวจสอบรายงาน และ 
รับรองข้อมูลผลการด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามภารกิจในการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาในลักษณะ
ต่าง ๆ ดังนี้เพื่อให้การจัดท าเอกสารของสถานศึกษามีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งแต่ละ
สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ท าให้เกิดความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการด าเนินการของสถานศึกษา จึงให้แต่
ละสถานศึกษาสามารถด าเนินการออกแบบจัดท าและควบคุมการใช้เอกสารหลักฐานการศึกษาส่วนหนึ่งได้เอง 
เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาสามารถด าเนินการเองที่ก าหนดในแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล
การเรียน มีดังนี้ 

1. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) เป็นเอกสารรายงานพัฒนาการด้าน 
คุณลักษณะของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อ่ืนที่สถานศึกษา 
ก าหนดขึ้น เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นพิเศษเพ่ือการแก้ปัญหาหรือสร้างเอกลักษณ์ให้ผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ของ 
โรงเรียน เป็นการรายงานผลการประเมินที่แสดงถึงสภาพหรือระดับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้นสถานศึกษาจะต้องจัดท าเอกสารนี้ให้ผู้เรียนทุก ๆ คน 
ควบคู่กบัระเบียนแสดงผลการเรียน เพ่ือน าไปใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณลักษณะของผู้เรียน เพ่ือประกอบในการ 
สมัครเข้าศึกษาต่อหรือสมัครท างาน ข้อก าหนดของเอกสาร มีดังนี้ 

1.1 เป็นเอกสารแสดงพัฒนาการ หรือสภาพของคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละ 
ประการของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น ข้อมูลที่จะบันทึกในเอกสารสถานศึกษา สามารถก าหนดตามความ
เหมาะสม ดังนี้ 
 

✿ เลขที่เอกสาร 
✿ ชื่อสถานศึกษา 
✿ ช่วงชั้นที่เรียน 
✿ ชื่อ-สกุลและข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน
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✿ รายการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อ่ืน ๆ 
✿ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละประการ 
✿ รูปถ่ายของผู้เรียน 
✿ ลายมอืชื่อของผู้จัดท าเอกสาร 
✿ ลายมือชื่อของหัวหน้าสถานศึกษาและประทับตราสถานศึกษา 
✿ วัน เดือน ปีที่ออกเอกสาร สถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบและจัดท าเอกสารให้ 

มีความสวยงามและคงทนถาวรสามารถเก็บรักษาไว้ได้ตลอดไป 
1.2 สถานศึกษาจะต้องออกเอกสารนี้ให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละช่วงชั้นให้สอดคล้องกับ 

เกณฑ์การผ่านช่วงชั้นต่าง ๆ และต้องจัดท าส าเนาเอกสารที่ออกให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาเก็บรักษาตลอดไปด้วย 
1.3กรณีผู้เรียนรับเอกสารนี้ไปแล้วถ้ามีความประสงค์จะรับเอกสารนี้ใหม่สถานศึกษา 

จะต้องออกเป็นใบแทนให้โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกต่างจากเอกสารจริงตามลักษณะที่สถานศึกษาก าหนด 
และจะมีข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารจริง คือ 

✿ อ้างเลขที่ของเอกสารจริงที่เคยออกให้ไปแล้ว 
✿ สาเหตุของการออกเอกสารใบแทน 

1.4 สถานศึกษาจะต้องเก็บรักษาต้นฉบับเอกสาร และควบคุมแบบฟอร์มของเอกสารให้ 
ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล หรือมีผู้ใดน าไปใช้ในทางมิชอบเป็นอันขาด 

✿ ให้ผู้เรียนเก็บรักษาเอกสารนี้ไว้เป็นหลักฐานจากการศึกษาเช่นเดียวกับระเบียน 
แสดงผลการเรียน (ปพ.1) เพราะจะต้องน าไปแสดงเพ่ือการสมัครเข้าศึกษาต่อหรือสมัครงานควบคู่กัน 
 

2. เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) เป็นเอกสารส าหรับผู้สอนใช้บันทึกเวลา
เรียนข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียนและข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละ
คนที่เรียนในห้องหรือกลุ่มเดียวกันเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม 
และตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบ ยืนยันสภาพการเรียน การมีส่วน 
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน ข้อก าหนดของเอกสาร มีดังนี้ 
 

2.1 ใช้บันทึกเวลาเรียน ข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียน และข้อมูลการ 
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้งห้องหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมกัน โดยบันทึกเป็นรายบุคคล 

2.2 ข้อมูลที่จะบันทึกในเอกสารสถานศึกษา สามารถพิจารณาก าหนดได้ตามความเหมาะสม 
✿ ข้อมูลของสถานศึกษา 
✿ ชื่อ-สกุลผู้สอนหรือที่ปรึกษา 
✿ ชื่อ-สกุลและเลขประจ าตัวประชาชนของผู้เรียนทุกคนที่เรียนในห้องหรือกลุ่ม 

ที่เรียนร่วมกัน  
✿ ก าหนดลักษณะการใช้เวลาในการเข้าเรียนหรือร่วมกิจกรรมการเรียน  

ผู้เรียนในช่วงเวลาที่สถานศึกษาก าหนดให้เป็นเวลาเรียน จ าแนกเป็นเวลามา มาสาย ป่วย ลา ขาด 
✿ สรุปรวมเวลาเรียนของผู้เรียนแต่ละคน
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✿ เวลาเรียนของแต่ละคนคิดเป็นร้อยละของเวลาเรียนเต็ม 
✿ รายการผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี (ของรายวิชาที่ใช้เอกสาร) 
✿ ระดับผลการเรียน 
✿ เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียน 
✿ รายการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
✿ เกณฑ์หรือข้อบ่งชี้ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
✿ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
✿ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน 

 
ลักษณะการบันทึกข้อมูล 

(1) การบันทึกเวลาเรียนตามลักษณะเวลาเรียนของแต่ละวิชา โดยบันทึกเวลาเรียนของผู้เรียนทั้งห้อง 
หรือกลุ่มตลอดการเรียนในแต่ละรายวิชา 

(2) การบันทึกข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนให้บันทึกคะแนนและข้อมูลการวัดและ 
ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชา โดยบันทึกข้อมูลของทุกคนในห้องหรือกลุ่มเดียวกันจากผู้ประเมินทุกฝ่ายไว้ 
ในเอกสารเล่มเดียวกันให้เสร็จสมบูรณ์แต่ละรายวิชา 

(3) การบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้บันทึกผลการประเมินผู้เรียนทุกคนในห้อง 
หรือกลุ่มเดียวกันจากผู้ประเมินทุกฝ่ายไว้ในเอกสารเล่มเดียวกัน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้บันทึกผลการ 
ประเมิน อาจบันทึกเป็นคะแนนที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแต่ละประเภทหรือบันทึกเป็นเส้น 
พัฒนาการ (Profile) หรือค าบรรยายคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละประการได้ 

(4) การบันทึกผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ให้บันทึกผลการ 
ประเมินผู้เรียนทุกคนในห้อง หรือกลุ่มเดียวกันจากผู้ประเมินที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในเอกสารเล่มเดียวกัน 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้บันทึก 

(5) การออกแบบและจัดท าเอกสารสถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบจัดท าเอกสาร โดยค านึงถึงความถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูล ความสะดวกชัดเจนในการบันทึกข้อมูลการน าเอกสารไปใช้เป็นส าคัญ 
สถานศึกษาอาจออกแบบให้บันทึกข้อมูลในข้อ 1) 2) และ 3) ไว้ในเล่มเดียวกันหรือแยกกันก็ได้ 

(6) กรณีผูเ้รียนย้ายสถานศึกษาระหว่างปี (ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3, 4-6 และชั้น 
มัธยมศึกษาปทีี่ 1-3) ให้สถานศึกษาจัดท าใบแจ้งจ านวนเวลาเรียน ข้อมูลผลการเรียนผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียนในปีหรือ
ภาคเรียนที ่ก าลังเรียน โดยคัดลอกจากเอกสารนี้ให้ผู้เรียนน าไปให้สถานศึกษาที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อใช้เป็น
ข้อมูลส าหรับรวมกับข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษาใหม่เป็นข้อมูลผลการพัฒนาของผู้เรียนต่อไป 

(7) แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เมื่อใช้กรอกข้อมูลแล้ว สถานศึกษาควรเก็บข้อมูลไว้เป็น 
หลักฐานส าหรับตรวจสอบเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี 
 

3. เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) เป็นเอกสารส าหรับบันทึกข้อมูล 
ที่เก่ียวกับผลการเรียน พัฒนาการในด้านต่างๆ และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้เรียน ทั้งที่สถานศึกษาและที่บ้านเพ่ือใช้ 
ส าหรับสื่อสารระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองของผู้เรียนให้รับทราบและเกิดความเข้าใจในตัวผู้เรียนร่วมกัน
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ข้อก าหนดของเอกสารมีดังนี้ 

3.1 เป็นเอกสารส าหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
3.2 ข้อมูลที่บันทึกในเอกสารสถานศึกษาสามารถพิจารณาก าหนดตามความเหมาะสม 

✿ ข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียนและเลขประจ าตัวประชาชนของผู้เรียน 
✿ เวลาเรียน 
✿ การวัดผลและประเมินผลการเรียนและการตัดสินผลการเรียน 
✿ ผลงานหรือความส าเร็จที่น่าภาคภูมิใจ (เป็นการน ารายชื่อผลงานดีเด่น 

ของผู้เรียน ทั้งที่เกิดจากการเรียนโดยตรง และเกิดจากการด าเนินงานส่วนตัวมาบันทึกไว้ปีละ 1-2 ชิ้นโดย
ผู้เรียนเป็นผู้กรอกแล้วให้ผู้ปกครองและสถานศึกษาร่วมกันรับรองและแสดงความคิดเห็นต่อผลงานแต่ละชิ้น) 

✿ ความเห็นชอบของสถานศึกษาและผู้ปกครองที่มีต่อผู้เรียนเกี่ยวกับผลการเรียน 
✿ รายการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
✿ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละประการ อาจรายงาน 

ผลการประเมินมเป็นเส้นพัฒนาการ (Profile) หรือค าบรรยายสรุปสภาพของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็ได้ 
✿ รายการกิจกรรมและผลการประเมินกิจกรรม 
✿ ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
✿ รูปถ่ายของผู้เรียน 
✿ ลายมือชื่อของผู้จัดท าเอกสาร 
✿ ลายมือชื่อของหัวหน้าสถานศึกษาและประทับตราสถานศึกษา 
✿ วัน เดือน ปีที่รายงานข้อมูล 
✿ ข้อมูลที่สถานศึกษาเห็นสมควรน ามาบันทึกไว้ 

3.3 สถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบจัดท าเอกสารนี้ใช้เองให้เหมาะสมกับสถานศึกษาของตน 
3.4 สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันและส่งเอกสารนี้ให้ผู้ปกครอง 

ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการบันทึกข้อมูลใหม่ๆ ไม่ควรน้อยกว่าภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
3.5 กรณีผู้เรียนย้ายสถานศึกษาให้ผู้เรียนน าเอกสารรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนราย 

บุคคล ฉบับที่ก าลังใช้อยู่ไปให้สถานศึกษาแห่งใหม่ เพื่อใช้ดุลพินิจว่าจะใช้เอกสารฉบับเดิมต่อไปหรือจัดท า
เอกสารใหม่ ถ้าสถานศึกษาแห่งใหม่จะท าเอกสารใหม่ เมื่อคัดลอกข้อมูลจากเอกสารเดิมลงในเอกสารใหม่แล้ว
ให้คืนเอกสารเดิมแก่ผู้เรียนน าไปเก็บรักษาไว้ 

3.6 ให้ผู้เรียนเก็บสะสมเอกสารนี้ไว้ให้ครบถ้วนตลอดเวลา การศึกษาตามหลักสูตร 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทั้ง 12 ปีโดยเก็บรวมไว้กับระเบียนสะสม (ปพ.8) 
 

4. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผู้เรียนเป็นการเฉพาะกิจ เพื่อ 
รับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว ทั้งในกรณีผู้เรียนยังไม่ส าเร็จการศึกษาและส าเร็จ 
การศึกษาแล้วข้อก าหนดของเอกสาร มีดังนี้ 

4.1 เป็นเอกสารรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราวสถานศึกษา
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ออกให้แก่ผู้เรียน เพื่อน าไปใช้แทนระเบียนแสดงผลการเรียน แบบแสดงพัฒนาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หรือหลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษาในการสมัครสอบสมัครงานหรือศึกษาต่อ 

4.2 เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น 
4.3 ข้อมูลที่จะบันทึกในเอกสารสถานศึกษา สามารถพิจารณาก าหนดได้ตามความเหมาะสม 

✿ ชื่อสถานศึกษาและสถานที่ต้ัง 
✿ ชื่อ-สกุลผู้เรียน เลขประจ าตัวนักเรียนและเลขประจ าตัวประชาชน 
✿ สถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนที่สถานศึกษาให้การรับรอง 
✿ วัน เดือน ปีที่ออกเอกสาร 
✿ รูปถ่ายของผู้เรียน 
✿ ลายมือชื่อผู้จัดท าเอกสาร 
✿ ลายมือชื่อผู้บริหารสถานศึกษา 

4.4 สถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบจัดท าและควบคุมการออกเอกสารเอง 
4.5 ใบรับรองผลการเรียนมีช่วงเวลารับรอง 120 วัน 

 
5. เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8) เป็นเอกสารส าหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและ 

ผลงานด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนทั้งท่ีสถานศึกษาและที่บ้าน เพ่ือประโยชน์ในการแนะแนวผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน 
ข้อก าหนดของเอกสาร มีดังนี้ 

5.1 รายการส าหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคล 
5.2 สถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบจัดท าเอกสารให้เหมาะสมกับสถานศึกษาของตนและ 

ให้มีความคงทนสามารถเก็บรักษาและใช้ต่อเนื่องได้ตลอด 12 ปี 
5.3 เป็นเอกสารที่ผู้เรียนใช้ต่อเนื่องกันได้ตลอด 12 ปีทั้งกรณีศึกษาในสถานศึกษา 

เดียวกันหรือย้ายสถานศึกษาหรือเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา 
 

6. สมุดบันทึกผลการเรียนรู้(ปพ.9) เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าขึ้น เพื่อบันทึกรายการรายวิชา 
ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนจะต้องเรียนในแต่ละช่วงชั้น ตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา พร้อมด้วยผลการ 
ประเมินผลการเรียนของแต่ละรายวิชา เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผู้เรียน ส าหรับใช้ศึกษาและน าไป 
แสดงให้บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจได้ทราบโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ ของ 
สถานศึกษา พร้อมด้วยผลการเรียนของผู้เรียนจากการเรียนแต่ละรายวิชา กรณีที่ผู้เรียนย้ายสถานศึกษา ข้อมูล 
ในสมุดบันทึกผลการเรียนรู้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอนผลการเรียน จาก 
สถานศึกษาเดิมไปเป็นผลการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาใหม่ 

6.1 การจัดท าสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9) 
✿ สถานศึกษาต้องจัดท าสมุดบันทึกผลการเรียนรู้(ปพ.9) โดย 

สถานศึกษาด าเนินการออกแบบและจัดท าแบบพิมพ์ของเอกสารเอง ควรออกแบบให้มีความสวยงาม สะดวกใน
การใช้และมีความคงทนถาวรไม่ฉีกขาดหรือช ารุดเสียหายง่าย เพื่อให้ผู้เรียนเก็บรักษาไว้ตลอดไปส าหรับเป็น
หลักฐานแสดงโครงสร้างหลักสูตรรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเองซึ่งผู้เรียนเอง
อาจจะต้องน าไปแสดงเป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดที่ผู้เรียนจะต้อง
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แสดงรายละเอียดของผลการเรียนตามหลักสูตรที่ได้ศึกษามา เนื่องจากหลักสูตรของแต่ละสถานศึกษาไม่
เหมือนกัน 

✿ ลักษณะของสมุดบันทึกผลการเรียนรู้(ปพ.9) ควรออกแบบเป็นสมุด 
บรรจุรายวิชาทั้งหมดท่ีสถานศึกษาสร้างขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนในแต่ละช่วงชั้นและข้อมูลอ่ืน ดังนี้ แต่ละ
รายวิชาควรบรรจุข้อมูล ดังนี้ 

✿ ชื่อรายวิชา 
✿ รหัสของรายวิชา 
✿ น้ าหนัก/เวลาเรียนของรายวิชา 
✿ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
✿ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
✿ ค าอธิบายรายวิชา 
✿ ผลการเรียนรู้ด้านคุณภาพและปริมาณ 
✿ ลายมือชื่อผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
✿ กรณีผู้เรียนออกจากสถานศึกษาระหว่างช่วงชั้น ให้สถานศึกษากรอกข้อมูล 

ผลการเรียนทั้งหมดของผู้เรียนที่เรียนได้รายวิชาที่อยู่ระหว่างก าลังศึกษา ให้กรอกผลการเรียนเท่าที่มีทั้งหมด 
รวมทั้งจัดท าสรุปผลการเรียนตามท่ีเป็นจริงด้วย ให้ผู้เรียนน าสมุดนี้ไปมอบให้สถานศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลในการขอเทียบโอนผลการเรียนต่อไป 

✿ เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนหรือสิ้นปีการศึกษา ให้สถานศึกษาส่งสมุดบันทึกผล 
การเรียนรู้ (ปพ.9) ที่บันทึกผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่เรียนในปีนั้น ๆ แล้วให้ผู้ปกครองรับทราบพร้อมกับ
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) 

✿ เมื่อผู้เรียนจบช่วงชั้น ให้สถานศึกษาสรุปผลการเรียนตามรายการในแบบฟอร์ม 
สรุปผลการเรียนตลอดช่วงชั้น แล้วมอบสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9) ให้ผู้เรียนน าไปเก็บรักษา 
และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงผลการเรียนของตนต่อไป 

✿ กรณีผู้เรียนออกจากสถานศึกษาระหว่างจบช่วงชั้น ให้สถานศึกษากรอก 
ข้อมูลผลการเรียนทั้งหมดของผู้เรียนที่เรียนได้รายวิชาที่อยู่ระหว่างก าลังศึกษาให้กรอกผลการเรียนเท่าที่มี
ทั้งหมด รวมทั้งจัดท าสรุปผลการเรียนตามท่ีเป็นจริงด้วย ให้ผู้เรียนน าสมุดนี้ไปมอบให้สถานศึกษาท่ีเข้าศึกษา
ใหม่ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการขอเทียบโอนผลการเรียนต่อไป 

6.2 การออกใบสุทธิและใบรับรองสถานศึกษา (พ้นก าหนด 10 ปี) 
✿ เมื่อมีผู้มายื่นขอให้สถานศึกษาออกใบสุทธิและใบรับรองที่ขอรับเมื่อพ้น 

ก าหนด10 ปีให้ผู้บริหารสถานศึกษาตรวจสอบว่า จบการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวจริงหรือไม่ แล้วจึงออก
ใบสุทธิหรือใบรับรองได้โดยปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ 

6.3 การออกใบสุทธิและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา (กรณีสูญหายหรือเสียหาย) 
✿ เมื่อมีผู้มายื่นขอให้สถานศึกษาออกใบสุทธิหรือหนังสือรับรองความรู้ใน 

กรณีท่ีเอกสารเดิมเกิดการสูญหายหรือเสียหายให้สถานศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 
1) ให้ผู้ขอแจ้งความถึงเหตุแห่งการสูญหายหรือเสียหายต่อเจ้าพนักงานต ารวจเพื่อลงบันทึกประจ าวัน 
2) ยื่นค าร้องพร้อมแนบเอกสารการแจ้งความต่อสถานศึกษา
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3) สถานศึกษาตรวจหลักฐานทางทะเบียนที่เกี่ยวข้อง 
4) ออกใบแทนใบสุทธิหรือหนังสือรับรองความรู้ 
5) ลงบันทึกในหมายเหตุประจ าวันของสถานศึกษาไว้เป็นหลักฐาน 
6) จัดท าทะเบียนการออกหนังสือรับรองความรู้ 

 
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.1 ศึกษาและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์วิจัย และการน าผลวิจัยมาใช้ในการ 
บริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

4.2 ศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
4.3 ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของ 

ผู้เรียน 
4.4 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลและผลงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนา 

คุณภาพนักเรียนในความรับผิดชอบ 
4.5 สร้างเครือข่ายในการศึกษา วิเคราะห์วิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียนระหว่าง 

โรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา และส่วนกลาง 
4.6 วิจัย ประเมินผล เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

 
5. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 

5.1 ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา การจัดหา การเลือก การใช้และการประเมินคุณภาพสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการของ 
สถานศกึษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กปกติและเด็กพิการเรียนร่วม 

5.2 จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างหลากหลาย เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนา
งานด้านวิชาการ 

5.3 เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ผ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการ จากคณะกรรมการของ 
สถานศึกษา คณะกรรมการของ สพท. และหรือกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โดยด าเนินการคัดเลือกในรูปของ 
คณะกรรมการและประเมินการใช้สื่ออย่างสม่ าเสมอ 

5.4 ผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งประเมินคุณภาพสื่อฯ เพื่อเลือกใช้ 
ประกอบการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

5.5 มีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา 
5.6 ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และแลกเปลี่ยนการใช้สื่อ นวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัย ส าหรับใช้จัดการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการกับสถานศึกษา 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรในท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานและสถาบันอ่ืน ๆ 

5.7 ประเมินผลการผลิต จัดหา พัฒนา และใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่าง 
ต่อเนื่อง 

5.8 เผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่ครูผลิตและพัฒนาให้เพ่ือนครู 
สถาบันการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการ 
พัฒนาวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
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6. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

6.1 ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพทั้งในและนอกสถานศึกษาท้ังในและนอก 
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัด 

6.2 จัดท าเอกสารรวบรวมเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครูบุคลากร ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน 
สถานศึกษาอ่ืน ๆ ที่จัดการศึกษาบริเวณใกล้เคียง 

6.3 มีส่วนร่วมในการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ 
6.4 ประสานความร่วมมือ วางแผนกับสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานที่จัด 

การศึกษา โดยส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ที่แต่ละแหล่งมีเพ่ือใช้ประโยชน์ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
6.5 มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนให้เพื่อนครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ทั้งภายในและ 

ภายนอกสถานศึกษา โรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
7. งานห้องสมุด 

7.1 มีส่วนร่วมในการจัดหาหนังสือ เอกสาร วิทยาการวัสดุอุปกรณ์ส าหรับให้บริการแก่นักเรียน 
บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนอย่างเพียงพอและทันสมัย 

7.2 ศึกษาการจัดระบบการเก็บข้อมูล ทะเบียนหนังสือ เอกสารประเภทต่าง ๆ ให้บริการยืม-คืน 
หนังสือ ซ่อมบ ารุงเอกสารและสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

7.3 มีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องสมุด ทั้งการบริการบุคลากรในโรงเรียนและการให้บริการชุมชน 
7.4 มีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาห้องสมุดให้เป็นสถานที่ที่สามารถสร้างองค์ความรู้และพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ 
7.5 ใช้บริการเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ และเคลือบพลาสติกเอกสารต่อหน่วยงานในโรงเรียน 
7.6 ดูแลและประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้อินเทอร์เน็ต 
7.7 มีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูนักเรียน และบุคคลในชุมชนรักการอ่าน 

และการเรียนรู้เช่น สัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมรักการอ่าน เป็นต้น 
7.8 สรุปรายงานผลการปฏิบตัิงานเสนอต่อผู้บริหารทุกภาคเรียน 
7.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่โรงเรียนมอบหมายเกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุด 

 
8. งานนิเทศการศึกษา 

8.1 ศึกษาระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
✿ ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา 
✿ ร่วมวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับ 

สถานศึกษา 
✿ จัดท าเครื่องมือนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน 

8.2 ด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย 
✿ สร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง 
✿ ก าหนดปฏิทินการนิเทศ
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✿ ด าเนินการตามแผนนิเทศ 

8.3 ประเมินผลระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
✿ ตั้งคณะกรรมการประเมินผลการนิเทศ 
✿ จัดท าเครื่องมือประเมินผลการนิเทศ 
✿ ประเมินผลการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 

8.4 ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการ 
เรียนการสอนของสถานศึกษา 

✿ ขอความร่วมมือเป็นวิทยากร พัฒนาผู้นิเทศเก่ียวกับความรู้และทักษะการนิเทศ 
งานวิชาการ การเรียนการสอนและการสร้างเครื่องมือนิเทศ 

✿ ขอความร่วมมือประเมินระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
8.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบการนิเทศภายในกับสถานศึกษาอ่ืนหรือ 

เครือข่ายการนิเทศภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
✿รวบรวมข้อมูลสถานศึกษาที่จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาดีเด่น 
✿ศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาดีเด่น 
✿พัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยหัวหน้ากลุ่มสาระและผู้บริหารแบบ 

กัลยาณมิตรหรือระหว่างครูผู้สอน ศึกษาสถานการณ์โลกและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง เพื่อเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ 
และประสบการณ์เดิม 

✿ปรับปรุง พัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องจนเกิดผลดีต่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
✿แลกเปลี่ยนประสบการเรียนรู้ระหว่างครูกลุ่มสาระ สถานศึกษาหรือสถานบันอ่ืน ๆ 

 
9. งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 

9.1 จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กฎกระทรวงก าหนด ดังนี้ 
9.1.1 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
9.1.2 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
9.1.3 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าป ี
9.1.4 การด าเนินงานตามแผน 
9.1.5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
9.1.6 การประเมินคุณภาพการศึกษา 
9.1.7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
9.1.8 การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการจัดระบบการประกัน 

คุณภาพภายในสถานศึกษา ควรยึดหลักการการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สพท. และ 
สพฐ. (สวก.)เป็นต้น 
 

9.2 จัดโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในสถานศึกษา
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9.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยมีอ านาจและหน้าที่ มีดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(2) ก ากับติดตาม ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
(3) เสนอสถานศึกษาแต่งตั้งคณะบุคคลท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานการ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (รายงานประจ าปี) ทั้งนี้ให้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ไว้ในค าสั่งแต่งตั้ง 
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้รับทราบอย่างทั่วถึง 

9.4 สร้างความตระหนัก เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

9.5 บุคลากรภายในสถานศึกษาร่วมจัดท าแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา เพ่ือการยอมรับและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน 

9.6 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมภารกิจ และสามารถแสดงถึง 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างพอเพียง ถูกต้องชัดเจน เป็น 
ปัจจุบัน และสามารถจัดเก็บเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

9.7 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหรือ
การศึกษาปฐมวัย และสามารถเพ่ิมเติมเฉพาะในส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้ 

9.8 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา และจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีรองรับ โดยควรค านึงและครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ 

(1) เป็นแผนที่ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความจ าเป็นของสถานศึกษาอย่าง 
เป็นระบบ 

(2) ก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์ผลผลิต และสภาพความส าเร็จของการพัฒนา 
เช่น ผลสัมฤทธิ์ในวิชาการหลัก คุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นต้น ซึ่งก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ชัดเจน และเป็น 
รูปธรรม 

(3) ก าหนดวิธีการด าเนินงาน/กลยุทธ์ที่มีหลักวิชา ผลวิจัยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้ 
และสามารถน าไปสู่เป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้ 

(4) ก าหนดแหล่ง/หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและเกี่ยวข้องในแต่ละด้าน 
(5) ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ และการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนไว้ 

ให้ชัดเจน 
(6) ก าหนดแผนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

9.9 จัดท าแผนการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
9.10 ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนกลยุทธ์ 
9.11 ด าเนินการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 

คุณภาพ/แผนกลยุทธ์ 
9.12 ประเมินผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาที่ก าหนด 
9.13 จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี (รายงานประจ าปี) เสนอหน่วยงานต้น

สังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



๒๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


