
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ขอบข่ายงานวชิาการ 

                    โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวยีร์ คอนแวนตเ์ป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สังกดัส านกับริหารงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ไดศึ้กษาวเิคราะห์ภาพรวมของโรงเรียน  จากยทุธศาสตร์  นโยบาย  ขอบเขต

ภารกิจของโรงเรียน  ตลอดจนศกัยภาพของโรงเรียนและหลกัสูตรท่ีใชใ้นปัจจุบนั จึงไดก้ าหนดขอบข่ายและบทบาท

หนา้ท่ีในการบริ จึงไดก้ าหนดขอบข่ายและบทบาทหนา้ท่ีในการบริหารงานท่ีเอ้ือกบัการปฏิบติังานไว ้7 งาน ดงัน้ี 

1. งานหลกัสูตร 

2. งานพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

3. งานวดัผลประเมินผล 

4. งานทะเบียน 

5. งานวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษา  

6. งานนิเทศภายใน 

7. งานหอ้งสมุดและศูนยก์ารเรียนรู้ 

    ฝ่ายวชิาการไดจ้ดัวางตวับุคลากรเพี่อใหก้ารปฏิบติังานตามขอบข่ายการบริหารงานด าเนินการอยา่งมี

ประสิทธิภาพดงัน้ี 

1. งานหลกัสูตร 

     จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวยีร์คอนแวนต ์ ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัศสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเซนตฟ์รังซีส

ซาเวยีร์คอนแวนต ์ปีการศึกษา 2554 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2554  ดงัน้ี 

1.1 จดัท าโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในทุกระดบัชั้น  
1.2 จดัท าแผนการเรียน  ก าหนดเวลาเรียน  ค่าน ้าหนกั หรือหน่วยกิต 

1.3 จดัท าหลกัสูตรสาระการเรียนรู้ และหลกัสูตรชั้นปีในทุกรายวชิา 

1.4  ร่วมกบัฝ่ายบุคลากรในการจดัอตัราก าลงัคน 

1.5  จดัท าตารางสอนของโรงเรียนในทุกระดบัชั้น 

              1.6 ประเมินการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวยีร์ คอนแวนต์ 



 
 

 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการ 

1. วางแผนการด าเนินงานวชิาการ ก าหนดสาระรายละเอียดของหลกัสูตรระดบั 
สถานศึกษา และแนวการจดัสาระการเรียนรู้  

2. จดัท าคู่มือการบริหารงานวชิาการ  
3. นิเทศ ก ากบั ติดตาม ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร การจดักระบวนการเรียนรู้ การวดัและ

ประเมินผล การแนะแนวให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตรแกนศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องคก์รต่าง ๆ และชุมชน เพื่อใหก้ารใชห้ลกัสูตรเป็นไปอยา่งมี

คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
5. ประชาสนมัพนัธ์หลกัสูตรและการใชห้ลกัสูตรแก่นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตลอดจนน า

ขอ้มูลยอ้นกลบัมาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงและพมันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
6.  ด าเนินการพฒันาและการใชห้ลกัสูตรตามโครงการ  และกิจกรรมตามภาระงานท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติั

การประจ าปี ฝ่ายวชิาการ 
7. ประเมินการจดักระบวนการเรียนการสอนของครูผูส้อน ประเมินโครงการ/กิจกรรมและประเมินผลการใช้

หลกัสูตรสถานศึกษา สรุปรายงาน 
8. น าผลการประเมินการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษามาวางแผนพฒันาการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาในปี

การศึกษาต่อไป  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Flow Chart แสดงข้ันตอนการท างานการบริหารหลกัสูตร 
 

 

เร่ิมต้นการจัดท าหลกัสูตร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

               
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหาร

หลกัสตูรและงานวชิาการ 

1. ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 /หลกัสูตรสถานศึกษา 

2. ศึกษานโยบายการปรับปรุงหลกัสูตรของหน่วยงานตน้สงักดั 

3. ศึกษาศกัยภาพของหลกัสูตรจากการวเิคราะห์แบบนิเทศ ก ากบั ติดตาม และ

ประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 

3. ส ารวจความต้องการของผู้ปกครองในจดัการเรียนการสอนในหลกัสตูร 

4. ศกึษาความพงึพอใจของ ผู้ปกครอง นกัเรียน ครู และชมุชน  

คณะกรรมการบริหาร

หลกัสตูรและงานวชิาการ 

1. จดัท าโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2554  และจุดเนน้ของโรงเรียน 

2. ปรับปรุงทบทวนหลกัสูตรสถานศึกษาจากการประเมินผลการใชห้ลกัสูตร

สถานศึกษา 

3. จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาใหค้รบองคป์ระกอบของการจดัท าหลกัสูตร

สถานศึกษา 

หวัหน้าฝ่ายวิชาการ 1. น าเสนอโครงสร้างรายวิชา แผนการเรียนให้ผู้อ านวยการและคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนพิจารณา 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน      พิจารณาอนมุตัิ 

ไมอ่นมุตั ิ

อนมุตั ิ

ฝ่ายวชิาการ 

 

1. แจ้งโครงสร้างรายวชิา  และแผนการเรียนให้กบั หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ 

2. ก าหนดครูผู้สอนร่วมกบัฝ่ายบคุลากร 

3. จดัท าตารางสอน หวัหน้าฝ่ายวิชาการ

หวัหน้ากลุม่สาระ 

 

1. จดัท าหลกัสตูรกลุม่สาระ 

2. จดัท าหลกัสตูรชัน้ปี 

3. ออกแบบหนว่ยการเรียนรู้ และจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 



 
 

Flow Chart แสดงข้ันตอนการท างาน   งานหลกัสูตร 

 

 

 

 

หวัหนา้งานหลกัสูตร/  

บุคลากรในงานหลกัสูตร 
 

หวัหนา้งานหลกัสูตร/  

บุคลากรในงานหลกัสูตร/ 

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 

หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ 

 

ผูอ้  านวยการและคณะกรรมการ 

บริหารสถานศึกษา 

 

 

หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

เร่ิมตน้ 

ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 / หลกัสตูรสถานศกึษาศกัยภาพของโรงเรียน /ผล

การวิเคราะห์แบบประเมินหลกัสตูรสถานศกึษาและแบบประเมินความพงึพอใจของครู ผู้ เรียน ผู้ปกครอง 

จดัแผนการเรียนใหม่ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้

พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551ปรับทบทวนฉบบัเดิม และน าเสนอฝ่ายวิชาการ 

น าเสนอแผนการเรียนให้ผูอ้  านวยการและคณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณา 

แจง้แผนการเรียนใหห้วัหนา้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ก าหนดครูผูส้อน 

จดัท าตารางสอน การจดัท าหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

พิจารณา 



 
 

Flow Chart แสดงขั้นตอนการท างาน     การจัดท าตารางสอน 

 

                                                   

     ผูอ้  านวยการ                                แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าจดัท าตารางสอนประจ าปี 

 

หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ/ คณะกรรมการจดั 

ท าตารางสอน 

ผูอ้  านวยการ 

 

 

หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ 
 

คณะกรรมการจดัท าตารางสอน 

 

 

หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ 

  

 

 

 

              

 

 

 

การจดัท าตารางสอน 

จดัตารางสอนห้องเรียน และตารางสอน

สว่นตวัของครูเสนอผู้บริหาร 

มอบหมายให้บคุลากรเพื่อพิมพ์ตารางสอน 

 

 
ตรวจสอบความถกูต้อง 

 

 
แจกจา่ยตารางสอนแกค่รูผู้สอนและผู้ เก่ียวข้อง

เพ่ือน าไปจดัการเรียนการสอน 

 

พิจารณา 
ไมอ่นมุตั ิ

สิน้สดุ 



 
 

 แนวทางการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ศกัยภาพของโรงเรียน และความตอ้งการของ

ชุมชนโดยศึกษาจากขอ้มูลดงัน้ี 

1.1  หลกัสูตรสถานศึกษาฉบบัปัจจุบนั 

1.2 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2544 

1.3 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 

1.4 ขอ้มูลจ านวนครูผูส้อนแต่ละวชิา 

1.5 ผลการวเิคราะห์แบบประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา และแบบประเมินความพึงพอใจของครูผูส้อน  

ผูป้กครอง  และนกัเรียนในดา้นการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน  เพื่อตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

2.จดัท าโครงสร้างหลกัสูตรและแผนการเรียนใหม่หรือปรับทบทวนฉบบัเดิม 

2.1 หวัหนา้งานหลกัสูตรน าเสนอผลการวเิคราะห์แบบประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา และแบบประเมินความ

พึงพอใจของครูผูส้อน ผูป้กครองและนกัเรียนในดา้นการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนในท่ีประชุมฝ่าย

วชิาการ เพื่อใหห้วัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้น าผลการวเิคราะห์มาปรับเปล่ียนแผนการเรียนใหเ้หมาะสมกบั

สภาพปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 และปรับทบทวน

แผนการเรียนฉบบัเดิม 

2.2 หวัหนา้งานหลกัสูตรน าแผนการเรียนท่ีจดัไวเ้สนอหวัหน้าฝ่ายวชิาการ 

2.3 หว้หนา้ฝ่ายวชิาการน าแผนการเรียนเสนอผูอ้  านวยการและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อพิจารณา 

2.4 หวัหนา้งานหลกัสูตรจดัท าส าเนาแผนการเรียนท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ส่งส าเนาใหห้วัหนา้ฝ่ายวชิาการ หวัหนา้

งานทะเบียน และวดัผล ส่วนตน้ฉบบัเก็บไวท่ี้ห้องสารสนเทศ 

3. แจง้แผนการเรียนใหห้วัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทราบเพื่อก าหนดตวัผูส้อน 

3.1  หวัหนา้ฝ่ายวชิาการแจง้แผนการเรียนให้หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทราบ เพื่อก าหนดครูผูส้อนท่ี

เหมาะสมโดยปฏิบติัตามวธีิปฏิบติังานการจดัการเรียนการสอน 

4. จดัท าหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



 
 

4.1 ครูผูส้อนจดัท าหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของมาตรฐานการเรียนรู้  สาระการ

เรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั/ จดัท าตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ ค  าอธิบายรายวชิาและหน่วยการเรียนรู้ให้

สอดคลอ้งกนั 

5. ตรวจสอบและน าเสนอหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

5.1 หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรวจสอบหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อน าเสนอหวัหนา้งานหลกัสูตร

พิจารณา 

5.2 หวัหนา้งานหลกัสูตรทบทวนความสอดคลอ้งของรายละเอียดในหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และน าเสนอ

ต่อหว้หนา้ฝ่ายวชิาการ 

5.3 หวัหนา้ฝ่ายวชิาการพิจารณาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

5.4  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้น าหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีผา่นการทบทวนแลว้ไปใหค้รูผูส้อนจดัท า

แผนการจดัการเรียนรู้ 

6. จดัตารางสอนหอ้งเรียนและตารางสอนส่วนตวั 

6.1 หวัหนา้ฝ่ายวชิาการและคณะกรรมการจดัท าตารางสอน  จดัตารางสอนหอ้งเรียน และตารางสอนส่วนตวั

ของครู โดยพิจารณาจากหลกัสูตรสถานศึกษา  และแผนการเรียนเพื่อน าเสนอต่อผูอ้  านวยการพิจารณาอนุมติั 

7. ด าเนินการสอนตามแผนและตารางสอนท่ีไดร้ะบุไว ้

8. ประเมินความพึงพอใจของผูป้กครอง   นกัเรียน ครูผูส้อนในดา้นการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีเหมาะ

กบัผูเ้รียน  และทอ้งถ่ิน 

8.1 หวัหนา้งานหลกัสูตร และบุคลากรในงานออกแบบหรือปรับปรุงแบบการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา  

และแบบประเมินความพึงพอใจของผูป้กครอง นกัเรียน ครูผูส้อนในการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีเหมาะ

กบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 

8.2   บุคลากรในงานหลกัสูตรรวบรวมขอ้มูลเพื่อพิจารณาผลการจดัหลกัสูตรจาก 

8.2.1   แบบประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา 

8.2.2  แบบประเมินความพึงพอใจของผูป้กครองในดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 

8.2.3  แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนในดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 

8.2.4  แบบประเมินความพึงพอใจของครูผูส้อนในดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 

8.2.5  ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนโดยพิจารณาจากขอ้มูลดงัน้ี 



 
 

       1.  ตารางแสดงจ านวนนกัเรียนจ าแนกตามระดบัคะแนนเฉล่ีย 

       2. ตารางแสดงผลการเรียนรายวชิา 

       3. สถิติระดบัผลการเรียนรายวชิา 

9. วเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลจดัท ารายงานการประเมิน 

    9.1 หวัหนา้งานหลกัสูตรและบุคลากรในงานหลกัสูตรน าขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้มาวเิคราะห์และสรุปจดัท า

รายงานการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา และผลการประเมินความพึงพอใจ ในดา้นการจดัหลกัสูตรการเรียน

การสอนท่ีเหมาะกบัผูเ้รียน และทอ้งถ่ิน ของผูป้กครอง  นกัเรียน     และครูผูส้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.  งานการจัดการเรียนการสอน 

 

บทบาทหน้าที่หัวหน้างานการจัดการเรียนการสอน 

1.  ประสานงานการจดัอตัราก าลงัครูผูส้อนร่วมกบัหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.  ดูแลและประสานงานการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้   ส่ือการเรียนการสอน การจดัการเรียนการสอนและการท า
กิจกรรมเสริมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. เขา้ร่วมการประชุมฝ่ายวชิาการโดยมีหวัหนา้งาน หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อด าเนินงานของฝ่ายและงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัฝ่ายใหมี้ประสิทธิภาพ 

4. ติดตามการด าเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

5. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

บทบาทหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. เขา้ร่วมการประชุมฝ่ายวชิาการดดยมีหวัหนา้งาน   หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อด าเนินงานของฝ่ายและงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัฝ่ายใหมี้ประสิทธิภาพ 

2. ดูแลและด าเนินการในการจดัท าหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานดา้นการเรียนการสอน   รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. ดูแลการปฏิบติังานจของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

4. ใหค้  าปรึกษาและแนะน า แก่ครูผูส้อนในดา้นการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆท่ีจดัข้ึนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

5. เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน ใหค้รูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดพ้ฒันาทกัษะการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

6. ด าเนินการประชุมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น แนวทางการจดักิจกรรมภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ตามปฏิทินปฎิบติังานโรงเรียน 

7.  ประสานงานกบัหวัหนา้ฝ่ายวชิาการในเร่ืองกิจกรรมการเรียนการสอน กบัครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

8. ร่วมพิจารณาคดัเลือกหนงัสือแบบเรียนท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอนกบัครูผูส้อนแต่ละระดบัชั้นในแต่ละปี
การศึกษา 



 
 

9. ปฏิบติังานในเร่ืองต่างๆท่ีไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ฝ่ายวชิาการ 

 

บทบาทหน้าที่หัวหน้าช้ันฝ่ายวชิาการ 

1. เขา้ร่วมการประชุมสายชั้นวชิาการโดยมีหวัหนา้ฝ่าย   หวัหนา้งานวดัและประเมินผล  หวัหนา้สายชั้นวชิาการ  เพื่อ
ด าเนินงานของฝ่าย และงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝ่ายใหมี้ประสิทธิภาพ 

2. ด าเนินการประชุมบุคลากรในระดบัชั้นเพื่อด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ 

3. ตรวจบนัทึกคะแนนของครูในระดบัชั้นจากสมุดเก็บคะแนนและแบบบนัทึกการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

4.  รวบรวมรายช่ือนกัเรียนท่ีไดรั้บรางวลัเรียนดี เม่ือจบปีการศึกษา 

5. จดัตารางสอนครูแทนในกรณีท่ีครูขาดสอนในระดบัชั้น 

6. ด าเนินการเก่ียวกบัทศันศึกษาในแต่ละระดบัชั้น 

7. ด าเนินงานตามภาระงานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมายจากฝ่ายวชิาการ 

8. ท าหนา้ท่ีประเมินบุคลากรใหม่ 

บทบาทหน้าทีบุ่คลากรในงานการจัดการเรียนการสอน 

1.  ปฏิบติังานในงานการจดัการเรียนการสอนท่ีไดรั้บมอบหมายจากงานการจดัการเรียนการสอน 

2. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 



 
 

Flow Chart แสดงขั้นตอนการท างาน     การจัดการเรียนการสอน 

 

หวัหนา้ฝ่าย 

 

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

ครูผูส้อน 

 

ครูผูส้อน 

 

                                   สอนไม่ไดต้ามก าหนด 

 

ครูห้องสารบรรณ 

 

 

 

หวัหนา้สายชั้น 

 

                                

 ครูผูส้อน 

เร่ิมต้น 

 
ประชมุหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ชีแ้จงการจดัการเรียนการสอน 

ส ารวจและจดับคุลากรเข้าสอนตามระดบัชัน้ 

ครูผู้สอนศกึษาหลกัสตูร 

ท าวิจยัในชัน้เรียน 

แจ้งลาทีค่รูห้องสารบรรณ 

ประชมุครูในกลุม่สาระการเรียนรู้เตรียมวิชาที่จะสอนตามระดบัชัน้ 

จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 

บนัทกึการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 

ทศันศกึษาเชิงบรูณาการ ด าเนินการสอน 

จดัครูสอนแทน 

แจ้งหวัหน้าสายชัน้ 
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ครูผูส้อน 

 

 

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติงาน 

1. หวัหนา้งานการจดัการเรียนการสอนและหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกษาโครงสร้งหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศกัราช 2551 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเซนตฟ์รัง
ซีสซาเวยีร์ คอนแวนต ์  หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ และแผนการเรียน 

2. หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ส ารวจบุคลากร เพื่อวางแผนการจดับุคลากรเขา้สอน โดยพิจารณาจาก 

 2.1  จ  านวนชั้นเรียน 

 2.2 จ านวนหอ้งเรียน 

2.3 จ  านวนคาบเรียนในแต่ละวชิา 

2.4  จ  านวนบุคลากรในระดบัชั้น 

2.5 หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้พิจารณาครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากวฒิุการศึกษา , ประสบการณ์การสอน เสนอ
หวัหนา้ฝ่ายวชิาการลงในแบบจดัอตัราก าลงัครูผูส้อน  ในกรณีท่ีบุคลากรไม่พอกบัรายวชิา หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
กรอกใบแสดงความจ านงตอ้งการบุคลากรเพิ่มลงในใบแสดงความจ านงขอเพิ่มบุคลากร และปฏิบติัดงัน้ี 

    1. รับสมคัรครูใหมี้คุณสมบติัตรงตามรายวชิาท่ีตอ้งการ และ ด าเนินการโดยฝ่ายบุคลากร 

  สิน้สดุ 

ประเมินผล 
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    2. หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ / ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายติดต่อผูท้รงคุณวุฒิมาเป็นอาจารยพ์ิเศษโดยพิจารณาจากความรู้  
ความสามารถ  และประสบการณ์ในรายวชิาท่ีสอน  แลว้น าเสนอผูอ้  านวยการเพื่อขออนุมติั และเม่ือผูอ้  านวยการอนุมติั
แลว้ น าเสนอให้ฝ่ายบุคลากรด าเนินการออกจดหมายเชิญมาด าเนินการสอน 

   3.  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ประชุมครูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และร่วมกนัศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสาระการเรียนรู้ มาตรฐานช่วงชั้นและผลการเรียนรู้
ท่ีคาดหวงั และท าการวิเคราะห์หลกัสูตรโดยการจดัท าหน่วยการเรียนรู้และการประเมินผลระหวา่งเรียน และส าหรับ
ครูผูส้อนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาพุทธศกัราช 2551 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ศึกษาตวัช้ีวดัส าหรับวชิาพื้นฐานและศึกษาผลการเรียนรู้อิงมาตรฐานและการประเมินผลระหวา่ง
เรียน 

4. ครูผูส้อนน าการประเมินผลระหวา่งเรียนท่ีไดรั้บการทบทวนแลว้จากหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ใชเ้ป็นแนวทางใน
การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ครูผูส้อนวางแผนการจดัการเรียนรู้โดยจดัท ารายละเอียดต่างๆลงในแผนการจดัการ
เรียนรู้  ส่งฝ่ายวชิาการตามวนั เวลา ท่ีก าหนดคือ ภาคเรียนท่ี 1 ภายในเดือนเมษายน  และภาคเรียนท่ี2 ภายในเดือน
ตุลาคม 

5. หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้พิจารณาใหเ้ป็นไปตามการประเมินผลระหวา่งเรียนและสอดคลอ้งกบัเน้ือหารายวชิา 
ความเหมาะสม ของกิจกรรมการเรียนการสอน  การใชส่ื้อการสอน และวธีิการวดัและการประเมินผล 

6. ครูผูส้อนน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปด าเนินการสอน ในกรณีอาจารยพ์ิเศษ ใหท้  าก าหนดการสอน ลงในแบบฟอร์ม
ก าหนดการสอนของอาจารยพ์ิเศษ 

7. ครูผูส้อนช้ีแจงลกัษณะรายวชิา จุดประสงค ์คุณลกัษณะประจ าวชิา กิจกรรมการเรียนการสอน การวดัและการ
ประเมินผล ในชัว่โมงแรกของการเรียน และประเมินลก่อนเรียนโดยการ Pre-Test   Post-Test ทุกหน่วย 

8.  ครูผูส้อนเขา้สอนตามก าหนดเวลาในการสอน และด าเนินการสอนตามท่ีระบุไว ้

   8.1  กรณีนกัเรียนไม่เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ตามท่ีระบุไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ใหค้รูผูส้อนปฏิบติัดงัน้ี 

       1.  อธิบายเพิ่มเติมเป้นรายบุคคล รายกลุ่มนอกเวลเรียน 

       2. ท าแบบฝึกหดัเพิ่มเติม 



 
 

       3. ท าการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนอีกคร้ังเพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่นกัเรียนไดรั้บการเรียนรู้ตาม
พฤติกรรมท่ีก าหนดไว ้ถา้นกัเรียนยงัไม่เกิดพฤติกรรมตามท่ีระบุไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ใหด้ าเนินการตามขอ้ 8.1 
อีกคร้ัง 

9. หลงัจากการด าเนินการสอนแลว้ ครูผูส้อนบนัทึกวนั เวลา รายการ การใหก้ารบา้นและลงช่ือครูผูส้อนสอน 

 

3. งานนิเทศการเรียนการสอน 

    เพื่อประเมินผลการสอนของครูให้เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดไว ้และเพื่อพฒันาการจดักิจกรรมและการเรียนการ
สอนของครูใหมี้ประสิทธิภาพ และน าผลการประเมินจากการนิเทศการสอนมาพฒันาการเรียนการสอนใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

บทบาทหน้าที่หัวหน้างานนิเทศการเรียนการสอน 

1. ประสานงานกบัคณะกรรมการนิเทศการสอนในการด าเนินการนิเทศการสอน 

2. จดัท าเคร่ืองมือนิเทศการสอนและเกณฑก์ารนิเทศการสอน 

3. รวบรวมและวเิคราะห์ผลการนิเทศการสอน และน าเสนอในรูปตารางกราฟภาพรวมของการนิเทศการสอน 

4. ส่งเสริมและช่วยเหลือครูในดา้นการพฒันาและปรับปรุงการสอน 

5. เขา้ร่วมการประชุมฝ่ายวชิาการโดยมีหวัหนา้งาน  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อด าเนินงานของฝ่ายและงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัฝ่ายใหมี้ประสิทธิภาพ 

6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

. 

บทบาทหน้าทีค่ณะกรรมการนิเทศการสอนเพ่ือการประเมิน 

1. ประสานงานกบัหวัหนา้งานนิเทศการเรียนการสอนในการวางแผนนิเทศการสอน 

2. ด าเนินการนิเทศการสอนใหเ้ป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรู้ 

3. ส่งเสริมครูในดา้นการพฒันาและปรับปรุงใหมี้การสอนอยา่งหลากหลาย 



 
 

4. ส่งเสริมใหค้รูท าส่ือและใชส่ื้อประกอบการสอน 

5. ส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

6. รวบรวมแบบประเมินการนิเทศการสอนเพื่อการประเมิน ส่งหวัหนา้งานนิเทศการเรียนการสอน 

 

บทบาทหน้าทีค่ณะกรรมการนิเทศการสอนเพ่ือการพฒันา 

1.  ด าเนินการนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ 

2. สรุปผลการนิเทศการสอนรวบรวมขอ้เสนอแนะ และบนัทึกการแกไ้ข 

3. รวบรวมแบบประเมินการนิเทศการสอนเพื่อการพฒันาส่งหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4. ช้ีแจงผลกสรนิเทศการสอนต่อหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 

5. ช้ีแจงผลการนิเทศการสอนของครูผูส้อน   เพื่อใหค้รูผูส้อนน าไปปรับปรุงพฒันา 

6. ใหค้วามช่วยเหลือครูในดา้นการพฒันาและปรับปรุงการสอน 

 

บทบาทหน้าทีบุ่คลากรในงานนิเทศการเรียนการสอน 

1. ประสานงานทัว่ไปกบักหวัหนา้งานนิเทศการเรียนการสอน 

2. จดัเตรียมเอกสารในการนิเทสการเรียนการสอน 

3. รวบรวมผลการนิเทศการเรียนการสอน 

4. วเิคราะห์ผลและสรุปผลการนิเทศ   พร้อมทั้งน าเสนอในรูปของตารางกราฟของภาพรวมการนิเทศ 

5. ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลผลการนิเทศ 

6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอหมาย 

 

 



 
 

 

 

 

 

Flowchart    แสดงขั้นตอนการท างาน 

 

 

 

 

 

                                                             ศกึษาข้อมลูการนิเทศการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

ประชมุหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ชีแ้จงการนิเทศการสอน 

    คณะกรรมการนิเทศเพื่อการประเมิน 

แตง่ตัง้คณะกรรมการนิเทศ 

ประชมุชีแ้จงคณะกรรมการนิเทศและหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้เตรียมการนิเทศการสอน 

     คณะกรรมการนิเทศเพื่อการพฒันา 

เสนอผู้อ านวยการ 

  เสนอหวัหน้าฝ่ายวิชาการ 

นิเทศการสอนเพื่อการประเมิน ประเมินอาจารย์พเิศษ 

วิเคราะห์/สรุปผล 

นิเทศการสอนเพื่อการพฒันา 

ด าเนินการนิเทศการสอน / บนัทกึผลการนิเทศ 

เตรียมรับการนิเทศ 

เตรียมการนิเทศ 
ประชมุชีแ้จงครูในกลุม่สาระการเรียนรู้ 



 
 

 

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติงาน 

1. หวัหนา้งานนิเทศการเรียนการสอนประชุมคณะกรรมการนิเทศการสอนและหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ช้ีแจง
รายละเอียดเก่ียวกบัการนิเทศการสอน โดยก าหนดใหมี้การนิเทศการสอน  ดงัน้ี 

         1.1  การนิเทศการสอนเพื่อการพฒันาท าการนิเทศการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง  ภาคเรียนละ 1 คร้ัง   
โดยผูรั้บการนิเทศ 1 คน ต่อผูนิ้เทศ 2 คน 

         1.2  การนิเทศการสอนเพื่อการประเมิน  ท าการนิเทศการสอนของครูของงแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อยา่งนอ้ยภาค
เรียนละ 1 คร้ัง โดยผูรั้บการนิเทศ 1 คน ต่อผูนิ้เทศ 2 คน 

         1.3  ในกรณีอาจารยพ์ิเศษและครูชาวต่างชาติท าการประเมินการสอนภาคเรียนละ 1 คร้ัง โดยนกัเรียน  และบนัทึกผล
การประเมินลงในแบบประเมินอาจารยพ์ิเศษ  และน าผลการประเมินเสนอผูอ้  านวยการเพื่อพิจารณา  ในการเชิญมาสอน
ในปีการศึกษาต่อไป  ซ่ึงอาจารยพ์ิเศษและครูชาวต่างชาติตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมิน 70% ข้ึนไป 

2. หวัหนา้งานนิเทศการสอน คณะกรรมการนิเทศการสอนร่วมกนัพิจารณาแนวทางและเกณฑก์ารนิเทศการสอนเสนอ
หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ 

3. หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ประชุมช้ีแจงครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศรับทราบแนวทาง
และเกณฑใ์นการนิเทศการสอน 

4. หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณะกรรมการนิเทศการสอนเพื่อการพฒันา และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกนั
ก าหนดวนั เวลา สถานท่ีและบนัทึกลงในปฏิทินนดัหมายการนิเทศการสอน 

5. คณะกรรมการนิเทศการสอนเพื่อการประเมิน ก าหนดวนั เวลา สถานท่ีในการนิเทศการสอนลงในปฏิทินนดัหมายการ
นิเทศการสอน โดยคณะกรรมการนิเทศการสอนเพื่อการประเมินสามารถท าการนิเทศการสอนพร้อมกนัหรือหลงัจากการ
นิเทศการสอนเพื่อการพฒันาเสร็จส้ินลง 

6. ผลการนิเทศการสอนใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

สิน้สดุ 



 
 

        6.1  คณะกรรมการนิเทศการสอนเพื่อการพฒันาน าผลการนิเทศส่งหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

        6.2  คณะกรรมการนิเทศการสอนเพื่อการประเมินน าผลการนิเทศส่งหวัหนา้งานนิเทศการเรียนการสอน 

        6.3  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้รวบรวมและสรุปผลการนิเทศการสอนเพื่อการพฒันาของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เสนอต่อหวัหนา้งานนิเทศการเรียนการสอน 

       6.4   หวัหนา้งานนิเทศการเรียนการสอนร่วมกบัคณะกรรมการนิเทศการสอนเพื่อการประเมิน น าผลการนิเทศการ
สอนเพื่อการพฒันาและเพื่อการประเมินของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มาวเิคราะห์ผล และสรุปผลการนิเทศการสอนเป็น
รายบุคคล เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      6.5  หวัหนา้งานนิเทศการเรียนการสอนสรุปภาพรวมการนิเทศการสอนของครูทั้งหมด แสดงผลใน 
รูปร้อยละ 
     6.6  ครูผูส้อนท่ีผา่นเกณฑ์การประเมินคืออยูใ่นระดบัดี ตั้งแต่ร้อยละ 71 ข้ึนไป 

    6.7  ในกรณีครูท่ีไม่ผา่นเกณฑ ์( ต ่ากวา่ ร้อยละ 71 )ให้ด าเนินการตามระเบียบปฏิบติังานการจดัการเรียนการสอนและ
การบริการท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 

      6.8  หวัหนา้งานนิเทศการเรียนการสอน  น าผลการนิเทศการสอนเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้เสนอต่อฝ่าย
วชิาการรับทราบ 

      6.9 หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ น าผลการนิเทศการสอนไปพิจารณาร่วมกบัหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อแจง้ใหค้รูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทราบ   และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพฒันาการจดัการจดัการเรียนการสอน  

     6.10  หวัหนา้ฝ่ายวชิาการน าผลการนิเทศการสอนเสนอต่อผูอ้  านวยการ 

 

งานข้อสอบ 

       เพื่อใหก้ารสอบและการจดัท าขอ้สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน เป็นไปตามขอ้ก าหนดของการวดัและประเมินผล
การเรียนการสอนของโรงเรียนนั้น  ซ่ึงครอบคลุมการสอบและจดัท าขอ้สอบดงัต่อไปน้ี 

                 1. การจดัท าขอ้สอบกลางภาคและปลายภาค  ทุกรายวชิา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

                 2. การด าเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค 

                 3. การตรวจขอ้สอบและการวเิคราะห์ขอ้สอบ 



 
 

บทบาทหน้าที่หัวหน้างานข้อสอบ 

1. ก าหนดปฏิทินปฏิบติังานเก่ียวกบัการสอบ เช่น วนัสอบกลางภาคและปลายภาค 

2. จดัด าเนินการท าตารางสอบกลางภาคและปลายภาค 

3. จดัด าเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค 

4. จดัด าเนินการท าตารางหอ้งสอบ และครูคุมสอบกลางภาค และปลายภาค 

5. จดัด าเนินการเก่ียวกบัการจดัท าขอ้สอบกลางภาคและปลายภาค 

6. จดัด าเนินการเก่ียวกบัการวเิคราะห์ขอ้สอบ 

7. จดัด าเนินการเก่ียวกบัการสอบประเมินผลสัมฤทธ์ิระดบัชาติ 

8. เขา้ร่วมการประชุมฝ่ายวชิาการโดยมีหวัหนา้งาน  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อด าเนินงานของฝ่ายและงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัฝ่ายใหมี้ประสิทธิภาพ 

9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

บทบาทหน้าทีบุ่คลากรในงานข้อสอบ 

1. จดัตารางสอบกลงงภาค  ปลายภาค และจดัตารางหอ้งสอบ  และครูคุมสอบกลางภาค และปลายภาค ใน
ระดบัชั้นประถมศึกษา  และระดบัชั้นมธัยมศึกษา 

2. จดัขอ้สอบ และด าเนินการสอบกลางภาค  และปลายภาคระดบัประถมศึกษา และระดบัชั้นมธัยมศึกษา 

3. ปฏิบติังานในงานขอ้สอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้งานขอ้สอบ 

บทบาทหน้าทีค่รูพมิพ์ข้อสอบ 

1. พิมพข์อ้สอบกลางภาค และปลายภาคเรียนทุกรายวชิา 

2. พิมพง์านท่ีไดรั้บมอบหมายจากฝ่ายวชิาการ 

3. ท าวเิคราะห์ขอ้สอบกลางภาค และปลายภาคเรียน 

4. พิมพเ์อกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานขอ้สอบ 



 
 

5. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

คณะกรรมการครูเลือกข้อสอบ 

1. เลือกขอ้สอบกลางภาคและปลายภาคเรียนในรายวชิาท่ีรับผดิชอบ 

2. ตรวจทานการพิมพข์อ้สอบในรายวชิาท่ีรับผดิชอบ 

3. จดัท าขอ้สอบเป็นฉบบัพร้อมหมายเลขก ากบั 

4. ด าเนินการนบัขอ้สอบเป็นห้องสอบตามท่ีก าหนดให้ 

5. จดัท าเฉลยขอ้สอบพร้อมเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน 

6. ประเมินขอ้สอบกลางภาคและปลายภาคเรียนของครูผูส้อนในรายวชิาท่ีรับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

งานวดัผลและประเมินผล 

Flow  Chart  แสดงขั้นตอนการท างาน   งานวดัผลและประเมินผลการเรียน 
 
ผู้รับผดิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมตน้ 

แต่งตั้งบุคลากรด าเนินการวดัผล

และประเมินผลการเรียน 

ก าหนด/ทบทวนการวดัผลและประเมินผล 

แจง้เกณฑก์ารวดัผลและประเมินผลแก่หวัหนา้

กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผูส้อน 

ทดสอบระหวา่งภาคและ

ปลายภาคเรียน 

การประเมินผลระหวา่งเรียน 

แจง้ผลการประเมินแก่เจา้หนา้ท่ีวดัผล 

บนัทึกผลการประเมินระหวา่งภาค

และคะแนนทดสอบลงระบบงาน

วดัผลและประเมินผล 

ประกาศรายช่ือนกัเรียนท่ีสอบไม่ผา่น

และก าหนดตารางการซ่อมเสริม 

ผูอ้  านวยการ 

เจา้หนา้ท่ีวดัผลและประเมินผล 

เจา้หนา้ท่ีวดัผลและประเมินผล 

ครูผูส้อน 

เจา้หนา้ท่ีวดัผล 
และประเมินผล 

เจา้หนา้ท่ีวดัผล 
และประเมินผล 

2 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการปฏิบัติงาน 

2 

แจง้ผลการซ่อมเสริมผลการเรียนแก่เจา้หนา้ท่ี

วดัผลและประเมินผล  และบนัทึกผลการพฒันา

คุณภาพของผูเ้รียน  (ปพ.5) 

แกไ้ขคะแนนของนกัเรียนท่ีซ่อมเสริมผา่น 

สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแต่ละระดบัชั้น  

ระหวา่งภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

ลงนามและเสนอขออนุมติัผลการเรียน 

ลงนามอนุมติัผลการเรียน 

แจกเอกสารรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้

ครูประจ าชั้นบนัทึกลงแบบรายงานผลการเรียน 

รายงานผลการวดัผลและประเมินผลใหน้กัเรียน

และผูป้กครองทราบจากกแบบรายงาน 

ส้ินสุด 

ครูประจ าชั้น 

ผูอ้  านวยการ 

เจา้หนา้ท่ีวดัผล 
และประเมินผล 

หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ/
หวัหนา้งานวดัผล
และประเมินผล 

เจา้หนา้ท่ีวดัผล 
และประเมินผล 

เจา้หนา้ท่ีวดัผล 
และประเมินผล 

ครูผูส้อน 



 
 

 1. ก าหนดแนวทางหลกัเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช  2554  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  และมธัยมศึกษาปีท่ี  6  และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  1 – 6  มธัยมศึกษาปีท่ี  1 – 2  และมธัยมศึกษาปีท่ี  4 – 5  และตามหลกัสูตรสถานศึกษา  ปีการศึกษา  
2554   
 2. แจง้แนวปฏิบติัการวดัผลและประเมินผลการเรียนรายวชิาโดยแจกคู่มือการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  ปี
การศึกษา  2554   
 3. ครูผูส้อนแต่ละรายวิชา  วางแผนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลกัสูตรสถานศึกษาท่ี
ก าหนดไว ้
 4. ครูผูส้อนด าเนินการประเมินผลระหวา่งเรียน  ทดสอบยอ่ย  ตรวจขอ้สอบ  บนัทึกคะแนนลงในแบบบนัทึก
ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  (ปพ.5) 
 5. ครูผูส้อนแจง้ผลการประเมินระหว่างเรียน  ทดสอบย่อยแต่ละคร้ังให้นักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ทราบและ
ด าเนินการสอบซ่อมดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย  จนนกัเรียนผา่นเกณฑ ์
 6. ขออนุมติัผลการสอบประจ าภาคเรียน 
 7. รายงานผลการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียนและผูป้กครองทราบ 
 8. เจา้หนา้ท่ีวดัผลและประเมินผลท าการรายงานสถิติผลการเรียน  แลว้แจง้รายงานต่อหวัหนา้ฝ่ายวชิาการเพื่อ
น าไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

งานทะเบียน 

 

บทบาทหน้าทีข่องหัวหน้างานทะเบียน 

1.  วางแผนการท างานแต่ละขั้นตอนใหท้นัตามก าหนดเวลาตามปฏิทินโรงเรียน 

2.  จดัชั้นเรียนใหม่ในการเร่ิมตน้ปีการศึกษา 

3.  จดัท ารายช่ือนกัเรียนทั้งระบบ 

4.  ออกเลขประจ าตวันกัเรียนเขา้ใหม่ 

5. จดัท าเอกสารใบประวติันกัเรียนในแต่ละปีการศึกษา 

6. จดัท าใบค าร้องการขอเอกสารหลกัฐานทางการศึกษาของหอ้งทะเบียน 

7. ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานทางการศึกษา และเอกสารอ่ืน ๆ 

8. ตรวจสอบวฒิุการศึกษาของนกัเรียนท่ีจบการศึกษา เม่ือสถานศึกษาอ่ืน ๆร้องขอมา 

9. จดัท าสถิติจ านวนนกัเรียนแต่ละระดบัชั้นใหเ้ป็นปัจจุบนั 

10. แจง้ขอ้มูลนกัเรียนเขา้เกณฑย์งัเขตพื้นท่ีการศึกษานั้น ๆ 

11. สรุปจ านวนนกัเรียนลาออก- เขา้ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 

12. จ าหน่ายนกัเรียนท่ีจบหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6) และนกัเรียนท่ีลาออกระหวา่งชั้น 

13. ตรวจบญัชีเรียกช่ือแต่ละหอ้งเรียนทุกระดบัชั้น 

14. ด าเนินการลาพกัการเรียนชัว่คราวของนกัเรียนปกติและนกัเรียนโครงการแลกเปล่ียนต่างประเทศ 

15. ด าเนินการจดัซ้ือแบบพิมพเ์อกสารทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

16. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

บทบาทหน้าทีข่องเจ้าหน้าทีท่ะเบียน 

1. บนัทึกประวติันกัเรียนใหม่ ลงในโปรแกรมงานทะเบียน 

2. ด าเนินการออกเอกสารหลกัฐานทางการศึกษา  และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวกบังานทะเบียน 

3. ด าเนินการเปล่ียนช่ือ-สกุล  ตามใบค าร้องเปล่ียนช่ือ-สกุลของนกัเรียนหรือผูป้กครอง 

4. จดัท าบญัชีรายรับค่าธรรมเนียมเอกสารการศึกษาต่าง ๆ 



 
 

5. บนัทึกการเทียบโอนผลการเรียน 

6. จดัท าระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1)  ใบประกาศนียบตัรผูจ้บการศึกษา(ปพ.2)  แบบรายงานผูส้ าเร็จ

การศึกษา(ปพ.3) 

7. จดัท า/จดัส่ง ผลการเรียนเฉล่ีย (GPA ) ของนกัเรียนม.6 ใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. จดัท าใบรับรองนกัเรียนและ Transcript  

9. จดัเก็บเอกสารดงัต่อไปน้ี 

- ใบมอบตวันกัเรียนเขา้ใหม่ 

- ใบค าร้องขอเปล่ียนแผนการเรียน 

- เอกสารใบเปล่ียนช่ือ-สกุล 

- ใบอนุญาตลาพกัการเรียน 

- ใบลาออก 

- เอกสารหลกัฐานการเรียนต่าง ๆ 

 

 

10. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย เช่น 

    การบรรจุ / จ  าหน่าย / แต่งตั้งครูต่างชาติ 

-  ขอใบอนุญาตการเป็นครู ขอใบอนุญาตท างาน ขอ/ต่อ วซ่ีาครูต่างชาติ 

-  เตรียมเอกสารส าหรับขอใบอนุญาต และขอผอ่นผนัการมีใบอนุญาตการเป็นครูแก่ครูต่างชาติ 

- ติดต่องานท่ีกระทรวงศึกษาธิการส าหรับขอใบอนุญาตต่าง ๆ ของครูต่างชาติ 

- เตรียมเอกสารส าหรับการขอมีใบอนุญาตท างาน และ ต่ออายใุบอนุญาตท างาน / จ าหน่ายครู 

- ติดต่องานท่ีกระทรวงแรงงานเพื่อขอ Work Permit แก่ครูต่างชาติ ทั้งครูใหม่ และ ครูเก่า 

- เตรียมเอกสารส าหรับขอวซ่ีา เปล่ียนประเภทวซ่ีา และ ต่ออายวุซ่ีา แก่ครูต่างชาติทั้งในประเทศ และนอก

ประเทศ 

- ติดต่องานโดยพาครูต่างชาติไปท่ีส านกังานตรวจคนเขา้เมือง เพื่อขอวซ่ีา 

- จดัท ารายช่ือ / สถิติ ครูต่างชาติ เพื่อแจง้รายช่ือท่ีกระทรวงแรงงาน 

 



 
 

บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการเทยีบโอน 

1. ศึกษาแนวปฏิบติัในการเทียบโอนผลการเรียน 

2. ศึกษาระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประเมินความรู้ และประสบการณ์ของผูเ้ทียบโอนผลการเรียน 

3. ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

4. ประเมินความรู้ทกัษะ ประสบการณ์ของผูข้อเทียบโอนผลการเรียน 

5. ตดัสินผลการเทียบโอนผลการเรียน และน าเสนอผูอ้  านวยการ เพื่ออนุมติัการเทียบโอน 

6. ประเมินผลการด าเนินงานเทียบโอนผลการเรียน และจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Flow Chart   แสดงขั้นตอนการท างาน 

การรับนักเรียนเข้าใหม่/นักเรียนเข้าระหว่างช้ัน 

 

ผู้รับผดิชอบ(นายทะเบียนและเจ้าหน้าทีท่ะเบียน)  

 

 

นายทะเบียน    

 

 
เจา้หนา้ท่ีทะเบียน 

 

 
เจา้หนา้ท่ีทะเบียน 

 

 
นายทะเบียน/เจา้หนา้ท่ีทะเบียน 

 

 
นายทะเบียน/เจา้หนา้ท่ีทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เร่ิมต้น 

ให้เลขประจ าตวันกัเรียนเขา้ใหม่ 

และนกัเรียนเขา้ระหวา่งชั้น 

 

 
จดัเก็บเอกสารใบมอบตวั 

 

 

ส ารวจขอ้มูลประวติันกัเรียน 

 

 

บนัทึกประวติันกัเรียนในสมุดทะเบียนนกัเรียน 

 

 

สรุปจ านวนนกัเรียนเก่าและเขา้ใหม่ประจ าปีการศึกษา 

 

 

    ส้ินสุด 



 
 

Flow Chart   แสดงขั้นตอนการท างานการออกหลกัฐานการศึกษา 

ผู้รับผดิชอบ(นายทะเบียนและเจ้าหน้าทีท่ะเบียน)  

 

                     นักเรียนปัจจุบัน                                                                           นักเรียนทีจ่บแล้ว 

 

 

                                    จบหลกัสูตร                              ก าลงัศึกษา 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

ส ารวจและจดัพิมพร์ายช่ือนกัเรียนท่ี

จะจบการศึกษาตามหลกัสูตรใน

ระดบัชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 

ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการจบ

หลกัสูตร 

 

 

ท ารายงานสรุปจ านวนนกัเรียนท่ีจบหลกัสูตร(ปพ.3) 

 

เสนอขออนุมติัการจบหลกัสูตร 

 

 

    ส้ินสุด 

จดัท าเอกสารหลกัฐานการจบหลกัสูตร(ปพ.1 ,ปพ.2) 

 

 

รับใบค าร้องการขอหลกัฐาน

การศึกษาของนกัเรียน 

รับใบค าร้องการขอเอกสารหลกัฐาน

การศึกษา 

ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน

การเป็นนกัเรียน 

ตรวจสอบหลกัฐานตามใบค ารัองการ

ขอหลกัฐานการศึกษา ต่อนายทะเบียน 

ขออนุมติัหลกัฐานการศึกษาตามท่ีร้องขอ

ต่อนายทะเบียนและผูอ้  านวยการ 

จดัท าเอกสารหลกัฐานทางการศึกษาตามใบค าร้อง 

 

 
บนัทึกการจดัท าและตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 

 

ส่งมอบเอกสารหลกัฐานทางการศึกษาใหก้บันกัเรียน 

 

 


