ฝ่ ายวิชาการ

ขอบข่ ายงานวิชาการ
โรงเรี ยนเซนต์ฟรังซี สซาเวียร์ คอนแวนต์เป็ นโรงเรี ยนเอกชนขนาดใหญ่ สังกัดสานักบริ หารงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ได้ศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมของโรงเรี ยน จากยุทธศาสตร์ นโยบาย ขอบเขต
ภารกิจของโรงเรี ยน ตลอดจนศักยภาพของโรงเรี ยนและหลักสู ตรที่ใช้ในปั จจุบนั จึงได้กาหนดขอบข่ายและบทบาท
หน้าที่ในการบริ จึงได้กาหนดขอบข่ายและบทบาทหน้าที่ในการบริ หารงานที่เอื้อกับการปฏิบตั ิงานไว้ 7 งาน ดังนี้
1. งานหลักสู ตร
2. งานพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
3. งานวัดผลประเมินผล
4. งานทะเบียน
5. งานวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา
6. งานนิเทศภายใน
7. งานห้องสมุดและศูนย์การเรี ยนรู ้
ฝ่ ายวิชาการได้จดั วางตัวบุคลากรเพี่อให้การปฏิบตั ิงานตามขอบข่ายการบริ หารงานดาเนินการอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพดังนี้
1. งานหลักสู ตร
จัดทาหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนเซนต์ฟรังซี สซาเวียร์ คอนแวนต์ ให้สอดคล้องกับหลักศสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และปรับปรุ งพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาของโรงเรี ยนเซนต์ฟรังซีส
ซาเวียร์ คอนแวนต์ ปี การศึกษา 2554 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2554 ดังนี้
1.1 จัดทาโครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษาของโรงเรี ยนในทุกระดับชั้น
1.2 จัดทาแผนการเรี ยน กาหนดเวลาเรี ยน ค่าน้ าหนัก หรื อหน่วยกิต
1.3 จัดทาหลักสู ตรสาระการเรี ยนรู ้ และหลักสู ตรชั้นปี ในทุกรายวิชา
1.4 ร่ วมกับฝ่ ายบุคลากรในการจัดอัตรากาลังคน
1.5 จัดทาตารางสอนของโรงเรี ยนในทุกระดับชั้น
1.6 ประเมินการใช้หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์

บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและงานวิชาการ
1. วางแผนการดาเนิ นงานวิชาการ กาหนดสาระรายละเอียดของหลักสู ตรระดับ
สถานศึกษา และแนวการจัดสาระการเรี ยนรู ้
2. จัดทาคู่มือการบริ หารงานวิชาการ
3. นิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตร การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ การวัดและ
ประเมินผล การแนะแนวให้สอดคล้องและเป็ นไปตามมาตรฐานหลักสู ตรแกนศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ประสานความร่ วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชน เพื่อให้การใช้หลักสู ตรเป็ นไปอย่างมี
คุณภาพและมีประสิ ทธิภาพ
5. ประชาสนัมพันธ์หลักสู ตรและการใช้หลักสู ตรแก่นกั เรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนา
ข้อมูลย้อนกลับมาพิจารณาเพื่อการปรับปรุ งและพัมนาหลักสู ตรของสถานศึกษา
6. ดาเนินการพัฒนาและการใช้หลักสู ตรตามโครงการ และกิจกรรมตามภาระงานที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี ฝ่ ายวิชาการ
7. ประเมินการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนของครู ผสู ้ อน ประเมินโครงการ/กิจกรรมและประเมินผลการใช้
หลักสู ตรสถานศึกษา สรุ ปรายงาน
8. นาผลการประเมินการใช้หลักสู ตรสถานศึกษามาวางแผนพัฒนาการบริ หารหลักสู ตรสถานศึกษาในปี
การศึกษาต่อไป

Flow Chart แสดงขั้นตอนการทางานการบริ หารหลักสู ตร

เริ่มต้ นการจัดทาหลักสู ตร

1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 /หลักสูตรสถานศึกษา
คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรและงานวิชาการ

2. ศึกษานโยบายการปรับปรุ งหลักสูตรของหน่วยงานต้นสังกัด
3. ศึกษาศักยภาพของหลักสูตรจากการวิเคราะห์แบบนิเทศ กากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
3. สารวจความต้ องการของผู้ปกครองในจัดการเรี ยนการสอนในหลักสูตร

คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรและงานวิชาการ

1.
าโครงสร้างงหลั
กสูตรสถานศึ
กษานัให้
งกับหลั
4. จัศึดกทษาความพึ
พอใจของ
ผู้ปกครอง
กเรีสยอดคล้
น ครู อและชุ
มชนกสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2554 และจุดเน้นของโรงเรี ยน
2. ปรับปรุ งทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาจากการประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา
3. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้ครบองค์ประกอบของการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา

หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการ

1. นาเสนอโครงสร้ างรายวิชา แผนการเรี ยนให้ ผ้ อู านวยการและคณะกรรมการ
บริ หารโรงเรี ยนพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ

คณะกรรมการบริ หารโรงเรียน

พิจารณาอนุมตั ิ

อนุมตั ิ
ฝ่ ายวิชาการ

1. แจ้ งโครงสร้ างรายวิชา และแผนการเรี ยนให้ กบั หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้
2. กาหนดครูผ้ สู อนร่วมกับฝ่ ายบุคลากร

หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการ
หัวหน้ ากลุม่ สาระ

3. จัดทาตารางสอน
1. จัดทาหลักสูตรกลุม่ สาระ
2. จัดทาหลักสูตรชันปี
้
3. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้

Flow Chart แสดงขั้นตอนการทางาน งานหลักสู ตร

เริ่ มต้น

ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานพุทธศักราช 2551 / หลักสูตรสถานศึกษาศักยภาพของโรงเรียน /ผล
การวิเคราะห์แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและแบบประเมินความพึงพอใจของครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง

หัวหน้างานหลักสูตร/
บุคลากรในงานหลักสูตร

หัวหน้างานหลักสูตร/

จัดแผนการเรี ยนใหม่ให้สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขัน้

บุคลากรในงานหลักสูตร/

พื ้นฐานพุทธศักราช 2551ปรับทบทวนฉบับเดิม และนาเสนอฝ่ ายวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

นาเสนอแผนการเรี ยนให้ผอู้ านวยการและคณะกรรมการบริ หาร

หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา

ผูอ้ านวยการและคณะกรรมการ

พิจารณา

บริ หารสถานศึกษา

หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ

แจ้งแผนการเรี ยนให้หวั หน้ากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้กาหนดครู ผสู ้ อน

จัดทาตารางสอน

การจัดทาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

Flow Chart แสดงขั้นตอนการทางาน การจัดทาตารางสอน
การจัดทาตารางสอน

ผูอ้ านวยการ

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาจัดทาตารางสอนประจาปี

หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ/ คณะกรรมการจัด
ทาตารางสอน
ผูอ้ านวยการ

หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ
คณะกรรมการจัดทาตารางสอน

หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ

จัดตารางสอนห้องเรี ยน และตารางสอน
ส่วนตัวของครูเสนอผู้บริหาร

ไม่อนุมตั ิ
พิจารณา

มอบหมายให้ บคุ ลากรเพื่อพิมพ์ตารางสอน

ตรวจสอบความถูกต้ อง

แจกจ่ายตารางสอนแก่ครูผ้ สู อนและผู้เกี่ยวข้ อง
เพื่อนาไปจัดการเรียนการสอน

สิ ้นสุด

แนวทางการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ศักยภาพของโรงเรี ยน และความต้องการของ
ชุมชนโดยศึกษาจากข้อมูลดังนี้
1.1 หลักสู ตรสถานศึกษาฉบับปัจจุบนั
1.2 หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
1.3 หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
1.4 ข้อมูลจานวนครู ผสู ้ อนแต่ละวิชา
1.5 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินหลักสู ตรสถานศึกษา และแบบประเมินความพึงพอใจของครู ผสู ้ อน
ผูป้ กครอง และนักเรี ยนในด้านการจัดหลักสู ตรการเรี ยนการสอน เพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
2.จัดทาโครงสร้างหลักสู ตรและแผนการเรี ยนใหม่หรื อปรับทบทวนฉบับเดิม
2.1 หัวหน้างานหลักสู ตรนาเสนอผลการวิเคราะห์แบบประเมินหลักสู ตรสถานศึกษา และแบบประเมินความ
พึงพอใจของครู ผสู ้ อน ผูป้ กครองและนักเรี ยนในด้านการจัดหลักสู ตรการเรี ยนการสอนในที่ประชุมฝ่ าย
วิชาการ เพื่อให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้นาผลการวิเคราะห์มาปรับเปลี่ยนแผนการเรี ยนให้เหมาะสมกับ
สภาพปั จจุบนั และสอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และปรับทบทวน
แผนการเรี ยนฉบับเดิม
2.2 หัวหน้างานหลักสู ตรนาแผนการเรี ยนที่จดั ไว้เสนอหัวหน้าฝ่ ายวิชาการ
2.3 ห้วหน้าฝ่ ายวิชาการนาแผนการเรี ยนเสนอผูอ้ านวยการและคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อพิจารณา
2.4 หัวหน้างานหลักสู ตรจัดทาสาเนาแผนการเรี ยนที่ได้รับอนุมตั ิแล้วส่ งสาเนาให้หวั หน้าฝ่ ายวิชาการ หัวหน้า
งานทะเบียน และวัดผล ส่ วนต้นฉบับเก็บไว้ที่ห้องสารสนเทศ
3. แจ้งแผนการเรี ยนให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทราบเพื่อกาหนดตัวผูส้ อน
3.1 หัวหน้าฝ่ ายวิชาการแจ้งแผนการเรี ยนให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทราบ เพื่อกาหนดครู ผสู ้ อนที่
เหมาะสมโดยปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิงานการจัดการเรี ยนการสอน
4. จัดทาหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

4.1 ครู ผสู ้ อนจัดทาหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของมาตรฐานการเรี ยนรู ้ สาระการ
เรี ยนรู ้ ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง/ จัดทาตัวชี้วดั /ผลการเรี ยนรู ้ คาอธิ บายรายวิชาและหน่วยการเรี ยนรู ้ให้
สอดคล้องกัน
5. ตรวจสอบและนาเสนอหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
5.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ตรวจสอบหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เพื่อนาเสนอหัวหน้างานหลักสู ตร
พิจารณา
5.2 หัวหน้างานหลักสู ตรทบทวนความสอดคล้องของรายละเอียดในหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และนาเสนอ
ต่อห้วหน้าฝ่ ายวิชาการ
5.3 หัวหน้าฝ่ ายวิชาการพิจารณาหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
5.4 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้นาหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ผา่ นการทบทวนแล้วไปให้ครู ผสู ้ อนจัดทา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
6. จัดตารางสอนห้องเรี ยนและตารางสอนส่ วนตัว
6.1 หัวหน้าฝ่ ายวิชาการและคณะกรรมการจัดทาตารางสอน จัดตารางสอนห้องเรี ยน และตารางสอนส่ วนตัว
ของครู โดยพิจารณาจากหลักสู ตรสถานศึกษา และแผนการเรี ยนเพื่อนาเสนอต่อผูอ้ านวยการพิจารณาอนุมตั ิ
7. ดาเนินการสอนตามแผนและตารางสอนที่ได้ระบุไว้
8. ประเมินความพึงพอใจของผูป้ กครอง นักเรี ยน ครู ผสู ้ อนในด้านการจัดหลักสู ตรการเรี ยนการสอนที่เหมาะ
กับผูเ้ รี ยน และท้องถิ่น
8.1 หัวหน้างานหลักสู ตร และบุคลากรในงานออกแบบหรื อปรับปรุ งแบบการประเมินหลักสู ตรสถานศึกษา
และแบบประเมินความพึงพอใจของผูป้ กครอง นักเรี ยน ครู ผสู ้ อนในการจัดหลักสู ตรการเรี ยนการสอนที่เหมาะ
กับผูเ้ รี ยนและท้องถิ่น
8.2 บุคลากรในงานหลักสู ตรรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาผลการจัดหลักสู ตรจาก
8.2.1 แบบประเมินหลักสู ตรสถานศึกษา
8.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูป้ กครองในด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่เหมาะกับผูเ้ รี ยนและท้องถิ่น
8.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนในด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่เหมาะกับผูเ้ รี ยนและท้องถิ่น
8.2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของครู ผสู ้ อนในด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่เหมาะกับผูเ้ รี ยนและท้องถิ่น
8.2.5 ผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนโดยพิจารณาจากข้อมูลดังนี้

1. ตารางแสดงจานวนนักเรี ยนจาแนกตามระดับคะแนนเฉลี่ย
2. ตารางแสดงผลการเรี ยนรายวิชา
3. สถิติระดับผลการเรี ยนรายวิชา
9. วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผลจัดทารายงานการประเมิน
9.1 หัวหน้างานหลักสู ตรและบุคลากรในงานหลักสู ตรนาข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมาวิเคราะห์และสรุ ปจัดทา
รายงานการประเมินหลักสู ตรสถานศึกษา และผลการประเมินความพึงพอใจ ในด้านการจัดหลักสู ตรการเรี ยน
การสอนที่เหมาะกับผูเ้ รี ยน และท้องถิ่น ของผูป้ กครอง นักเรี ยน และครู ผสู ้ อน

2. งานการจัดการเรียนการสอน
บทบาทหน้ าที่หัวหน้ างานการจัดการเรียนการสอน
1. ประสานงานการจัดอัตรากาลังครู ผสู ้ อนร่ วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
2. ดูแลและประสานงานการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนการสอน การจัดการเรี ยนการสอนและการทา
กิจกรรมเสริ มทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
3. เข้าร่ วมการประชุมฝ่ ายวิชาการโดยมีหวั หน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เพื่อดาเนินงานของฝ่ ายและงานที่
เกี่ยวข้องกับฝ่ ายให้มีประสิ ทธิ ภาพ
4. ติดตามการดาเนินงานของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพ
5. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บทบาทหน้ าที่หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้
1. เข้าร่ วมการประชุมฝ่ ายวิชาการดดยมีหวั หน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เพื่อดาเนินงานของฝ่ ายและงานที่
เกี่ยวข้องกับฝ่ ายให้มีประสิ ทธิ ภาพ
2. ดูแลและดาเนินการในการจัดทาหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และงานด้านการเรี ยนการสอน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
3. ดูแลการปฏิบตั ิงานจของครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิ ภาพอยูเ่ สมอ
4. ให้คาปรึ กษาและแนะนา แก่ครู ผสู ้ อนในด้านการเรี ยนการสอน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่จดั ขึ้นในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
5. เป็ นผูส้ ่ งเสริ มสนับสนุ น ให้ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ได้พฒั นาทักษะการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
6. ดาเนินการประชุมในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการจัดกิจกรรมภายในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ตามปฏิทินปฎิบตั ิงานโรงเรี ยน
7. ประสานงานกับหัวหน้าฝ่ ายวิชาการในเรื่ องกิจกรรมการเรี ยนการสอน กับครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
8. ร่ วมพิจารณาคัดเลือกหนังสื อแบบเรี ยนที่ใช้ประกอบการเรี ยนการสอนกับครู ผสู ้ อนแต่ละระดับชั้นในแต่ละปี
การศึกษา

9. ปฏิบตั ิงานในเรื่ องต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ ายวิชาการ

บทบาทหน้ าที่หัวหน้ าชั้นฝ่ ายวิชาการ
1. เข้าร่ วมการประชุมสายชั้นวิชาการโดยมีหวั หน้าฝ่ าย หัวหน้างานวัดและประเมินผล หัวหน้าสายชั้นวิชาการ เพื่อ
ดาเนินงานของฝ่ าย และงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ ายให้มีประสิ ทธิ ภาพ
2. ดาเนินการประชุมบุคลากรในระดับชั้นเพื่อดาเนินงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
3. ตรวจบันทึกคะแนนของครู ในระดับชั้นจากสมุดเก็บคะแนนและแบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
4. รวบรวมรายชื่อนักเรี ยนที่ได้รับรางวัลเรี ยนดี เมื่อจบปี การศึกษา
5. จัดตารางสอนครู แทนในกรณี ที่ครู ขาดสอนในระดับชั้น
6. ดาเนินการเกี่ยวกับทัศนศึกษาในแต่ละระดับชั้น
7. ดาเนินงานตามภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ ายวิชาการ
8. ทาหน้าที่ประเมินบุคลากรใหม่
บทบาทหน้ าทีบ่ ุคลากรในงานการจัดการเรียนการสอน
1. ปฏิบตั ิงานในงานการจัดการเรี ยนการสอนที่ได้รับมอบหมายจากงานการจัดการเรี ยนการสอน
2. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Flow Chart แสดงขั้นตอนการทางาน การจัดการเรียนการสอน
เริ่ มต้ น
หัวหน้าฝ่ าย

ประชุมหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ชี ้แจงการจัดการเรี ยนการสอน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

สารวจและจัดบุคลากรเข้ าสอนตามระดับชัน้

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

ประชุมครูในกลุม่ สาระการเรียนรู้เตรี ยมวิชาที่จะสอนตามระดับชัน้

ครูผ้ สู อนศึกษาหลักสูตร

ครู ผสู้ อน

จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้

ครู ผสู้ อน

สอนไม่ได้ตามกาหนด

ครู ห้องสารบรรณ

แจ้ งลาทีค่ รูห้องสารบรรณ
แจ้ งหัวหน้ าสายชัน้

หัวหน้าสายชั้น

จัดครูสอนแทน
ดาเนินการสอน

ครู ผสู้ อน

บันทึกการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้

2

ทัศนศึกษาเชิงบูรณาการ

ทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน

2
ครู ผสู้ อน

ประเมินผล

สิ ้นสุด

แนวทางการปฏิบัติงาน
1. หัวหน้างานการจัดการเรี ยนการสอนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศึกษาโครงสร้งหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 หลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรี ยนเซนต์ฟรัง
ซี สซาเวียร์ คอนแวนต์ หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และแผนการเรี ยน
2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สารวจบุคลากร เพื่อวางแผนการจัดบุคลากรเข้าสอน โดยพิจารณาจาก
2.1 จานวนชั้นเรี ยน
2.2 จานวนห้องเรี ยน
2.3 จานวนคาบเรี ยนในแต่ละวิชา
2.4 จานวนบุคลากรในระดับชั้น
2.5 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้พิจารณาครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ จากวุฒิการศึกษา , ประสบการณ์การสอน เสนอ
หัวหน้าฝ่ ายวิชาการลงในแบบจัดอัตรากาลังครู ผสู ้ อน ในกรณี ที่บุคลากรไม่พอกับรายวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
กรอกใบแสดงความจานงต้องการบุคลากรเพิ่มลงในใบแสดงความจานงขอเพิ่มบุคลากร และปฏิบตั ิดงั นี้
1. รับสมัครครู ให้มีคุณสมบัติตรงตามรายวิชาที่ตอ้ งการ และ ดาเนินการโดยฝ่ ายบุคลากร

2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ / ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายติดต่อผูท้ รงคุณวุฒิมาเป็ นอาจารย์พิเศษโดยพิจารณาจากความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ในรายวิชาที่สอน แล้วนาเสนอผูอ้ านวยการเพื่อขออนุมตั ิ และเมื่อผูอ้ านวยการอนุมตั ิ
แล้ว นาเสนอให้ฝ่ายบุคลากรดาเนินการออกจดหมายเชิญมาดาเนินการสอน
3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ประชุมครู ผสู ้ อนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และร่ วมกันศึกษาหลักสู ตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ศึกษาหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสาระการเรี ยนรู ้ มาตรฐานช่วงชั้นและผลการเรี ยนรู ้
ที่คาดหวัง และทาการวิเคราะห์หลักสู ตรโดยการจัดทาหน่วยการเรี ยนรู ้และการประเมินผลระหว่างเรี ยน และสาหรับ
ครู ผสู ้ อนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาพุทธศักราช 2551 ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ศึกษาตัวชี้วดั สาหรับวิชาพื้นฐานและศึกษาผลการเรี ยนรู ้อิงมาตรฐานและการประเมินผลระหว่าง
เรี ยน
4. ครู ผสู ้ อนนาการประเมินผลระหว่างเรี ยนที่ได้รับการทบทวนแล้วจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใช้เป็ นแนวทางใน
การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อนวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยจัดทารายละเอียดต่างๆลงในแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ ส่ งฝ่ ายวิชาการตามวัน เวลา ที่กาหนดคือ ภาคเรี ยนที่ 1 ภายในเดือนเมษายน และภาคเรี ยนที่2 ภายในเดือน
ตุลาคม
5. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้พิจารณาให้เป็ นไปตามการประเมินผลระหว่างเรี ยนและสอดคล้องกับเนื้ อหารายวิชา
ความเหมาะสม ของกิจกรรมการเรี ยนการสอน การใช้สื่อการสอน และวิธีการวัดและการประเมินผล
6. ครู ผสู ้ อนนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปดาเนิ นการสอน ในกรณี อาจารย์พิเศษ ให้ทากาหนดการสอน ลงในแบบฟอร์ ม
กาหนดการสอนของอาจารย์พิเศษ
7. ครู ผสู ้ อนชี้ แจงลักษณะรายวิชา จุดประสงค์ คุณลักษณะประจาวิชา กิจกรรมการเรี ยนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล ในชัว่ โมงแรกของการเรี ยน และประเมินลก่อนเรี ยนโดยการ Pre-Test Post-Test ทุกหน่วย
8. ครู ผสู ้ อนเข้าสอนตามกาหนดเวลาในการสอน และดาเนินการสอนตามที่ระบุไว้
8.1 กรณี นกั เรี ยนไม่เกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้ครู ผสู ้ อนปฏิบตั ิดงั นี้
1. อธิ บายเพิ่มเติมเป้ นรายบุคคล รายกลุ่มนอกเวลเรี ยน
2. ทาแบบฝึ กหัดเพิ่มเติม

3. ทาการวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนอีกครั้งเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่านักเรี ยนได้รับการเรี ยนรู ้ตาม
พฤติกรรมที่กาหนดไว้ ถ้านักเรี ยนยังไม่เกิดพฤติกรรมตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้ดาเนินการตามข้อ 8.1
อีกครั้ง
9. หลังจากการดาเนินการสอนแล้ว ครู ผสู ้ อนบันทึกวัน เวลา รายการ การให้การบ้านและลงชื่อครู ผสู ้ อนสอน

3. งานนิเทศการเรียนการสอน
เพื่อประเมินผลการสอนของครู ให้เป็ นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้ และเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมและการเรี ยนการ
สอนของครู ให้มีประสิ ทธิภาพ และนาผลการประเมินจากการนิเทศการสอนมาพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
บทบาทหน้ าที่หัวหน้ างานนิเทศการเรียนการสอน
1. ประสานงานกับคณะกรรมการนิเทศการสอนในการดาเนินการนิเทศการสอน
2. จัดทาเครื่ องมือนิเทศการสอนและเกณฑ์การนิเทศการสอน
3. รวบรวมและวิเคราะห์ผลการนิเทศการสอน และนาเสนอในรู ปตารางกราฟภาพรวมของการนิเทศการสอน
4. ส่ งเสริ มและช่วยเหลือครู ในด้านการพัฒนาและปรับปรุ งการสอน
5. เข้าร่ วมการประชุมฝ่ ายวิชาการโดยมีหวั หน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เพื่อดาเนินงานของฝ่ ายและงานที่
เกี่ยวข้องกับฝ่ ายให้มีประสิ ทธิ ภาพ
6. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
.
บทบาทหน้ าทีค่ ณะกรรมการนิเทศการสอนเพื่อการประเมิน
1. ประสานงานกับหัวหน้างานนิเทศการเรี ยนการสอนในการวางแผนนิเทศการสอน
2. ดาเนินการนิเทศการสอนให้เป็ นไปตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3. ส่ งเสริ มครู ในด้านการพัฒนาและปรับปรุ งให้มีการสอนอย่างหลากหลาย

4. ส่ งเสริ มให้ครู ทาสื่ อและใช้สื่อประกอบการสอน
5. ส่ งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
6. รวบรวมแบบประเมินการนิเทศการสอนเพื่อการประเมิน ส่ งหัวหน้างานนิเทศการเรี ยนการสอน

บทบาทหน้ าทีค่ ณะกรรมการนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนา
1. ดาเนินการนิ เทศการสอนของครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่รับผิดชอบ
2. สรุ ปผลการนิเทศการสอนรวบรวมข้อเสนอแนะ และบันทึกการแก้ไข
3. รวบรวมแบบประเมินการนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนาส่ งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
4. ชี้แจงผลกสรนิเทศการสอนต่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ฯ
5. ชี้แจงผลการนิ เทศการสอนของครู ผสู ้ อน เพื่อให้ครู ผสู ้ อนนาไปปรับปรุ งพัฒนา
6. ให้ความช่วยเหลือครู ในด้านการพัฒนาและปรับปรุ งการสอน

บทบาทหน้ าทีบ่ ุคลากรในงานนิเทศการเรี ยนการสอน
1. ประสานงานทัว่ ไปกับกหัวหน้างานนิ เทศการเรี ยนการสอน
2. จัดเตรี ยมเอกสารในการนิเทสการเรี ยนการสอน
3. รวบรวมผลการนิเทศการเรี ยนการสอน
4. วิเคราะห์ผลและสรุ ปผลการนิเทศ พร้อมทั้งนาเสนอในรู ปของตารางกราฟของภาพรวมการนิเทศ
5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลการนิเทศ
6. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอหมาย

Flowchart แสดงขั้นตอนการทางาน
เริ่ มต้ น
ประชุมหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ชี ้แจงการนิเทศการสอน
แต่งตังคณะกรรมการนิ
้
เทศ

คณะกรรมการนิเทศเพื่อการประเมิน
คณะกรรมการนิเทศเพื่อการพัฒนา
ศึกษาข้ อมูลการนิเทศการสอน
ประชุมชี ้แจงคณะกรรมการนิเทศและหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้เตรี ยมการนิเทศการสอน
ประชุมชี ้แจงครูในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้

เตรี ยมการนิเทศ
เตรี ยมรับการนิเทศ

ดาเนินการนิเทศการสอน / บันทึกผลการนิเทศ
นิเทศการสอนเพื่อการพัฒนา

นิเทศการสอนเพื่อการประเมิน

วิเคราะห์/สรุปผล
เสนอหัวหน้ าฝ่ ายวิชาการ
เสนอผู้อานวยการ

ประเมินอาจารย์พเิ ศษ

สิ ้นสุด

แนวทางการปฏิบัติงาน
1. หัวหน้างานนิเทศการเรี ยนการสอนประชุมคณะกรรมการนิเทศการสอนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ช้ ีแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการนิ เทศการสอน โดยกาหนดให้มีการนิเทศการสอน ดังนี้
1.1 การนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนาทาการนิ เทศการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ของตนเอง ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
โดยผูร้ ับการนิเทศ 1 คน ต่อผูน้ ิเทศ 2 คน
1.2 การนิเทศการสอนเพื่อการประเมิน ทาการนิเทศการสอนของครู ของงแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อย่างน้อยภาค
เรี ยนละ 1 ครั้ง โดยผูร้ ับการนิเทศ 1 คน ต่อผูน้ ิเทศ 2 คน
1.3 ในกรณี อาจารย์พิเศษและครู ชาวต่างชาติทาการประเมินการสอนภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง โดยนักเรี ยน และบันทึกผล
การประเมินลงในแบบประเมินอาจารย์พิเศษ และนาผลการประเมินเสนอผูอ้ านวยการเพื่อพิจารณา ในการเชิญมาสอน
ในปี การศึกษาต่อไป ซึ่ งอาจารย์พิเศษและครู ชาวต่างชาติตอ้ งผ่านเกณฑ์การประเมิน 70% ขึ้นไป
2. หัวหน้างานนิเทศการสอน คณะกรรมการนิเทศการสอนร่ วมกันพิจารณาแนวทางและเกณฑ์การนิเทศการสอนเสนอ
หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ
3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ประชุมชี้แจงครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นผูน้ ิเทศและผูร้ ับการนิ เทศรับทราบแนวทาง
และเกณฑ์ในการนิเทศการสอน
4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณะกรรมการนิ เทศการสอนเพื่อการพัฒนา และครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
กาหนดวัน เวลา สถานที่และบันทึกลงในปฏิทินนัดหมายการนิเทศการสอน
5. คณะกรรมการนิเทศการสอนเพื่อการประเมิน กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการนิ เทศการสอนลงในปฏิทินนัดหมายการ
นิเทศการสอน โดยคณะกรรมการนิเทศการสอนเพื่อการประเมินสามารถทาการนิเทศการสอนพร้อมกันหรื อหลังจากการ
นิเทศการสอนเพื่อการพัฒนาเสร็ จสิ้ นลง
6. ผลการนิเทศการสอนให้ปฏิบตั ิดงั นี้

6.1 คณะกรรมการนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนานาผลการนิเทศส่ งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
6.2 คณะกรรมการนิเทศการสอนเพื่อการประเมินนาผลการนิเทศส่ งหัวหน้างานนิเทศการเรี ยนการสอน
6.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้รวบรวมและสรุ ปผลการนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนาของครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
เสนอต่อหัวหน้างานนิเทศการเรี ยนการสอน
6.4 หัวหน้างานนิเทศการเรี ยนการสอนร่ วมกับคณะกรรมการนิเทศการสอนเพื่อการประเมิน นาผลการนิ เทศการ
สอนเพื่อการพัฒนาและเพื่อการประเมินของแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้มาวิเคราะห์ผล และสรุ ปผลการนิเทศการสอนเป็ น
รายบุคคล เป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
6.5 หัวหน้างานนิเทศการเรี ยนการสอนสรุ ปภาพรวมการนิเทศการสอนของครู ท้ งั หมด แสดงผลใน
รู ปร้อยละ
6.6 ครู ผสู ้ อนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินคืออยูใ่ นระดับดี ตั้งแต่ร้อยละ 71 ขึ้นไป
6.7 ในกรณี ครู ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ ( ต่ากว่า ร้อยละ 71 )ให้ดาเนินการตามระเบียบปฏิบตั ิงานการจัดการเรี ยนการสอนและ
การบริ การที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด
6.8 หัวหน้างานนิเทศการเรี ยนการสอน นาผลการนิเทศการสอนเป็ นรายบุคคล เป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เสนอต่อฝ่ าย
วิชาการรับทราบ
6.9 หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ นาผลการนิเทศการสอนไปพิจารณาร่ วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เพื่อแจ้งให้ครู ในกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ทราบ และเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง และพัฒนาการจัดการจัดการเรี ยนการสอน
6.10 หัวหน้าฝ่ ายวิชาการนาผลการนิเทศการสอนเสนอต่อผูอ้ านวยการ

งานข้ อสอบ
เพื่อให้การสอบและการจัดทาข้อสอบกลางภาคและปลายภาคเรี ยน เป็ นไปตามข้อกาหนดของการวัดและประเมินผล
การเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนนั้น ซึ่ งครอบคลุมการสอบและจัดทาข้อสอบดังต่อไปนี้
1. การจัดทาข้อสอบกลางภาคและปลายภาค ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
2. การดาเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค
3. การตรวจข้อสอบและการวิเคราะห์ขอ้ สอบ

บทบาทหน้ าที่หัวหน้ างานข้ อสอบ
1. กาหนดปฏิทินปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการสอบ เช่น วันสอบกลางภาคและปลายภาค
2. จัดดาเนินการทาตารางสอบกลางภาคและปลายภาค
3. จัดดาเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค
4. จัดดาเนินการทาตารางห้องสอบ และครู คุมสอบกลางภาค และปลายภาค
5. จัดดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
6. จัดดาเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ สอบ
7. จัดดาเนินการเกี่ยวกับการสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ ระดับชาติ
8. เข้าร่ วมการประชุมฝ่ ายวิชาการโดยมีหวั หน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เพื่อดาเนินงานของฝ่ ายและงานที่
เกี่ยวข้องกับฝ่ ายให้มีประสิ ทธิ ภาพ
9. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บทบาทหน้ าทีบ่ ุคลากรในงานข้ อสอบ
1. จัดตารางสอบกลงงภาค ปลายภาค และจัดตารางห้องสอบ และครู คุมสอบกลางภาค และปลายภาค ใน
ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา
2. จัดข้อสอบ และดาเนินการสอบกลางภาค และปลายภาคระดับประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา
3. ปฏิบตั ิงานในงานข้อสอบที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานข้อสอบ
บทบาทหน้ าทีค่ รู พมิ พ์ ข้อสอบ
1. พิมพ์ขอ้ สอบกลางภาค และปลายภาคเรี ยนทุกรายวิชา
2. พิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ ายวิชาการ
3. ทาวิเคราะห์ขอ้ สอบกลางภาค และปลายภาคเรี ยน
4. พิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานข้อสอบ

5. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการครู เลือกข้ อสอบ
1. เลือกข้อสอบกลางภาคและปลายภาคเรี ยนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2. ตรวจทานการพิมพ์ขอ้ สอบในรายวิชาที่รับผิดชอบ
3. จัดทาข้อสอบเป็ นฉบับพร้อมหมายเลขกากับ
4. ดาเนินการนับข้อสอบเป็ นห้องสอบตามที่กาหนดให้
5. จัดทาเฉลยข้อสอบพร้อมเกณฑ์การตรวจให้คะแนน
6. ประเมินข้อสอบกลางภาคและปลายภาคเรี ยนของครู ผสู ้ อนในรายวิชาที่รับผิดชอบ

งานวัดผลและประเมินผล
Flow Chart แสดงขั้นตอนการทางาน งานวัดผลและประเมินผลการเรียน
ผู้รับผิดชอบ

เริ่ มต้น
แต่งตั้งบุคลากรดาเนิ นการวัดผล

ผูอ้ านวยการ

และประเมินผลการเรี ยน

เจ้าหน้าที่วดั ผลและประเมินผล

กาหนด/ทบทวนการวัดผลและประเมินผล
แจ้งเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลแก่หวั หน้า

เจ้าหน้าที่วดั ผลและประเมินผล

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และครู ผสู ้ อน

การประเมินผลระหว่างเรี ยน
ครู ผสู ้ อน

เจ้าหน้าที่วดั ผล
และประเมินผล

เจ้าหน้าที่วดั ผล
และประเมินผล

แจ้งผลการประเมินแก่เจ้าหน้าที่วดั ผล

บันทึกผลการประเมินระหว่างภาค
และคะแนนทดสอบลงระบบงาน
วัดผลและประเมินผล
ประกาศรายชื่อนักเรี ยนที่สอบไม่ผา่ น
และกาหนดตารางการซ่อมเสริ ม

2

ทดสอบระหว่างภาคและ
ปลายภาคเรี ยน

2
แจ้งผลการซ่อมเสริ มผลการเรี ยนแก่เจ้าหน้าที่
ครู ผสู ้ อน

วัดผลและประเมินผล และบันทึกผลการพัฒนา
คุณภาพของผูเ้ รี ยน (ปพ.5)

เจ้าหน้าที่วดั ผล
และประเมินผล
เจ้าหน้าที่วดั ผล
และประเมินผล
หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ/
หัวหน้างานวัดผล
และประเมินผล

แก้ไขคะแนนของนักเรี ยนที่ซ่อมเสริ มผ่าน

สรุ ปผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในแต่ละระดับชั้น
ระหว่างภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
ลงนามและเสนอขออนุมตั ิผลการเรี ยน

ผูอ้ านวยการ

ลงนามอนุมตั ิผลการเรี ยน

เจ้าหน้าที่วดั ผล
และประเมินผล

แจกเอกสารรายงานผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้

ครู ประจาชั้น

ครู ประจาชั้นบันทึกลงแบบรายงานผลการเรี ยน

รายงานผลการวัดผลและประเมินผลให้นกั เรี ยน
และผูป้ กครองทราบจากกแบบรายงาน
สิ้ นสุ ด

แนวทางการปฏิบัติงาน

1. กาหนดแนวทางหลักเกณฑ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2554
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และมัธยมศึกษาปี ที่ 6 และหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 – 6 มัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 2 และมัธยมศึกษาปี ที่ 4 – 5 และตามหลักสู ตรสถานศึกษา ปี การศึกษา
2554
2. แจ้งแนวปฏิบตั ิการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรายวิชาโดยแจกคู่มือการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ปี
การศึกษา 2554
3. ครู ผูส้ อนแต่ละรายวิชา วางแผนการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ให้เป็ นไปตามหลักสู ตรสถานศึกษาที่
กาหนดไว้
4. ครู ผสู ้ อนดาเนิ นการประเมินผลระหว่างเรี ยน ทดสอบย่อย ตรวจข้อสอบ บันทึกคะแนนลงในแบบบันทึก
ผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน (ปพ.5)
5. ครู ผูส้ อนแจ้งผลการประเมิ นระหว่างเรี ยน ทดสอบย่อยแต่ละครั้งให้นักเรี ยนที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ทราบและ
ดาเนินการสอบซ่อมด้วยวิธีการที่หลากหลาย จนนักเรี ยนผ่านเกณฑ์
6. ขออนุมตั ิผลการสอบประจาภาคเรี ยน
7. รายงานผลการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั เรี ยนและผูป้ กครองทราบ
8. เจ้าหน้าที่วดั ผลและประเมินผลทาการรายงานสถิติผลการเรี ยน แล้วแจ้งรายงานต่อหัวหน้าฝ่ ายวิชาการเพื่อ
นาไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอน

งานทะเบียน
บทบาทหน้ าทีข่ องหัวหน้ างานทะเบียน
1. วางแผนการทางานแต่ละขั้นตอนให้ทนั ตามกาหนดเวลาตามปฏิทินโรงเรี ยน
2. จัดชั้นเรี ยนใหม่ในการเริ่ มต้นปี การศึกษา
3. จัดทารายชื่ อนักเรี ยนทั้งระบบ
4. ออกเลขประจาตัวนักเรี ยนเข้าใหม่
5. จัดทาเอกสารใบประวัตินกั เรี ยนในแต่ละปี การศึกษา
6. จัดทาใบคาร้องการขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษาของห้องทะเบียน
7. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ
8. ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรี ยนที่จบการศึกษา เมื่อสถานศึกษาอื่น ๆร้องขอมา
9. จัดทาสถิติจานวนนักเรี ยนแต่ละระดับชั้นให้เป็ นปั จจุบนั
10. แจ้งข้อมูลนักเรี ยนเข้าเกณฑ์ยงั เขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ
11. สรุ ปจานวนนักเรี ยนลาออก- เข้าใหม่ ประจาปี การศึกษา
12. จาหน่ายนักเรี ยนที่จบหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6) และนักเรี ยนที่ลาออกระหว่างชั้น
13. ตรวจบัญชี เรี ยกชื่อแต่ละห้องเรี ยนทุกระดับชั้น
14. ดาเนินการลาพักการเรี ยนชัว่ คราวของนักเรี ยนปกติและนักเรี ยนโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
15. ดาเนินการจัดซื้ อแบบพิมพ์เอกสารทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ
16. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทหน้ าทีข่ องเจ้ าหน้ าทีท่ ะเบียน
1. บันทึกประวัตินกั เรี ยนใหม่ ลงในโปรแกรมงานทะเบียน
2. ดาเนินการออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับงานทะเบียน
3. ดาเนินการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ตามใบคาร้องเปลี่ยนชื่อ-สกุลของนักเรี ยนหรื อผูป้ กครอง
4. จัดทาบัญชี รายรับค่าธรรมเนี ยมเอกสารการศึกษาต่าง ๆ

5. บันทึกการเทียบโอนผลการเรี ยน
6. จัดทาระเบียนแสดงผลการเรี ยน(ปพ.1) ใบประกาศนียบัตรผูจ้ บการศึกษา(ปพ.2) แบบรายงานผูส้ าเร็ จ
การศึกษา(ปพ.3)
7. จัดทา/จัดส่ ง ผลการเรี ยนเฉลี่ย (GPA ) ของนักเรี ยนม.6 ให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. จัดทาใบรับรองนักเรี ยนและ Transcript
9. จัดเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
- ใบมอบตัวนักเรี ยนเข้าใหม่
- ใบคาร้องขอเปลี่ยนแผนการเรี ยน
- เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
- ใบอนุญาตลาพักการเรี ยน
- ใบลาออก
- เอกสารหลักฐานการเรี ยนต่าง ๆ

10. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น
การบรรจุ / จาหน่าย / แต่งตั้งครู ต่างชาติ
-

ขอใบอนุ ญาตการเป็ นครู ขอใบอนุญาตทางาน ขอ/ต่อ วีซ่าครู ต่างชาติ

-

เตรี ยมเอกสารสาหรับขอใบอนุญาต และขอผ่อนผันการมีใบอนุญาตการเป็ นครู แก่ครู ต่างชาติ

- ติดต่องานที่กระทรวงศึกษาธิ การสาหรับขอใบอนุ ญาตต่าง ๆ ของครู ต่างชาติ
- เตรี ยมเอกสารสาหรับการขอมีใบอนุญาตทางาน และ ต่ออายุใบอนุญาตทางาน / จาหน่ายครู
- ติดต่องานที่กระทรวงแรงงานเพื่อขอ Work Permit แก่ครู ต่างชาติ ทั้งครู ใหม่ และ ครู เก่า
- เตรี ยมเอกสารสาหรับขอวีซ่า เปลี่ยนประเภทวีซ่า และ ต่ออายุวซี ่า แก่ครู ต่างชาติท้ งั ในประเทศ และนอก
ประเทศ
- ติดต่องานโดยพาครู ต่างชาติไปที่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขอวีซ่า
- จัดทารายชื่ อ / สถิติ ครู ต่างชาติ เพื่อแจ้งรายชื่ อที่กระทรวงแรงงาน

บทบาทหน้ าทีข่ องคณะกรรมการเทียบโอน
1. ศึกษาแนวปฏิบตั ิในการเทียบโอนผลการเรี ยน
2. ศึกษาระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความรู ้ และประสบการณ์ของผูเ้ ทียบโอนผลการเรี ยน
3. ดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน
4. ประเมินความรู ้ทกั ษะ ประสบการณ์ของผูข้ อเทียบโอนผลการเรี ยน
5. ตัดสิ นผลการเทียบโอนผลการเรี ยน และนาเสนอผูอ้ านวยการ เพื่ออนุมตั ิการเทียบโอน
6. ประเมินผลการดาเนินงานเทียบโอนผลการเรี ยน และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน

Flow Chart แสดงขั้นตอนการทางาน
การรับนักเรียนเข้ าใหม่ /นักเรียนเข้ าระหว่างชั้น
ผู้รับผิดชอบ(นายทะเบียนและเจ้าหน้าทีท่ ะเบียน)

นายทะเบียน

เริ่มต้ น

ให้เลขประจาตัวนักเรี ยนเข้าใหม่
และนักเรี ยนเข้าระหว่างชั้น

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

จัดเก็บเอกสารใบมอบตัว

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

สารวจข้อมูลประวัตินกั เรี ยน

นายทะเบียน/เจ้าหน้าที่ทะเบียน

บันทึกประวัตินกั เรี ยนในสมุดทะเบียนนักเรี ยน

นายทะเบียน/เจ้าหน้าที่ทะเบียน

สรุ ปจานวนนักเรี ยนเก่าและเข้าใหม่ประจาปี การศึกษา

สิ้นสุ ด

Flow Chart แสดงขั้นตอนการทางานการออกหลักฐานการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ(นายทะเบียนและเจ้าหน้าทีท่ ะเบียน)

เริ่มต้ น

นักเรียนปัจจุบัน

จบหลักสู ตร

นักเรียนทีจ่ บแล้ ว

กาลังศึกษา

รับใบคาร้องการขอเอกสารหลักฐาน
การศึกษา

สารวจและจัดพิมพ์รายชื่อนักเรี ยนที่

รับใบคาร้องการขอหลักฐาน

จะจบการศึกษาตามหลักสู ตรใน

การศึกษาของนักเรี ยน
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

ระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6

การเป็ นนักเรี ยน

ตรวจสอบหลักฐานตามใบคารัองการ

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจบ

ขอหลักฐานการศึกษา ต่อนายทะเบียน

หลักสู ตร

ขออนุมตั ิหลักฐานการศึกษาตามที่ร้องขอ
ต่อนายทะเบียนและผูอ้ านวยการ

ทารายงานสรุ ปจานวนนักเรี ยนที่จบหลักสู ตร(ปพ.3)

จัดทาเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามใบคาร้อง

เสนอขออนุมตั ิการจบหลักสู ตร
บันทึกการจัดทาและตรวจสอบความถูกต้อง

ส่งมอบเอกสารหลักฐานทางการศึกษาให้กบั นักเรี ยน

จัดทาเอกสารหลักฐานการจบหลักสู ตร(ปพ.1 ,ปพ.2)

สิ้นสุ ด

