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คำนำ 

 คู่มือการปฏิบัติงานระบบการเรียนรู้ ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564 จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูมีข้อมูลใน

การเตรียมตัวก่อนปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนรู้และเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาการของตนเองต่อไป 

 กลุ่มบริหารวิชาการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะครูคงจะได้รับประโยชน์จากคู่มือการปฏิบัติงานระบบการ

เรียนรู้ ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งภายในเล่มมีข้อมูลปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ  ข้อมูลการ

จัดการเรียนรู ้ ข้อมูลครูและนักเรียน  Flow chart  การปฏิบัติงานระบบการเรียนรู ้ ผลการจัดการเรียนรู้  และ

เอกสารที่คุณครูควรจะได้รับทราบ  นอกจากนี้กลุ่มบริหารวิชาการได้วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  เพื่อเป็นแนวทางใหแ้ต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

ได้พัฒนาการจัดเรยีนรู้ไปสู่เป้าหมายที่คาดหวังไว้ต่อไป 
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พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

 “ ...การมีวินัย  มีความสามัคคี  และรู้จักหน้าที่  ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของ

คนทุกคน แต่ในการสร้างเสริมคุณลักษณะสามข้อนี้ จะต้องไม่ลืมว่าวินัย สามัคคี และหน้าที่นั้น เป็นไป

ทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆ กันทั้งสองทาง เพราะฉะนั้น เมื่อจะ

อบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัย สามัคคี และหน้าที่ที่ดี คือปราศจากโทษ 

เป็นประโยชน์ เป็นธรรม ไม่เคลือบแฝงไว้ด้วยสิ่งช่ัวร้าย เช่น วินัย ก็ต้องไม่ใช่วินัยเพื่อตน เพื่อหมู่คณะ

ของตนเท่านั้น ต้องเป็นวินัยเพื่อคนทุกคน เพื่อคนส่วนใหญ่ เป็นวินัยที่ถูกต้อง ที่เป็นการสร้างสรรค์ 

ทำนองเดียวกัน การสามัคคีกันทำการหรือทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์

เกือ้กูล มิใช่เพื่อการเพิ่มพูนประโยชน์เฉพาะพวกตน แล้วเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเสียหาย จงึเห็นได้

ว่าการสร้างวินัย สามัคคี และความรูจ้ักหน้าที่ให้แก่เยาวชนต้องกระทำด้วยความเพ่งพินจิอย่างละเอียด

ถี่ถ้วนเป็นพิเศษ  มิฉะนั้นจะไม่บังเกิดผลที่พึงประสงค์หรือซ้ำร้าย  อาจกลับกลายเป็นการทำลาย

อนาคตและความเจริญมั่นคงของชาติไปก็ได้...”    (พระราชดำรัส พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ณ ศาลาดุสิดาลัย 

พระราชวังดุสิต 12 กรกฎาคม 2526)   

 “...ครูที่ แท้นั้น   เป็นผู้ทำแต่ความดี   คือ ต้องหมั่ นขยันและอุตสาหะพากเพียรต้อง

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ  ต้องหนักแน่นอดกลั้นและอดทน  ต้องรักษาวินัยสำรวมระวังความ

ประพฤติปฏิบัติของตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงาม  ต้องปลีกตัวปลีกใจจากความสะดวกสบาย

และความสนุกรื่นเริงไม่สมควรแก่เกียรติภูมิของตน  ต้องตั้งใจไม่มั่นคงแน่วแน่  ต้องรักษาความจริงใจ  

ต้องเมตตาหวังดี  ต้องวางใจเป็นกลาง  ไม่ปล่อยใจไปตามอคติต้องอบรมปัญญาใหเ้พิ่มพูนสมบูรณ์ขึ้น

ทั้งด้านวิทยาการและความฉลาดรอบรู้ในเหตุผล...” 

(พระราชทานแก่ข้าราชการครูอาวุโส  วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2523) 
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โรงเรยีนหาดสำราญวิทยาคม 

ปรัชญาโรงเรียน  

โยคา เว ชายเต ภูริ  “ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน” 

คติพจน์โรงเรยีน   

“คุณความดี ความสำเร็จ เกิดจากความมานะอดทน” 

คำขวัญโรงเรยีน   

“กิจกรรมเด่น เรยีนดี รู้หนา้ที่ มีวนิัย ใฝ่คุณธรรม” 

สีประจำโรงเรียน  

 ฟ้า-ขาว 

เอกลักษณ์ 

กิจกรรมดี ดนตรีเด่น 

อัตลักษณ์   

ยิ้ม ไหว้ ทายทัก รักสถาบัน 

วิสัยทัศน์ 

 ภายในปี 2564  โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มุ่งพัฒนาคนใหม้ี

ทักษะแห่งการเรียนรู ้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีคุณธรรม  สร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสังคม 

มีทักษะอาชีพ ยึดหลักประชาธิปไตย รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 

 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม  มุ่งส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพการศกึษา ดังนี้ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล  

สามารถดำรงชีวติภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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2. ประสานความร่วมมือกับองค์กรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการปฏิรูปหลักสูตรและการ

เรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความจำเป็น และเสริมสร้างทักษะอาชีพตามความต้องการของ

ท้องถิ่น 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาของตนและเข้าใจศาสนาอื่น มุ่งสู่

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน 

4. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งให้

ผูเ้รียนมีนสิัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสังคม 

5. สนับสนุนการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย  เอื้อต่อชุมชนในการแสวงหาความรู้และการให้บริการ 

6. ส่งเสรมิ  สนับสนุนใหม้ีการจัดกิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

7. สนับสนุนการจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์

เป็นประมุขในทุกระดับ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

 กลุ่มบริหารวิชาการ มีหน้าที่ดำเนินการภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พ.ร.บ. การศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับ2 ) พ.ศ.2545 มุ่งใหก้ระจายอำนาจในการบริหารจัดการ

ไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว

รวดเร็ว  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศกึษา  ชุมชน  ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้

ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ

สามารถพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัดปัจจัยเกื้อหนุน

การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมคีุณภาพและประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้บริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการ

ของนักเรียน สถานศกึษา  ชุมชน และท้องถิ่น 

 2. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน มีคุณภาพสอดคล้องกับ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และมีการประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง จากผลการ

ประเมินหน่วยงานภายนอก 

 3. เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนรู้ที่

สนองต่อความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

 4. เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

บุคคล ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และสถาบันอื่นๆอย่างกว้างขวาง 
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ขอบข่ายภารกิจ 

 1. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

 2. การจัดทำทะเบียนและวัดผลประเมินผล 

 3. การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

 4. การส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 

 5. การส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

 6. การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

 7. การสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มงาน 

1.  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู้ 

 1.1 งานพัฒนาหลักสูตร 

  - ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สาระแกนกลาง

ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชน

และท้องถิ่น 

  - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์

ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในโรงเรียนและชุมชน 

  - จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่กำหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระ

ทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

  - นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้

เหมาะสม 

  - เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  - จัดทำหลักสูตรและแนวปฏิบัติการใชห้ลักสูตร 

  - ตรวจสอบเกี่ยวกับการโอน/ย้าย หลักสูตรระหว่างโรงเรียนและหลักสูตรอื่น 

  - สำรวจความต้องการของผูร้ับบริการในการจัดการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียน 

การเรียนแบบอัธยาศัย  รวมทั้งกำหนดแนวทางการใช้หลักสูตร เสนอแนะกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องในการ

ดำเนนิงาน   

 1.2 งานพัฒนากระบวนการเรยีนการสอน 

  - ส่งเสริมนิเทศ ติดตามและกำกับให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและ

หน่วยการเรียนรูโ้ดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
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  -ส่งเสริมนิเทศ ติดตามและกำกับให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและ

กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรยีน  

  -จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ ส่งเสริมให้มีการพัฒนา

ครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูต้ามความเหมาะสม 

  -ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู โดยการจัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานตามสถาบันต่าง ๆ 

เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน 

 

 1.3 งานตารางสอน 

  - สำรวจความรู้ ความสามารถของครู และความสอดคล้องของครูกับหลักสูตรของ

โรงเรียน ประสานกับกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อจัดสรรอัตรากำลัง 

  - วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร สำรวจความต้องการ ความถนัดความสนใจร่วมกับ

กลุ่มงานแนะแนวและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อจัดรายวิชาให้นักเรียนลงทะเบียน 

  - จัดตารางสอนนักเรียน ครู ตารางการใช้ห้อง และติดตาม ควบคุมให้การดำเนินการ

ตามตารางสอนให้ถูกต้องทั้งการเรียนและการสอน 

  - กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนแทน ติดตามผลการปฏิบัติ   

2. กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 

 2.1 งานทะเบียน 

  - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มอื เกี่ยวกับงานทะเบียน 

  - ดำเนนิการกรอกข้อมูลนักเรียน  ลงทะเบียน ขอ้มูลผลการเรียนในระบบงานทะเบียน 

  - ตรวจสอบผลการจบการศึกษา ออกหลักฐานทางการศึกษา กรณีนักเรียนย้าย

สถานศกึษา จบการศกึษา การรับรองการเป็นนักเรียน 

  - ควบคุมการออกเกียรติบัตรในโรงเรียน 

  - เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

  - รายงานผลการจบการศกึษาต่อหน่วยงานต่าง ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 2.2 งานวัดผลและประเมินผล 

  - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูในการ

วัดผล ประเมินผลการเรียน 

  - กำหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลของสถานศกึษา 

  - ส่งเสริมนิเทศ  ติดตาม พัฒนาครู และกำกับดูแลให้ครูจัดทำแผนการวัดผล

ประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

แผนการเรียนรูแ้ละการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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  - ส่งเสริม นิเทศ  ติดตาม ควบคุมและกำกับให้ครูดำเนินการวัดผลและประเมินผลการ

เรียนการสอนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงจากกระบวนการปฏิบัติและผลงาน 

  - ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อและอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการเรียน

การสอนปกติ 

  - พัฒนาเครื่องมอืวัดผล ประเมินผลใหไ้ด้มาตรฐาน 

  - ดำเนินการจัดทำข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียน กรอกข้อมูล ติดตาม 

ตรวจสอบการกรอกข้อมูลของครูในระบบงานวัดผลและส่งต่องานทะเบียน 

  - วิเคราะห์และประเมินผลการเรียน 

  - ดำเนนิการแก้ไขปัญหาการเรียนของนักเรียนทั้งระหว่างเรียนและหลังการประเมินผล

ร่วมกับผูส้อน กลุ่มสาระ กลุ่มงาน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

 3.1 จัดโครงสร้างการบรหิารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  - บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรของโรงเรียน สอดคล้องกับ

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธะกิจ เป้าหมายของโรงเรียนและของหลักสูตร 

  - ควบคุม ดูแล กำกับการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินผลการใช้

หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเมื่อพบข้อบกพร่อง หรอืจุดที่ควรพัฒนา 

  - ดูแล ควบคุม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร ตาม

ตารางสอน  

  - จัดการนิเทศภายใน การวิจัยในช้ันเรียนและการพัฒนาครูโดยการประชุมสัมมนา 

ศกึษาดูงาน  

  - จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเ้รียน  

  - ควบคุมดูแลให้การดำเนินงานของกลุ่มสาระให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของ

โรงเรียน 

  - ประสานงานระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการบูรณา

การการเรยีนการสอนระหว่างกลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

  - จัดทำหลักสูตรสถานศกึษาของกลุ่มสาระ 

4. กลุ่มงานส่งเสรมิคุณภาพการจัดการศึกษา  

 4.1 งานนิเทศภายใน 

  - จัดระบบการนเิทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในโรงเรยีน 

  - นิเทศ ติดตาม จัดหาผู้นิเทศ เครื่องมือการนิเทศ เอกสารเกี่ยวกับการนิเทศ งาน

วิชาการ 
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  - พัฒนาครูใหม้ีความรูค้วามสามารถในการนเิทศทั้งผูใ้ห้การนเิทศและผูร้ับการนิเทศ 

  -พัฒนาระบบการนเิทศให้มีความหลากหลาย สนองต่อความต้องของครู บุคลการและ

โรงเรียนรวมทั้งจัดระบบสารสนเทศและการจัดทำรายงานการนเิทศ 

 4.2 งานวิจัยและวิจัยในชั้นเรยีน 

  - ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการบริหารการจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการใน

ภาพรวมของสถานศกึษา 

  - ส่งเสริมให้ครูศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่ม

สาระการเรียนรู ้

  - ประสานความร่วมมอืในการศกึษา วิเคราะห์ วจิัย  ตลอดจนเผยแพร่ผลงานการวิจัย 

หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการกับ สถานศึกษา บุคคล ครอบครัว  องค์กร 

หน่วยงาน และ สถาบันอื่น 

  - รวบรวม จัดทำรายงานการวิจัย 

 4.3 งานส่งเสรมิความเป็นเลิศทางวชิาการ 

  - ส่งเสริมใหค้รูและนักเรียนได้แสดงผลงานทางวชิาการ 

  - ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันและทดสอบความรู้ทางวิชาการ

ของสถาบันอื่นทางวิชาการในทุกระดับ  

  - ฝกึ อบรม ให้ความรู้กับนักเรียนก่อนที่จะเข้าร่วมแข่งขันทางวชิาการกับสถาบันอื่น 

  - จัดระบบและดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพงานวิชาการตามมาตรฐานของ

โรงเรียนกระทรวงศกึษาธิการ และสมศ. 

  - สำรวจและรายงานผลปัญหา อุปสรรคและความสำเร็จของกิจกรรมทางวิชาการต่อ

ผูอ้ำนวยการสถานศกึษา 

 4.4 งานแก้ไขปัญหาการเรียน 

  - จัดสอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่มปีัญหาการเรียน หรอืไม่ผ่านการประเมนิผล 

  - จัดเรียนซ้ำสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมนิผล 

  - ประสานงานผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว  ครูประจำวิชา เพื่อติดตามแก้ไข

ปัญหาการเรียน ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อค้นหาแนวทางการแก้ปัญหานักเรียนที่เรียนช้า มีปัญหาการ

เรียน และนำไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง 

5. กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 5.1 งานโสตทัศนศึกษา 

  - จัดหาโสตทัศนอุปกรณ์ที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน 

  - ให้บริการและควบคุมดูแลโสตทัศนอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องเล่นเทป

โทรทัศน์ เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเสียง ฯลฯ 
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  - บันทึกเสียง ถ่ายภาพ ถ่ายทำสไลด์ ถ่ายเทปโทรทัศน์ประกอบคำบรรยาย 

  - ให้คำแนะนำในการสร้างและผลิตสื่อการสอน 

  - จัดเก็บรักษา จัดทำทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์ ซ่อมแซม โสตทัศนอุปกรณ์ 

  - จัดบริการขอยืมสื่อการศึกษาจากแหล่งวิชาการต่าง ๆ นำมาใช้ในการเรียนการสอน

และการจัดกิจกรรม และควบคุมการเบิกจ่าย ให้บริการยืม โสตทัศนอุปกรณ์ 

  - พัฒนาครู นักเรียน และบุคลากร เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการใชส้ื่อ อุปกรณ์

โสตทัศนศึกษา  

  - ให้บริการและคำปรึกษาแก่หน่วยงานและชุมชนเกี่ยวกับการใชโ้สตทัศนูปกรณ์ 

 5.2 งานศูนย์เทคโนโลยีทางการบริหารและการเรียนการสอน 

  - วางแผน จัด ควบคุมดูแล แก้ไขปัญหาและเป็นที่ปรึกษาในการใช้เทคโนโลยีระบบ

เครือข่ายภายในโรงเรียน ทั้งการใชอ้ินเตอร์เน็ต วิทยุ โทรทัศน์  

  - พัฒนาครู นักเรียน และบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ต่าง ๆ ทั้งส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ 

  - สนับสนุนฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ต่อการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน 

  - พัฒนาระบบเครอืข่ายภายในโรงเรียน ทั้งการใช้อินเตอร์เน็ต วทิยุ โทรทัศน์ ทั้งส่วนที่

เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ 

  -เป็นผู้จัดการระบบเครือข่ายและเว็บมาสเตอร์ของโรงเรียน 

  - ประสานร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ

การจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการกับบุคลากรภายในสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น 

  -  ประเมินผลการใชส้ื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

 5.3 งานพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

  - สนับสนุนการทำผลงานเพื่อเลื่อนวทิยฐานะของครูและผู้บริหาร 

  - จัดอบรมสัมมนาให้ครูได้เรียนรู้ด้านวิชาการที่ทันสมัยเกิดแนวทางในการคิดสร้าง

นวัตกรรม 

  - คัดสรรนวัตกรรมต้นแบบ  ยกย่อง มอบรางวัลและเผยแพร่เพื่อให้ เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

6. กลุ่มงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

 6.1 งานห้องสมุดและศูนย์วิทยบริการ 

  - จัดทำแผนปฏิบัติการ งบประมาณ โครงการของงานห้องสมุดให้เป็นไปตามนโยบาย

ของโรงเรียน 
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  - จัดและพัฒนาสถานที่ห้องสมุดให้เหมาะสมกับเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ได้

ตลอดเวลาและหลากหลาย 

  - จัดให้มวีัสดุ ครุภัณฑ์และเครื่องอำนวยความสะดวกที่เพียงพอกับจำนวนสมาชิก 

  - ดูแล เก็บรักษา ซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ ใหอ้ยู่ในสภาพที่ดใีช้การได้ตลอด 

  - จัดหา ซื้อ ทำเอกสาร วารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหา

ความรูแ้ละความบันเทิง 

  - ให้บริการใชห้อ้งสมุดแก่นักเรียน ครูและบุคคลภายนอก 

  - จัดบรรยากาศ สถานที่สิ่งแวดล้อม และการบริการให้ชักจูงบุคคลภายนอกให้เห็น

ประโยชน์และเข้ามาใช้บริการ 

  - จัดกิจกรรมส่งเสรมิให้นักเรียนของโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

  - จัดทำสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมทั้งประเมินผลงานที่ปฏิบัติตลอดภาค

เรียน/ปี 

 6.2  งานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

  - สำรวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในสถานศึกษา ชุมชน  ท้องถิ่นที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

  - จัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ครู สถานศึกษาอื่น 

บุคคลองค์กรและหน่วยงาน 

  - จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์

ความรู ้

  - ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน การจัดกระบวนการ

เรียนรู้ให้ครอบคลุมภูมปิัญญาท้องถิ่น 

  - ร่วมมือกับกลุ่ม/กลุ่มงาน/งาน/กลุ่มสาระ ในการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน

โรงเรียน 

7. กลุ่มงานเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 7.1 งานสร้างเครือข่ายการพัฒนาวิชาการ 

  - ประสานงานและจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการกับกลุ่มโรงเรียน

เครือข่าย เครือข่ายครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ กลุ่มเครือข่ายโรงเรยีนที่โรงเรียนสังกัดอยู่และเครือข่ายอื่น 

  - ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วม เป็นสมาชิกเครือข่าย สถาบัน สมาคม องค์การ

ต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 

  - มีส่วนร่วม รับผิดชอบ ต่อภารกิจต่าง ๆ ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย รวมทั้งให้

ข้อเสนอแนะหรอืดำเนนิงานเพื่อการพัฒนากิจกรรมของกลุ่มโรงเรยีน 
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 Flowchart ระบบการเรียนรู้ 

           กระบวนการของระบบเรยีนรู้                    ตัวชี้วัดระบบเรยีนรู้ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช ่

 

 

ไม่ใช่ 

 

 

 

ศึกษาหลักสตูรและวางแผน
จัดการเรียนรู ้

 

วิเคราะหผ์ู้เรียน 

ออกแบบการจัดการเรียนรู้และการ
ประเมินผลแตล่ะหน่วย 

จัดการเรียนรู ้

พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

ประเมินผลการเรียนรู้ปลายป ี

ควรปรับปรุง       
หรือไม ่

รายงานผลระบบเรยีนรู ้

วิจัย / 
ปรับปรุง 
 

ร้อยละ 100 ของครูมีการศึกษาหลักสูตรและ
วางแผนจัดการเรียนรู ้

ร้อยละ 100  ของครูที่นำผลการวเิคราะห์ผู้เรียนไป
ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

ร้อยละ80  ของนักเรียนได้รับการสอนปรับพื้นฐาน
บรรลตุามเกณฑ ์

ร้อยละ 80 ของครูที่นำผลการประเมินมาปรับปรุง
และส่งเสรมิการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจยั 

ร้อยละ80 ของแผนการจดัการเรียนรู้ที่นำไปใช้แล้ว
ส่งผลต่อการพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรยีน 

ร้อยละ 90ของนักเรียนบรรลุผลการเรยีนรู้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียนสื่อความ 

ร้อยละ 100 ของครูได้บันทึกสรุปผลการดำเนินงาน
และรายงานผลการดำเนินงานตามระบบ 

ร้อยละ 80  ของนักเรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดบัดี 

ต้องปรับพื้นฐาน
หรือไม ่

ปรับ
พื้นฐาน 

ประเมินผลการเรียนรู้และการสอนของแต่ละหน่วย 

นิเทศภายในและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ร้อยละ100 ของครูไดจ้ัดทำแผนการจัดการเรยีนรู้
ครบทุกตัวช้ีวัด และนำไปใช้จริง 

ร้อยละ 80 ของครูพึงพอใจต่อการนิเทศภายในและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับด ี

ร้อยละ75  ของนักเรียนมผีลการเรียนผ่านเกณฑ์ใน
ระดับด ี

ใช่ 

ไม ่
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การจัดเวลาเรยีนตามโครงสร้างหลักสูตร 

 ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น  (ม.1 - 3) และ ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.4- 6) ได้จัดเวลา

เรียนเป็นรายภาค มเีวลาเรียนวันละไม่ต่ำกว่า 7-8 ช่ัวโมง คิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรยีนเป็นหน่วยกิต เช่น 

40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน มคี่าน้ำหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

การจัดเวลาเรยีนรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนประจำภาคเรียนที่ 1/2562 

โครงสรา้งหลักสูตร ระดับช้ัน วันที่สอน ช่ัวโมงที่ 

1. รายวิชาเลือกเสรี ม.1 พุธ 6-7 

ม.2 จันทร์ 3-4 

ม.3 อังคาร 3-4 

ม.4 พุธ 3-4 

ม.5 ศุกร์ 3-4 

ม.6 พฤหัสบดี 3-4 

2. รายวิชาศาสนา 

    พระพุทธศาสนา,อิสลาม

ศกึษา 

 

 

ม.1/1,1/2 จันทร์ 6 

ม.1/3,1/4 จันทร์ 7 

ม.2/1,2/2 อังคาร 6 

ม.2/3,2/4 อังคาร 7 

ม.4/1,4/2,4/3 จันทร์ 2 

ม.5/1,ม.5/2,ม.5/3 จันทร์ 3 

3.  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  

3.1  กิจกรรมชุมนุม ม.1-6 อังคาร 8 

3.2  กิจกรรมลูกเสือ-เนตร

นารี  

ม.1-3 พฤหัสบดี 8 

3.3 หลักสูตรตา้นทุจรติ ม.3,ม.6 จันทร์ 8 

ม.2,ม.5 พฤหัสบดี 7 

ม.1,ม.4 ศุกร์ 8 
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ตารางเวลาคาบเรยีน  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

คาบเรยีนที่ เวลา หมายเหตุ 

1 08.40 - 09.30  

2 09.30 - 10.20  

3 10.20 - 11.10  

4 11.10 - 12.00  

5 12.00 – 12.50  

6 12.50 – 13.40  

7 13.40 – 14.30  

8 14.30 – 15.20  

9 15.20 – 16.10  

 

การให้ระดับผลการเรียน 

 ในการตัดสินเพื่อใหร้ะดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผล

การเรียนเป็น 8 ระดับรายวิชาที่จะนับหน่วยกิตได้จะต้องได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 1 ขึน้ไป โดยมีแนวการ

ให้ระดับผลการเรียนดังนี้ 

คะแนนร้อยละ ระดับผลการเรียน ความหมายของผลการประเมิน 

80-100 4 ดีเยี่ยม 

75-79 3.5 ดีมาก 

70-74 3 ดี 

65-69 2.5 ค่อนข้างดี 

60-64 2 ปานกลาง 

55-59 1.5 พอใช้ 

50-54 1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 

0-49 0 ต่ำกว่าเกณฑ์ 

 ผลการเรียนที่มีเงื่อนไข 

 ผลการเรียนที่มเีงื่อนไข ได้แก่ ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาคในรายวิชาและรอการ

ตัดสิน  ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไขแสดงผลการเรียน ประกอบด้วย 
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 1)  ตัวอักษรแสดงผลการเรียนแต่ละรายวิชาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   

  “มส”  หมายถึง  ไม่มสีิทธิเข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรยีน โดยผูเ้รียนที่มเีวลาเรียนไม่ถึง

ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาและไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

  “ร”  หมายถึง  รอการตัดสินและยังตัดสินไม่ได้  โดยผูเ้รียนไม่มขี้อมูลผลการเรียนรายวิชา

นั้นครบถ้วน  เช่น  ไม่ได้วัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน  ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายใหท้ำซึ่งงานนั้น

เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรอืมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ 

 2)  ตัวอักษรแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

  “ผ”  หมายถึง  ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

  “มผ”  หมายถึง  ไม่ผ่านเกณฑ์ที่สถานศกึษากำหนด 

หมายเหตุครูประจำวิชาสามารถใหผ้ลการเรียน “มส” ได้เฉพาะนักเรียนที่มีรายชื่อไม่มีสิทธิ์สอบตาม

ประกาศของกลุ่มบริหารวิชาการเท่านั้น 

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 การประเมินผลการจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กำหนดเกณฑ์

การจบหลักสูตรใหผู้เ้รียนต้องได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 8 ข้อ ประกอบด้วย   

 ข้อที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์  

  หมายถึงคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติ

ไทย ศรัทธายึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 

 ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์  สุจรติ   

  หมายถึงคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้องประพฤติตรงตามความเป็น

จรงิทั้งต่อตนเองและผูอ้ื่นทั้ง กาย วาจา ใจ 

 ข้อที่ 3 มีวินัย  

  หมายถึงคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับ

ของครอบครัว โรงเรียน  และสังคม 

 ข้อที่ 4 ใฝ่เรยีนรู้  

  หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนแสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรูท้ั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

 ข้อที ่5 อยู่อย่างพอเพียง  

  หมายถึงคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวติอย่างพอประมาณ มีเหตุผล  

มีคุณธรรมมภีูมคิุ้มกันในตัวที่ดแีละปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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 ข้อที่ 6 ความมั่งมั่นในการทำงาน 

  หมายถึงคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภูมิใจและรับผิดชอบหน้าที่การงานด้วยความ

เพียรพยายามอดทน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย 

 ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย  

  หมายถึงคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจเห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์สืบทอดภูมิ

ปัญญาไทย  ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย   ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 

 ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ         

  หมายถึงคุณลักษณะการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ต่างๆ ที่

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ผู้อื่น ชุมชน สังคมและประเทศชาติด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้นโดยไม่หวัง

ผลตอบแทน 

คุณลักษณะนิสัยของนักเรยีน  (เน้นจุดเน้นตามวัย) 

  ระดับช้ัน ม.1-3      เศรษฐกิจพอเพียง 

     ใฝ่เรียนรู้ 

     ใฝ่ดี 

  ระดับช้ัน ม.4-6  เศรษฐกิจพอเพียง 

     ใฝ่เรียนรู้ 

     ใฝ่ดี 

     การศกึษาต่อ 

     การทำงาน 

ทักษะความสามารถ 

  ระดับช้ัน ม.1-3      ใฝ่หาความรูเ้อง 

     ใช้เทคโนโลย ี

     คิดเป็น 

     ทักษะชีวติ 

     สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

  ระดับช้ัน ม.4-6  รู้จักแก้ปัญหา 

     รู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด 

     ภาษาต่างประเทศ 

     ความคิดช้ันสูง 

     ทักษะชีวติ  สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามวัย 
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 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

 ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1-3 

ขอบเขตการประเมิน 

การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ข้อคิด ความรู้เกี่ยวกับสังคม

และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้อ่านนำไปคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สรุปแนวคิดคุณค่าที่ได้ นำไปประยุกต์ใช้ ด้วย

วิจารณญาณ และถ่ายทอดเป็นข้อเขียนเชิงสร้างสรรค์หรือรายงานด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น อ่าน

หนังสือพมิพ์ วารสาร หนังสือเรยีน บทความ สุนทรพจน์ คำแนะนำ คำเตอืน แผนภูมิ ตาราง แผนที่ 

  ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คดิวิเคราะห์ และเขียน 

                   1.  สามารถคัดสรรสื่อ ที่ตอ้งการอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ 

สามารถสร้างความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 

                   2. สามารถจับประเด็นสำคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง 

                   3. สามารถวิเคราะห์ วจิารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถอื ลำดับความและ ความ

เป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน 

                   4. สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดที่ได้จากการอ่าน 

                   5. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความแสดงความคดิเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าวโดย

การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผังความคิด เป็นต้น 

  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4-6 

ขอบเขตการประเมิน 

การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออเิล็กทรอนิกส์ที่ให้ขอ้มูลสารสนเทศ ความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด

ทฤษฎี รวมทั้งความงดงามทางภาษาที่เอื้อให้ผู้อ่านวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง

หรอืสนับสนุน ทำนาย คาดการณ์ ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และถ่ายทอดเป็น

ข้อเขียน เชิงสร้างสรรค์ รายงาน บทความทางวิชาการอย่างถูกต้องตามหลักวิชา เช่น อ่านบทความ

วิชาการ วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ 

ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คดิวิเคราะห์ และเขียน 

                   1. สามารถอ่านเพื่อการศกึษา ค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และการ

ประยุกต์ใช้  ในชีวติประจำวัน 

                   2. สามารถจับประเด็นสำคัญลำดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อที่มคีวามซับซ้อน 

                   3. สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผูอ้่าน และสามารถวิพากษ์ ให้

ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่าง ๆ 
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                   4. สามารถประเมินความน่าเชื่อถอื คุณค่า แนวคิดที่ได้จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย 

                   5. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง สรุป โดยมีขอ้มูลอธิบายสนับสนุนอย่างเพียงพอ

และสมเหตุสมผล 
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ได้ “0” 

แก้ตวัได้อีก 1 ครั้ง 

สอนซ่อมเสริม/สอบแก้ตัว 

ได้ “0” ได้ “1” 

สอนซ่อมเสริม/
สอบแกต้ัว 

ถ้าจะแก้ “0”ยืน่คำรอ้ง 

ได้ “0” 

แก้ “ร”เรยีบร้อย 

ได้ “ร” 

ผู้บริหารสถานศึกษา
เห็นชอบ 

ส่งงานไม่ครบ 

ไม่เข้าสอบกลางภาค 

เรียนซ้ำ 

แก้“ร” 

ได้ “ร” 

“ร” สุดวิสัยได้ 1 - 4  

“ร” ไม่ใช่สุดวิสัยได้ 1 

ไม่เข้าวัดผลปลายภาค 

ได้ “0” ได้ “1” 

เรียนเพิม่เตมิ 
ให้มีเวลาเรียนครบ 

จัดสอบให้ 

60%<เวลาเรียน<80% เวลาเรียน  < 60% 

ได้ “มส” 

อนุญาต ไม่อนุญาต 

มีเวลาเรยีน  80% มีเวลาเรยีน 
ไม่ถึง 80% 

เรียนซ้ำ 

ไม่แก้ 

“ร” 

ภายใน 1 
ภาคเรยีน 

ไม่แก้ 

“มส” 

ภายใน  
ภาคเรยีน

นั้น 

ไม่แก้ 

“ร” 

ภายใน
ภาคเรยีน

นั้น 

ดุลยพินจิ 

ตัดสินผล 
การเรยีน 

วัดผลปลาย
ภาคเรยีน 

เรียน 

ได้ 

“1” 

ได้ “1-4” 

ผ่าน 

วัดผลระหวา่ง
ภาค 

แผนภาพแสดงกระบวนการตัดสินและแก้ไขผลการเรยีนระดับมัธยมศกึษา 
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ขั้นตอนการขอสอบแก้ตัวกรณีท่ีมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ (0, ร,มส,มผ) 

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอมีสิทธ์สอบ (กรณเีวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80) 

 1.  นักเรียนขอรับคำร้องขอมีสทิธิ์สอบปลายภาค จากงานวัดผลและประเมินผลนำไปกรอก

รายละเอียด  โดยมีผูป้กครองรับรอง 

 2.  นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคใหค้รูประจำวิชา และงานวัดผลและประเมินผลบันทึก

ข้อมูล 

 3.  นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง  เข้ารับการชีแ้จงกับผูอ้ำนวยการโรงเรียนและรองผูอ้ำนวยการกลุ่ม

บริหารวิชาการ  เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัตใิห้สอบ 

 4.  นักเรียนติดต่อครูประจำวิชาเพื่อดำเนินการขอปรับเวลาเรียน   

 5.  ครูประจำวิชาส่งผลการอนุมัติ/ไม่อนุมัตใิห้เข้าหอ้งสอบที่งานวัดผลและประเมินผล 

 6.  กรณีไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติใหส้อบ หรือมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ใหป้ฏิบัติดังนี้ 

  6.1  ถ้าเป็นรายวิชาพืน้ฐานให้เรียนซ้ำ 

  6.2  ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการที่จะเรียนซ้ำ หรอืให้เปลี่ยน

วิชาเรียนใหม่ 

ขั้นตอนการขอแก้ “0, ร,มส,มผ” 

 1. นักเรียนขอรับคำร้องสอบแก้ตัว  จากงานวัดผลและประเมินนำไปกรอกรายละเอียดใหส้มบูรณ์ 

 2. ครูประจำวิชาลงชื่อรับทราบพร้อมกับให้นักเรียนนำแบบคำรอ้งขอสอบแก้ตัวให้ผูป้กครองลง

ลายมอืชื่อรับทราบ 

 3. นักเรียนนำแบบคำรอ้งสอบแก้ตัวให้ครูประจำวิชา เพื่อนัดหมายการซ่อมเสริม/แก้ตัวและให้ครู

ประจำวิชาลงช่ือ  

 4. นักเรียนนำแบบคำรอ้งสอบแก้ตัว 0, ร,มส ไปติดต่อกับครูประจำวิชาลงช่ือครบทุกวิชา ให้นำ

แบบคำรอ้งขอสอบแก้ตัว ส่งที่งานวัดผลและประเมินผลภายในระยะเวลาที่กำหมด 

 5.  นักเรียนเข้ารับการซ่อมเสริมกับครูประจำวิชาตาม วัน เวลา ที่ครูประจำวิชากำหนด 

 6.  ถ้านักเรียนสอบไม่ผ่าน ใหน้ักเรียนทำตามข้อ 1-5 เมื่อโรงเรียนประกาศให้สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 

 7.  ถ้าสอบแก้ตัว 2 ครั้ง แล้วไม่ผ่านอีก ให้ปฏิบัติดังนี้ 

  7.1 ถ้าเป็นรายวิชาพืน้ฐานให้เรียนซ้ำ 

  7.2 ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ใหอ้ยู่ในดุลพินิจของผูอ้ำนวยการที่จะให้เรียนซ้ำ หรอืให้

เปลี่ยนวิชาเรียนใหม่ 

 หมายเหตุ กรณีนักเรียนมีผลการเรียน มส นักเรียนต้องดำเนินการสอบปลายภาคกับครูประจำ

วิชาด้วย 
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ขั้นตอนการเรียนซ้ำ 

 1.  นักเรียนขอรับแบบคำรอ้งขอเรียนซ้ำ  จากงานวัดผลและประเมินผลนำไปกรอกรายละเอียด 

โดยมีผู้ปกครองรับรอง 

 2.  นักเรียนนำแบบคำรอ้งขอเรียนซ้ำ  มาให้ครูประจำวิชาลงชื่อรับทราบและงานวัดผลและ

ประเมินผลตรวจสอบ 

 3.  ถ้าหากได้รับการพิจารณาอนุมัติใหเ้รียนซ้ำ  นักเรียนขอรับแบบบันทึกการเรียนซ้ำ จากงาน

วัดผลและประเมินผลยื่นให้กับครูประจำวิชาเพื่อดำเนินการเรียนซ้ำ 

 4.  นักเรียนเข้าเรียน/ทำงานหรอืกิจกรรมที่มอบหมายใหท้ำตามครูประจำวิชากำหนด 

 5.  ครูประจำวิชาส่งแบบประเมินผลการเรียนซ้ำที่งานวัดผลและประเมินผล 
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ขั้นตอนการขอสอบแก้ตัวกรณีท่ีมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ (0,ร,มส,มผ) 

 

 

ผูท้ี่เกี่ยวข้อง/ดำเนินการ  

 

 

นักเรียน/ครูผู้สอน 

 

  ไม่ผ่าน 

นักเรียน/ครูผู้สอน 

   ผ่าน 

ครูผูส้อน 

 

 

 

งานวัดผลและประเมินผล 

 

 

งานวัดผลและประเมินผล 

 

 

 

งานวัดผลและประเมินผล 

งานทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1, 2 

วางแผนการดำเนินงาน 

ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ต่อครูผู้สอน 
และกำหนดวันเวลาสอบแก้ตัว 

ดำเนินการสอบแก้ตัว 

ครูผู้สอนบันทึกส่งผลการขอแก้ตัว 
ที่งานวัดผลและประเมินผล 

งานวัดผลและประเมินผล 
ตรวจสอบความถูกต้อง 

ประกาศผลการสอบแก้ตัว 
(0, ร,มส,มผ) 

ส่งผลการสอบแก้ตัวให้งานทะเบียน 
บันทึกในโปรแกรม Student2551T 

งานวัดผลและประเมินเก็บเอกสาร
การสอบแก้ตัว(0, ร,มส,มผ) 

 

สรุป/รายงาน
ผล 

ลงทะเบียนสอบ 
แก้ตัวครั้งที่ 2 

ประชุมผู้ปกครอง 



กลุ่มบริหารวิชาการ 

คู่มือการปฏิบัติงานระบบการเรียนรู้ 1/2564 

22 

 

แนวปฏิบัติในการดำเนินการนักเรยีน ติด (0,ร,มส,มผ) 

เพื่อให้ครูปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมเสริมผลการเรียน (0,ร,มส,มผ) ได้ถูกต้องและเป็นแนวทาง

เดียวกัน ทางงานวัดผลและประเมินผล กลุ่มงานบริหารงานวิชาการจงึได้กำหนดขัน้ตอนและแนวทางไว้

ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ขั้นตอนการดำเนินการ เมื่อนักเรียนติด (0,ร,มส,มผ) 

นักเรียน ครทูี่ปรึกษา/ครปูระจำวิชา/ 
งานวัดผลและประเมินผล 

ซ่อมเสริม/สอบแก้ตัว คร้ังท่ี 1 

- นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ (0,ร,มส,มผ) ที่บอร์ดวิชาการ 

- ประชุมร่วมกับฝ่ายวิชาการเพื่อทราบรายละเอียดใน
การดำเนินการซ่อมเสริม/ สอบแก้ตัว 

- รับใบลงทะเบียนซ่อมเสริม/สอบแก้ตัวกับครูที่ปรึกษา 

- ติดต่อกับครูประจำวิชาเพื่อดำเนินการซ่อมเสริม/สอบ
แก้ตัว 

- เมื่อดำเนินการซ่อมเสริม/สอบแก้ตัวเสร็จสิ้นแล้วนำใบ
ลงทะเบียนให้ครูประจำวิชาบันทึกผลการประเมินลงใน
ช่องแก้ตัวแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

ซ่อมเสริม/สอบแก้ตัว คร้ังท่ี 2 

- กรณีที่นักเรียนไม่สามารถซ่อมเสริมให้เสร็จสิ้นได้ในครั้ง
ที่ 1 นักเรียนดำเนินการซ่อมเสริม/สอบแก้ตัวได้อีก 1 

ครั้งตามที่งานวัดผลและประเมินผลกำหนด 

- ติดต่อครูประจำวิชาเพื่อดำเนินการซ่อมเสรมิ/สอบแก้
ตัว 
- เมื่อดำเนินการซ่อมเสริม/สอบแก้ต้วเสร็จสิ้นแล้วนำใบ
ลงทะเบียนให้ครูประจำวิชาบันทึกผลการประเมินลงใน
ช่องแก้ตัว 

 

- ครูประจำวิชาเขียนใบแจ้งผลการติด 0,ร,มส,มผ แก่งานวัดผลและ
ประเมินผลตามฟอร์มที่งานวัดผลและประเมินผลกำหนด (หาดครูไม่
แจ้งผลการติด 0,ร,มส,มผ ตามที่กำหนดจะถือว่านักเรียนไม่ติดผลการ
ประเมินดังกล่าว) 

ซ่อมเสริม/สอบแก้ตัว คร้ังท่ี 1 

- ครูที่ปรึกษารับใบลงทะเบียนซ่อมเสริม/สอบแก้ตัวของนักเรียนใน
ช้ันของท่านจากงานวัดผลและประเมินผลและแจกให้กับนักเรียน 

- ครูประจำวิชา ดำเนินการซ่อมเสริมให้กับนักเรียน  เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว
ให้ครูกรอกผลการซ่อมเสริมลงใน ใบซ่อมเสริมของนักเรียน และแบบ
รายงานผลการติด 0,ร,มส,มผ ของครู 

ซ่อมเสริม/สอบแก้ตัว คร้ังท่ี 2 

- ครูประจำวิชาตรวจสอบในรายวิชาของท่านหากพบว่ายังมีนักเรียนที่
ยังไม่ผ่านการซ่อมเสริม/สอบแก้ต้วในครั้งที่ 1 ให้ท่านดำเนินการซ่อม
เสริมให้กับนักเรียน โดยใช้เวลาซ่อมเสริม 1 สัปดาห์ เมื่อดำเนินการ
ซ่อมเสริม/สอบแก้ตัวเสร็จสิ้นและครูประจำวิชากรอกผลการประเมิน
ซ่อมเสริม/สอบแก้ตัวลงในใบซ่อมเสริมของนักเรียนและ แบบรายงาน
ผลการติด 0,ร,มส,มผ ของครูที่งานวัดผลประเมินผล 
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