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สมรรถนะของครู 
 
1. สมรรถนะ (Competency)  
 หมายถึง ความสามารถของบุคคลในด้านความรู้ความคิด ทักษะและคุณลักษณะ คุณธรรมที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน ให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 1.1 สมรรถนะหลัก(Core Competency) คือ คุณลักษณะร่วมของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ทุกตําแหน่ง เพ่ือหล่อหลอมค่านิยม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน  
      สมรรถนะหลักของครู  
  1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์  
  2. การบริการที่ด ี 
  3. การพัฒนาตนเอง 
  4. การทํางานเป็นทีม  
 1.2 สมรรถนะประจําสายงาน(Functionnal Competency) คือ สมรรถนะที่กําหนดเฉพาะสําหรับแต่ละ 
ตําแหน่ง เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรให้บุคลากรที่ดํารงตําแหน่งนั้นแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และส่งเสริม
ให้สามารถ ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น  
     สมรรถนะประจําสายงานของครู  
  1. การจัดการเรียนรู้  
  2. การพัฒนาผู้เรียน  
  3. การบริหารจัดการชั้นเรียน  
  4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย  
  5. การสร้างความร่วมมือกับชุมชน  
 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  1. การมีวินัย  
     1.1 การควบคุมตนเอง  
     1.2 การปฏิบัติตนตามกติกาของสังคม 
  2. การประพฤติ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
     2.1 ทางกาย  
        2.2 วาจา  
     2.3 ใจ  
  3. การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม  
  4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  
  5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  
 
 



2 
2. สมรรถนะและคุณลักษณะของครู  
สมรรถนะหลัก  
 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์  
    1.1 ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน  
         1) ความรู้ความเข้าใจในการวางแผน  
         2) การวางแผนการปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ  
     1.2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
         1) การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผน  
         2) ความมุ่งมั่นกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
         3) การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนางาน  
         4) การยึดหลักการประหยัดในการปฏิบัติงาน  
         5) การนํานวัตกรรมมาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
         6) การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
    1.3 ผลการปฏิบัติงาน  
        1) ความถูกต้องของผลการปฏิบัติงาน  
        2) ความครบถ้วน สมบูรณ์ของผลการปฏิบัติงาน  
 2. การบริการที่ดี  
          2.1 ความสามารถในการสร้างระบบการให้บริการ  
         1) การศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ  
          2) การจัดระบบการให้บริการบนพื้นฐานของข้อมูลความต้องการ  
     2.2 ความสามารถในการให้บริการ  
         1) ความตั้งใจ เต็มใจ และกระตือรือร้นในการ ให้บริการ  
         2) การศึกษาผลการให้บริการเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ  
 3. การพัฒนาตนเอง  
     3.1 ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง  
          1) การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง  
                2) การเลือกวิธีพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับจุดเด่นจุดด้อย  
     3.2 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
          1) การจับใจความ การสรุปจากการอ่านและการฟัง  
          2) ความชัดเจนในการอธิบาย และยกตัวอย่าง  
          3) การตั้งคําถามได้ตรงประเด็น  
     3.3 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสวงหาความรู้  
          1) การจับใจความ และการสรุปจากการอ่านและการฟัง  
          2) ความชัดเจนในการอธิบาย และยกตัวอย่าง  
          3) ตั้งคําถามได้ตรงประเด็น     
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  3.4 ความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ  
                   1) การใช้ Computer เบื้องต้น  
           2) การใช้ Internet  
           3) การใช้ e - mail  
           4) การเลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
           5) การเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม  
           6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมงาน  
  3.5 ความสามารถในการประมวลความรู้และนําความรู้ไปใช้  
           1) การวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือนําไปใช้พัฒนางาน  
         2) การนําและการผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน  
 4. การทํางานเป็นทีม  
     4.1 ความสามารถในการวางแผนเพื่อการปฏิบัติงานเป็นทีม  
   1) การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับผู้อ่ืน  
     2) การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
     3) การยอมรับข้อตกลงของทีมงาน  
     4.2 ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน  
          1) ความเต็มใจให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  
          2) ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตน  
   3) การปฏิบัติตนเป็นผู้นําหรือผู้ตามได้เหมาะสมกับบทบาท  
   4) ความร่วมมือกับทีมงานในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน  
   5) การสนับสนุนให้กําลังใจยกย่องให้เกียรติผู้อ่ืนในโอกาสที่เหมาะสม  
สมรรถนะประจําสายงาน  
 1. การจัดการเรียนรู้  
    1.1 ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร  
         1) การดําเนินการสร้าง / พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  
         2) การนําหลักสูตรสถานศึกษา หรือหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ให้บรรลุจุดประสงค์  
         3) การนําผลการประเมินการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
    1.2 ความสามารถในเนื้อหาสาระท่ีสอน  
         มีความรู้ความสามารในเนื้อหารายวิชาที่สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    1.3 ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
               1) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีระบบโดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน  
               2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็นทําเป็นและ                       
                  แก้ปัญหาได้  
               3) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสามารถและความสนใจ  
               4) การใช้สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
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 1.4 ความสามารถในการใช้และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้  
               1) เลือกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้  
               2) การออกแบบ และการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้  
               3) การหาประสิทธิภาพ และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัด                   
                   การเรียน  
     1.5 ความสามารถในการวัด และประเมินผลการเรียนรู้  
               1) การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
               2) การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้  
               3) การนําผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
 2. การพัฒนาผู้เรียน  
 2.1 ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  
               1) การจัดกิจกรรมได้หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน  
               2) การจัด หรือสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมได้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  
 2.2 ความสามารถในการพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกายและสุขภาพจิต  
               1) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนดูแลตนเองด้านสุขภาพกายเพ่ือการดํารงชีวิตที่ดี  
               2) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาสุขภาพจิตเพ่ือการดํารงชีวิตที่ดี  
               3) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหาชีวิตประจําวัน  
               4) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  
               5) การส่งเสริมให้ผู้เรียนติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ในสังคม  
 2.3 ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย  
               1) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และ / หรือยอมรับมติของกลุ่ม  
               2) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและในการปฏิบัติ    
         กิจกรรมของกลุ่ม  
               3) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จักใช้เหตุผลไตร่ตรองในการตัดสินใจ  
               4) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน  
 2.4 ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นไทย  
               1) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนยอมรับเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ค่านยิมและเอกลักษณ์ 
                   ของชาติ  
               2) การส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและค่านิยมไทย  
     2.5 ความสามารถในการจัดระบบดูแลและช่วยเหลอผู้เรียน  
               1) การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  
               2) การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาทางช่วยเหลือผู้เรียน  
               3) การแนะแนว และให้คําปรึกษาแก่ผู้เรียนทั้งกลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่มีปัญหา  
               4) การติดตามประเมินผลการแนะแนวและให้คําปรึกษาแก่ผู้เรียน  
               5) การจัดทําระบบเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
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3. การบริหารจัดการชั้นเรียน  
 3.1 ความสามารถในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้  
               1) การจัดกิจกรรม หรือสนับสนุนให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น พูดคุย โต้ตอบในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
บทเรียน  
               2) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติงานร่วมกัน  
               3) การจัดมุมประสบการณ์ และสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
               4) การจัดกิจกรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  
 3.2 ความสามารถในการจัดทําข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียน/ประจําวิชา  
               1) การจัดทําข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
               2) การนําข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียน  
               3) การนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการชั้นเรียน  
           3.3 ความสามารถในการกํากับ ดูแลชั้นเรียน  
               1) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกําหนดกฎ กติกา ข้อตกลงสําหรับใช้ร่วมกัน                 
ในชั้นเรียน  
               2) การแก้ปัญหาพฤติกรรมด้านด้านระเบียบวินัยในชั้นเรียน  
 4. การวิเคราะห์ สังเคราะห ์และการวิจัย  
     4.1 ความสามารถในการวิเคราะห์  
               1) การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาจุดแข็งจุดอ่อนของสถานศึกษา  
               2) การวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้  
     4.2 ความสามารถในการสังเคราะห์  
               1) การจัดทําแผนงาน / โครงการเพื่อการจัดการเรียนรู้  
               2) การบูรณาการความรู้ทั้งภายในและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  
               3) การบูรณาการสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจําวัน  
    4.3 ความสามารถในการเขียนเอกสารทางวิชาการ  
               1) บทความ  
               2) คู่มือการเรียนการสอน  
               3) ตํารา  
               4) หนังสือ  
               5) รายงานทางวิชาการ  
     4.4 ความสามารถในการวิจัย  
               1) ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย  
               2) การวิจัยในชั้นเรียน  
               3) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  
               4) การวิจัยและพัฒนา  
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5. การสร้างความร่วมมือกับชุมชน  

     5.1 ความสามารถในการนําชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสถานศึกษา  
               1) การประสานให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา  
               2) การจัดกิจกรรมเพ่ือบริการชุมชนให้เข้ามาใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และสันทนาการ  
     5.2 ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน  
               1) การร่วมมือกับชุมชนเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
               2) การร่วมมือกับชุมชนเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับเยาวชน  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 

ปีการศึกษา 2563 - 2565 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เปิดห้องเรียนปกติ 3 ห้อง ห้องเรียนคุณภาพวิทย์ฯ – คณิตฯ 1 ห้องเรียน 
2. ห้องเรียนปกติตามโครงสร้างในเวลาเรียนปกติ จำนวน 3 ห้อง 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. ห้องเรียนปกตแิผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามโครงสร้างในเวลาเรียนปกติ  
    จำนวน 1 ห้อง 
2. ห้องเรียนปกตแิผนการเรียน ภาษา - สังคม ตามโครงสร้างในเวลาเรียนปกติ จำนวน 1 ห้อง 
3. ห้องเรียนปกตแิผนการเรียน ภาษา -  ทักษะผู้ประกอบการ จำนวน 1 ห้องเรียน ตามโครงสร้างในเวลาเรียน 
   ปกตจิำนวน 1 ห้อง 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมตั้งอยู่บนหลักการพ้ืนฐาน              

สองประการ คือ การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพ การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนนั้นผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุตาม มาตรฐานการเรียนรู้สะท้อน
สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็น เป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็น กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็น
ข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ที่โรงเรียนดำเนินการ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

1. การประเมินระดับชั้นเรียน เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่ครูผู้สอน
ดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอในการจัดการเรียนการสอนใช้เทคนิคการประเมินอย่าง หลากหลาย เช่น การ
ซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมิน ชิ้นงาน/ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้
แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิด โอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัด ให้มีการสอนซ่อมเสริม การประเมินระดับชั้นเรียนนี้เป็นการ
ตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความ ก้าวหน้าในการเรียนรู้ อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หรือไม่และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใดเพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด  

2. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินที่โรงเรียนดำเนินการเพ่ือตัดสินผลการเรียน ของ
ผู้เรียนเป็นรายภาค รวมทั้งการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนว่าส่งผลต่อการ เรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมาย
หรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนำผลการเรียน ของผู้เรียนไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ
และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

3. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูล พ้ืนฐาน ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจาก การประเมินระดับสถานศึกษาใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดทำและดำเนินโดยเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยความร่วมมือของโรงเรียน ในการดำเนินการจัดสอบ  

4. การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการ เรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่โรงเรียนจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูล ในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาใน
ระดับต่างๆ ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการตรวจสอบ ทบทวน พัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของโรงเรียนที่จะต้องจัดระบบดูแล ช่วยเหลอื ปรับปรุง แก้ไข  
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ส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่าง บุคคลที่จำแนกตาม
สภาพปัญหาและความต้องการ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา และประสบความสำเร็จในการเรียน 

 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน  
1. การตัดสินและการให้ระดับผลการเรียน  

1.1 การตัดสินผลการเรียน ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น จะคำนึงถึงการพัฒนา
ผู้เรียนแต่ละคน เป็นหลักและเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน 
รวมทั้ง สอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ดังนี้  

(1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 
ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ  

(2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด  
(3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
(4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียน กำหนด ในการ

อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
1.2 การให้ระดับผลการเรียนรายวิชา โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกำหนดให้ผู้เรียนได้รับ

การตัดสินผลการประเมินจากครูผู้สอนเป็น 8 ระดับ จากผลการเรียนรายภาคของผู้เรียน ดังนี้ 
 
ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนน 

๔ ดีเยี่ยม ๘๐ – ๑๐๐ 

๓.๕ ดีมาก ๗๕ – ๗๙ 

๓ ดี ๗๐ – ๗๔ 

๒.๕ ค่อนข้างดี ๖๕ – ๖๙ 

๒ ปานกลาง ๖๐ – ๖๔ 

๑.๕ พอใช้ ๕๕ – ๕๙ 

๑ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ๕๐ – ๕๔ 
๐ ต่ำกว่าเกณฑ์ ๐ – ๔๙ 

 
ในกรณีที่ไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ ได้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไขของ ผลการเรียน ดังนี้  
“มส” หมายถึง ผู้เรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผู้เรียนมีเวลาเรียน ไม่ถึงร้อยละ 

80 ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  
“ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูลผลการเรียนรายวิชา

นั้นครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วัดผลระหว่างภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไม่ได้ส่งงานที่ มอบหมายให้ทำ ซึ่งงานนั้นเป็น
ส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ประเมิน ผลการเรียนไม่ได้ 



15 
1.3 การประเมินด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ  
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ได้กำหนดให้มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในทุกรายวิชา 

โดยใช้เกณฑ์การประเมินของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้กำหนดขึ้น การตัดสิน ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขยีนสื่อความ ของผู้เรียน จะเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 
 

ระดับ ความหมาย เกณฑ์การพิจารณา 
3 ดีเยี่ยม มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์             

และเขียน ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 
2 ดี มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์            

และเขียน ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
1 ผ่าน มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์               

และเขียน ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ แต่ยังมีข้อบกพร่อง           
บางประการ 

0 ไม่ผ่าน ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์   
และเขียน หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้อง
ได้รับการปรับปรุง 

 
 

1.4 การประเมินด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร แกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และใช้เป็นรายการสำหรับการประเมินของครู ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
โดยใช้เกณฑ์การประเมินของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้กำหนดขึ้น การตัดสินผลการพัฒนาคุณลักษณะ อันพงึ
ประสงค์ของผู้เรียนประกอบด้วย 8 ด้าน ดังนี้  
  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
  2. ซื่อสัตย์สุจริต  
  3. มีวินัย  
  4. ใฝ่เรียนรู้  
  5. อยู่อย่างพอเพียง  
  6. มุ่งม่ันในการทำงาน  
  7. รักความเป็นไทย  
  8. มีจิตสาธารณะ  
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เกณฑก์ารตดัสินคณุลกัษณะอนัพึงประสงคเ์ป็น 4 ระดบั ดงันี ้

ระดับ ความหมาย เกณฑ์การพิจารณา 
3 ดีเยี่ยม ผูเ้รียนปฏิบตัิตนตามคณุลกัษณะจนเป็นนิสยัและน าไปใชใ้นชีวติ 

ประจ าวนัเพื่อประโยชนส์ขุของตนเองและสงัคม โดยพิจารณา จากผล
การประเมินระดบัดเียี่ยม จ านวน 5 – 8 คณุลกัษณะและ ไม่มี
คณุลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินต ่ากว่าระดบัด ี

2 ดี ผูเ้รียนมีคณุลกัษณะในการปฏิบตัิตามเกณฑ ์เพื่อใหเ้ป็นการยอมรบั 

ของสงัคม โดยพิจารณาจาก  

1. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยี่ยม จ านวน 1 - 4 คณุลกัษณะ และ             
    ไม่มีคณุลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินต ่ากวา่กว่าระดบัดี หรือ  

2. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีทัง้ 8 คณุลกัษณะ หรือ  

3. ไดผ้ลการประเมินตัง้แต่ระดบัดีขึน้ไป จ านวน 5 – 7 คณุลกัษณะ  

    และมีบางคณุลกัษณะไดผ้ลการประเมินระดบัผ่าน 

1 ผ่าน ผูเ้รียนรบัรูแ้ละปฏิบตัิตามกฎเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่โรงเรยีนก าหนดโดย
พิจารณาจาก  

 1. ไดผ้ลการประเมินระดบัผ่านทัง้  8 คณุลกัษณะ หรือ  

 2. ไดผ้ลการประเมินตัง้แต่ระดบัดีขึน้ไป จ านวน 1 - 2 คณุลกัษณะ  

     และคณุลกัษณะที่เหลือไดผ้ลการประเมินระดบัผ่าน 
0 ไม่ผ่าน ผูเ้รียนรบัรูแ้ละปฏิบตัิไดไ้ม่ครบตามกฎเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ โรงเรยีน

ก าหนด โดยพจิารณาจากผลการประเมินระดบัไม่ผ่าน ตัง้แต่ 1
คณุลกัษณะ 

 

1.5 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี 3 ลักษณะ คือ  
1.  กิจกรรมแนะแนว  
2. กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย  

 1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์  
 2) กิจกรรมชุมนุม  
 ๓) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การ 
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ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด และให้ผลการประเมิน ดังนี้ 

 

2. การเปลี่ยนผลการเรียน  
2.1 การเปลี่ยนระดับผลการเรียน “๐”  

เนื่องจากการวัดผลให้น้ำหนักของคะแนนการวัดผลระหว่างเรียนมากกว่าคะแนนการวัดผลปลาย
ภาค และผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ จะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ และวัดซ้ำจากครูผู้สอนก่อน
การตัดสินผลการเรียน เมื่อมีการตัดสินผลการเรียนผู้เรียนได้ระดับ ผลการเรียน “๐” โรงเรียนต้องจัดสอน ซ่อม
เสริมตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ก่อน แล้วจึงสอบแก้ตัวหรือให้ปฏิบัติงานหรือกิจกรรม โดย
โรงเรียนให้โอกาสผู้เรียนแก้ตัวได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ทั้งนี้ผู้เรียนต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นตามปฏิทินงานวัดผลที่
กำหนด ถ้าผู้เรียนไม่มาดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียนที่จะ
พิจารณาขยายเวลาแก้ “๐” ออกไปได้อีก  

การเปลี่ยนระดับผลการเรียนจาก “๐” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1” 
กรณีท่ีผู้เรียนได้สอบแก้ตัวตามปฏิทินงานวัดผลที่กำหนดไว้ 3 ครั้งแล้ว และยังได้ ระดับผลการเรียน “๐” 

ให้ปฏิบัติดังนี้ 
2.1.1 ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น ในภาคฤดูร้อนหรือตามเวลา ที่โรงเรียน

กำหนด  
2.1.2 ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียนที่จะให้ เรียนซ้ำหรือ

เปลี่ยนรายวิชาใหม่ หรือต้องสอบแก้ตัวอีกแล้วแต่กรณี  

2.2 การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”  
แยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 
2.2.1 ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “ร” เพราะไม่เข้าสอบกลางภาค/ปลายภาค ด้วยเหตุ

สุดวิสัย หรือไม่ส่งงาน เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบหรือส่งงานที่ติดค้างอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียน
ตามปกติ (ตั้งแต่ 0 – 4)  

2.2.2 ในกรณีที่ผู้เรียนได้ระดับผลการเรียน “ร” แล้วไม่ดำเนินการแก้ไข “ร” ให้ผู้สอนนำข้อมูล
ที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการ โรงเรียนที่  จะขยายเวลาการแก้ 
“ร” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในปีการศึกษานั้น  เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว
หากผลการเรียนเป็น “๐” ให้ดำเนินแก้ไขตามหลักเกณฑ์ 

 

ผลการประเมิน ความหมาย 
ผ 
มผ 

ผูเ้รียนมีเวลาเขา้รว่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รียน ปฏิบตัิกจิกรรมและ มีผลงานตามเกณฑท์ี่โรงเรยีนก าหนด 

ผูเ้รียนมีเวลาเขา้รว่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รียน ปฏิบตัิกจิกรรมและ มีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ที่โรงเรียน
ก าหนด 
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2.3 การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”  
มี 2 กรณี ดังนี้  
2.3.1 กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลาเรียน ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น โรงเรียนต้องจัดให้เรียนเพ่ิมเติม โดยใช้คาบซ่อมเสริม         หรือ
เวลาว่าง หรือใช้วันหยุด หรือมอบหมายงานให้ทำ จนมีเวลาเรียนครบตาม ที่กำหนดไว้ สำหรับรายวิชานั้น แล้วจึง
ให้สอบปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ ผลการแก้ “มส” ให้ได้ระดับ ผลการเรียนไม่เกิน “1” การแก้ “มส” กรณีนี้ให้
กระทำให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียน ไม่มาดำเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นี้ให้เรียน
ซ้ำ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียนที่จะขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไปอีก แต่
เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 

 
 (1) ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น  
(2) ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เรียน           
   หรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่  

2.3.2 กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียน
ทั้งหมด โรงเรียนให้ดำเนินการดังนี้ 

   (1) ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น  
(2) ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เรียนซ้ำ 
    หรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ 

๒.๔ การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ”  
กรณีท่ีผู้เรียนได้ผล “มผ” โรงเรียนต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมในส่วน ที่ผู้เรียนไม่ได้

เข้าร่วมหรือไม่ได้ทำจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ” เป็น “ผ” ได้ ทั้งนี้ ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาค
เรียนนั้นๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการ โรงเรียนที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก 

การเลื่อนชั้น 
 เมื่อสิ้นปีการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังนี้ 
1. รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน กำหนด 
2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด                 ใน

การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
3. ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ำกว่า 1.00  
    ทั้งนี้ รายวิชาใดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โรงเรียนสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับการแก้ไขอให้

เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 
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การเรียนซ้ำชั้น  
ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้น ที่สูงขึ้น 

โรงเรียนตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ ความสามารถของผู้เรียน
เป็นสำคัญ  

การเรียนซ้ำชั้นมี 2 ลักษณะ ดังนี้  
 1. ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ำกว่า ๑.๐๐ และมีแนวโน้มว่าจะเป็น ปัญหาต่อการ
เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น  

2. ผู้เรียนมีผลการเรียน ๐, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ หาก
เกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง 2 ลักษณะ โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณา หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอัน
สมควรก็ให้ซ้ำชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ใช้ผลการเรียน ใหม่แทน หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ำชั้น 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียนในการแก้ไขผลการเรียน 

 

เกณฑ์การจบการศึกษา 
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมได้กำหนดเกณฑ์สำหรับการจบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา             

ขั้นพ้ืนฐานการศึกษาไว้ดังนี้  
1. เกณฑ์การจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)  
ผู้เรียนจะได้รับการอนุมัติให้จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับหรือมัธยมศึกษาตอนต้นได้ จะต้องมี

คุณสมบัติครบทั้ง 5 ด้านดังนี้ 
(1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม

ตามท่ีโรงเรียนกำหนด  
(2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็น  

- รายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต 
- รายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต  

หมายเหตุ 1 หน่วยกิต หมายถึง ใช้เวลาเรียน 40 ชั่วโมง ต่อภาคเรียน  
(3) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน              

ตามท่ีโรงเรียนกำหนด  
(4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามท่ีโรงเรียน

กำหนด  
(5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามที่โรงเรียน 

กำหนด  
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2. เกณฑ์การจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)  
ผู้เรียนจะได้รับการอนุมัติให้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือมัธยมศึกษาตอนปลายได้ จะต้องมี

คุณสมบัติครบทั้ง 5 ด้านดังนี้  
(1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม

ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
(2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็น  

- รายวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต  
- รายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  

หมายเหตุ 1 หน่วยกิต หมายถึง ใช้เวลาเรียน 40 ชั่วโมง ต่อภาคเรียน 
(3) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน             

ตามท่ีโรงเรียนกำหนด  
(4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามท่ีโรงเรียน

กำหนด 
(5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามตามท่ีโรงเรียน

กำหนด 
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวชิาการ 
 1. การปฏิบัติการติดตามนักเรียนขาดเรียน/ขาดเรียนนาน 
  ถ้านักเรียนขาดเรียนนานติดต่อกันให้ถือปฏิบัติดังนี้  
 1.1 การติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน / ขาดเรียนนานติดต่อกัน เป็นหน้าที่โดยตรงของครูที่ปรึกษา 
 1.2 ถ้านักเรียนขาดเรียนนานติดต่อกัน 5 วันทำการ โดยไม่ทราบสาเหตุให้ครูที่ปรึกษาดำเนินการ
ติดตามโดยสอบถามจากนักเรียนใกล้เคียง คร–ูอาจารย์หรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี แล้วแจ้งให้ฝ่ายกิจการนักเรียน
ทราบ เพ่ือดำเนินการ ตามระเบียบต่อไป 
 1.3 ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไปพบผู้ปกครองหรือนักเรียนแล้วได้สอบถามสาเหตุและพิจารณาหาทางแก้ไข 
หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ปฏิบัติดังนี้  
  - ถ้าเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องชี้แจงให้นักเรียนและผู้ปกครอง
รับทราบถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับ พร้อมกับรายงานการ
ดำเนินงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบเพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป  
  - ถ้าเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ผู้ปกครองมาลาออกให้ถูกต้อง 
 1.4 ในกรณีที่ครูที่ปรึกษา/ หัวหน้าระดับไปตามนักเรียนที่บ้านแล้วไม่พบทั้งผู้ปกครองและนักเรียน ให้
งานทะเบียนนักเรียนดำเนินงานดังนี้  
  1.4.1 กรณีนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ดำเนินการดังนี้  
     1 ฝ่ายกิจการนักเรียนแจ้งข้อมูลที่งานทะเบียนนักเรียน 
     2 งานทะเบียนนักเรียนทำหนังสือของโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียน ถ้ายังไม่ได้ตอบรับให้ทำ
หนังสือแจ้งผู้นำชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานให้สำนักงานเขตพ้ืนที่รับทราบ  
  1.4.2 กรณีนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ดำเนินการดังนี้ 
      1 ฝ่ายกิจการนักเรียนแจ้งข้อมูลที่งานทะเบียนนักเรียน  
      2 งานทะเบียนนักเรียนทำหนังสือของโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียน ถ้ายังไม่ได้ตอบรับให้ทำ
หนังสือแจ้งผู้ปกครองอีกเป็นครั้งที่ 2 หากยังไม่ได้รับคำตอบการติดต่อครั้งที่ 2 ภายใน 10 วัน  งานทะเบียน
นักเรียนขออนุมัติหัวหน้าสถานศึกษาจัดทำบัญชีแขวนลอยและจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักเรียนเพราะเหตุ
ขาดเรียนนานแล้วแจ้งให้ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  
      3 งานทะเบียนทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบว่าโรงเรียนได้จำหน่ายนักเรียน             
ออกแล้ว  
 
 2. แนวทางการปฏิบัติเรื่องการขาดเรียนและขาดเรียนนานของนักเรียน มีดังนี ้ 
  2.1 ครูที่ปรึกษา / ครูประจำวิชาสำรวจการมาเรียนของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบทุกวันและทุกชั่วโมงท่ี
สอน  
  2.2 เมื่อพบว่ามีนักเรียนขาดเรียนบ่อยและขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันต้องปฏิบัติดังนี้  
   2.2.1 ถ้าเป็นครูประจำวิชาที่สอนให้รายงานนักเรียนที่ขาดเรียนนานและขาดเรียนบ่อยๆให้ครูที่
ปรึกษารับทราบ และครูที่ปรึกษาต้องติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนตามแนวปฏิบัติข้อ 1.2,1.3,1.4 แล้วแต่กรณี 
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   2.2.2 ถ้าครูที่ปรึกษาสำรวจแล้วพบว่านักเรียนในชั้นขาดเรียนบ่อยและขาดเรียนติดต่อกันเป็น
เวลานาน ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติข้อ 1.2,1.3,1.4 
3. แนวปฏิบัติการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 

  ครูทุกคนจะต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้ ก่อนนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

           ให้ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เพื่อกำหนด

ขอบข่ายสาระท่ีจะใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทำโครงสร้างรายวิชาและแผนการประเมินให้ครบถ้วน 

ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีองค์ประกอบของแผนครบถ้วน โดยยึดรูปแบบที่ฝ่ายบริหารวิชาการ

กำหนดให้ 

              องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย   

  1. รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ 

  2. ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

  4. สาระการเรียนรู้ 

  5. สมรรถนะผู้เรียน (เฉพาะหัวข้อที่ต้องการประเมินผู้เรียน) 

  6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เฉพาะหัวข้อที่ต้องการประเมินผู้เรียน) 

  7. ค่านิยม 12 ประการ 

  8. ทักษะในศตวรรษที่ 21 

  9. กระบวนการกิจกรรมการเรียนรู้ 

  10. การวัดและการประเมินผล 

  11. สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้ 

    12. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

4. แนวทางในการสอนแทน 

 1. กรณีครูไปราชการ/หรือลากิจลาป่วย (กรณีทราบล่วงหน้า) ครูที่ไปครูไปราชการ/หรือลากิจลา

ป่วย ต้องทำใบงานหรือมอบหมายงานตามจำนวนคาบที่สอนในวันนั้นส่งที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการล่วงหน้าอย่าง

น้อย 1 วัน เพ่ือทางฝ่ายจะได้นำใบงานไปมอบหมายให้ครูที่ได้รับการสอนแทนนำไปดำเนินการสอน 

 2. กรณีครูไปราชการ/หรือลากิจลาป่วย (กรณีไม่ทราบล่วงหน้า)  ทางฝ่ายบริหารจะจัดสอนแทน

โดยพิจารณาจากครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันเข้าสอนแทนหรือถ้าครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันมีคาบ

สอนตรงกับครูที่จะต้องสอนแทน ให้พิจารณาจากครูที่มีคาบว่า หรือมีคาบสอนน้อยในวันนั้น 

 3. ครูที่จะสอนแทนลงนามรับทราบการสอนแทนในสมุดบันทึกการสอนแทน 

 4. ฝ่ายบริหารวิชาการนำสมุดบันทึกการสอนแทนเสนอต่อผู้บริหารเป็นรายวัน 

 5. ครูที่สอนแทนเมื่อสอนแทนเสร็จให้นำใบงานมาส่งที่ฝ่ายบริหารวิชาการเพ่ือนำส่งกลับไปยังครูที่

ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ 
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5. แนวปฏิบัติในการเข้าห้องเรียนและออกจากห้องเรียนของครูผู้สอน 

             ในการเข้าใช้ห้องเรียนของครูซึ่งเป็นห้องเรียนที่ต้องใช้ร่วมกันจึงจำเป็นต้องช่วยกันรักษาความสะอาด

และความเป็นระเบียบวินัย และจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ 

             1 ให้คุณครูเข้าห้องเรียนที่รับผิดชอบสอนตามตารางสอนที่ทางฝ่ายบริหารวิชาการจัดให้ ให้ตรงเวลา

และสอนให้เต็มเวลาที่กำหนด 

             2 หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการใช้ห้องเรียน ในการจัดกิจกรรมให้แจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบห้อง

นั้นๆทราบล่วงหน้าและมีการลงบันทึกการใช้ห้องให้เรียบร้อย เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เป็นต้น 

             3 ให้คุณครูเข้าสอนให้ตรงเวลาตามตารางสอนกำหนด หากติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ให้มอบหมาย

ให้มีผู้สอนแทน การมอบหมายงานให้เด็กปฏิบัติเพียงลำพังโดยไม่มีครูควบคุมเป็นสิ่งไม่ควรกระทำ เนื่องจากเป็น

ละทิ้ง/ทอดทิ้งหน้าที่ในการสอน ซึ่งมีความผิดชัดเจน 

             4 การจัดการเรียนรู้ควรจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้นักเรียนได้

มีส่วนร่วมในการคิดและลงมือปฏิบัติ ใช้สื่อการเรียนที่หลากหลายทันสมัย มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย

เน้นที่พัฒนาการของผู้เรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล  

            5 ก่อนหมดเวลาเรียน ให้นักเรียนได้จัดโต๊ะ-เก้าอ้ีให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย จัดเก็บสิ่งของเข้าที่ให้

เรียบร้อยและเก็บกวาดห้องเรียนให้สะอาด ทิ้งขยะ สำรวจความเรียบร้อยก่อนออกจากห้อง เช่น ไฟฟ้าและพัดลม 

ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย 

            6 ออกจากห้องเรียนเมื่อหมดเวลาและมีเสียงสัญญาณดัง  

6. เอกสาร ปพ. 5 

  1 ฝ่ายวิชาการได้จัดทำ ปพ. 5 พร้อมรายชื่อนักเรียนทุกห้อง ครูทุกท่าน ทุกรายวิชารับได้ที่              

ฝ่ายวิชาการ 

  2 การบันทึกเวลาเรียนในช่องวันที่ ให้ใส่วันทีต่ามวันที่มีเรียนส่วนในช่องเวลาเรียน ถ้าเป็นคาบเดียว ใส่

เลข 1,2,3  ตามลำดับ  ถ้าเป็นคาบคู่ ให้ใส่ 1-2,3-4,.... 

  3 ให้ใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องเวลาเรียนของนักเรียนแต่ละคน ถ้านักเรียนขาด ลา ให้ใส่ (ข) ขาดเรียน 

(ล) ลา 

  4 ช่องรวมเวลาเรียน ตัวเลขด้านบน คือร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ด้านล่าง คือจำนวนคาบเต็ม 

  5 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค:ปลายภาค  5 วิชาหลัก ทั้งพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม ควรกำหนดสัดส่วน

เป็น 70:30 ส่วนวิชาอ่ืน ๆ เช่น สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี อาจใช้สัดส่วน  80:20 

ตามความเหมาะสม 

   หมายเหตุ หลักสูตร 51 เน้นให้เก็บคะแนนระหว่างภาคมากกว่าปลายภาค ซึ่งการเก็บระหว่างภาค

ถือว่าเป็นการประเมินเพ่ือพัฒนานักเรียน (formative) ส่วนการเก็บคะแนนปลายภาคเป็นการประเมินเพ่ือสรุปผล 

(summative) 
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  6 การสอบมาตรฐานตัวชี้วัด และการสอบกลางภาค ให้ใส่คะแนนที่นักเรียนได้ลงในช่องบันทึกคะแนน 

สำหรับนักเรียนที่ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด หลังจากมีการสอบแก้ตัวแล้ว จะได้ไม่เกินครึ่ง 

ของคะแนนเต็ม ให้บันทึกดังนี้  คะแนนเต็ม  10 คะแนน  นักเรียนสอบได้ 2 คะแนน  หลังจากสอบแก้ตัวแล้ว ได้ 

6 คะแนน (เกณฑ์ท่ีครูกำหนด)  บันทึกคะแนนเป็น  2/6  หากบันทึกเฉพาะ เลข 2 แสดงว่า นักเรียนยังไม่สอบแก้

ตัวเพ่ือปรับคะแนน 

 

 7 การรายงานผลการวัดและประเมินผลการเรียน 

  การวัดและประเมินผลการเรียน  ที่จะต้องรายงานให้ทันตามกำหนดเวลาตามปฏิทินงานฝ่ายวิชาการ 

ซึ่งหากล่าช้ากว่ากำหนดถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ มีดังนี้ 

  1 การส่งสมุด ปพ. 5 

  2 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 

    1 กิจกรรมชุมนุม 

    2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร 

    3 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 

    4 กิจกรรมแนะแนว 

  3 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

(ครูผู้สอน) 

  4 การบันทึกข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบลงในโปรแกรม SGS 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


