
การใช้งานระบบสารสนเทศเวลาเรียน 
โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๕ 



เป้าหมายของระบบ 
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานประจ าเป็นงานคุณภาพเชิงระบบ 

-ลดความซ้ าซ้อนของข้อมลู  
-อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานประจ า 

2. เพื่อใช้ข้อมูลสารสนเทศประกอบการบริหารงานโรงเรียน 
-มีข้อมูลตามความเป็นจริง เป็นปัจจุบัน เห็นภาพรวมขององค์กร 

3. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
-ลดการติด 0 ร มส 
-เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนในการแก้ไข/
พัฒนาศักยภาพนักเรียนมากขึ้น 

 

 



การปฏิบัติงานตามระบบสารสนเทศเวลาเรียน 
โมดูลงานวิชาการ โปรแกรมระบบ 

 
ขอบข่ายงานรับผิดชอบ 

1. การบันทึกเวลาเรียนนักเรียน-เมนูบันทึกเวลาเรียน 
ครูผู้สอนท าการบันทึกหลังการสอน(อย่าช้าไม่เกิน 7 วัน) 

2. การติดตาม ป้องกัน/แก้ไขนักเรียนขาดเรียน 
ร่วมกับกลุ่มงานกิจการนักเรียน(กรณีไม่มาโรงเรียน) 
วิชาการ-ด าเนินการกรณีไม่เข้าเรียนรายคาบ ดังนี้ 
2.1 มากกว่า 10% ออกหนังสือถึงผู้ปกครอง 
  ครั้งที่ 1 แจ้งเตือนให้กวดขันตักเตือน 
2.2 มากกว่า 15%-ออกหนังสือถึงผู้ปกครอง 
  ครั้งที่ 2 เชิญมาพบวิชาการ/ครูผู้สอน/ครูที่ปรึกษาท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันแก้ปัญหา 
2.3 มากกว่า 20%-ออกหนังสือถึงผู้ปกครอง ครั้งที่ 3 เชิญมาพบวิชาการ/ครูผู้สอน/ครูที่ปรึกษา 
 ท าบันทึกภาคทัณฑ์ไม่ให้สิทธิ์สอบปลายภาค ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข หรือซ่อมเสริมเวลาที่ขาดไป 
*ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา ติดตาม แก้ปัญหาและบันทึกการติดตาม/ช่วยเหลือผ่านระบบได้ 
**ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถดูข้อมูลการเข้าเรียนและการบันทึกติดตามของครูผ่านระบบได้ตลอดเวลา 

3. การขออนุญาตนักเรียนไปร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ครูผู้ดูแลควบคุมนักเรียนบันทึกขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ระบุนักเรียนและครู 
  ผู้ควบคุม พิมพ์ใบขออนุญาต-> หัวหน้ากลุ่มสาระเห็นชอบ->เสนอกลุ่มงานบริหารวิชาการ และโรงเรียน 
  (กรณีไปนอกสถานศึกษา พิมพ์ใบอนุญาตผู้ปกครอง-เมื่อได้รับอนุญาต) (ผอ.,รองวิชาการสามารถ 
  อนุญาตผ่านระบบได้) 
ครูผู้สอนบันทึกเวลาเรียน ระบบจะดึงชื่อนักเรียนที่ได้รับอนุญาต บันทึกเป็น ก-กิจกรรม ให้อัตโนมัติ 

4. การขออนุมัติผลการเรียน “มส” นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% 
4.1 ครูผู้สอนยืนยันส่งชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% เมนูรายชื่อนักเรียนเวลาเรียนไม่ถึง 80% 
 -สั่งพิมพ์->หวัหน้ากลุ่มสาระเห็นชอบ->รวบรวมส่งกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
4.2 งานวัดผลพิมพ์และประกาศให้นักเรียนทราบ-นักเรียนยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบ-(ส่งรายชื่อให้ครูที่ 
 ปรึกษาดูแล ติดตาม-ดูผ่านระบบฯได้) 
4.3 งานวัดผลประกาศผลการพิจารณา(ให้สิทธิ์สอบ/ซ่อมเสริม/ไม่มีสิทธิ์สอบ) 
 4.3.1 งานวัดผลประกาศผลการพิจารณา(นักเรียน-ประกาศ ครูผู้สอน/ครูที่ปรึกษา-ประกาศ/ผ่านระบบ) 
 4.3.2 ครูผู้สอน-กรณีให้ซ่อมเสริม-ซ่อมเสริม เช่น เรียนซ่อมเสริม/ให้งานแล้วแต่กรณี เมื่อซ่อมเสริมแล้ว 
   ให้ครูผู้สอนแก้เวลาเรียนในเมนู จาก ขาด/ลา/ป่วย/หนี เป็น ซ-ซ่อมเสริม 
 4.3.3 งานวัดผลพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่ได้ “มส” แจ้งครูผู้คุมสอบ (ตะกร้าคุมสอบ) 

5. ครูผู้สอนยืนยันเวลาเรียน(หลังปรับปรุง/แก้ไขเวลาเรียน-สิ้นเทอม) เมนูบันทึกเวลาเรียน 
6. ครูผู้สอนสรุปและรายงานบันทึกเวลาเรียน พิมพ์และแนบกับเอกสาร 

จาก Bookmark  
  



7. ระบบสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน 
1. ของกลุ่มสาระก าหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (แอดมินกลุ่มสาระ) 

ชั้น 
ระดับคะแนน 3 ขึ้นไป

เฉลี่ยร้อยละ 

ได้ 0 เฉลี่ยไม่เกิน
ร้อยละ 

ได้ ร เฉลี่ยไม่เกิน
ร้อยละ 

ได้ มส เฉลี่ยไม่เกิน
ร้อยละ 

ม.1     
ม.2     
ม.3     
ม.4     
ม.5     
ม.6     
เฉลี่ยรวม     

2. ครูผู้สอนบันทึกขออนุมัติการประเมินผลการเรียนรายวิชา(ตามแบบเอกสาร) 
ครูผู้สอนบันทึกขออนุมัติการวัดและประเมินการเรียนรายวิชาที่รับผิดชอบ->กลุ่มสาระรวบรวมส่ง 

3. กลุ่มสาระสรุปผลการวัดและประเมินผลการเรียนของครูในกลุ่มสาระ(แอดมินกลุ่มสาระ) 

ที ่
ชื่อ

ครูผู้สอน 

รหัส
วิชา 

ชั้น ห้อง จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนตามระดับผลการเรียน 

3 
ขึ้น

ไป
ร้อ

ยล
ะ 

ระ
ดับ

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

เทียบกับค่า
เป้าหมาย 

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0 ร มส 

3 
ขึ้น
ไป 

0 ร มส 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

รวม                  
เฉลี่ย/ร้อยละ                  

หมายเหตุ การเทียบค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระฯ 
 +1 หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย 
  0 หมายถึง เท่ากับเป้าหมาย 
 - 1 หมายถึง ต่ ากว่าเป้าหมาย 



4. กลุ่มสาระสรุปร้อยละของนักเรียนจากการวัดและประเมินผลการเรียนของกลุ่มสาระ(แอดมินกลุ่มสาระ) 

ชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับผลการเรียน 

3 
ขึ้น

ไป
ร้อ

ยล
ะ 

ระ
ดับ

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย เทียบกับค่าเป้าหมาย 

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0 ร มส 

3 
ขึ้น
ไป 

0 ร มส 

ม.1                  
ม.2                  
ม.3                  
ม.4                  
ม.5                  
ม.6                  
รวม                  
เฉลี่ย/ร้อยละ                 
หมายเหตุ การเทียบค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระฯ 
 +1 หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย 
  0 หมายถึง เท่ากับเป้าหมาย 
 - 1 หมายถึง ต่ ากว่าเป้าหมาย 
  



ตัวอย่างแบบขออนุมัติผลการเรยีน “มส” ส าหรับนักเรยีนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด-ผ่านระบบ 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนจักรค าคณาทร   จังหวัดล าพูน 
ที ่…………………………………….      วันที่ …………………………………………………... 
เรื่อง  ขออนุมัติผลการเรียน “มส” นักเรียนท่ีมีเวลาเรยีนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรยีนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 

 ตามที่ข้าพเจ้า…………………………………………ได้รับมอบหมายให้เป็นครูผู้สอนรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรายวิชา………………………………..รหัสวิชา………………..จ านวน………….คาบ/สัปดาห์  หน่วยการเรียน………หน่วย เวลาเรียนรวม
ตามหลักสูตร...........คาบ เวลาเรียนร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่า............คาบ(จ านวนคาบที่ไม่เข้าเรียนไม่เกิน.........คาบ)  ในภาคเรียนท่ี........ปีการศึกษา
..................มีนักเรียนช้ัน................. ลงทะเบียนเรียนรวม..........คน ได้ส ารวจเวลาเรียนของนักเรียน ถึงวันท่ี………..เดือน…………………..พ.ศ………….  
แล้วพบว่ามีนักเรียนที่มคีาบไม่เข้าเรียนเกินก าหนด ซึ่งจะท าใหเ้วลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ตามระเบียบการวัดและประเมินผลการ
เรียนของโรงเรียน จะไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบปลายภาค ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ที่ 
เลข     

ประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น 
เวลา

เรียนที่
ได้ 

ขาด ลา ป่วย หน ี
รวมคาบไม่
ร่วมกิจกรรม 

เวลาเรียน
คิดเป็น     

% 

ความเห็น              
ครูประจ าวิชา(ให้สอบ
, ซ่อมเสริม, เรียนซ้ า) 

1            
2            
3            
4            

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา     
 ลงช่ือ……………………………………ครูผูส้อน 

                      (…………………………………………) 
เสนอ      ผู้อ านวยการโรงเรียนจกัรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 
 เห็นสมควรให.้........ 

ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล ชั้น เข้าสอบได้ 

เรียน 
ซ่อมเสริมให้
มีเวลาถึง 
80% 

ไม่มีสิทธิ์
สอบ 

(เรียนซ้ า) 
เหตุผลประกอบ 

1        
2        
3        
4        

ลงช่ือ…………………………………………หัวหน้างานวัดผล 

                       (                               ) 

 

  

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
…………………………………………… 

ลงช่ือ…………………………………….. 
(นางทิพย์อุบล  ศิริบูลย)์ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบรหิารวชิาการ 
 

ค าสั่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
…………………………………………… 

ลงช่ือ…………………………………….. 
( นายสกล  ทะแกล้วพันธุ์ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 
 



ตัวอย่างเอกสารการขออนุญาตนักเรียนร่วมกิจกรรมจากระบบ   

 นักเรียนที่ได้รับอนุญาตให้ไปร่วมกิจกรรม 
จะได้เวลาเรียนเป็น ก(กิจกรรม-ไม่ถือขาด
เรียน) โดยอัตโนมัติเมื่อครูผู้สอนบันทึกเวลา
เรียน 

 ออกหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองด้วยระบบ
อัตโนมัติ (กรณีไปนอกสถานศึกษา) 

 

 



แบบบันทึกขออนุมัติผลการวัดและประเมินผลการเรียนรายวิชา 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนจักรค าคณาทร   จังหวัดล าพูน 
ที ่…………………………………….      วันที่ …………………………………………………... 
เรื่อง  ขออนุมัตผิลการวัดและประเมินผลการเรียนรายวิชา 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรยีนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 

  ตามที่ ข้าพเจ้า ได้ รับมอบหมายจากทางโรงเรียน ให้ รับผิดชอบ ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา 
………………........................รหัสวิชา......................... ช้ัน ..............ภาคเรียนที่..............ปีการศึกษา........................จ านวน...........ห้อง/กลุ่ม  
ได้แก่....................................................จ านวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนรวม ......................... คน 

  บัดนี้ การด าเนินการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลตามระเบยีบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของ
โรงเรียน เสร็จสิ้นตามโครงสร้างรายวิชาและแผนการจดัการเรียนรู้แล้ว ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติผลการวัดและประเมินผลการเรียนรายวิชาดังกล่าว 
ดังนี ้

ผลการเรียน จ านวน ร้อยละ 

เทียบกับค่า
เป้าหมายกลุม่

สาระฯ 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

จ านวน ร้อยละ 
การอ่าน  

คิดวิเคราะห์ 
จ านวน ร้อยละ 

4    3   3   

3.5    2   2   

3    1   1   

2.5    0   0   

2          

1.5          

1          

0   สูงกว่าเป้าหมาย       

ร   เท่ากับเป้าหมาย       

มส   ต่ ากว่าเป้าหมาย       

ระดับคะแนน 3 ขึ้นไป   สูงกว่าเป้าหมาย       

ระดับคะแนนเฉลี่ย         

สาเหตุที่ผลการเรียนไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระฯ(ต่ ากว่าเป้าหมาย)เพราะ............................................................... 
............................................................................................................................ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ลงช่ือ .........................................................................   ลงช่ือ ..................................................................... 
 (................................................................)    (.............................................................) 
หัวหน้ากลุ่มสาระ.......................................................         ครูผู้สอน 

เห็นชอบ/ควรอนมุัติ …………………………………………………  อนุมัติ  
ควรปรับปรุง  ....................................................................  ไม่อนุมตั…ิ…………………………………………………........  

 ลงช่ือ .............................................................. ลงช่ือ ..................................................................... 
                  (นางทิพย์อุบล  ศิริบูลย์)        (นายสกล    ทะแกล้วพันธุ์) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบรหิารวิชาการ   ผู้อ านวยการโรงเรยีนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน 
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 คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเวลาเรียน 

โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน 

 การจัดตารางสอน เพ่ือใช้ข้อมูลประกอบการบันทึกเวลาเรียน ระบบจะดึงคาบไปให้อัตโนมัติ 
 

 

 

 

 

 

 บันทึกเวลาเรียน 

 

 

 

 

 

2.1 เข้าเมนูบันทึกเวลาเรียน 

เลือกห้องที่จะบันทึก 

2.2 หน้าจอบันทึกเวลาเรียน 

i. เปลี่ยนวิธีบันทึก (แบบรายคน 

  กับรายห้อง) 

ii. เปลี่ยนห้อง 

iii. เลือกสัปดาห์ 

iv. เลือกวัน 

v. ระบุจ านวนและคาบ 

    แล้วกด Save 
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  vi. ตรวจสอบจ านวนคาบเรียนรวม (เลือกสัปดาห์ที่ 21-22)  

   vii. เปลี่ยนวันที่ท างาน  

กรณีท่ีใช้โปรแกรมในวันหยุด 

 

 

 

 

 

 การติดตามนักเรียนขาดเรียน 

 

 

 

 3.1 ครูผู้สอน ส ารวจและ 

   บันทึกติดตามนักเรียน 

  

 3.2 ครูที่ปรึกษา ส ารวจและ 

   บันทึกติดตามนักเรียน 

   ในห้องที่ปรึกษา 

 

 

 

 

หมายเหตุ ระบบจะดึงข้อมูลไปยังระบบติดตาม ออกหนังสือถึงผู้ปกครอง บันทึกการพบผู้ปกครอง (แสดงให้นักเรียนและ

ผู้ปกครองเห็นประวัติการติดตามท้ังหมด) 
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 รายงานเวลาเรียน 

 

 

 

 

 

1. เข้ารายงานเวลาเรียน ตาม 2.2 

 

2. เข้ารายงานสรุปเวลาเรียน (หรือจากเมนูบันทึกเวลาเรียน 2.2 ) 

i.  เวลาเรียน-จากการบันทึกของครูผู้สอน 

ii.  ร้อยละของเวลาเรียนทั้งหมด  

iii. ผลของเวลาเรียน (มีสิทธิ์สอบ=เวลาเรียนถึง 80% มส-เรียนซ้ า=ไม่มีสิทธิ์สอบ(เวลาเรียนน้อยกว่า 60%) 

 มส-เรียนเสริม=ไม่มีสิทธิ์สอบ(เวลาเรียน 60-79%) ไม่ถึง80%=ครูยังบันทึกเวลาเรียนไม่ครบ 100%  

iv  สั่งพิมพ์ออกกระดาษ  

ตั้งค่าการพิมพ์ 

v-1 เปลี่ยนเครื่องพิมพ์ 

v-2 ตั้งค่าเพ่ิม 

v-3 เปลี่ยนสีขาวด า 

v-4 เปลี่ยนเป็นกระดาษ F4 

 คือ Legal 
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 การขออนุญาตนักเรียนร่วมกิจกรรม ข้อมูลจากการอนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจะส่งผลให้เวลาเรียนของ

นักเรียนเป็น ก-กิจกรรม(ไม่ถือเป็นขาด) ในบันทึกเวลาเรียนของครูผู้สอนอัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

 

1. ครูผู้ควบคุมนักเรียน  

i.  กรอกชื่อกิจกรรม* 

ii.  กิจกรรมนอกสถานศึกษา 

iii. เพ่ือ 

iv. วันที่ไป 

v. วันที่กลับ 

vi. ตั้งแต่เวลา 

vii. ถึงเวลา 

viii. เลือกคาบที่ 

ix. สถานที่ไป 

x. เลือกครูผู้ควบคุม 

xi. บันทึก xii. เลือกรายละเอียดนักเรียนแบบ 1)รายห้อง หรือ 2)รายคน xiii. เลือกห้อง หรือ คน 

บันทึก 

2. แก้ไข/ปรับปรุง i. แก้ไข ii.ลบ iv.ลบที่เลือก 

3. พิมพ์แบบบันทึกข้อความ (iii) 

พิมพ์รายชื่อนักเรียนแนบ(ถ้ามี)  

พิมพ์รายชื่อครูแนบ(ถ้าม)ี 

3.1 ผ่านความเห็นชอบของหัวหน้า 

  กลุ่มสาระฯ 

3.2 เสนอกลุ่มงานบริหารวิชาการ 

  อนุญาต (ภายใน-รอง ผอ.วิชาการอนุญาต) 

3.3 ผอ.อนุญาต(ภายนอก)  
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4. แอดมินวิชาการบันทึก 

การอนุญาต 

5. ครูผู้ควบคุม/แอดมินวิชาการ 

พิมพ์หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง 

 (นอกสถานศึกษา) 

*ถ้าบันทึกได้รับอนุญาตแล้วจะลบข้อมูลไม่ได้ 
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 การขออนุมัติผลการเรียน “มส” นักเรียนที่เวลาเรียนไม่ถึง 80% 

1. เมนนูักเรียนเวลาเรียนไม่ถึง 80%  
2. แสดงรายวิชาทั้งหมด และแสดงจ านวนที่มีนักเรียนเวลาเรียนไม่ถึง 80% 
3. ที่ i  บันทึกความเห็นรายคนและเลือกส่งรายชื่อ 
4. ที่ ii บันทึกความเห็นรายคน(iv และบันทึก v) หากต้องการลบให้คลิก 

ตรงความเห็นแล้วลบข้อความออก กดบันทึก 
5. ที่ iii บันทึกส่งชื่อนักเรียนเวลาเรียนไม่ถึง 80% 

*ยกเลิกการส่ง ให้คลิกเลือกออกและคลิกส่งชื่อใหม่ 
แต่ถ้าส่งชื่อไปแล้วและงานวัดผล/วิชาการบันทึกผลการพิจารณาแล้ว จะยกเลิกไม่ได้ ต้องขอให้งานวัดผล/
วิชาการยกเลิกการพิจารณาก่อน การแก้ไขเวลาเรียนเช่นกัน ต้องยกเลิกการส่งชื่อก่อน 
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 การขออนุมัติผลการวัดและประเมินผลการเรียน 

1. ครูผู้สอนบันทึกขออนุมัติ 

2. ผ่านความเห็นชอบของกลุ่มสาระ 

3. รวบรวมเป็นข้อมูลกลุ่มสาระส่งกลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

 

 

 

สรุปการส่งผลการวัดและประเมินผลการเรียน ระดับกลุ่มสาระ.............................ภาคเรียนที่........ปีการศึกษา............... 

ที ่
ชื่อ

ครูผู้สอน รหัส
วิชา 

ชั้น ห้อง 

จ า 
นวน 
นัก 

เรียน 

จ านวนนักเรียนตามระดับผลการเรียน 

3 
ขึ้น

ไป
ร้อ

ยล
ะ 

ระ
ดับ

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ เทียบกับค่าเป้าหมาย 

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0 ร มส 

3 
ขึ้น
ไป 

0 ร มส 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

รวม                  
เฉลี่ย/ร้อยละ                  

หมายเหตุ การเทียบค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระฯ 
 +1 หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย 
  0 หมายถึง เท่ากับเป้าหมาย 
 - 1 หมายถึง ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนจักรค าคณาทร   จังหวัดล าพูน 
ที ่…………………………………….      วันที่ …………………………………………………... 
เรื่อง  ขออนุมัติผลการวัดและประเมินผลการเรยีนรายวิชา 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรยีนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 

  ตามที่ข้าพเจ้าไดร้ับมอบหมายจากทางโรงเรียน ให้รับผิดชอบด าเนินการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา 
… … … … … …........................รหสัวิชา.........................ช้ัน ..............ภาคเรยีนที.่.............ปีการศึกษา........................จ านวน...........ห้อง/กลุ่ม  
ได้แก่....................................................จ านวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนรวม ......................... คน 
  บัดนี้ การด าเนินการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลตามระเบยีบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน
ของโรงเรียน เสร็จสิ้นตามโครงสรา้งรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ข้าพเจ้าจึงขออนุมัตผิลการวัดและประเมินผลการเรยีนรายวิชา
ดังกล่าว ดังนี ้

ผลการเรียน จ านวน ร้อยละ 
เทียบกับค่า
เป้าหมาย
กลุ่มสาระฯ 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์

จ านวน ร้อยละ 
การอ่าน  

คิดวิเคราะห์ 
จ านวน ร้อยละ 

4    3   3   
3.5    2   2   
3    1   1   

2.5    0   0   
2          

1.5          
1          
0   สูงกว่าเป้าหมาย       
ร   เท่ากับเป้าหมาย       

มส   ต่ ากว่าเป้าหมาย       
ระดับคะแนน 3 ขึ้นไป   สูงกว่าเป้าหมาย       

ระดับคะแนนเฉลี่ย         

สาเหตุที่ผลการเรียนไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระฯ(ต่ ากว่าเป้าหมาย)เพราะ.................................................. 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ลงช่ือ .........................................................................   ลงช่ือ ..................................................................... 
 (........................................................) (.............................................................) 
หัวหน้ากลุ่มสาระ.......................................................         ครูผู้สอน 

เห็นชอบ/ควรอนุมตัิ …………………………………………………  อนุมัติ  
ควรปรับปรุง  ....................................................................  ไม่อนุมัต…ิ…………………………………………………........  

 ลงช่ือ .............................................................. ลงช่ือ ..................................................................... 
  (นางทิพย์อุบล  ศิริบูลย์)  (นายสกล    ทะแกล้วพันธุ์) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบรหิารวิชาการ   ผู้อ านวยการโรงเรยีนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน 

ดาวน์โหลดได้ทาง http://plc.academic-chakkham.com 


