
  
 
                       
 

 
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ที่  187/2561 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียนครัง้ที่ 2 ปีการศึกษา  2561  

--------------------------------- 
 

          ด้วยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กําหนดการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียน
ไม่ผ่านเกณฑ์ (0, ร, มส ,มผ)  ในรายวิชาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2  และเรียนซ้ําในรายวิชาที่เรียน
ในปีการศึกษา  2559  และภาคเรียนที่ 1/ 2560  ของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2, 3 , 5 และ 6 ดังน้ี 
 

กําหนดการ กรณีที่ติด (0, ร, มส ,มผ)   วันที ่
ลงทะเบียนซ่อมเสริมและดําเนิน 
การแก้ไขผลการเรียนคร้ังที่ 2 

ในรายวิชาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
 

11 – 28  มิ.ย. 2561 
 

ลงทะเบียนซ่อมเสริมและดําเนิน 
การเรียนซ้ํา 

ในรายวิชาที่เรียนในปีการศึกษา  
2559 และภาคเรียนที่ 1/2560 

 
   เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เเละบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้   
          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และตามความในมาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์  (0, ร, มส ,มผ)  ในรายวิชาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2560 ครั้งที่ 2  และเรียนซ้ําในรายวิชาที่เรียนใน 
ปีการศึกษา  2559  และภาคเรียนที่ 1/2560  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6  ปฏิบัติหน้าที่
ดังต่อไปน้ี 
 1. คณะกรรมการฝ่ายอํานวยการ   มีหน้าที่  ให้คําปรึกษาในการดําเนินการซ่อมเสริมและแก้ไข 
ผลการเรียนไมผ่่านเกณฑ์ (0, ร, มส ,มผ)  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
    1.1 นางสาวอรุณศรี เงินเสือ  ผู้อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
    1.2 นางสาววิไล อ่อนตานา รองผู้อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
    1.3 นางโสพิศ  เทศสลุด  รองผู้อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
    1.4 ว่าที ่พ.ต.บุญญาฤทธ์ิ เจียมประสิทธ์ิ รองผู้อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
    1.5 นายบุญส่ง  เทียนคํา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
    1.6 นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
    1.7 นางดวงพร เพ็ชรบัว  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
    1.8 นายดิเรก  ทองหนัก ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
    1.9 นางเจียรนัย   สืบคํา    ครูชํานาญการพิเศษ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 2. คณะกรรมการรับลงทะเบียนซ่อมเสรมิและแก้ไขผลการเรียน  มีหน้าที ่   
        1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รับใบส่งผลแก้ตัวและใบลงทะเบียนสอบแก้ตัว ที่งานวัดผลประเมินผล
ในวันที่  11  มิถุนายน  2561  นําไปแจกให้กับครูในกลุม่สาระการเรียนรู้ 
     2. ครูประจาํวิชารับลงทะเบียนนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (0, ร, มส, มผ) ที่ห้องกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ หรอืตามที่ครูนัดหมายตามวันเวลาที่กําหนด (โดยลงทะเบียนแยกตามรายวิชา)  
      3. หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รวบรวมใบลงทะเบียนสอบแก้ตัวแต่ละรายวิชาส่งที่งานวัดผล
ประเมินผลหลงัเสร็จสิ้นการลงทะเบียน   
       4. ครูหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษารับใบคําร้องขอสอบแก้ตัวแจกให้นักเรียนพร้อมทั้งกํากับติดตาม
นักเรียนให้ดําเนินการแก้ไขผลการเรียนตามวันเวลาที่กําหนด  ประกอบด้วย 
         2.1 นายดิเรก ทองหนัก  ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
         2.2 นางเจียรนัย สืบคํา      ครูชํานาญการพิเศษ      รองประธานกรรมการ 
         2.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้     กรรมการ 
         2.4 ครูที่ปรึกษาทุกระดับช้ัน      กรรมการ 
         2.5 หัวหน้าระดับช้ัน      กรรมการ 
         2.6 นางอิสริยา  ณ พัทลุง   ครูชํานาญการ  กรรมการ 
         2.7 นางสาวปรางค์ทราย  อุดด้วง  ครู   กรรมการ 
         2.8 นายวีรชัย  วาณิชยสกุล   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ             
         2.9 นางอุษา กอบกิจ   ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
      3. คณะกรรมการดําเนินการ มีหน้าที ่ 
              1. จัดทําเอกสารใช้ในการดําเนินการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียน พร้อมตรวจสอบได้ 
    2. ดําเนินการแก้ไขผลการเรียนที่ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือตามที่ครูนัดหมายตามวันเวลาที่กําหนด 
    3. ครูประจาํวิชาส่งผลซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียนที่ห้องวัดผลประเมินผล ดังน้ี 
 

 ครูประจําวิชาส่งผล 0, ร, มส ,มผ ส่งผลภายในวันที ่
ในรายวิชาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  

29 มิถุนายน 2561 ในรายวิชาที่เรียนในปีการศึกษา 2559 และภาคเรียนที่ 1/2560 (เรียนซ้าํ) 
 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
  1.  นางสาวแววมยุรา     จันทร์ส่ง         ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

 2.  นางดวงเดือน  เร่งเจริญ  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3.  นางรุ่งรวี    อภิชาติธํารง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
        4.  นางณัชภัทร   วงศ์จีน           ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 5.  นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 6.  นางสาวยุพิน  คงคอน  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 7. นางสมจิต  ทองเมือง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 8. นางกมลสรวง  คนเฉียบ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
 9. นางสาวธรรมรัตน์   ราชรองเมือง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 10. นางดวงเดือน กิติประสาท ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 11. นายสมนึก  ใยศิลป์  ครูผู้ทรงคุณค่า  กรรมการ 
 12. นางสาวมณี  แซ่ท่อ  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
       1.  นางอุษา     กอบกิจ  ครูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
  2.  นางสุรีรัตน์  ขาวเอ่ียม ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  3.  นางกาญจนา     จันทร์สุคนธ์ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  4.  นางดวงพร     เพ็ชรบัว  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 5.  ว่าที่ ร.ต.นิทัศน์ คําทา     ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
6.  นางบุษราภรณ์ บุญวังแร่ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 7.  นางสุรีย์  ศิริรัตน์  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 8.  นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธ์ิ    ครูชํานาญการ  กรรมการ  
 9. นางสาวสุชาวดี พิมหานาม ครู   กรรมการ 
 10. นางสาวรัตนากร โพธ์ิดง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

 11. นางสาวสมุนรัช ชมสวนสวรรค ์ ครูผู้ทรงคุณค่า  กรรมการ 
 12. นางสาวพิชญาภัค กันอินทร์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

13. นางสาวปรางค์ทราย  อุดด้วง  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
  1. นางสุภาพ  อมรประภา ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นายสมนึก  เกิดเนตร ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

3. นางธิติมา  รสดี  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นางนงคราญ  เอ่ียมบาง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นายอัคคเดช  เผือกทอง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางวิไลลักษณ์  งานสลุง  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 7. นางวรรณธนี  ศิริโชติไพบูลย์ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 8. นายสงบ  ดุษฏีธัญกุล ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 9. นางเจียรนัย  สืบคํา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 10. นางพยอม  คุ้มฉาย  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

11. นายสุรเชษฐ ์ แสงอาทิตย์ ครูชํานาญการ  กรรมการ 
 12. นางสาวสภัุคฉวี เอ่ียมสําอางค์ ครูชํานาญการ  กรรมการ 
 13. นายนิกร  พันธ์รุณ  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
 14. นางสาวภัณฑิลา แย้มพยุง ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 15. นางสาวอัฐอรวี อํ่าบางกระทุ่ม ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  

16. นางอิสริยา  ณ พัทลุง ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

   กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  1. นางสุพรรณ์  วงศาโรจน์ ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นางพนิตนาฏ  รัตนพนิต ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวภัทรินทร ์ สังข์ทอง  ครชํูานาญการพิเศษ กรรมการ 

 4. นายดิเรก  ทองหนัก ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 5  นายสรุสิทธ์ิ  คัมภีรทัศน์ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางสมพร  ศรีพูล  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 7. นางวาสนา  ประวันนา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
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 8. นายวิเชียร  หลําประเสริฐ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 9. นายไพโรจน์  สิริพัฒนา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 10. นางจุฑามาศ  เก้ือกูลวงศ์ ครูชํานาญการ  กรรมการ 
 11. นางสาวนลนัฐรัตน์ เหลืองอ่อน ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 12. นายสทิธิชัย  สิงห์เทพ  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 13. นางชลปรียา  สวนทวี  ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 
  1. นายปฏิวัติ  วิจารณ์ปรีชา ครูชํานาญการ ประธานกรรมการ 

2. นายพิทักษ ์  โพธ์ิทอง    ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
3. นายบุญส่ง  เทียนคํา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางอําพร  สินมา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นายปรัชญาวัฒน์ ป่ินเกตุ  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ      

 6. นางสาวกัลยา  พ่ึงพาณิชย์กุล ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
  1. นางทวีสุข  บัวทอง  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นางรัชนี  พรมชู  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นายไพบูลย์  อมรประภา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  

 4. นางสินีนาฎ  คชนิล  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
 5. นายวรวิทย์  ไชยมิ่ง  ครู   กรรมการ 
 6. นายชัยรัตน์  อํ่าพูล  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 7. นางสาวลักษณา เยาวสังข์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 8. นางสาวเบญญาภา ศิริวุฒิการ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 9. นางสาวบุษกร  พรหมศรี ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 10. นางสุรภา  จันทร์เปล่ง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 1. นางอโณฌา  บุญโสภา ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวจารุวรรณ   ขันธพิน  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

3.  นางจารุวรรณ เดชคุ้ม  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
4. นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท์ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 5. นางประภาพรรณ   พรมสาร  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางดารารัตน์   มะอิ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นายอดิเทพ  กรีแสง  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นางสมศร ี  แซ่เล้า  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 9. นางวรรณเพ็ญ   เช้ือสิงห์  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 10. นางสวาท  สิริพัฒนา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

11. นายณรงค ์  จันทุดม  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
 12. นายชาติ  ถาวร  ครูชํานาญการ  กรรมการ  
 13. นายคนอง  ทองเมือง ครูชํานาญการ  กรรมการ 
 14. นางชลธิชา  วรภู  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
 15. นายเอกกมล   เรืองเดช  ครู   กรรมการ 
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 16. นายธีรพงษ์    นวลด่อน ครู   กรรมการ  

17. นายธีระยุทธ  อินไชย  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 18. นายวีรชัย  วาณิชยสกุล ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  
 19. นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  1. นางจินดา    คันธัพ  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นางศจีลักษณ์   พงศ์สุภา ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

 3. นางภารณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  ครูเช่ียวชาญ  กรรมการ 
4. นายสันติพร  ภู่พงษ์   ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 5. นางนุศรา  จันทร์สละ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 6. นายพันธพงษ์  อินทรวิเศษ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 7. นางผกากรอง   พินิจ  ครูชํานาญการ  กรรมการ 

8. นางอัญชลีลกัษณ์ ผลประเสรฐิ ครูชํานาญการ  กรรมการ 
9. นางปาริชาติ   สิทธิ  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
10. นางนงนุช  วิริยานุกูลกิจ ครูชํานาญการ  กรรมการ 
11. นางสาวสาวิตรี   ขาวทรงธรรม ครู   กรรมการ  
12. นายธราธร  สุขะอาคม ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
13. นางสาวสุทธิดา เพ็ชรเอม ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
14. นางสาวปารถนา หอมลา  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
15. Mr.Wilfredo  Bantiling  Tan ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
16. Mr.Kayode lsaac lge  Orimobi ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
17. Mr. Kim  Patrick  Abe  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
18. นางพนัชกร  มีศาสตร ์ ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

      กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
 1. นางสาวยุพิน  คงคอน  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

2. นางจิณห์ญภัค  ประเสริฐศักด์ิ ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3. นางกาญจนา  จันทร์สุคนธ์ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางจุฑาทิพย์   ยงพาณิชย์ ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 4. คณะกรรมการประสานงาน  มีหน้าที ่  
  1.  สรุปรายช่ือนักเรียนที่ติด 0, ร และ มส ทุกรายวิชาและประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
  2.  ติดตามการดําเนินการแก้ไขผลการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามวันเวลาท่ีกําหนด 
ประกอบด้วย 
      4.1 นางสาววิไล  อ่อนตานา รองผู้อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ   

4.2 นายดิเรก  ทองหนัก ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
      4.3 นางสาวสมพร ศรีพูล  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
  4.4 นางสาวจารุวรรณ   ขันธพิน  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

4.5 นางสาวปรางค์ทราย  อุดด้วง  ครู   กรรมการ 
4.6 นายธีรพงษ์  นวลด่อน ครู   กรรมการ  

  4.7 นายวีรชัย     วาณิชยสกุล ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  4.8 นางอิสริยา   ณ พัทลุง ครูชํานาญการ  กรรมการ 
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4.9 นางเจียรนัย  สืบคํา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

  4.10 นางอุษา  กอบกิจ  ครูชํานาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

5.  คณะกรรมการประชาสัมพันธ ์ มีหน้าที ่ประกาศประชาสัมพันธ์ขั้นตอนในการดําเนินการให้นักเรียน
และผู้เก่ียวข้องทราบ  ประกอบด้วย 

 5.1  นางภารณี    เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  ครูเช่ียวชาญ  ประธานกรรมการ 
 5.2  นางพนิตนาฏ รัตนพนิต ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

5.3  นางสาวสทุธิดา เพ็ชรเอม ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 
            

    ใหผู้้ที่ได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นที่เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์   
ของการดําเนินงานด้วยดี 
 

สั่ง ณ วันที่  11  มิถุนายน   พ.ศ. 2561 
 
 
 

(นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ) 
  ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนนิการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียน 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่ 2, 3, 5 และ 6 

************************************************************************ 
ขั้นที่  1  ครูทีป่รึกษารับแบบคําร้องขอสอบแก้ตัว  จากงานวัดผลประเมินผลในวันที่  11  มิถุนายน  2561 
            และแจกให้กับนักเรียน พร้อมทั้งช้ีแจง  ใหค้ําแนะนําและกํากับติดตามให้นักเรียนดําเนินการแก้ไข 
            ผลการเรียนให้เสรจ็สิ้นภายในวันเวลาที่กําหนด 
ขั้นที่  2  นักเรียนนําใบคําร้องขอสอบแก้ตัว ไปดําเนินการแก้ไขผลการเรียนที่ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือตาม 
            ที่ครนัูดหมาย โดยลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียนทุกรายวิชาที่มีผลการเรียนไมผ่่านเกณฑ์ (0, ร, มส, มผ)  
            พร้อมทั้งดําเนินการแก้ไขผลการเรียนตามวันเวลาที่กําหนด 

กําหนดการ กรณีที่ติด (0, ร, มส ,มผ)   วันที ่
ลงทะเบียนซ่อมเสริมและดําเนิน 
การแก้ไขผลการเรียนคร้ังที่ 2 

ในรายวิชาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
11 – 28  มิ.ย. 2561 

 ลงทะเบียนซ่อมเสริมและ
ดําเนินการเรียนซ้ํา 

ในรายวิชาที่เรียนในปีการศึกษา 2559 และ
ภาคเรียนที่1/2560 

 
ขั้นที่  3  การส่งผลการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียนสําหรบัครูประจําวิชา 
  กรณีที่ 1 การส่งผลการดําเนนิการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2 
     1) เขียนผลการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียนในใบคาํร้องขอสอบแก้ตัวของนักเรียน 
     2) เขียนผลการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียนในใบสง่ผลการแก้ตัวของครูประจําวิชา 
  กรณีที่ 2 การส่งผลการดําเนินการเรียนซํ้า 
     1) บันทึกการเรียนซ้ําในแบบบันทึกการเรียนซ้ํา 
     2) เขียนผลการเรียนซ้ําในใบคําร้องขอสอบแก้ตัวของนักเรียน 
     3) เขียนผลการเรียนซ้ําในใบส่งผลการแก้ตัวของครูประจําวิชา 
 * การส่งผล ให้ส่งผลหลังจากหมดเวลาซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียนตามท่ีกําหนดหรือถ้าดําเนินการ
เสร็จสิ้นก่อน สามารถส่งผลก่อนได้ที่ห้องวัดผล 

ครูประจําวิชาส่งผล 0, ร, มส ,มผ ส่งผลภายในวันที ่
ในรายวิชาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  

29 มิถุนายน 2561 ในรายวิชาที่เรียนในปีการศึกษา 2559 และภาคเรียนที่ 1/2560 
 
*** หมายเหตุ  ใหค้รูผูส้อนส่งผลตามตารางท่ีกําหนด (หากมีนักเรียนมาขอแก้ไขเพ่ิมเติมให้ครูประจํา

วิชาสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม และมาขอใบสง่ผลใหม่ได้ทีห่อ้งวัดผล เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
นักเรียนที่แก้ไขผลการเรียนทันเวลาที่กําหนด) 
ขั้นที่  4  งานวัดผลประเมินผลรวบรวมข้อมูลให้กับงานทะเบียนนักเรียนดําเนินการแก้ไขผลการเรียนในระบบ 
            และจัดทําเอกสารเพ่ือประกาศผลการแก้ไขผลการเรียน  


