
แนวปฏิบัติการประกาศผลการเรียน (เฉพาะนักเรียนที่ได้ผล 0 ร มส และ มผ) และแก้ไขผลการเรียน 
ภาคเรียนที่ 2/2562 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

--------------------------- 
แจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง 

 เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
จึงมกีารด าเนินการประกาศผลการเรียน (เฉพาะนักเรียนที่ได้ผล 0 ร มส และ มผ) ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ดังนี้ 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 

 1. ประกาศผลการเรียนเฉพาะนักเรียนที่ได้ผล 0 ร มส และ มผ ในช่วงเย็นของวันที่ 10 มีนาคม 2563  
โดยครูที่ปรึกษาจะเป็นผู้แจ้งผลให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบเป็นรายบุคคลผ่านทางโทรศัพท์ หรือ ทางสื่อสังคม
ออนไลน์ ตามความสะดวกและความเหมาะสม นักเรียนไม่ต้องมาโรงเรียน 
 2. ส าหรับนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ทั้งที่ติดค้างอยู่เดิมและที่เพ่ิมเติมในภาคเรียนที่ 2/2562 นั้น 
จะมีผลต่อการไม่จบหลักสูตร ให้นักเรียนมาโรงเรียนในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เพ่ือขอแก้ไขผลการเรียนให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563 เพ่ือให้ทันส าเร็จหลักสูตรในวันที่ 31 มีนาคม 2563 
 3. การปฏิบัติตนของนักเรียนที่ต้องมาโรงเรียนในวันที่ 11 มีนาคม 2563 
  3.1 นักเรียนต้องแต่งชุดนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน และสวมหน้ากากอนามัย   
ก่อนเข้าโรงเรียน 
  3.2 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ณ จุดบริการบริเวณทีส่แกนบัตร 
  3.3 เข้าแถวหน้าเสาธงเวลา 08.00 น. เพื่อรับฟังค าชี้แจงและพบครูประจ าวิชา 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1, 2, 4 และ 5 

 1. ในครั้งนี้จะประกาศผลการเรียนเฉพาะนักเรียนที่ได้ผลการเรียน 0 ร มส และ มผ รวมทั้ง 2 ภาคเรียน 
เกิน 5 รายวิชา เท่านั้น เนื่องจากมีแนวโน้มจะต้องซ้้าชั้น โดยครูที่ปรึกษาจะเป็นผู้แจ้งผลให้นักเรียนและผู้ปกครอง
ทราบเป็นรายบุคคล ในช่วงเย็นของวันที่ 10 มีนาคม 2563 ผ่านทางโทรศัพท์หรือทางสื่อสังคมออนไลน์ ตามความ
สะดวกและเหมาะสม นักเรียนไม่ต้องมาโรงเรียน 
 2. นักเรียนที่ได้ผลการเรียน 0 ร มส และ มผ รวมทั้ง 2 ภาคเรียนเกิน 5 รายวิชา จะมีผลต่อการเรียนซ้ าชั้น                
ให้นักเรียนมาโรงเรียนในวันที ่11 มีนาคม 2563 เพ่ือขอแก้ไขผลการเรียนให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 
 3. การปฏิบัติตนของนักเรียนที่ต้องมาโรงเรียนในวันที่ 11 มีนาคม 2563 
  3.1 นักเรียนต้องแต่งชุดนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน และสวมหน้ากากอนามัย   
ก่อนเข้าโรงเรียน 
  3.2 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ณ จุดบริการบริเวณทีส่แกนบัตร 
  3.3 เข้าแถวหน้าเสาธงเวลา 08.00 น. เพื่อรับฟังค าชี้แจงและพบครูประจ าวิชา 
 4.   ส าหรับนักเรียนที่ได้ผลการเรียน 0 ร มส และ มผ รวมทั้ง 2 ภาคเรียน ไมเ่กิน 5 รายวิชา โรงเรียน          
จะประกาศให้ทราบและให้ด าเนินการแก้ไขผลการเรียน ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563  

***************** 



แนวปฏิบัติการประกาศผลการเรียน (เฉพาะนักเรียนที่ได้ผล 0 ร มส และ มผ) และแก้ไขผลการเรียน 
ภาคเรียนที่ 2/2562 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

--------------------------- 
แจ้งครู 

 เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) การประกาศ           
ผลการเรียน (เฉพาะนักเรียนที่ได้ผล 0 ร มส และ มผ) ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. การส่งผลการเรียนโดยโปรแกรม BookMark ก าหนดส่งในวันที่ 9 มี.ค. 2563 ไม่เกิน 12.00 น. 
 2. ช่วงบ่ายของวันที่ 10 มี.ค. 2563 ให้ครูที่ปรึกษามารับผลการเรียนของนักเรียนที่ได้ผล 0 ร มส และ มผ 
ทีง่านทะเบียน-วัดผลและประเมินผล เพ่ือแจ้งแก่นักเรียนและผู้ปกครอง โดย 
  2.1 แจ้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์กลุ่มของห้อง Face book หรือโทรศัพท์ เป็นต้น  
  2.2 การแจ้งรายละเอียดว่านักเรียนได้ผลการเรียน 0 ร มส และ มผ วิชาใดบ้าง ควรแจ้งนักเรียน
เป็นรายบุคคล ให้นักเรียนตอบกลับให้เห็นว่าได้รับทราบแล้ว และครูควรจับภาพหน้าจอบันทึกไว้ด้วย 
  2.3 การแจ้งควรให้ผู้ปกครองของนักเรียนได้รับทราบด้วย โดยอาจแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ หรือ ทาง
สื่อสังคมออนไลน์ ตามความสะดวกและความเหมาะสม 
 3. ข้อมูลนักเรียนได้ผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ที่งานทะเบียน-วัดผลและประเมินผล ให้กับครูที่ปรึกษา
ในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลรายบุคคล (รวมที่ติดค้างอยู่เดิมและเพ่ิมเติมในภาคเรียนที่ 2/2562) โดย 
  3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 แจ้งนักเรียนทุกคนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ 
  3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 แจ้งเฉพาะนักเรียนที่ได้ผลการเรียน 0 ร มส และ มผ 
รวมทั้ง 2 ภาคเรียน เกิน 5 รายวิชา เท่านั้น เพราะเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มซ้้าชั้น  

4. นักเรียนที่ได้ผลการเรียน 0 ร มส และ มผ รวมทั้ง 2 ภาคเรียน ไม่เกิน 5 รายวิชา จะแจ้งให้ทราบ              
ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 
 5. การแก้ไขผลการเรียนวันที่ 11 มีนาคม 2563 ครูประจ าวิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 และ ครูประจ าวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 ที่ได้ผลการเรียน 0 ร มส และ มผ รวมทั้ง 2 ภาคเรียน เกิน 5 รายวิชา ให้มารอพบ
นักเรียนที่หน้าเสาธง เพ่ือด าเนินการแก้ไขผลการเรียน หากต้องมีการนัดหมายเพ่ิมเติมอย่างไรให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของครูประจ าวิชา  
 6. ครูประจ าวิชาที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่มีผลการเรียน 0 ร มส มผ และครูประจ าวิชา              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 ที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ รวมทั้ง 2 ภาคเรียน เกิน 5 รายวิชา งานทะเบียน-
วัดผลและประเมินผล จะแจ้งให้ทราบทางกลุ่มไลน์ของโรงเรียน 

7. งานทะเบียน-วัดผลและประเมินผล จะติดรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่มีผลการเรียน  
0 ร มส มผ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 ที่ได้ผลการเรียน 0 ร มส และ มผ รวมทั้ง 2 ภาคเรียน            
เกิน 5 รายวิชา และรายชื่อครูตามข้อ 5 ไว้ทีบ่อร์ดหน้าห้องวิชาการ 
 8. การด าเนินการแก้ไขผลการเรียน 0 ร มส และ มผ พยายามให้นักเรียนมาโรงเรียนให้น้อยที่สุด ทั้งนี้       
การด าเนินการยังคงต้องค านึงถึงมาตรฐานและตัวชี้วัดของรายวิชา 

***************** 


