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ในกระบวนการท างานและเพ่ือให้การเรียนการสอนโครงการ วมว. เป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
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มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ 

คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงลงได้   หากไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดี                  
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ในการปฏิบัติงานที่ดแีละช่วยเป็นก าลังใจให้เสมอมา จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี ้
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บทที่ 1  
บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำ ควำมส ำคัญและจ ำเป็น 
 

การพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ าเป็นต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้าง
ฐานความรู้ที่เข้มแข็งให้กับประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาก าลังคน  โดยเฉพาะกลุ่มนักวิจัยซึ่งเป็นก าลังหลัก    
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมวิจัยและพัฒนา แต่การเพ่ิมจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต้องอาศัย
ระยะเวลาในการด าเนินการและต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ระบบการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีกลไกสนับสนุน
เพ่ิมเติมจากการศึกษาแบบทั่วไป เพ่ือให้ผู้เรียนที่มีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา
อย่างถูกทางและเหมาะสม ส่งเสริมให้อัจฉริยภาพที่มีอยู่ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถพัฒนา 
ไปเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตผ่านการจัดการศึกษาที่เฉพาะเจาะจง ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายในรูปแบบของห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับผู้เรียน 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เดิมคือ กระทรวงวิทยาศาสตร์             
และเทคโนโลยี) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการพัฒนาก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
ของประเทศ ได้เล็งเห็นว่ากลไกการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ในระดับเยาวชนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้น 
ไม่เพียงพอต่อการสร้างฐานก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จ าเป็นต้องมีกลไก
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการศึกษา ที่เอ้ือต่อการสร้างก าลังคนทางวิทยาศาสตร์           
และเทคโนโลยี จึงได้ริเริ่มโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแล
ของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ซึ่งเป็นการสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียน               
ที่มีศักยภาพและความพร้อม โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก ากับดู แลหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน            
ของห้องเรียนวิทยาศาสตร์และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา [1] 

โครงการ วมว. ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในปี พ.ศ. 2550 ให้จัดตั้งขึ้น ระยะเวลา
ด าเนินการขั้นต้น 5 ปี (ปี พ.ศ. 2551–พ.ศ. 2555)  มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งสิ้น จ านวน 11 แห่ง และได้รับ   
ความเห็นชอบให้ด าเนินโครงการระยะที่สอง เป็นระยะเวลา 10 ปี  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556–2565 มีเป้าหมาย    
จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์จ านวน 24 แห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรและโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย       
ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557  เริ่มรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4         
ในปีการศึกษา 2558 จ านวนปีละประมาณ 30 คน  โดยนักเรียนโครงการ วมว. จะเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และกลุ่ มสาระการ เรี ยนรู้ คณิตศาสต ร์กับอาจารย์ ระดับมหาวิทยาลั ย                             
ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  ๆ จะเรียนกับครูที่โรงเรียนสิรินธร 
ราชวิทยาลัย  



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2  ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

การเรียนการสอนโครงการ วมว. เป็นการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่มีความแตกต่าง 
จากการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งอาจสร้างความสับสนให้กับอาจารย์ผู้สอนและผู้ปฏิบัติงาน            
ของคณะวิทยาศาสตร์  นักเรียนต้องใช้เวลาในการปรับตัวในการเรียนกับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบ
กับหลักสูตรโครงการ วมว. มีความเข้มข้นกว่าหลักสูตรทั่วไป เนื้อหารายวิชาที่นักเรียนต้องศึกษาเรียนรู้         
มีจ านวนมากและไม่สมดุลกับเวลาจัดการเรียนการสอนที่มีค่อนข้างจ ากัด ท าให้นักเรียนเกิดความเครียด        
มีเวลาพักไม่เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ไม่ดีเท่าที่ควรและอาจท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.     
ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ก าหนดไว้ เป็นผลให้นักเรียนพ้นสภาพ  
จากการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. และต้องเปลี่ยนไปศึกษาในหลักสูตรอ่ืน  จึงจ าเป็นต้องมีแนวทาง 
ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

จากความเป็นมา ความส าคัญจ าเป็นและปัญหาดังกล่าว ในฐานะต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว.  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยตรง  
จึงมีความสนใจที่จะเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโครงการ 
วมว. ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพ สามารถด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้นักเรียน     
ในโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ สามารถพัฒนาไปเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพตรงตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของโครงการที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ตั้งไว้ 

 
2. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น  มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อนและความผิดพลาด        
ในกระบวนการท างาน 

2) เพ่ือให้การเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นไปตามหลักสูตรที่ก าหนด 
ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมได้ตั้งไว้ 

3) เพ่ือใช้เป็นสื่อในการประสานงาน สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
 

3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
1) ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ด้วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อนและความผิดพลาดในกระบวนการ
ท างาน 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  3 
 
 

2) การจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว.  มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถด าเนินงาน 
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ทีก่ระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ตั้งไว้ 

3) ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในกระบวนการและแนวทางในการท างาน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
 

4. ขอบเขตของคู่มือกำรปฏิบัติงำน  

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์        
ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ในส่วนของ           
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมขั้นตอนและวิธีการด าเนินการจัดการเรียน
การสอนโครงการ วมว. ตั้งแต่การศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ จัดท าแนวทาง 
การจัดการเรียนการสอน การจัดท าตารางสอนแต่ละระดับชั้น การจัดท าปฏิทินการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา            
การรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของแผนวัดผลประเมินผล การประสานงานและสนับสนุนให้การเรียน
การสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  การประเมินผลการเรียนการสอนโครงการ วมว.  การจัดท ารายงาน
สรุปผลการเรียนตามเกณฑ์การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. 

 
5. ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 

กำรศึกษำ หมายถึง  กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า            
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้ อหนุน        
ให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

มำตรฐำนกำรศึกษำ  หมายถึง  ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐาน 
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพ่ือใช้เป็นหลักการในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริม         
และก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

กระทรวง  หมายถึง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

คณะ  หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

โรงเรียน  หมายถึง โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 

โครงกำร วมว. มหำวิทยำลัยศิลปำกร  หมายถึง  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) คู่ศูนย์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย            
และมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา        
ปีที่ 4–6 ชั้นปีละ 1 ห้องเรียน มีนักเรียนห้องเรียนละประมาณ 30 คน 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
4  ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

หลักสูตรโครงกำร วมว. มหำวิทยำลัยศิลปำกร  หมายถึง หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน     
สิรินธรราชวิทยาลัย โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งหลักสูตรที่ใช้ในปีการศึกษา 2562           
มี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพุทธศักราช 2558 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 6 และหลักสูตรพุทธศักราช 2561 ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

คณะกรรมกำรวิชำกำร  หมายถึง  คณะกรรมการวิชาการและจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว.    
มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ได้แก่  

1) ก าหนดวันเปิด–ปิดการเรียนการสอน ด าเนินการจัดการสอบภายในภาคเรียน จัดหาและก าหนด
ผู้สอน ก าหนดสถานที่เรียน 

2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ 
3) ก ากับดูแลสวัสดิการและวินัยของนักเรียน 
4) ด าเนินการพิจารณาเทียบโอนรายวิชาและผลการศึกษา 
5) งานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. มอบหมาย 

 คณะอนุกรรมกำรวิชำกำร  หมายถึง  คณะอนุกรรมการวิชาการและจัดการเรียนการสอนโครงการ 
วมว. ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีหน้าที่ ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการวิชาการและจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว.  

ครู  หมายถึง  บุคลากรวิชาชีพในโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่หลักทางด้านการเรียน        
การสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ  

อำจำรย์  หมายถึง  บุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย 
ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน 

อำจำรย์พิเศษ  หมายถึง บุคลากรที่ได้รับเชิญมาให้ปฏิบัติหน้าที่สอนและส่งเสริมการเรียนรู้                
ของผู้เรียน โดยไม่ได้เป็นพนักงาน หรือข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ผู้สอน  หมายถึง ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อาจารย์ในมหาวิทยาลัยศิลปากรและอาจารย์พิเศษ 
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอนนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่วางแผนการสอน ติดต่อ
ประสานงาน ด าเนินการให้การเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

เจ้ำหน้ำที่ดูแลห้อง  หมายถึง  บุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียน
และ/หรือห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
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แผนวัดผลประเมินผล  หมายถึง  แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน    
ของรายวิชา ประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐานของรายวิชา แผนการจัดท าแบบวัดผลกลางภาคเรียน-ปลายภาคเรียน 
ตารางวิเคราะห์คะแนนตามผลการเรียนรู้  ตารางก าหนดภาระงาน/การบ้าน เกณฑ์การตรวจสอบชิ้นงาน     
และการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบประเมินกำรเรียนกำรสอน   หมายถึง  แบบประเมินที่จัดท าขึ้นเพ่ือส ารวจความคิดเห็น            
ของนักเรียนโครงการ วมว. ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สอน การประเมินตนเอง   
ของนักเรียนและการพัฒนาผลการเรียนรู้จากการเรียนการสอนของรายวิชา 

เกณฑ์กำรรักษำสภำพกำรเป็นนักเรียนในโครงกำร วมว.  หมายถึง  หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ      
ในการเป็นนักเรียนโครงการ วมว. ระยะที่ 2 (ส าหรับใช้กับนักเรียนโครงการ วมว. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 
เป็นต้นไป) ที่ก าหนดให้นักเรียนในโครงการ วมว. ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ไม่ต่ าว่า 2.50 รวมทั้ง
คะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 3.00 ในแต่ละภาคการศึกษา  
หากนักเรียนคนใดมีผลระดับคะแนนการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดจะมีสภาพรอพินิจที่ต้องแก้ไขภายใน       
1 ภาคการศึกษา 

ปีกำรศึกษำ  หมายถึง  ช่วงเวลาที่สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนในแต่ละปี  โดยปีการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาจะมี 2 ภาคเรียน  

ภำคเรียน/ภำคกำรศึกษำ  หมายถึง  ช่วงเวลาหนึ่งของปีการศึกษาที่สถานศึกษาจัดให้มีการเรียน   
การสอน มีก าหนดเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอนประมาณ 20 สัปดาห์ 

 ปฏิทินกำรศึกษำ หมายถึง  ปฏิทินของโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ระบุวันเวลาในการ          
ท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่จะมีขึ้นในรอบปีการศึกษา 
ครอบคลุมข้อมูลวันส าคัญต่าง ๆ ที่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 

ผังงำน  หมายถึง แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เห็นภาพรวมและขั้นตอน        
การท างานที่ชัดเจน ใช้จัดล าดับความคิดและวางแผนการปฏิบัติงานในขั้นแรก  โดยสัญลักษณ์ในผังงาน       
จะแสดงถึงการปฏิบัติงานลักษณะต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน 
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บทที่ 2 
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน 4 พันธกิจหลัก       
ได้แก่ พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีส านักงาน
คณบดี รับผิดชอบสนับสนุนการบริหารงานภายในคณะ มีการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรที่ดี 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและเป้าหมายของคณะวิทยาศาสตร์  โดยโครงสร้างการบริหารองค์กร 
รวมถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนางสาวขนิษฐา  เมฆสวัสดิ์ นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ     
สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสนับสนุนงาน
ด้านโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร มีดังนี้ 

1. ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2. ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและค่านิยมหลัก 
3. โครงสร้างการบริหารองค์กร 
4. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
1. ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งอยู่ ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  
ได้รับมติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากรให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2514  จากนโยบาย            
ที่จะขยายงานทางด้านวิชาการและการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปสู่ด้านอ่ืนนอกเหนือไปจาก  ด้านศิลปะ     
และโบราณคดี  คณะวิทยาศาสตร์เริ่มรับนักศึกษา รุ่นแรกปี พ.ศ. 2515 ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชา
สถิติและสาขาวิชาชีววิทยา ต่อมาปี พ.ศ. 2517 มีการแบ่งส่วนราชการเป็นหน่วยงานภาควิชาคณิตศาสตร์ 
ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และส านักงานคณบดี (เดิมคือ ส านักงานเลขานุการ)               
ในปี พ.ศ. 2532 ได้จัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมข้ึนอีก 1 ภาควิชา  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 บังคับใช้ มีการแบ่งส่วนงานในคณะวิชาออกเป็น 10 ส่วนงาน ได้แก่ 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชา
สถิติ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา ส านักงานคณบดี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2562 ได้จัดตั้งหน่วยงานเพ่ิมเติมอีก 4 หน่วยงาน รวมเป็น 14 หน่วยงาน 
โดยหน่วยงานที่จัดตั้งเพ่ิมขึ้นมา ได้แก่ ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสีและการเคลือบผิว          
ศูนย์ความเป็นเลิศของวัสดุแนวใหม่ และศูนย์สอบเทียบเครื่องวัดรังสีอาทิตย์ ทั้งนี้ ในส่วนของส านักงานคณบดี  
ได้แบ่ งหน่วยงานย่อยออกเป็น 4 หน่วยงาน ได้แก่  งานบริหารและธุรการ งานคลั งและพัสดุ                                  
งานบริการการศึกษา และงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  
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2. ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและค่านิยมหลัก 

ปณิธาน 
คณะวิทยาศาสตร์มุ่งพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตผู้รอบรู้วิชาการ ยึดมั่นคุณธรรม เพียบพร้อมด้วย

จริยธรรมและมีจิตส านึกรับผิดชอบสังคม อีกทั้งยังมุ่งค้นคว้าวิจัย เสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยีเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนเพื่อการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติเป็นส าคัญ 

วิสัยทัศน์ 

"เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นน า 1 ใน 5 ของประเทศ ที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะ" 

ค าอธิบาย  

เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นน า 1 ใน 5 ของประเทศ หมายความว่า มีการด าเนินการในการผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การบริการวิชาการ ในอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศไทย 

ที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะ หมายความว่า มีการด าเนินงานผลิตบัณฑิต วิจัย บริการ
วิชาการแก่ชุมชนเป้าหมาย โดยมีการบูรณาการที่เชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ        
กับงานศิลปะ ทั้งในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาต่อยอด สร้างคุณค่าและสร้างมาตรฐานด้านศิลปะ          
ในด้านต่าง ๆ 

พันธกิจ 
1) พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้       

ในวิชาชีพ มีสติปัญญา ความคิดและความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม 
2) ค้นคว้า วิจัยและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ 
3) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและพัฒนาความสามารถ  

ในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ 
4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาคม    

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย 

และการศึกษาสาธารณะ 
6) สืบสานและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

เป้าหมาย  
1) เป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่ถูกเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อเป็นล าดับต้นๆ ของประเทศไทย 
2) เป็นศูนย์วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการน าประเทศเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 
3) เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชุมชน 
4) ด้านการบริหารจัดการคณะเชิงรุก 
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ค่านิยมหลัก  
SC SU SMART  :  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มุ่งเน้นการท างานที่ฉลาดหลักแหลม  

และน าสมัยอยู่เสมอ 
Study = การเรียนรู้ 
Creativity = ความคิดสร้างสรรค์ 
Service-minded attitude = จิตบริการ 
Unity = ความสามัคคี 
Sufficiency = ความพอเพียง 
Morality = ความซื่อสัตย์สุจริต มีศีลธรรม จรรยาบรรณ  
Adaptability = ความสามารถในการปรับตัว  
Retrenchment = การประหยัด การลดค่าใช้จ่าย 
Tolerance = ความอดทนต่อความยากล าบาก 
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3. โครงสร้างการบริหารองค์กร 

3.1 โครงสร้างการบริหารองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โครงสร้างการบริหารองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประกอบด้วย 1 ส านักงาน  
8 ภาควิชา และ 5 ศูนย์ ตามแผนภูมิดังต่อไปนี้ 

 

 

 

3.2 โครงสร้างองค์กรของส านักงานคณบดี 

โครงสร้างองค์กรของส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย 4 งาน 
ตามแผนภูมิดังต่อไปนี้ 
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3.3 โครงสร้างการปฏิบัติงานของส านักงานคณบดี 

โครงสร้างการปฏิบัติงานของส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นตาม
แผนภูมิดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.กนกอร ระย้านิล 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผศ.ดร.นรงค์ ฉิมพาลี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

นางสายชล เขียววชิัย 
หัวหน้างานบริการการศึกษา 

นางสาวจิตรรดี ตันติคชาภรณ ์
หัวหน้างานแผนและประกันฯ 

นายเกียรติ อุดมกาญจนานนท์ 
หัวหน้างานบริหารและธุรการ 

นางรุ่งอรุณ นิมติรนิวัฒน์
หัวหน้างานคลังและพัสด ุ

1. นางสาวชุติมา เหลืองตระกูล 
   นักวิชาการศึกษา 
2. นางพิมพ์ ผิวอ่อน 
   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
3. นางบังอร ด ารงสกุิจ 
   นักวิชาการศึกษา 
4. นางบรรณพร จาคีไพบูลย ์
   นักวิชาการศึกษา 
5. นางวลันัดดา วัฒนเพ่ิมสกุล 
   นักวิชาการศึกษา 
6. นายกฤติกร สามิภักด์ิ 
   นักวิชาการศึกษา 
7. นายภาณุมาศ บุญวงษ์ 
   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. นายธนัช อายยุืน 
   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. นางสาวสิริกาญจน ์หัวใจฉ่ า 
   นักวิชาการอุดมศึกษา 
 

1. นางสาวกมลทิพย ์ปฐมกนก 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   (ปฏิบัติงานภาควิชาชีววิทยา) 
2. นายณรงค์ พูลแกว้ 
   นักวิชาการอุดมศึกษา 
3. นางมลวลี จ ารูญ 
   นักวิชาการอุดมศึกษา 
   (ปฏิบัติงานภาควิชาฟิสิกส์) 
4. นายประวิม เหลืองสมานกุล 
   นักวิชาการอุดมศึกษา 
   (ปฏิบัติงานภาควิชาคอมพิวเตอร)์ 
5. นางสาวขนิษฐา เมฆสวสัดิ ์
   นักวิชาการอุดมศึกษา 
   (ปฏิบัติงานโครงการ วมว.) 
6. นางทัศนยี์ กาญจนศรี 
   นักวิชาการอุดมศึกษา 
   (ปฏิบัติงานภาควิชาวิทยาศาสตร์  
   สิ่งแวดล้อม) 
7. นางสาวบูรณลักษณ์ เกษร 
   นักวิชาการอุดมศึกษา 
8. นางสาวชนากานต์ เทพกรณ ์
   นักวิชาการอุดมศึกษา 
   (ปฏิบัติงานภาควิชาคณิตศาสตร์) 
9. นางสาวอารีวรรณ เฉลิมชยั 
   นักวิชาการอุดมศึกษา 

 

1. นางภัคจิรา สุรนคิม 
   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
2. นางยุพิน งามพริ้งศรี 
   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
3. นางประยูร สิทธิองค ์
   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
   (ปฏิบัติงานภาควิชาเคมี) 
4. นางอุบล คงคะสุวรรณ 
   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
5. นางประภา เมฆอรุณ 
   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
6. นายจักรกฤช ศรีสังวาลย ์
   นักวิชาการอุดมศึกษา 
7. นางสาวสารัตน์ ลว้นด ี
   นักวิชาการอุดมศึกษา 
8. นางสมคิด เทียนทอง 
   นักวิชาการอุดมศึกษา 
9. นางสาวมาริษา บ ารุงเรือน 
   นักวิชาการอุดมศึกษา 
10. นายสุริยะ พฤกษเสม 
   ผู้ปฏิบัติงานช่าง 

1. นางสาววรลักษณ์ เฉลิมชัย 
   นักวิชาการพัสดุ 
2. นางศิริพร เทวฤทธิ์เรืองศรี 
   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
   (ปฏิบัติงานภาควิชาชีววิทยา) 
3. นางสาวปาริชาติ อร่ามสร้อย 
   นักการเงิน 
4. นางสาวนภาลยั ศักดิ์ชัยศรี 
   นักพัสดุ 
5. นางสาวนีรนุช ณัฐวฒุ ิ
   นักการเงิน 
6. นางสาวปริฉัตร สระทองฮ่วม 
   นักวิชาการอุดมศึกษา 
   (ปฏิบัติงานภาควิชาคณิตศาสตร์) 
7. นางสาวสิริภัทร์ ทองไสย 
   นักวิชาการอุดมศึกษา 
   (ปฏิบัติงานภาควิชาวิทยาศาสตร์  
   สิ่งแวดล้อม) 
8. นางนงลักษณ์ เอ๊ียวเจริญ 
   นักวิชาการอุดมศึกษา 
   (ปฏิบัติงานภาควิชาสถิติ) 
9. นางสาวกลัยา ตาทอง 
   นักวิชาการอุดมศึกษา 
   (ปฏิบัติงานภาควิชาคอมพิวเตอร์) 
10. นางสาวภัทราพร สระทองฮ่วม 
   นักวิชาการอุดมศึกษา 
   (ปฏิบัติงานภาควิชาเคมี) 
11. นางสาวสุภาภรณ์ ธรรมประทีป 
   นักวิชาการอุดมศึกษา 
   (ปฏิบัติงานภาควิชาฟิสิกส์) 
12. นางสาวธันยพร ช่างเสนาะ 
   นักพัสดุ 
13. นางธาริณี กฤษฎาพรอนันท์ 
   นักวิชาการอุดมศึกษา 
   (ปฏิบัติงานภาควิชาจุลชีววิทยา) 
14.นางสาวกนกนาถ ปฐมพิทักษ์นุกูล 
   นักพัสดุ 
15. นางสาวดวงพร วารินรักษ์ 
   นักการเงิน 
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4. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

   เพ่ือให้สามารถเข้าใจบทบาทการท างานและมองเห็นภาพรวมหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของนางสาวขนิษฐา  เมฆสวัสดิ์ ต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ  สังกัดงานแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขออธิบาย
รายละเอียดทั้งในส่วนของบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานคณบดี (หน่วยงานที่สังกัด) บทบาท
หน้าที่ของต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ  และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  ดังนี้ 

4.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานคณบดี 

ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนการบริหารงาน
ภายในคณะวิทยาศาสตร์  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมายที่คณะก าหนดไว้                        
ซึ่งในส านักงานคณบดี แบ่งออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 

4.1.1 งานบริหารและธุรการ 
4.1.2 งานคลังและพัสดุ 
4.1.3 งานบริการการศึกษา 
4.1.4 งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

4.1.1 งานบริหารและธุรการ  แบ่งออกเป็น 4 หน่วย ดังนี้ 

หน่วยสารบรรณ 

มีหน้าที่รับ-ส่ง ควบคุม ตรวจสอบการลงทะเบียนหนังสือเข้า-ออก ร่าง โต้ตอบหนังสือ เก็บ-ค้นหา 
รวบรวมบันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษาเอกสาร และจัดเตรียมการประชุม ประสานงานติดต่อ 
ตลอดจนอ านวยความสะดวก การประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก ออกเลขที่ค าสั่งฯ จัดท าประกาศต่าง ๆ 

หน่วยทรัพยากรมนุษย์ 

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ การบริหารงานบุคคลของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทั้งหมด             
เช่น การบรรจุแต่งตั้ง การจัดจ้าง เลื่อนระดับเงินเดือน  เลื่อนขั้นค่าจ้าง การพิจารณาความดีความชอบ      
การพัฒนาบุคลากร การลาประเภทต่าง ๆ ฯลฯ  รวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือน เป็นต้น 
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หน่วยบริการกลางทั่วไป 

มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัด ควบคุมดูแล บ ารุงรักษายานพาหนะและอาคารสถานที่ของคณะ  นอกจากนี้
ยังรับผิดชอบดูแลงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยในบริเวณ    
อาคารต่าง ๆ ด้วย 

หน่วยสื่อสารองค์กร 

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ไปสู่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก  การสื่อสารมวลชน การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  การประชาสัมพันธ์                    
การรับสมัครงาน การจัดท าข่าว การถ่ายภาพงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ต้อนรับและอ านวยความสะดวก                               
แก่แขกผู้มาเยี่ยมชม หรือติดต่องาน จัดเก็บรวบรวมข่าวสาร หรือเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินข่าว 
เอกสาร สถานการณ์ความเป็นไป เพ่ือวิเคราะห์หรือรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา เป็นต้น 

 
4.1.2 งานคลังและพัสดุ  แบ่งออกเป็น  2 หน่วย ดังนี้ 

หน่วยการเงินและบัญชี 

มีหน้าที่ด าเนินการด้านการเงิน งบประมาณและการบัญชีทั่วไป การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน   
และงบประมาณเงินรายได้ ดูแลตรวจสอบความถูกต้อง การขออนุมัติเบิก-จ่าย ตรวจสอบใบส าคัญคู่จ่าย 
ควบคุมการเบิก-จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณโครงการต่าง ๆ  การวิเคราะห์ทางการเงิน  
และบัญชี การจัดท าบัญชีเงินงบประมาณฯ หมวดต่าง ๆ และเงินประเภทอ่ืน ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารทางการเงินก่อนอนุมัติและเบิกจ่าย รวมทั้งการรายงานสภาพทางการเงินและบัญชีในช่วงเวลาต่าง ๆ  
และการดูแลการยืมเงินทดรองจ่ายและรับคืนเงิน เป็นต้น 

หน่วยพัสด ุ

มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  การท า
บัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาหลักฐานใบส าคัญและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ ประสานงานในการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี การจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุดและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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4.1.3 งานบริการการศึกษา   แบ่งออกเป็น  4 หน่วย  ดังนี้ 

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 

มีหน้าที ่เกี ่ยวกับการประสานงานและด าเนินการเกี ่ยวกับการรับนักศึกษาใหม่ตามแผนพัฒนา
การศึกษา จัดท าทะเบียนประวัตินักศึกษาและจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ประสานงานการลงทะเบียน
เรียน ลาพัก ลาออก โอนย้าย พ้นสภาพของนักศึกษา ด าเนินการจัดท าสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง           
กับนักศึกษา การแจ้งผลการศึกษาและการจบหลักสูตรของนักศึกษา ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยในการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด าเนินการจัดท าสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา  เป็นต้น 

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 

มีหน้าที่ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติเปิดสอนและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร             
ตามแผนพัฒนาการศึกษา ประสานงานกับภาควิชาในการจัดตารางสอนและตารางสอบ การจัดท าข้อสอบ  
การติดต่อขออนุมัติเชิญอาจารย์พิเศษ ประสานงานการขออนุมัติน านักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ การออก
หนังสือรับรองต่าง ๆ ของนักศึกษา  ประสานงานการใช้ห้องบรรยายในการจัดการเรียนการสอน                 
และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จัดเตรียมและดูแลโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือให้บริการด้านการเรียนการสอน เป็นต้น 

หน่วยกิจการนักศึกษา 

มีหน้าที่ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาและชมรมต่าง ๆ        
ของนักศึกษา ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาและกองกิจการนักศึกษาในเรื่องงาน
กิจการนักศึกษาทุกเรื่อง ประสานงานเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกงาน การประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อและการ  
สมัครงานของนักศึกษา ตรวจสอบหนี้สินนักศึกษา ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณา
ทุนการศึกษาของนักศึกษาและการกู้ยืมเงินเ พ่ือการศึกษา ตลอดจนดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ              
ของนักศึกษา การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต รวบรวมประวัติศิษย์เก่าและประสานงานด้านกิจกรรม
ต่าง ๆ ของศิษย์เก่า เป็นต้น 

หน่วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีหน้าที่ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนและงานวิจัย
รายบุคคลของนักศึกษา  การดูแลระบบงานสารสนเทศภายในเพ่ือการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของคณะ      
และภาควิชา ดูแลระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คและอินเตอร์เน็ต  ควบคุม ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง Server  
ตู้เครือข่ายเน็ตเวิร์ค (Hub)  ให้พร้อมที่จะใช้งานหรือให้บริการได้อย่างสม่ าเสมอ บริการซ่อมบ ารุง แก้ไข
ข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และเครื่องคอมพิวเตอร์ของ             
คณะวิทยาศาสตร์ การป้องกันไวรัส การลงโปรแกรม การอัปเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบต่าง ๆ ให้ทันสมัย
และพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในห้องเรียนของคณะ 
เป็นต้น 
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4.1.4 งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา แบ่งออกเป็น 3  หน่วย  ดังนี้ 

หน่วยนโยบายและแผน 

มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ประสานงาน 
ประมวลแผน พิจารณาและเสนอแนะแนวทางเพ่ือประกอบการก าหนดแผน/นโยบาย รับผิดชอบงาน         
ด้านงบประมาณ  การจัดท าแผนโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งติดตามและประเมินผลของการด าเนินการ
ตามแผนในโครงการต่าง ๆ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนจัดท างบประมาณทุกประเภท ร่างและจัดท า
ประกาศการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ จัดสรรงบประมาณตามนโยบายของคณะ รับผิดชอบ
จัดท าแผนและประสานงานเกี่ยวกับงานด้านการส่งเสริมวิชาการ การวิจัย  ผลงานทางวิชาการ  การบริการ
วิชาการ เป็นต้น 

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 

มีหน้าที่ด าเนินการเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ จัดท าประกาศ ค าสั่งที่ เกี่ยวข้อง           
ร่าง จัดท าหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก จัดเก็บรวบรวม
เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ จัดท ารายงานประจ าปี  จัดท าแฟ้มเอกสารเพ่ือรับการตรวจ
ประกันคุณภาพประจ าปี  การน าเสนอผลงานในการรับการตรวจประกันคุณภาพ  และการส ารวจภาระงาน
อาจารย์ประจ าปี  เป็นต้น 

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 

มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการติดต่อประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก  ร่างและโต้ตอบหนังสือ  ด าเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือ 
หรือความช่วยเหลือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ  การขอทุนฯ ต่าง ๆ  การด าเนินการไปประชุม
วิชาการหรือเจรจาต่างประเทศ  ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือต่างประเทศ  เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
16  ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

4.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 [2] และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดต าแหน่ง          
และมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 [3]            
ได้ประกาศมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของ นักวิชาการอุดมศึกษาไว้ดังนี้ 

4.2.1 ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในส านักงานและการบริหารงานทั่วไป 
ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ ซึ่งอาจมีหน้าที่ในงานใดงานหนึ่ง
หรือหลายงานตามที่ได้รับมอบหมายก็ได้ ดังนี้ 

งานเกี่ยวกับบริหารงานทั่วไป 

มีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและ
ติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับ               
การประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานอ่ืน ๆ ท าเรื่องติดต่อ              
กับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน         
ตามมติที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติงานตามค าสั่ง หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและ
บริหารงานหลายด้าน เช่น งานสารบรรณและงานเอกสาร งานจัดระบบงาน งานประชุม งานเลขานุการ        
งานอาคารสถานที่  งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน     
ที่ได้รับมอบหมาย 

งานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย ์

ปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา 
วิเคราะห์เพ่ือการก าหนดหน่วยงานและความต้องการอัตราก าลังการก าหนดและตรวจสอบเกี่ยวกับต าแหน่ง 
เงินเดือน การด าเนินงานด้านงานบริหารงานบุคคลต่าง ๆ เช่น การสรรหาและจัดสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงาน                 
การด าเนินการเกี่ยวกับต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การตอบแทนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ความต้องการ          
และการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุนพัฒนาอาจารย์ การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
การธ ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การจัดสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพและบรรยากาศ 
การจัดท าทะเบียนประวัติ การด าเนินการเกี่ยวกับการออกจากงาน การติดตามและประเมินผลการบริหาร    
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดท าข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
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งานเกี่ยวกับวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือประกอบการก าหนดนโยบาย จัดท าแผน             
หรือโครงการ การวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากร การจัดหาและจัดสรรทรัพยากร การบริหาร
ทรัพยากร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การติดตามประเมินผล การด าเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ        
ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย การจัดท าข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน             
ที่ได้รับมอบหมาย 

งานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ 

ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการส ารวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็น
ของบุคลากร นักศึกษาและประชาชน ศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานประชาสัมพันธ์        
เก็บรวบรวมข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ จัดท าข่าวสาร เอกสารความรู้ ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือประโยชน์                      
ในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดปาฐกถา อภิปราย 
สัมมนา จัดนิทรรศการ เป็นต้น เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือผลงาน           
ของส่วนงาน หรือมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 

งานเกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ์ 

ปฏิบัติงานทางวิเทศสัมพันธ์ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการทางวิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษา    
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ หรือเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ หน่วยช านาญ
พิเศษต่าง ๆ ตลอดจนการแปลเอกสาร และร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับ
มอบหมาย 

งานเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 

ปฏิบัติงานวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์สังเคราะห์ วิจัย      
และพัฒนาหลักสูตร โปรแกรมการสอน กระบวนการสอนและวิธีการสอนทุกระดับการศึกษาที่อยู่ ใน           
ความควบคุมของมหาวิทยาลัย การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การพัฒนานักศึกษา การบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศิลปะ การประกัน
คุณภาพการศึกษา การปรับปรุงมาตรฐานของมหาวิทยาลัย การจัดการความรู้ การบริการและส่งเสริม
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ทางการศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผน
การศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
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ด้านกิจการนักศึกษา 

ปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย งานกิจการ
นักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานปกครอง การจัดการความรู้ 
การบริการและส่งเสริมงานกิจการนักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติทางการศึกษา การวางแผนกิจการนักศึกษา การส่งเสริมและเผยแพร่กิจการการศึกษา งานศิษย์เก่า       
งานชุมชนสัมพันธ์และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

 
4.2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการท างาน ปฏิบัติงาน ภายใต้การ
ก ากับ แนะน า ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติการ 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารจัดการภายในส านักงานและการบริหารงานทั่วไป ซึ่งอาจมีหน้าที่
ในงานใดงานหนึ่งหรือหลายงานตามที่ได้รับมอบหมายก็ได้ ดังนี้ 

1) งานเกี่ยวกับบริหารงานทั่วไป 
2) งานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ 
3) งานเกี่ยวกับวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4) งานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ 
5) งานเกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ์ 
6) งานเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
7) งานเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา 

2. ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารส านักงาน       
ในด้านต่าง ๆ หรือจัดท าโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนงานและมหาวิทยาลัย 

3. ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ืออ านวย          
ความสะดวกและเกิดความร่วมมือร่วมกัน 

4. ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ระดับ
รองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน      
ในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้           
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 
ด้านการประสานงาน 

1. ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง              
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ด้านการบริการ 

1. ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นและให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
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4.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามที่ได้รับมอบหมาย 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายของ นางสาวขนิษฐา  เมฆสวัสดิ์  ซึ่งปฏิบัติงาน
ในต าแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ ปฏิบัติการ มีหน้าที่ รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติ งาน                   
ด้านการด าเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโร งเรียน โดยการก ากับดูแล                
ของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

4.3.1 หน้าที่รับผิดชอบหลัก 

เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีรายละเอียดหน้าที่          
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

การจัดการเรียนการสอน 

1) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดท าตารางเรียนตารางสอนและปฏิทินการศึกษา เสนอผู้บริหาร 
และคณะอนุกรรมการวิชาการและจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. พิจารณา เมื่อได้รับ   
ความเห็นชอบจากที่ประชุมแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน อาจารย์ผู้สอน ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องทราบ  

2) ด าเนินการจัดหา/จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอน ตรวจดูความเรียบร้อย
ของห้องเรียนห้องปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน 

3) ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน  เพ่ือขอข้อมูล
แผนวัดผลประเมินผล รวมรวบและตรวจสอบความถูกต้องของแผนวัดผลประเมินผลทุกวิชา      
ที่เปิดสอนให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนก าหนด 

4) น าข้อมูลในแผนวัดผลประเมินผล มาจัดท าข้อมูลการจัดสอบกลางภาค-ปลายภาค ส่งให้อาจารย์
ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อข้อมูลได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วจึงส่งให้กับโรงเรียนสิรินธร
ราชวิทยาลัย เพ่ือจัดท าตารางสอบต่อไป 

5) ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกวิชาที่เปิดสอน  ในการจัดท าต้นฉบับ
ข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค ที่สอดคล้องกับแผนการวัดผลประเมิน รวบรวมต้นฉบับข้อสอบ
กลางภาค-ปลายภาคที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ส่งให้โรงเรียนด าเนินการจัดสอบและเมื่อการ
สอบในแต่ละวันเสร็จสิ้นแล้ว ด าเนินการรับข้อสอบจากโรงเรียนมาส่งให้อาจารย์ผู้สอนตรวจ  
และให้คะแนนต่อไป 
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6) รวบรวมคะแนนสอบจากอาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา ตรวจสอบความถูกต้องของการแบ่ง
ส่วนคะแนน การรวมผลคะแนนสอบทั้งในส่วนคะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค คะแนนเก็บ 
การตัดเกรด ตลอดจน การด าเนินการสอบซ่อม กรณีนักเรียนมีคะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์       
ที่ก าหนด แล้วจึงส่งให้โรงเรียนด าเนินการต่อไป 

7) ติดต่อประสานงานและดูแลให้การด าเนินการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
8) รวบรวมข้อมูลจ านวนชั่วโมงสอน รายชื่อผู้สอนและผู้ช่วยสอน ส่งให้งานคลังและพัสดุ            

เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน 
9) ออกแบบและจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน ด าเนินการ

ให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจทุกรายวิชาที่เรียนทั้งในส่วนของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
และส่วนของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวบรวมและน าแบบประเมินมาวิเคราะห์ จัดท ารายงาน
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารพิจารณาทุกภาคเรียน  

10) เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ประสานงานกับโรงเรียนเพ่ือขอข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนทุกคน       
น ามาวิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการศึกษาของนักเรียนตามเกณฑ์การรักษาสภาพการเป็น
นักเรียนในโครงการ วมว. ทุกภาคเรียน 

  
 การให้ค าปรึกษา 

1) ให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ผู้สอนในการจัดท าแผนวัดผลประเมินผล การจัดการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และแนวทางการวัดผลการเรียนของนักเรียน
โครงการ วมว. 

2) ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในด้านการเรียนในโครงการ วมว. การจัดท าโครงงาน/สัมมนา 
ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการรักษาผลการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์การรักษาสภาพ 
การเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. 

 
 การจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักเรียน 

1) รับผิดชอบในการเขียนรายละเอียดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักเรียนในส่วนที่คณะวิทยาศาสตร์               
เป็นผู้รับผิดชอบ เสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร ประสานงานด าเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไป      
ตามแผนที่ก าหนด ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

2) ประสานงานเสนอขออนุมัติกิจกรรม/โครงการที่โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ ประสานงาน            
กับงานคลังและพัสดุ และโรงเรียน เพ่ือให้การด าเนินการของโรงเรียนเป็นไปตามกฎระเบียบ  
ของมหาวิทยาลัย  

 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
22  ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

 การดูแลนักเรียนและสวัสดิการนักเรียน 

1) ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพอย่างเต็มที่ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

2) ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย/ประสบอุบัติเหตุ ในขณะอยู่ที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 

 การประสานงานโครงการ วมว. 

รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานหลัก ในการติดต่อกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อาจารย์ผู้สอน บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจนนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 

 
ประวัตินักเรียนและการติดตามศิษย์เก่า 

 รวบรวมข้อมูลนักเรียน ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา การแข่งขันและการได้รับรางวัล ตลอดจน  
อัพเดทข้อมูลในฐานข้อมูลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 

การสรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

1)  จัดท าสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้รับผิดชอบ 
2) ด าเนินการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผลและจัดท ารายงานผลความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวย

ความสะดวกและการรักษาความปลอดภัย 
3) การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 
4) จัดท าสรุปผลการเรียนตามเกณฑ์การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. 
5) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 
แผนการใช้จ่ายเงิน   

 จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี เสนอขอความเห็นชอบต่อผู้บริหารและแจ้งงานคลังและพัสดุทราบ 
 

การเป็นเลขาที่ประชุม (ตามที่ได้รับมอบหมาย) 

1) ตรวจสอบตารางเวลา นัดหมายและด าเนินการเชิญประชุม 
2) จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
3) ประสานงานการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม 
4) จัดท ารายงานการประชุม 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  23 
 
 

ทุนการศึกษานักเรียนโครงการ วมว. 

1) จัดท าประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษา 
2) ตรวจสอบเอกสาร และคุณสมบัติของผู้สมัคร 
3) จัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพ่ือรับทุนการศึกษา 
4) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้สมัคร 
5) ประสานงานเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ 
6) จัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา 

 
ประสานงานรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 

1) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการท าโครงงาน จัดท าร่างแบบฟอร์มต่าง ๆ เสนอขอความเห็นชอบ     
จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เช่น แบบฟอร์มยินยอมเป็นที่ปรึกษาโครงงาน แบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงงาน แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าและรูปแบบรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ 
ตลอดจนแบบประเมินผลโครงงานที่เก่ียวข้อง  

2) รวบรวมเอกสารข้อเสนอโครงงานและรายงานผลการด าเนินงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ 
3) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อเสนอโครงงานและกรรมการประเมินโครงงาน 
4) ประสานงานและด าเนินการรับ-ส่งนักเรียนมาท าโครงงานที่คณะวิทยาศาสตร์ 
5) ประสานงานเพื่อเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการให้กับคนขับรถรับ-ส่งนักเรียน 
6) ประสานงานด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบข้อเสนอโครงงานและการสอบโครงงาน                 

เช่น ส่งเอกสารข้อเสนอโครงงาน/รายงานฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการสอบสัมมนาพิจารณา 
และติดต่อนัดหมายเวลาสอบ ประสานงานเรื่องสถานที่ ประสานงานกับงานคลังและพัสดุ        
ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ดูแลและด าเนินการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

7) รวบรวมผลการประเมินและจัดท ารายงานผลการประเมินข้อเสนอและผลการประเมินโครงงาน  
เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการเพ่ือพิจารณา 

 
ประสานงานรายวิชาสัมมนาวิทยาศาสตร์ 

1) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการท าสัมมนา จัดท าร่างแบบฟอร์มต่าง ๆ เสนอขอความเห็นชอบ       
จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เช่น แบบฟอร์มยินยอมเป็นที่ปรึกษาสัมมนา รูปแบบรายงาน
สัมมนา ตลอดจนแบบประเมินผลโครงงานที่เก่ียวข้อง 

2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมมนา 
3) รวบรวมบทคัดย่อและรายงานสัมมนาวิทยาศาสตร์ 
4) ประสานงานด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบสัมมนา เช่น ส่งบทคัดย่อให้คณะกรรมการสอบสัมมนา

พิจารณาและติดต่อนัดหมายเวลาสอบ ประสานงานเรื่องสถานที่ ประสานงานกับงานคลัง      



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
24  ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

และพัสดุในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมมนา ดูแลและด าเนินการสอบ         
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

5) รวบรวมผลการประเมินและจัดท ารายงานผลการสอบสัมมนา เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
วิชาการเพ่ือพิจารณา 

 
4.3.2 หน้าที่รับผิดชอบอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1) รับผิดชอบจัดเก็บ รวบรวมและวิเคราะห์จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา เพ่ือใช้ในงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและการวางแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2) รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการรับนักศึกษาเพ่ิมพิเศษ         
คณะเภสัชศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและโครงการเพ่ิมพิเศษ
คณะวิทยาศาสตร์ 

3) ช่วยจัดท ารายงานสรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ 

 
4.3.3 ผลงานเชิงพัฒนาที่ผ่านมา 

1) การวิ เคราะห์และรายงานสรุปผลการศึกษาของนักเรียนตามเกณฑ์การรักษาสภาพ 
การเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. 

2) การวิเคราะห์และรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก         
และการรักษาความปลอดภัยโครงการ วมว. 

3) วิเคราะห์จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา เพ่ือใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษาและวางแผนพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์ 

 

 

 



บทที่ 3 
กฎ ระเบียบและหลักการปฏิบัติงาน 

 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว .) มหาวิทยาลัยศิลปากร ในส่วนของ         
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. หลักการปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA 
 

1. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ในส่วน
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีดังนี้ 

1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
1.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 
1.3 หลักสูตรโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 [4] 

ในการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความมุ่งหมาย หลักการ         
และแนวการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

หมวดที่ 1 บททั่วไป : ความมุ่งหมายและหลักการ 

ความมุ่งหมายในการจัดการศึกษา (มาตรา 6) การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย           
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม              
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  โดยถือว่า การศึกษามีความส าคัญสูงสุดและ        
มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศ  กระบวนการเรียนรู้ ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้อง การส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล  รู้จักพ่ึงตนเอง ใฝ่รู้และเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

หลักการจัดการศึกษา  (มาตรา 8)  โดยยึดหลัก การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน การให้สังคม
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
26  ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา (มาตรา 22–30) 

1. การจัดการศึกษา โดยยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า         
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาตามธรรมชาติ 
และเต็มตามศักยภาพ 

2. จุดเน้นในการจัดการศึกษา ต้องเน้นความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ       
ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับการศึกษา ตามความเหมาะสม ดังนี้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม รวมถึงประวัติความเป็นมา 

ของสังคมไทยและระบอบการปกครอง  
2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้      

ภูมิปัญญา 
4) ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
5) ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

3. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การแก้ปัญหา การผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ 

อย่างสมดุล สนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนรู้  
และจัดการเรียนรู้ให้เกิดได้ทุกเวลาและสถานที ่

4. ให้สถานศึกษาจัดประเมินผู้เรียน ควบคู่กับกระบวนการเรียนการสอนและการจัดสรรโอกาส    
ในการเข้าศึกษาต่อ 

5. การจัดท าหลักสูตร ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ราชการส่วนกลางเป็นผู้ก าหนดและ
จัดท าสาระหลักสูตรแกนกลาง และให้สถานศึกษาระดับข้ันพื้นฐานจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 

6. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน (โรงเรียนชุมชน) โดยให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคลชุมชน    
สถาบันสังคม สถาบันศาสนา องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน สถานประกอบการ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
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1.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 [5] 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579  ได้น ายุทธศาสตร์ชาติ มาเป็นกรอบความคิดส าคัญ           
ในการจัดท าแผน เป็นการวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ ในการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้               
ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา       
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ที่มีหลักส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย  

1) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) 
2) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) 
3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)  
4) หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) 
5) ยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030)

ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้และวิกฤตด้าน
สิ่งแวดล้อม 

 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ  
1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือ

ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4) เ พ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่ มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ า

ภายในประเทศลดลง 
 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ     
ได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  

1) เป้าหมายด้านผู้ เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ      
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้  
1.1) 3Rs ได้แก่  การอ่านออก (Reading) การเขียนได้  (Writing) และการคิดเลขเป็น

(Arithmetics)  
 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
28  ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

1.2) 8Cs  ได้แก่  
- ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 

and Problem Solving)  
- ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  
- ทักษะด้านความเข้า ใจต่ างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  ( Cross–cultural 

Understanding)  
- ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า (Collaboration, 

Teamwork and Leadership)  
- ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้ เท่าทันสื่อ (Communications, 

Information and Media Literacy) 
-  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing 

and ICT Literacy)  
- ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)  
- ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

 

2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย   
53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ ดังนี้ 
2.1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)           

มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6–14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการ
ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากร   
วัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

2.2) ผู้ เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน           
อย่างเท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น 

2.3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
เพ่ิมขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
(Programme for International Student Assessment :  PISA)  ของนักเรียนอายุ       
15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น 
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2.4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่า      
และบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก   
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล          
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน        
รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น 

2.5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท    
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขัน   
ของประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน
สามัญศึกษาและจ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200  อันดับแรกของโลกเพ่ิมขึ้น 
เป็นต้น 

 

1.3 หลักสูตรโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร [1] 

การจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีแนวทางการบริหารจัดการ         
ตามหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
พุทธศักราช 2558 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) และพุทธศักราช 2561 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1.3.1 หลักการของหลักสูตร มุ่งเน้น  

1) การพัฒนานักเรียนให้มีความโดดเด่นในด้านทักษะความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ สติปัญญา 
คุณธรรมจริยธรรม  

2) การจัดสาระการเรียนรู้ให้ครอบคลุมหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  
3) เพ่ิมเติมความเข้มข้นของรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทียบเคียงได้กับหลักสูตร             

ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
4) เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชา ตามความโดดเด่นทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร      

และบริบทของท้องถิ่น 
5) เน้นการจัดสาระการเรียนรู้ให้หลากหลายและมีความยืดหยุ่น เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้

เต็มความสามารถตามความถนัดและความสนใจของตนเอง 
6) จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนที่หลากหลายทั้ งภายในและภายนอกห้องเรียน ทั้ ง ใน                 

และต่างประเทศ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามอุดมการณ์                
และเป้าหมายของการพัฒนานักเรียน 

7) มุ่งเน้นไปสู่การต่อยอดในการผลิตบัณฑิต ที่มุ่งเน้นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             
ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ (World Class) 
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8) ส่งเสริมการประดิษฐ์ คิดค้น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการท าโครงงาน โดยก่อนส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร นักเรียนต้องน าเสนอผลงานจากการท าโครงงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง       
ซึ่งเป็นโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบริบทของท้องถิ่นและ/หรือ
ความโดดเด่นทางการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ 
คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ นิติวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและพลังงานและนาโนเทคโนโลยี โดยคณาจารย์           
จากคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะท าหน้าที่ร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานและเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงในการพัฒนาครูผู้สอนของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  
 
1.3.2 โครงสร้างหลักสูตร  

ประกอบด้วยรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่มที่ 1 และ 2 รวมไปถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
1) รายวิชาพื้นฐาน  

นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้    
ให้ครบจ านวน 41 หน่วยกิต ครอบคลุมสาระการเรียนรู้วิชาพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานของกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ต่าง ๆ ครบทุกรายวิชา และต้องได้รับการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาตั้งแต่  2.00 ขึ้นไป 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1   จ านวนหน่วยกิตรายวิชาพ้ืนฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนหน่วยกิต 

1.  ภาษาไทย 6.0 
2. คณิตศาสตร์ 6.0 
3. วิทยาศาสตร์ 8.0 

1) ฟิสิกส์ (1.5) 
2) เคมี (1.5) 
3) ชีววิทยา (1.5) 
4) วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (1.5) 
5) เทคโนโลยี (2.0) 

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 8.0 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 3.0 
6. ศิลปะ 3.0 
7. การงานอาชีพ 1.0 
8. ภาษาต่างประเทศ  

1) ภาษาอังกฤษ 6.0 
รวม 41.0 
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2) รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มที่ 1 

รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่มที่ 1 เป็นรายวิชาที่เสริมรายวิชาพ้ืนฐาน โดยเพ่ิมเติมสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น   
ตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจ เพ่ือให้นักเรียนได้เพ่ิมพูนความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง    
ฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหา การท าโครงงานวิทยาศาสตร์และเตรียมความพร้อมการเป็นนักวิจัย นักเรียน
ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพตามอุดมการณ์และเป้าหมายการพัฒนานักเรียน นอกจากนั้น        
ยังมุ่งหวังเพ่ือจุดประกายให้นักเรียนเกิดความรัก เห็นคุณค่า มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการท างาน
วิจัยและพัฒนาทักษะชีวิต จึงก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่มที่ 1 ให้นักเรียนได้ศึกษาจ านวน 45.5 หน่วยกิต        
ในจ านวนนี้ เป็นรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและเพ่ิมเติมรายวิชา
ทักษะชีวิต รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2   จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเพ่ิมเติม กลุ่มท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / สาขาวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1. คณิตศาสตร์ 8.5 
2. วิทยาศาสตร์ 27.5 

1) ฟิสิกส์ (8.0) 
2) เคมี (8.0) 
3) ชีววิทยา (7.0) 
4) โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (0.5) 
5) เทคโนโลยี (1.0) 
6) โครงงานวิทยาศาสตร์ (2.0) 
7) สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ (1.0) 

3. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2.0 
1) หน้าที่พลเมือง (2.0) 

4. ภาษาต่างประเทศ 7.5 
1) ภาษาอังกฤษ (6.0) 
2) ภาษาต่างประเทศที่ 2 (เลือก 1 ภาษา) (1.5) 

รวม 45.5 

หมายเหตุ :    วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่นักเรียนศึกษาค้นคว้าและท าการทดลองด้วยตนเองโดยอิสระ 
ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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3) รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มที่ 2 

รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่มที่ 2 เป็นรายวิชาที่เสริมการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่มที่ 1 
เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเรียนตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจ นักเรียนต้องเลือกลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในกลุ่มนี้ ไม่ต่ ากว่า 7.0 หน่วยกิต จากวิชาต่าง ๆ ซึ่งเป็นความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากร   
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา
นิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน สาขาวิชานาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์
และการศึกษาค้นคว้าอิสระ รวมถึงรายวิชาการเรียนล่วงหน้า (Advance Placement Program : AP)            
ทั้งด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้/สาขาวิชาส าหรับรายวิชาเพ่ิมเติม กลุ่มท่ี 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/สาขาวิชา 
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 
6. สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
7. สาขาวิชานาโนเทคโนโลยี 
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ 
9. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

หมายเหตุ :  การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาส ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า
เรื่องที่สนใจหรือการเข้าค่ายเรียนรู้ ไม่มีการเรียนในตารางเรียนปกติ หรืออาจจัดในรูปแบบผสมผสาน
ทั้งเรียนในตารางเรียนปกติและการเข้าค่ายเรียนรู้ 
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4) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมเสริมประสบการณ์พิเศษ นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

4.1) กิจกรรมแนะแนว  
- กิจกรรม Home room 
- กิจกรรมแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ 
- การพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ 

4.2) กิจกรรมนักเรียน 
- ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
- กิจกรรมวันส าคัญ 
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
- กิจกรรมทักษะชีวิต 

 

4.3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียน 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

 

4.4) กิจกรรมเสริมประสบการณ์พิเศษ 
- ค่ายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- การน าเสนอผลงานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
- การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
- การเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ 
- การฝึกงานกับอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
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2. จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

ในการปฏิบัติงานที่ดี ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
2.1 หลักราชการ [6] 

 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ  “หลักราชการ”ซึ่งถือได้ว า         
เป็นหลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพขาราชการที่ส าคัญยิ่ง ส าหรับข้าราชการพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ประพฤติปฏิบัติราชการ 10 ประการ มีใจความส าคัญ สรุปได้ดังนี้  

1) ความสามารถ  หมายความว่า ความช านาญในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นผลส าเร็จ       
ได้ดียิ่งกว่าผู้มีโอกาสเท่า ๆ กัน 

2) ความเพียร  หมายความว่า ความกล้าหาญไม่ย่อท้อต่อความยากล าบากและบากบั่น      
เพ่ือจะข้ามความขัดข้องให้จงได้ โดยใช้ความวิริยภาพมิได้ลดหย่อน 

3) ความมีไหวพริบ  หมายความว่า รู้จักสังเกตเห็นโดยไม่ต้องมีใครเตือนว่า เมื่อมีเหตุเช่นนั้น 
จะต้องปฏิบัติการอย่างนั้น เพ่ือให้บังเกิดผลดีที่สุดแก่กิจการทั่วไปและรีบท าการอันเห็นควร
นั้นโดยฉับพลัน 

4) ความรู้ เท่าถึงเหตุการณ์ หมายความว่า รู้จักปฏิบัติ อย่างไรจึงจะเหมาะสมแก่เวลา 
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ที่สุด 

5) ความซื่อตรงต่อหน้าที่  หมายความว่า ตั้งใจกระท ากิจการซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

6) ความซื่อตรงต่อคนทั่วไป  หมายความว่า ให้ประพฤติซื่อตรงต่อคนทั่วไป รักษาตน           
ให้เป็นคนที่เขาท้ังหลายจะเชื่อถือได้ 

7) ความรู้จักนิสัยคน ข้อนี้เป็นข้อส าคัญส าหรับผู้มีหน้าที่ติดต่อกับผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่    
หรือผู้น้อย 

8) ความรู้จักผ่อนผัน  หมายความว่า ต้องเป็นผู้ที่รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวว่าเมื่อใดควรตัดขาด 
และเมื่อใดควรโอนอ่อนหรือผ่อนผันกันได้  มิใช่แต่จะยึดถือหลักเกณฑ์หรือระเบียบ      
อย่างเดียว ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสีย ควรจะยืดหยุ่นได้ 

9) ความมีหลักฐาน ข้อนี้ประกอบด้วยหลักส าคัญ 3 ประการ คือ มีบ้านอยู่เป็นที่เป็นทาง             
มีครอบครัวอันมั่นคงและตั้งตนไว้ในที่ชอบ 

10)  ความจงรักภักดี  หมายความว่า ยอมเสียสละเพ่ือประโยชน์แห่งชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
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2.2 จรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร [7] 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร       
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552 [8] เป็นข้อบังคับว่าด้วยแนวปฏิบัติตนของบุคลากร และพนักงาน    
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการที่จะเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ส านึกในหน้าที่ 
สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
รวมทั้งรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา อันจะ
ยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธาและยกย่องของบุคคลทั่วไป จรรยาบรรณที่ก าหนดตามข้อบังคับนี้ 
ครอบคลุมบุคลากรทุกคนทุกประเภทและทุกต าแหน่งซึ่งสังกัดและปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  โดยมีใจความ
ส าคัญสรุปได้ดังนี้   

 

2.2.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง 

1) บุคลากรพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2) บุคลากรพึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ 

ความสามารถและทักษะในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

3) บุคลากรพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหาประโยชน์          
โดยมิชอบ 

 

2.2.2 จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและต่อหน่วยงาน 

1) บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ขยันหมั่นเพียรและดูแล
เอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ 

2) บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ  รอบคอบ รวดเร็ว 
ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชน
เป็นส าคัญ 

3) บุคลากรพึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนและต้องไม่คัดลอกหรือลอก
เลียนผลงานของผู้ อ่ืนโดยมิชอบ หรือจ้าง วาน ใช้ ผู้ อ่ืนให้ท าผลงานให้หรือน าผลงาน       
ของผู้อ่ืนเพ่ือน าไปใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งหรือเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น หรือให้ได้รับ
เงินเดือน หรือค่าตอบแทนที่สูงขึ้น หรือเพ่ือการอันมิชอบด้วยประการใด 

4) บุคลากรพึงประพฤติตนเป็นผู้ ตรงต่อเวลาและใช้ เวลาราชการให้ เป็นประโยชน์                 
ต่อทางราชการอย่างเต็มที ่

5) บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง ประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวัง
มิใหเ้สียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชน จะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
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6) บุคลากรต้องไม่กระท าการอันมิชอบด้วยกฎหมายให้มหาวิทยาลัย ได้รับความเสื่อมเสีย    
หรือเสียหาย  ไม่ว่าในทางชื่อเสียง เกียรติภูมิ หรือด้วยประการใด ๆ 

 

2.2.3 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 

1) บุคลากรพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วย ความสุภาพ มีน้ าใจไมตรี เอ้ืออาทร 
และมนุษย์สัมพันธ์อันดี 

2) บุคลากรพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความสามัคคี 
ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ 

 

2.2.4 จรรยาบรรณต่อนักเรียน นักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม 

1) บุคลากรพึงประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษาและเป็นที่เชื่อถือของบุคคล
ทั่วไป 

2) บุคลากรพึงให บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจา 
สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอ านาจ หน้าที่ของตน
จะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจง เหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงาน หรือบุคคลซึ่งตนทราบว่า
มีอ านาจ หน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ  ต่อไป 

3) บุคลากรพึงมีความเมตตา เอาใจใส  และช่วยเหลือในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน        
และนักศึกษา 

4) บุคลากร ตองไม่เปิดเผยความลับของนักเรียน นักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน ซึ่งตนเอง
ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือจากความไว้วางใจของบุคคลดังกล่าว 

5) บุคลากร ต้องไม่อบรม สั่ง สอน หรือสนับสนุนให้นักเรียนและนักศึกษากระท าการที่ผิด
กฎหมาย หรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชน 

6) บุคลากร พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ่ืนใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชน  
จะให้กันโดยเสน่หาจากนักเรียน นักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน หรือผู้ซึ่งอาจได้รับ
ประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น เพ่ือกระท าการ หรือไม่กระท าการใดตามหนาที่ 
หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่า ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้ มีมูลค่ าเกิน  
ปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วเพ่ือ ด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 
 

2.2.5 จรรยาบรรณต่อหน้าที่และวิชาชีพ 

1) บุคลากรพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ ซื่อสัตย์และไม่แสวงหาประโยชน์ 
โดยมิชอบ ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 
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ผู้เขียนคู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในส่วนของ  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้น้อมน าเอาแนวทางปฏิบัติราชการ 10 ประการ ตามหลัก
ราชการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และน าข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร มายึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. ที่เป็นงานในลักษณะที่ต้องมีการติดต่อประสานงานและบริการอ านวย
ความสะดวกต่อผู้ เกี่ยวข้อง ทั้งนักเรียน ครู อาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งต้องปฏิบัติงาน                  
ด้วยความละเอียด รอบคอบ ใช้ความมุ่งมั่น อดทน ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและรักษา
ขนบธรรมเนียมที่ดีงามในการให้บริการ อันจะให้เกิดความรู้สึกที่ดีของผู้มารับบริการและเกิดบรรยากาศที่ดี        
ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. ต่อไป 

 

3. หลักการปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA 
การจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีหลักการปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA ดังนี้ 

ตารางท่ี 4   หลักการปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA 

แนวทาง PDCA รายละเอียดในการปฏิบัติงาน 
P = Plan  
(การวางแผน) 

ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง น ามาวิเคราะห์ เพ่ือเป็น
แนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน เช่น 

1. ผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนของปีที่ผ่านมา 

2. ปฏิทินราชการ 
3. ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและปฏิทินการศึกษา

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  
4. หลักสูตรโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

น าแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง       
มาจัดท าแผนในการจัดการเรียนการสอนประจ าปี โดยจัดท าเป็น 

1. ปฏิทินการศึกษา  
2. ตารางสอน 
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ตารางท่ี 4   หลักการปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA (ต่อ) 

แนวทาง PDCA รายละเอียดในการปฏิบัติงาน 
D = Do  
(การปฏิบัติงาน) 

1. จัดส่งปฏิทินการศึกษาและตารางสอนให้กับผู้ เกี่ยวข้อง        
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

2. ติดตามผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชาในส่วนที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเป็นผู้รับผิดชอบ ในการจัดท าแผนการวัดผลประเมิน 

3. ประสานงานและด าเนินการให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ตามแผนวัดผลประเมินผล 

C = Check  
(การตรวจสอบการปฏิบัติงาน) 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย 
1. ประเมิน วิเคราะห์ และจัดท ารายงานผลประเมินความพึงพอใจ        

ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน  
2. รวบรวมผลการเรียนของนักเรียน น ามาวิเคราะห์และจัดท า

รายงานผลการศึกษาตามเกณฑ์การรักษาสภาพการเป็น
นักเรียนในโครงการ วมว. 

A = Act  
(ปรับปรุงแก้ไข) 

เสนอรายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
การสอนและรายงานผลการศึกษาตามเกณฑ์การรักษาสภาพการเป็น
นักเรียนในโครงการ วมว. ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพิจารณาเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ส าหรับน ามาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

 



บทที่ 4 
เทคนิค ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ในส่วนของ           
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีเทคนิค ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3. วิธีการและรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
4. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
1. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์        
ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ในส่วนของ           
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีมาตรฐานการปฏิบัติงานอาศัยหลักการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ       
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ดังนี้ 

 

1.1 หลักการปฏิบัติงาน 

1) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใส สามารถ   
ตรวจสอบได้และหลีกเลี่ยงการกระท าการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย       
หรือสร้างความเสื่อมเสียแก่องค์กร 

2) เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี ประพฤติตนตามหลักราชการและจรรยาบรรณของบุคลากร    
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

3) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ซื่อสัตย์ สุจริต 
และขยันหมั่นเพียร ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

4) ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีความ
สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัย  

5) ให้บริการด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ มีความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ       
อย่างไม่เป็นธรรม ปราศจากอคติ ยิ้มแย้มแจ่มใส ส่งเสริมความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ 

6) ให้ค าปรึกษาและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและ            
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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1.2 แนวทางการปฏิบัติงาน 

  แนวทางท่ี 1   ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน 

1) มีการศึกษา วิเคราะห์ภาระงาน วางแผน ก าหนดวิธีการขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานและมีการท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

2) ก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3) น าผลการประเมินไปพัฒนางานที่รับผิดชอบ 
4) ปรับปรุงและพัฒนาแผนการปฏิบัติงาน 

  แนวทางที่ 2   ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

1) มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
2) ผลงานที่ปฏิบัติมีความประณีต เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็ว 

สอดคล้องตามความต้องการของผู้บังคับบัญชาและผู้รับบริการ 
3) ได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานและสามารถปรับปรุงและแก้ปัญหาข้อบกพร่อง       

ที่เกิดขึ้นได้ 
4) ผลงานที่ปฏิบัติสามารถตอบตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาและ

ยุทธศาสตร์ของคณะและของมหาวิทยาลัย 
5) การให้บริการมีความเสมอภาค บริการอย่างเต็มความสามารถ เป็นที่ประทับใจ

ของผู้รับบริการ 

  แนวทางท่ี 3   สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

1) มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
2) เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความชอบธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง มีคุณธรรม 

จริยธรรม ใช้ความรู้ความสามารถในทางที่เหมาะสม 
3) เป็นผู้มีจิตส านึกในการให้บริการตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยยึดผู้รับบริการ      

เป็นส าคัญ มีความเอ้ืออาทร เอาใจใส่ต่อผู้รับบริการอย่างเสมอภาค  
4) มีความเข้าใจในกฎ ระเบียบข้อบังคับ วิธีการและล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขององค์กร 
5) เป็นผู้ รับฟังความคิดเห็นของผู้ ร่ วมงาน ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน          

ในทางชอบธรรม ปฏิบัติต่อกันด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมและส่งเสริม สนับสนุน      
ให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงาน 

6) เป็นผู้เรียนรู้ สั่งสมประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและพัฒนางาน 
ของตนอย่างต่อเนื่อง 
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2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนโครงการ
สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีความสอดคล้องกับปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้จัดท าคู่มือจึงน าเสนอขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานในรูปแบบผังงาน (Flowchart) แสดงล าดับการปฏิบัติงาน พร้อมรายละเอียดงานโดยสังเขป 
จ าแนกข้ันตอนการปฏิบัติงานออกเป็นผังงานที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน 4 ผังงาน ดังนี้ 

2.1  ผังงานการจัดท าปฏิทินการศึกษาและตารางสอน 
2.2  ผังงานการจัดท าแผนวัดผลประเมินผล 
2.3  ผังงานการประเมินการเรียนการสอน 

 2.4  ผังงานการสรุปผลการศึกษาตามเกณฑ์การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. 
 

2.1 ผังงานการจัดท าปฏิทินการศึกษาและตารางสอน 

ในการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จะเริ่มต้นจากการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ จัดท าปฏิทิน
การศึกษาและตารางสอนแต่ละระดับชั้น เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
และแผนการวัดผลประเมิน  โดยการจัดท าปฏิทินการศึกษา  และตารางสอนมีล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5   ผังงานการจัดท าปฏิทินการศึกษาและตารางสอน 
 

ผังงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

 
จุดเร่ิมขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  

 

มี.ค. 
และ 
ก.ย. 

รวบรวมข้อมลูที่เกี่ยวข้อง น ามาวิเคราะห์ 
หาแนวทางด าเนินการและวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนประจ าปี โดยท าเป็น
ร่างปฏิทินการศึกษาและร่างตารางสอน 

- นักวิชาการ
อุดมศึกษา 

 

- ผลประเมินการ
เรียนการสอน 

- ปฏิทินราชการ 
- ปฏิทินการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 
และโรงเรียน  

- หลักสตูรโครงการ 
วมว. มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

 
 
 
 

มี.ค. 
และ 
ก.ย. 

เสนอรองคณบดีฝา่ยบรหิารเพื่อพิจารณา
ความถูกต้อง เหมาะสมของร่างปฏิทิน
การศึกษาและร่างตารางเรยีนในเบื้องต้น 

- นักวิชาการ
อุดมศึกษา 

- รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 

 
 

- ร่างปฏิทิน
การศึกษา 

- ร่างตารางสอน 

 

มี.ค. 
และ 
ก.ย. 

ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงร่างปฏิทนิ
การศึกษาและร่างตารางเรยีน แลว้จึง
เสนอรองคณบดีฝา่ยบรหิารเพื่อพิจารณา
อีกครั้ง 

- นักวิชาการ
อุดมศึกษา 

- รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 
 

- ร่างปฏิทิน
การศึกษา 

- ร่างตารางสอน 

 

มี.ค. 
และ 
ก.ย. 

น าร่างปฏิทินการศึกษาและร่างตารางสอน
ที่ได้รับความเห็นชอบจากรองคณบดีฝ่าย
บริหาร เสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการวิชาการ และ
คณะกรรมการวิชาการ ตามล าดับ 

- นักวิชาการ
อุดมศึกษา 

- คณะอนุ  
กรรมการ
วิชาการ 

- คณะกรรม 
การวิชาการ 

- ร่างปฏิทิน
การศึกษา 

- ร่างตารางสอน 

 
 
 

มี.ค. 
และ 
ต.ค. 

น าปฏิทินการศึกษาและตารางสอน       
ที่ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการวิชาการ ประชาสัมพันธ ์  
ให้นักเรียน อาจารย์ผูส้อนและผู้เกีย่วข้อง
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

- นักวิชาการ
อุดมศึกษา 

- อาจารย์
ผู้สอน 

- โรงเรียน 
- นักเรียน 

- ปฏิทินการศึกษา 
- ตารางสอน 

 
 
 

 
จุดสิ้นสุดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  

จุดเริม่ต้น 

 1. รวบรวมข้อมูล 
จัดท าร่างปฏิทินการศึกษา 

และร่างตารางสอน 
 

 2. เสนอรองคณบด ี
ฝ่ายบรหิารพิจารณา 

 
3. แก้ไขปรับปรุง  

ร่างปฏิทินการศึกษา  
และร่างตารางสอน 

 

 4. เสนอที่ประชุม
พิจารณา 

 5. ประชาสัมพันธ์ผูเ้กี่ยวข้อง 
เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ด าเนินงาน 
 

จุดสิ้นสุด 

เห็นชอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ   เห็นชอบ 
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2.2 ผังงานการจัดท าแผนวัดผลประเมินผล 
แผนวัดผลประเมิน เป็นแผนส าหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา       

โดยน าปฏิทินการศึกษาและตารางสอน มาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาจัดท าแผน เพ่ือให้การเรียนการสอน      
ของรายวิชามีเนื้อหาครบถ้วนและมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ โดยการจัดท าแผนวัดผลประเมินผล 
มีล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 6   ผังงานการจัดท าแผนวัดผลประเมินผล 

ผังงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

 
จุดเร่ิมขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  

 

เม.ย. 
และ 
ก.ย. 

จัดท าบันทึกขอความอนุเคราะห์แผนวัดผล
ประเมินผลเสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารลง
นาม เพื่อแจ้งก าหนดส่งแผน พร้อมแนบ
แบบฟอร์มรายละเอียดแผนวัดผล
ประเมินผล ปฏิทินการศึกษา ตารางสอน
และหลักสตูรโครงการ วมว. มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ส่งให้กับผู้สอน/ผูร้ับผดิชอบ
รายวิชาของมหาวิทยาลยัทุกรายวชิา 
ทีเ่ปิดสอน 

- นักวิชาการ
อุดมศึกษา 

- ผู้สอน 
- ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา 
- รองคณบดี

ฝ่ายบรหิาร 

- บันทึกขอความ
อนุเคราะห์แผน
วัดผลประเมินผล 

- แบบฟอร์มแผน
วัดผลประเมินผล 

- ปฏิทินการศึกษา 
- ตารางสอน 
- หลักสตูรโครงการ 

วมว. มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

 

เม.ย. 
และ 
ก.ย. 

รวบรวมและตดิตามแผนวัดผลประเมินผล
จากผู้สอน/ผูร้ับผดิชอบรายวิชาของ
มหาวิทยาลยั ให้ครบถ้วนทุกรายวชิา 

- นักวิชาการ
อุดมศึกษา 

- ผู้สอน 

- แผนการวัดผล
ประเมินผล 

 

 

 
 

เม.ย. 
และ 
ต.ค. 

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 
ของแผนวัดผลประเมินผลเทียบกบั
หลักสตูรโครงการ วมว. มหาวิทยาลัย
ศิลปากรและแบบฟอรม์ที่โรงเรียนก าหนด 
หากข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีจุดทีไ่ม่
ถูกต้อง ประสานงานผูส้อน/ผู้รับผดิชอบ
รายวิชาเพื่อด าเนินการแก้ไข 

- นักวิชาการ
อุดมศึกษา 

- ผู้สอน 
- ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา 

- แผนการวัดผล
ประเมินผล 

 

พ.ค. 
และ 
ต.ค. 

จัดท าหนังสือน าส่งแผนการวดัผล
ประเมินผลเสนอคณบดีลงนามและส่งให้
โรงเรียนต่อไป 

- นักวิชาการ
อุดมศึกษา 

- คณบด ี
- โรงเรียน 

- หนังสือน าส่งแผน
วัดผลประเมินผล 

- แผนวัดผล
ประเมินผล 

 
 

  
 
 

  

 

A 

จุดเริม่ต้น 

 1. ช้ีแจงรายละเอียดการ
จัดท าแผนวัดผลประเมินผล

และแจ้งก าหนดส่งแผน 
 

 2. รวบรวมและติดตาม 
แผนวัดผลประเมินผล 

 

 3. ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

 4. จัดส่งแผนวัดผล
ประเมินผลให้โรงเรียน 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ตารางท่ี 6   ผังงานการจัดท าแผนวัดผลประเมินผล (ต่อ) 

ผังงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

    

 

 

 

พ.ค. – 
ก.ย. 
และ 

ต.ค. – 
ก.พ. 

ติดต่อประสานงานและสนับสนุนให้การ
เรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อ านวยความสะดวกให้ผูส้อนในการ
จัดเตรียม/จัดหาอุปกรณ์ประกอบการสอน 
ตลอดจนช่วยแกไ้ขกรณีบางกิจกรรม     
ไม่เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาหรอืผู้สอน
ติดราชการไมส่ามารถสอนไดต้ามตาราง   
ที่ก าหนด 

- นักวิชาการ
อุดมศึกษา 

- ผู้สอน 
- ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา 
- โรงเรียน 
- นักเรียน 

- ปฏิทินการศึกษา 
- ตารางสอน 
- แผนวัดผล

ประเมินผล 
 

 

 
จุดสิ้นสุดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 

 5. ติดต่อประสานงานและ
อ านวยความสะดวกในการ

จัดการเรียนการสอน 

จุดสิ้นสุด 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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2.3 ผังงานการประเมินการเรียนการสอน 
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 

โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดให้มีการประเมินการเรียนการสอน     
ในทุกภาคเรียน เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางปรับปรุง แก้ไขและวางแผนพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในภาคเรียนต่อไป  โดยการประเมินการเรียนการสอนมีล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 7   ผังงานการประเมินการเรียนการสอน 

ผังงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

 
จุดเร่ิมขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  

 

ก.ย. 
และ 
ก.พ. 

จัดท าร่างแบบประเมินการเรียนการสอน
โครงการ วมว. โดยตั้งข้อค าถามทีชั่ดเจน  
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ
ที่คาดหวังของโครงการ 

- นักวิชาการ
อุดมศึกษา 

 

- ร่างแบบประเมิน
การเรยีนการสอน 

 

ก.ย. 
และ 
ก.พ. 

เสนอรองคณบดีฝา่ยบรหิารเพื่อพิจารณา
ความถูกต้อง เหมาะสมของร่างแบบ
ประเมินการเรียนการสอน 

- นักวิชาการ
อุดมศึกษา 

- รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 

 
 

- ร่างแบบประเมิน
การเรยีนการสอน 

 

 
 

 

ก.ย. 
และ 
ก.พ. 

จัดท าแบบประเมินการเรยีนการสอน
ส าหรับนักเรียนทุกระดับชั้นและ
ด าเนินการให้นักเรียนทุกคนประเมิน    
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะภาคเรียน  

- นักวิชาการ
อุดมศึกษา 

- นักเรียน 

- แบบประเมินการ
เรียนการสอน 

 

ต.ค. 
และ 
มี.ค. 

เก็บรวบรวมแบบประเมินจากนักเรียน  
น าข้อมูลที่ไดม้าวิเคราะห์และประมวลผล 
จัดท าร่างรายงานสรุปผลประเมิน 

- นักวิชาการ
อุดมศึกษา 

- นักเรียน 

- แบบประเมินการ
เรียนการสอน 

- ร่างสรุปผลประเมิน
การเรยีนการสอน 
 

 
 

 

 

ต.ค. 
และ 
มี.ค. 

น าร่างสรุปผลประเมินการเรยีนการสอน
เสนอขอความเห็นชอบจาก      
รองคณบดฝี่ายบริหาร  

- นักวิชาการ
อุดมศึกษา 

- รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 

 

- ร่างสรุปผลประเมิน
การเรยีนการสอน 

 
 
 

    

จุดเริม่ต้น 

 1. จัดท าร่างแบบประเมิน
การเรยีนการสอน 

 

 2. เสนอผู้บรหิาร
พิจารณา แก้ไข 

ไม่แก้ไข 

 3. จัดท าแบบประเมิน  
และให้นักเรียนประเมิน 

 4. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
จัดท าร่างสรุปผลประเมิน 

 5. เสนอผู้บรหิาร
พิจารณา ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

A 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ตารางท่ี 7   ผังงานการประเมินการเรียนการสอน 

ผังงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

    

 

 

 

ต.ค. 
และ 
มี.ค. 

เสนอสรุปผลประเมินการเรียนการสอนต่อ
คณะอนุกรรมการวิชาการและจัดการเรยีน
การสอน แจ้งอาจารย์ผูส้อน และโรงเรียน 
เพื่อน าผลการประเมินไปพิจารณา
ปรับปรุงการจดัการเรียน 
การสอนโครงการ วมว. ต่อไป 

- นักวิชาการ
อุดมศึกษา 

- คณะอนุ  
กรรมการ
วิชาการ 

- ผู้สอน 
- โรงเรียน 
 

- สรุปผลประเมินการ
เรียนการสอน 

 

 

 

 
จุดสิ้นสุดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 

 6.เสนอคณะอนุกรรมการ
วิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

จุดสิ้นสุด 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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2.4 ผังงานการสรุปผลการเรียนตามเกณฑ์การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. 
เนื่องจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแล     

ของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ได้ก าหนดให้นักเรียนต้องมีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์การรักษาสภาพ
การเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.  จึงจ าเป็นที่ในทุกภาคเรียนต้องมีการสรุปผลการเรียนตามเกณฑ์การรักษา
สภาพเพ่ือเป็นการติดตาม ตรวจสอบสถานภาพของนักเรียน  โดยการสรุปผลการเรียนดังกล่าวมีล าดับขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 8   ผังงานการสรุปผลการเรียนตามเกณฑ์การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. 

ผังงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

 
จุดเร่ิมขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  

 
 

มี.ค. 
และ 
ต.ค. 

ประสานงานกับทางโรงเรยีนเพื่อขอข้อมูล
ผลการเรยีนของนักเรียนทุกคน  
 

- นักวิชาการ
อุดมศึกษา 

- โรงเรียน 
 
 

- ผลการเรยีนของ
นักเรียน 

 

เม.ย. 
และ 
ต.ค. 

น าข้อมูลที่ไดม้าวิเคราะห์และประมวลผล
จัดท าร่างรายงานสรุปผลการเรียน 
ของนักเรียนในโครงการ วมว. 
 

- นักวิชาการ
อุดมศึกษา 

 

- ร่างรายงานสรุปผล
การเรยีน 

 

เม.ย. 
และ 
ต.ค. 

น าร่างรายงานสรุปผลการเรยีน เสนอขอ
ความเห็นชอบต่อรองคณบดฝี่ายบริหาร 
 
 
 

- นักวิชาการ
อุดมศึกษา 

- รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 

- ร่างรายงานสรุปผล
การเรยีน 

 

 
 

 

เม.ย. 
และ 
ต.ค. 

เสนอรายงานสรุปผลการเรียน 
ต่อคณะอนุกรรมการวิชาการและจัดการ
เรียนการสอนและโรงเรียน เพื่อน าผลไป
วางแผนการด าเนินการต่อไป 

- นักวิชาการ
อุดมศึกษา 

- คณะอนุ  
กรรมการ
วิชาการ 

- โรงเรียน 
 

- รายงานสรุปผลการ
เรียน 

 

 
 

 
จุดสิ้นสุดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  

 
 
 

จุดเริม่ต้น 

 
1. ประสานงานกับโรงเรยีน

เพื่อขอผลการเรียน 
ของนักเรียน 

 

 2. วิเคราะหแ์ละจัดท า 
ร่างรายงานสรุปผลการเรียน 

 

 3. เสนอผู้บรหิาร
พิจารณา 

เห็นชอบ 
ไม่เห็นชอบ 

 4. เสนอคณะอนุกรรมการ
วิชาการและโรงเรยีน 

จุดสิ้นสุด 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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3. วิธีการและรายละเอียดการปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในส่วนของ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สร้างความเข้าใจ     
ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้  ผู้จัดท าคู่มือจึงขออธิบาย
รายละเอียดการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยจ าแนก
รายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

3.1  การจัดท าปฏิทินการศึกษาและตารางสอน 
3.2  การจัดท าแผนวัดผลประเมินผล 
3.3  การประเมินการเรียนการสอน 
3.4  การสรุปผลการเรียนตามเกณฑ์การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. 

 
3.1 การจัดท าปฏิทินการศึกษาและตารางสอน 

ปฏิทินการศึกษาและตารางสอน เป็นข้อมูลส าคัญที่ต้องใช้ในการวางแผนการจัดการเรียน        
การสอน การวางแผนวัดผลประเมินผล ตลอดจนการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน  โดยการจัดท าปฏิทิน
การศึกษาและตารางสอนมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  รวบรวมข้อมูล จัดท าร่างปฏิทินการศึกษาและร่างตารางสอน 
 ในส่วนของการจัดท าร่างปฏิทินการศึกษา จะเริ่มจากการร วบรวมข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง               
เช่น วันหยุดราชการ ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ก าหนดจัดกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปฏิทินการศึกษาและก าหนดจัดกิจกรรมของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  มาจัดท าเป็น
ร่างปฏิทินการศึกษาโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ส าหรับการจัดท าตารางสอน เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง เช่น มติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการวิชาการและจัดการเรียนการสอน  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ผลประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตตามแผนการจัดการศึกษา  
ในหลักสูตรโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร มาจัดท าร่างตารางสอนโครงการ วมว. รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในแต่ละ 
ภาคเรียน  โดยใช้รูปแบบตารางสอนของมหาวิทยาลัยศิ ลปากรและจัดให้มีการเรียนการสอน                               
ที่คณะวิทยาศาสตร์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันอังคารถึงวันพฤหัสบดี (วันจันทร์และวันศุกร์ นักเรียนจะเรียน
รายวิชาที่นอกเหนือจากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย) 

 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  49 
 
 

การพิจารณาล าดับรายวิชาที่จะก าหนดเวลาลงในตารางสอน ควรเรียงล าดับ ก่อน-หลัง         
ตามระดับความยาก-ง่ายของเงื่อนไข/ข้อจ ากัดในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1) รายวิชาที่ผู้สอนระบุหรือก าหนดเวลาสอนอย่างเจาะจง 
2) รายวิชาที่มีการใช้ห้องปฏิบัติการร่วมกับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ควรจัดให้มีเวลาสอน

ในช่วงเช้า เพ่ือให้การใช้ห้องปฏิบัติการไม่ซ้อนกับการท าปฏิบัติการของนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยที่มักจะมีในช่วงบ่าย 

3) รายวิชาที่มีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือผู้สอนจากภายนอก 
 
 

ภาพที่ 1   ร่างปฏิทินการศึกษาโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ภาพที่ 2   ร่างตารางสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาศิลปากร 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 และข้ันตอนที่ 3  เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารพิจารณาและแก้ไขปรับปรุง 
 เมื่อจัดท าร่างปฏิทินการศึกษาและร่างตารางสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  น าไปเสนอรองคณบดี   
ฝ่ายบริหารพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม หากมีจุดที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมเท่าที่ควร ด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงก่อนเสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบอีกครั้ง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรองคณบดี
ฝ่ายบริหารแล้ว จึงน าร่างปฏิทินการศึกษาและร่างตารางสอนเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ขั้นตอนที่ 4  เสนอที่ประชุมพิจารณา 
 น าร่างปฏิทินการศึกษาและร่างตารางสอนที่ได้รับความเห็นชอบจากรองคณบดีฝ่ายบริหาร   
เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและจัดการเรียนการสอน เพ่ือพิจารณาและก าหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม กลุ่มที่ 2 ที่จะเปิดสอนในแต่ภาคเรียน  ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงปฏิทินการศึกษาและตารางสอน    
ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม ก่อนเสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารพิจารณาอีกครั้ง  เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึง
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและจัดการเรียนการสอนพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ขั้นตอนที่ 5  ประชาสัมพันธ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางด าเนินงาน 
 เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและจัดการเรียนการสอนแล้ว       
จึงประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษาและตารางสอนให้นักเรียน อาจารย์ผู้สอน โรงเรียน ตลอดจนเจ้าหน้าที่    
ดูแลห้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป  
 
  

3.2 การจัดท าแผนวัดผลประเมินผล 
การจัดท าแผนวัดผลประเมินผลเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องมาจากการท าปฏิทิน

การศึกษาและตารางสอน จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการวัดผล
สัมฤทธิ์ตามการเรียนรู้  โดยการจัดท าแผนวัดผลประเมินผลมีล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  ชี้แจงรายละเอียดการจัดท าแผนวัดผลประเมินผลและแจ้งก าหนดส่งแผน 
หลังจากที่ปฏิทินการศึกษาและตารางสอนได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการและจัดการเรียนการสอนแล้ว  ให้จัดท าบันทึกขอความอนุเคราะห์แผนวัดผลประเมินผล                 
พร้อมแจ้งก าหนดเวลาส่งแผนเสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนาม พร้อมแนบข้อมูลที่จ าเป็นในการจัดท าแผน
วัดผลประเมินผลและการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย แบบฟอร์มแผนวัดผลประเมินผล ปฏิทิน
การศึกษา ตารางสอน หลักสูตรโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร และรายชื่อนักเรียน  จัดส่งให้ผู้สอน/                       
ผู้ประสานงานรายวิชาทุกท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ภาพที่ 3   ตัวอย่างบันทึกขอความอนุเคราะห์แผนวัดผลประเมินผล 
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ภาพที่ 4   แบบฟอร์มแผนวัดผลประเมินผล 
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ภาพที่ 4   แบบฟอร์มแผนวัดผลประเมินผล (ต่อ) 

  
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ขั้นตอนที่ 2  รวบรวมและติดตามแผนวัดผลประเมินผล 
 รวบรวมและติดตามแผนวัดผลประเมินผลจากผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา ให้ครบถ้วน        
ทุกรายวิชาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนนั้น  โดยอาจมีการแจ้งเตือน      
อีกครั้ง เมื่อใกล้ถึงวันก าหนดส่งแผนวัดผลประเมินผล 
 

ขั้นตอนที่ 3  ตรวจสอบความถูกต้อง 
 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของแผนวัดผลประเมินผล เช่น ความถูกต้องของการกรอก
ข้อมูลพ้ืนฐาน (ภาคเรียน ปีการศึกษา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้) โดยเทียบกับหลักสูตรโครงการ 
วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากรและแบบฟอร์มแผนวัดผลประเมินผลที่โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยได้ก าหนดไว้
ความสอดคล้องกันของอัตราส่วนคะแนนวัดผลกับแผนการจัดท าแบบทดสอบกลางภาค-ปลายภาค โดยการให้
อัตราส่วนคะแนนวัดผลการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษา จะแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ คะแนนก่อนกลางภาค (25) : 
คะแนนกลางภาค (20) : คะแนนหลังกลางภาค (25) : คะแนนปลายภาค (30)  หากแผนวัดผลประเมินผล   
ของรายวิชาใดมีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีจุดที่ ไม่ถูกต้อง ประสานงานผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา               
เพ่ือด าเนินการแก้ไข 
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ภาพที่ 5   จุดที่ควรระวังในการตรวจสอบความถูกต้องของแผนวัดผลประเมินผล 

 

 
 
 
 
 

ผู้สอนอาจมีความสับสนระหว่าง 
ภาคเรียนของระดับมัธยมศึกษา 
กับภาคเรยีนระดับอุดมศึกษา 

อาจพิมพ์รหัสวิชา 
และกลุ่มสาระการเรยีนรู้ไม่ถูกต้อง 

อัตราส่วนคะแนนเก็บ(ก่อนและ
หลังกลางภาค) : คะแนนกลางภาค 
: คะแนนปลายภาค  
เท่ากับ 50 : 20 : 30 

ผลรวมของคะแนนต้องได้เท่ากบั 20 คะแนน 

เวลาที่ใช้สอบ  
ต้องไม่เกิน 2 ชั่วโมง 

ส่วนที่จะน าไปเป็นคะแนนเก็บ
ทั้งก่อนและหลังสอบกลางภาค 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการรวมตัวเลข 

เวลาที่ใช้สอบ  
ต้องไม่เกิน 2 ชั่วโมง 

ผลรวมของคะแนนต้องได้เท่ากบั 30 คะแนน 
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ภาพที ่5   จุดที่ควรระวังในการตรวจสอบความถูกต้องของแผนวัดผลประเมินผล (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 

จ านวนชั่วโมงที่สอนต้องไม่เกิน 
จ านวนหน่วยกิต*2 คาบ*15 สปัดาห์ 

ตรวจสอบความถูกต้องของการรวม
ตัวเลขและข้อมูลต้องสอดคล้องกับ
แผนการจัดท าแบบวัดผลปลายภาค
เรียนที่อยู่หน้าแรก 

ตรวจสอบความถูกต้องของการรวม
ตัวเลขและต้องสอดคล้องกับ
แผนการจัดท าแบบวัดผลกลางภาค
เรียนที่อยู่หน้าแรก 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของรวมตัวเลข 
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ขั้นตอนที่ 4  จัดส่งแผนวัดผลประเมินผลให้กับโรงเรียน 
 เมื่อได้รับแผนวัดผลประเมินผลที่มีความถูกต้องครบถ้วนทุกรายวิชาแล้ว  ให้จัดท าหนังสือน าส่ง
แผนวัดผลประเมินผลเสนอคณบดีลงนาม ก่อนจัดส่งให้โรงเรียนเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
ภาพที่ 6   ตัวอย่างหนังสือน าส่งแผนวัดผลประเมินผล 
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ขั้นตอนที่ 5  ติดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
 การติดต่อประสานงานและสนับสนุนให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จะเริ่มต้น
ตั้งแต่ประสานงานกับโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยและอาจารย์ผู้สอน ในการเตรียมหนังสือเรียนและเอกสาร    
ที่ต้องใช้ในการเรียนการสอน จัดหา/จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอน ตรวจเช็ค
ความพร้อมของห้องเรียน ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. เป็นไป
ตามแผนวัดผลประเมินผลและครบถ้วนตามหลักสูตรโครงการ วมว.มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตลอดจนช่วยแก้ไข
กรณีบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาหรือผู้สอนติดราชการไม่สามารถสอนได้ตามตารางที่ก าหนด  
 
 

3.3 การประเมินการเรียนการสอน 
เพ่ือเป็นการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงจัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนในทุกภาคเรียน เพ่ือน าผลประเมินมาใช้       
เป็นแนวทางปรับปรุง แก้ไขและวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป  โดยการประเมิน
การเรียนการสอนมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  จัดท าร่างแบบประเมินการเรียนการสอน 
จัดท าร่างแบบประเมินการเรียนการสอน  โดยตั้งข้อค าถามที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

และผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยใช้ภาษาที่กระชับ สื่อความหมาย
ชัดเจน อ่านแล้วสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย   

 
ขั้นตอนที่ 2  เสนอผู้บริหารพิจารณา 

เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสมของร่างแบบประเมินการเรียนการ
สอน  เพื่อให้แบบประเมินมีความชัดเจนและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากท่ีสุด หากมีจุดที่ไม่ถูกต้อง
หรือไม่เหมาะสมเท่าที่ควร ด าเนินการแก้ไขก่อนเสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบอีกครั้ง 

 
ขั้นตอนที่ 3  จัดท าแบบประเมินและให้นักเรียนประเมิน 

น าแบบประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากรองคณบดีฝ่ายบริหารมาจัดท าเป็นแบบประเมิน     
การเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนนั้น ทั้งรายวิชาในส่วนของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรและรายวิชาในส่วนของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  โดยการระบุข้อมูลทั่วไปในส่วนบนของแบบ
ประเมิน เช่น ข้อมูลปีการศึกษา ชื่อรายวิชา ภาคเรียน ระดับชั้น ตลอดจนจ านวนผู้สอนและรายชื่อผู้สอน เพ่ือ
ลดความสับสนและความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนในการเก็บแบบประเมิน จัดท าส าเนาและแจกให้กับนักเรียนทุก
คนที่เรียนรายวิชานั้น เป็นผู้ประเมิน 
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ภาพที่ 7   ตัวอย่างแบบประเมินการเรียนการสอน 
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ขั้นตอนที่ 4  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดท าร่างสรุปผลประเมิน 
รวบรวม ติดตามและจัดเก็บแบบประเมินจากนักเรียนให้ได้กลับมาจ านวนมากที่สุด น ามาพิมพ์

ข้อมูล   ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือท าการวิเคราะห์และประมวลผลโดยโปรแกรม Microsoft Excel หรือ
โปรแกรม SPSS น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดท าร่างสรุปผลประเมินการเรียนการสอน 
 

ขั้นตอนที่ 5  เสนอผู้บริหารพิจารณา 
น าร่างสรุปผลประเมินการเรียนการสอน เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารพิจารณา เพ่ือขอความ

เห็นชอบ  หากพบข้อผิดพลาด ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงก่อนเสนอรองคณบดี               
ฝ่ายบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบอีกครั้ง เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงน าสรุปผลประเมินการเรียน              
การสอน เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและจัดการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ขั้นตอนที่ 6  เสนอคณะอนุกรรมการวิชาการและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 เสนอสรุปผลประเมินการเรียนการสอนต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและจัดการเรียน
การสอน แจ้งอาจารย์ผู้สอนโครงการ วมว. และโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เพ่ือน าผลการประเมิน            
ไปพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. ต่อไป 
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ภาพที่ 8   ตัวอย่างสรุปผลประเมินการเรียนการสอนภาพรวม 
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ภาพที่ 9   ตัวอย่างสรุปผลประเมินการเรียนการสอนจ าแนกรายวิชา  
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ภาพที่ 9   ตัวอย่างสรุปผลประเมินการเรียนการสอนจ าแนกรายวิชา (ต่อ) 
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ภาพที่ 10   ตัวอย่างหนังสือน าส่งสรุปผลประเมินการเรียนการสอน 
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3.4 การสรุปผลการเรียนตามเกณฑ์การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. 
การจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากจะมีการติดตามผล     

การด าเนินการผ่านการประเมินการเรียนการสอนแล้ว ยังมีการติดตามผ่านผลการศึกษาของนักเรียน         
โดยจัดท าสรุปผลการเรียนตามเกณฑ์การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. ที่มีรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

ขั้นตอนที่ 1  ประสานงานกับโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เพื่อขอผลการเรียนของนักเรียน 
ประสานงานกับฝ่ายวิชาการของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เพ่ือขอข้อมูลผลการเรียน        

ของนักเรียนทุกระดับชั้น ทั้งรายวิชาในส่วนของมหาวิทยาลัยศิลปากรและรายวิชาในส่วนของโรงเรียนสิรินธร
ราชวิทยาลัย 

 
ภาพที่ 11   ตัวอย่างผลการเรียนจ าแนกรายวิชา 
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ภาพที่ 12   ตัวอย่างผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจ าแนกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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ภาพที่ 13   ตัวอย่างผลการเรียนจ าแนกภาคเรียน 
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ภาพที่ 14   ตัวอย่างผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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ขั้นตอนที่ 2  วิเคราะห์และจัดท าร่างรายงานสรุปผลการศึกษา 
เมื่อได้รับผลการเรียนของนักเรียนแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ฝ่ายวิชาการน ามา

ค านวณเกรดเฉลี่ยสะสมอีกครั้ง แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ประมวลผลและจัดท าร่างรายงานผลการ
เรียนของนักเรียนโครงการ วมว. 

 
ขั้นตอนที่ 3  เสนอผู้บริหารพิจารณา 

น าร่างรายงานผลการเรียนของนักเรียนโครงการ วมว. เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารพิจารณา   
เพ่ือขอความเห็นชอบ  หากพบข้อผิดพลาด ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงก่อนเสนอ           
รองคณบดีฝ่ายบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบอีกครั้ง  เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการวิชาการและจัดการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ขั้นตอนที่ 4  เสนอคณะอนุกรรมการวิชาการและโรงเรียน 

น ารายงานผลการเรียนของนักเรียนโครงการ วมว. เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ
และจัดการเรียนการสอน และจัดท าหนังสือเสนอคณบดีลงนามเพ่ือส่งรายงานดังกล่าวให้โรงเรียนสิรินธร    
ราชวิทยาลัย เพ่ือน าไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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ภาพที่ 15   ตัวอย่างรายงานผลการเรียนของนักเรียนโครงการ วมว. 

 
หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในภาคผนวก 
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ภาพที่ 16   ตัวอย่างหนังสือน าส่งรายงานผลการเรียนของนักเรียนโครงการ วมว. 
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4. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลจากการปฏิบัติงานจริง       
เพ่ือน าผลการประเมินไปพิจารณาวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องหลักการปฏิบัติงาน PDCA ทีไ่ดก้ล่าวไว้
ในบทที่  3  โดยการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะใช้กระบวนการวัดผลการ
ท างานที่เรียกว่า OKRs (Objective and Key Results) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุ     
ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งก าหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564  ในเป้าหมายที่ 3  เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอด
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของชุมชน (กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาการจัดการความรู้ที่ใช้ในการให้บริการวิชาการ) [8] 
 

ตารางท่ี 9   วิธีการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. 

กลยุทธ์ (Strategies) วัตถุประสงค์ (Objective) ผลลัพธ์ (Key Results) 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน 

การสอนโครงการ วมว. 
มีระบบจัดการเรียนการสอน    
ที่มีประสิทธิภาพ 

1. ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน
ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  2. ร้อยละ 80 ของรายวิชาที่คณะ
วิทยาศาสตร์ รั บผิ ดชอบมีผล
ประเมินความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 
3.51 

2. ส่งเสริมความร่วมมือและการ
สร้างคุณค่าในการให้บริการ
วิชาการร่วมกัน 

เกิดความร่วมมือและการมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการ
สอนโครงการ วมว. 

3. จ านวนอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนโครงการ 
วมว.เพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2 
ของปีที่ผ่านมา 
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บทที่ 5 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ในการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์          
ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ในส่วนของ           
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องยึดหลักการปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA ด าเนินงาน         
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานการปฏิบัติงาน คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเป็นไปตามที่หลักสูตรโครงการ วมว. มหาวิทยาลัย
ศิลปากรได้ก าหนดไว้ สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579   ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้อง
มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงาน ทราบกฎ ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีการวางแผน
ด าเนินงาน วิธีการปฏิบัติงานที่ดี การติดต่อประสานงานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ   

เพ่ือช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานการจัดการเรียนโครงการ วมว.  สามารถวางแผนการด าเนินงานได้อย่าง        
มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ผู้จัดท าคู่มือจึงได้รวบรวม        
องค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  สรุปเป็นประเด็นส าคัญที่ควรทราบ ปัญหา            
ที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน พร้อมแนะน าแนวทางในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
โดยแบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้ 

1. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 
1. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาศิลปากร          
ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จะน าเสนอต่อไปนี้ ผู้จัดท าคู่มือได้รวบรวมมาจาก
ประสบการณ์ตรงที่พบในการปฏิบัติงาน สามารถแยกได้ตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้  

ตารางท่ี 10   ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
การจัดท าปฏิทินการศึกษา 
1. ได้ รั บข้อมูล /ก าหนดการจัดกิจกรรม      

จากโรงเรียนล่าช้า 
1. ประสานกับโรงเรียนล่วงหน้าและติดตามข้อมูล          

จากโรงเรียนอย่างใกล้ชิด 
2. อ้างอิงข้อมูลการจัดกิจกรรมจากปฏิทินการศึกษา     

ของปีที่ผ่านมา 
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ตารางท่ี 10   ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. (ต่อ) 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
2. มีการเปลี่ ยนแปลงวัน เวลาในการจั ด

กิจกรรมในภายหลังหรือมีการยกเลิ ก 
หรือจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก 
ที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา 

แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดยเร็วที่สุด เพ่ือปรับแนวทาง   
การด าเนินการให้สอดรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

3. อาจารย์ผู้สอนบางท่านได้รับข้อมูลข่าวสาร
ล่าช้า/ไม่ครบถ้วน  

1. ส่งข้อมูลถึงอาจารย์ผู้สอนที่เกี่ยวข้องรายบุคคล 
2. ตั้งกลุ่มไลน์ส าหรับผู้สอนโครงการ วมว. เพ่ือเ พ่ิม

ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
การจัดท าตารางสอน 
1. ช่วงเวลาในการเปิด -ปิดภาคเรียนของ   

ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา      
ไม่ตรงกัน ท าให้การก าหนดตารางเวลา   
ของผู้สอนเป็นไปได้ยาก 

1. พยายามจัดตารางสอนให้มีคาบว่างติดกัน เพ่ือส ารอง  
ในกรณีที่ผู้สอนประสงค์เปลี่ยนเวลาสอน 

2. อาจมีการปรับตารางสอนระหว่างภาคเรียน 

2. คณะอนุกรรมการวิชาการฯ บางท่าน      
ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ 
ท าให้ขาดข้อมูลจากบางภาควิชา 

1. ส ารวจก าหนดเวลาของคณะอนุกรรมการในเบื้องต้น
ก่อนนัดหมายประชุม 

2. ให้อนุกรรมการที่ ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม
มอบหมายผู้แทนภาควิชาเข้าร่วมประชุม หากไม่
สามารถมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้ ขอข้อมูล 
ในส่วนของภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม   
เพ่ือให้ที่ประชุมน าไปประกอบการพิจารณา 

3. อาจเพ่ิมช่องทางการเข้าร่วมประชุมโดยใช้ระบบการ
ป ร ะ ชุ ม อ อ น ไ ล น์  เ ช่ น  Zoom, Google meet, 
Microsoft team เพ่ือให้ผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทาง
มายังสถานที่จัดการประชุมจะสามารถเข้าร่วมประชุม 
ผ่านระบบออกไลน์ได้  
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ตารางท่ี 10   ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. (ต่อ) 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
3. คณะอนุกรรมการวิชาการและจัดการเรียน

การสอนโครงการ วมว.มีข้อมูลของอาจารย์      
ในภาควิชาไม่เพียงพอ 

ส่งบันทึกเชิญประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการฯ ที่ระบุ
ระเบียบวาระการประชุม ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
ก่อนวันที่นัดประชุม พร้อมแนบร่างปฏิทินการศึกษาและ            
ร่างตารางสอน เพ่ือให้ภาควิชาสามารถน าไปเสนอที่ประชุม
ของภาควิชาพิจารณาก่อนน าข้อมูลมาเสนอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการวิชาการฯ ต่อไป 

4. ตารางสอนรายวิชาที่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ซ้อนกับช่วงเวลาที่คณะ 
ต้องใช้ห้องปฏิบัติการ 

1. ส ารวจข้อมูลการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า
ก่อนการประชุม เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวประกอบการ
พิจารณาก่อนก าหนดตารางสอนของรายวิชาที่มีการใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

2. หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ซ้อนกับการใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์ได้  
ใ ห้ ข อคว ามอนุ เ ค ร า ะห์ เ พ่ื อ ใ ช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์ของภาควิชา 

3. หากไม่มีภาควิชาใดสามารถให้ความอนุเคราะห์ใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของภาคได้ ให้ประสานงาน
ขอความอนุ เคราะห์จากส านั กดิจิทัล เทคโนโลยี 
หรือคณะวิชาอ่ืน (ถ้ามี) 

5. บางรายวิชาต้องมีการเปลี่ยนห้องเรียน 1. ส ารวจข้อมูลการใช้ห้องก่อนที่จะจัดตารางสอน 
2. พยายามจัดตารางสอนให้คาบเรียนหลังรายวิชาที่ต้อง   

มีการเปลี่ยนห้องเรียนเป็นคาบว่างหรือเป็นช่วงพัก 
เพ่ือให้การเปลี่ยนห้องเรยีนไม่กระทบกับรายวิชาต่อไป 
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ตารางท่ี 10   ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. (ต่อ) 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
แผนวัดผลประมินผล 
1. ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดท าแผน

วัดผลประเมินผล ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์ม
ที่โรงเรียนก าหนด 

1. อาจส่งตัวอย่างแผนวัดผลประเมินของปีการศึกษา 
ที่ผ่านมาแนบไปพร้อมการส่งแบบฟอร์มแผนวัดผล
ประเมินผลให้กับผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนดังกล่าว 

2. ก าหนดให้ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชาต้องส่งแผน
วัดผลประเมินผลผ่านภาควิชา เพ่ือให้ผู้ประสานงาน 
ของภาควิชาตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้นก่อน 

3. ตรวจสอบข้อมูลในแผนวัดผลประเมินผลอย่างละเอียด 
โดยอ้างอิงกับหลักสูตรโครงการ วมว.มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

4. ประสานงานและส่งแผนวัดผลประเมินที่มีข้อแนะน า 
ในการแก้ ไขคืน ให้ ผู้ ส อน/ผู้ รั บผิ ดชอบรายวิชา  
เ พ่ือด าเนินการปรับแก้ ให้ถูกต้องตามแบบฟอร์ม 
ที่โรงเรียนก าหนด 

2. ผู้ สอน/ผู้ รั บผิ ดชอบรายวิ ช า  ยั งข าด      
ความเข้าใจเรื่องตัวชี้วัดช่วงชั้นและผล     
การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. ชี้แจง ท าความเข้าใจกับผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา     
ในการจัดท าแผนวัดผลประเมิน 

2. แนบตัวอย่างแผนวัดผลประเมินเพ่ือให้ผู้สอนใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนวัดผลประเมินผล 

3. แนบรายละเอียดตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ให้อาจารย์
ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา ได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 

4. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัด ผลการ
เรียนรู้และแนวทางการจัดท าแผนวัดผลประเมินผล 

3. ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา ส่งแผนวัดผล
ประเมินผลล่าช้ากว่าที่ก าหนด 

1. ส่งบันทึกขอแผนวัดผลประเมินล่วงหน้าอย่างน้อย        
2 สัปดาห์ เพ่ือให้ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชามีเวลา    
ในการด าเนินการ  

2. แจ้งเตือนผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา อีกครั้งเมื่อใกล้ถึง
ก าหนดเวลาส่งแผน โดยอาจแจ้งเตือนในกลุ่มไลน์ผู้สอน
เป็นระยะ ๆ 
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ตารางท่ี 10   ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. (ต่อ) 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
แผนวัดผลประมินผล 
4. เวลาเรียนไม่เพียงพอ เนื่องจากมีวันหยุด 

ราชการ หรือต้องงดการเรียนการสอน 
เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน 

1. ประสานงานให้ผู้สอนจัดท าแผนการสอนส าหรับเวลา 
15 สัปดาห์/ภาคเรียน (ไม่นับรวมการสอบกลางภาค-
ปลายภาค) เพ่ือให้สามารถสอนเนื้อหาได้ครบถ้วน      
ในเวลาที่จ ากัด 

2. พยายามจัดตารางสอนให้มีคาบว่างติดกัน เพ่ือส ารอง  
ในกรณีที่ผู้สอนประสงค์สอนชดเชย 

3. ช่วยผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชาตรวจสอบตารางสอน  
แจ้งเตือนเมื่อมีการงดการเรียนการสอน จัดหาเวลา 
และนัดสอนชดเชย 

การประเมินการเรียนการสอน 
1. นักเรียนส่งแบบประเมินคืนไม่ครบถ้วน 1. ชี้แจงนักเรียนให้เห็นถึงความส าคัญจ าเป็นของการ

ประเมินการเรียนการสอนและขอความร่วมมือในการ  
ให้ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน 

2. มอบหมายให้หัวหน้าห้องเป็นผู้รวบรวมและติดตาม 
แบบประเมินคืนให้ได้มากที่สุด 

3. เพ่ิมช่องทางการประเมิน โดยใช้ Google form 
2. การค านวณหรื อวิ เ คราะห์ข้ อมู ลจ าก      

แบบประเมินการเรียนการสอนอาจมี
ข้อผิดพลาด 

1. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความเอาใจใส่และระมัดระวัง
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน 

2. เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานส าเร็จแล้ว ให้
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง หรืออาจมอบหมายให้
ผู้อื่นช่วยตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

การสรุปผลการศึกษาตามเกณฑ์การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. 
1. ข้อมูลที่ ได้รับจากโรงเรียนอาจมี ความ

คลาดเคลื่อน 
เมื่อได้รับข้อมูลผลการเรียนจากโรงเรียน ให้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายวิชาที่น ามาค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม     
อีกครั้ง เมื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน 
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ตารางท่ี 10   ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. (ต่อ) 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
2. การค านวณหรือวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท า

สรุปผลการศึกษาฯ อาจมีข้อผิดพลาด 
1. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความเอาใจใส่และระมัดระวัง

ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน 
2. เมื่อวิ เคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานส าเร็จแล้ว        

ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง หรืออาจมอบหมายให้
ผู้อื่นช่วยตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

 
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

เมื่อตระหนักถึงความส าคัญและได้รับทราบถึงปัญหาของการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. 
มหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้จัดท าคู่มือจึง มีข้อเสนอแนะ      
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. ให้มีประสิทธิภาพ      
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1) ผู้ปฏิบัติงานควรศึกษากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะและ
ความสามารถของตน อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพ 
ลดปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนและง่ายต่อการด าเนินงานในภาพรวม 

2) ควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้ Google drive ในการเก็บไฟล์เอกสาร          
แล้วประชาสัมพันธ์ link หรือ QR Code ให้อาจารย์ผู้สอนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา     
เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรกระดาษและเป็นการประหยัดงบประมาณ ใช้เทคโนโลยีอ่ืนมาช่วย 
ในการติดต่อประสานงาน เช่น สร้างกลุ่มไลน์ในการติดต่อ แจ้งข้อมูลข่าวสาร ติดตามงาน  
การประชุมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ และปรับรูปแบบวิธีการประเมินต่าง ๆ เช่น
ประเมินการเรียนการสอน มาเป็นการประเมินออนไลน์ โดยใช้ Google form 

3) ควรจัดโครงการอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับผู้สอนในการจัดท าแผนวัดผลประเมินผล      
และเทคนิคการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

4) ควรจัดให้มีโครงการปรับพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้กับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 

5) ควรจัดให้มีการประชุมระหว่างโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อุปสรรคปัญหา ท าความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงานของ 
ทั้งสองฝ่าย สร้างความสามัคคี ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันและร่วมมือกันในการพัฒนา 
โครงการ วมว. ต่อไป 
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6) ควรมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนและมีความประพฤติดี เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ
ให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนรุ่นน้อง
ได้รับทราบ เพ่ือจะได้รับแรงบันดาลใจและมีตัวอย่างที่ดีในการศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งอาจเชิญ
นักเรียนที่ได้รับรางวัล มาเป็นวิทยากรแนะน าแนวทางที่ช่วยให้ประสบความส าเร็จในการเรียน/
แนะน าโครงการ วมว. ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ วมว. 

7) ควรมีการติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นระยะ นอกเหนือจากการจัดท ารายงานผลการเรียน
เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียนโครงการ 
วมว. เนื่องจากผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. 

8) ควรมีการประเมินการเรียนการสอนในส่วนของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
และครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เพ่ือจะได้มีข้อมูลจากหลาย ๆ ด้าน มาใช้ในการวิเคราะห์ 
ประมวลผลการด าเนินงานภาพรวมและวางแผนการด าเนินการโครงการ วมว. ต่อไป 
 

อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. อาจมีแนวทางแก้ไขปัญหา                
ด้วยวิธีการอ่ืน ๆ ที่ผู้จัดท าคู่มือมิได้กล่าวถึง  ส าหรับการพิจารณาเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา พึงพิจารณา            
จากวิธีการที่ดีท่ีสุดและส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด 

 ผลจากการจัดท าคู่มือปฏิบัติการเล่มนี้  นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการปฏิบัติงานประจ า          
ให้เป็นงานสร้างความรู้ เพ่ือพัฒนาหรือสร้างสรรค์แนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ผู้จัดท าคู่มือมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคู่มือเล่มนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ หรือเป็นแนวทางในการจัดท าคู่มือปฏิบัติการเรื่องอ่ืน ๆ ต่อไปได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
82  ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



บรรณานุกรม 
 

[1] มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะวิทยาศาสตร์. (2561). หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิรินธร
ราชวิทยาลัย โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช 2561 . นครปฐม:  
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

[2] มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2561). “ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดต าแหน่งและมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย.” 21 สิงหาคม. 

[3] มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2562). “ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดต าแหน่งและมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2).” 25 มกราคม. 

[4]  “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542” (2542). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116, ตอนที่ 74 ก 
(19 สิงหาคม):1-23. อ้างถึงใน ครูเชียงราย. (2559). สรุปย่อ พระราชบัญญัติการศึกษา
แ ห่ ง ช า ติ  พ . ศ .  2 5 4 2 .  เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  2 2  ม ก ร า ค ม  2 5 6 3 .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 
https://www.kruchiangrai.net/2016/11/22/ 

[5] กระทรวงศึกษาธิการ. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.(2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-
2579. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค. 

[6] มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. (2457). หนังสือหลักราชการ. พระนคร: โรงพิมพ์ไทย. 
(พิมพ์พระราชทานแจกข้าราชการ ในการพระราชพิธีตรุษสงกรานต์ พ.ศ. 2457). 

[7] มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยศิลปากร.  (2553). คู่มือ
จรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร. ม.ป.ท. 

[8] มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2552). “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2552.” 20 เมษายน. 

[9] มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะวิทยาศาสตร์. (2561). แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
84  ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

 
 
 



ภาคผนวก 
 

1. ค ำสั่งมหำวิทยำลัยศิลปำกร ที่ 365/2558 ลงวันที่  9 มีนำคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนิน
โครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียน โดยกำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย 
(โครงกำร วมว.) มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

2. ค ำสั่งคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ที่  182/2562 ลงวันที่ 4 ตุลำคม 2562  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรวิชำกำรและจัดกำรเรียนกำรสอนโครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียนวิทยำศำสตร์                
ในโรงเรียน โดยกำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย (โครงกำร วมว.) มหำวิทยำลัยศิลปำกร ในส่วนของ               
คณะวิทยำศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562–2563 

3. รำยงำนผลกำรเรียนของนักเรียนโครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียน โดยกำร
ก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย (โครงกำร วมว.) มหำวิทยำลัยศิลปำกร (ในส่วนของรำยวิชำคณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์และคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรำยวิชำ) ประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

4. ตัวอย่ำงปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
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รายงานผลการเรยีนของนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลยั (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ในส่วนของรายวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา) 

ประจ าภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
 

ตำมที่โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัยและคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร   ได้ร่วมในโครงกำร
สนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียน โดยกำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย (โครงกำร วมว.)          
ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ในกำรจัดหลักสูตรส ำหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำยที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี นั้น กำรเรียนกำรสอน               
ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  โดยมีผลกำรเรียนของนักเรียนในรำยวิชำคณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์และคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชำ (GPAX) ดังต่อไปนี้ 
 

1. ผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4/1) 
 

ตารางท่ี 1  ผลกำรเรียนตำมเกณฑ์กำรรักษำสภำพกำรเป็นนักเรียนโครงกำร วมว. 

เลขที่ 
เลข

ประจ าตัว 
     ชื่อ-นามสกุล 

คะแนนเฉลี่ย
สะสมรวมทุกวิชา 

(GPAX) 

คะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 
วิชาคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ 1/62 

1 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.98 4.00 
2 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.90 3.84 
3 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.76 3.68 
4 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.93 3.92 
5 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.63 3.52 
6 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.45 3.36 
7 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.63 3.52 
8 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.83 3.84 
9 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.43 3.34 
10 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.66 3.52 
11 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.76 3.68 
12 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.55 3.42 
13 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.93 3.92 
14 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.68 3.60 
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ตารางท่ี 1  ผลกำรเรียนตำมเกณฑ์กำรรักษำสภำพกำรเป็นนักเรียนโครงกำร วมว. (ต่อ)  

เลขที่ 
เลข

ประจ าตัว 
     ชื่อ-นามสกุล 

คะแนนเฉลี่ย
สะสมรวมทุกวิชา 

(GPAX) 

คะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 
วิชาคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ 1/62 

15 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.61 3.63 
16 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.75 3.63 
17 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.85 3.84 
18 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.75 3.60 
19 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.58 3.52 
20 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.91 3.92 
21 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.86 4.00 
22 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.95 4.00 
23 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.96 4.00 
24 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.88 3.92 
25 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.98 4.00 
26 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.90 3.92 
27 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.76 3.86 
28 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.85 3.84 

 
จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผลกำรเรียนของนักเรียนโครงกำร วมว. ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 (ม.4/1)         

ทุกคนมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชำ (GPAX) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50  รวมทั้งคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมในรำยวิชำ
คณิตศำสตร์และรำยวิชำวิทยำศำสตร์ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์        
กำรรักษำสภำพกำรเป็นนักเรียนในโครงกำร วมว.  โดยคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชำ (GPAX) สูงสุด              
อยู่ที่ 3.98 (จ ำนวน 2 คน) และต่ ำสุด อยู่ที่ 3.43  เมื่อพิจำรณำคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมในรำยวิชำคณิตศำสตร์
และวิทยำศำสตร์  นักเรียนมีคะแนนสูงสุด อยู่ที่ 4.00 (จ ำนวน 5 คน) และต่ ำสุด อยู่ที่ 3.34 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
   คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชำ (GPAX) 

- ระดับ 4.00 คิดเป็น ร้อยละ  0 
- ระดับ 3.76 – 3.99 คิดเป็น ร้อยละ 60.72 
- ระดับ 3.51 – 3.75 คิดเป็น ร้อยละ 32.14 
- ระดับ 3.26 – 3.50 คิดเป็น ร้อยละ  7.14 
- ระดับ 3.01 – 3.25 คิดเป็น ร้อยละ   0 
- อ่ืน ๆ คิดเป็น ร้อยละ   0 

 
  คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์  

- ระดับ 4.00 คิดเป็น ร้อยละ  17.87 
- ระดับ 3.76 – 3.99 คิดเป็น ร้อยละ  35.71 
- ระดับ 3.51 – 3.75 คิดเป็น ร้อยละ  35.71 
- ระดับ 3.26 – 3.50 คิดเป็น ร้อยละ  10.71 
- ระดับ 3.01 – 3.25 คิดเป็น ร้อยละ    0 
- อ่ืน ๆ คิดเป็น ร้อยละ    0 

 
ตารางท่ี 2  ผลกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562  
 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

เลขท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ-นามสกุล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ย 

(คิดเฉพาะวิชา 
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์) 
ภาคเรียนที่ 

1/62 

ค30105  
คณิตศาสตร ์1  

(2.0 นก.) 

ว30161 
ฟิสิกส์ 1  
(1.5 นก.) 

ว30162 
เคมี 1  

(1.5 นก.) 

ว30163 
ชีววิทยา 

1 
(1.5 นก.) 

ว30166 
เทคโนโลยีฯ
และหลักการ
แก้ปัญหา 
(1.0 นก.) 

ว30264 
เทคโนโลยี 
การผลิต
กล้วยไม ้
(1.0 นก.) 

ว30265 
เทคโนโลยี 
การเพาะ

เห็ด 
(1.0 นก.) 

1 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
2 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 3 4 4 4 4 4 3.84 
3 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 3 3.5 3.5 4 4 4 3.68 
4 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 3.5 4 4 4 4 4 3.92 
5 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 2.5 3.5 3 4 4 4 3.52 
6 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 3.5 3 3 3 4 3.5 4 3.36 
7 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 3 3 3 4 4 4 3.52 
8 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 3 4 4 4 4 4 3.84 
9 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 3.5 2 3.5 3 4 4 4 3.34 
10 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 2.5 3 3.5 4 4 4 3.52 
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ตารางท่ี 2  ผลกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562  
 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 (ต่อ) 

เลขท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ-นามสกุล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ย 

(คิดเฉพาะวิชา 
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์) 
ภาคเรียนที่ 

1/62 

ค30105  
คณิตศาสตร ์1  

(2.0 นก.) 

ว30161 
ฟิสิกส์ 1  
(1.5 นก.) 

ว30162 
เคมี 1  

(1.5 นก.) 

ว30163 
ชีววิทยา 

1 
(1.5 นก.) 

ว30166 
เทคโนโลยีฯ
และหลักการ
แก้ปัญหา 
(1.0 นก.) 

ว30264 
เทคโนโลยี 
การผลิต
กล้วยไม ้
(1.0 นก.) 

ว30265 
เทคโนโลยี 
การเพาะ

เห็ด 
(1.0 นก.) 

11 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 3.5 3 3.5 4 4 4 3.68 
12 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 3.5 3 2.5 3.5 4 4 4 3.42 
13 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 3.5 4 4 4 4 4 3.92 
14 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 3 3.5 3 4 4 4 3.60 
15 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 3.5 3 3.5 4 3.5 4 3.63 
16 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 2.5 3.5 4 4 3.5 4 3.63 
17 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 3 4 4 4 4 4 3.84 
18 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 2.5 3 4 4 4 4 3.60 
19 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 3.5 3 4 3 4 3.5 4 3.52 
20 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 3.5 4 4 4 4 4 3.92 
21 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
22 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
23 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
24 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 3.5 4 4 4 4 4 3.92 
25 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
26 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 3.5 4 4 4 4 4 3.92 
27 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 3.5 4 4 3.5 4 3.86 
28 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 3 4 4 4 4 3.84 

 
จำกตำรำงที่ 2  ผลกำรเรียนในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ของนักเรียนโครงกำร วมว. ระดับชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 4  (ม.4/1) จ ำนวน 28 คน จ ำแนกตำมรำยวิชำ มีรำยละเอียด ดังนี้ 

1. รายวิชา ค30105 คณิตศาสตร์ 1  (2.0 หน่วยกิต)    
มีนักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียน 4.0 จ ำนวน  24  คนและระดับผลกำรเรียน 3.5 จ ำนวน  4  คน 
ไมม่ีนักเรียนได้ระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 3.0   
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2. รายวิชา ว30161 ฟิสิกส์ 1  (1.5 หน่วยกิต)    
มีนักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียน 4.0 จ ำนวน  7  คน  ระดับผลกำรเรียน 3.5 จ ำนวน  7  คน 
ระดับผลกำรเรียน 3.0 จ ำนวน  9  คนและมีนักเรียนได้ระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 3.0  จ ำนวน 5 คน คือ 

เลขที่  5 xxxxxx  xxxxxxxxxx ผลกำรเรียน 2.5 
เลขที่  9 xxxxxx  xxxxxxxxxx ผลกำรเรียน 2.0 
เลขที่ 10 xxxxxx  xxxxxxxxxx ผลกำรเรียน 2.5 
เลขที่ 16 xxxxxx  xxxxxxxxxx ผลกำรเรียน 2.5 
เลขที่ 18 xxxxxx  xxxxxxxxxx ผลกำรเรียน 2.5 

3. รายวิชา ว30162 เคมี 1  (1.5 หน่วยกิต)    
มีนักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียน 4.0 จ ำนวน  14  คน  ระดับผลกำรเรียน 3.5 จ ำนวน  6  คน 
ระดับผลกำรเรียน 3.0 จ ำนวน  7  คนและมีนักเรียนได้ระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 3.0  จ ำนวน 1 คน คือ 

เลขที่ 12 xxxxxx  xxxxxxxxxx ผลกำรเรียน 2.5 

4. รายวิชา ว0163 ชีววิทยา 1  (1.5 หน่วยกิต)   
มีนักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียน 4.0 จ ำนวน  17  คน  ระดับผลกำรเรียน 3.0 จ ำนวน  5  คน   
และระดับผลกำรเรียน 3.0 จ ำนวน  6  คน    ไมม่ีนักเรียนได้ระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 3.0   

5. รายวิชา ว30166 เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการแก้ปัญหา  (1.0 หน่วยกิต)    
มีนักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียน 4.0 จ ำนวน  28  คน ไมม่ีนักเรียนได้ระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 3.0   

6. รายวิชา ว30264 เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้  (1.0 หน่วยกิต)    
มีนักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียน 4.0 จ ำนวน  23  คนและระดับผลกำรเรียน 3.0 จ ำนวน  5  คน   
ไมม่ีนักเรียนได้ระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 3.0   

7. รายวิชา ว30265 เทคโนโลยีการเพาะเห็ด  (1.0 หน่วยกิต)       
 มีนักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียน 4.0 จ ำนวน  28  คน  ไมม่ีนักเรียนได้ระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 3.0 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโครงกำร วมว. มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
ในส่วนของคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร  97 
 
 

แผนภูมิที่ 1  แสดงระดับผลการเรียนของนักเรียนโครงการ วมว. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 
 

จำกแผนภูมิที่ 1  พบว่ำ รำยวิชำที่นักเรียนทุกคนมีระดับผลกำรเรียน 4.0 มีจ ำนวน 2 รำยวิชำ ได้แก่ 
รำยวิชำ ว30166 เทคโนโลยีสำรสนเทศและหลักกำรแก้ปัญหำ และรำยวิชำ ว30265 เทคโนโลยีกำรเพำะเห็ด  

 

รำยวิชำที่นักเรียนมีระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 3.0 มีจ ำนวน 2 รำยวิชำ คือ  
- ว30161 ฟิสิกส์ 1 มีนักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 3.0  จ ำนวน 5 คน 
- ว30162 เคมี 1 มีนักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 3.0  จ ำนวน 1 คน 
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2. ผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.5/1) 
 
ตารางท่ี  3 ผลกำรเรียนตำมเกณฑ์กำรรักษำสภำพกำรเป็นนักเรียนโครงกำร วมว. 

เลขที่ 
เลข

ประจ าตัว 
     ชื่อ-นามสกุล 

คะแนนเฉลี่ย
สะสมรวมทุกวิชา 

(GPAX) 

คะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 
วิชาคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ 1/62 

1 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.79 3.73 
2 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.68 3.58 
3 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.82 3.72 
4 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.93 3.89 
5 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.88 3.89 
6 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.69 3.61 
7 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.98 3.96 
8 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.92 3.88 
9 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.72 3.66 
10 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.81 3.78 
11 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.61 3.47 
12 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.96 3.93 
13 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.79 3.71 
14 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.85 3.82 
15 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.41 3.33 
16 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.75 3.65 
17 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.96 3.97 
18 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.61 3.42 
19 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.85 3.83 
20 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.71 3.59 
21 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.64 3.45 
22 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.77 3.75 
23 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.59 3.50 
24 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.94 3.92 
25 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.96 3.94 
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ตารางท่ี  3 ผลกำรเรียนตำมเกณฑ์กำรรักษำสภำพกำรเป็นนักเรียนโครงกำร วมว. 

เลขที่ 
เลข

ประจ าตัว 
     ชื่อ-นามสกุล 

คะแนนเฉลี่ย
สะสมรวมทุกวิชา 

(GPAX) 

คะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 
วิชาคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ 1/62 

26 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.90 3.85 
27 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.64 3.54 
28 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.93 3.89 
29 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.57 3.53 
30 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.60 3.50 

 

 จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ผลกำรเรียนของนักเรียนโครงกำร วมว. ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 5 (ม.5/1)         
ทุกคนมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชำ (GPAX) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50  รวมทั้งคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมในรำยวิชำ
วิทยำศำสตร์และรำยวิชำคณิตศำสตร์ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 (สะสม 3 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์กำรรักษำสภำพกำรเป็นนักเรียนในโครงกำร วมว.  โดยคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชำ  
(GPAX) สูงสุด อยู่ที่ 3.98 และต่ ำสุด อยู่ที่ 3.41  เมื่อพิจำรณำคะแนนเฉลี่ยรวมในรำยวิชำวิทยำศำสตร์      
และคณิตศำสตร์ นักเรียนมีคะแนนสูงสุด อยู่ที่ 3.97 และต่ ำสุด อยู่ที่ 3.33 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
        คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชำ (GPAX) 

- ระดับ 4.00 คิดเป็น ร้อยละ  0 
- ระดับ 3.76 – 3.99 คิดเป็น ร้อยละ 56.67 
- ระดับ 3.51 – 3.75 คิดเป็น ร้อยละ 40.00 
- ระดับ 3.26 – 3.50 คิดเป็น ร้อยละ   3.33 
- ระดับ 3.01 – 3.25 คิดเป็น ร้อยละ   0 
- อ่ืน ๆ คิดเป็น ร้อยละ   0 

 

        คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
- ระดับ 4.00 คิดเป็น ร้อยละ  0 
- ระดับ 3.76 – 3.99 คิดเป็น ร้อยละ 43.33 
- ระดับ 3.51 – 3.75 คิดเป็น ร้อยละ 36.67 
- ระดับ 3.26 – 3.50 คิดเป็น ร้อยละ 20.00 
- ระดับ 3.01 – 3.25 คิดเป็น ร้อยละ   0 
- อ่ืน ๆ คิดเป็น ร้อยละ   0 
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ตารางท่ี 4  ผลกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562  
 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 

เลขท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ-นามสกุล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 
(คิดเฉพาะวิชา 
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์) 
ภาคเรียนที่ 

1/62 

ค30106
คณิตศาสตร์ 2 

(2.0 นก.) 

ค30107
คณิตศาสตร์ 3 

(1.0 นก.) 

ว32202  
ฟิสิกส์ 3 
(1.5 นก.) 

ว32207  
เคมี 3 

(2.0 นก.) 

ว32212 
ชีววิทยา 3 
(1.5 นก.) 

ว32216 
อุตุนิยมฯ 
(0.5 นก.) 

ว32217 
ระบบสมองกลฯ 

(1.0 นก.) 

ว32218 
โครงงานฯ 1 
(1.0 นก.) 

ว30273 
สิ่งแวดล้อมฯ 
(1.5 นก.) 

1 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 4 3.5 4 4 4 4 4 3.91 
2 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 3.5 4 3 3 2.5 2.5 4 4 4 3.37 
3 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3.83 
4 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 3.5 4 4 4 4 4 4 4 4 3.91 
5 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 3.5 4 4 4 4 4 4 4 4 3.91 
6 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 3 4 3 3.5 3.5 3.5 4 4 4 3.54 
7 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
8 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3.83 
9 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 2.5 4 4 3.5 4 4 4 4 4 3.66 
10 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 3.5 4 4 3.5 3.5 3.5 4 4 4 3.75 
11 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 2.5 4 3.5 3.5 4 3.5 4 4 4 3.58 
12 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3.83 
13 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 3 3.5 4 3.5 4 4 4 3.77 
14 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 3.5 4 3.5 4 4 4 4 4 4 3.85 
15 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 3.5 4 3.5 3 2.5 3 4 4 4 3.45 
16 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 3 3.5 4 3.5 3 3.5 4 4 4 3.56 
17 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
18 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 2.5 4 3.5 3.5 3.5 4 4 4 4 3.54 
19 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 3.5 4 4 4 4 4 4 4 4 3.91 
20 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 2 4 3.5 3.5 3.5 4 4 4 4 3.45 
21 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 2 4 4 3.5 3 3.5 4 4 4 3.43 
22 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 3.5 4 3.5 3.5 4 4 4 4 4 3.77 
23 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 3.5 3 2.5 3.5 4 4 4 3.56 
24 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3.95 
25 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
26 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 3 4 4 3.5 4 4 4 4 4 3.75 
27 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 3 4 4 4 3.5 4 4 4 4 3.77 
28 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3.83 
29 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 3 3.5 2.5 3 4 4 4 3.56 
30 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 3 4 4 3.5 2.5 3 4 4 4 3.52 
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จำกตำรำงที่ 4  ผลกำรเรียนในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ของนักเรียนโครงกำร วมว. ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 5  (ม.5/1) จ ำนวน 30 คน จ ำแนกตำมรำยวิชำ มีรำยละเอียด ดังนี้ 

 
1. รายวิชา ค30106 คณิตศาสตร์ 2  (2.0 หน่วยกิต)    

มีนักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียน 4.0 จ ำนวน  8  คน  ระดับผลกำรเรียน 3.5 จ ำนวน  8  คน 
ระดับผลกำรเรียน 3.0 จ ำนวน  9  คนและมีนักเรียนได้ระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 3.0  จ ำนวน 5 คน คือ 

เลขที่  9 xxxxxx  xxxxxxxxxx ผลกำรเรียน 2.5 
เลขที่ 11 xxxxxx  xxxxxxxxxx ผลกำรเรียน 2.5 
เลขที่ 18 xxxxxx  xxxxxxxxxx ผลกำรเรียน 2.5 
เลขที่ 20 xxxxxx  xxxxxxxxxx ผลกำรเรียน 2.0 
เลขที่ 21 xxxxxx  xxxxxxxxxx ผลกำรเรียน 2.0 

2. รายวิชา ค30107 คณิตศาสตร์ 3  (1.0 หน่วยกิต)    
มีนักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียน 4.0 จ ำนวน  29  คนและระดับผลกำรเรียน 3.5 จ ำนวน  1  คน 
ไมม่ีนักเรียนได้ระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 3.0   

3. รายวิชา ว32202 ฟิสิกส์ 3 (2.0 หน่วยกิต)    
มีนักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียน 4.0 จ ำนวน  19  คน  ระดับผลกำรเรียน 3.5 จ ำนวน  7  คน 
และระดับผลกำรเรียน 3.0 จ ำนวน  4  คน   ไมม่ีนักเรียนได้ระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 3.0   

4. รายวิชา ว32207 เคมี 3  (2.0 หน่วยกิต)    
มีนักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียน 4.0 จ ำนวน  13  คน  ระดับผลกำรเรียน 3.5 จ ำนวน  14  คน 
และระดับผลกำรเรียน 3.0 จ ำนวน  3  คน  ไม่มีนักเรียนที่ได้ระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 3.0     

5. รายวิชา ว32212 ชีววิทยา 3  (1.5 หน่วยกิต)    
มีนักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียน 4.0 จ ำนวน  18  คน  ระดับผลกำรเรียน 3.5 จ ำนวน  5  คน 
ระดับผลกำรเรียน 3.0 จ ำนวน  2  คนและมีนักเรียนได้ระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 3.0  จ ำนวน 5 คน คือ 

เลขที่  2 xxxxxx  xxxxxxxxxx ผลกำรเรียน 2.5 
เลขที่ 15 xxxxxx  xxxxxxxxxx ผลกำรเรียน 2.5 
เลขที่ 23 xxxxxx  xxxxxxxxxx ผลกำรเรียน 2.5 
เลขที่ 29 xxxxxx  xxxxxxxxxx ผลกำรเรียน 2.5 
เลขที่ 30 xxxxxx  xxxxxxxxxx ผลกำรเรียน 2.5 
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6. รายวิชา ว32216 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น  (1.0 หน่วยกิต)    
มีนักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียน 4.0 จ ำนวน  18  คน  ระดับผลกำรเรียน 3.5 จ ำนวน  7  คน 
ระดับผลกำรเรียน 3.0 จ ำนวน  4  คนและมีนักเรียนได้ระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 3.0  จ ำนวน 1 คน คือ 

เลขที่  2 xxxxxx  xxxxxxxxxx ผลกำรเรียน 2.5 

7. รายวิชา ว32217 ระบบสมองกลฝังตัวและการประยุกต์ (1.0 หน่วยกิต)       
มีนักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียน 4.0 จ ำนวน  30  คน    

8. รายวิชา ว32218 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 (1.0 หน่วยกิต)       
มีนักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียน 4.0 จ ำนวน  30  คน    

9. รายวิชา ว30273 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน (1.5 หน่วยกิต)       
มีนักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียน 4.0 จ ำนวน  30  คน 

 
แผนภูมิที่ 2  แสดงระดับผลกำรเรียนของนักเรียนโครงกำร วมว. ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  
 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

 
 

 

จำกแผนภูมิที่ 2  พบว่ำ รำยวิชำที่นักเรียนทุกคนมีระดับผลกำรเรียน 4.0 มีจ ำนวน 3 รำยวิชำ ได้แก่ 
รำยวิชำ ว32217 ระบบสมองกลฝังตัวและกำรประยุกต์  รำยวิชำ ว32218 โครงงำนวิทยำศำสตร์ 1 และ
รำยวิชำ ว30273 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงำน 

รำยวิชำที่นักเรียนมีระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 3.0 มีจ ำนวน 3 รำยวิชำ คือ  
- ค30106 คณิตศำสตร์ 2 มีนักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 3.0  จ ำนวน 5 คน 
- ว32212 ชีววิทยำ 3 มีนักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 3.0  จ ำนวน 5 คน 
- ว32216 อุตุนิยมวิทยำเบื้องต้น มีนักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 3.0  จ ำนวน 1 คน 
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3. ผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 (ม.6/1) 
 
ตารางท่ี  5 ผลกำรเรียนตำมเกณฑ์กำรรักษำสภำพกำรเป็นนักเรียนโครงกำร วมว. 

เลขที่ 
เลข

ประจ าตัว 
     ชื่อ-นามสกุล 

คะแนนเฉลี่ย
สะสมรวมทุกวิชา 

(GPAX) 

คะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 
วิชาคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ 1/62 

1 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 4.00 4.00 
2 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.52 3.43 
3 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.59 3.52 
4 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.90 3.84 
5 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.82 3.71 
6 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.92 3.88 
7 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.94 3.91 
8 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.84 3.75 
9 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.98 3.98 
10 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.87 3.89 
11 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx ---- ลำพักกำรศึกษำ 1 ปีกำรศึกษำ ----  
12 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.93 3.89 
13 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.78 3.65 
14 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.90 3.86 
15 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.85 3.83 
16 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.91 3.87 
17 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.55 3.27 
18 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.97 3.95 
19 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.87 3.87 
20 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.78 3.65 
21 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.87 3.83 
22 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.92 3.93 
23 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.81 3.80 
24 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.82 3.90 
25 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.77 3.71 
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ตารางท่ี  5 ผลกำรเรียนตำมเกณฑ์กำรรักษำสภำพกำรเป็นนักเรียนโครงกำร วมว. (ต่อ) 

เลขที่ 
เลข

ประจ าตัว 
     ชื่อ-นามสกุล 

คะแนนเฉลี่ย
สะสมรวมทุกวิชา 

(GPAX) 

คะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 
วิชาคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ 1/62 

26 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.78 3.76 
27 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.80 3.84 
28 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.97 3.97 
29 xxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx 3.94 4.00 

 
จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ ผลกำรเรียนของนักเรียนโครงกำร วมว. ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 (ม.6/1)       

ทุกคนมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชำ (GPAX) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50  รวมทั้งคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมในรำยวิชำ
วิทยำศำสตร์และรำยวิชำคณิตศำสตร์ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 (5 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00           
ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์กำรรักษำสภำพกำรเป็นนักเรียนในโครงกำร วมว.  โดยคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชำ  
(GPAX) สูงสุด อยู่ที่ 4.00 และต่ ำสุด อยู่ที่ 3.52  เมื่อพิจำรณำคะแนนเฉลี่ยรวมในรำยวิชำวิทยำศำสตร์      
และคณิตศำสตร์ นักเรียนมีคะแนนสูงสุด อยู่ที่ 4.00 (จ ำนวน 2 คน) และต่ ำสุด อยู่ที่ 3.27 ทั้งนี้ มีนักเรียน    
ลำพักศึกษำ จ ำนวน 1 คน คือ นำงสำวธรรมธำดำ  พลดงนอก 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
        คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชำ (GPAX) 

- ระดับ 4.00 คิดเป็น ร้อยละ  3.57 
- ระดับ 3.76 – 3.99 คิดเป็น ร้อยละ 85.71 
- ระดับ 3.51 – 3.75 คิดเป็น ร้อยละ 10.71 
- ระดับ 3.26 – 3.50 คิดเป็น ร้อยละ   0 
- ระดับ 3.01 – 3.25 คิดเป็น ร้อยละ   0 
- อ่ืน ๆ คิดเป็น ร้อยละ   0 

 
        คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  

- ระดับ 4.00 คิดเป็น ร้อยละ  7.14 
- ระดับ 3.76 – 3.99 คิดเป็น ร้อยละ 64.29 
- ระดับ 3.51 – 3.75 คิดเป็น ร้อยละ 21.43 
- ระดับ 3.26 – 3.50 คิดเป็น ร้อยละ   7.14 
- ระดับ 3.01 – 3.25 คิดเป็น ร้อยละ   0 
- อ่ืน ๆ คิดเป็น ร้อยละ   0 
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ตารางท่ี 6  ผลกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562  
  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

เลขที ่
เลข

ประจ าตวั 
ชื่อ-นามสกุล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 
(คิดเฉพาะวิชา 
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์) 

ภาคเรียนที ่2/62 

ค30205  
ความน่าจะเป็นบื้องต้น 

(1.5 นก.) 

ว33204 
ฟิสิกส์ 4 
(2.0 นก.) 

ว33209 
เคมี 5 

 (2.0 นก.) 

ว30291  
นิติวิทยาศาสตร์ 1 

(1.0 นก.) 

1 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 4 4 4.00 
2 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 3.5 4 3.5 3 3.57 
3 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 3.5 4 4 4 3.88 
4 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 4 4 4.00 
5 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 3.5 4 3.5 4 3.73 
6 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 4 4 4.00 
7 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 3.5 4 4 3.5 3.80 
8 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 4 4 4.00 
9 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 4 4 4.00 
10 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 4 4 4.00 
11 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx ------- ลำพักกำรศึกษำ 1 ปีกำรศกึษำ ------- 
12 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 4 3.5 3.92 
13 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 3.5 4 4 4 3.88 
14 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 3.5 4 4 3.5 3.80 
15 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 4 4 4.00 
16 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 4 4 4.00 
17 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 3.5 3 4 3.5 3.50 
18 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 4 4 4.00 
19 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 4 4 4.00 
20 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 4 4 4.00 
21 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 4 4 4.00 
22 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 4 4 4.00 
23 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 3.5 4 3.84 
24 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 4 3.5 3.92 
25 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 4 4 4.00 
26 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 3.5 4 4 4 3.88 
27 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 4 3.5 3.92 
28 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 4 4 4.00 
29 xxxxxx xxxxxx   xxxxxxxxxx 4 4 4 4 4.00 
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จำกตำรำงที่ 6  ผลกำรเรียนในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ของนักเรียนโครงกำร วมว. ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6  (ม.6/1) จ ำนวน 28 คน (ไม่รวมผู้ลำพักกำรศึกษำ) จ ำแนกตำมรำยวิชำ มีรำยละเอียด ดังนี้ 

1. รายวิชา ค30205 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น  (1.5 หน่วยกิต)    
มีนักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียน 4.0 จ ำนวน  20  คนและระดับผลกำรเรียน 3.5 จ ำนวน  8  คน 
ไม่มีนักเรียนที่ได้ระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 3.0   

2. รายวิชา ว33204 ฟิสิกส์ 4  (2.0 หน่วยกิต)    
มีนักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียน 4.0 จ ำนวน  27  คนและระดับผลกำรเรียน 3.5 จ ำนวน  1  คน   
ไม่มีนักเรียนที่ได้ระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 3.0 

3. รายวิชา ว33209 เคมี 5   (2.0 หน่วยกิต)   
มีนักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียน 4.0 จ ำนวน  25  คนและระดับผลกำรเรียน 3.5 จ ำนวน  3  คน 
ไมม่ีนักเรียนที่ได้ระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 3.0   

4. รายวิชา ว30291 นิติวิทยาศาสตร์ 1  (1.0 หน่วยกิต)   
มีนักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียน 4.0 จ ำนวน  21  คน  ระดับผลกำรเรียน 3.5 จ ำนวน  6  คน 
และระดับผลกำรเรียน 3.5 จ ำนวน  1  คน  ไม่มีนักเรียนที่ได้ระดับผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 3.0 
  

แผนภูมิที่ 3  แสดงระดับผลกำรเรียนของนักเรียนโครงกำร วมว. ระดับชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 6 
 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
 

 

จำกแผนภูมิที ่3   พบว่ำ รำยวิชำที่นักเรียนมีระดับผลกำรเรียน 4.0 มำกที่สุด ได้แก่ รำยวิชำ ว33204 
ฟิสิกส์ 4  มีนักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียน 4.0 จ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 96.43 รองลงมำ คือ รำยวิชำ    
ว33209 เคมี 5  รำยวิชำ ว30291 นิติวิทยำศำสตร์ 1 และรำยวิชำ ค30205 ควำมน่ำจะเป็นเบื้องต้น 
ตำมล ำดับ  โดยทุกรำยวิชำ ไม่มีนักเรียนที่มีผลกำรเรียนต่ ำกว่ำ 3.0 
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ตัวอย่างปฏิทินการปฏิบตังิาน 
ของ นางสาวขนิษฐา  เมฆสวัสดิ์ ต าแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ 

 
เพ่ือให้กำรวำงแผนด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ มีควำมชัดเจน ครอบคลุม สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำง 

มีประสิทธิภำพ ได้ผลกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ แล้วเสร็จก่อนเวลำ/ทันเวลำ  
ที่ก ำหนด โดยไม่มีผลกระทบในกรณีที่มีงำนอ่ืน ๆ แทรกมำอย่ำงเร่งด่วน  จึงจัดท ำแผนปฏิบัติงำนรำยปี  
ในรูปแบบปฏิทินกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

 

สัปดาห์ที่ 
แผนการปฏิบัติงาน 

ด้านการเรียนการสอน 
ด้านการพัฒนานักเรียนและ
หน้าที่ความรับผิดชอบอ่ืน ๆ 

หมายเหตุ 

เดือนมกราคม 
1 -  รวบรวมและตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน 

เรียบร้อยของรำยงำนสัมมนำทำงวิทยำศำสตร์ของ
นักเรียน ม.6 
- จัดท ำบันทึกแจ้งก ำหนดสัมมนำทำงวิทยำศำสตร์ 
ส่งให้กรรมกำรประเมินสัมมนำ พร้อมแนบส ำเนำ 
เล่มรำยงำนและตำรำงกรอกคะแนนประเมิน 
- รวบรวม ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของคะแนน
สอบกลำงภำคเสนอรองคณบดฝี่ำยบริหำรพจิำรณำ 

- จัดท ำหนังสือส่งคะแนนสอบกลำงภำค รำยวิชำที ่
คณะวิทยำศำสตร์รับผิดชอบจัดกำรเรียนกำรสอน 

เสนอคณบดีลงนำม และส่งให้โรงเรียนด ำเนินกำรต่อไป 

- แจ้งเตือนนักเรียน ม.5 เรื่อง ก ำหนดส่งรำยงำน
โครงงำนวิทยำศำสตร์ฉบับสมบูรณ์ 

 -  ป ร ะ ส ำ น ง ำ น ฝ่ ำ ย ต่ ำ ง  ๆ  
ที่ เกี่ยวข้องเตรียมควำมพร้อม 
รองรับนักเรียนกลับเข้ำหอพัก 
หลังวันหยุดช่วงสิ้นป ี

 

2 -  รวบรวมและตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน 
เรียบร้อยของเล่มรำยงำนวิทยำศำสตร์ฉบับสมบูรณ์ 
- จัดท ำบันทึกแจ้งก ำหนดสอบโครงงำนวิทยำศำสตร์ของ
นัก เรี ยน ม .5 ส่ ง ให้กรรมกำรประเมินโครงงำน
วิทยำศำสตร์ พร้อมแนบส ำเนำเล่มรำยงำนและตำรำง
กรอกคะแนนประเมิน 
- รวบรวมข้อมูลจ ำนวนช่ัวโมงกำรสอนโครงกำร วมว.  
ครึ่งแรกของภำคเรียนท่ี 2 จำกภำควิชำต่ำง ๆ ตรวจสอบ
ควำมครบถ้วนของข้อมูลเสนอรองคณบดฝี่ำยบริหำร
พิจำรณำก่อนส่งให้งำนคลังและพสัดุด ำเนินกำรต่อไป 

- ประสำนงำนเตรียมควำมพร้อม
รองรับกำรสอบคัดเลือกนักเรียน
ใ ห ม่  ( ส อ บ ร อ บ ส อ ง )  แ ล ะ
เตรียมกำรจัดประชุมผู้ปกครอง 
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3 - จัดสอบสัมมนำทำงวิทยำศำสตร์ของนักเรียน ม.6  
- จัดท ำแบบส ำรวจข้อมูลรำยวิชำที่มีกำรเรียนกำรสอน
แบบ STEM จัดส่งให้ผู้สอนเพื่อขอข้อมูล 

- ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกนักเรยีน
ใหม่ (สอบรอบสอง) และเตรยีม 
จัดประชุมผู้ปกครอง 

 

4 - จัดสอบโครงงำนทำงวิทยำศำสตร์ของนักเรียน ม.5 
- รวบรวมผลกำรประเมินสัมมนำวิทยำศำสตร์ สรุป และ
จัดท ำรำยงำนผลประเมินเสนอคณะกรรมกำรลงนำม
และเสนอผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรมพิจำรณำ 

- จัดส่งข้อสอบคัดเลือกนักเรียน
ใหม่ ให้ ภ ำคตรวจ พร้ อมแจ้ ง
ก ำหนดกำรส่งคะแนนสอบ 

 

5 -  จั ด ท ำ แ ล ะ ด ำ เ นิ น ก ำ ร ส ำ เ น ำ แ บ บ ป ร ะ เ มิ น 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก แจกให้นักเรียนทุกคน 
-  แจ้ งผลกำรประ เมินสัมมนำทำงวิทยำศำสตร์ 
ให้นักเรียน ม.6 ทรำบ เพื่อน ำข้อมูลไปปรับแก้ไขรำยงำน
กำรให้สัมมนำทำงวิทยำศำสตร์ 
- รวบรวมผลกำรประเมินโครงงำนวิทยำศำสตร์ สรุป 
และจัดท ำรำยงำนผลประเมินเสนอคณะกรรมกำร 
ลงนำมและเสนอผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม
พิจำรณำ 

- เก็บรวบรวมคะแนนผลรอบสอง 
จำกภำควิชำต่ำง ๆ ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของคะแนน 

 

เดือนกุมภาพันธ์ 
6 - แจ้งผลกำรประเมินโครงงำนวิทยำศำสตร์ให้นักเรียน 

ม.5 ทรำบ เพื่อน ำข้อมูลไปปรับแก้ไขรำยงำนโครงงำน
วิทยำศำสตร์ 
- แจ้งเตือนนักเรียน ม.6 เรื่อง ก ำหนดส่งรำยงำนสัมมนำ
ฉบับแก้ไข และเก็บรวบรวม ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
ครบถ้วน ก่อนเสนอผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม
พิจำรณำ 
- จัดท ำบันทึกถึงผู้สอนแจ้งก ำหนดส่งต้นฉบับข้อสอบ
ปลำยภำค และก ำหนดส่งคะแนนสอบ 

- จัดท ำและสรุปผลคะแนนกำร
สอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนโครง 
วมว. (สอบรอบสอง) เสนอรอง
คณบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษและวิเทศ
สัมพันธ์พิจำรณำ 
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7 - จัดท ำและด ำเนินกำรส ำเนำแบบประเมินกำรเรียน 
กำรสอน แจกให้นักเรียนประเมินควำมพึงพอใจ 
- แจ้งเตือนนักเรียน ม.5 เรื่อง ก ำหนดส่งรำยงำน
โครงงำนวิทยำศำสตร์ฉบับแก้ไข และเก็บรวบรวม 
ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนเสนอผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรมพิจำรณำ 
- ท ำบันทึกส่งให้ภำควิชำตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลจ ำนวนช่ัวโมงกำรสอนโครงกำร วมว. ครึ่งหลัง 
ของภำคเรียนท่ี 2 

- จัดท ำรำยช่ือผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัว
เข้ำเป็นนักเรียนโครงกำร วมว.
เสนอคณบดีลงนำม และจัดส่งให้
กระทรวง อว. 

 

8 - รวบรวม ตรวจสอบควำมครบถ้วน ถูกต้องข้อสอบ
ปลำยภำค เสนอรองคณบดีฝ่ ำยบริหำรลงนำม 
บนใบปะหน้ำข้อสอบทุกวิชำ 
- จัดท ำหนังสือส่งต้นฉบับข้อสอบเสนอคณบดีลงนำม 
และส่งให้โรงเรียนด ำเนินกำรต่อไป 
- วิเครำะห์ สรุปและจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

- ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์รำยงำน
ตัวเข้ำเป็นนักเรียนโครงกำร วมว. 

 

9 - เดินทำงไปโรงเรียนเพื่อรับข้อสอบที่ด ำเนินกำร 
แล้วเสร็จในแต่ละวัน จัดส่งให้กับอำจำรย์เจ้ำของ
รำยวิชำตรวจให้คะแนน พร้อมแจ้งเตือนก ำหนดส่ง
คะแนน (อีกครั้ง) 
- วิเครำะห์ สรุปและจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

-  รวบรวมเอกสำรยืนยันสิทธิ์ 
กำรเข้ำเป็นนักเรียนโครงกำร วมว. 
-  เตรียมควำมพร้อมโครงกำร
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.6 

โครงกำร วมว.
สอบปลำยภำค 
ภำคเรียนท่ี 2 

เดือนมีนาคม 
10 - รวบรวม ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของคะแนน

สอบปลำยภำค เสนอรองคณบดีฝำ่ยบริหำรพิจำรณำ 
- จัดท ำหนังสือส่งคะแนนสอบปลำยภำค รำยวิชำที่ 
คณะวิทยำศำสตร์รับผิดชอบจัดกำรเรียนกำรสอน 
เสนอคณบดีลงนำม และส่งให้โรงเรียนด ำเนินกำรต่อไป 

- จัดโครงกำรปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ระดับชั้น ม.6 
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11 - จดัท ำหนังสือขอผลกำรเรียนของนักเรียนเสนอคณบดี
ลงนำมและจัดส่งให้โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย   
เพื่อน ำข้อมูลมำจัดท ำรำยงำนผลกำรเรียนตำมเกณฑ์ 
กำรรักษำสภำพฯ  
- จดัท ำบันทึกถึงภำควิชำเพ่ือขอข้อมูลผูส้อนของปี
กำรศึกษำหน้ำ 

-  รวบรวมข้อมูลผู้ ยืนยันสิทธิ์  
จัดท ำประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์
รำยงำนเข้ำเป็นนักเรียนโครงกำร 
วมว. พร้อมขอข้อมูลของนักเรียน
เพื่อน ำมำจัดท ำ (ร่ำง) สัญญำ 
กำรเข้ำเป็นนักเรียน 

 

12 - จัดท ำร่ำงปฏิทินกำรศึกษำ และร่ำงตำรำงสอนของ 
ปีกำรศึกษำหน้ำ 
- รวบรวมข้อมูลจ ำนวนช่ัวโมงกำรสอนโครงกำร วมว. 
ครึ่งหลังของภำคเรียนท่ี 2 จำกภำควิชำ ตรวจสอบ 
ควำมครบถ้วนของข้อมูลเสนอรองคณบดฝี่ำยบริหำร
พิจำรณำก่อนส่งให้งำนคลังและพสัดุด ำเนินกำรต่อไป 

-  ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ อนุ ก ร รมกำ ร
วิชำกำรและจัดกำรเรียนกำรสอน 
-  ท ำ สั ญ ญ ำ แ ล ะ ร ำ ย ง ำ น ตั ว
นักเรียนใหม่ 
-  เ ต รี ย ม ค ว ำ ม พ ร้ อ ม ค่ ำ ย
วิทยำศำสตร์สำนสัมพันธ์ฯ 

 

13 - - ค่ำยวิทยำศำสตร์สำนสัมพันธ์ฯ นอกสถำนท่ี 

เดือนเมษายน 
14 - น ำข้อมูลผลกำรเรียนของนักเรียนท่ีได้รับจำกโรงเรียน

สิรินธรรำชวิทยำลัย มำวิเครำะห์ ประมวลผลและจัดท ำ
รำยงำนสรุปผลกำรเรียนตำมเกณฑ์กำรรักษำสภำพฯ 
 

- ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์รำยงำน
และท ำสัญญำ (เพิ่มเติม) 
- ประสำนงำนนักเรียนที่จะมำ
รำยงำนตัวพร้อมขอข้อมูลเพื่อ
น ำมำจัดท ำ (ร่ำง) สัญญำกำรเข้ำ
เป็นนักเรียน 

 

15 - จัดท ำบันทึกขอแผนวัดผลประเมนิผลส่งให้ผู้สอน
โครงกำร วมว. ภำคเรยีนที่ 1 พร้อมแนบปฏิทิน
กำรศึกษำ ตำรำงสอน แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงแผน  
และแจ้งก ำหนดส่งแผน  

-  ท ำ สั ญ ญ ำ แ ล ะ ร ำ ย ง ำ น ตั ว
นักเรียนใหม่ (เพิ่มเติม) 
- ประกำศรำยช่ือนักเรียนโครงกำร 
วมว. ระดับชั้น ม.4 

 

16 - -  โ ค ร ง ก ำ ร ศึ ก ษ ำ เ รี ย น รู้
ต่ำงประเทศ 

นอกสถำนท่ี 

17 - จัดหำ/จดัเตรียมอุปกรณ์ หนังสอืเรียน เอกสำร
ประกอบกำรสอน 
- รวบรวม ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของแผน
วัดผลประเมิน ประสำนงำนแก้ไขหำกไม่ครบถ้วน/ 
ไม่ถูกต้อง 

-  เตรียมควำมพร้อมโครงกำร 
SCiUS Forum 
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เดือนพฤษภาคม 
18 - - โครงกำร SCiUS Forum นอกสถำนท่ี 
19 - ตรวจเช็คควำมพร้อมของห้องเรยีนและควำมพร้อม

ของอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
 

- เตรียมควำมพร้อมหอพัก และ
ประสำนงำนรถรับ-ส่งนักเรียน 
 

 

20 - จัดท ำหนังสือส่งแผนวัดผลประเมินเสนอคณบด ี
ลงนำมและจัดใหส้่งโรงเรียนด ำเนนิกำรต่อไป 

- จัดโครงกำรปฐมนิเทศ (ม.4) 
และโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
นัก เรี ยนในช่วงเปิดภำคเรี ยน  
(ม.5-ม.6) 

โครงกำร วมว. 
เปิดภำคเรียน
ที่ 1 

21 - น ำข้อมูลจำกแผนวัดผลประเมินผลมำจัดท ำข้อมลู 
กำรจัดสอบกลำงภำค-ปลำยภำค ประสำนงำนให้ผู้สอน/
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำตรวจสอบควำมถูกต้อง  

  

22 - จัดท ำข้อมูลจ ำนวนช่ัวโมงกำรสอนโครงกำร วมว.  
ภำคเรยีนที่ 1 
- รวบรวมแบบรับรองกำรยินยอมเป็นท่ีปรึกษำโครงงำน
วิทยำศำสตร์ (ม.5) 
- จัดท ำหนังสือส่งข้อมูลกำรจัดสอบกลำงภำค-ปลำยภำค 
เสนอคณบดีลงนำมส่งให้โรงเรียนด ำเนินกำรต่อไป 

- กิจกรรมสำยรหัส  

เดือนมิถุนายน 
23 - จัดท ำบันทึกถึงผู้สอนแจ้งก ำหนดส่งต้นฉบับข้อสอบ

กลำงภำค และก ำหนดส่งคะแนนสอบ 
- จัดท ำข้อมูลโครงงำนวิทยำศำสตร์ของนักเรียน ม.5 

  

24 - ขอรำยชื่อกรรมกำรประเมินโครงงำนวิทยำศำสตร์  
นัดหมำยและจัดท ำตำรำงสอบโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
- แจ้งเตือนนักเรียน ม.5 เรื่อง ก ำหนดส่งข้อเสนอ
โครงงำนวิทยำศำสตร ์

  

25 - รวบรวมและตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน 
เรียบร้อยของเล่มข้อเสนอโครงงำนวิทยำศำสตร ์
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26 - รวบรวม ตรวจสอบควำมครบถ้วน ถูกต้องข้อสอบ
กลำงภำค เสนอรองคณบดีฝ่ำยบริหำรลงนำมบนใบปะ
หน้ำข้อสอบทุกวิชำ 
- จัดท ำหนังสือส่งต้นฉบับข้อสอบเสนอคณบดีลงนำม 
และส่งให้โรงเรียนด ำเนินกำรต่อไป 
- จัดท ำบันทึกแจ้งก ำหนดสอบข้อเสนอโครงงำนของ
นักเรียน ม.5 ส่งให้กรรมกำรประเมินข้อเสนอโครงงำน
วิทยำศำสตร์ พร้อมแนบส ำเนำเล่มข้อเสนอโครงงำน 
และตำรำงกรอกคะแนนประเมิน 

  

เดือนกรกฎาคม 
27 - ท ำบันทึกส่งให้ภำควิชำตรวจสอบควำมถูกต้องของ

ข้อมูลจ ำนวนช่ัวโมงกำรสอนโครงกำร วมว. ครึ่งแรก 
ของภำคเรียนท่ี 1 
- สอบข้อเสนอโครงงำนวิทยำศำสตร์ของนักเรียน ม.5 

  

28 - เดินทำงไปโรงเรียนเพื่อรับข้อสอบที่ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จในแต่ละวัน จัดส่งให้กับอำจำรย์เจ้ำของรำยวิชำ
ตรวจให้คะแนน พร้อมแจ้งเตือนก ำหนดส่งคะแนน  
(อีกครั้ง) 
- รวบรวมผลกำรประเมินข้อเสนอโครงงำน สรุป และ
จัดท ำรำยงำนผลประเมินเสนอคณะกรรมกำรลงนำม
และเสนอผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรมพิจำรณำ 

 โครงกำร วมว. 
สอบกลำงภำค
ภำคเรยีนที่ 1 
 
 

29 - แจ้งผลกำรประเมินให้นักเรยีน ม.5 ทรำบ เพ่ือน ำ
ข้อมูลไปปรับแก้ไขข้อเสนอโครงงำนวิทยำศำสตร ์
- รวบรวม ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของคะแนน
เก็บก่อนสอบกลำงภำคและคะแนนสอบกลำงภำค 
เสนอรองคณบดีฝ่ำยบริหำรพิจำรณำ 
- จัดท ำหนังสือส่งคะแนนสอบกลำงภำครำยวิชำที ่
คณะวิทยำศำสตร์รับผิดชอบจัดกำรเรียนกำรสอน 
เสนอคณบดีลงนำม และส่งให้โรงเรียนด ำเนินกำรต่อไป 

  

30 - รวบรวม ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของข้อเสนอ
โครงงำนวิทยำศำสตร์ เสนอผู้ช่วยคณบดฝี่ำยวิจยัและ
นวัตกรรมพิจำรณำ และเสนอรองคณบดฝี่ำยบริหำร
พิจำรณำอนุมัติกำรด ำเนินงำนโครงงำนวิทยำศำสตร ์

-  ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร
นักเรียนใหม่ 
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เดือนสิงหาคม 
31 - รวบรวมข้อมูลจ ำนวนช่ัวโมงกำรสอนโครงกำร วมว. 

ครึ่งแรกของภำคเรียนท่ี 1 จำกภำควิชำ ตรวจสอบควำม
ครบถ้วนของข้อมูลเสนอรองคณบดีฝ่ำยบริหำรพิจำรณำ
ก่อนส่งให้งำนคลังและพสัดุด ำเนินกำรต่อไป 

 - รับสมัครนักเรียนใหม่ ตรวจสอบ
สิทธ์ิผู้สมัคร (ตลอดเดือนสิงหำคม) 

 

32 - จัดท ำและส ำเนำแบบประเมินสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
แจกให้นักเรียนทุกคนประเมิน 

-  โ ค ร ง ก ำ ร ดู ง ำ น ม ห ก ร ร ม
วิทยำศำสตร์ 

นอกสถำนท่ี 

33 - จัดท ำบันทึกถึงผู้สอนแจ้งก ำหนดส่งต้นฉบับข้อสอบ
ปลำยภำค และก ำหนดส่งคะแนนสอบ 

  

34 - ประมลผล วิเครำะห์ สรปุและจดัท ำรำยงำนผล 
กำรประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก 

- โครงกำรสัปดำห์วิทยำศำสตร์  

35 - ท ำบันทึกส่งให้ภำควิชำตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลจ ำนวนช่ัวโมงกำรสอนโครงกำร วมว. ครึ่งหลัง 
ของภำคเรียนท่ี 1 

  

เดือนกันยายน 
36 - จัดท ำและส ำเนำแบบประเมินกำรเรียนกำรสอน  

แจกให้นักเรียนประเมิน 
- จัดท ำร่ำงปฏิทินกำรศึกษำ และร่ำงตำรำงสอน 
ภำคเรยีนที่ 2 

  

37 - รวบรวม ตรวจสอบควำมครบถ้วน ถูกต้องข้อสอบ
ปลำยภำค เสนอรองคณบดฝี่ำยบริหำรลงนำมบน 
ใบปะหน้ำข้อสอบทุกวิชำ 
- จัดท ำหนังสือส่งต้นฉบับข้อสอบเสนอคณบดีลงนำม 
และส่งให้โรงเรยีนด ำเนินกำรต่อไป 

-  ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ อนุ ก ร รมกำ ร
วิชำกำรและจัดกำรเรียนกำรสอน 

 

38 - จัดท ำบันทึกถึงผู้สอนเพื่อขอแผนวัดผลประเมินผล 
ภำคเรียนที่ 2 พร้อมแนบปฏิทินกำรศึกษำ ตำรำงสอน 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงแผน และแจ้งก ำหนดส่งแผน 
- วิเครำะห์ สรุปและจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
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39 - เดินทำงไปโรงเรียนเพื่อรบัข้อสอบท่ีด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จในแต่ละวัน จัดส่งให้กับอำจำรย์เจ้ำของรำยวิชำ
ตรวจให้คะแนน พร้อมแจ้งเตือนก ำหนดส่งคะแนน  
(อีกครั้ง) 

 โครงกำร วมว. 
สอบปลำยภำค 
ภำคเรยีนที่ 1 

เดือนตุลาคม 
40 - รวบรวม ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของคะแนน

สอบปลำยภำค เสนอรองคณบดีฝำ่ยบริหำรพิจำรณำ 
- จัดท ำหนังสือส่งคะแนน รำยวิชำที่คณะวิทยำศำสตร์ 
รับผิดชอบจดักำรเรียนกำรสอนเสนอคณบดลีงนำม และ
ส่งให้โรงเรยีนด ำเนินกำรต่อไป 

  

41 - จัดท ำแบบส ำรวจข้อมูลรำยวิชำที่มีกำรเรยีนกำรสอน
แบบ STEM จัดส่งให้ผู้สอนเพื่อขอข้อมูล 
- รวบรวมข้อมูลจ ำนวนช่ัวโมงกำรสอนโครงกำร วมว. 
ครึ่งหลังของภำคเรียนท่ี 1จำกภำควิชำ ตรวจสอบควำม
ครบถ้วนของข้อมูลเสนอรองคณบดีฝ่ำยบริหำรพิจำรณำ
ก่อนส่งให้งำนคลังและพสัดุด ำเนินกำรต่อไป 

  

42 - รวบรวม ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของแผน
วัดผลประเมิน ประสำนงำนแก้ไขหำกไม่ครบถ้วน/ 
ไม่ถูกต้อง 
- จัดหำ/จดัเตรียมอุปกรณ์ หนังสอืเรียน เอกสำร
ประกอบกำรสอน 

  

43 - จัดท ำหนังสือขอผลกำรเรียนของนักเรียนเสนอคณบดี
ลงนำมและจัดส่งให้โรงเรียนสริินธร 
รำชวิทยำลัย เพื่อน ำข้อมลูมำจดัท ำรำยงำนผลกำรเรียน
ตำมเกณฑ์กำรรักษำสภำพฯ 
- ตรวจเช็คควำมพร้อมของห้องเรยีนและอุปกรณ ์
ที่ต้องใช้ในกำรเรียนกำรสอน 

- เตรียมควำมพร้อมหอพัก และ
ประสำนงำนรถรับ-ส่งนักเรียน 
 

 

44 - จัดท ำหนังสือส่งแผนวัดผลประเมินเสนอคณบดลีงนำม
และจัดใหส้่งโรงเรียนด ำเนินกำรตอ่ไป 

- โครงกำรพัฒนำศักยภำพ 
ของนักเรียนช่วงเปิดภำคเรียน 
(ม.4-ม.6) 

โครงกำร วมว.
เปิดภำคเรียน
ที่ 2 
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เดือนพฤศจิกายน 
45 - น ำข้อมูลจำกแผนวัดผลประเมินผลมำจัดท ำข้อมลู 

กำรจัดสอบกลำงภำค-ปลำยภำค ประสำนงำนให้ผู้สอน/
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำตรวจสอบควำมถูกต้อง 

  

46 - น ำข้อมูลผลกำรเรียนท่ีได้รับจำกโรงเรียน  
มำวิเครำะห์ ประมวลผลและจัดท ำรำยงำนสรุปผล 
กำรเรยีนตำมเกณฑ์กำรรักษำสภำพฯ 
- จัดท ำหนังสือส่งข้อมูลกำรจัดสอบกลำงภำค-ปลำยภำค 
เสนอคณบดีลงนำม และส่งให้โรงเรียนด ำเนินกำรต่อไป 

  

47 - จัดท ำบันทึกถึงผู้สอนแจ้งก ำหนดส่งต้นฉบับข้อสอบ
กลำงภำค และก ำหนดส่งคะแนนสอบ 

- สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่  
(สอบรอบแรก) 

 

48 - แจ้งนักเรียน ม.6 เรื่อง ก ำหนดสง่รำยชื่อที่ปรึกษำ
สัมมนำทำงวิทยำศำสตร ์
- จัดท ำข้อมูลจ ำนวนช่ัวโมงกำรสอนโครงกำร วมว.  
ภำคเรยีนที่ 2 

  

เดือนธันวาคม 
49 - แจ้งนกัเรียน ม.5 เรื่อง ก ำหนดสง่รำยงำควำมก้ำวหน้ำ

โครงงำนวิทยำศำสตร ์
- ท ำบันทึกส่งให้ภำควิชำตรวจสอบควำมถูกต้อง 
ของข้อมูลจ ำนวนช่ัวโมงกำรสอนโครงกำร วมว. ครึ่งแรก
ของภำคเรียนท่ี 2 

  

50 - รวบรวม ตรวจสอบควำมครบถ้วน ถูกต้องข้อสอบ
กลำงภำค เสนอรองคณบดีฝ่ำยบรหิำรลงนำมบน 
ใบปะหน้ำข้อสอบทุกวิชำ 
 - จัดท ำหนังสือส่งต้นฉบับข้อสอบเสนอคณบดีลงนำม 
และส่งให้โรงเรยีนด ำเนินกำรต่อไป 

  

51 - ทำบทำมกรรมกำรสอบสัมมนำ นัดหมำยเวลำและจดั
ตำรำงสอบ 
- ทำบทำมกรรมกำรสอบโครงงำนวิทยำศำสตร์ นัด
หมำยเวลำและจัดตำรำงสอบ 
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52 - เดินทำงไปโรงเรียนเพื่อรับข้อสอบที่ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จในแต่ละวัน จัดส่งให้กับอำจำรย์เจ้ำของรำยวิชำ
ตรวจให้คะแนน พร้อมแจ้งเตือนก ำหนดส่งคะแนน (อีก
ครั้ง) 
- แจ้งเตือนนักเรียน ม.6 เรื่อง ก ำหนดส่งรำยงำนสัมมนำ  

 โครงกำร วมว.
สอบกลำงภำค
ภำคเรียนที่ 2 

 
 

 

 

 


