กลุมบริหารงานวิชาการ
การเขาสอนของครู
1. เขาสอนและออกหองสอนตรงเวลา
2. เขาสอนทุกคาบและบันทึกการเขาสอนลงแบบบันทึกในแฟม งานวิชาการสรุปการเขาสอนและจำนวนนักเรียน
ที่ขาดเรียนทุกวัน
3. หากครูไม บัน ทึ กลงในเอกสารในแฟ มถื อวาไมเข าสอนแต ห ากสอนแล ว ลืม เซ็ น ให ม าเซ็ น ย อนหลั งได ที่ ห อ ง
วิชาการ
******หากครูขาดหรือลาใหเตรียมงาน/เอกสารประกอบการสอนสำหรับครูที่จะสอนแทน
การขาดหรือลาของครู
1. หากเปนการลากิจใหเขียนใบลาลวงหนาอยางนอย 3 วัน ผานหัวหนากลุมสาระสงที่ธุรการวิชาการ
2. หากเปนการลาปวย / มีการลากะทันหันดวยเหตุใด ๆ ก็ตามใหโทรศัพทลากับผูอำนวยการโดยตรงและให
โทรศัพทแจงหัวหนากลุมสาระดวย
** กรณีนี้ใหกลุมสาระมีเอกสารความรูเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับสาระนั้น ๆ ไว (กรณีฉุกเฉิน)
การสอนแทนของครู
1. ใหครูในกลุมสาระจัดสอนแทนกันเองกอน หากครูในกลุมสาระไมวางใหนําเอกสารมามอบไวที่ธุรการ
วิชาการเพื่อจัดครูที่วางเขาสอนแทน
2. ครูที่มีคาบวางตองพรอมที่จะสอนแทนครูที่ขาดหรือลา 3. แตละกลุมสาระใหมีสมุดบันทึกการสอนแหนใหครูที่
เขาสอนแทนลงชื่อ และมีการสรุปการสอนแทนภาคเรียนละ 1 ครั้ง
การนำนักเรียนไปทำกิจกรรมหรือศึกษานอกสถานที่
1. ใหครูบันทึกขอพานักเรียนไปทำกิจกรรมหรือศึกษานอกสถานที่ผานหัวหนากลุมสาระและวิชาการ
ตามลำดับ
2. ขอเวลาเรียนใหนักเรียน
3. ขออนุญาตผูปกครองลวงหนาและเก็บใบตอบรับของผูปกครองจนกวาจะเสร็จสิ้นกิจกรรม

การสงเอกสารประกอบการสอน / ขอสอบเพื่อถายเอกสารหรือ Copy print
1.
2.
3.
4.

สงตนฉบับเอกสารประกอบการสอนที่ฝายวิชาการลวงหนาอยางนอย 1 วัน
วันถัดไปใหไปรับเอกสารที่สงตนฉบับ
หลังหมดภาคเรียนใหรวบรวมเอกสารประกอบการสอนเพื่อเปนสื่อของครู
สงตนฉบับขอสอบใหตรงเวลาตามปฏิทินวัดผล รับขอสอบไปเย็บจัดเก็บใสซองพรอมกระดาษคำตอบ
ไปสงหองวิชาการตามเวลาที่กำหนด

การรับสงหนังสือราชการ
- หากเปนหนังสือราชการที่ตองนำสงภายนอก เชน แบบตอบรับทุน แจงเขาอบรม ฯลฯ ใหนำสงที่ ธุรการฝาย
ลวงหนาอยางนอย 1 วัน
การขออนุมัติใชเงินในแผนงาน/โครงการฝาย
1. รับแบบฟอรมขอใชเงินในโครงการ
2. เจาของโครงการเสนอใหรองฯฝายเซ็นอนุมัติ
3. หากมีการปรับกิจกรรมในโครงการใหบันทึกขอเปลี่ยนแปลงกิจพรอมเหตุผลแนบ
4. ผานแผนงานเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจางตามลำดับ
การขอไปราชการของครู
1. เมื่อไดรับหนังสือจากวิชาการ ใหครูที่จะไปราชการบันทึกขอไปราชการสงที่ธุรการฝาย
2. ขอใชรถโรงเรียน หรือใชรถสวนตัว
3. หลังจากการไปราชการใหสรุปรายงานสงที่ฝายวิชาการ

การสงเอกสารประกอบการสอนของครู
ครูทุกคนใหสงเอกสารประกอบการสอนและพัฒนาตนเองดังนี้

1. แผนการสอนอยางนอย 1 รายวิชา
2. วิเคราะหผูเรียน
3. วิเคราะหขอสอบ
4. งานวิจัยในชั้นเรียน
5. ID Plan
6. SAR
7. สรุปงานตางๆ

สงกอนเปดภาคเรียนที่ 1 และ 2
สงหลังจากเปดภาคเรียน 2 สัปดาห
สงหลังจากสอบกลางภาคและปลายภาค
สงกอนปดภาคเรียน (อยางนอยปละ 1เรื่อง )
สงกอนเปดภาคเรียนที่ 1 และ 2
สงกอนปดภาคเรียนที่ 1 และ 2
สงหลังจากงานเสร็จเรียบรอย

การนิเทศการสอนของครู
1. ใหครูในกลุมสาระนิเทศกันเองแบบกัลยาณมิตรมีแบบบันทึกการนิเทศ
2. หัวหนากลุมสาระนิเทศครูในกลุมสาระ มีแบบบันทึกการนิเทศ สรุปผลการนิเทศสงวิชาการ
3. หัวหนางานวิชาการ / นิเทศครูกลุมสาระตางๆ มีแบบบันทึกการนิเทศ เมื่อนิเทศแลว สรุปการนิเทศสง
การวัดและประเมินผล
หนาที่
1. สงแผนการจัดเก็บคะแนน ที่งานวัดและประเมินผลตามปฏิทินวัดและประเมินผลตามปฏิทินวัดผลประเมินผล
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
2. การสงตน ฉบั บขอสอบกลางภาค และปลายภาคใหสงกอนการสอบตามปฏิทินวัดผลประเมินผล โรงเรียน
พานพิเศษพิทยา
3. การแกไขผลผลการเรียน 0 ใหนักเรียนแกตัวไดไมเกิน 2 ครั้ง และกอนแกตัวทุกครั้งนักเรียนตองยื่นคำรอง
ขอสอบแกตัวที่ฝายวิชาการกอน โดยครูที่ปรึกษาเปนผูมีหนาที่ติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่อยูในความ รับผิดชอบ
ทุกรายวิชา พรอมทั้งกวดขันให นักเรียนมาดำเนินการแก “0” ตามกำหนดเวลา
3.1 การแก “0” ครั้งที่ 1 ใหครูประจำวิชาสอนซอมเสริมในจุดประสงคที่นักเรียนสอบไมผานโดยใชเวลาใน
คาบที่ 8 หรือ ในวันหยุด
3.2 ถานักเรียนสอบซ อมครั้งที่ 1 ไม ผานหรือไม ดำเนินการสอบซอม ใหนั กเรียนลงทะเบียน สอบซอมใหม
การแก “0” ครั้งที่ 2 ใหครูประจำวิชาสอนซอมเสริมในจุดประสงคที่นักเรียนยังสอบไมผานโดยใช เวลาในคาบที่ 8 หรือ
ในวันหยุด ใชระยะเวลาในการสอนซอมเสริมและสอบซอมใหเสร็จสิ้นกอนการสอบปลายภาค เรียนนั้น ๆ

4. หากดำเนินการสอบซอมทั้ง 2 ครั้ง หรือเลยเวลาสอบซอมที่โรงเรียนกำหนด แตนักเรียนไมสามารถ แก “0” ได
และเปนรายวิชาที่จะทำใหไมจบหลักสูตรจะตองกลับไปเรียนซ้ำในรายวิชานั้น การใหนักเรียนสอบแก ตัว ครูผูสอนควร
ดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบดูวานักเรียนติด “0” เนื่องจากไมผานจุดประสงคใด
2. ดำเนินการสอนซอมเสริมในจุดประสงคที่นักเรียนสอบไมผาน
3. การดำเนิ น การสอบแก ตั ว คํ า วา “สอบแก ตั ว ” ไม ได ห มายความว า จะต อ งทดสอบด ว ย ข อ สอบที่ เป น
ขอเขียน เทานั้น นักเรียนจะสอบแกตัวอยางไรนั้นตองดูวาในจุดประสงคนั้นนักเรียนไมผานตรงสวนใด เชน ในสวน
K, P, A ก็ใหซอมตรงคะแนนในสวนนั้น
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก “0” ของนักเรียน
1. ฝายวิชาการโดยงานวัดผลสำรวจนักเรียนที่มีผลการเรียน “0” และกำหนดวัน เวลา สอบแกตัว
ตามปฏิทิน การปฏิบัติงานของฝายวิชาการ
2. แจงใหนักเรียนที่มีผลการเรียน “0” ไดรับทราบ
3. ฝายวิชาการแจงครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อชวยดูแลและติดตามนักเรียนมาดำเนินการแก “0”
4.นักเรียนที่ติด “ 0 ” มายื่นคำรองขอแก “ 0 ” ที่ฝายวิชาการ และฝายวิชาการแจงใหครูประจำวิชา
รับทราบ พรอมกับใบคำรองขอสอบแกตัวของนักเรียน
5. ครูประจำวิชาดำเนินการสอนซอมเสริมและใหนักเรียนสอบแกตัว
6. ครูประจำวิชานำผลการสอบแกตัวของนักเรียนมารายงานใหฝายวิชาการรับทราบ
7. ฝายวิชาการแจงผลการสอบแกตัวใหนักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบระดับผลการเรียนหลังจากนักเรียน
ทำการทดสอบแกตัวแลวอยูที่ “ 0 ” หรือ “1” เทานั้น ระดับผลการเรียนหลังสอบแกตัวถานักเรียนยังได
“ 0 ” อยูใหนักเรียนผูนั้นเรียนซ้ำใหมหมดทั้งรายวิชา
5. การติด “ร” การใหผลการเรียน “ร” สาเหตุจาก 3 กรณีคือ
1. ผูเรียนไมไดวัดผลกลางภาคเรียนหรือปลายภาคเรียน (กลางภาคควรดำเนินการไดกอน)
2. ผู เรียนไม ได รับ การประเมิ น ผลตามจุด ประสงค ก ารเรี ย นรู ในชอ งของคะแนนวัดผลระหว างเรี ยน
รวมกันตั้งแตรอยละ 20 ของคะแนนรวมทั้งหมด
3. ผูเรียนไมสงงานชิ้นสำคัญของรายวิชานั้น

กรณีที่ 3 ให “ร” เพราะไมสงงานชิ้นสำคัญที่มีคะแนนไมถึงรอยละ 20 ของคะแนนทั้งหมด ตองขออนุมัติ
จากหัวหนาสถานศึกษากอน
แนวปฏิบัติในการแก “ร”
1. การดำเนินการแก “ร” เปนหนาที่โดยตรงของครูผูสอน เมื่อมีนักเรียนติด “ร” ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
ตองดำเนินการแก “ร” ใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถาไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จตาม
กำหนด ใหรายงานฝายวิชาการรับทราบ
2. การแกไขผลการเรียน “ร” แยกออกเปน 2 กรณีคือ
2.1 ไดระดับผลการเรียน “0 - 4” ในกรณีที่เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เชน เจ็บปวย หรือเกิดอุบัติเหตุ
ไมสามารถมาเขาสอบได
2.2 ไดระดับผลการเรียน “0 - 1” ในกรณีที่สถานศึกษาไดพิจารณาแลวเห็นวา ไมใชเหตุสุดวิสัย เชน
มีเจตนาหลบการสอบเพื่อหวังผลบางอยาง หรือไมสนใจทำงานที่ไดรับมอบหมายใหทำ เปนตน
3. การแก “ร” ตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป ถานักเรียนที่มีผลการเรียน “ร” ไมมา
ดำเนินการแก “ร” ใหเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา นักเรียนผูนั้นตองเรียนซ้ำทั้ งรายวิชา หรือเปลี่ยน
รายวิชาใหม ในกรณีที่เปนรายวิชาเพิ่มเติม
4. ถาหากนักเรียนที่มีผลการเรียน “ร” ผูนั้นไมสามารถมาทำการแก “ร” ตามกำหนดเวลาไดเนื่องจาก
เหตุสุดวิสัย ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสถานศึกษาจะขยายเวลาการแก “ร” ออกไปอีก 1 ภาคเรียน
แตถาพนกำหนดแลว นักเรียนยังไมมาดำเนินการแก “ร” ใหนักเรียนผูนั้นเรียนซ้ำใหมหมดทั้งรายวิชา
5. ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก “ร” ของนักเรียน
5.1 ฝายวิชาการโดยงานวัดผลสำรวจนักเรียนที่มีผลการเรียน “ร” และแจงใหนักเรียนรับทราบ
5.2 ฝายวิชาการแจงครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อชวยดูแลและติดตามนักเรียนมาดำเนินการแก “ร”
5.3 นักเรียนที่ติด “ร” มายื่นคำรองขอแก “ร” ที่ฝายวิชาการ และฝายวิชาการแจงใหครูประจำวิชา
รับทราบ
5.4 ครูประจำวิชาดำเนินการแก “ร” ใหกับนักเรียน
5.5 ครูประจำวิชานนำผลการแก “ร” ของนักเรียนมารายงานใหฝายวิชาการรับทราบ
5.6 ฝายวิชาการแจงผลการแก “ร” ใหนักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ

คำชี้แจงขั้นตอนการแก “ร” ของนักเรียน
1. ใหกรอกรายการตาง ๆ ทุกรายการดวยตัวบรรจง อานงาย และครบถวน
2. เมื่อกรอกรายการตาง ๆ แลว ใหนำไปยื่นตองานวัดผลเพื่อเสนอใหโรงเรียนอนุมัติ เมื่อโรงเรียนอนุมัติ
แลว ใหนักเรียนยื่นใบคำรองไปยื่นใหครูประจำวิชา เพื่อนัดหมายแก “ร”
3. อาจารยครูวิชารับคำรองแลว โปรดนัดหมายการแก “ร” ใหนักเรียน
4. การแก “ร” ถาได “ร” เพราะเหตุสุดวิสัย ใหไดระดับผลการเรียน 0 ถึง 4 ถาไมใชเหตุสุดวิสัย ใหได
ระดับ ผลการเรียนไมเกิน 1
5. เมื่อแก “ร” และใหระคับผลการเรียนแลว ใหสงงานวัดผลตามเวลาที่กำหนด
6. ถาแก “ร” แลวยังได 0 นักเรียนมีสิทธิ์ยื่นคำรองขอสอบแกตัวไดอีก 2 ครั้ง
เหตุสุดวิสัย เชน เจ็บปวยจนไมสามารถเขาสอบตามกำหนดได ไมใชเหตุสุดวิสัย เชน มีเจตนาหลบ
เลี่ยงการสอบเพื่อหวังผลบางอยาง หรือ ไมสนใจทำงานที่ไดรับมอบหมายใหทำ เปนตน
6. แนวปฏิบัติในการแก “มส.” ในการแก “มส.” มีแนวปฏิบัติดงั ตอไปนี้
- ครูผูสอนไดพิจารณาสาเหตุที่นักเรียนไดผลการเรียน “มส.” ซึ่งมีอยู 2 กรณีคือ
นักเรียนมีเวลาเรียนไมถึง 60 %
นักเรียนมีเวลาเรียนไมถึง 80 % แตไมนอยกวา 60 %
* ในกรณีที่นักเรียนมีเวลาเรียนไมถึง 60 % ไมมีสิทธิยื่นคำรอง ขอมีสิทธิสอบตองเรียนซ้ำใหมหมดทั้งรายวิชา
* ในกรณีที่นักเรียนมีเวลาเรียนไมถึง 80 % แตไมนอยกวา 60 % ใหปฏิบัติดังนี้
1. ใหนักเรียนยื่นคำรองขอแกผลการเรียน “มส.” จากครูผูสอน
2. ครูผูสอนตองจัดใหนักเรียนเรียนเพิ่มเติมเพื่อใหเวลาครบตามรายวิชานั้น ๆ โดยอาจใชชั่วโมงวาง
/ วันหยุด
3. เมื่อนักเรียนมาดำเนินการแก “มส.” ตามขอ 2 แลวจะไดระดับผลการเรียน 0 - 1
4. ถานักเรียนไมมาแก “มส.” ใหเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดใหนักเรียนผูนั้นตองเรียนซ้ำ
5. ถามีเหตุสุดวิสัยไมสามารถมาแก “มส.” ไดใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสถานศึกษาที่จะ ขยาย
เวลามาแก “มส.” ออกไปอีก 1 ภาคเรียน เมื่อพนกำหนดนี้แลว ใหนักเรียนผูนั้นเรียนซ้ำหรือให
เปลี่ยนรายวิชาใหมไดใน กรณีที่เปนรายวิชาเพิ่มเติม
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก “มส.” ของนักเรียน

1. ครูประจำวิชาแจงผล “มส.” ของนักเรียนที่ฝายวิชาการ
2. ฝายวิชาการโดยงานวัดผลแจงนักเรียนที่มีผลการเรียน “มส.” รับทราบ ฝายวิชาการแจงครูที่ปรึกษา
รับทราบเพื่อชวยดูแล และติดตามนักเรียนมาดำเนินการแก “มส.” นักเรียนที่ติด “มส.” ยื่นคำรองขอ
แก “มส.” ที่ฝายวิชาการฝายวิชาการแจงใหครูประจำวิชารับทราบ เพื่อดำเนินการแก “มส.” ของ
นักเรียนตามแนวปฏิบัติการแก “มส.” ของนักเรียน ครูประจำวิชานําผลการแก “มส.” ของนักเรียน
มารายงานใหฝายวิชาการรับทราบ ฝายวิชาการแจงผลการแก “มส.” ใหนักเรียนและครูที่ปรึกษา
รับทราบ
แนวปฏิบัติการเรียนซ้ำ
ในการจัดใหนักเรียน “เรียนซ้ำ” มีแนวปฏิบัติดังนี้
1. ใหครูผูสอนเดิมในรายวิชานั้นเปนผูรับผิดชอบสอนซ้ำ
2. การดำเนินการ “เรียนซ้ำ” เปนหนาที่โดยตรงของครูผูสอน เมื่อมีนักเรียน “เรียนซ้ำ” ในรายวิชาที่
รับผิดชอบตอง ดำเนินการ “เรียนซ้ำ” ใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถาไมสามารถดำเนินการให
แลวเสร็จตามกำหนด ใหรายงานฝายวิชาการรับทราบ
3. ครูผูสอนและนักเรียนกำหนดจัดตารางเรียนรวมกัน ใหจำนวนชั่วโมงครบตามระดับชั้น สำหรับชวงชั้น
ที่ 2 และครบตามหนวยการเรียนของรายวิชานั้น ๆ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. นักเรียนตองเรียนใหครบชั่วโมง และครูผูสอนอาจมอบหมายงานใหในชั่วโมงที่กำหนด จะสอน หรือ
มอบหมายงานใหทำ จะมากหรือนอยตองพิจารณาตามความสามารถของนักเรียนเปนรายบุคคล
5. สำหรับชวงเวลาที่จัดใหเรียนซ้ำอาจทำไดดังนี้ :
5.1 ชั่วโมงวาง
5.2 ใชเวลาหลังเลิกเรียน
5.3 วันหยุดราชการ
5.4 สอนเปนครั้งคราวแลวมอบหมายงานใหทำ
6. การประเมินผลการเรียนใหดำเนินการตามระเบียบการประเมินผลทุกประการ
7. ครูผูสอนสงผลการเรียนซ้ำพรอมกับการประเมินผลปลายภาคเรียนใหฝายวิชาการ
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการ “เรียนซ้ำ” ของนักเรียน
1. ฝายวิชาการโดยงานวัดผลสํารวจและแจงนักเรียนที่ตอง “เรียนซ้ำ” รับทราบ

2. ฝายวิชาการแจงครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อชวยดูแลและติดตามนักเรียนมาดำเนินการ “เรียนซ้ำ”
3. นักเรียน “เรียนซ้ำ” มายื่นคํารองขอ “เรียนซ้ำ” ที่ฝายวิชาการ
4. ฝายวิชาการแจงใหครูประจำวิชารับทราบ เพื่อดำเนินการ “เรียนซ้ำ” ของนักเรียน
ตามแนวปฏิบัติขอ3 – 5
5. ครูประจำวิชานําผลการประเมิน การ “เรียนซ้ำ” ของนักเรียนรายงานใหฝายวิชาการรับทราบ
6. ฝายวิชาการแจงผลการ “เรียนซ้ำ” ใหนักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ

