บทบาทของครูผู้สอน
1. เตรียมการสอน บันทึกการสอน สอนซ่อมเสริม การใช้สื่อ การตรวจสอบจุดประสงค์ การเรียนรู้
ของนักเรียนการวัดผลประเมินผล
2. สอนตามแผนการสอน คู่มือครู โดยสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร เต็มความสามารถ
3. สอนซ่อมเสริมตามตารางสอนซ่อมเสริม
4. กวดขันและติดตามให้นักเรียนมาเรียน สม่่าเสมอ
5. จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6. ผลิต และใช้สื่อ แสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
7. วัดและประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียนตามสภาพที่แท้จริงอย่างต่อเนื่องและสม่่าเสมอ
โดยปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
8. จัดท่าเอกสารต่างๆ ข้อมูลนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติส่วนตัว สถิติการมาเรียน
พฤติกรรมต่างๆ สุขภาพอนามัย ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และส่งให้ผู้บริหารตรวจตามก่าหนด
9. มีแผนปรับปรุง แก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียน
10. ปฏิบัติตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย / ที่รับผิดชอบให้ส่าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
11. นิเทศและให้ค่า ปรึกษาแนะน่าซึ่งกันและกัน
12. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และข้อตกลงของโรงเรียน
อย่างเคร่งครัด
13. รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะตามที่ก่าหนดไว้ในปฏิทินประจ่าปี
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ ริหารโรงเรียน

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

แนวปฏิบัติในการเข้าห้องเรียนและออกจากห้องเรียนของครูผู้สอน
ในการเข้าใช้ห้องเรียนของครู ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ต้องใช้ร่วมกัน จึงจ่าเป็นต้องช่วยกันรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบวินัย และจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้
1. ให้คุณครูเข้าห้องเรียนที่รับผิดชอบสอนตามตารางสอนทีท่ างฝ่ายบริหารวิชาการจัดให้
ตรงเวลาและสอนให้เต็มเวลาที่ก่าหนด
2. หากมีความจ่าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการใช้ห้องเรียนในการจัดกิจกรรม ให้แจ้งต่อ
ผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบห้อง นั้นๆ ทราบล่วงหน้าและมีการลงบันทึกการใช้หอ้ งให้เรียบร้อย เช่น
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ เป็นต้น
3. ให้คุณครูเข้าสอนให้ตรงเวลาตามตารางสอนก่าหนด หากติดราชการ/ขาด/ลา ฯลฯ
ให้มอบหมายให้มีผู้สอนแทน การมอบหมายงานให้เด็กปฏิบัติเพียงล่าพังโดยไม่มีครูควบคุมเป็นสิ่ง
ไม่ควรกระท่า เนื่องจากเป็นการละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ในการสอน ซึ่งมีความผิดชัดเจน
4. การจัดการเรียนรู้ควรจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กระตุ้นให้นักเรียนได้มีสว่ นร่วมในการคิดและลงมือปฏิบัติ ใช้สื่อการเรียนที่หลากหลายทันสมัย มีการ
วัดและประเมินผลที่หลากหลาย เน้นที่พัฒนาการของผู้เรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล
5. ก่อนหมดเวลาเรียน ให้ส่ารวจความเรียบร้อยก่อนออกจากห้อง เช่น ไฟฟ้าและพัดลม
ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย โดยเฉพาะความสะอาดภายในห้องเรียน
6. ออกจากห้องเรียนเมื่อหมดเวลาและมีเสียงสัญญาณดัง
หมายเหตุ
หากห้องเรียนสกปรก ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่พร้อมให้นักเรียนเข้า
ใช้บริการให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ฝ่ายบริหารวิชาการทราบทันที และครูที่ใช้ห้องเรียน
ก่อนคาบนั้นจะต้องรับผิดชอบ เพราะเป็นหน้าที่ของครูผู้นั้นโดยตรง ทั้งนี้ จะพิจารณาจากตารางการ
ใช้ห้องตามตารางสอนทีฝ่ ่ายบริหารวิชาการจัดไว้ไห้ กรณีห้องข้างเคียง ไม่มีครูเข้าสอนหรือครูเข้า
ห้องสายและนักเรียนส่งเสียงดังรบกวนการเรียนของห้องอื่น ให้ครูที่ได้รับความเดือดร้อนรายงาน
ให้ฝ่ายบริหารวิชาการทราบทันที เพื่อรายงานให้ผู้อ่านวยการทราบต่อไป

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

แนวปฏิบัติการจัดสอนแทน
1. ทุกครั้งที่มีครูในกลุม่ สาระฯ ติดราชการ / ขาด / ลา ฯลฯ ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้
ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดให้มีการสอนแทนในชัว่ โมงนั้น ๆ ถ้าจัดไม่ได้ให้แจ้ง
ฝ่ายวิชาการ
2. บันทึกการจัดสอนแทนตามแบบฟอร์มของฝ่ายวิชาการ
3. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รวบรวมการสอนแทนเมื่อสิ้นภาคเรียนทุกภาคเรียน ส่งฝ่ายวิชาการ
หมายเหตุ ตามข้อตกลงของคณะครู เมื่อครูอาจารย์ท่านใดมีธรุ ะจ่าเป็นที่จะต้องลากิจ ลาป่าย
หรือ ไปราชการจะต้องท่าการแลกชั่วโมงสอน จัดเตรียมเอกสาร เช่น ใบงาน ใบความรู้ หรือ
มอบหมายงานให้นักเรียนท่าในช่วงเวลาดังกล่าว แล้วมอบให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เพื่อให้ผู้ที่ท่าการ
สอนแทน จะได้ทา่ การสอนต่อไป

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

แนวปฏิบัติการจัดทาบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการแก้ปัญหานักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคันโดยไม่ทราบสาเหตุ และยังไม่ได้ลาออก
ซึ่งโรงเรียนไม่สามารถจ่าหน่ายชื่อนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนได้ ท่าให้จ่านวนนักเรียนไม่ถูกต้องตรง
กับความเป็นจริง ส่งผลให้การบริหารงบประมาณและการวางแผนการท่างาน ทั้งในระดับโรงเรียน
ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สพฐ. เกิดความผิดพลาด ดังนั้นเพื่อให้การจัดระบบข้อมูลจ่านวน
นักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามสภาพความเป็นจริง สามารถตรวจสอบได้ จ่าเป็น
ต้องด่าเนินการจัดท่าบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย

ความหมายของคา
ข้อ 1. “นักเรียน” หมายความว่า บุคคลที่ก่าลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียน
ข้อ 2. “นักเรียนแขวนลอย” หมายความว่า นักเรียนที่มีรายชื่ออยูใ่ นบัญชีรายชื่อนักเรียนในชั้นต่าง ๆ
ที่โรงเรียนจัดท่าขึ้นตอนต้นปีการศึกษา หรือ มีชอื่ อยู่ในสมุดประเมินผลรายวิชา และขาดเรียนนาน โดยไม่
ทราบสาเหตุ ไม่มีตัวตน มิได้ลาออกจากโรงเรียน และโรงเรียนไม่สามารถจ่าหน่ายรายชื่อออกจาก
ทะเบียนนักเรียนได้

ขั้นตอนการจัดทาบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย
ข้อ 3. เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 5 วัน ท่าการ โดยไม่ทราบสาเหตุ ให้ปฏิบัติดังนี้
3.1 ครูที่ปรึกษาบันทึกรายงานหัวหน้าระดับชั้น เพื่อติดตามนักเรียนและด่าเนินการสืบหา
ข้อมูลเบื้องต้น
3.2 หัวหน้าระดับชั้นรายงานรองผู้อ่านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไปและน่าเสนอข้อมูล
3.3 รองผู้อา่ นวยการ ฝ่ายบริหารทัว่ ไป และคณะกรรมการด่าเนินการติดตามนักเรียน ครั้งที่ 1
ข้อ 4. เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 10 วันท่าการ โดยไม่ทราบสาเหตุ ให้ปฏิบัติดังนี้
4.1 ครูที่ปรึกษารายงานหัวหน้าระดับชั้น เพื่อลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอยและติดตาม
นักเรียน
4.2 หัวหน้าระดับชั้นรายงาน รองผู้อ่านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป และน่าเสนอข้อมูล
4.3 รองผู้อ่านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป น่าเสนอผู้อ่านวยการโรงเรียน เพื่อขออนุมัติ
ลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย พร้อมเหตุผล
4.4 ผู้อ่านวยการโรงเรียนอนุมัติ หรือ พิจารณาสัง่ การ
4.5 นายทะเบียน จัดท่าบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย

บทบาทหน้าที่
ข้อ 5. ครูที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังนี้
5.1 ส่ารวจและติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 5 วันท่าการ และเสนอชื่อนักเรียน
ต่อหัวหน้าระดับชั้น/รองผู้อ่านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อติดตามนักเรียน
5.2 ส่ารวจและติดตามนักเรียน ที่ขาดเรียนติดต่อกัน 10 วันท่าการ และเสนอชื่อนักเรียน
ต่อหัวหน้าระดับชั้น/รองผู้อ่านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย
และติดตามนักเรียน

ข้อ 6. หัวหน้าระดับ / กิจการนักเรียน มีหน้าทีด่ ังนี้
6.1 ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 5 วันท่าการ
6.2 เสนอชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 10 วันท่าการ เพื่อลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย
และติดตามนักเรียน
6.3 เมื่อผู้อ่านวยการโรงเรียน อนุมัติให้ลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอยแล้วให้แจ้งนายทะเบียน
เพื่อลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย
ข้อ 7. ผู้อ่านวยการโรงเรียน มีหน้าที่ดังนี้
7.1 ตรวจสอบข้อมูล
7.2 พิจารณาสั่งการ อนุมัติ ให้ลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย หรือสั่งการอื่นใด
ตามที่เห็นควร
ข้อ 8. นายทะเบียน มีหน้าที่ดังนี้
8.1 รับทราบค่าสั่งของผูอ้ ่านวยการโรงเรียน
8.2 จัดท่าบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย

ขั้นตอนการจัดทาบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย
ข้อ 9. กรณีที่นักเรียนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย กลับมารายงานตัวเพื่อเข้าเรียน
ตามปกติ ให้ปฏิบัติดังนี้
9.1 ครูที่ปรึกษารายงานหัวหน้าระดับชั้น เพื่อขอยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย
9.2 หัวหน้าระดับชั้นรายงานรองผู้อ่านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป
9.3 รองผู้อา่ นวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป รายงานผู้อา่ นวยการโรงเรียน
9.4 ผู้อ่านวยการโรงเรียน อนุมัติให้ยกเลิกรายชือ่ นักเรียนแขวนลอย คนนั้น
9.5 นายทะเบียนลงบัญชียกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย คนนั้น
ข้อ 10. กรณีนักเรียนทีม่ ีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อแขวนลอย และนักเรียน/ผู้ปกครองได้มาลาออก หรือ
ขอย้ายไปเรียนที่สถานศึกษาอื่น หรือกรณีอื่นใดที่โรงเรียนสามารถจ่าหน่ายนักเรียนออกจาก
ทะเบียนได้ ให้ปฏิบัติดังนี้
10.1 ครูที่ปรึกษารายงานหัวหน้าระดับชั้น เพื่อขอยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย และ
จ่าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน
10.2 หัวหน้าระดับชั้นรายงานรองผู้อ่านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป
10.3 รองผู้อ่านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป รายงานผู้อา่ นวยการสถานศึกษา
10.4 ผู้อ่านวยการสถานศึกษา อนุมัติให้ยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย และจ่าหน่าย
นักเรียนคนนั้นออกจากทะเบียนนักเรียน
10.5 นายทะเบียนลงบัญชียกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย และจ่าหน่ายออกจากทะเบียน
นักเรียน

ข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่จริงในปัจจุบันของโรงเรียน
ข้อ 11. ฐานข้อมูลนักเรียนของโรงเรียน มาจากทะเบียนนักเรียน ในช่วงตอนต้นปีการศึกษา
สามารถแบ่งออกได้สองกลุ่ม ดังนี้
11.1 ข้อมูลนักเรียนที่ยังไม่สามารถจ่าหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียนได้ เช่น นักเรียน
ที่เรียนครบหลักสูตร แต่ไม่จบหลักสูตรได้ตามก่าหนด นักเรียนที่ขาดเรียนไปโดยไม่ได้ลาออก
11.2 ข้อมูลนักเรียนที่มีรายชื่ออยูใ่ นบัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นต่าง ๆ (ห้องต่างๆ) ที่โรงเรียน
จัดท่าขึ้นตอนต้นปีการศึกษา
ข้อ 12. ในระหว่างปีการศึกษา จะมีนักเรียนเข้า - ออก ระหว่างปีการศึกษา แบ่งออกได้ 3 กลุ่ม
ดังนี้
12.1 นักเรียนเข้าใหม่ ระหว่างปีการศึกษา
12.2 นักเรียนที่ออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา
12.3 นักเรียนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย
ข้อ 13. การรายงานข้อมูลจ่านวนนักเรียนที่มีอยูจ่ ริงในปัจจุบันของโรงเรียน ต้องพิจารณาจากข้อมูล
จ่านวนนักเรียนที่มีรายชือ่ ในบัญชีนักเรียนประจ่าชั้น ที่โรงเรียนจัดท่าขึ้นตอนต้นปีการศึกษา บวกเพิ่มด้วย
จ่านวนนักเรียนที่เข้าใหม่ระหว่างปีการศึกษา ลบออกด้วยจ่านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคันระหว่างปีการศึกษา
และลบออกด้วยจ่านวนนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย

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

แนวปฏิบัติในการแก้ “0”
ในการแก้ “0” มีแนวปฏิบัติดังนี้
1. ให้นักเรียนแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และก่อนแก้ตัวทุกครั้ง นักเรียนต้องยื่นค่าร้องขอสอบแก้ตัว
ที่งานวัดผลก่อน
2. การด่าเนินการสอบแก้ตัวเป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียนติด “0” ในรายวิชา
ที่รับผิดชอบต้องด่าเนินการแก้ “0” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถด่าเนินการให้แล้วเสร็จ
ตามก่าหนดให้รายงานฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ด่าเนินการใด ๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าทีร่ าชการ
3. ครูผู้สอนต้องจัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนก่อนสอบแก้ตัวทุกครัง้
4. ช่วงเวลาของการสอบแก้ตัวให้เป็นไปตามก่าหนดปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ งานวัดผล
5. ถ้านักเรียนไม่มาสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่กา่ หนดถือว่าได้ผลการเรียน “0” ตามเดิมและมีสิทธิ
สอบแก้ตัวได้ 2 ครั้ง ถ้านักเรียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 แล้วยังไม่ผ่าน ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการเรียนซ้่าชั้น
6. ครูที่ปรึกษาเป็นผู้มีหน้าที่ติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกรายวิชา
พร้อมทั้งกวดขันให้นักเรียนมาด่าเนินการแก้ “0” ตามเวลาที่กา่ หนด
7. การให้นักเรียนสอบแก้ตัว ครูผู้สอนควรด่าเนินการ ดังนี้
7.1 ตรวจสอบดูว่านักเรียนติด “0” เนื่องจากไม่ผ่านมาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วดั ใด
7.2 ด่าเนินการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ ัด ที่นักเรียนสอบไม่ผ่าน
7.3 การด่าเนินการสอบแก้ตัว ค่าว่า “สอบแก้ตัว” ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทดสอบด้วย
ข้อสอบ เป็นข้อเขียนเท่านั้น นักเรียนจะสอบแก้ตัวอย่างไรนั้นต้องดูว่าในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดนัน้
นักเรียนไม่ผ่านตรงส่วนใด เช่น ในส่วน K, P, A ก็ให้ซ่อมตรงคะแนนในส่วนนั้น
8. ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้ “0” ของนักเรียน
8.1 ฝ่ายวิชาการ โดยงานวัดผล ส่ารวจนักเรียนที่มีผลการเรียน “0” และก่าหนดวัน เวลา
สอนซ่อมเสริม และ สอบแก้ตัวตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ
8.2 แจ้งให้นักเรียนที่มีผลการเรียน “0” ได้รับทราบ
8.3 ฝ่ายวิชาการ โดยงานวัดผล แจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียน
มาด่าเนินการแก้ “0”
8.4 นักเรียนที่ติด “0” มายื่นค่าร้องขอแก้ “0” ได้ที่งานวัดผล และงานวัดผลแจ้งให้ครู
ประจ่าวิชารับทราบพร้อมกับใบค่าร้องขอสอบแก้ตัวของนักเรียน
8.5 ครูประจ่าวิชาด่าเนินการสอนซ่อมเสริมและให้นักเรียนสอบแก้ตัว
8.6 ครูประจ่าวิชาน่าผลการสอบแก้ตัวของนักเรียนมารายงาน ให้งานวัดผล รับทราบ
8.7 ฝ่ายวิชาการ โดยงานวัดผล แจ้งผลการสอบแก้ตัวให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ
9. ระดับผลการเรียนหลังจากนักเรียนท่าการสอบแก้ตัวแล้วอยู่ที่ “0” หรือ “1” เท่านั้น
ระดับผลการเรียนหลังสอบแก้ตัวถ้านักเรียนยังได้ “0” อยู่ ให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้่าชั้นใหม่หมดทั้งรายวิชา
หมายเหตุ การสอนซ่อมเสริม ให้ครูผู้สอนประจ่าวิชา สอนซ่อมเสริมในตัวชีว้ ัดที่นักเรียนสอบไม่ผ่าน
(ใช้เวลาคาบที่ 9 หรือ วันหยุด) โดยงานวัดผล เป็นผู้ก่าหนดตารางการสอนซ่อมเสริมและจะต้องแจ้งให้ผู้ปกครอง
รับทราบทุกครั้ง

แนวปฏิบัติในการแก้ “ร”
ในการแก้ “ร” มีแนวปฏิบัติดังนี้
1. การด่าเนินการแก้ “ร” เป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียนติด “ร” ในรายวิชา
ที่รับผิดชอบต้องด่าเนินการแก้ “ร” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถด่าเนินการให้แล้วเสร็จ
ตามก่าหนดให้รายงานฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ด่าเนินการใดๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าทีร่ าชการ
2. การแก้ไขผลการเรียน “ร” แยกออกเป็น 2 กรณี คือ
2.1 ได้ระดับผลการเรียน “0 - 4” ในกรณีทเี่ นื่องมาจากมีความจ่าเป็นที่ส่งผลให้ไม่สามารถ
มาเข้าสอบได้ เช่น เจ็บป่วย หรือ เกิดอุบัติเหตุ
2.2 ได้ระดับผลการเรียน “0 - 1” ในกรณีที่สถานศึกษาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุจ่าเป็น
เช่น มีเจตนาหลบการสอบเพื่อหวังผลบางอย่าง หรือ ไม่สนใจท่างานที่ได้รับมอบหมายให้ท่า เป็นต้น
3. การแก้ “ร” ต้องด่าเนินการให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป ถ้านักเรียนที่มีผลการเรียน
“ ร” ไม่มาด่าเนินการแก้ “ร” ให้เสร็จสิ้นตามก่าหนดเวลา นักเรียนผู้นั้นต้องเรียนซ้่าทั้งรายวิชาหรือเปลี่ยน
รายวิชาใหม่ในกรณีที่เป็นรายวิชาเพิ่มเติม
4. ถ้าหากนักเรียนที่มีผลการเรียน “ร” ผู้นั้นไม่สามารถมาท่าการแก้ “ร” ตามก่าหนดเวลาได้
เนื่องจากเหตุจ่าเป็น ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาจะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีก 1 ภาคเรียน
แต่ถ้าพ้นก่าหนดแล้ว นักเรียนยังไม่มาด่าเนินการแก้ “ร” ให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้่าชั้นใหม่หมดทั้งรายวิชา
5. ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้ “ร” ของนักเรียน
5.1 ฝ่ายวิชาการ โดยงานวัดผล ส่ารวจนักเรียนที่มีผลการเรียน “ร ” และแจ้งให้นักเรียนรับทราบ
5.2 ฝ่ายวิชาการ โดยงานวัดผล แจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแล/ติดตามนักเรียน
มาด่าเนินการแก้ “ร”
5.3 นักเรียนที่ติด “ร” มายื่นค่าร้องขอแก้ “ร” ที่งานวัดผล และงานวัดผลแจ้งให้ครูประจ่าวิชารับทราบ
5.4 ครูประจ่าวิชาด่าเนินการ แก้ “ร” ให้กับนักเรียน
5.5 ครูประจ่าวิชาน่าผลการแก้ “ร” ของนักเรียนมารายงานให้งานวัดผล รับทราบ
5.6 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผล แจ้งผลการแก้ “ร” ให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ
คาชี้แจงขั้นตอนการแก้ “ร”
1. ให้กรอกรายการต่างๆ ทุกรายการด้วยตัวบรรจง อ่านง่าย และครบถ้วน
2. เมื่อกรอกรายการต่างๆ แล้ว ให้น่าไปยื่นต่องานวัดผลเพื่อเสนอให้โรงเรียนอนุมัติ
เมื่อโรงเรียนอนุมัติแล้วให้นักเรียนน่าใบค่าร้องไปยื่นให้อาจารย์ประจ่าวิชา เพื่อนัดหมายแก้ “ร”
3. อาจารย์ประจ่าวิชารับค่าร้องแล้ว โปรดนัดหมายการแก้ “ร” ให้นักเรียน
4. การแก้ “ร” ถ้าได้ “ร” เพราะเหตุจ่าเป็นให้ได้ระดับผลการเรียน 0 ถึง 4 ถ้าไม่ใช่
เหตุจ่าเป็นให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน 1
5. เมื่อแก้ “ร” และให้ระดับผลการเรียนแล้ว ให้กรอกลงในใบค่าร้องและส่งงานวัดผลตามเวลาทีก่ ่าหนด
6. ถ้าแก้ “ร” แล้วยัง ได้ “0” นักเรียนมีสิทธิ์ยื่นค่าร้องขอสอบแก้ตัว ได้อีก 2 ครั้ง
เหตุสุดวิสัย
เช่น เจ็บป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบตามก่าหนดได้
ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย เช่น มีเจตนาหลบเลี่ยง การสอบเพื่อหวังผลบางอย่าง หรือ ไม่สนใจท่างานที่
ได้รับมอบหมายให้ท่า เป็นต้น

แนวปฏิบัติในการแก้ “ มส.”
ในการแก้ “มส.” มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
ครูผู้สอนได้พจิ ารณาสาเหตุที่นักเรียนได้ผลการเรียน “มส.” ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ
นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 60 %
นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 80 % แต่ไม่น้อยกว่า 60 %
* ในกรณีที่นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 60 % ไม่มสี ทิ ธิ์ยน่ื ค่าร้องขอมีสิทธิส์ อบต้องเรียนซ้่าใหม่หมดทั้ง
รายวิชา
* ในกรณีที่นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 80 % แต่ไม่น้อยกว่า 60 % ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ให้นักเรียนยื่นค่าร้องขอแก้ผลการเรียน “มส.” จากครูผู้สอน
2. ครูผู้สอนต้องจัดให้นักเรียนเรียนเพิ่มเติม เพื่อให้เวลาครบตามรายวิชานั้นๆ โดยอาจใช้ชั่วโมง
ว่าง / วันหยุด
3. เมื่อนักเรียนมาด่าเนินการแก้ “มส.” ตามข้อ 2 แล้วจะได้ระดับผลการเรียน 0 - 1
4. ถ้านักเรียนไม่มาแก้ “มส.” ให้เสร็จตามระยะเวลาที่ก่าหนดให้นักเรียนผู้นั้นต้องเรียนซ้่าชั้น
5. ถ้ามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถมาแก้ “มส.” ได้ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาที่จะ
ขยายเวลามาแก้ “มส.” ออกไปอีก 1 ภาคเรียน เมื่อพ้นก่าหนดนี้แล้วให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้่าหรือ
ให้เปลี่ยนรายวิชาใหม่ได้ในกรณีที่เป็นรายวิชาเพิม่ เติม
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้ “มส.” ของนักเรียน
1. ครูประจ่าวิชาแจ้งผล “มส.” ของนักเรียน ได้ที่งานวัดผล
2. ฝ่ายวิชาการ โดยงานวัดผล แจ้งนักเรียนที่มีผลการเรียน “มส.” รับทราบ
ฝ่ายวิชาการ
แจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาด่าเนินการแก้ “มส.” นักเรียนที่ติด “มส”
น่าผู้ปกครองมายื่นค่าร้องขอแก้ “มส.” ที่งานวัดผล และแจ้งให้ครูประจ่าวิชารับทราบ เพื่อ
ด่าเนินการแก้ “มส.” ของนักเรียนตามแนวปฏิบัติการแก้ “มส.” ของนักเรียนครูประจ่าวิชาน่าผล
การแก้ “มส.” ของนักเรียนมารายงานให้งานวัดผลรับทราบ งานวัดผลแจ้งผลการแก้ “มส.”
ให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ

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

แนวปฏิบัติในการเรียนซ้า
ในการจัดให้นักเรียน “ เรียนซ้า ” มีแนวปฏิบัตดิ ังนี้
1. ให้ครูผู้สอนเดิมในรายวิชานั้นเป็นผู้รับผิดชอบสอนซ้่า
2. การด่าเนินการ “เรียนซ้่า” เป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียน“เรียนซ้่า” ใน
รายวิชาทีร่ ับผิดชอบ
ต้องด่าเนินการ “เรียนซ้่า” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถด่าเนินการให้แล้วเสร็จ
ตามก่าหนด
ให้รายงานต่องานวัดผล รับทราบ ถ้าไม่ด่าเนินการใดๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ
3. ครูผู้สอนและนักเรียนก่าหนดจัดตารางเรียนร่วมกันให้จา่ นวนชั่วโมงครบตามระดับชั้นส่าหรับ
ช่วงชั้นที่ 3
และครบตามหน่วยการเรียนของรายวิชานั้น ๆ ส่าหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. นักเรียนต้องเรียนให้ครบชั่วโมง และครูผู้สอนอาจมอบหมายงานให้ในชั่วโมงที่ก่าหนดจะสอน
หรือ
มอบหมายงานให้ท่าจะมากหรือน้อยต้องพิจารณาตามความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล
5. ส่าหรับช่วงเวลาที่จดั ให้เรียนซ้่าอาจท่าได้ดังนี้
5.1 ชั่วโมงว่าง
5.2 ใช้เวลาหลังเลิกเรียน
5.3 วันหยุดราชการ
5.4 สอนเป็นครั้งคราวแล้วมอบหมายงานให้ท่า
6. การประเมินผลการเรียนให้ด่าเนินการตามระเบียบการประเมินผลทุกประการ
7. ครูผู้สอนส่งผลการเรียนซ้่าพร้อมกับการประเมินผลปลายภาคเรียนให้งานวัดผล
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการ “เรียนซ้า” ของนักเรียน
1. ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผล ส่ารวจและแจ้งนักเรียนที่ต้อง “เรียนซ้่า” รับทราบ
2. ฝ่ายวิชาการ โดยงานวัดผล แจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาด่าเนินการ
“เรียนซ้่า”
3. นักเรียน “เรียนซ้่า” ให้น่าผู้ปกครองมายื่นค่าร้องขอ “เรียนซ้่า” ที่งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ
4. ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผล แจ้งให้ครูประจ่าวิชารับทราบ เพื่อด่าเนินการ “เรียนซ้่า” ของ
นักเรียน
ตามแนวปฏิบัติ ข้อ 3 - 5
5. ครูประจ่าวิชาน่าผลการประเมินการเรียนซ้่าของนักเรียนรายงานให้งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ
รับทราบ
6. ฝ่ายวิชาการ โดยงานวัดผล แจ้งผลการ “เรียนซ้่า” ให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มบริหารทัว่ ไป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
ที่ .................................................... วันที่ ....................................................................................
เรื่อง รายงานนักเรียนขาดเรียนนาน
5 วันท่าการ
10 วันท่าการ
เรียน

ผู้อา่ นวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

ด้วย (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)......................................................................เลขประจ่าตัว…....................
นักเรียนระดับชั้น.................ห้อง.............. ได้ขาดเรียนนาน เป็นเวลา
5 วันท่าการ ตั้งแต่วันที่.................................................. ถึงวันที่ ..............................................
10 วันท่าการ ตั้งแต่วันที.่ ................................................. ถึงวันที่ ...............................................
เนื่องจาก ........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
เห็นควรด่าเนินการ
ติดตามนักเรียน
ลงบัญชีชื่อนักเรียนแขวนลอย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ....................................................... ครูทปี่ รึกษานักเรียน
(...................................................)
ต่าแหน่ง …...............................................
ความเห็นหัวหน้าระดับ

ความเห็นรองผู้อานวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

.........................................................................
ลงชื่อ ...............................................................
(......................................................)
…........./............./.............

..............................................................................
ลงชื่อ ....................................................................
(......................................................)
…........../............./.............
คาสั่งของผู้อานวยการโรงเรียน

ลงบัญชีนักเรียนแขวนลอยแล้ว
ลงชื่อ ........................................ นายทะเบียน
(........................................)
.........../............/............

ติดตามนักเรียนก่อน (กรณี 5 วัน)
อนุมัติให้ลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอยได้
และมอบนายทะเบียนด่าเนินการ
ลงชื่อ ................................................................
(นายนฤภพ ขันทับไทย)
ผูอ้ ่านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มบริหารทัว่ ไป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
ที่ ............................................................. วันที่ ....................................................................................
เรื่อง ขอยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย
เรียน ผู้อ่านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
ด้วย (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ............................................................... เลขประจ่าตัว ...........................
นักเรียนระดับชั้น ม. ........ ห้อง ......... ได้ขาดเรียนเป็นเวลานาน และขึ้นบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอยไว้ นั้น
บัดนี้ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ..........................................................................................................
ได้กลับเข้ามาเรียนตามปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ …….................................................................
ผู้ปกครองได้มายื่นใบลาออกแล้ว
เห็นควรด่าเนินการ

ยกเลิกชื่อนักเรียนแขวนลอยคนนี้

จ่าหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ..................................................... ครูที่ปรึกษานักเรียน
(....................................................)
ต่าแหน่ง...............................................
ความเห็นหัวหน้าระดับ

ความเห็นรองผู้อานวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

........................................................................

.....................................................................

ลงชื่อ ...............................................................
(.......................................................)
…........./............./.............

ลงชื่อ ............................................................
(.........................................................)
…........../............./.............

ลงบัญชียกเลิกชื่อนักเรียนแขวนลอยแล้ว
จ่าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนแล้ว
และมอบนายทะเบียนด่าเนินการ
ลงชื่อ ............................................. นายทะเบียน
(........................................)
.........../............/............

คาสั่งของผู้อานวยการโรงเรียน
อนุมัติให้ยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอยได้
อนุมัติให้จ่าหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียนได้

ลงชื่อ .................................................................
(นายนฤภพ ขันทับไทย)
ผู้อา่ นวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

