แนวปฎิบัติสําหรับครู
เกียวกับงานวิชาการ

โรงเรียนกําแพง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
สํ านักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

คํานํา
เพือให้การปฏิบตั ิงานเกียวกับงานฝ่ ายวิชาการคล่องตัว ฝ่ ายวิชาการจึ งรวบรวมแนว
ปฏิบตั ิงานเกียวกับการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล และงานอืนๆเพือประโยชน์ในการ
ดําเนิ นงาน และเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิของครู หวังเป็ นอย่างยิว่าครู ทุกคนได้รับประโยชน์

ฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนกําแพง

สารบัญ
รายการ
งานการเรี ยนการสอน
การสอบวัดผล
งานตามโครงการ
งานหัวหน้ากลุ่มสาระ
การส่ งผลสอบปลายภาคของผูส้ อน
การดําเนินการแก้ไขผลการเรี ยน
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2
3

1
ผู้สอนต้ องจัดทําหรือปฏิบตั ิดงั ต่ อไปนี
งานการเรียนการสอน
1. การวิเคราะห์ผเู้ รี ยน และวิเคราะห์ตวั ชีวัดเป็ นค่า K P A
2. จัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู้ วิเคราะห์ตวั ชีวัดเป็ น K P A
3. เข้าสอนตามตารางสอน บันทึกชือลงในแบบเข้าสอน สํารวจนักเรี ยนทีไม่เข้าเรี ยน
ตามช่องรายการ และเข้าสอนแทนตามทีได้รับมอบหมาย กรณีครู ในกลุ่มสาระฯ ลา หรื อ ไป
ราชการ
4. กรณี ลากิจต้องมอบหมายงานสอนให้ครู ทีสอนแทนจัดกิจกรรมแทน
5. สอนซ่อมเสริ ม หรื อติวเพือเพิม หรื อยกระดับผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน หรื อฝึ กฝน
นักเรี ยนเพือเข้าร่ วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆ
6. ออกข้อสอบตามตัวชีวัดระหว่างภาค และปลายภาค ประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ
ตอนที 1 ปรนัย 4 ตัวเลือกสําหรับ ม.ต้น ปรนัย 5 ตัวเลือกสําหรับ ม.ต้น
ตอนที 2 ข้อสอบแบบเขียนตอบ
7. การวิจยั ชันเรี ยน
8. จัดทําแบบบันทึกผลการพัฒนาผูเ้ รี ยน (แบบ ป.พ. 5)
9. บันทึกชือนักเรี ยนเพิม ในแบบ ป.พ. 5 กรณี มีนกั เรี ยนขอเข้าเรี ยนระหว่างภาคเรี ยน
10. ส่ งรายชือนักเรี ยนทีไม่มีสิทธิ สอบ กรณี ทีนักเรี ยนมีเวลาเรี ยนไม่ถึงร้อยละ แปดสิ บ
11. คุมสอบตามคําสังของทางโรงเรี ยน
หมายเหตุ ส่ งงานต่างๆทีจัดทําตามปฏิทินปฏิบตั ิการฝ่ ายวิชาการ
การสอบวัดผล
ระดับโรงเรียน
1. ส่ งข้อสอบต้นฉบับก่อนทําการสอบ 1 สัปดาห์
2. จัดทําข้อสอบให้เสร็จก่อนวันทําการสอบอย่างน้อย 1 วัน กํากับหมายเลขข้อสอบ
จัดข้อสอบใส่ ซองตามจํานวนนักเรี ยน และห้องสอบ
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3. หลังการสอบผูส้ อบรับกระดาษคําตอบไปตรวจ กรอกคะแนนลงในแบบ ป.พ. 5
4. วิเคราะห์ขอ้ สอบตามโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ สอบ
สอบ Pre - O-net
1. กลุ่มสาระส่งตัวแทนครู ออกข้อสอบตามแนวของข้อสอบ O-net นําส่ งและไป
คัดเลือกทีเขตพืนที
2. แต่ละกลุ่มสาระจัดทําข้อสอบ Pre - O-net เพือสอบตามตารางสอบตามจํานวนครัง
ตามนโยบายของเขตพืนที
3. วิเคราะห์ขอ้ สอบ Pre - O-net ตามโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ สอบที สพม.กําหนด
งานตามโครงการ ปฏิบตั ิตามคําสังทีได้รับมอบหมาย
งานหัวหน้ ากลุ่มสาระ
1. ตรวจสอบกํากับติดตามการปฏิบตั ิงานของครู ในกลุ่มสาระฯ
2. รวบรวมงานต่างๆทีครู ในกลุ่มสาระฯจัดทําส่ งฝ่ ายวิชาการตามปฏิทินปฏิบตั ิการฝ่ าย
วิชาการในแบบกํากับติดตาม
3. ส่ งแบบ 2 ม. เมือเสร็จสิ นการสอบปลายภาคเรี ยน
4. สรุ ปผลการดําเนินการส่ งทีฝ่ ายวิชาการ
การส่ งผลสอบปลายภาคของผู้สอน
1. ครู ทีสอนจัดทําแบบบันทึกผลการพัฒนาผูเ้ รี ยน (แบบ ป.พ. 5)ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ทงภายในเล่
ั
ม และหน้าปก ต้องผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้ากลุ่มก่อนส่ ง
2. เขียน(ลอก)ผลการเรี ยนลงในแบบรายชือส่งผลการเรี ยนแต่ละชันในช่อง
เก็บ กลาง ปลาย รวม ผลการเรี ยน ลงชือครู สอน ผูต้ รวจทาน (จัดทําห้องละ 3 ชุด)ต้องผ่าน
การตรวจสอบจากหัวหน้ากลุ่ม
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3. ครู ทีสอนวิชาเดียวกันรวมสรุ ปด้วยกันเรี ยงจากห้องที 1 จนถึงห้องที 10 มีแบบสรุ ป
รายงานปะหน้าแยกให้ครบทุกชุดทัง 3 ชุด
4. นักเรี ยนทีขาดสอบ ระหว่างภาค ปลายภาค ได้ผลการเรี ยน ร
5. นักเรี ยนทีไม่ส่งงาน หรื อ ผลการสอบ จุดประสงค์ ไม่ครบตามตัวชีวัด ไม่สามารถ
ตัดสิ นผลการเรี ยนได้ ได้ผลการเรี ยน ร โดยครู ผสู้ อนเขียนใบขออนุญาตติด ร เสนอ
ผูอ้ าํ นวยการ โดยผ่านฝ่ ายวิชาการ
6. นักเรี ยนที ไม่มีสิทธิ สอบ และไม่ดาํ เนินการเพิมเวลาเรี ยน เพือมีสิทธิสอบ
ได้ผลการเรี ยน มส.
7. ในกรณี นกั เรี ยนมีผลสอบไม่ผา่ น ให้ครู ผสู้ อนเขียนรายชือนักเรี ยนลงในแบบควบคุม
ผลการเรี ยน 0 ร มส. มผ วิชาละ 3 ชุด เรี ยงรายชือในชุดเดียวกันทุกห้องทีสอนในวิชา
เดียวกัน เขียนเลขประจําตัวนักเรี ยนทุกคนทีติด 0 ร มส มผ ส่ งพร้อมผลการเรี ยน
8. จัดทําแบบ 1 ม. ลงชือครู ทีสอนให้เรี ยบร้อยส่ งวิชาการ วิชาละ 2 ชุด
9. กรอก BookMark ให้ครบวิชา และห้องทีสอน คือ กรอกคะแนน เก็บ กลาง ปลาย
รวม ผลการเรี ยน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์เขียน ให้ครบถ้วน
หมายเหตุ ส่ งงานต่างๆทีจัดทําตามปฏิทินปฏิบตั ิการฝ่ ายวิชาการ
การดําเนินการแก้ไขผลการเรียน
1. ผลการเรี ยนผิด หรื อคลาดเคลือนจากการกรอก BookMark ของผูส้ อน
ครู ผสู้ อนต้องบันทึกขอแก้ผลการเรี ยน ในแบบบันทึกขอแก้ผลการเรี ยนเสนอผูอ้ าํ นวยการ
โดยผ่านฝ่ ายวิชาการ (ครู ผสู้ อนดําเนินการจนครบขันตอนทีผูอ้ าํ นวยการอนุญาต ) แล้วครู ผสู้ อน
นําผลการอนุญาตแจ้งเจ้าหน้าทีฝ่ ายวิชาการเพือแก้ไขผลการเรี ยนใน BookMark ของผูส้ อน
ต่อไป
2. ในกรณี นกั เรี ยนมีผลสอบไม่ผา่ น ตามรายชือในแบบควบคุมผลการเรี ยน 0 ร
มผ ทีครู ประจําวิชาส่ งพร้อมผลการเรี ยน นักเรี ยนทีไม่ผา่ นจะยืนแบบขอแก้ผา่ นฝ่ ายวิชาการ

แล้วนําแบบขอแก้ไปขอแก้กบั ครู ทีสอน ครู รับลงทะเบียนแก้ มอบหมายงาน หรื อสอบ จนผล
การเรี ยนผ่านตามข้อตกลง
3. ครู ส่งผลการสอบแก้ผลการเรี ยน 0 ร มผ ด้วยตัวเองตามแบบรายงานผลการสอบ
แก้ตว้ และบันทึกการส่ งในแบบส่ งผลการสอบแก้ผลการเรี ยน
4. กรณี ทีผลการเรี ยน มส. นักเรี ยนจะยืนแบบขอลงทะเบียนเรี ยนซํา
5. แล้วนําแบบลงทะเบียนเรี ยนซําไปขอแก้กบั ครู ทีสอน ครู รับลงทะเบียนแก้
มอบหมาย
งาน และสอบ จนผลการเรี ยนผ่านตามข้อตกลง ครู ส่งผลการสอบแก้ผลการเรี ยน มส. ด้วย
ตัวเองตามแบบรายงานผลการสอบแก้ตว้ และบันทึกการส่งในแบบส่งผลการสอบแก้ผลการ
เรี ยน
6. ถ้านักเรี ยนยังมีผลการเรี ยน การเรี ยน 0 ร มส. มผ ทางโรงเรี ยนโดยผูอ้ าํ นวยการ
ร่ วมกับฝ่ ายวิชาการจะกําหนดการเชิญผูป้ กครองทําข้อตกลงสัญญาแก้ไขจนกว่าจะแก้ตว้ ผ่านทุก
วิชา
7. ถ้านักเรี ยนยังมีผลการเรี ยน การเรี ยน 0 ร มส. มผ อีกนักเรี ยนไม่ได้สอบปลาย
ภาคตามกําหนดแรกพร้อมเพือน

