
ระเบียบการ ปี 2562 

ช่วงทดลองใช้ ปัจจุบัน – 30 ม.ค.  (ช่วงทดลองจะไม่มีผลจริง) 

เร่ิมใช้จริง 15 ก.พ.2562 (โปรดอ่านเพ่ือสิทธ์ิของท่าน) 

ระเบียบการ เซ็นช่ือ  (เงนิเดือนเล่ือน) 

1. เด็กไมไ่ด้เซ็นช่ือ หรือครูไมไ่ด้เซ็นช่ือ เงินเดือนของเดก็คนนัน้ๆ(เป็นรายบคุคล) จะเลือ่นไปเดอืนถดัไป 

2. ตดัยอดเงินเดือนทกุวนัท่ี 25 ของเดือน และจ่ายครูภายใน 1-5 ของเดือนถดัไป 

3. ห้ามปลอมลายเซ็นนกัเรียนเด็ดขาด  

กรณี นักเรียนก าลังจะหมดคอร์สเรียน 

     เมื่อนกัเรียนก าลงัจะหมดคอร์ส โดยถ้าน้องเหลอื อีก 2 ชม สดุท้าย (ไมน่บัชดเชยเพราะระเบยีบใหมต้่องนดัชดเชยภายใน

คอร์สเทา่นัน้) ให้ครูทกุทา่น แจ้งนร. และแจ้งพี่เดียร์ผา่น ไลน์ธุรการ โรงเรียน ทกุครัง้ และย า้วา่ แจ้งผ่านไลน์ธุรการ โรงเรียน

เท่านัน้ ช่องทางเดียวนะครับ  (ไมรั่บแจ้งผา่นการพดูคยุหรือผา่นไลน์สว่นตวัครูเดียร์) 

 

สอนไม่ครบ เดือนละ 4 ช่ัวโมง (เงนิเดือนเล่ือน) 

1. นกัเรียนในทกุกรณีคอร์ส จะต้องเรียนให้ครบอยา่งน้อย เดือนละ 4 ชม  

2. ในกรณีที่นกัเรียนลา หรือครูลา ทางครูจะต้องประสานนดัหมายเดก็ให้เรียนชดเชยให้ครบ โดยการวางแผนลว่งหน้า 

ให้เรียบร้อย   

3. กรณีที่ครูต้องลา และจะให้ครูทา่นอื่นมาสอนแทน สามารถท าได้ 

4. การหาครูมาสอนแทน ต้องแจ้งไลน์ธุรการทกุครัง้ 

5. เด็กนกัเรียนคนไหนสอนไมค่รบ 4 ชม จะเลือ่นเงินเดือนออกไป เป็นรายบคุคล  

 

กรณี ครู ลาสอนกะทนัหนั (ไม่ได้ลาล่วงวัน1วัน ในเวลาท าการ) 

ระเบียบปฏิบตัิ  

- ครูต้องรับผิดชอบคาบเรียนนัน้ๆ โดยชดเชยให้นกัเรียนตามปกต ิในวนัท่ีไม่ได้สอน และ ครูต้อง สอนฟรี เพิ่ม 1 ชัว่โมง 

ให้กบันกัเรียนเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบ โดยไมรั่บคา่ตอบแทน ในคาบนี ้

- ในกรณีที่ครูหาคนสอนแทนได้ จะต้องแจ้งพีเ่ดยีร์ก่อนทกุครัง้ และไมต้่องสอนชดเชยหรือรับผิดชอบสอนฟรีใดๆ 

 

 

 



กรณี เดก็ ไม่ลาล่วงหน้า  

ระเบียบปฏิบตัิ  

- กรณีนกัเรียนไมล่าลว่งหน้า 1 วนั ครูมีสทิธ์ิตดัชัว่โมงนกัเรียนได้ โดยไมต้่องแจ้งนกัเรียนลว่งหน้าแตค่รูต้องแจ้งพ่ี

เดียร์ผา่นไลน์ธุรการ ก่อนทีจ่ะมาเซ็นเพื่อตดัชัว่โมง ทกุครัง้ หลงัแจ้งแล้วจงึมาเซ็นช่ือแล้วเขียนวา่ “ตดั”  

- กรณี นกัเรียนลากะทนัหนั แล้วครูเห็นวา่เป็นด้วยอบุตัเิหต ุถ้าครูไมต้่องการจะตดัชัว่โมง ให้แจ้งทางไลน์ธุรการ 

ทางธุรการจะแจ้งนกัเรียนให้วา่ ครูนัน้ได้เห็นใจนกัเรียนและไมต่ดัชัว่โมงการเรียน 

การนัดนักเรียนชดเชย (3ขัน้ตอน) 

1. เช็คเวลาตนเองและห้องเรียนจากใน Google drive 

2. เช็คเวลานกัเรียนด้วยตนเอง  

3. แจ้งจองห้องและเวลา กบั Line ธุรการ 

** การชดเชย จะต้องอยูภ่ายในคอร์สเรียนเทา่นัน้ ไมส่ามารถนดัหลงัคอร์สเรียนหมดแล้วได้** 

 

การชดเชยให้ครูควรค านงึถึง ตารางเรียนของนกัเรียนและห้องเรียนด้วย  เพราะนกัเรียนบางคน เรียนหลายวชิา หรือ

บางคนมีเง่ือนไขวา่ มาได้วนัเดยีว  ฉะนัน้ แนะน าวา่ครูทกุทา่นควรรู้วา่เด็กของทา่นนัน้ มีเวลาทีจ่ะเดินทางมาเรียนในช่วงไหน

อยา่งไรบ้าง ทา่นถงึจะสามารถชดเชยการเรียนอยา่งมีประสทิธิภาพ  

ครูทกุคนสามารถเช็คตารางสอนได้ที่ Google drive (ใครท าไมเ่ป็นติดตอ่พี่เดียร์หรือไลน์ธุรการก็ได้) 

A1 = ห้องใหญ่ชัน้ 1    A2 = ห้องเลก็ใต้บนัได ชัน้1   Drum = ห้องกลอง  

P1,P2 = เปียโนห้อง ชัน้2 P3,P4 = เปียโนไฟฟา้ ชัน้2 L = ห้องใหญ่ชัน้ 2 

T1 = ชัน้สามห้องแรก(เหลอืง) T2 = ชัน้สามห้องสอง(ฟา้)  T3 = ชัน้สามห้องสาม(เขยีว) T4 = ชัน้สามกลองไฟฟา้ 

 

จนัทร์ องัคาร พธุ  พฤหสั ศกุร์ เสาร์ อาทิตย์ 

โรงเรียนปิด โรงเรียนปิด เปิด 16.30 – 20.00 เปิด 16.30 – 20.00 เปิด 16.30 – 20.00 เปิด 9.00 – 20.00 เปิด 9.00 – 20.00 

 

 

 

กรณี นักเรียนไม่ค่อยมีเวลา ท าให้มาชดเชยได้ยาก 

 อนัดบัแรก ก็แนะน าวา่ทัง้เด็กและครูไมค่วรท่ีจะงดการเรียนการสอน  และล าดบัตอ่ไปคือให้ พานกัเรียนมาคยุกบัพ่ี

เดียร์ที่เค้าเตอร์เพื่อ จดัเวลาชดเชยอีกครัง้   

 



 

** การมาสอนสาย ** (เงนิเดือนเล่ือน) 

 เนื่องด้วยครูหลายทา่นมาสอนสาย อยา่งตอ่เนื่อง ทางโรงเรียนจงึอยากให้ทกุทา่นช่วยปรับเวลาและอพัสกิลในการ

รักษาเวลา ดงันี ้โดย  มาก่อนเวลา 5 นาที   หมายความวา่ กรณี ถ้ามีสอน 9.00  จะต้องถึง โรงเรียนก่อนเวลา 8.55 เทา่นัน้  

ถ้าถงึ โรงเรียน 8.56 -8.59 จะถงึวา่มาสาย  

ล าดบัท่ี 1  = กรณีมาสาย - เตือน 1   

ล าดบัท่ี 2  = กรณีมาสาย - เตือน 2 

ล าดบัท่ี 3  = จะเลือ่นการจ่ายเงินเดือน ออกไป ไปจ่ายเดือนถดัไป 

ล าดบัท่ี 4 = กลบัไป ล าดบัท่ี 1 (ถ้าโดนเลือ่นเงินเดือนอีกครัง้ จะใช้เง่ือนไขของ ล าดบัท่ี5 แทน) 

ล าดบัท่ี 5 = จะเลือ่นการจา่ยเงินเดือนเป็นเดือนถดัไป 

ล าดบัท่ี 6 = เรียกคยุเพื่อพิจารณา ความสามารถในการท างานอีกครัง้ 

เวลาในการสอน 

 เวลาการสอนเป็น 55 นาที ตวัอยา่งเช่น เร่ิมเรียน 13.00 จะเลกิที่ 13.55 และ 5 นาทีก่อนออกจากห้อง ให้ใช้เวลานัน้ๆ

ให้ครู ให้การบ้านหรือพดูคยุตา่งๆ นะครับ จะได้ไมเ่ลยเวลาของครูทา่น ถดัไป 

 

การสอนเลยเวลา 

 การสอนเลยวา่นัน้ก็มีข้อดี ท่ีเป็นการแสดงถึงความตัง้ใจในการสอนหรือเพลนิมากจนเลยเวลา แตข่อให้ครูทกุทา่น

สอบถามนกัเรียนของทา่นด้วยวา่ มีคาบเรียนตอ่หรือไม ่เพราะจะได้ไมช่นกบัคาบเรียนของครู คนถดัไป  

 

รอนักเรียนที่ห้องเรียน 

1. มาตราการปกติ ครูควรมารับนักเรียนที่ด้านล่างและ พานักเรียนเซน็ชื่อก่อนขึน้ห้อง 

2. ส าหรับครูที่ ให้นกัเรียนขึน้ไปหาที่ห้องเลยสามารถท าได้ แตค่วรจะต้องประสานกบันกัเรียนเองทกุครัง้ 

2.1 กรณีครูให้นกัเรียนไปหาที่ห้องเลย  แล้วคลาดกนั ท าให้การเรียนการสอนเร่ิมเลท ออกไปในกรณีนี ้ครูมีความผิด จะต้องนดั

เด็กชดเชย เวลาอื่นๆ อีกครัง้ และต้องแจ้งในไลน์ธุรการ วา่ครูจะนดัเด็กชดเชยอยา่งไร 

ปล.เนื่องด้วยเค้าเตอร์ มีติดตอ่งานตลอดทัง้วนั ทางพี่เดียร์จะไมแ่จ้งเตือนเดก็ให้ขึน้ไปบนห้องทีค่รูรอ นะครับ  

 

 

 

 

 



รายงานผลการเรียน  

รายงานด้วยวีดีโอ ทกุๆ เดือน ครูทกุทา่น ในการสอนเคร่ืองปฏิบตัิดนตรี ทัง้ตวิและไมไ่ด้ตวิ จะต้องสง่วดีีโอไปท่ี
ไลน์ธุรการ เพื่อรายงานความคืบหน้าการเรียน  สามารถสง่ได้มากกวา่ 1 วีดีโอ ความยาวไมค่วรเกิน 2-3 นาที เป็นลกัษณะ

พดูคยุ หรือการแสดงของนกัเรียนก็ได้ (ส่งก่อนวนัที่ 15 ของเดอืน) บริหารเวลาดีดีนะครับ **ยกเว้นทฤษฏี โสต ไมต้่องท า** 

กรณีไมส่ง่ ครัง้ที่ 1 = เตือน 

กรณีไมส่ง่ ครัง้ที่ 2 = เตือน  

กรณีไมส่ง่ ครัง้ที่ 3 = เลือ่นช าระเงินเดือน ไปเดือนถดัไป 

กรณีไมส่ง่ ครัง้ที่ 4 = เรียกคยุเพือ่พิจารณา ความสามารถในการท างานอกีครัง้ 

 
ระเบียบการใช้ห้องเรียน 

เมื่อใช้ห้องเรียนใดๆ ก็ตาม จะต้องปิดไฟชกัปลัก๊ในห้องเรียนทัง้หมด และเก็บอปุกรณ์เข้าทีจ่ดัระเบยีบให้เรียบร้อย 

กรณีน าน า้อาหาร เข้าไปรับประทานในห้องเรียน จะต้องน าออกมาทกุครัง้ ** ห้องเปียโน ห้ามน าอาหารและน า้เข้าไป ** 

1. ใช้ห้องเพื่อกิจสว่นตวั 50 บาท / ชัว่โมง  

2. ขยะทิง้ในห้อง 100 บาท / ชิน้ 

3. ลมืปิดไฟถอดปลัก๊ ลมืปิดแอร์ 100 บาท 

 

**รวมยอดหกัในเงินเดือนสิน้เดือน** 

มาตราการจัดการเดก็ตวิสอบ 

1. ด าเนินการเรียนการสอน จดักลุม่ไลน์  

2. เด็กไมส่ง่งาน พฤติกรรมไมด่ี ให้ แท็ก ครูเดยีร์เป็นการรายงาน ครัง้ที่ 1 (ครูเดียร์แจ้ง ผู้ปกครอง) 

3. เด็กไมส่ง่งาน พฤติกรรมไมด่ี ให้ แท็ก ครูเดยีร์เป็นการรายงาน ครัง้ที่ 2 (ครูเดียร์แจ้ง ผู้ปกครอง) 

4. เด็กไมส่ง่งาน พฤติกรรมไมด่ี ให้ แท็ก ครูเดยีร์เป็นการรายงาน ครัง้ที่ 3 (เชิญผู้ปกครอง มาคยุ) 

5. ถ้า ครูเดียร์มกีารได้คยุกบัผู้ปกครองแล้ว ให้มีการเรียนตอ่ จะวนกลบัไปข้อที่ 2 อีกครัง้ 

 (ถ้ายงัไมส่ง่อกี ก็หยดุการเรียน) 

 

** กรณี ครู ไมส่ัง่การบ้านในไลน์ และ ไมแ่ท็ก เวลาเด็กขีเ้กียจ ทางครูเดียร์จะขอเรียกคยุเป็นการสว่นตวั ** 

 

Line กลุ่ม ของครูสอนตวิสอบ(ทุกวชิา ปฏิบัต ิทฤษฏี โสต) 



 ส าหรับครูที่รับหน้าที่ในการสอนเด็กตวิสอบ จะต้องท าไลน์กลุม่ในวิชานัน้ๆ ท่ีรับผิดชอบ และสัง่การบ้าน หลงัสอน

เสร็จ ซึง่ในไลน์นัน้ๆ จะต้องมีไลน์ครูเดียร์เข้าไปอยูด้่วย เพื่อจะได้ติดตามการท างานของครูอยา่งใกล้ชิด 

(กรณี ไมม่ีไลน์กลุม่ ถือวา่เป็นความผิดของครูผู้สอนนะครับ)  

 

การแจ้งเตือนใน Line กลุ่ม 

 กรณีที่นกัเรียนของทา่น มีพฤติกรรมไมส่ง่งาน ไมรั่บผิดชอบ ให้ครู แท็ก ครูเดียร์และแจ้งในทนัที  ยกตวัอยา่งเช่น 

สัง่งาน ทกุวนั ตัง้แต ่จนัทร์  แตพ่อวนัพธุ น้องยงัไมส่ง่ ให้ครูแท็ก ไลน์ครูเดียร์และแจ้งได้เลยวา่น้องไมส่ง่งานครับ  

กรณีที่ครู ไมแ่ท็ก จะถือละเลยหน้าที่ขอตนเอง ยงัไงก็ใสใ่จเด็กของทา่นด้วยนะครับ  

 

รายงานการสอน Google drive (ส่วนนีเ้ป็นของครูติว ทฤษฏี และโสต ทกัษะ) ยกเลกิ 

 อยา่ลมืลงรายละเอยีดการสอนให้เรียบร้อย ทกุคาบเรียนนะครับ และคอยอฟัเดท % การสอน ให้ด้วย จะได้ทราบถึง

พฒันาการ 

ครูทา่นใดมีข้อสงสยัอยา่งไร สอบถามผา่น ไลน์ธุรการได้เลยนะครับ  

ขอขอบคุณ ครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ในการปรับปรุงครัง้นี ้
 


