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ชื่่�อนัักเรีียนั ...................................................... นัามสกุล................................

เลขประจำำ�ตััว ...................................................... ชั้ั�น ......................../ ..................

ที่่�อยู่่�ปัจำจำุบัันบั้�นเลขที่่�........ หมู่่�ที่่�........... บั้�น.............. ตัำ�บัล................... อำ�เภอ.................... 

จำังหวัด............................ รหัสไปรษณี่ยู่์ ..................... เบัอร์โที่ร.......................................

ชั้่�อผู้่้ปกครองนักเรียู่น ................................................ เบัอร์โที่ร.......................................

มู่่สถ�นะเป็น............................................................ ของนักเรียู่น...................................

ชั้่�อผู้่้ปกครองนักเรียู่น ................................................ เบัอร์โที่ร.......................................

มู่่สถ�นะเป็น............................................................ ของนักเรียู่น...................................

ชั้่�อคร่ที่่�ปรึกษ� ........................................................ เบัอร์โที่ร.......................................

ชั้่�อคร่ที่่�ปรึกษ� ........................................................ เบัอร์โที่ร.......................................
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บันทึกข้อตกลงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการสอบ O - NET

นักเรียนชัั้�นมัธยมศึึกษาปีีที� ....... ปีีการศึึกษา .....................................

โรงเรียนเตรียมอุดมศึึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

วัันที�.................. เดือน.......................... พ.ศึ. .................................

ระหว่่าง  ผู้้�อำำานว่ยการโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี ผู้้�รับข้�อำตกลง

และ............................................................................นักเรียนชัั้�นมัธยมศึึกษาปีีทีี่�............./................ผู้้�ที่ำาข้�อำตกลง

 ๑. บันที่ึกข้�อำตกลงนี� ใชั้�เปี็นข้�อำตกลงในการยกระดับผู้ลการสอำบ O - NET ข้อำงนักเรียนชั้ั�นมัธยมศึึกษา 

  ปีีที่ี�........... ปีีการศึึกษา...................... โรงเรียนเตรียมอำุดมศึึกษาพััฒนาการ อำุดรธานี

 ๒. ข้�าพัเจ�า ข้อำให�คำามั�นสัญญาว่่า จะพัยายามและตั�งใจในการศึึกษาเล่าเรียนเพืั�อำยกระดับผู้ลสัมฤที่ธิ ์

  ที่างการเรียนและผู้ลการสอำบ O - NET ข้อำงตัว่ข้�าพัเจ�าเพัื�อำเปี็นเกียรติปีระว่ัติและคว่ามภาคภ้มิใจ 

  ข้อำงตัว่ข้�าพัเจ�า บิดา - มารดา และสถานศึึกษาตลอำดจนผู้้�ที่ี�เกี�ยว่ข้�อำงกับข้�าพัเจ�าทีุ่กคน

 ๓. ผู้้�ที่ำาข้�อำตกลงและผู้้�รับข้�อำตกลง ได�เข้�าใจในสาระสำาคัญข้อำงข้�อำตกลงและเห็นตรงกันแล�ว่จึงได� 

  ลงลายมือำชั้ื�อำไว่�เปี็นหลักฐาน

ลงชืั้�อำ                                               ผู้้�ที่ำาข้�อำตกลง

     (...........................................................)

ลงชืั้�อำ                                               

    (...........................................................)

                         ผู้้�ปีกครอำง
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คำำานำา

 ค้่มือำนักเรียนและผู้้�ปีกครอำงนักเรียนโรงเรียนเตรียมอำุดมศึึกษาพััฒนาการ อำุดรธานี จัดที่ำาข้ึ�น โดยมี

ว่ตัถปุีระสงค์สำาคญั เพืั�อำให�นกัเรยีนและผู้้�ปีกครอำงได�ศึึกษาและรบัร้�เกี�ยว่กบัเนื�อำหาสาระในด�านต่าง ๆ  ข้อำงโรงเรยีน 

เชั้่น ปีระว่ัติคว่ามเปี็นมาข้อำงโรงเรียน หลักส้ตรและแนว่ปีฏิบัติในการเรียน แนว่ปีฏิบัติตนข้อำงนักเรียน การได�รับ

บริการต่าง ๆ จากโรงเรียนตามโครงสร�างการบริหารงานโรงเรียน ซึ�งปีระกอำบไปีด�ว่ย กลุ่มบริหารว่ิชั้าการ  

กลุม่บรหิารงานบคุคล กลุม่บรหิารงบปีระมาณ กลุ่มบรหิารที่ั�ว่ไปีและกลุม่บรหิารกจิการนกัเรยีน โดยงานในกลุม่

ต่าง ๆ เหล่านี�เปี็นงานที่ี�เกี�ยว่ข้�อำงสัมพัันธ์ระหว่่างนักเรียนและผู้้�ปีกครอำงที่ี�จะต�อำงปีฏิบัติและรับร้�ร่ว่มกัน  

อำนัจะนำาไปีส้ค่ว่ามภาคภม้ใิจและการปีฏบิตัทิี่ี�ถก้ต�อำงเกดิปีระโยชั้น์กบัที่กุฝ่าย หากมปัีีญหาอำปุีสรรคกจ็ะสามารถ

ร่ว่มกันแก�ไข้ปีัญหาได�อำย่างมีปีระสิที่ธิภาพั

 หว่ังเปี็นอำย่างยิ�งว่่าค้่มือำนักเรียนและผู้้�ปีกครอำงโรงเรียนเตรียมอำุดมศึึกษาพััฒนาการ อำุดรธานีเล่มนี� 

จะเป็ีนส่ว่นหนึ�งในการสร�างคว่ามเข้�าใจอัำนดีระหว่่างโรงเรยีน นกัเรยีนและผู้้�ปีกครอำง ซึ�งถอืำได�ว่่าเป็ีนปัีจจยัสนบัสนนุ

ส่งเสริมให�บรรลุจดุมุง่หมายข้อำงการจัดการศึึกษาตามหลกัสต้รแกนกลางการศึกึษาขั้�นพัื�นฐาน พัทุี่ธศึกัราชั้ ๒๕๕๑ 

และการพััฒนาโรงเรียนส้่มาตรฐานสากลต่อำไปี

 สุดที่�ายนี�ข้อำอำำานาจคุณพัระศึรีรัตนตรัยและสิ�งศัึกด์ิสิที่ธิ์ทัี่�งหลาย โดยเฉพัาะอำย่างยิ�งพัระบารมีข้อำง 

อำงค์พัระบาที่สมเด็จพัระเจ�าอำย้่หัว่ และสมเด็จพัระนางเจ�าฯ พัระบรมราชั้ินี จงอำำานว่ยอำว่ยพัรให�ทีุ่กที่่าน 

มีคว่ามสุข้คว่ามเจริญ สมหว่ังในสิ�งที่ี�ปีรารถนาตลอำดไปีทีุ่กปีระการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
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สารบััญ
หน้า

ปีระวััติโรงเรียนเตรียมอุดมศึึกษาพัฒนาการ อุดรธาน ี ๖

ที�ดินและอาคารสถานที�ของโรงเรียนในปีัจจุบัน ๗

ปีระวััติศึาลป่ี�ขุนราม ๘

ตราปีระจำาโรงเรียนเตรียมอุดมศึึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ๙

วิัสัยทัศึน์ (VISION) / พันธกิจ (MISSION) / เป้ีาปีระสงค์ (AIM) ๙

กลยุทธระดับโรงเรียน / มาตรฐานการศึึกษา ของสถานศึึกษา ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔ ๑๐

รายนามผ่้บริหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึึกษาพัฒนาการ อุดรธานี จากอดีต - ปีัจจุบัน ๑๒

ทำาเนียบคร่และบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ๑๓

  คณะกรรมการสถานศึึกษาขั้�นพืั�นฐาน ๑๓

  ฝ่ายบริหาร ๑๔

  กลุ่มสาระการเรียนร้�คณิตศึาสตร์ ๑๕

  กลุ่มสาระการเรียนร้�สุข้ศึึกษาและพัลศึึกษา ๑๕

  กลุ่มสาระการเรียนร้�วิ่ที่ยาศึาสตร์และเที่คโนโลยี ๑๖

  กลุ่มสาระการเรียนร้�ภาษาต่างปีระเที่ศึ ๑๗

  กลุ่มสาระการเรียนร้�สังคมศึึกษา ศึาสนา และวั่ฒนธรรม ๑๘

  กลุ่มสาระการเรียนร้�การงานอำาชีั้พั ๑๘

  กลุ่มสาระการเรียนร้�ภาษาไที่ย ๑๙

  กลุ่มสาระการเรียนร้�ศิึลปีะ ๑๙

  กิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียน / กลุ่มงานสนับสนุน ๒๐

  ล้กจ�างปีระจำาและล้กจ�างชัั้�ว่คราว่ ๒๐

แผนผังบริเวัณโรงเรียน ๒๑

โครงสร้างการบริหารงาน ๒๒

กลุ่มบริหารวัิชั้าการ ๒๓

  โครงสร�างการบริหารกลุ่มบริหารวิ่ชั้าการ ๒๔

  โครงสร�างเว่ลาเรียนตามหลักส้ตรขั้�นพืั�นฐานพุัที่ธศัึกราชั้ ๒๕๕๑ ๒๕

  เกณฑ์์การจบหลักส้ตรระดับมัธยมศึึกษาตอำนต�น ๒๕

  เณฑ์์การจบหลักส้ตรระดับมัธยมศึึกษาตอำนปีลาย ๒๕

  โครงสร�างหลักส้ตรการเรียนมัธยมศึึกษาตอำนต�น (๑ - ๓) ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ๒๖

  โครงสร�างหลักส้ตรการเรียนมัธยมศึึกษาตอำนปีลาย (๔ - ๖) ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ๒๙

  ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี ว่่าด�ว่ยการวั่ดและปีระเมินผู้ล

  การเรียนตามหลักส้ตรแกนกลางการศึึกษาข้ั�นพัื�นฐาน พัุที่ธศึักราชั้ ๒๕๕๑ (พั.ศึ. ๒๕๖๒)  ๓๒
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สารบััญ (ต่อุ)

หน้า

  แนว่ปีฏิบัติการวั่ดและปีระเมินผู้ลการเรียนร้� ๔๖ 

 ภาคผู้นว่ก ๗๐

กลุ่มบริหารงบปีระมาณ แผนงานและสารสนเทศึ ๗๒

  โครงสร�างการบริหารกลุ่มบริหารงบปีระมาณ แผู้นงานและสารสนเที่ศึ ๗๓

  เกณฑ์์การจัดสรรงบปีระมาณและแนว่ที่างการดำาเนินงาน ๗๔

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๗๙

  โครงสร�างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล ๘๐

  ภาระงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ๘๑

  ข้�อำม้ลบุคลากรข้อำงสถานศึึกษา ๘๒

กลุ่มบริหารทั�วัไปี ๘๔

  โครงสร�างการบริหารกลุ่มบริหารทัี่�ว่ไปี ๘๕

  งานอำาคารสถานทีี่� ๘๖

  งานอำนามัยโรงเรียน ๘๖

  งานโภชั้นาการ ๘๘

  งานปีระชั้าสัมพัันธ์ ๘๙

  งานสาธารณ้ปีโภค ๘๙

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ๙๑

  โครงสร�างการบริหารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ๙๒

  หน�าทีี่�และสิที่ธิข้อำงนักเรียน  ๙๔

  แนว่ปีฏิบัติตัว่ข้อำงนักเรียน ๙๕

  ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี

  ว่่าด�ว่ย การพักพัาโที่รศัึพัท์ี่เคลื�อำนทีี่� มาโรงเรียน พั.ศึ. ๒๕๖๒ ๑๐๓

  ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี

  ว่่าด�ว่ยการคุมปีระพัฤตินักเรียน พั.ศึ. ๒๕๕๘ ๑๐๕

  ระเบียบข้�อำบังคับ ว่่าด�ว่ยเครื�อำงแต่งกายข้อำงนักเรียน

  โรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี พั.ศึ. ๒๕๕๘ ๑๑๒

  ระเบียบกระที่รว่งศึึกษาธิการ ว่่าด�ว่ยการไว่�ที่รงผู้มข้อำงนักเรียน พั.ศึ. ๒๕๖๓ ๑๑๖

  แนว่ปีฏิบัติข้อำงนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี ๒๕๕๘ ๑๑๘

  กิจกรรมหน�าเสาธง ๑๒๒

  ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี

  ว่่าด�ว่ยการเลือำกตั�งคณะกรรมการสภานักเรียน พั.ศึ. ๒๕๖๒ ๑๒๖
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ประวัติ
โรงเรียนเตรียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานี

 โรงเรียนเตรียมอำุดมศึึกษาพััฒนาการ อำุดรธานีเดิมชืั้�อำโรงเรียนบ�านผืู้อำพัิที่ยาสรรค์ตั�งขึ้�นเมื�อำว่ันทีี่� ๑๙ 

พัฤษภาคม พั.ศึ. ๒๕๑๓ ในระยะแรกได�อำาศึัยโรงเรียนบ�านผู้ือำซึ�งเปี็นโรงเรียนปีระถมศึึกษาตอำนปีลายเปี็นสถานที่ี�

เรียนหนังสือำ มีห�อำงเรียน ๒ ห�อำงเรียน นักเรียนจำานว่น ๘๔ คน คร้ใหญ่คนแรกคือำ นายตุ�ม สิงหที่อำงก้ล ซึ�งในข้ณะนั�น

ดำารงตำาแหน่งคร้ใหญ่โรงเรียนบ�านผืู้อำ และรักษาการในตำาแหน่งคร้ใหญ่โรงเรียนบ�านผืู้อำพัิที่ยาสรรค์ด�ว่ย ต่อำมา

จังหว่ัดอำุดรธานีได�แต่งตั�งนายสายัณห์ สิริขั้นธ์ มาดำารงตำาแหน่งคร้ใหญ่ เมื�อำว่ันทีี่� ๑๖ ตุลาคม พั.ศึ. ๒๕๑๓  

หลงัจากนั�นไม่นานกรมสามญัศึึกษาได�จดัสรรงบปีระมาณเพืั�อำก่อำสร�างอำาคารเรยีนใหม่ แบบ ๒๑๒ ในบริเว่ณทีี่�ดนิ

แปีลงที่ี�ติดกับโรงเรียนบ�านผู้ือำ ซึ�งได�ยุบรว่มกันแล�ว่ย�ายมาเรียนที่ี�อำาคารใหม่ จนเว่ลาผู้่านมาได�ปีระมาณ ๗ เดือำน 

ก็เกิดเหตุไฟไหม�อำาคารเรียนที่ี�สร�างใหม่ที่ั�งหลัง เมื�อำว่ันที่ี� ๒๒ พัฤศึจิกายน พั.ศึ. ๒๕๑๔ ดังนั�นจึงต�อำงย�ายนักเรียน

ไปีอำาศัึยเรียนทีี่�โรงเรียนชุั้มชั้นบ�านผืู้อำ (ปีัจจุบันโรงเรียนอำนุบาลบ�านผืู้อำ) เปี็นการชัั้�ว่คราว่ ในวั่นทีี่� ๑๐ ตุลาคม 

พั.ศึ. ๒๕๑๕ กรมสามัญศึึกษาได�แต่งตั�งให� ว่่าที่ี�ร�อำยตรี สมภพั พัันธุมโน มาดำารงตำาแหน่งคร้ใหญ่ พัร�อำมที่ั�งจัดสรร

งบปีระมาณให�ก่อำสร�างอำาคารเรียนบนที่ี�ดินโรงเรียนในปีัจจุบัน ตั�งอำย้่ที่ี� ๑๖๓ หม้่ที่ี� ๘ บ�านศึรีสำาราญ ติดถนน 

สายบ�านผู้ือำ - อำุดรธานี และได�ใชั้�เปี็นสถานที่ี�เรียนมาตั�งแต่งว่ันที่ี� ๑๗ พัฤษภาคม ๒๕๑๖ เปี็นต�นมา

 ต่อำมาเมื�อำว่ันที่ี� ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนบ�านผู้ือำว่ิที่ยาสรรค์ได�เข้�าร่ว่มเครือำข้่ายโรงเรียน 

เตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ และเปีลี�ยนชืั้�อำเป็ีนโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี ปัีจจุบันมี 

นายอำนันต์ศัึกด์ิ ภ้พัลผัู้น ดำารงตำาแหน่งผู้้�อำำานว่ยการโรงเรียน มีข้�าราชั้การคร้/ผู้้�บริหาร ๑๑๕ คน พันักงานราชั้การ 

๙ คน คร้อำัตราจ�าง ๓ คน คร้ธุรการ ๑ คนล้กจ�างปีระจำา ๓ คน และล้กจ�างชั้ั�ว่คราว่ ๗ คน รว่ม ๑๓๘ คน

ม. ๑ ๔๖๖ ๑๑
ม. ๒ ๓๖๙ ๑๐
ม. ๓ ๔๔๔ ๑๑
รวัม ม. ต้น ๑,๒๗๙ ๓๒
ม. ๔ ๒๙๙ ๘
ม. ๕ ๓๑๘ ๘
ม. ๖ ๓๐๙ ๘
รวัม ม. ปีลาย ๙๒๖ ๒๔

รวัมทั�งหมด ๒,๒๐๕ ๕๖

ข้อมูลเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

ชั้ั�น จำานวัน/คน จำานวัน/ห้อง
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 ๑. ที�ดินและอาคารสถานที�ของโรงเรียนในปีัจจุบัน

  โรงเรียนมีพืั�นทีี่�ทัี่�งสิ�น ๑๐๒ ไร่ ๔๔ ตารางว่า มีอำาคารเรียน อำาคารปีระกอำบ ดังนี�

อำาคารเรียน ๒๑๖

อำาคารเรียน ๒๑๖ ก.

อำาคารเรียน ๓๑๖ ล.

อำาคารเรียน ๓๑๘ ล. / ๓๘ (พัิเศึษ)

อำาคารเรียน ๓๒๔ ล. / ๕๕ – ก

อำาคารชั้ั�ว่คราว่  ชั้ค. ๑๐๔

อำาคารคหกรรม กรมสามัญศึึกษา

อำาคารฝึกงาน  กรมสามัญศึึกษา

อำาคารฝึกงาน  ๑๐๒ / ๒๗

หอำปีระชัุ้มอำเนกปีระสงค์  ๐๐๒ / ๒๕๒๑

หอำปีระชัุ้มอำเนกปีระสงค์  ๑๐๐ / ๒๗

เรือำนพัยาบาล

อำาคารศึ้นย์ว่ัฒนธรรม

อำาคารโดมอำนุสรณ์

โรงอำาหาร ๑๐๑ ล. / ๒๗ (พัิเศึษ)

บ�านพัักคร้

บ�านพัักนักการภารโรง

ห�อำงนำ�า / ส�ว่ม ชั้าย – หญิง

สนามฟุตบอำล พัร�อำมล้่ว่ิ�ง

สนามบาสเก็ตบอำล

ลานอำเนกปีระสงค์

๑ หลัง

๑ หลัง

๑ หลัง

๑ หลัง

๑ หลัง

๑ หลัง

๑ หลัง

๑ หลัง

๑ หลัง

๑ หลัง

๑ หลัง

๑ หลัง

๑ หลัง

๑ หลัง

๑ หลัง

๑๔ หลัง

๒ หลัง

๕ หลัง

๑ สนาม

๔ สนาม

๑ แห่ง

ที� จำานวัน หมายเหตุอาคาร

 ๒. ห้องปีฏิบัติการ สื�อ อุปีกรณ์การเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี 

  ๒.๑ ห�อำงปีฏิบัติการเรียนการสอำนคอำมพิัว่เตอำร์ จำานว่น ๔ ห�อำงเรียน จำานว่นเครื�อำง ๑๖๐ เครื�อำง

  ๒.๒ ห�อำงสืบค�นอิำนเตอำร์เน็ต จำานว่น ๒ ห�อำง เครื�อำงคอำมพิัว่เตอำร์ ๘๐ เครื�อำง

  ๒.๓ ห�อำงโสตทัี่ศึนศึึกษา จำานว่น ๒ ห�อำง

  ๒.๔ ห�อำงปีฏิบัติการที่างวิ่ที่ยาศึาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีั้ว่วิ่ที่ยา วิ่ที่ยาศึาสตร์ทัี่�ว่ไปี จำานว่น ๔ ห�อำง

  ๒.๕ ห�อำง STEM ศึึกษา จำานว่น ๑ ห�อำง

  ๒.๖ ห�อำงสมุด E-BOOK จำานว่น ๑ ห�อำง
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ประวัติศึาลป่�ขุุนราม
 

 เมื�อำปีี พั.ศึ. ๒๕๑๗ โรงเรียนเตรียมอำุดมศึึกษาพััฒนาการ อำุดรธานี (บ�านผู้ือำพัิที่ยาสรรค์) ได�ย�ายมา 

สร�างอำาคารเรียนที่ี�บริเว่ณแห่งนี� ซึ�งแต่เดิมเปี็นปี่ารกที่ึบ มีลำาธารไหลผู้่านบริเว่ณหลังศึาลป้ี่ขุ้นรามไปีตลอำด 

แนว่อำาคาร ๒ และอำาคาร ๓ ตรงบริเว่ณหลังศึาลเจ�าป้ี่เปี็นหนอำงนำ�าธรรมชั้าติ มีเนื�อำทีี่�ปีระมาณ ๑ งาน และ 

บริเว่ณหนอำงนำ�านี�จะมีนำ�าขั้งตลอำดปีี ในหน�าแล�งนำ�าในหนอำงนี�ก็ยังใสสะอำาด มอำงด้เปี็นสีเข้ียว่เรือำง ๆ ชั้าว่บ�าน 

มคีว่ามเชั้ื�อำว่่าหนอำงนำ�าแห่งนี�เป็ีนหนอำงนำ�าศึกัด์ิสทิี่ธิ ์และเป็ีนหนอำงนำ�าข้อำงปี้ขุ่้นรามใชั้�กินใชั้�อำาบ ชั้าว่บ�านศึรสีำาราญ

จึงตั�งศึาลเล็ก ๆ เอำาไว่�บ้ชั้า โดยเล่ากันมาว่่าปี้่ขุ้นรามเปี็นเจ�าที่ี�แห่งนี� ในปีีพั.ศึ. ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙ เกิดเหตุการณ์

ปีระหลาดมีนักเรียนหลายคนเจ็บปี่ว่ยและมีอำาการเหมือำนกับถ้กผู้ีเข้�าที่รง ชั้าว่บ�านและคณะคร้ได�บนบาน 

ศึาลกล่าว่ข้อำข้มาลาโที่ษต่อำปี้่ขุ้นราม ปีรากฏเปี็นที่ี�อำัศึจรรย์ว่่าอำาการข้อำงนักเรียนหายเปี็นปีกติ

 ต่อำมาในปีี พั.ศึ. ๒๕๑๙ ที่างโรงเรียนที่ำาการถมหนอำงนำ�าแห่งนี�เพัื�อำปีรับปีรุงที่ัศึนียภาพั ปีรากฏว่่า 

ถมไม่สำาเร็จเพัราะผู้้�รับจ�างถมดินหนอำงนำ�าจะมีอำาการเจ็บปี่ว่ยก่อำน ที่างโรงเรียนจึงได�บอำกกล่าว่ข้อำอำนุญาต 

ปี้่ขุ้นราม ว่่าจะสร�างศึาลให�ใหม่ให�สว่ยงาม จึงสามารถถมดินหนอำงนำ�าได�สำาเร็จ 

 ในทีุ่ก ๆ ปีีเมื�อำเปีิดภาคเรียนใหม่ ที่างโรงเรียนจะจัดพัิธีบว่งสรว่งปี้่ขุ้นรามร่ว่มกันที่ั�งคณะคร้ บุคลากร 

ในโรงเรียนตลอำดจนนักเรียนทุี่กคน ถือำเปี็นเปี็นการคารว่ะและข้อำข้มาลาโที่ษต่อำปี้่ขุ้นราม โดยมีผู้้�อำำานว่ยการ

โรงเรียนเปี็นปีระธาน เพัื�อำให�เกิดคว่ามเปี็นสิริมงคลและคว่ามสุข้ คว่ามร่มเย็นแก่ทีุ่กคน โดยหลังจากพัราหมณ์ที่ำาพัิธี

เสรจ็สิ�นที่กุคนจะจดุธป้ี เที่ยีนและนำาดอำกไม�ไปีว่างไว่�ที่ี�หน�าศึาลปี้ ่ในที่กุ ๆ  ว่นัเว่ลาที่ี�คร ้และนกัเรยีนเดนิผู่้านศึาล

ปี้ขุ่้นรามกแ็สดงคว่ามเคารพัโดยการยกมอืำไว่�ทุี่กครั�ง และได�กระที่ำาอำย่้เช่ั้นนี�เสมอำมา ดงันั�นศึาลปี้ขุ่้นรามจงึถอืำเป็ีน 

สถานที่ี�ศึักดิ์สิที่ธิ์ข้อำงโรงเรียนเตรียมอำุดมศึึกษาพััฒนาการ อำุดรธานี ที่ี�ทีุ่กคนต่างเคารพันับถือำด�ว่ยคว่ามศึรัที่ธา
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วิสัยทััศึน์ (VISION)  
 โรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี มุ่งสร�างสังคมแห่งการเรียนร้�ทีี่�มีคุณภาพัส่้คว่ามเป็ีนเลิศึ

ที่างวิ่ชั้าการและคุณธรรม บนพืั�นฐานข้อำงหลักปีรัชั้ญาเศึรษฐกิจพัอำเพีัยง

พัันธกิจ (MISSION)
 สนับสนุน ส่งเสริม และพััฒนา การจัดการศึึกษาให�ผู้้�เรียนทุี่กคนได�รับโอำกาสที่างการศึึกษาอำย่างมีคุณภาพั 

โดยเน�นการพััฒนาผู้้�เรียนเป็ีนสำาคัญ เพืั�อำให�ผู้้�เรียนมีคว่ามร้�ค่้คุณธรรม มีคว่ามร้�คว่ามสามารถตามมาตรฐานการศึึกษา

ขั้�นพืั�นฐานและพััฒนาส่้สากล บนพืั�นฐานการบรหิารจดัการตามคณุภาพั OBECQA และตามหลกัเศึรษฐกจิพัอำเพัยีง

เป้าประสงคำ์ (AIM)
 ๑. ผู้้�เรียนจบการศึึกษาภาคบังคับและการศึึกษาขั้�นพืั�นฐานอำย่างมีคุณภาพัและมีคุณลักษณะตาม 

เป้ีาหมายด�านผู้้�เรียนเทีี่ยบเคียงมาตรฐานสากล

 ๒. คร้ บุคลากรที่างการศึึกษามีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึึกษาขั้�นพืั�นฐานส่้มาตรฐานสากล

 ๓. สถานศึึกษาจัดการเรียนการสอำนส่้มาตรฐานสากลได�อำย่างมีคุณภาพัตามเกณฑ์์รางว่ัลคุณภาพั

สำานักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้�นพืั�นฐาน : OBCQA

 ๔. สถานศึึกษาบริหารจัดการการศึึกษาขั้�นพืั�นฐานตามข้�อำกำาหนดข้อำงเกณฑ์์รางวั่ลคุณภาพั สำานักงาน

คณะกรรมการการศึึกษาขั้�นพืั�นฐาน : OBCQA

ตราประจำาโรงเรียน
เตรียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานี

ตราปีระจำาโรงเรียน  เปี็นร้ปีพัระเกี�ยว่                       

ปีรัชั้ญาของโรงเรียน  คว่ามเปี็นเลิศึที่างว่ิชั้าการและคุณธรรม

คำาขวััญปีระจำาโรงเรียน  เรียนดี มีว่ินัย ใฝ่คุณธรรม นำาสังคม นิยมกีฬา

สีปีระจำาโรงเรียน  ชั้มพั้ - นำ�าเงิน

ต้นไม้ปีระจำาโรงเรียน  ต�นชั้มพั้พัันธุ์ที่ิพัย์

เอกลักษณ์  สิ�งแว่ดล�อำมสว่ยเด่น เน�นว่ิชั้าการ สืบสานคุณธรรม

อัตลักษณ์  ลก้พัระเกี�ยว่น�อำย สภุาพัอ่ำอำนน�อำม เพีัยบพัร�อำมคณุธรรม
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กลยุทัธ์ระดับัโรงเรียน
 กลยุที่ธทีี่� ๑ พััฒนาหลักส้ตรสถานศึึกษาขั้�นพืั�นฐานเทีี่ยบเคียงมาตรฐานสากล

 กลยุที่ธทีี่� ๒ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอำนเทีี่ยบเคียงมาตรฐานสากล

 กลยุที่ธทีี่� ๓ เผู้ยแพัร่ผู้ลการปีฏิบัติทีี่�เป็ีนเลิศึข้อำงการจัดการศึึกษาเทีี่ยบเคียงมาตรฐานสากล

มาตรฐานที� ๑ ด้านคุณภาพผ้่เรียน 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิัชั้าการของผ้่เรียน

มาตรฐานการศึึกษา ขุอุงสถานศึึกษา  ปีการศึึกษา ๒๕๖๔

๑. ผู้้� เรียนมีคว่ามสามารถในการอำ่าน เขี้ยน  
 การสื�อำสาร และการคิดคำานว่ณ

๒. ผู้้�เรียนมีคว่ามสามารถในการคิด วิ่เคราะห์  
 คิดอำย่างมีวิ่จารณญาณ อำภิปีราย แลกเปีลี�ยน 
 คว่ามคิดเห็นและแก�ไข้ปัีญหา

๓. ผู้้�เรียนมีคว่ามสามารถในการสร�างนวั่ตกรรม

๔. ผู้้�เรียนมีคว่ามสามารถในการใชั้�เที่คโนโลยี  
 สารสนเที่ศึและการสื�อำสาร

๕. ผู้้�เรียนมีผู้ลสัมฤที่ธ์ิที่างการเรียนตามหลักส้ตร 
 สถานศึึกษา

๖. ผู้้�เรียนมีคว่ามร้�ทัี่กษะพืั�นฐานและเจตคติทีี่�ดี 
 ต่อำงานอำาชีั้พั

๑.๒  คุณลักษณะที�พึงปีระสงคข์องผ้่เรียน

๑. ผู้้�เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมทีี่�ดีตามที่ี� 
 สถานศึึกษากำาหนด

๒. ผู้้�เรียนมีคว่ามภาคภ้มิใจในที่�อำงถิ�นและคว่าม 
 เป็ีนไที่ย

๓. ผู้้�เรียนยอำมรบัทีี่�จะอำย้ร่ว่่มกนับนคว่ามแตกตา่ง 
 และหลากหลาย

๔. ผู้้�เรียนมีสุข้ภาว่ะที่างร่างกายและจิตสังคม

๑. ผู้้�เรียนร�อำยละ ๘๐ มีคว่ามสามารถในการอ่ำาน เขี้ยนภาษาไที่ยได�เหมาะสม  
 ตามเกณฑ์์ทีี่�สถานศึึกษากำาหนด
๒. ผู้้�เรียนร�อำยละ ๘๐ มีคว่ามสามารถในการคิด คำานว่ณได�อำย่างเหมาะสม 
 ตามเกณฑ์์ทีี่�สถานศึึกษากำาหนด
๓. ผู้้�เรียนร�อำยละ ๗๐ มีคว่ามสามารถในการสื�อำสาร การใชั้�ภาษาอัำงกฤษหรือำ 
 จีน หรือำญี�ปุ่ีน ได�อำย่างเหมาะสมตามเกณฑ์์ทีี่�สถานศึึกษากำาหนด

ผู้้�เรียนทุี่กห�อำง มีคว่ามสามารถในการคิด วิ่เคราะห์ คิดอำย่างมีวิ่จารณญาณ 
อำภิปีราย แลกเปีลี�ยนคว่ามคิดเห็นและแก�ปัีญหา โดยการที่ำาโครงงาน 
ห�อำงละ ๑ โครงงาน

๑. ผู้้�เรียนระดับชัั้�นมัธยมศึึกษา ปีีทีี่� ๓ ร�อำยละ ๘๐ มีคว่ามสามารถในการผู้ลิต 
 ผู้ลิตคิดค�นนวั่ตกรรมสิ�งปีระดิษฐ์ใหม่ๆ
๒. ผู้้�เรียนระดับชัั้�นมัธยมศึึกษา ปีีทีี่� ๖ ร�อำยละ ๘๐ มีคว่ามสามารถในการผู้ลิต 
 คิดค�นนวั่ตกรรมและสิ�งปีระดิษฐ์ใหม่ๆ

ผู้้�เรียนร�อำยละ ๘๐ สามารถใชั้�อิำนเที่อำร์เน็ตในการสืบค�นข้�อำม้ล

ผู้้�เรียนร�อำยละ ๘๐ มีผู้ลสัมฤที่ธ์ิที่างการเรียนตามเกณฑ์์ทีี่�กลุ่มสาระการเรียนร้�
กำาหนด

ผู้้�เรียนระดับชัั้�นมัธยมศึึกษาปีีทีี่� ๓ และ ๖ ทุี่กคน ได�รับการแนะแนว่การศึึกษา
ต่อำและเตรียมคว่ามพัร�อำมเข้�าส่้การปีระกอำบอำาชีั้พั

ผู้้�เรียนร�อำยละ ๙๐ ผู่้านเกณฑ์์การปีระเมนิคุณลักษณะทีี่�พึังปีระสงค์ตามทีี่�สถาน
ศึึกษากำาหนด

๑. ผู้้�เรียนร�อำยละ ๙๐ มีส่ว่นร่ว่มในกิจกรรมปีระเพัณีที่�อำงถิ�น
๒. ผู้้�เรียนร�อำยละ ๙๐ แต่งกายด�ว่ยชุั้ดพืั�นเมือำงไที่ยพัว่นเข้�าร่ว่มกิจกรรมข้อำง 
 ชุั้มชั้น ๑ ครั�ง/ภาคเรียน

ผู้้�เรียนทุี่กคนเข้�าร่ว่มกิจกรรมทีี่�โรงเรียนและชุั้มชั้มจัดขึ้�นบนคว่ามแตกต่างที่าง
วั่ฒนธรรมอำย่างมีคว่ามสุข้

๑. ผู้้�เรียนร�อำยละ ๙๐ มีสุข้ภาว่ะที่างด�านร่างกายตามเกณฑ์์ข้อำงกรมอำนามัย
๒. ผู้้�เรียนร�อำยละ ๙๐ มีจิตอำาสาต่อำสังคมทัี่�งภายในและภายนอำกสถานศึึกษา

ปีระเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึึกษา
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มาตรฐานที� ๒ กระบวันการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานที� ๓ กระบวันการจัดการเรียนการสอนที�เน้นผ้่เรียนเป็ีนสำาคัญ

ปีระเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึึกษา

โรงเรียนมีการจัดที่ำาวิ่สัยทัี่ศึน์ พัันธกิจ และเป้ีาหมาย โดยการมีส่ว่นร่ว่มข้อำง
บุคลากรทุี่กภาคีเครือำข่้าย เพืั�อำพััฒนาคุณภาพัการศึึกษา

โรงเรียนมีระบบการจัดการคุณภาพัข้อำงสถานศึึกษาทีี่�ได�มาตรฐาน

โรงเรียนมีการบริหารหลักส้ตรและการจัดการเรียนร้�ทีี่�ได�มาตรฐาน

คร้และบุคลากรทุี่กคนได�รับการอำบรมพััฒนาตนเอำงอำย่างน�อำย ๒๐ ชั้ม./ปีี

๑. โรงเรียนมีสภาพัแว่ดล�อำมที่ี�สว่ยงาม สะอำาด ร่มรื�น ปีลอำดภัย มีแหล่ง 
 พัักผู่้อำนอำย่างเพีัยงพัอำสำาหรับผู้้�เรียนและบุคลากรทุี่กคน
๒. โรงเรียนมีแหล่งเรียนร้�ทัี่�งภายในและภายนอำกทีี่�เอืำ�อำต่อำการจัดการเรียนร้� 
 อำย่างมีคุณภาพั

๑. โรงเรียนมีระบบเที่คโนโลยีสารสนเที่ศึ เพืั�อำสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
 การเรียนร้�อำย่างเพีัยงพัอำ และใชั้�ปีระโยชั้น์อำย่างเต็มศัึกยภาพั
๒. โรงเรียนจัดให�มีห�อำงเรียนคุณภาพัอำยา่งเพีัยงพัอำและเกิดปีระสิที่ธิภาพัส้งสุด 
 ต่อำผู้้�เรียน

๑. มีเป้ีาหมายและวิ่สัยทัี่ศึน์ และพัันธกิจทีี่�ชัั้ดเจน

๒. มีระบบจัดการคุณภาพัข้อำงสถานศึึกษา

๓. การพััฒนาวิ่ชั้าการทีี่�เน�นคุณภาพัผู้้�เรียนรอำบด�าน 
 ตามหลักส้ตรสถานศึึกษา และทุี่กกลุ่มเป้ีาหมาย

๔. การพััฒนาคร้และบคุลากรให�มคีว่ามเชีั้�ยว่ชั้าญ 
 ที่างวิ่ชั้าชีั้พั

๕. จัดสภาพัแว่ดล�อำมที่างกายภาพัและสังคมทีี่�เอืำ�อำ 
 ต่อำการจัดการเรียนร้�อำย่างมีคุณภาพั

๖. จัดระบบเที่คโนโลยีสารสนเที่ศึเพืั�อำสนับสนุน 
 การบริหารจัดการและเรียนร้�

ปีระเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึึกษา

คร้ทุี่กคนจัดการเรียนร้�ให�ผู้้�เรียนเกิดกระบว่นการคิดวิ่เคราะห์สังเคราะห์และ
คิดสร�างสรรค์โดยการปีฏิบัติจริงผู่้านการที่ำาโครงงานกิจกรรมการฝึกปีฏิบัติ 
ในสถานการณ์จริง โดยมีกิจกรรมเพืั�อำส่งเสริมการเรียนร้� และมีการจัดที่ำาวิ่จัย
ในชัั้�นเรียน

๑. คร้พััฒนากลวิ่ธี/เที่คนิคการสอำนอำย่างน�อำย ๒ ร้ปีแบบในแต่ละกลุ่มสาระ 
 การเรียนร้� โดยมีโครงการพััฒนากิจกรรมการเรียนการสอำน
๒. คร้ทุี่กคนพััฒนาและใชั้�สื�อำการสอำน สื�อำเที่คโนโลยีสารสนเที่ศึได�อำย่างมี 
 คุณภาพั

คร้และผู้้�เรียนหาข้�อำตกลงร่ว่มกันในการกำาหนดแนว่ที่างการเรียนร้�และปีฏิบัติ
งานในห�อำงเรียน โดยมีโครงการพััฒนาห�อำงเรียนให�น่าอำย้่

๑. คร้ทุี่กคนมีการจัดที่ำาข้�อำสอำบเพืั�อำปีระเมินผู้้�เรียนทัี่�งแบบอำัตนัยและแบบ 
 ปีรนัย
๒. คร้ทุี่กคนที่ำาวิ่จัยในชัั้�นเรียนเพืั�อำพััฒนาการเรียนการสอำนอำย่างน�อำยปีีละ  
 ๑ เรื�อำง

๑. คร้ทุี่กคนมีการจัดที่ำาแผู้นการการจัดการเรียนร้�โดยใชั้�หลักส้ตรระดับ 
 ชัั้�นเรียนเป็ีนพืั�นฐาน
๒. คร้ทุี่กคนมีการจัดที่ำารายงานปีฏิบัติงานปีระจำาปีี (SAR) 
๓. คร้ทุี่กคนมีการแลกเปีลี�ยนเรียนร้�ชุั้มชั้นแห่งการเรียนร้� (PLC)

๑. การจัดการเรียนร้�ผู่้านกระบว่นการคิดและ 
 ปีฏิบัติจริงสามารถนำาไปีปีระยุกต์ใชั้�ในชีั้วิ่ตได�

๒. ใชั้�สื�อำ เที่คโนโลยีสารสนเที่ศึและแหล่งเรียนร้� 
 ทีี่�เอืำ�อำต่อำการเรียนร้�

๓. มีการบริหารจัดการชัั้�นเรียนเชิั้งบว่ก

๔. ตรว่จสอำบและปีระเมินผู้้�เรียนอำย่างเป็ีนระบบ  
 และนำาผู้ลมาพััฒนาผู้้�เรียน

๕. มีการแลกเปีลี�ยนเรียนร้�และให�ข้�อำม้ลสะที่�อำน 
 กลับเพืั�อำพััฒนาและปีรับปีรุงการจัดการเรียนร้�
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รายนามผู้่�บัริหาร
โรงเรียนเตรียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานี

จากอุดีต - ปัจจุบััน

 ที� ชั้ื�อ - สกุล วัุฒิการศึึกษา ตำาแหน่ง  ปีี พ.ศึ. ที�ดำารงตำาแหน่ง 

นายตุ�ม สิงหที่อำงก้ล

นายสายัณห์ สิริข้ันธ์

ว่่าที่ี�ร�อำยตรี สมภพั พัันธุมโน

นายอำงอำาจ วุ่ฒิเสน

นายว่ิลาศึ สีตลารมณ์

นายณรงค์ ชั้าติภรต

นายสุเมธ ข้ามรัตน์

นายพันัส วุ่ฒิสาร

นายปีระโมที่ย์ พัว่งสุว่รรณ

นายยุที่ธศึิลปี์ ศึรีปีระทีุ่มว่งศึ์

ดร.สาส์นลิข้ิตชั้ัย พัลไธสง

นายอำนันต์ศัึกด์ิ ภ้พัลผัู้น

นายชั้ว่า ป้ีอำงข้ว่าเลา

พั.ม.

กศึ.บ.

กศึ.บ.

กศึ.บ.

กศึ.บ.

กศึ.บ./น.บ.

ว่ที่.บ./กศึ.ม.

กศึ.บ./กศึ.ม.

ค.บ./สส.ม.

กศึ.บ./กศึ.ม.

ศึศึ.บ./กศึ.ม./กศึ.ด.

บธ.บ./ศึษ.ม.

กศึ.บ./น.บ./ศึษ.ม.

รก.คร้ใหญ่

คร้ใหญ่

คร้ใหญ่/อำาจารย์ใหญ่

/ผู้้�อำำานว่ยการ

ผู้้�อำำานว่ยการ

ผู้้�อำำานว่ยการ

ผู้้�อำำานว่ยการ

ผู้้�อำำานว่ยการ

ผู้้�อำำานว่ยการ

ผู้้�อำำานว่ยการ

ผู้้�อำำานว่ยการ

ผู้้�อำำานว่ยการ

ผู้้�อำำานว่ยการ

ผู้้�อำำานว่ยการ

พั.ค. ๒๕๑๓ - ต.ค. ๒๕๑๓

ต.ค. ๒๕๑๓ - ๙ ต.ค. ๒๕๑๕

ต.ค. ๒๕๑๕ - พั.ย. ๒๕๒๗

พั.ย. ๒๕๒๗ - พั.ย. ๒๕๓๒

พั.ย. ๒๕๓๒ - พั.ย. ๒๕๓๔

พั.ย. ๒๕๓๔ - พั.ย. ๒๕๓๙

พั.ย. ๒๕๓๙ - พั.ย. ๒๕๔๕

พั.ย. ๒๕๔๕ - เม.ย. ๒๕๕๒

ต.ค. ๒๕๕๒ - ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๔

๒๐ ม.ค. ๒๕๕๔

- ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗

๒๙ ต.ค. ๒๕๕๗

- ๕ เม.ษ. ๒๕๖๑

๒๖ พั.ค. ๒๕๖๑ 

- ๑๙ ก.พั. ๒๕๖๔

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ - ปัีจจุบัน

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.
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โรงเรียนเตรียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานี

นางชัุ้ติปีภา  บัวัระภา
ปีระธานกรรมการสถานศึึกษาข้ั�นพัื�นฐาน

พระคร่โกวัิท  สังฆการ
กรรมการ

นายสุรพล  ทองทิพย์
กรรมการ

นางอรจิรา  บัวัระภา
กรรมการ

นางหน่พิศึ  ทองทิพย์
กรรมการ

นายสุริยันต์  ลุนศึรี
กรรมการ

นายชั้วัา  ป้ีองขวัาเลา
กรรมการและเลข้านุการ

นายบุญหนัก  ผิวัสวั่าง
กรรมการ

นายสุภาพ  ศึรีเพ็งมาตย์
กรรมการ

นายบุญชั้่วัย  แก้วัไชั้ย
กรรมการ

นายไวัพจน์  แสงเสนาะ
กรรมการ

นายณัฐพล  บรรณากาล
กรรมการ

นางเยาวัภรณ์  สุทธิปีระภา
กรรมการ

นางอารยา  อนุรักษ์
กรรมการ

นางนริศึรา  พันธุ
กรรมการ

โรงเรียนเตรียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานี

คำณะกรรมการสถานศึึกษาขุั�นพั้�นฐาน 
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โรงเรียนเตรียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานี

นายชวา  ป้้อุงขวาเลา
ผ้่อำานวัยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

ผ้่อำานวัยการเชีั้�ยวัชั้าญ
กศึ.บ. สังคมศึึกษา, น.บ. นิติศึาสตร์,

ศึษ.ม. บริหารการศึึกษา

โรงเรียนเตรียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานี

ฝ่�ายบัริหาร

นายสุุรชัย  ทอุงทิพัย์
รองผ้่อำานวัยการกลุ่มบริหารงานวิัชั้าการ

ชั้ำานาญการพิเศึษ 

ศึษ.บ. สังคมศึึกษา, ศึษ.บ.แนะแนว่, กศึ.ม. บริหารการศึึกษา

นายเสุถีียร  สุุกรีฑา
รองผ้่อำานวัยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ชั้ำานาญการพิเศึษ 

ค.บ. อุำตสาหกรรม, ศึษ.ม. การบริหารการศึึกษา

นางสุาววรินทร  เข็มทอุง
รองผ้่อำานวัยการกลุ่มบริหารงบปีระมาณ แผนงานและสารสนเทศึ

ชั้ำานาญการพิเศึษ 

ศึษม. การบริหารการศึึกษา

นายโชคชัย  แก้วดวงดี
รองผ้่อำานวัยการโรงเรียน

ชั้ำานาญการพิเศึษ

กศึ.ม. บริหารการศึึกษา
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โรงเรียนเตรียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานี

นายชั้ัยวััฒน์  สุรภีร์
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ
ค.บ. คณิตศึาสตร์

นางรุ่งนภา  ทองทิพย์
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ
กศึ.บ. คณิตศึาสตร์,

ศึษ.ม. หลักส้ตรและการสอำน

นางวัาสนา  บุญชั้่
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ
ค.บ. คณิตศึาสตร์

นางอรสิน  พรมสิทธ์ิ
คร้ชั้ำานาญการพิัเศึษ
ค.บ. ว่ัดผู้ลการศึึกษา

นายวัุฒิกร  แก้วัอาษา
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ
ค.บ. คณิตศึาสตร์,

ศึษ.ม. บริหารการศึึกษา

นายวัันเฉลิม  บุญ เกษม
คร้ชั้ำานาญการ

ว่ที่.บ. คณิตศึาสตร์,
กศึ.ม. ว่ิจัยและปีระเมินผู้ลการศึึกษา

น.ส.ศึิริพรรณ  คริสเตียนเซ่น
คร้ชั้ำานาญการ

ค.บ. คณิตศึาสตร์,
ค.ม. หลักส้ตรและการสอำน

นายบุญช่ั้วัย  ฤทธิเทพ น.ส.ศิึโรรัตน์  พิมพ์ปัีจฉิม น.ส.ชุั้ติมา  ทิพรัตน์

นางเกศึินี  จันทรปีระทักมี
คร้ชั้ำานาญการ

ค.บ. คณิตศึาสตร์

นายศึุภเสกข์  ท้าวัซาวั
คร้

ค.บ. คณิตศึาสตร์

นายอนุชั้ิต  ชั้ัยพุทธา
คร้

ว่ที่.บ. คณิตศึาสตร์
ศึษ.ม. การศึึกษาว่ิที่ยาศึาสตร์

และเที่คโนโลยี

น.ส.ยุวัดี  ผิวัวังษ์
คร้ชั้ำานาญการ
ค.บ.คณิศึาสตร์

ศึษ.ม.การบริหาร
การศึึกษา

นางตรัยรัตน์  เนมียะวังค์
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ

ค.บ.คณิตศึาสตร์
กศึ.ม. การบริหารการศึึกษา

 นายผจญไพร  อิ�นอ้อย
คร้ชั้ำานาญการ
กศึ.บ. พัลศึึกษา

นายสุรสิทธิ์ ดอนสีดา
คร้

ค.บ. พัลศึึกษา

จ่าสิบเอกหญ ิง ณัฐภัทร พันพรม
คร้

ค.บ. พัลศึึกษาและสุข้ศึึกษา

น.ส.ภควัลัญชั้ญ์ อำาเคนแทน นายชั้วันนท์  พวังทวัี
คร้ชั้ำานาญการ
ค.บ. พัลศึึกษา

กลุ่มสาระการเรียนร่�คำณิตศึาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนร่�สุขุศึึกษา และพัลศึึกษา
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โรงเรียนเตรียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานี

นางเงินตรา  กิจนุกร
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ

ค.บ. เคมี
ศึษ.ม. บริหารการศึึกษา

นางมะลิวััลย์  ต่้เชั้ียงพ็ง
คร้ชั้ำานาญการ

ค.บ. ว่ิที่ยาศึาสตร์ที่ั�ว่ไปี
ศึษ.ม. บริหารการศึึกษา

น.ส.สิริลักษณ์  ทองสะอาด
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ

ว่ที่.บ. ฟิสิกส์,
กศึ.ม. การบริหารการศึึกษา

นางจันทร์ปีระภา  ภ่ละมุล
คร้ชั้ำานาญการ

ว่ที่.บ. ชั้ีว่ว่ิที่ยาปีระยุกต์

นางสุพิณยา  วังษ์อุบล
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ

ค.บ. เคมี

น.ส.กัญญา  ฝ�ายชั้าวันา
คร้ชั้ำานาญการ
ว่ที่.บ. ฟิสิกส์,

คม. การสอำนว่ิที่ยาศึาสตร์

น.ส.ศึุภลักษณ์  ผดุงเวัียง
คร้ชั้ำานาญการ

ว่ที่.บ. ชีั้ว่วิ่ที่ยาทัี่�ว่ไปี,
ค.ม. บริหารการศึึกษา

นายธานี  ใจญาณ
คร้

ศึษ.บ. ว่ิที่ยาศึาสตร์ศึึกษา

นายทศึพร  ลิ�มไพโรจน์
คร้

ค.บ. ว่ิที่ยาศึาสตร์ (เคมี)

น.ส.ปีวัริศึา  รัชั้สมบัติ
พันักงานราชั้การ
ค.บ. ว่ิที่ยาศึาสตร์

นางอมรรัตน์  พรหมเสนา                  
คร้                                                   

กศึ.บ. ว่ิที่ยาศึาสตร์ที่ั�ว่ไปี

น.ส.มสารัศึม์  บ้านโพธิ์ศึรี  
คร้ชั้ำานาญการ  
ศึษ.บ. เคมี,

ศึษ.ม. การสอำนว่ิที่ยาศึาสตร์

นางรัชั้ฎาภรณ์  พรหมบุตร
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ

ค.บ. ว่ิที่ยาศึาสตร์ที่ั�ว่ไปี

นางพิศึมัย  บรรเลงรมย์
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ

ค.บ. คอำมพัิว่เตอำร์ศึึกษา
ศึษ.ม. บริหารการศึึกษา

น.ส.ธัญชั้นก  แหล่สท้าน
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ
ค.บ. คอำมพัิว่เตอำร์

ศึศึ.ม. เที่คโนโลยีการศึึกษา

น.ส.เพ็ญพร  พันแฮด
คร้ผู้้�ชั้่ว่ย

ค.บ. เคมีและว่ิที่ยาศึาสตร์ที่ั�ว่ไปี

น.ส.เวีัยงวิัไล  ปัีญญากุล นายนวัพล  ชุั้มพล       ว่ัาที� ร.ต.อวิัรุทธ์ิ  สอนสกุล

นายศึักดิ์ชั้ัย  คันธี
คร้ชั้ำานาญการ

ว่ที่.บ. ว่ิที่ยาการคอำมพัิว่เตอำร์

  น.ส.ทิพวัรรณ  รสซา
คร้ชั้ำานาญการ

ค.บ. คอำมพัิว่เตอำร์ศึึกษา
ศึษ.ม. เที่คโนโลยีการศึึกษา

นายปีระจักษ์  ราชั้โยธี
คร้ชั้ำานาญการพิัเศึษ

กศึ.บ. ชีั้ว่วิ่ที่ยา

นายสุเทพ  ชั้ัยภ่มี
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ

ศึษ.บ. ฟิสิกส์

นายสุทธิดล  สุรพงษ์รัตน์
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ

กศึ.บ. ชั้ีว่ว่ิที่ยา
ว่ที่.ม.ว่ิที่ยาศึาสตร์ศึึกษา

นางศึิรินธร  ศึิริจันทรา
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ

ค.บ. ว่ิที่ยาศึาสตร์ที่ั�ว่ไปี
ค.ม. หลักส้ตรและการสอำน

นางดลกาญจน์  พรหมพลจร
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ

ค.บ. วิ่ที่ยาศึาสตร์ทัี่�ว่ไปี
กศึ.ม. หลักส้ตรและการสอำน

กลุ่มสาระการเรียนร่�วิทัยาศึาสตร์และเทัคำโนโลยี
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โรงเรียนเตรียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานี

นายอัยวััฒน์  ม่วังเสาร์
คร้

ศึศึ.บ. ภาษาจีน
ค.ม.หลักส้ตรและการเรียนการสอำน

น.ส.วัรรณภา วัิบุญ กุล
คร้

ค.บ. ภาษาอำังกฤษ

น.ส.ศึุภมาศึ  ขาวัขำา
พันักงานราชั้การ
ศึศึ.บ. ภาษาจีน

น.ส.พิมพ์ดาวั  คนไวั
พันักงานราชั้การ
ศึศึ.บ ภาษาญี�ปีุ่น

นางศุึภวัรรณ  มหาเสนา 
ศึศึ.บ. ภาษาอัำงกฤษ

น.ส.ริศึรา  ลิกุลจ้อย
ค.บ. ภาษาอัำงกฤษ

นายวัริทธิ์ธร  นาที
คร้

ศึศึ.บ. ภาษาอำังกฤษ

น.ส.กัณฑ์ธิชั้า  อาจวัิชั้ัย  
คร้

ค.บ. ภาษาอำังกฤษ

นายธนะเศึรษฐ์  เกษกุ
คร้

ศึศึ.บ. ภาษาจีน

น.ส.สุดารัตน์  ทองเภ้า
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ
ค.บ. ภาษาอำังกฤษ

ศึศึ.ม. การสอำนภาษาอำังกฤษ
สำาหรับผู้้�พั้ดภาษาอำื�น

น.ส.ตติยา  ต่อติด
คร้ผู้้�ชั้่ว่ย

ศึศึ.บ. ภาษาญี�ปีุ่น

นางเจียมจิต  โคตรชั้มภ่
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ
ค.บ. ภาษาอำังกฤษ,

ศึษ.ม. บริหารการศึึกษา

นายนิรัตน์  เพ็งพารา
คร้คร้ชั้ำานาญการ

ศึศึ.บ. ภาษาอำังกฤษ

น.ส.นิสา  ศึ่นย์ปีระทุม
คร้ชั้ำานาญการ

ศึศึ.บ. ภาษาอัำงกฤษ,
กศึ.ม. บริหารการศึึกษา

น.ส.พัชั้รี  เปีรมปีรีดิ์
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ
ค.บ. ภาษาอำังกฤษ

ศึษ.ม. การสอำนภาษาอัำงกฤษ

น.ส.ธนธรณ์  ปีราบพาล
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ
ศึศึ.บ. ภาษาอำังกฤษ

นางอาภาภรณ์  สงศึรี
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ
ค.บ. ภาษาอำังกฤษ

น.ส.นิศึาชั้ล  พรมพัฒน์
คร้

ค.บ. ภาษาอำังกฤษ

น.ส.ชั้นม์นิภา  ทองโชั้ติ
คร้ชั้ำานาญการ

ค.บ. ภาษาอำังกฤษ,
กศึ.ม. บริหารการศึึกษา

น.ส.ชั้ฎาภรณ์  ค่ณปี�าข่า
คร้

ค.บ. ภาษาอำังกฤษ

น.ส.กัญญา  ทัพชั้า
คร้ผู้้�ชั้่ว่ย

ศึศึ.บ. ภาษาเกาหลี

นายกิตติพงษ์  ผดุงพัฒนาก่ล
คร้ผู้้�ชั้่ว่ย

ศึศึ.บ. ภาษาเกาหลี

กลุ่มสาระการเรียนร่�ภาษาต่างประเทัศึ
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นายพินิจ  ทองคำา
คร้

ค.บ. เกษตรศึาสตร์

นายมงคล  ดอนพลก้อม
คร้ชั้ำานาญการ

ค.บ. อุำตสาหกรรมศิึลป์ี

ว่ัาที� ร.ต. ไมตรี  ศึรีอภิทรัพย์
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ

ค.บ. อุำตสาหกรรมศิึลป์ี

นายถนอม  ทีคำา
คร้ชั้ำานาญการพิัเศึษ
กศึ.บ. สังคมศึึกษา

กศึ.ม. หลักส้ตรและการสอำน

นายพงษ์ศึักดิ์  โอทาตะวังษ์
คร้ชั้ำานาญการพิัเศึษ
ค.บ. สังคมศึึกษา

น.ส.ปีระเพ็ญพร  ปีราบศึัตร่
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ
ค.บ. สังคมศึึกษา

น.ส.สุจิมพร  ธนะส่ตร
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ
ศึศึ.บ. ปีระว่ัติศึาสตร์

นางรินทร์ทอง  จันทร์ใบ
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ
ค.บ. สังคมศึึกษา

น.ส.นิตยา  ศึรีรักษา
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ

ค.บ. เศึรษฐศึาสตร์การเงิน,
กศึ.ม. บริหารการศึึกษา

นางณาฏินี  ศึิริบรรพต
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ
ค.บ. สังคมศึึกษา

น.ส.ปีระภัสสร  โพธิเกตุ
คร้ชั้ำานาญการ

ค.บ. สังคมศึึกษา,
กศึ.ม. บริหารการศึึกษา

น.ส.เกษมณี  คำาฤทธิ์
คร้

ค.บ. สังคมศึึกษา

นายณรงค์  ภ่นายาวั
พันักงานราชั้การ
พัธ.บ. สังคมศึึกษา

น.ส.มลฤดี  สีสกุล
คร้

 ค.บ. สังคมศึึกษา

น.ส.ลลิตา ปีัสสาวััฒนะ 
คร้

ค.บ. สังคมศึึกษา

น.ส.อารีรัตน์  ไขแสงจันทร์
ค.บ. สังคมศึึกษา

นางลำาเพย ผิวัอ่อน
คร้ชั้ำานาญการ

ค.บ. สังคมศึึกษา,
ศึษ.ม. บรหิารการศึกึษา

นางอัมรินทร์  นารินทอง
คร้ชั้ำานาญการ

ค.บ. สังคมศึึกษา,
ศึษ.บ. การบรหิารการศึึกษา

นายสุรพัฒน์  อินทร์เลี�ยง
คร้

ค.บ. สังคมศึึกษา

นายสิทธิพงษ์  เริ�มรักษ์
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ
ค.บ. อุำตสาหกรรม,
น.บ. นิติศึาสตร์,

ค.ม. หลักส้ตรและการสอำน

นายสุภาพ  ศึรีเพ็งมาตย์
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ

ค.บ. อำุตสาหกรรมศึิลปี์

กลุ่มสาระการเรียนร่�สังคำมศึึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนร่�การงานอุาชีีพั
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นายอนุสิฎฐ์  ปีัสนิตย์
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ
ศึษ.บ. ภาษาไที่ย

นายธันวัา  วังษ์อุบล
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ

ค.บ. ศิึลปีศึึกษา

นายชั้ัชั้วัาล  เจริญชั้นม์
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ

ค.บ. ศึิลปีศึึกษา
ค.ม. หลักส้ตรและการสอำน

น.ส.พรหมภัสสร  พสุชั้าธัญภัทร์
คร้

ศึษ.บ. นาฏศึิลปี์ 

นางพิมลรัตน์  ราชั้โยธี 
คร้ชั้ำานาญการพิัเศึษ

ค.บ. นาฏศิึลป์ี

น.ส.ปีิยะธิดา  พันธะไชั้ย
คร้ผู้้�ชั้่ว่ย

ค.บ. ศึิลปีศึึกษา (ดนตรี)

นางรุจิรา  อิ�นอ้อย
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ

 ค.บ. ภาษาไที่ย

นางจุฑารัตน์  นันทะไสย
คร้

ศึษ.บ. ภาษาไที่ย

นางมานิตา  ดอนพลก้อม
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ

ค.บ. ภาษาไที่ย

นางสุภาพร  พันธ์ชัั้ย
คร้ชั้ำานาญการพิัเศึษ

ค.บ. ภาษาไที่ย

น.ส.กฤติกาญจน์  แก้วัโชั้ติ
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ

ค.บ. ภาษาไที่ย
ศึษ.ม. บริหารการศึึกษา

น.ส.รัตดา  แผ่นสุวัรรณ
คร้ชั้ำานาญการพัิเศึษ

ศึศึ.บ. ภาษาไที่ย
กศึ.ม. หลักส้ตรและการสอำน

น.ส.ปีิยะพร  โลหะพรม
คร้ผู้้�ชั้่ว่ย

ค.บ. ภาษาไที่ย

น.ส.อรอนงค์  บุญแสง
คร้ผู้้�ชั้่ว่ย

กศึ.บ. ว่ิชั้าการศึึกษา
สาข้าภาษาไที่ย

น.ส.สุวัาธิณี  เชืั้อกพรม
ค.บ.ภาษาไที่ย

น.ส.จันทิพา  มีชัั้ย
ค.บ.ภาษาไที่ย

น.ส.วัารุณี  พิเนตร
คร้

ศึศึ.บ. ภาษาไที่ย

นายวััชั้รินทร์  ปี้องปี้า
คร้ผู้้�ชั้่ว่ย

ค.บ. ดนตรีศึึกษา

กลุ่มสาระการเรียนร่�ภาษาไทัย

กลุ่มสาระการเรียนร่�ศึิลปะ
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นายยรรยง  พันแสน
หัว่หน�านักการฯ

ชั้่างปี้น ๓
ค.บ. บริหารการศึึกษา

นายธนพล  สุวัรรณบุตร
ชั้่างปี้น ๓
ม.ศึ. ๕

นายปีระภาส  คำาควัร
ชั้่างปี้น ๓

ปี. ๖

นายบุญจันทร์  บุญดี
ล้กจ�างชั้ั�ว่คราว่

นายปีระสิทธิ์  นันทบุญมา
ล้กจ�างชั้ั�ว่คราว่

ม.ศึ. ๓

นายพิชั้ิตร  สุวัรรณดี
ล้กจ�างชั้ั�ว่คราว่

นายวัีรพล  วังศึ์ทองวัิเศึษ
ล้กจ�างชั้ั�ว่คราว่

นายพิทักษ์  ชัุ้มวััน
ล้กจ�างชั้ั�ว่คราว่

นายบุญเลิศึ  ปัีญญากุล
ล้กจ�างชั้ั�ว่คราว่

ผกาวัดี  สุราแปีดตั�ง
ล้กจ�างชัั้�ว่คราว่

นางบัวัลี นามเชั้ียงศึรี
ล้กจ�างชั้ั�ว่คราว่

นายเพชั้ร  ฉิมลี
ล้กจ�างชั้ั�ว่คราว่

ปี.๖

นายวิัรุฬห์  บุญดี
คร้อัำตราจ�าง

ศึน.บ. ภาษาอัำงกฤษ

นางวัยุรี  โสภา
พันักงานราชั้การ

ศึศึ.บ.พััฒนาชุั้มชั้น

นางบุปีผา  ชั้าวัดร
พันักงานราชั้การ

ว่ที่.บ.คอำมพิัว่เตอำร์

นายวัริทธ์ิ  ทีปีสว่ัาง
เจ�าหน�าทีี่�ธุรการ

นศึ.บ.นิเที่ศึศึาสตร์

กิจกรรมพััฒนาผู้่�เรียน

กลุ่มงานสนับัสนุน

ล่กจ�างประจำา/ล่กจ�างชีั�วคำราว
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แผู้นผู้ังแสดงทัี�ตั�ง ตำาแหน่งอุาคำาร
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โคำรงสร�างการบัริหารงาน

งานพััฒนาหลักส้ตรฯ

งานพััฒนาการเรียนร้�

งานวั่ดผู้ลปีระเมินผู้ลฯ

งานวิ่จัยพััฒนาสื�อำนวั่ตกรรม
และเที่คโนโลยี

งานพััฒนาแหล่งเรียนร้�

งานนิเที่ศึภายใน

กิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียน

งานแนะแนว่

งานห�อำงสมุด

งานปีระกันคุณภาพั
การศึึกษาฯ

งานส่งเสริมการเรียนร้�
ที่างวิ่ชั้าการแก่ชุั้มชั้นฯ

งานแผู้นงาน/สารสนเที่ศึ
กลุ่มบริหารวิ่ชั้าการ

งานธุรการ
กลุ่มงานวิ่ชั้าการ

งานจัดระบบการคว่บคุม
ภายในหน่ว่ยงาน

งานสารสนเที่ศึโรงเรียน
/งานเว็่บไซต์โรงเรียน

งานที่ะเบียน

งานจัดระบบบริหาร
และพััฒนาอำงค์กร

งานปีระสานงานกับ
เข้ตพืั�นทีี่�การศึึกษาฯ 
และหน่ว่ยงานอืำ�นๆ

งานธุรการ/สารสนเที่ศึ
กลุ่มบริหารงบปีระมาณ
แผู้นงานและสารสนเที่ศึ

งานบริหารพััสดุ
และสินที่รัพัย์

งานบริหารการเงิน

งานบริหารการบัญชีั้

งานตรว่จสอำบติดตา
ปีระเมินผู้ล

และรายงานการใชั้�เงิน

งานจัดสรรงบปีระมาณ

งานจัดที่ำาแผู้นงาน
เสนอำงบปีระมาณ/

งานแผู้นงานโรงเรียน

งานว่างแผู้นอัำตรากำาลัง

งานเสริมสร�าง
ปีระสิที่ธิภาพั

ในการปีฏิบัติราชั้การ

งานระดมที่รัพัยากร
และการลงทุี่นเพืั�อำการศึึกษา

/งานโรงเรียนกับชุั้มชั้น
งานส่งเสริมคว่ามปีลอำดภัย

และงานวิ่นัยจราจร 
ป้ีอำงกันอุำบัติเหตุ

งานข้อำมีและข้อำเลื�อำน
วิ่ที่ยฐานะ

งานอำาคารสถานทีี่�
และสภาพัแว่ดล�อำม

งานระเบียบวิ่นัย แก�ไข้
คว่ามปีระพัฤตินักเรียน

งานบริการสารธารณะ
/งานชุั้มชั้น

งานระบบด้แล
ช่ั้ว่ยเหลือำนักเรียน

งานอำนามัยโรงเรียน/
งานส่งเสริมสุข้ภาพั

งาน
TO BE NUMBER ONE

งานโภชั้นาการ
และโรงอำาหาร

งานป้ีอำงกันสารเสพัติด
ในสถานศึึกษา

งานปีระชั้าสัมพัันธ์
โรงเรียน

งานธุรการ/งานสารสนเที่ศึ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งานนักการภารโรง
/แม่บ�าน

งานส่งเสริมปีระชั้าธิปีไตย
คณะกรรมการนักเรียน

งานคร้ทีี่�ปีรึกษา
และเว่รปีระจำาวั่น

งานส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม

งานธุรการ/สารสนเที่ศึ
กลุ่มบริหารงานทัี่�ว่ไปี

งานที่ะเบียนปีระวั่ติฯ

งานธนาคารโรงเรียน

งานยานพัาหนะโรงเรียน

งานสิ�งแว่ดล�อำมโรงเรียน

งานโสตทัี่ศึนศึึกษา งานกิจกรรมนักเรียน

งานศ้ึนย์เศึรษฐกิจพัอำเพีัยง

งานวิ่นัยและจรรยาบรรณ

งานพััสดุฝ่าย/สัญญาจ�างฯ

งานการอำอำกจากราชั้การ

งานเลข้านุการ
คณะกรรมการสถานศึึกษาฯ

งานปีฏิบัติราชั้การ
ข้อำงบุคลากร

งานรักษาคว่ามปีลอำดภัยฯ

งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมคร้

งานพััฒนาระบบและเครือำข่้าย
ข้�อำม้ลสารสนเที่ศึฯ

งานส่งเสริมสร�างข้วั่ญ
และกำาลังใจ

งานธุรการกลุ่มบริหาร
งานบุคคล

งานธุรการและ
งานสารบรรณโรงเรียน

งานจดหมายข่้าว่

งานสำานักงานเลข้านุการ
ผู้้�อำำานว่ยการ

รองผ้่อำานวัยการ

กลุ่มบริหารวิัชั้าการ

รองผ้่อำานวัยการ

กลุ่มบริหารงบปีระมาณฯ

รองผ้่อำานวัยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

รองผ้่อำานวัยการ

กลุ่มบริหารทั�วัไปี

รองผ้่อำานวัยการ

กลุ่มบริหารงานกิจการฯนักเรียน

หัวัหน้ากลุ่ม

บริหารงานวิัชั้าการ

หัวัหน้ากลุ่ม

บริหารงานงบปีระมาณฯ

หัวัหน้ากลุ่ม

บริหารงานบุคคล

หัวัหน้ากลุ่ม

บริหารงานทั�วัไปี

หัวัหน้ากลุ่มบริหารงาน

กิจการนักเรียน

คำณะกรรมการสถานศึึกษา

ผู้่�อุำานวยการ

นักเรียน
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กลุ่มบัริหาร

วิชีาการ
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โคำรงสร�างการบัริหารกลุ่มบัริหารวิชีาการ

งานพัฒนาหลักส่ตรฯ

งานวััดผลปีระเมินผลฯ

งานพัฒนาแหล่งเรียนร้่

งานปีระกันคุณภาพการศึึกษาฯ

งานทะเบียน

งานแนะแนวั

งานแผนงาน/สารสนเทศึกลุ่มบริหารวิัชั้าการ

งานพัฒนาการเรียนร้่

งานวิัจัยพัฒนาสื�อนวััตกรรมและเทคโนโลยี

งานนิเทศึภายใน

งานส่งเสริมการเรียนร้่ทางวิัชั้าการแก่ชุั้มชั้นฯ

กิจกรรมพัฒนาผ้่เรียน

งานห้องสมุด

งานธุรการกลุ่มงานวิัชั้าการ

หัวหน�ากลุ่มบัริหารงานบัุคำคำล

รอุงผู้่�อุำานวยการกลุ่มบัริหารงานวิชีาการ

ผู้่�อุำานวยการโรงเรียน
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โคำรงสร�างเวลาเรียน
ตามหลักส่ตรการศึึกษาขุั�นพั้�นฐาน พัุทัธศึักราชี ๒๕๕๑

 เกณฑ์การจบหลักส่ตรระดับมัธยมศึึกษาตอนต้น
 ๑. ผู้้�เรียนเรียนรายว่ิชั้าพัื�นฐาน ๖๖ หน่ว่ยกิตและรายว่ิชั้าเพัิ�มเติมตามที่ี�สถานศึึกษากำาหนด
 ๒. ผู้้�เรยีนต�อำงได�หน่ว่ยกิตตลอำดหลกัสต้รไม่น�อำยกว่่า ๗๗ หน่ว่ยกติโดยเป็ีนรายว่ชิั้าพัื�นฐาน ๖๖ หน่ว่ยกติ
และรายว่ิชั้าเพัิ�มเติมไม่น�อำยกว่่า ๑๑ หน่ว่ยกิต
 ๓. ผู้้�เรียนมีผู้ลการปีระเมิน การอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์และเข้ียนในระดับผู้่านเกณฑ์์การปีระเมินตามทีี่� 
สถานศึึกษากำาหนด
 ๔. ผู้้�เรยีนมผีู้ลการปีระเมนิคณุลกัษณะที่ี�พึังปีระสงค์ในระดับผู่้านเกณฑ์์การปีระเมินตามที่ี�สถานศึกึษากำาหนด
 ๕. ผู้้�เรยีนเข้�าร่ว่มกจิกรรมพัฒันาผู้้�เรยีนและมผีู้ลการปีระเมินผู่้านเกณฑ์์การปีระเมินตามที่ี�สถานศึกึษากำาหนด
 เกณฑ์การจบหลักส่ตรระดับมัธยมศึึกษาตอนปีลาย
 ๑. ผู้้�เรียนเรียนรายว่ิชั้าพัื�นฐาน ๔๑ หน่ว่ยกิตและรายว่ิชั้าเพัิ�มเติมตามที่ี�สถานศึึกษากำาหนด
 ๒. ผู้้�เรยีนต�อำงได�หน่ว่ยกิตตลอำดหลกัสต้รไม่น�อำยกว่่า ๗๗ หน่ว่ยกติโดยเป็ีนรายว่ชิั้าพัื�นฐาน ๔๑ หน่ว่ยกติ
และรายว่ิชั้าเพัิ�มเติมไม่น�อำยกว่่า ๓๖ หน่ว่ยกิต
 ๓. ผู้้�เรียนมีผู้ลการปีระเมิน การอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์และเข้ียนในระดับผู้่านเกณฑ์์การปีระเมินตามทีี่� 
สถานศึึกษากำาหนด
 ๔. ผู้้�เรยีนมผีู้ลการปีระเมนิคณุลกัษณะที่ี�พึังปีระสงค์ในระดับผู่้านเกณฑ์์การปีระเมินตามที่ี�สถานศึกึษากำาหนด
 ๕. ผู้้�เรยีนเข้�าร่ว่มกจิกรรมพัฒันาผู้้�เรยีนและมีผู้ลการปีระเมนิผู่้านเกณฑ์์การปีระเมินตามที่ี�สถานศึกึษากำาหนด

ภาษาไที่ย ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) ม.ต�นเพัิ�ม
คณิตศึาสตร์ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) ปีระว่ัติศึาสตร์ ๓
ว่ิที่ยาศึาสตร์ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๒๔๐ (๖ นก.)
สังคมศึึกษาศึาสนาฯ ๑๖๐ (๓นก.) +๑ ๑๖๐ (๓นก.) +๑ ๑๖๐ (๓นก.)+๑ ๓๒๐ (๖ นก.) +๒ ม.ปีลายเพัิ�ม
สุข้ศึึกษาและพัลศึึกษา ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๑๒๐ ( ๓ นก.) ปีระว่ัติศึาสตร์ ๒
ศึิลปีะ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
การงานอำาชั้ีพั/เที่คโนโลยี ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
ภาษาต่างปีระเที่ศึ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๒๔๐ (๖ นก.)
รว่มเว่ลาเรียนว่ิชั้าพัื�นฐาน ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๑,๖๔๐ (๔๑ นก.)
กิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐

รายว่ิชั้า/กิจกรรมที่ี�สถานศึึกษา
จัดเพัิ�มเติมตามคว่ามพัร�อำม/
จุดเน�น (เพัิ�มเติม)

รว่มเว่ลาเรียนที่ั�งหมด

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ๖

กลุ่มสาระ หมายเหตุ
ระดับมัธยมศึึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึึกษา

ตอนปีลาย

ไม่น�อำยกว่่า ปีีละ ๑๖๐ ชั้ั�ว่โมง

ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั้ั�ว่โมง/ปีี

ไม่น�อำยกว่่า
๑,๔๔๐ ชั้ั�ว่โมง

รว่ม ๓ ปีี ไม่น�อำยกว่่า 
๓,๖๐๐ ชั้ั�ว่โมง
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โคำรงสร�างหลักส่ตร
ชีั�นมัธยมศึึกษาตอุนต�น (ม.๑ - ๓) ปีการศึึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
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โคำรงสร�างหลักส่ตร
และกลุ่มการเรียนระดับัชีั�นมัธยมศึึกษาตอุนปลาย (ม. ๔ - ๖) ปีการศึึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
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ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

วั่าด้วัยการวััดและปีระเมินผลการเรียนตามหลักส่ตรแกนกลางการศึึกษาขั�นพื�นฐาน

พุทธศึักราชั้ ๒๕๕๑ (พ.ศึ. ๒๕๖๒) 

 โดยที่ี�โรงเรียนเตรียมอำุดมศึึกษาพััฒนาการ อำุดรธานี ได�ปีระกาศึใชั้�หลักส้ตรแกนกลางการศึึกษาข้ั�นพัื�นฐาน 

พัุที่ธศึักราชั้ ๒๕๕๑ ตามคำาสั�งกระที่รว่งศึึกษาธิการ ที่ี� สพัฐ ๒๙๓/๒๕๕๑ ลงว่ันที่ี� ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑  

เรื�อำง ให�ใชั้�หลกัส้ตรแกนกลางการศึึกษาข้ั�นพืั�นฐาน พัทุี่ธศึกัราชั้ ๒๕๕๑ และกระจายอำำานาจให�สถานศึึกษากำาหนด

หลักส้ตรสถานศึึกษาข้ึ�นใชั้�เอำง เพัื�อำให�สอำดคล�อำงกับคำาสั�งดังกล่าว่

 ฉะนั�น อำาศึยัอำำานาจตามคว่ามในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๑๕ แห่งพัระราชั้บญัญตัริะเบยีบบรหิารราชั้การ

กระที่รว่งศึึกษาธิการ พั.ศึ.๒๕๔๖ และคณะกรรมการการศึึกษาข้ั�นพัื�นฐาน พัุที่ธศึักราชั้ ๒๕๕๑ โรงเรียน 

เตรียมอำุดมศึึกษาพััฒนาการ อำุดรธานี จึงว่างระเบียบไว่�ดังต่อำไปีนี�

 ข้�อำ ๑ ระเบียบนี�เรียกว่่า “ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อำุดรธานี ว่่าด�ว่ยการวั่ด 

และปีระเมินผู้ลการเรียนตามหลักส้ตรแกนกลางการศึึกษาข้ั�นพัื�นฐาน พัุที่ธศึักราชั้ ๒๕๕๑”

 ข้�อำ ๒ ระเบียบนี�ให�ใชั้�บังคับตั�งแต่ปีีการศึึกษา ๒๕๖๒ เปี็นต�นไปี

 ข้�อำ ๓ ให�ยกเลิกระเบียบข้�อำบังคับหรือำคำาสั�งอำื�นใดในส่ว่นที่ี�กำาหนดไว่�ในระเบียบนี� หรือำซึ�งข้ัดหรือำ 

แย�งกับระเบียบนี� ให�ใชั้�ระเบียบนี�แที่น

 ข้�อำ ๔ ระเบียบนี�ให�ใชั้�คว่บค้่กับหลักส้ตรแกนกลางการศึึกษาข้ั�นพัื�นฐาน โรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษา

พััฒนาการ อำุดรธานี พัุที่ธศึักราชั้ ๒๕๕๑ (พั.ศึ. ๒๕๖๒)

 ข้�อำ ๕ ให�ผู้้�บริหารสถานศึึกษารักษาการให�เปี็นไปีตามระเบียบนี�

หมวัดที� ๑ หลักการวััดและปีระเมินผลการเรียน
 ข้�อำ ๖ การปีระเมินผู้ลการเรียนให�เปี็นไปีตามหลักการในต่อำไปีนี�

  ๖.๑ สถานศึึกษาเป็ีนผู้้�รับผิู้ดชั้อำบการวั่ดผู้ลและปีระเมนิผู้ลการเรยีนข้อำงผู้้�เรยีนโดยเปิีดโอำกาส

ให�ผู้้�ที่ี�เกี�ยว่ข้�อำงมีส่ว่นร่ว่ม

  ๖.๒ การว่ดัและปีระเมนิผู้ลการเรยีนต�อำงสอำดคล�อำงและครอำบคลมุมาตรฐานการเรยีนร้�และ

ตัว่ชั้ี�ว่ัดที่ี�กำาหนดในหลักส้ตรแกนกลางการศึึกษาข้ั�นพัื�นฐาน พัุที่ธศึักราชั้ ๒๕๕๑
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  ๖.๓ การปีระเมินผู้ลการเรียนต�อำงปีระกอำบด�ว่ย การปีระเมินเพัื�อำปีรับปีรุงพััฒนาผู้้�เรียน  

การจัดการเรียนการสอำน และการปีระเมินผู้ลเพัื�อำตัดสินผู้ลการเรียน

  ๖.๔ การปีระเมินผู้ลเปี็นส่ว่นหนึ�งข้อำงกระบว่นการจัดการเรียนการสอำนต�อำงดำาเนินการ 

ด�ว่ยว่ิธีการที่ี�หลากหลาย เหมาะสมกับสิ�งที่ี�ต�อำงการว่ัด ธรรมชั้าติข้อำงรายว่ิชั้า และระดับชั้ั�น

  ๖.๕ ให�มีการปีระเมินคว่ามสามารถข้อำงผู้้�เรียนในการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียนในแต่ละชั้ั�น

  ๖.๖ ให�มีการปีระเมินคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์ข้อำงผู้้�เรียนในแต่ละชั้ั�น

  ๖.๗ ให�มีการปีระเมินคุณภาพัผู้้�เรียนในระดับชั้าติในแต่ละชั้่ว่งชั้ั�น

  ๖.๘ เปีิดโอำกาสให�ผู้้�เรียนและผู้้�มีส่ว่นเกี�ยว่ข้�อำงตรว่จสอำบผู้ลการปีระเมินการเรียนร้�

  ๖.๙ ให�มีการเที่ียบโอำนผู้ลการเรียนระหว่่างสถานศึึกษาและร้ปีแบบการศึึกษาต่าง ๆ 

หมวัดที� ๒ วัิธีการวััดและปีระเมินผลการเรียน
 ข้�อำ ๗ การว่ัดและปีระเมินผู้ลการเรียนร้� เปี็นกระบว่นการที่ี�ให�ผู้้�สอำนใชั้�พััฒนาคุณภาพัผู้้�เรียนเพัื�อำ 

ให�ได�ข้�อำม้ลสารสนเที่ศึ ที่ี�แสดงพััฒนาการคว่ามก�าว่หน�าและคว่ามสำาเร็จที่างการเรียนข้อำงผู้้�เรียน ให�เปี็น 

การปีระเมินเพัื�อำปีรับปีรุงการเรียนมากกว่่าการตัดสินผู้ลการเรียน ปีระกอำบด�ว่ย

  ๗.๑ การปีระเมนิผู้ลระดบัชั้ั�นเรยีนเป็ีนการว่ดัคว่ามก�าว่หน�าที่ั�งด�านคว่ามร้� ที่กัษะกระบว่นการ 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ี�พัึงปีระสงค์

  ๗.๒ การปีระเมินผู้ลระดับสถานศึึกษาเพืั�อำตรว่จสอำบคว่ามก�าว่หน�า การเรียนร้�เปี็นรายปีี  

และชั้่ว่งชั้ั�น สำาหรับสถานศึึกษานำาข้�อำม้ลที่ี�ได�ใชั้�เปี็นแนว่ที่างในการปีรับปีรุงและการพััฒนาการเรียนการสอำน 

และคุณภาพัข้อำงผู้้�เรียนให�เปี็นไปีตามมาตรฐานการเรียนร้� รว่มที่ั�งพัิจารณาตัดสินการเลื�อำนชั้่ว่งชั้ั�น

  ๗.๓ การปีระเมินผู้ลระดับเข้ตพัื�นที่ี�การศึึกษา เปี็นการปีระเมินด�ว่ยแบบปีระเมินผู้ลสัมฤที่ธิ์

ที่างการเรียนที่ี�เปี็นมาตรฐาน เพัื�อำตรว่จสอำบคุณภาพัการศึึกษาข้อำงสถานศึึกษาและคุณภาพัการศึึกษาข้อำงชั้าติ 

สำาหรับนำาผู้ลการปีระเมินไปีว่างแผู้นดำาเนินการปีรับปีรุงแก�ไข้การจัดการเรียนการสอำน และพััฒนาการผู้้�เรียน 

ให�ได�มาตรฐาน

  ๗.๔ การปีระเมินผู้ลสัมฤที่ธิ์ที่างการเรียนระดับชั้าติ เปี็นการปีระเมินด�ว่ยแบบปีระเมินผู้ล

สัมฤที่ธิ์ที่างการเรียนที่ี�เปี็นมาตรฐานระดับชั้าติเพัื�อำตรว่จสอำบคุณภาพัการศึึกษาข้อำงสถานศึึกษาและคุณภาพั 

การศึึกษาข้อำงชั้าติ สำาหรับนำาผู้ลการปีระเมินไปีว่างแผู้นดำาเนินการปีรับปีรุงแก�ไข้การจัดการเรียนการสอำนและ

พััฒนาการผู้้�เรียนให�ได�มาตรฐาน

  ๗.๕ การปีระเมินเพัื�อำตัดสินผู้ลการเรียน เปี็นการปีระเมินเพัื�อำสรุปีคว่ามสำาเร็จในการเรียนร้�

ข้อำงผู้้�เรียนในการจบชั้่ว่งชั้ั�นและจบหลักส้ตรการศึึกษาในระดับต่าง ๆ ซึ�งจะที่ำาให�ผู้้�เรียนได�รับการรับรอำงคว่ามร้�

และวุ่ฒิการศึึกษาจากสถานศึึกษา
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 ข้�อำ ๘ แนว่ดำาเนินการปีระเมินผู้ลการเรียนข้อำงสถานศึึกษา

  เพัื�อำให�การวั่ดและปีระเมินผู้ลการเรียนข้อำงสถานศึึกษาสอำดคล�อำงกับหลักส้ตรแกนกลาง 

การศึึกษาขั้�นพืั�นฐาน พัุที่ธศัึกราชั้ ๒๕๕๑ มีการดำาเนินการตามหลักการกระจายอำำานาจมีการปีระเมินผู้้�เรียน 

ตามหลักการวั่ดและปีระเมินผู้ลการเรยีน มีการตรว่จสอำบและกำากบัติดตามปีระเมนิคณุภาพัการปีระเมนิผู้ลการเรยีน

อำย่างเปี็นระบบและมีปีระสิที่ธิภาพั จึงกำาหนดแนว่ดำาเนินการว่ัดและปีระเมินผู้ลการเรียนข้อำงสถานศึึกษา ดังนี�

  ๘.๑ สถานศึึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักส้ตรและว่ิชั้าการข้อำงสถานศึึกษา โดยคว่าม

เหน็ชั้อำบข้อำงคณะกรรมการสถานศึกึษาข้ั�นพืั�นฐาน กำาหนดรป้ีแบบ ระบบและระเบียบปีระเมินผู้ลข้อำงสถานศึกึษา 

เพัื�อำใชั้�เปี็นแนว่ปีฏิบัติในการปีระเมินผู้ลการเรียนข้อำงสถานศึึกษา

  ๘.๒ สถานศึึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักส้ตรและว่ิชั้าการข้อำงสถานศึึกษา กำาหนด 

ตัว่ชั้ี�ว่ัดในแต่ละรายว่ิชั้า และแต่ละกลุ่มสาระการเรียนร้�โดยว่ิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนร้� คุณลักษณะ 

อำันพัึงปีระสงค์และมาตรฐานการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียนและหลักส้ตรระดับที่�อำงถิ�น เพัื�อำใชั้�เปี็นเปี้าหมาย 

ในการว่ัดและปีระเมินผู้ลการเรียนร้�รายภาค

  ๘.๓ คณะอำนกุรรมการระดบักลุม่ว่ชิั้าให�คว่ามเหน็ชั้อำบข้อำงรป้ีแบบ ว่ธิกีาร เครื�อำงมอืำสำาหรบั

การปีระเมิน และผู้ลการตัดสินการปีระเมินผู้ลการเรียนรายว่ิชั้าข้อำงผู้้�สอำน

  ๘.๔ ผู้้�สอำนจัดการเรยีนการสอำน ตรว่จสอำบพัฒันาการข้อำงผู้้�เรยีน และปีระเมนิสรปุีผู้ลสมัฤที่ธิ์

ข้อำงผู้้�เรียนด�ว่ยว่ิธีการหลากหลายตามสภาพัจริง โดยนำาตัว่ชั้ี�ว่ัด ไปีใชั้�เปี็นข้�อำม้ลรว่มกับการปีระเมินปีลายภาค

  ๘.๕ หัว่หน�าสถานศึึกษาอำนุมัติผู้ลการเรียนปีลายภาค และการผู้่าน จบการศึึกษา

  ๘.๖ สถานศึกึษาจดัที่ำารายงานผู้ลการดำาเนนิการปีระเมนิผู้ลการเรยีนปีระจำาปีีโดยคว่ามเหน็

ชั้อำบข้อำงคณะกรรมการบรหิารหลกัส้ตรและว่ชิั้าการข้อำงสถานศึกึษา เสนอำต่อำคณะกรรมการสถานศึกึษาข้ั�นพัื�นฐาน

 ข้�อำ ๙ ให�มีการปีระเมินผู้ลการเรียนในด�านต่าง ๆ ปีระกอำบด�ว่ย

  ๙.๑ การปีระเมนิผู้ลการเรยีนในแต่ละรายวิ่ชั้าข้อำงแต่ละกลุม่สาระการเรยีนร้�ซึ�งสถานศึึกษา

ว่เิคราะห์จากมาตรฐานการเรยีนร้� และตัว่ชั้ี�ว่ดั การปีระเมนิรายว่ชิั้าให�ตดัสนิผู้ลการปีระเมนิเป็ีนระดบัผู้ลการเรยีน 

๘ ระดับ ดังนี�

   “๔” หมายถึง  ผู้ลการเรียนดีเยี�ยม

   “๓.๕” หมายถึง  ผู้ลการเรียนดีมาก

   “๓” หมายถึง  ผู้ลการเรียนดี

   “๒.๕” หมายถึง ผู้ลการเรียนค่อำนข้�างดี

   “๒” หมายถึง  ผู้ลการเรียนน่าพัอำใจ

   “๑.๕” หมายถึง  ผู้ลการเรียนพัอำใชั้�

   “๑” หมายถึง  ผู้ลการเรียนผู้่านเกณฑ์์ข้ั�นตำ�าที่ี�กำาหนด

   “๐” หมายถึง  ผู้ลการเรียนตำ�ากว่่าเกณฑ์์ข้ั�นตำ�าที่ี�กำาหนด
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  ๙.๒ การปีระเมินกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียน ปีระกอำบด�ว่ย กิจกรรมแนะแนว่ กิจกรรมนักเรียน

และกิจกรรมบำาเพั็ญเพืั�อำสาธารณปีระโยชั้น์ การร่ว่มกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียนเปี็นการปีระเมินคว่ามสามารถ 

และพััฒนาการข้อำงผู้้�เรียน ในการเข้�าร่ว่มกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียนในแต่ละภาคเรียนตามเกณฑ์์ข้อำงแต่ละกิจกรรม 

และตัดสินผู้ลการปีระเมินเปี็น ๒ ระดับ ดังนี�

   “ผู้่าน” หมายถึง  ผู้่านเกณฑ์์ที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

   “ไม่ผู้่าน” หมายถึง  ไม่ผู้่านเกณฑ์์ที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

  ๙.๓  การปีระเมินคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์ เปี็นการปีระเมินพััฒนาที่างด�านคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์ข้อำงผู้้�เรียน ตามคุณลักษณะที่ี�สถานศึึกษากำาหนด การปีระเมิน

คุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์จะปีระเมินเปี็นรายคุณลักษณะทีุ่กภาคเรียน และตัดสินผู้ลการปีระเมินเปี็น ๔ ระดับ 

ดังนี�

   ดีเยี�ยม หมายถึง ผู้้�เรียนมีพัฤติกรรมตามตัว่บ่งชั้ี�ผู้่านเกณฑ์์ ร�อำยละ ๘๐ - ๑๐๐  

ข้อำงจำานว่นตัว่บ่งชั้ี�คุณลักษณะนั�น ๆ แสดงว่่าผู้้�เรียนมีคุณลักษณะนั�น ๆ จนสามารถเปี็นแบบอำย่างแก่ผู้้�อำื�นได�

   ดี  หมายถึง ผู้้ �เรียนมีพัฤติกรรมตามตัว่บ่งชั้ี�ผู้่านเกณฑ์์ ร�อำยละ ๖๕ - ๗๙  

ข้อำงจำานว่นตัว่บ่งชั้ี�คุณลักษณะนั�น ๆ แสดงว่่าผู้้�เรียนมีคุณลักษณะนั�น ๆ ด�ว่ยการปีฏิบัติด�ว่ยคว่ามเต็มใจ

   ผ่าน หมายถึง ผู้้ �เรียนมีพัฤติกรรมตามตัว่บ่งชั้ี�ผู้่านเกณฑ์์ ร�อำยละ ๕๐ - ๖๔  

ข้อำงจำานว่นตัว่บ่งชั้ี�คุณลักษณะนั�น ๆ ได�ปีฏิบัติตนด�ว่ยคว่ามพัยายามปีฏิบัติตนตามคำาแนะนำา

   ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้้ �เรียนมีพัฤติกรรมตามตัว่บ่งชีั้�ผู้่านเกณฑ์์ ตำ�ากว่่าร�อำยละ ๕๐  

ข้อำงจำานว่นตัว่บ่งชั้ี�ในคุณลักษณะนั�น แสดงว่่าผู้้�เรียนมีคุณลักษณะนั�น ๆ ต�อำงมีผู้้�อำื�นคอำยกระตุ�นเตือำน เมื�อำเลื�อำน

ชั้ั�นจะพัิจารณาจากผู้ลการปีระเมิน ดีเยี�ยม, ดี, ผู้่าน โดยต�อำงมีผู้ลการปีระเมินอำย้่ในระดับ “ผู้่าน” ข้ึ�นไปี

  ๙.๔ การปีระเมินคว่ามสามารถอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน เปี็นการปีระเมินที่ักษะการคิด

และการถ่ายที่อำดคว่ามคดิด�ว่ยที่กัษะการอ่ำาน การคดิ ว่เิคราะห์ ตามเงื�อำนไข้ และวิ่ธกีารที่ี�สถานศึกึษากำาหนดและ

ตัดสินผู้ลการปีระเมินเปี็น ๔ ระดับ ดังนี�

    ดีเยี�ยม

    ดี

    ผู้่าน

    ไม่ผู้่าน

   เมื�อำเลื�อำนชั้ั�นจะพัิจารณาจากผู้ลการปีระเมิน ดีเยี�ยม, ดี, ผู้่าน โดยต�อำงมีผู้ลการปีระเมิน

อำย้่ในระดับ “ผู้่าน” ข้ึ�นไปี

  ๙.๕ การตัดสินผู้ลการเรียนเลื�อำนชัั้�น เปี็นการนำาผู้ลการปีระเมินในด�านต่าง ๆ มาปีระมว่ล

สรุปีเพัื�อำตัดสินให�ผู้้�เรียนผู้่านระดับต่าง ๆ ตามเกณฑ์์การตัดสินผู้ลการเรียนแต่ละระดับชั้ั�น
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 ข้�อำ ๑๐ เกณฑ์์การตดัสนิผู้ลการเรยีนจบหลกัสต้รสถานศึึกษาเพัื�อำให�ผู้้�เรยีนหลกัสต้รการศึึกษาข้ั�นพัื�นฐาน

ที่ี�ผู้่านการศึึกษาแต่ละชั้ั�น และจบหลักส้ตรสถานศึึกษาครบถ�ว่นตามโครงสร�างข้อำงหลักส้ตรข้อำงสถานศึึกษา  

และมีคุณภาพัตามมาตรฐานการศึึกษาจึงกำาหนดเกณฑ์์การตัดสินผู้ลการเรียน การจบหลักส้ตรการศึึกษา 

ภาคบังคับไว่�ดังนี�

  ๑๐.๑ เกณฑ์การจบหลักส่ตรระดับมัธยมศึึกษาตอนต้น

   (๑) ผู้้�เรียน เรียนรายว่ิชั้าพัื�นฐานและเพัิ�มเติมโดยเปี็นว่ิชั้าพัื�นฐาน ๖๖ หน่ว่ยกิต 

และรายว่ิชั้าเพัิ�มเติมตามที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

   (๒) ผู้้�เรียนต�อำงได�หน่ว่ยกิต ตลอำดหลักส้ตรไม่น�อำยกว่่า ๗๗ หน่ว่ยกิต โดยเปี็นรายว่ิชั้า

พัื�นฐาน ๖๖ หน่ว่ยกิต และรายว่ิชั้าเพัิ�มเติมไม่น�อำยกว่่า ๑๑ หน่ว่ยกิต

   (๓) ผู้้�เรียนมีผู้ลการปีระเมิน การอำ่าน คิดว่ิเคราะห์และเข้ียน ในระดับผู้่านเกณฑ์์ 

การปีระเมินตามที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

   (๔) ผู้้�เรยีนมผีู้ลการปีระเมนิคณุลกัษณะอำนัพังึปีระสงค์ในระดบัผู่้านเกณฑ์์การปีระเมนิ

ตามที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

   (๕) ผู้้�เรียนเข้�าร่ว่มกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียนและมีผู้ลการปีระเมินผู้่านเกณฑ์์การปีระเมิน

ตามที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

  ๑๐.๒ เกณฑ์การจบหลักส่ตรระดับมัธยมศึึกษาตอนปีลาย

   (๑) ผู้้�เรียน เรียนรายว่ิชั้าพัื�นฐานและเพัิ�มเติมโดยเปี็นว่ิชั้าพัื�นฐาน๔๑ หน่ว่ยกิตและ

รายว่ิชั้าเพัิ�มเติมตามที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

   (๒) ผู้้�เรียนต�อำงได�หน่ว่ยกิต ตลอำดหลักส้ตรไม่น�อำยกว่่า ๗๗ หน่ว่ยกิต โดยเปี็นรายว่ิชั้า

พัื�นฐาน ๔๑ หน่ว่ยกิต และรายว่ิชั้าเพัิ�มเติมไม่น�อำยกว่่า ๓๖ หน่ว่ยกิต

   (๓) ผู้้�เรียนมีผู้ลการปีระเมิน การอำ่าน คิดว่ิเคราะห์และเข้ียน ในระดับผู้่านเกณฑ์์ 

การปีระเมินตามที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

   (๔) ผู้้�เรยีนมผีู้ลการปีระเมนิคณุลกัษณะอำนัพังึปีระสงค์ในระดบัผู่้านเกณฑ์์การปีระเมนิ

ตามที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

   (๕) ผู้้�เรียนเข้�าร่ว่มกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียนและมีผู้ลการปีระเมินผู้่านเกณฑ์์การปีระเมิน

ตามที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

หมวัดที� ๓ เกณฑ์การวััดและปีระเมินผลการเรียน
 ข้�อำ ๑๑ การตัดสินผู้ลการเรียนให�ถือำปีฏิบัติดังนี�

  ๑๑.๑ พิัจารณาตัดสนิว่่า ผู้้�เรยีนผู่้านเกณฑ์์การปีระเมนิรายวิ่ชั้าตามกลุม่สาระการเรียนร้�ที่ั�ง ๘ 

กลุ่ม และได�รับผู้ลการเรียน ๑ ถึง ๔
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  ๑๑.๒ การตัดสินพัิจารณาว่่าผู้้ �เรียนจะนับจำานว่นชั้ั�ว่โมง/จำานว่นหน่ว่ยกิตจะต�อำงได�รับ 

ผู้ลการเรียน ๑ ถึง ๔

  ๑๑.๓ ได�รับการปีระเมินการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน เปี็นรายภาค และนำาไปีตัดสิน 

การเลื�อำนชั้ั�น โดยถ�าผู้่านเกณฑ์์ที่ี�สถานศึึกษากำาหนดให�ได�ผู้ลการปีระเมินเปี็นดีเยี�ยม ดี และผู้่าน ถ�าไม่ผู้่านเกณฑ์์

การปีระเมิน ให�ได�ผู้ลการปีระเมิน “ไม่ผู้่าน”

  ๑๑.๔ ได�รับการปีระเมินคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์ข้อำงผู้้�เรียนเปี็นรายภาค และนำาไปีตัดสิน

การเลื�อำนชั้ั�น โดยถ�าผู้่านเกณฑ์์ที่ี�สถานศึึกษากำาหนดให�ได�ผู้ลการปีระเมินเปี็นดีเยี�ยม ดี และผู้่าน ถ�าไม่ผู้่านเกณฑ์์

การปีระเมินให�ได�ผู้ลการปีระเมินเปี็น “ไม่ผู้่าน”

  ๑๑.๕ ได�รับการตัดสินการเข้�าร่ว่มกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียนเปี็นรายภาคโดยถ�าผู้่านเกณฑ์ ์

การปีระเมินให�ได�ผู้ลปีระเมินเปี็น “ผู้” และถ�าไม่ผู้่านเกณฑ์์ให�ผู้ลปีระเมินได� “มผู้”

  ๑๑.๖ วั่ดผู้ลปีลายภาคเฉพัาะผู้้�มีเว่ลาเรียนตลอำดภาคเรียนไม่น�อำยกว่่าร�อำยละ ๘๐ ข้อำงเว่ลา

เรียนในรายวิ่ชั้านั�น ให�อำย้่ในดุลพิันิจข้อำงคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนร้� เสนอำผู้่านคณะกรรมการบริหาร

หลักส้ตรและว่ิชั้าการเห็นชั้อำบ และเสนอำผู้้�บริหารสถานศึึกษาอำนุมัติ

  ๑๑.๗ ผู้้�เรียนที่ี�มีเว่ลาเรียนไม่ถึงร�อำยละ ๘๐ ข้อำงเว่ลาเรียนในรายว่ิชั้านั�น และไม่ได�รับ 

การผู้่อำนผู้ันให�เข้�ารับการว่ัดผู้ลปีลายภาคเรียนให�ได�ผู้ลการเรียน “มส”

  ๑๑.๘ ผู้้�เรียนที่ี�มีผู้ลการเรียนตำ�ากว่่าเกณฑ์์ที่ี�สถานศึึกษากำาหนดให�ได�ระดับผู้ลการเรียน “๐”

  ๑๑.๙ ผู้้�เรยีนที่ี�ที่จุรติในการสอำบหรอืำที่จุรติในงานที่ี�มอำบหมายให�ที่ำาในรายว่ชิั้าใด ครั�งใด กต็าม 

ให�ได�คะแนน “๐” ในครั�งนั�น

  ๑๑.๑๐ ผู้้�เรียนที่ี�ไม่ได�ว่ัดผู้ลรายภาค ไม่ได�ส่งงานที่ี�ได�รับมอำบหมายให�ที่ำา หรือำมีเหตุสุดว่ิสัย 

ที่ี�ที่ำาให�ปีระเมินผู้ลการเรียนไม่ได� ให�ได�ผู้ลการเรียน “ร”

 กรณีที่ี�ผู้้�เรียนได�ผู้ลการเรียน “ร” เพัราะไม่ส่งงานนั�น จะต�อำงได�รับคว่ามเห็นชั้อำบจากคณะอำนุกรรมการ

กลุ่มสาระการเรียนร้�

 ข้�อำ ๑๒ การเปีลี�ยนผู้ลการเรียนให�ถือำปีฏิบัติดังนี�

  ๑๒.๑ การเปีลี�ยนผู้ลการเรียน “๐”

   คว่รจัดให�มีการสอำนซ่อำมเสริมในตัว่ชั้ี�ว่ัดที่ี�ผู้้�เรียนสอำบไม่ผู้่านก่อำน แล�ว่จึงสอำบแก�ตัว่ 

ให�และให�สอำบแก�ตัว่ได�ไม่เกิน ๒ ครั�ง ที่ั�งนี�ต�อำงดำาเนินการให�เสร็จสิ�นภายในปีีการศึึกษานั�น

   ถ�าผู้้�เรียนไม่ดำาเนินการสอำบแก�ตัว่ตามระยะเว่ลาทีี่�กำาหนดไว่�นี� ให�อำย้่ในดุลยพิันิจข้อำง

สถานศึึกษาที่ี�จะพัิจารณาข้ยายเว่ลาอำอำกไปีอำีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน

   ถ�าสอำบแก�ตัว่ ๒ ครั�งแล�ว่ ยังได�ระดับผู้ลการเรียน “๐” อำีกให�แต่งตั�งคณะกรรมการ

ดำาเนินการเกี�ยว่กับการแก�ผู้ลการเรียนข้อำงผู้้�เรียนโดยปีฏิบัติดังนี�
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    ๑) ให�เรียนซำ�ารายว่ิชั้าถ�าเปี็นรายว่ิชั้าพัื�นฐาน

    ๒) ให�เรียนซำ�าหรือำเปีลี�ยนรายว่ิชั้าเรียนใหม่ ถ�าเปี็นรายว่ิชั้าเพัิ�มเติม โดยให�อำย้่ใน

ดุลยพัินิจข้อำงสถานศึึกษา

   ในกรณีทีี่�เปีลี�ยนรายวิ่ชั้าเรียนใหม่ ให�หมายเหตุในระเบียนแสดงผู้ลการเรียนว่่าเรียน

แที่นรายว่ิชั้าใด

  ๑๒.๒ การเปีลี�ยนผู้ลการเรียน “ร”

   การเปีลี�ยนผู้ลการเรียน “ร” มี ๒ กรณี ดังนี�

   ๑) มีเหตุสุดว่ิสัย ที่ำาให� ปีระเมินผู้ลการเรียนไม่ได� เชั้่น เจ็บปี่ว่ย เมื�อำผู้้�เรียนได�เข้�าสอำบ

หรอืำส่งผู้ลงานทีี่�ตดิค�างอำย่้เสรจ็เรยีบร�อำย หรอืำแก�ปัีญหาเสรจ็สิ�นแล�ว่ ให�ได�ระดับผู้ลการเรยีนตามปีกต ิ(ตั�งแต่ ๐ - ๔)

   ๒) ถ�าสถานศึึกษาพัิจารณาแล�ว่เห็นว่่าไม่ใชั้่เหตุสุดว่ิสัย เมื�อำผู้้�เรียนได�เข้�าสอำบ หรือำ 

ส่งผู้ลงานที่ี�ติดค�างอำย้่เสร็จเรียบร�อำย หรือำแก�ปีัญหาเสร็จสิ�นแล�ว่ ให�ได�ระดับผู้ลการเรียนไม่เกิน “๑”

   การเปีลี�ยนผู้ลการเรียน “ร” ให�ดำาเนินการแก�ไข้ตามสาเหตุให�เสร็จสิ�นภายใน 

ปีีการศึึกษานั�น ถ�าผู้้�เรยีนไม่มาดำาเนินการแก� “ร” ตามระยะเว่ลาทีี่�กำาหนดไว่�ให�เรียนซำ�ารายวิ่ชั้า ยกเว่�นมเีหตสุดุวิ่สยั 

ให�อำย้่ในดุลยพัินิจข้อำงสถานศึึกษาที่ี�จะข้ยายเว่ลาการแก� “ร” อำอำกไปีอำีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียนแต่เมื�อำพั�นกำาหนดนี�

แล�ว่ให�ปีฏิบัติดังนี�

   (๑) ให�เรียนซำ�ารายว่ิชั้า ถ�าเปี็นรายว่ิชั้าพัื�นฐาน

   (๒) ให�เรียนซำ�าหรือำเปีลี�ยนรายว่ิชั้าเรียนใหม่ ถ�าเปี็นรายว่ิชั้าเพัิ�มเติม โดยให�อำย้่ใน

ดุลยพัินิจข้อำงสถานศึึกษา

   ในกรณีที่ี�เปีลี�ยนรายว่ิชั้าเรียนใหม่ ให�หมายเหตุในระเบียนแสดงผู้ลการเรียนว่่า  

เรียนแที่นรายว่ิชั้าใด

  ๑๒.๓ การเปีลี�ยนผู้ลการเรียน “มส”

   การเปีลี�ยนผู้ลการเรียน “มส” มี ๒ กรณี ดังนี�

   ๑) กรณีผู้้�เรียนได�ผู้ลการเรียน “มส” เพัราะมีเว่ลาเรียนไม่ถึงร�อำยละ ๘๐ แต่มีเว่ลา

เรียนไม่น�อำยกว่่าร�อำยละ ๖๐ ข้อำงเว่ลาเรียนที่ั�งหมด ให�สถานศึึกษาจัดให�เรียนเพัิ�มเติมโดยใชั้�ชั้ั�ว่โมงสอำนซ่อำมเสริม 

หรือำเว่ลาว่่าง หรือำว่ันหยุด หรือำมอำบหมายงานให�ที่ำา จนมีเว่ลาเรียนครบตามที่ี�กำาหนดไว่�สำาหรับรายว่ิชั้านั�น 

แล�ว่จึงให�สอำบเปี็นกรณีพัิเศึษ ผู้ลการสอำบแก� “มส” ให�ได�ระดับผู้ลการเรียนไม่เกิน “๑”การแก� “มส” กรณีนี� 

ให�กระที่ำาให�เสรจ็สิ�นในปีีการศึกึษานั�น ถ�าผู้้�เรียนไม่มาดำาเนนิการแก� “มส” ตามระยะเว่ลาที่ี�กำาหนดไว่�นี�ให�เรยีนซำ�า 

ยกเว่�น มีเหตุสุดว่ิสัย ให�อำย้่ในดุลยพัินิจข้อำงสถานศึึกษาที่ี�จะข้ยายเว่ลาการแก� “มส” อำอำกไปีอำีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน 

แต่เมื�อำพั�นกำาหนดนี�แล�ว่ ให�ปีฏิบัติดังนี�

     ให�เรียนซำ�ารายว่ิชั้า ถ�าเปี็นรายว่ิชั้าพัื�นฐาน

     ให�เรียนซำ�าหรือำเปีลี�ยนรายวิ่ชั้าเรียนใหม่ ถ�าเปี็นรายวิ่ชั้าเพิั�มเติมโดยให�อำย้่ใน

ดุลยพัินิจข้อำงสถานศึึกษา
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   ๒) กรณีผู้้�เรียนได�ผู้ลการเรียน “มส” และมีเว่ลาเรียนน�อำยกว่่าร�อำยละ ๖๐ ข้อำงเว่ลา

เรียนทัี่�งหมด ให�สถานศึึกษาจัดให�เรียนซำ�าในรายวิ่ชั้าพัื�นฐานและรายวิ่ชั้าเพิั�มเติม หรือำเปีลี�ยนรายวิ่ชั้าใหม่ได� 

สำาหรับรายว่ิชั้าเพัิ�มเติมเที่่านั�น

    ในกรณทีี่ี�เปีลี�ยนรายว่ชิั้าเรยีนใหม่ ให�หมายเหตใุนระเบยีนแสดงผู้ลการเรยีนว่่าเรยีน

แที่นรายว่ิชั้าใด

 ในกรณีภาคเรียนทีี่� ๒ หากผู้้�เรียนยังมีผู้ลการเรียน “๐”“ร”“มส” ให�ดำาเนินการให�เสร็จสิ�น 

ก่อำนเปิีดเรยีนปีีการศึกึษาถดัไปี สถานศึกึษาอำาจเปิีดการเรยีนการสอำนในภาคฤดร้�อำนเพัื�อำแก�ไข้ผู้ลการเรยีน

ข้อำงผู้้�เรียนได� ที่ั�งนี� โดยสำานักงานเข้ตพัื�นที่ี�การศึึกษา/ต�นสังกัดคว่รเปี็นผู้้�พัิจารณาปีระสานให�มีการดำาเนิน

การเรียนการสอำนในภาคฤด้ร�อำนเพัื�อำแก�ไข้ผู้ลการเรียนข้อำงผู้้�เรียน

  ๑๒.๔ การเปีลี�ยนผู้ลการเรียน “มผู้”

   หลักส้ตรแกนกลางการศึึกษาข้ั�นพัื�นฐาน พัุที่ธศึักราชั้ ๒๕๕๑ กำาหนดให�ผู้้�เรียนเข้�าร่ว่ม

กิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียน ๓ กิจกรรม คือำ ๑) กิจกรรมแนะแนว่ ๒) กิจกรรมนักเรียน ซึ�งปีระกอำบด�ว่ย กิจกรรม 

ลก้เสือำ เนตรนาร ียวุ่กาชั้าด ผู้้�บำาเพ็ัญปีระโยชั้น์ หรอืำกจิกรรมชั้มรม โดยผู้้�เรยีนเลอืำกอำย่างใดอำย่างหนึ�ง ๑ กจิกรรม

และเลือำกเข้�าร่ว่มกิจกรรมชัุ้มนุม หรือำชั้มรมอำีก ๑ กิจกรรม ๓) กิจกรรมเพัื�อำสังคมและสาธารณปีระโยชั้น์

   ในกรณีทีี่�ผู้้�เรยีนได�ผู้ลการเรยีน “มผู้” สถานศึึกษาต�อำงจัดซ่อำมเสรมิให�ผู้้�เรยีนที่ำากจิกรรม

จนครบตามเว่ลาทีี่�กำาหนด หรอืำปีฏบิติักจิกรรมเพืั�อำพััฒนาคณุลกัษณะทีี่�ต�อำงปีรบัปีรงุ แก�ไข้ แล�ว่จงึเปีลี�ยนผู้ลการเรยีน

จาก “มผู้” เปี็น “ผู้” ที่ั�งนี�ดำาเนินการให�เสร็จสิ�นภายในปีีการศึึกษานั�น ยกเว่�นมีเหตุสุดวิ่สัยให�อำย้่ในดุลยพิันิจ 

ข้อำงสถานศึึกษา

  ๑๒.๕ การเปีลี�ยนแปีลงผู้ลการปีระเมินคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์ ระดับ “ไม่ผู้่าน” ให�คณะ

กรรมการปีระเมินคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์ดำาเนินการจัดกิจกรรมซ่อำมเสริม ปีรับปีรุงแก�ไข้ หรือำตามว่ิธีการ 

ที่ี�คณะกรรมการกำาหนด เพัื�อำให�ผู้้�เรียนผู้่านเกณฑ์์ที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

 ข้�อำ ๑๓ การตัดสินให�ผู้้�เรียนเลื�อำนชั้ั�น/ซำ�าชั้ั�นระดับมัธยมศึึกษาตอำนต�น 

  ๑) ตดัสนิผู้ลการเรยีนเป็ีนรายว่ชิั้า ผู้้�เรยีนต�อำงมเีว่ลาเรยีนตลอำดภาคเรยีนไม่น�อำยกว่่าร�อำยละ 

๘๐ ข้อำงเว่ลาเรียนที่ั�งหมดในรายว่ิชั้านั�น ๆ 

  ๒) ผู้้�เรียนต�อำงได�รับการปีระเมินทุี่กตัว่ชีั้�ว่ัด และผู้่านตามเกณฑ์์ทีี่�สถานศึึกษากำาหนด คือำ 

ตัว่ชั้ี�ว่ัดที่ี�ต�อำงผู้่าน ไม่น�อำยกว่่าร�อำยละ ๖๐ ข้อำงแต่ละรายว่ิชั้า

  ๓) ผู้้�เรียนต�อำงได�รับการตัดสินผู้ลการเรียนทีุ่กรายว่ิชั้า

  ๔) ผู้้�เรยีนต�อำงได�รบัการปีระเมนิ และมผีู้ลการปีระเมนิผู่้านตามเกณฑ์์ทีี่�สถานศึึกษากำาหนด 

ในการอำ่าน คิดว่ิเคราะห์และเข้ียน คุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์ และกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียน
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  ถ�าผู้้�เรียนไม่ผู้่านให�ดำาเนินการสอำนซ่อำมเสริม แล�ว่ที่ำาการปีระเมินจนผู้้�เรียนสามารถผู้่านเกณฑ์์

การปีระเมินที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

  ๑๓.๑ การเลื�อำนชั้ั�น

   ผู้้�เรียนจะได�รับการตัดสินผู้ลการเรียนทีุ่กภาคเรียนและได�รับการเลื�อำนชัั้�นเมื�อำสิ�นปีีการ

ศึึกษาโดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์์ ดังนี�

   ๑) รายว่ิชั้าพัื�นฐาน ได�รับการตัดสินผู้ลการเรียนผู้่านทีุ่กรายว่ิชั้า

   ๒) รายว่ิชั้าเพัิ�มเติม ได�รับการตัดสินผู้ลการเรียนผู้่านตามเกณฑ์์ที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

   ๓) ผู้้�เรียนต�อำงรับการปีระเมนิและมีผู้ลการปีระเมนิผู่้านตามเกณฑ์์ทีี่�สถานศึึกษากำาหนด

ในการอำ่าน คิดว่ิเคราะห์และเข้ียน คุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์และกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียน

   ๔) ระดับผู้ลการเรียนเฉลี�ยในปีีการศึึกษานั�นคว่รได�ไม่ตำ�ากว่่า ๑.๐๐ 

   ที่ั�งนี�รายว่ิชั้าใดที่ี�ไม่ผู้่านเกณฑ์์การปีระเมิน สถานศึึกษาสามารถซ่อำมเสริมผู้้�เรียนให�ได�

รับการแก�ไข้ในภาคเรียนถัดไปี

  ๑๓.๒ การเรียนซำ�า

   สถานศึึกษาจะจัดให�ผู้้�เรียนเรียนซำ�าใน ๒ กรณี ดังนี�

   กรณีที่ี� ๑ เรียนซำ�ารายว่ิชั้า หากผู้้�เรียนได�รับการสอำนซ่อำมเสริมและสอำบแก�ตัว่ ๒ ครั�ง

แล�ว่ไม่ผู้่านเกณฑ์์การปีระเมิน ให�เรียนซำ�ารายว่ิชั้านั�น ที่ั�งนี�ให�อำย้่ในดุลยพัินิจข้อำงสถานศึึกษาในการจัดให�เรียนซำ�า

ในชั้่ว่งใดชั้่ว่งหนึ�งที่ี�สถานศึึกษาเห็นว่่าเหมาะสม เชั้่น พัักกลางว่ัน ว่ันหยุด ชั้ั�ว่โมงว่่างหลังเลิกเรียน ภาคฤด้ร�อำน 

เปี็นต�น

   กรณีที่ี� ๒ เรียนซำ�าชั้ั�น มี ๒ ลักษณะ คือำ

    ผู้้�เรียนมีระดับผู้ลการเรียนเฉลี�ยในปีีการศึึกษานั�นตำ�ากว่่า ๑.๐๐ และมีแนว่โน�มว่่า

จะเปี็นปีัญหาต่อำการเรียนในระดับชั้ั�นที่ี�ส้งข้ึ�น

    ผู้้�เรียนมีผู้ลการเรียน ๐,ร มส เกินครึ�งหนึ�งข้อำงรายว่ิชั้าที่ี�ลงที่ะเบียนเรียนในปีีการ

ศึึกษานั�น

   ที่ั�งนี� หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ�ง หรือำทัี่�ง ๒ ลักษณะให�สถานศึึกษาแต่งตั�ง 

คณะกรรมการการพัิจารณา หากเห็นว่่าไม่มีเหตุผู้ลอำันสมคว่รก็ให�ซำ�าชัั้�น โดยยกเลิกผู้ลการเรียนเดิมและให�ใชั้� 

ผู้ลการเรยีนใหม่แที่น หากพิัจารณาแล�ว่ไม่ต�อำงเรยีนซำ�าชัั้�น ให�อำย่้ในดุลยพิันิจข้อำงสถานศึึกษาในการแก�ไข้ผู้ลการเรยีน

  ๑๓.๓ การสอำนซ่อำมเสริม

   การสอำนซ่อำมเสริม เปี็นส่ว่นหนึ�งข้อำงกระบว่นการจัดการเรียนร้�และเปี็นการให�โอำกาส

แก่ผู้้�เรียนให�มีเว่ลาเรียนร้�สิ�งต่าง ๆ เพัิ�มข้ึ�น จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนร้�/ตัว่ชั้ี�ว่ัดที่ี�กำาหนดไว่� การ

สอำนซ่อำมเสรมิเป็ีนการสอำนกรณพีัเิศึษนอำกเหนอืำไปีจากการสอำนตามแผู้นจดัการเรยีนร้�ปีกตเิพัื�อำแก�ไข้ข้�อำบกพัร่อำง

ที่ี�พับในผู้้�เรียน โดยจัดกระบว่นการเรียนร้�ที่ี�หลากหลายและคำานึงถึงคว่ามแตกต่างระหว่่างบุคคลข้อำงผู้้�เรียน
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   การสอำนซ่อำมเสริมสามารถดำาเนินการได�ในกรณีดังต่อำไปีนี�

   ๑) ผู้้�เรียนมคีว่ามร้�/ทัี่กษะพืั�นฐานไม่เพีัยงพัอำทีี่�จะศึึกษาในแต่ละรายวิ่ชั้านั�น คว่รจดัการ

ซ่อำมเสริม ปีรับคว่ามร้�/ที่ักษะพัื�นฐาน

   ๒) การปีระเมินระหว่่างเรียน ผู้้�เรียนไม่สามารถแสดงคว่ามร้� ที่ักษะกระบว่นการหรือำ

เจตคติ/คุณลักษณะที่ี�กำาหนดไว่�ตามมาตรฐานการเรียนร้�/ตัว่ชั้ี�ว่ัด

   ๓) ผู้ลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์์ และ/หรือำตำ�ากว่่าเกณฑ์์การปีระเมิน โดยผู้้�เรียนได�ระดับ

ผู้ลการเรียน “๐” ต�อำงจัดการสอำนซ่อำมเสริมก่อำนจะให�ผู้้�เรียนสอำบแก�ตัว่

   ๔) ผู้้�เรยีนมผีู้ลการเรยีนไม่ผู่้าน สามารถจัดสอำนซ่อำมเสรมิในภาคฤด้ร�อำน ที่ั�งนี�ให�อำย่้ใน

ดุลยพัินิจข้อำงสถานศึึกษา

หมวัดที� ๔ การเทียบโอนผลการเรียน
 ข้�อำ ๑๔ การเที่ียบโอำนผู้ลการเรียน เปี็นการนำาผู้ลการเรียนซึ�งเปี็นคว่ามร้� ที่ักษะ และปีระสบการณ์ข้อำง

ผู้้�เรียนทีี่�เกิดจากการศึึกษาในระบบ การศึึกษานอำกระบบ และการศึึกษาตามอัำธยาศัึย มาปีระเมินเปี็นส่ว่นหนึ�ง

ข้อำงการศึึกษาตามหลักส้ตรใดหลักส้ตรหนึ�ง

  แนว่การดำาเนินการเทีี่ยบโอำนผู้ลการเรียนให�เปี็นไปีตามระเบียบสถานศึึกษาว่่าด�ว่ยการเทีี่ยบ

โอำนผู้ลการเรียน ดังนี�

  ๑๔.๑ ผู้้�ข้อำเที่ียบโอำนต�อำงข้ึ�นที่ะเบียนเปี็นนักเรียนข้อำงสถานศึึกษา ที่ั�งนี�โดยผู้้�ข้อำเที่ียบโอำน 

จะต�อำงไม่เปี็นผู้้�ที่ี�กำาลังศึึกษาอำย้่ในระบบโดยสถานศึึกษาดังกล่าว่ดำาเนินการเที่ียบโอำนผู้ลการเรียน ในภาคเรียนแรก

ที่ี�ข้ึ�นที่ะเบียนเปี็นนักเรียน ยกเว่�นกรณีมีเหตุจำาเปี็น

  ๑๔.๒ จำานว่นสาระการเรยีนร้� รายว่ชิั้า จำานว่นหน่ว่ยกติที่ี�จะรับเที่ยีบโอำน และอำายขุ้อำงผู้ลการเรยีน

ที่ี�จะนำามาเทีี่ยบโอำน ให�อำย้่ในดุลพิันิจข้อำงคณะกรรมการบริหารหลักส้ตรและวิ่ชั้าการข้อำงสถานศึึกษา ที่ั�งนี�เมื�อำ

เที่ียบโอำนแล�ว่ต�อำงมีเว่ลาเรียนอำย้่ในสถานศึึกษาที่ี�จะรับเที่ียบโอำนไม่น�อำยกว่่า ๑ ภาคเรียน

  ๑๔.๓ การเที่ยีบโอำนผู้ลการเรียนให�ดำาเนนิการในรป้ีข้อำงคณะกรรมการการเที่ยีบโอำนผู้ลการเรยีน

จำานว่นไม่น�อำยกว่่า ๓ คนแต่ไม่เกิน ๕ คน

 ข้�อำ ๑๕ การเที่ียบโอำนให�ดำาเนินการดังนี�

  ๑๕.๑ การเที่ียบระดับการศึึกษา หมายถึงการนำาผู้ลการเรียน คว่ามร้�และปีระสบการณ์ที่ี�ได�

จากการศึึกษาตามอำัธยาศึัย และการศึึกษานอำกระบบ ไม่แบ่งระดับมาปีระเมินเพัื�อำเที่ียบเที่่าการศึึกษาระดับใด

ระดับหนึ�ง มี แนว่ที่างการเที่ียบระดับการศึึกษาดังนี�

   ๑) ผู้้�ข้อำเทีี่ยบระดับการศึึกษาจะต�อำงไม่เปี็นผู้้�ทีี่�กำาลังศึึกษาอำย้่ในสถานศึึกษาในระบบ 

หรือำสถานศึึกษานอำกระบบทีี่�จัดการศึึกษาเปี็นระบบเดียว่กันกับการศึึกษาในระบบ และเปี็นผู้้�สำาเร็จการศึึกษา 

ตามหลักส้ตรข้อำงกระที่รว่งศึึกษาธิการ ในระดับที่ี�ตำ�ากว่่าระดับการศึึกษาที่ี�ข้อำเที่ียบ ๑ ระดับ ผู้้�ไม่เคยมีวุ่ฒิการ

ศึึกษาใด ๆ จะข้อำเที่ียบระดับการศึึกษาได�ไม่เกินระดับปีระถมศึึกษา
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   ๒) ให�สถานศึึกษาซึ�งเปี็นที่ี�ที่ำาการเที่ียบระดับการศึึกษา ดำาเนินการเที่ียบระดับด�ว่ย

การปีระเมินคว่ามร้�คว่ามสามารถ และปีระสบการณ์ข้อำงผู้้�ข้อำเทีี่ยบระดับ ด�ว่ยวิ่ธีการทีี่�หลากหลายทัี่�งด�ว่ยการ

ที่ดสอำบ การปีระเมินแฟ้มผู้ลงาน การสังเกตพัฤติกรรมต่าง ๆ ให�ครอำบคลุมคุณลักษณะข้อำงผู้้�เรียนที่ั�งด�านพัุที่ธิ

พัิสัย จิตพัิสัย และที่ักษะพัิสัย ตามเกณฑ์์มาตรฐานข้อำงหลักส้ตรที่ี�ข้อำเที่ียบระดับ

   ๓) ผู้้�ผู้่านการปีระเมินจะได�รับหลักฐานแสดงผู้ลการปีระเมินเที่ียบระดับคว่ามร้�และ 

ใบปีระกาศึนียบัตรรับรอำงระดับคว่ามร้�ข้อำงกระที่รว่งศึึกษาธิการ

  ๑๕.๒ การเที่ียบโอำนผู้ลการเรียน หมายถึง การนำาผู้ลการเรียนซึ�งเปี็นคว่ามร้�ที่ักษะ และ

ปีระสบการณ์ข้อำงผู้้�เรยีนที่ี�เกิดจากการศึกึษาในระบบ การศึกึษานอำกระบบ การศึกึษาตามอำธัยาศึยั และผู้ลการศึกึษา 

จากต่างสถานศึึกษามาปีระเมนิเป็ีนส่ว่นหนึ�งข้อำงการศึึกษา ตามหลกัส้ตรใดหลกัส้ตรหนึ�งที่ี�กำาลงัศึกึษา มแีนว่การ

ดำาเนินการดังนี�

   ๑) คณะกรรมการบรหิารหลกัส้ตร และวิ่ชั้าการข้อำงสถานศึึกษากำาหนดจำานว่นรายวิ่ชั้า 

จำานว่นหน่ว่ยกิต ที่ี�สถานศึึกษาจำากัดให�ผู้้�เรียนสามารถข้อำเที่ียบโอำนได�ในการศึึกษาตามหลักส้ตรข้อำงสถานศึึกษา

แต่ละชั้่ว่งชั้ั�น ที่ั�งนี�ผู้้�เรียนจะต�อำงเหลือำรายว่ิชั้าที่ี�จะต�อำงศึึกษาในสถานศึึกษาอำีกอำย่างน�อำย ๑ ภาคเรียน พัร�อำมกับ

การกำาหนดแนว่ที่างและว่ิธีการเที่ียบโอำนที่ั�งกรณีเที่ียบโอำนผู้ลการเรียนเดิมที่ี�ผู้้ �เรียนศึึกษาก่อำนเข้�าศึึกษาใน 

สถานศึึกษา และกรณีเทีี่ยบโอำนผู้ลการเรยีนทีี่�ผู้้�เรยีนข้อำอำนญุาตไปีศึึกษาต่างสถานศึึกษา จะต�อำงจดัที่ำาเป็ีนระเบียบ

การเที่ียบโอำนผู้ลการเรียนข้อำงสถานศึึกษาให�สอำดคล�อำงกับกฎกระที่รว่งว่่าด�ว่ยการเที่ียบโอำนผู้ลการเรียนด�ว่ย

   ๒) สถานศึกึษาแต่งตั�งคณะกรรมการดำาเนนิการเที่ยีบโอำนผู้ลการเรยีนข้อำงสถานศึกึษา

ให�ปีฏิบัติหน�าที่ี�กำาหนดสาระ จัดสร�างเครื�อำงมือำ สำาหรับการเทีี่ยบโอำนผู้ลการเรียน และดำาเนินการเทีี่ยบโอำน 

ผู้ลการเรียน

   ๓) คณะกรรมการดำาเนินการเทีี่ยบโอำนผู้ลการเรียน ที่ำาการเทีี่ยบโอำนผู้ลการเรียน 

ให�ผู้้�เรียนในกรณีต่อำไปีนี�

   กรณีการเทียบโอนผลการเรียนเดิม ที่ี�เรียนศึึกษามาก่อำนเข้�าศึึกษาในสถานศึึกษา 

ให�ดำาเนินการดังนี�

   ๑) ให�ดำาเนินการให�เสร็จในภาคเรียนแรกที่ี�ผู้้�เรียนเข้�าศึึกษาในสถานศึึกษา

   ๒) ให�เที่ียบโอำนผู้ลการเรียนเปี็นรายว่ิชั้า

   ๓) ผู้้�เรยีนยื�นคำาร�อำงเป็ีนลายลกัษณ์อำกัษรข้อำเที่ยีบคว่ามร้�ตามรายว่ชิั้าในหลกัสต้รข้อำง

สถานศึึกษา ตามจำานว่นรายว่ิชั้าที่ี�สถานศึึกษากำาหนดไว่�ในระเบียบการเทีี่ยบโอำนผู้ลการเรียนข้อำงสถานศึึกษา 

ให�ผู้้�เรียนยื�นคำาร�อำง พัร�อำมเอำกสารหลักส้ตรที่ี�นำามาข้อำเที่ียบ และเอำกสารการศึึกษาที่ี�ได�รับมา (ถ�าผู้้�เรียนมี)

   ๔) คณะกรรมการดำาเนินการเที่ียบโอำนผู้ลการเรียนพัิจารณาหลักส้ตรและหลักฐาน

เอำกสารเดิมข้อำงผู้้�เรียน เพืั�อำเปีรียบเทีี่ยบหลักส้ตรที่ี�เรียนมากับหลักส้ตรข้อำงสถานศึึกษาในรายวิ่ชั้าที่ี�ข้อำเที่ียบ  

ถ�ามีจุดปีระสงค์และเนื�อำหาสาระตรงกันไม่น�อำยกว่่าร�อำยละ ๖๐ ให�รับเที่ียบโอำนได� และให�ได�ระดับผู้ลการเรียน

ตามที่ี�ได�มาในกรณีที่ี�ผู้้�เรียนย�ายสถานศึึกษา แต่ถ�าเปี็นกรณีเที่ียบโอำนผู้ลการเรียนจากสถานศึึกษาต่างระบบ  
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ให�คณะกรรมการดำาเนนิการเทีี่ยบโอำนพัจิารณาว่่าคว่รยอำมรบัผู้ลการเรยีนเดมิหรอืำไม่ ถ�าไม่ยอำมรบักต็�อำงปีระเมนิ

ให�ใหม่ด�ว่ยว่ิธีการต่าง ๆ ที่ี�เหมาะสม

   ๕) คณะกรรมการดำาเนินการเทีี่ยบโอำนผู้ลการเรียน จัดให�มีการปีระเมินคว่ามร้� 

คว่ามสามารถ และปีระสบการณ์ข้อำงผู้้�เรียนใหม่ ตามตัว่ชีั้�ว่ัดข้อำงรายว่ิชั้าที่ี�ผู้้�เรียนข้อำเทีี่ยบในกรณีทีี่�ผู้้�เรียนไม่มี

เอำกสาร หลักฐานการศึกึษาเดิมมาแสดง หรอืำหลกัสต้รที่ี�ผู้้�เรยีนนำามาข้อำเที่ยีบโอำนมคีว่ามสอำดคล�อำงกบัตวั่ชั้ี�ว่ดัและ

เนื�อำหาสาระข้อำงหลกัสต้รทีี่�ข้อำเที่ยีบไม่ถงึร�อำยละ ๖๐ ผู้้�เรยีนที่ี�ผู่้านการปีระเมนิจะได�รบัการเทีี่ยบโอำนผู้ลการเรยีน

ได� โดยได�ระดับผู้ลการเรียนตามที่ี�ปีระเมินได� ส่ว่นผู้้�ที่ี�ไม่ผู้่านการปีระเมินจะไม่ได�รับการเที่ียบโอำนผู้ลการเรียน

   กรณีผู้้�เรียนข้อำอำนุญาตไปีศึึกษารายวิ่ชั้าใดรายวิ่ชั้าหนึ�ง ต่างสถานศึึกษาหรือำข้อำศึึกษา

ด�ว่ยตนเอำงให�ดำาเนินการดังนี�

   ๑) ให�ดำาเนินการโดยผู้้�เรียนยื�นคำาร�อำงไปีศึึกษาต่างสถานที่ี�หรือำต่างร้ปีแบบต่อำคณะ

กรรมการเที่ียบโอำนผู้ลการเรียน ซึ�งจะพัิจารณาผู้ลการเรียนและคว่ามจำาเปี็นข้อำงผู้้�เรียนตามระเบียบการจัด 

การศึึกษา ๓ ร้ปีแบบ ข้อำงสถานศึึกษาที่ี�จะจัดการศึึกษาในระบบ

   ๒) รายว่ิชั้าที่ี�ผู้้�เรียนข้อำไปีศึึกษาต่างสถานที่ี� หรือำต่างร้ปีแบบต�อำงมีจุดปีระสงค์และ

เนื�อำหาสาระสอำดคล�อำงกับรายว่ิชั้าในหลักส้ตรข้อำงสถานศึึกษาที่ี�จะนำามาเที่ียบโอำนไม่น�อำยกว่่า

ร�อำยละ ๖๐

   ๓) กรณีผู้้�เรียนข้อำไปีศึึกษาต่างสถานศึึกษาหรือำระบบที่ี�มีสถานศึึกษาจัดการเรียน 

การสอำนแน่นอำน ถ�าเหน็คว่รอำนญุาตให�ไปีเรยีนได�ให�มกีารปีระสานงาน เรื�อำงการจดัการเรยีนการสอำน การปีระเมนิ

ผู้ล และการรับโอำนผู้ลการเรียนก่อำน เมื�อำได�ตกลงร่ว่มกันเรียบร�อำยแล�ว่จึงจะอำนุญาตเมื�อำศึึกษาสำาเร็จ ให�รับโอำน

ผู้ลการเรียนได�ที่ันที่ี

   ๔) กรณีผู้้�เรียนข้อำอำนุญาตศึึกษาด�ว่ยตนเอำง หรอืำศึึกษาในสถานศึึกษาทีี่�ไม่สามารถตดิต่อำ

ปีระสานได� ถ�าคณะกรรมการพิัจารณาคว่ามจำาเปี็นแล�ว่ เห็นคว่รอำนุญาต เมื�อำผู้้�เรียนมารายงานผู้ลการเรียน  

ให�คณะกรรมการดำาเนินการเทีี่ยบโอำนผู้ลการเรียนที่ำาการเทีี่ยบโอำนผู้ลการเรียนให�ผู้้�เรียน เชั้่นเดียว่กันกรณ ี

การเที่ียบโอำนผู้ลการเรียนเดิมที่ี�ผู้้�เรียนศึึกษามาก่อำนเข้�าศึึกษาในสถานศึึกษา

   ๕) คณะกรรมการดำาเนินการเที่ียบโอำนผู้ลการเรียน รายงานผู้ลการเที่ียบโอำนให� 

คณะกรรมการบรหิารหลกัส้ตรและวิ่ชั้าการข้อำงสถานศึกึษาให�คว่ามเหน็ชั้อำบ และเสนอำผู้้�บรหิารสถานศึึกษาอำนมุตัิ

ผู้ลการเที่ียบโอำนผู้ลการเรียน

หมวัดที� ๕ เอกสารหลักฐานการศึึกษา
 ข้�อำ ๑๖ ให�สถานศึึกษาจัดให�มีเอำกสารหลักฐานการปีระเมินผู้ลการเรียนต่าง ๆ ดังนี�

  ๑๖.๑ ระเบียนแสดงผู้ลการเรียน (Transcript) (ปีพั. ๑) เปี็นเอำกสารบันที่ึกผู้ลการเรียนข้อำง 

ผู้้�เรียนตามสาระการเรียนร้�กลุ่มว่ิชั้าและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ี�ได�เรียนในแต่ละชั้ั�นข้อำงหลักส้ตรการศึึกษาข้ั�นพัื�นฐาน
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เพัื�อำให�เป็ีนหลักฐานแสดงสถานภาพัและคว่ามสำาเรจ็ในการศึกึษาข้อำงผู้้�เรยีนแต่ละคนใชั้�เป็ีนหลกัฐานในการสมคัร

เข้�าศึึกษาต่อำที่ำางานหรือำดำาเนินการในเรื�อำงอำื�นที่ี�เกี�ยว่ข้�อำง

  ๑๖.๒ หลักฐานแสดงวุ่ฒิการศึึกษา (ใบปีระกาศึนียบัตร) (ปีพั. ๒) เปี็นเอำกสารที่ี�สถานศึึกษา

อำอำกให�กับผู้้�สำาเร็จการศึึกษาและรับรอำงวุ่ฒิการศึึกษาข้อำงผู้้�เรียน ให�ผู้้�เรียนนำาไปีใชั้�เปี็นหลักฐานแสดงระดับ 

วุ่ฒิการศึึกษาข้อำงตน

  ๑๖.๓ แบบรายงานผู้้�สำาเร็จการศึึกษา (ปีพั.๓) เปี็นแบบรายงานรายชืั้�อำข้�อำม้ลข้อำงผู้้�สำาเร็จ 

การศึึกษาภาคบังคับหลักส้ตรการศึึกษาขั้�นพืั�นฐาน เพืั�อำใชั้�เปี็นหลักฐานสำาหรับตรว่จสอำบยืนยันและรับรอำง 

คว่ามสำาเร็จและวุ่ฒิการศึึกษาข้อำงผู้้�สำาเร็จการศึึกษาแต่ละคน ต่อำเข้ตพัื�นที่ี�การศึึกษาและกระที่รว่งศึึกษาธิการ

  ๑๖.๔ แบบแสดงผู้ลการพััฒนาคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์ (ปีพั.๔) เปี็นเอำกสารรายงาน

พััฒนาการด�านคุณลักษณะข้อำงผู้้�เรียนเกี�ยว่กับคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอัำนพัึงปีระสงค์ 

ที่ี�สถานศึกึษากำาหนดข้ึ�นเพืั�อำพัฒันาผู้้�เรยีนเป็ีนพิัเศึษ เพืั�อำการแก�ปัีญหาหรอืำสร�างเอำกลกัษณ์ให�ผู้้�เรยีนตามวิ่สยัที่ศัึน์

ข้อำงสถานศึึกษา เปี็นการรายงานผู้ลการปีระเมินทีี่�แสดงถึงสภาพัหรือำระดับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  

หรือำคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์ข้อำงผู้้�เรียนในแต่ละชั้ั�น สถานศึึกษาต�อำงจัดที่ำาเอำกสารนี�ให�ผู้้�เรียนทีุ่ก ๆ คน คว่บค้่

กับระเบียนแสดงผู้ลการเรียนข้อำงผู้้�เรียน เพืั�อำนำาไปีใชั้�เปี็นหลักฐานแสดงคุณลักษณะข้อำงผู้้�เรียนเพืั�อำปีระกอำบ 

ในการสมัครศึึกษาต่อำหรือำสมัครที่ำางาน

  ๑๖.๕ แบบแสดงผู้ลการพััฒนาคณุภาพัข้อำงผู้้�เรียน (ปีพั. ๕) เป็ีนเอำกสารสำาหรบัผู้้�สอำนใชั้�บนัที่กึ

เว่ลาเรยีน ข้�อำมล้ผู้ลการว่ดัและปีระเมนิผู้ลการเรยีน ข้�อำมล้การพัฒันาคณุลกัษณะอำนัพังึปีระสงค์ข้อำงผู้้�เรยีนแต่ละ

คนที่ี�เรยีนในห�อำงเรยีนกลุม่เดยีว่กนั เพัื�อำใชั้�เป็ีนข้�อำมล้ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอำน ปีรบัปีรงุ แก�ไข้ ส่งเสรมิ 

และตดัสนิผู้ลการเรยีนข้อำงผู้้�เรยีน รว่มที่ั�งใชั้�เป็ีนหลกัฐานสำาหรบัตรว่จสอำบ ยนืยนั สภาพัการเรยีน การมส่ีว่นร่ว่ม

ในกิจกรรมต่าง ๆ และผู้ลสัมฤที่ธิ์ข้อำงผู้้�เรียนแต่ละคน

  ๑๖.๖ แบบรายงานผู้ลการพัฒันาคณุภาพัผู้้�เรยีนรายบคุคล (ปีพั. ๖) เป็ีนเอำกสารสำาหรบับนัที่กึ

ข้�อำม้ลเกี�ยว่กับผู้ลการเรียน พััฒนาการในด�านต่าง ๆ และข้�อำม้ลอำื�น ๆ ข้อำงผู้้�เรียน

  ๑๖.๗ ใบรับรอำงผู้ลการศึึกษา (ปีพั. ๗) เปี็นเอำกสารที่ี�สถานศึึกษาอำอำกให�ผู้้�เรียนเปี็นการเฉพัาะกจิ

เพัื�อำรับรอำงสถานภาพัที่างการศึึกษาข้อำงผู้้�เรียนเปี็นการชัั้�ว่คราว่ ที่ั�งกรณีผู้้�เรียนยังไม่สำาเร็จการศึึกษาและสำาเร็จ

การศึึกษาแล�ว่

  ๑๖.๘ ระเบยีนสะสม (ปีพั. ๘) เป็ีนเอำกสารสำาหรบับนัทึี่กข้�อำม้ลเกี�ยว่กบัพััฒนาการและผู้ลงาน

ด�านต่าง ข้อำงผู้้�เรียนที่ั�งที่ี�สถานศึึกษาและที่ี�บ�าน เพัื�อำปีระโยชั้น์ในการแนะแนว่ผู้้�เรียนในทีุ่ก ๆ ด�าน

  ๑๖.๙ สมุดบันที่ึกผู้ลการเรียน (ปีพั. ๙) เปี็นสมุดบันที่ึกผู้ลการเรียนร้�ที่ี�สถานศึึกษาจัดที่ำาข้ึ�น

เพัื�อำบันที่ึกรายการรายว่ิชั้าต่าง ๆ ที่ี�ผู้้�เรียนจะต�อำงเรียนในแต่ละชั้ั�น ตามโครงสร�างหลักส้ตรข้อำงสถานศึึกษา  

พัร�อำมด�ว่ยผู้ลการปีระเมนิการเรยีนข้อำงแต่ละรายว่ชิั้า และสถานศึกึษาอำอำกให�ผู้้�เรยีนสำาหรบัใชั้�ศึกึษาและนำาแสดง

ให�บุคคลหรือำหน่ว่ยงานที่ี�สนใจได�ที่ราบโครงสร�างหลักส้ตรและรายละเอำียดข้อำงรายว่ิชั้าต่าง ๆ ข้อำงสถานศึึกษา 
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พัร�อำมด�ว่ยผู้ลการเรียนข้อำงผู้้�เรียนจากการเรียนแต่ละรายว่ิชั้า กรณีที่ี�ผู้้�เรียนย�ายสถานศึึกษา ข้�อำม้ลในสมุดบันที่ึก

ผู้ลการเรียนร้�จะเปี็นปีระโยชั้น์ในการนำาไปีใชั้�เปี็นข้�อำม้ลในการเที่ียบโอำนผู้ลการเรียนจากสถานศึึกษาเดิมไปีเปี็น

ผู้ลการเรียนตามหลักส้ตรข้อำงสถานศึึกษาใหม่

หมวัดที� ๖ บทเฉพาะกาล
 ข้�อำ ๑๗ ในกรณีนักเรียนที่ี�เรียนตามหลักส้ตรการศึึกษาขั้�นพัื�นฐาน พัุที่ธศึักราชั้ ๒๕๔๔ ซึ�งคว่รจะจบ

หลกัสต้รในปีีการศึกึษา ๒๕๕๓ หรือำก่อำนปีีการศึกึษา ๒๕๕๓ แต่ไม่สามารถจบหลกัสต้รได�ตามกำาหนดให�ใชั้�ระเบยีบ

ฉบับนี�

 ข้�อำ ๑๘ ให�ปีระธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสต้รและว่ชิั้าการข้อำงสถานศึกึษารักษาการให�เป็ีนไปีตาม

ระเบียบนี�

 ข้�อำ ๑๙ กรณีมีการเปีลี�ยนแปีลงแก�ไข้ ให�เสนอำคณะกรรมการการศึึกษาข้ั�นพืั�นฐานอำนุมัติและให�คว่าม

เห็นชั้อำบก่อำนนำาไปีใชั้�

  ปีระกาศึ ณ ว่ันที่ี� ๑ เดือำน พัฤษภาคม พั.ศึ. ๒๕๖๒

  

นายอนันต์ศึักดิ์  ภ่พลผัน

ผ่้อำานวัยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
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แนวปฏิิบััติการวัดและประเมินผู้ลการเรียนร่�
ตามหลักส่ตรสถานศึึกษา โรงเรียนเตรียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานี

พัุทัธศึักราชี ๒๕๕๑ (พั.ศึ. ๒๕๕๙)

  ส่ว่นที่ี� ๑ การปีระเมินผู้ลการเรียนร้� ๘ กลุ่มสาระ

  ส่ว่นที่ี� ๒  การปีระเมินกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียน

  ส่ว่นที่ี� ๓  การปีระเมินคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์

  ส่ว่นที่ี� ๔ การปีระเมินการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน

  ส่ว่นที่ี� ๕  เกณฑ์์การตัดสินการเลื�อำนชั้ั�น และจบหลักส้ตร

  ส่ว่นที่ี� ๖ การปีระเมินผู้ลสัมฤที่ธิ์ที่างการเรียนระดับชั้าติ

  แนวัปีฏิบัติการวััดและปีระเมินผลการเรียนร่้
 เปี้าหมายสำาคัญข้อำงการปีระเมินผู้ลการเรียนหลักส้ตรสถานศึึกษาตามแนว่ที่างหลักส้ตรแกนกลาง 

การศึึกษาข้ั�นพัื�นฐาน พัุที่ธศึักราชั้ ๒๕๕๑ คือำ เพัื�อำนำาผู้ลการปีระเมินไปีพััฒนาผู้้�เรียนให�บรรลุมาตรฐานการเรียนร้�

ในแต่ละรายว่ิชั้า ข้อำงกลุ่มสาระการเรียนร้�ต่าง ๆ  โดยการนำาผู้ลการปีระเมินไปีใชั้�เปี็นข้�อำม้ลในการปีรับปีรุง แก�ไข้ 

ส่งเสริมการเรียนร้�และพััฒนาการข้อำงผู้้�เรียนโดยตรง นำาผู้ลไปีปีรับปีรุงแก�ไข้ผู้ลการจัด กระบว่นการเรียนร้�ให�มี

ปีระสทิี่ธภิาพัยิ�งขึ้�น รว่มทัี่�งนำาไปีใชั้�ในการพิัจารณาตดัสนิคว่ามสำาเรจ็ที่างการศึึกษาข้อำงผู้้�เรยีน ตลอำดจนคว่ามสำาเรจ็

ข้อำงผู้้�สอำนอำีกด�ว่ย

 การว่ัดและปีระเมินผู้ลการเรียนร้�ตามหลักส้ตรการศึึกษาข้อำงสถานศึึกษา โรงเรียนเตรียมอำุดมศึึกษา

พััฒนาการ อำุดรธานีปีระกอำบด�ว่ย

ส่วันที� ๑ การปีระเมินผลการเรียนร่้ตามกลุ่มสาระการเรียนร่้ ๘ กลุ่ม
 การปีระเมินผู้ลการเรียนร้�ตามกลุ่มสาระการเรียนร้�ที่ั�ง ๘ กลุ่ม โรงเรียนได�ดำาเนินการปีระเมินผู้ล 

ในลักษณะต่าง ๆ ดังต่อำไปีนี�

 ๑. การปีระเมินผลก่อนเรียน

การปีระเมนิผู้ลก่อำนเรยีน กำาหนดให�คร้ผู้้�สอำนในแต่ละรายวิ่ชั้าทุี่กกลุม่สาระการเรยีนร้�ทีี่�ต�อำงปีระเมนิผู้ลก่อำนเรยีน 

เพัื�อำหาสารสนเที่ศึข้อำงผู้้�เรียนในเบื�อำงต�น สำาหรับนำาไปีจัดกระบว่นการเรียนร้�ให�สอำดคล�อำงกับพัื�นฐานข้อำงผู้้�เรียน 

ตามแนว่ที่างการจัดกระบว่นการเรียนร้�ที่ี�เน�นผู้้�เรียนเปี็นสำาคัญ แต่จะไม่นำาผู้ลการปีระเมินนี�ไปีใชั้�ในการพัิจารณา

ตัดสินผู้ลการเรียน การปีระเมินผู้ลก่อำนเรียนปีระกอำบด�ว่ยการปีระเมินดังต่อำไปีนี�
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  ๑.๑ การปีระเมินควัามพร้อมและพื�นฐานของผ่้เรียน

   เปี็นการตรว่จสอำบคว่ามร้� ที่ักษะ และคว่ามพัร�อำมต่าง ๆ ข้อำงผู้้�เรียนทีี่�เปี็นพืั�นฐานข้อำง 

เรื�อำงใหม่ ๆ ที่ี�ผู้้�เรียนต�อำงเรียนโดยใชั้�ว่ิธีการที่ี�เหมาะสม เพัื�อำจะได�ที่ราบว่่าผู้้�เรียนมีคว่ามพัร�อำมและพัื�นฐานที่ี�จะ

เรียนทีุ่กคนหรือำไม่ แล�ว่นำาผู้ลการปีระเมินมาปีรับปีรุง ซ่อำมเสริม หรือำเตรียมผู้้�เรียนให�มีคว่ามพัร�อำมและพัื�นฐาน

พัอำเพัยีงที่กุคนซึ�งจะช่ั้ว่ยให�ผู้้�เรยีนปีระสบคว่ามสำาเรจ็ในการเรยีนได�เป็ีนอำย่างด ีการปีระเมนิพัื�นฐานและคว่ามพัร�อำม 

ข้อำงผู้้�เรียนก่อำนเรียน จึงมีคว่ามสำาคัญและจำาเปี็นที่ี�ผู้้ �สอำนทีุ่กคนจะต�อำงดำาเนินการ เพัื�อำเตรียมผู้้�เรียนให�ม ี

คว่ามพัร�อำมในการเรียนทีุ่กครั�งจะที่ำาให�การเรียนการสอำนเปี็นไปีอำย่างมีปีระสิที่ธิภาพั และสามารถคาดหวั่ง 

คว่ามสำาเร็จได�อำย่างแน่นอำน

   การปีระเมินคว่ามพัร�อำมและพัื�นฐานข้อำงผู้้�เรียนก่อำนเรียนมีแนว่ปีฏิบัติดังนี�

   ๑) ว่ิเคราะห์คว่ามร้�และที่ักษะที่ี�เปี็นพัื�นฐานก่อำนเรียน

   ๒) เลอืำกว่ธิกีารและจดัที่ำาเครื�อำงมือำสำาหรบัปีระเมินคว่ามร้� และที่กัษะพัื�นฐานอำย่างเหมาะสม

และมีปีระสิที่ธิภาพั

   ๓) ดำาเนินการปีระเมินคว่ามร้�และที่ักษะพัื�นฐานข้อำงผู้้�เรียน

   ๔) นำาผู้ลการปีระเมนิไปีดำาเนินการปีรบัปีรงุผู้้�เรยีนให�มคีว่ามร้�และที่กัษะพัื�นฐานอำย่างพัอำเพัยีง

ก่อำนดำาเนินการสอำน

   ๕) จัดการเรียนการสอำนในเรื�อำงที่ี�จัดเตรียมไว่�

  ๑.๒ การปีระเมินควัามรอบร่้ในเรื�องที�จะเรียนก่อนการเรียน

   เปี็นการปีระเมินผู้้�เรียนในเรื�อำงที่ี�จะที่ำาการสอำน เพัื�อำตรว่จสอำบว่่าผู้้�เรียนมีคว่ามร้�และที่ักษะ

ในเรื�อำงที่ี�จะเรียนนั�นมากน�อำยเพัียงไร เพัื�อำนำาไปีเปี็นข้�อำม้ลเบื�อำงต�นข้อำงผู้้�เรียนแต่ละคนว่่า เริ�มต�นเรียนเรื�อำงนั�น ๆ 

โดยมีคว่ามร้�เดิมอำย้่เที่่าไรเพัื�อำจะได�นำาไปีเปีรียบเที่ียบกับผู้ลการเรียนภายหลัง การเข้�าร่ว่มกิจกรรมการเรียน 

ตามแผู้นการเรียนร้�แล�ว่ ว่่าเกิดพััฒนาการหรือำเกิดการเรียนร้�เพัิ�มข้ึ�นหรือำไม่เพัียงไร ซึ�งจะที่ำาให�ที่ราบถึงศึักยภาพั

ในการเรียนร้�ข้อำงผู้้�เรียน และปีระสิที่ธิภาพัในการจัดกิจกรรมการเรียน ซึ�งจะใชั้�เปี็นปีระโยชั้น์ในการสนอำงตอำบ

การเรียนร้�ข้อำงผู้้�เรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มต่อำไปี แต่ปีระโยชั้น์ที่ี�เกิดข้ึ�นในเบื�อำงต�นข้อำงการปีระเมินผู้ลก่อำนเรียน  

ก็คือำผู้้�สอำนสามารถนำาผู้ลการปีระเมินไปีใชั้�เปี็นข้�อำม้ลในการจัดเตรียม ว่ิธีการจัดกิจกรรมการเรียนให�สอำดคล�อำง

กับคว่ามร้�เดิมข้อำงผู้้�เรียนว่่าต�อำงจัดอำย่างเข้�มข้�นหรือำมากน�อำยเพัียงไร จึงจะที่ำาให�แผู้นการเรียนร้�มีปีระสิที่ธิภาพั 

สามารถที่ำาให�ผู้้�เรียนเกิดการเรียนร้�และพััฒนาการต่าง ๆ  ตามตัว่ชั้ี�ว่ัดด�ว่ยกันทีุ่กคน ในข้ณะที่ี�ไม่ที่ำาให�ผู้้�เรียนมีพัื�น

คว่ามร้�เดิมอำย้่แล�ว่เกิดคว่ามร้�สึกเบื�อำหน่าย และเสียเว่ลาเรียนในสิ�งที่ี�ตนร้�แล�ว่ การปีระเมินคว่ามรอำบร้�ก่อำนเรียน

มีข้ั�นตอำนการปีฏิบัติเหมือำนกับการปีระเมินคว่ามพัร�อำมและพืั�นฐานข้อำงผู้้�เรียนต่างกันเฉพัาะคว่ามร้� ที่ักษะทีี่�จะ

ปีระเมินเที่่านั�น

 ๒. การปีระเมินระหวั่างเรียน

  การปีระเมินระหว่่างเรยีนเป็ีนการปีระเมนิที่ี�มุง่ตรว่จสอำบพัฒันาการข้อำงผู้้�เรยีนว่่าบรรลจุดุปีระสงค์

การเรียนร้�ตามแผู้นการจัดการเรียนร้�ทีี่�คร้ได�ว่างแผู้นไว่�หรือำไม่ เพืั�อำนำาสารสนเที่ศึทีี่�ได�จากการปีระเมินไปีส้่ 

การปีรับปีรุงแก�ไข้ข้�อำบกพัร่อำงข้อำงผู้้�เรียน และส่งเสริมผู้้�เรียนให�มีคว่ามร้�คว่ามสามารถและเกิดพััฒนาการส้งสุด

ตามศึักยภาพั
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  การปีระเมินผู้ลระหว่่างเรียนมีแนว่ที่างในการปีฏิบัติตามข้ั�นตอำน ดังนี�

  ๒.๑ วัางแผนการเรียนร่้และการปีระเมินผลระหวั่างเรียน ผู้้�สอำนจัดที่ำาแผู้นการเรียนร้� กำาหนด

แนว่ที่างการปีระเมนิผู้ลให�สอำดคล�อำงกบัตวั่ชั้ี�ว่ดั ซึ�งในแผู้นการเรยีนร้�จะระบภุาระงานที่ี�จะที่ำาให�ผู้้�เรยีนบรรลตุาม

ตัว่ชั้ี�ว่ัดอำย่างเหมาะสม

  ๒.๒ เลือกวัธิกีารปีระเมินที�สอดคล้องกบัภาระงานหรือกจิกรรมหลกัที�กำาหนดให้ผ่เ้รยีนปีฏบิตัิ 

ที่ั�งนี�ว่ิธีการปีระเมินที่ี�เหมาะสมอำย่างยิ�งสำาหรับการปีระเมินระหว่่างเรียน ได�แก่ การปีระเมินจากสิ�งที่ี�ผู้้�เรียนได�

แสดงให�เห็นว่่ามีคว่ามร้� ที่ักษะ และคว่ามสามารถ ตลอำดจนมีคุณลักษณะที่ี�พัึงปีระสงค์อำันเปี็นผู้ลจากการเรียนร้� 

ตามที่ี�ผู้้�สอำนได�จดักระบว่นการเรยีนร้�ให�ว่ธิกีารปีระเมนิที่ี�ผู้้�สอำนสามารถเลอืำกใชั้�ในการปีระเมนิระหว่่างเรยีน มดีงันี�

   ๑) การปีระเมินด้วัยการสื�อสารส่วันบุคคล ได้แก่

     (๑) การถามตอำบระหว่่างที่ำากิจกรรมการเรียน

    (๒) การพับปีะสนที่นาพั้ดคุยกับผู้้�เรียน

    (๓) การพับปีะสนที่นาพั้ดคุยกับผู้้�เกี�ยว่ข้�อำงกับผู้้�เรียน

    (๔) การสอำบปีากเปีล่าเพัื�อำปีระเมินคว่ามร้� คว่ามเข้�าใจ และที่ัศึนคติ

    (๕) การอำ่านบันที่ึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ข้อำงผู้้�เรียน

    (๖) การตรว่จแบบฝึกหัดและการบ�าน พัร�อำมให�ข้�อำม้ลปี้อำนกลับ

   ๒) การปีระเมินจากการปีฏิบัติ (Performance Assessment)

     เป็ีนว่ธิกีารปีระเมนิงานหรือำกิจกรรมที่ี�ผู้้�สอำนมอำบหมายให�ผู้้�เรยีนปีฏบัิตเิพัื�อำให�ได�ข้�อำมล้

สารสนเที่ศึว่่า ผู้้�เรียนเกิดการเรียนร้�มากน�อำยเพัียงใด

    การปีระเมินการปีฏิบัติผู้้�สอำนต�อำงเตรียมการในสิ�งสำาคัญ ๒ ปีระการ คือำ

    (๑) ภาระงานหรือำกิจกรรมที่ี�จะให�ผู้้�เรียนปีฏิบัติ (Tasks)

    (๒) เกณฑ์์การให�คะแนน (Rubrics)

    ว่ิธีการปีระเมินการปีฏิบัติจะเปี็นไปีตามลักษณะงาน ดังนี�

    ก. ภาระงานหรือำกจิกรรมทีี่�ผู้้�สอำนกำาหนดให�ผู้้�เรยีนที่ำาเป็ีนรายบุคคล/กลุม่ จะปีระเมิน

ว่ิธีการที่ำางานตามข้ั�นตอำนและผู้ลงานข้อำงผู้้�เรียน

    ข้. ภาระงานหรือำกิจกรรมที่ี�ผู้้�เรียนปีฏิบัติเปี็นปีกติในชั้ีว่ิตปีระจำาว่ันจะปีระเมินด�ว่ย

ว่ิธีการสังเกต จดบันที่ึกเหตุการณ์เกี�ยว่กับผู้้�เรียน

    ค. การสาธิต ได�แก่ การให�ผู้้�เรียนแสดงหรือำปีฏิบัติกิจกรรมตามทีี่�กำาหนด เชั้่น  

การใชั้�เครื�อำงมือำปีฏิบัติงาน การที่ำากายบริหาร การเล่นดนตรี จะปีระเมินวิ่ธีการและข้ั�นตอำนในการสาธิตข้อำง 

ผู้้�เรียนด�ว่ยว่ิธีการสังเกต

    ง. การที่ำาโครงงาน การจัดการเรียนร้�ตามหลักส้ตรการศึึกษาข้ั�นพัื�นฐาน กำาหนด 

ให�ผู้้�สอำนต�อำงมอำบหมายให�ผู้้�เรยีนได�ปีฏบิติัโครงงานอำย่างน�อำย ๑ โครงงานในที่กุช่ั้ว่งชั้ั�น ดงันั�นผู้้�สอำนจงึต�อำงกำาหนด

ภาระงานในลักษณะข้อำงโครงงานให�ผู้้�เรียนปีฏิบัติในร้ปีแบบหนึ�ง ใน ๔ ร้ปีแบบต่อำไปีนี�



TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN  UDONTHANI

49

โรงเรียนเตรียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานี

TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN
UDONTHANI

     (๑) โครงงานสำารว่จ

     (๒) โครงงานสิ�งปีระดิษฐ์

     (๓) โครงงานแก�ปีัญหาหรือำการที่ดลอำงศึึกษาค�นคว่�า

     (๔) โครงงานอำาชั้ีพั

    ว่ิธีการปีระเมินผู้ลโครงงาน ใชั้�การปีระเมิน ๓ ระยะ คือำ

    ๑) ระยะก่อำนที่ำาโครงงาน โดยปีระเมินคว่ามพัร�อำมด�านการเตรียมการ และคว่าม 

เปี็นไปีได�ในการปีฏิบัติงาน

    ๒) ระยะที่ำาโครงงาน โดยปีระเมินการปีฏิบัติจริงตามแผู้น ว่ิธีการและข้ั�นตอำนกำาหนดไว่� 

และการปีรับปีรุงงานระหว่่างปีฏิบัติงาน

    ๓) ระยะสิ�นสดุการที่ำาโครงงาน โดยปีระเมนิผู้ลงานและวิ่ธีการนำาเสนอำผู้ลการดำาเนนิโครงงาน

    การกำาหนดให�ผู้้�เรียนที่ำาโครงงาน สามารถที่ำาได� ๓ แบบ คือำ

    ๑) โครงงานรายบุคคล เปีิดโอำกาสให�ผู้้�เรียนได�เลือำกปีฏิบัติงานตามคว่ามสามารถ 

คว่ามถนัด และคว่ามสนใจ

    ๒) โครงงานกลุ่ม เปี็นการที่ำาโครงงานข้นาดใหญ่และซับซ�อำนต�อำงให�ผู้้ �เรียนทีี่�มี 

คว่ามสามารถต่างกันหลายด�านชั้่ว่ยกันที่ำา การปีระเมินโครงงานคว่รเน�นการปีระเมินกระบว่นการกลุ่ม

    ๓) โครงงานผู้สมระหว่่างรายบคุคลกบักลุม่ เป็ีนโครงงานที่ี�ผู้้�เรยีนที่ำาร่ว่มกนั แต่เมื�อำ

เสร็จงานแล�ว่ให�แต่ละคนรายงานผู้ลด�ว่ยตนเอำง โดยไม่ต�อำงได�รับการชั้่ว่ยเหลือำจากสมาชั้ิกในกลุ่ม

    ในการปีระเมินการปีฏิบัติงานดังกล่าว่มาข้�างต�น ผู้้�สอำนจำาเปี็นต�อำงสร�างเครื�อำงมือำ 

เพัื�อำใชั้�ปีระกอำบการปีระเมินการปีฏิบัติ เชั้่น

     แบบวั่ดภาคปีฏิบัติ

     แบบสังเกตพัฤติกรรม

     แบบตรว่จสอำบรายการ

     เกณฑ์์การให�คะแนน (Rubrics)

    เปี็นต�น

   ๓) การปีระเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)

    การปีระเมนิสภาพัจรงิ เป็ีนการปีระเมนิจากการปีฏบิตังิานหรอืำกจิกรรมอำย่างใดอำย่างหนึ�ง 

โดยงานหรือำกจิกรรมทีี่�มอำบหมายให�ผู้้�เรยีนปีฏบิตัจิะเป็ีนงาน หรอืำสถานการณ์ทีี่�เป็ีนจรงิ (Real life) หรือำใกล�เคยีง

กับชั้ีว่ิตจริง จึงเปี็นงานที่ี�มีสถานการณ์ซับซ�อำน (Complexity) และเปี็นอำงค์รว่ม (Holistic) มากกว่่างานปีฏิบัติ

ในกิจกรรมการเรียนที่ั�ว่ไปี

    วิ่ธีการปีระเมินสภาพัจริงไม่มคีว่ามแตกต่างจากการปีฏิบตั ิ(Performance Assessment) 

เพัียงแต่อำาจมีคว่ามยุ่งยากในการปีระเมินมากกว่่า เนื�อำงจากเปี็นสถานการณ์จริง หรือำต�อำงจัดสถานการณ์ให�ใกล�จริง 

แต่จะเกิดปีระโยชั้น์กับผู้้�เรียนมาก เพัราะจะที่ำาให�ที่ราบคว่ามสามารถที่ี�แที่�จรงิข้อำงผู้้�เรยีนว่่า มจีดุเด่นและข้�อำบกพัร่อำง

ในเรื�อำงใด อำันจะนำาไปีส้่การแก�ไข้ที่ี�ตรงปีระเด็นที่ี�สุด
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   ๔) การปีระเมินด้วัยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment)

    การปีระเมินด�ว่ยแฟ้มสะสมงาน เปี็นว่ิธีการปีระเมินที่ี�ชั้่ว่ยส่งเสริมให�การปีระเมินตาม

สภาพัจริงมคีว่ามสมบ้รณ์สะที่�อำนศัึกยภาพัทีี่�แที่�จรงิข้อำงผู้้�เรยีนมากขึ้�น โดยการให�ผู้้�เรยีนได�เกบ็รว่บรว่ม (Collect) 

ผู้ลงานจากการปีฏบิตัจิรงิทัี่�งในชัั้�นเรยีนหรอืำในชีั้ว่ติจรงิทีี่�เกี�ยว่ข้�อำงกบัการเรยีนร้�ตามสาระการเรยีนร้�ต่าง ๆ  มาจดั

แสดงอำย่างเปี็นระบบ (Organized) โดยมีจุดปีระสงค์เพัื�อำสะที่�อำนให�เห็น (Reflect) คว่ามพัยายาม เจตคติ  

แรงจ้งใจ พััฒนาการ และคว่ามสัมฤที่ธิ์ผู้ล (Achievement) ข้อำงการเรียนร้�ข้อำงผู้้�เรียน การว่างแผู้นดำาเนินงาน 

การปีระเมินด�ว่ยแฟ้มผู้ลงานที่ี�สมบ้รณ์จะชั้่ว่ยให�ผู้้�สอำนสามารถปีระเมินจากแฟ้มสะสมงานแที่นการปีระเมิน 

จากการปีฏิบัติจริง

    การปีระเมินด�ว่ยแฟ้มสะสมงานมีแนว่ที่างในการดำาเนินงานดังนี�

    ๑) กำาหนดโครงสร�างข้อำงแฟ้มสะสมงานจากว่ัตถุปีระสงค์ข้อำงแฟ้มสะสมงานว่่า 

ต�อำงการสะที่�อำนสิ�งใดเกี�ยว่กบัคว่ามสามารถและพัฒันาการข้อำงผู้้�เรยีน ที่ั�งนี�อำาจพัจิารณาจากตวั่ชั้ี�ว่ดัตามสาระการ

เรียนร้�ที่ี�สะที่�อำนได�จากการให�ผู้้�เรียนจัดที่ำาแฟ้มสะสมงาน

    ๒) กำาหนดวิ่ธีการเก็บรว่บรว่มผู้ลงานให�สอำดคล�อำงกับวั่ตถุปีระสงค์ข้อำงแฟ้มสะสม

งาน เพัื�อำให�ผู้้�เรียนได�ที่ำาแฟ้มสะสมงาน

    ๓) กำาหนดให�ว่ิธีการปีระเมินงานเพัื�อำพััฒนาชั้ิ�นงาน ซึ�งส่งผู้ลถึงการพััฒนาผู้้�เรียนให�

มีคว่ามสามารถส้งสุด ที่ั�งนี�คร้คว่รจัดที่ำาเกณฑ์์การให�คะแนน (Rubrics) สำาหรับให�ผู้้�เรียนนำาไปีใชั้�เปี็นข้�อำชั้ี�นำาใน

การพััฒนางาน

    ๔) ส่งเสริมให�เกิดคว่ามร่ว่มมือำในการพััฒนางาน โดยมีส่ว่นร่ว่มในการปีระเมินจาก

ทีุ่กฝ่าย แล�ว่นำาข้�อำม้ลที่ี�สอำดคล�อำงกันไปีเปี็นสารสนเที่ศึหลัก ในการให�ข้�อำม้ลปี้อำนกลับ (Feedback) สำาหรับให�ผู้้�

เรียนใชั้�ในการปีรับปีรุงแก�ไข้ข้�อำบกพัร่อำง

    ๕) จัดให�มีการนำาเสนอำผู้ลงานที่ี�ได�สะสมไว่� โดยใชั้�ว่ิธีการที่ี�เหมาะสม ซึ�งผู้้�สอำนและ 

ผู้้�เรียนคว่รว่างแผู้นร่ว่มกันในการคัดเลือำกชั้ิ�นงานที่ี�ดีที่ี�สุด ที่ั�งนี�การนำาเสนอำชั้ิ�นงานแต่ละชั้ิ�นคว่รมีหลักฐาน 

การพััฒนางานและการปีระเมินผู้ลงานด�ว่ยตนเอำง เกณฑ์์การปีระเมินผู้ลงานปีระกอำบไว่�ด�ว่ย ในการใชั้�ว่ิธ ี

การปีระเมนิโดยแฟ้มสะสมงาน ผู้้�สอำนคว่รคำานงึด�ว่ยว่่าแฟ้มสะสมงานมหีลายปีระเภที่ การเลอืำกใชั้�แฟ้มสะสมงาน

ปีระเภที่ใด คว่รคำานึงถึงร้ปีแบบและแนว่ที่างในการพััฒนาแฟ้มสะสมงานให�เหมาะสม เพืั�อำให�แฟ้มสะสมงาน 

ชั้่ว่ยพััฒนาคว่ามคิดสร�างสรรค์ข้อำงผู้้�เรียนด�ว่ย

  ๒.๓ กำาหนดสดัส่วันการปีระเมนิระหว่ัางเรยีนกบัการปีระเมนิผลปีลายภาคเรยีน หรอืปีลายปีี 

การปีระเมินระหว่่างเรียนมีว่ัตถุปีระสงค์สำาคัญ เพัื�อำมุ่งนำาสารสนเที่ศึ มาพััฒนาผู้้�เรียนและปีรับปีรุงกระบว่นการ

จัดการเรียนข้อำงผู้้�เรียน การปีระเมินระหว่่างเรียนทีี่�ดำาเนินการอำย่างถ้กต�อำง เข้�มงว่ด และจริงจัง จะให�ผู้ลการ

ปีระเมินที่ี�สะที่�อำนภาพัคว่ามสำาเร็จ และศึักยภาพัข้อำงผู้้�เรียนได�ถ้กต�อำง สมบ้รณ์ และน่าเชั้ื�อำถือำ ดังนั�น คว่รให�นำ�า

หนักคว่ามสำาคัญข้อำงการปีระเมินระหว่่างเรียนในสัดส่ว่นที่ี�มากกว่่าการปีระเมินตอำนปีลายภาคเรียนหรือำปีลายปีี 

ที่ั�งนี�โดยคำานึงถึงธรรมชั้าติข้อำงรายวิ่ชั้าและตัว่ชั้ี�ว่ัดเปี็นสำาคัญ แต่อำย่างไรก็ตามในการปีระเมินเพืั�อำตัดสินผู้ลการ
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เรียนรายว่ิชั้าปีลายภาคเรียนหรือำปีลายปีี ต�อำงนำาผู้ลการปีระเมินระหว่่างเรียนไปีใชั้�ในการตัดสินผู้ลการเรียนด�ว่ย 

ที่ั�งนี�ให�เปี็นไปีตามสัดส่ว่นและแนว่ดำาเนินการในระเบียบที่ี�สถานศึึกษาผู้้�กำาหนด

  ๒.๔ จัดทำาเอกสารบันทึกข้อม่ลสารสนเทศึของผ่้เรียน ผู้้�สอำนต�อำงจัดที่ำาเอำกสารบันที่ึกข้�อำม้ล

สารสนเที่ศึเกี�ยว่กับการปีระเมินผู้ลระหว่่างเรียนอำย่างเปี็นระบบชัั้ดเจน เพืั�อำใชั้�เปี็นแหล่งข้�อำม้ลในการปีรับปีรุง 

แก�ไข้ ส่งเสริมผู้้�เรียน ใชั้�เปี็นหลักฐานสำาหรับการสื�อำสารกับผู้้�เกี�ยว่ข้�อำงและใชั้�เปี็นหลักฐานสำาหรับตรว่จสอำบการ

ปีฏบิตังิานข้อำงผู้้�สอำน ซึ�งแสดงให�เหน็ถงึคว่ามโปีร่งใสและคว่ามยตุธิรรมในการปีระเมนิ ที่ั�งนี�ให�เป็ีนไปีตามระเบยีบ

ที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

   ข้�อำม้ลหลักฐานการปีระเมินระหว่่างที่ี�พัึงแสดง ได�แก่

   ๑) ว่ิธีการและเครื�อำงมือำที่ี�ใชั้�ในการเก็บข้�อำม้ล

   ๒) ข้�อำม้ลเกี�ยว่กับคว่ามสามารถข้อำงผู้้�เรียนตามวิ่ธีการปีระเมิน เชั้่น บันทึี่กการสังเกต

พัฤติกรรม บันที่ึกคะแนนจากผู้ลการปีระเมินชั้ิ�นงาน บันที่ึกคะแนนการปีระเมินโครงงาน บันที่ึกเกี�ยว่กับ 

การปีระเมินแฟ้มสะสมงาน เปี็นต�น

 ๓. การปีระเมินเพื�อสรุปีผลการเรียน

   การปีระเมนิเพัื�อำสรุปีผู้ลการเรยีนเป็ีนการปีระเมนิ เพัื�อำมุง่ตรว่จสอำบคว่ามสำาเรจ็ข้อำงผู้้�เรยีนเมื�อำผู่้าน

การเรียนร้�ในชั้่ว่งเว่ลาหนึ�ง หรือำสิ�นสุดการเรียนรายว่ิชั้าปีลายปีี/ปีลายภาคปีระกอำบด�ว่ย

  ๓.๑ การปีระเมินหลังเรียน

    เปี็นการปีระเมินผู้้�เรียนในเรื�อำงที่ี�ได�เรียนจบแล�ว่ เพัื�อำตรว่จสอำบว่่าผู้้�เรียนเกิดการเรียนร้�ตาม

ตัว่ชั้ี�ว่ัดที่ี�คาดหว่ังหรือำไม่ เมื�อำนำาไปีเปีรียบเที่ียบกับผู้ลการปีระเมินก่อำนเรียนว่่าผู้้�เรียนเกิดพััฒนาการข้ึ�นมากน�อำย

เพัียงไร ที่ำาให�สามารถปีระเมินได�ว่่าผู้้�เรียนมีศึักยภาพัในการเรียนร้�เพัียงไร และกิจกรรมการเรียนที่ี�จัดขึ้�น 

มีปีระสิที่ธิภาพัในการพััฒนาผู้้�เรียนอำย่างไร ข้�อำม้ลจากการปีระเมินภายหลังการเรียน สามารถนำาไปีใชั้�ปีระโยชั้น์

ได�มากมาย ได�แก่

   ๑) ปีรับปีรุงแก�ไข้ซ่อำมเสริมผู้้�เรียนให�บรรลุตัว่ชั้ี�ว่ัด หรือำจุดปีระสงค์ข้อำงการเรียน

   ๒) ปีรับปีรุงแก�ไข้ว่ิธีเรียนข้อำงผู้้�เรียนให�มีปีระสิที่ธิภาพัยิ�งข้ึ�น

   ๓) ปีรับปีรุงแก�ไข้และพััฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน

   การปีระเมินหลังเรียนนี� ถ�าจะให�สอำดคล�อำงกับการปีระเมินก่อำนเรียนเพืั�อำการเปีรียบเทีี่ยบ

พััฒนาการข้อำงผู้้�เรียนสำาหรับการว่ิจัยในชั้ั�นเรียน คว่รใชั้�ว่ิธีการและเครื�อำงมือำปีระเมินชัุ้ดเดียว่กันหรือำค้่ข้นานกัน

  ๓.๒ การปีระเมินผลการเรียนปีลายภาค

    เปี็นการปีระเมินผู้ลเพัื�อำตรว่จสอำบผู้ลสัมฤที่ธิ์ข้อำงผู้้�เรียนในการเรียนรายว่ิชั้าต่าง ๆ ตามตัว่

ชั้ี�ว่ัด การปีระเมินผู้ลนี�นอำกจากจะมีจุดปีระสงค์เพัื�อำการสรุปีตัดสินคว่ามสำาเร็จข้อำงผู้้�เรียนในแต่ละรายว่ิชั้า ราย

ภาค เป็ีนสำาคญัแล�ว่ ยงัใชั้�เป็ีนข้�อำม้ลสำาหรับปีรบัปีรงุแก�ไข้ ซ่อำมเสรมิผู้้�เรยีนทีี่�ไม่ผู่้านการปีระเมนิตวั่ชีั้�ว่ดัข้อำงแต่ละ

รายว่ิชั้า ให�เกิดพััฒนาการและมีผู้ลการเรียนตามตัว่ชั้ี�ว่ัดอำย่างครบถ�ว่นสมบ้รณ์ด�ว่ย
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   การปีระเมินผู้ลการเรียนปีลายภาค สามารถใชั้�ว่ิธีการและเครื�อำงมือำการปีระเมินได�อำย่าง

หลากหลาย ให�สอำดคล�อำงกับตัว่ชีั้�ว่ัด เนื�อำหาสาระ กิจกรรมและชั้่ว่งเว่ลาในการปีระเมิน อำย่างไรก็ดีเพืั�อำให�การ

ปีระเมนิผู้ลการเรียนดงักล่าว่มส่ีว่นทีี่�เกี�ยว่ข้�อำงสมัพัันธ์และสนบัสนนุการเรยีนการสอำน จงึให�นำาผู้ลการปีระเมนิผู้ล

ระหว่่างเรยีนไปีใชั้�เป็ีนข้�อำมล้ในการปีระเมนิผู้ลการเรยีนปีลายภาค โดยสดัส่ว่นการปีระเมนิผู้ลระหว่่างเรยีนมากกว่่า

การปีระเมินผู้ลปีลายภาคเรียน

   วัิธีการปีฏิบัติการปีระเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนร่้ ๘ กลุ่ม

   การดำาเนนิการปีระเมนิผู้ลตามกลุม่สาระการเรยีนร้� ๘ กลุ่ม โรงเรยีนได�กำาหนดว่ธิกีารปีฏิบตัดัิงนี�

   คณะกรรมการบริหารหลกัสต้รและว่ชิั้าการร่ว่มกันกำาหนดหลกัการปีระเมินผู้ล ๘ กลุม่สาระ ดงันี�

   ๑. ทีุ่กกลุ่มสาระให�มีการปีระเมินผู้ลทีุ่กรายว่ิชั้าให�ครอำบคลุมที่ั�งด�านคว่ามร้� ที่ักษะ 

กระบว่นการ และคุณลักษณะ โดยมีการปีระเมินผู้ลดังนี�

     ๑.๑ การปีระเมินผู้ลก่อำนเรียน

     ๑.๑.๑ ปีระเมินผู้ลก่อำนเรียนเพัื�อำตรว่จสอำบคว่ามพัร�อำมและพัื�นฐานข้อำงผู้้�เรียน

และจัดกิจกรรมซ่อำมเสริมเพัื�อำให�มีคว่ามร้�พัื�นฐานเพัียงพัอำที่ี�จะเรียน

     ๑.๑.๒ ปีระเมินก่อำนเรียนเพัื�อำตรว่จสอำบคว่ามรอำบร้�ในเนื�อำหา และที่ักษะที่ี�จะ

เริ�มเรียน เพัื�อำเปี็นข้�อำม้ลเปีรียบเที่ียบผู้ลการเรียนหลังเรียน แสดงการพััฒนาการข้อำงผู้้�เรียน

     ๑.๑.๓ การปีระเมินผู้ลระหว่่างเรียน ให�มีการปีระเมินผู้ลเปี็นระยะ ๆ และ

สอำดคล�อำงกับตัว่ชีั้�ว่ัด โดยใชั้�การปีระเมินผู้ลตามสภาพัจริงด�ว่ยวิ่ธีการทีี่�หลากหลายทัี่�งว่ิธีการวั่ด เครื�อำงมือำ และ

แหล่งข้�อำม้ล เพัื�อำมุ่งตรว่จสอำบพััฒนาการข้อำงผู้้�เรียน และนำาผู้ลการปีระเมินไปีปีรับปีรุงแก�ไข้จนผู้้�เรียนสามารถ

บรรลุตามเกณฑ์์ข้ั�นตำ�าที่ี�กำาหนดไว่� โดยใชั้�ว่ิธีการทีี่�หลากหลายเหมาะสมกับศึักยภาพัข้อำงแต่ละบุคคล ในกรณีที่ี� 

ผู้้�เรียนต�อำงการพััฒนาปีรับปีรงุผู้ลการเรียนให�ส้งข้ึ�น ให�ผู้้�สอำนเปีดิโอำกาสให�ผู้้�เรยีนได�พััฒนาปีรับปีรงุแก�ไข้ผู้ลงาน/

ชั้ิ�นงานตนเอำงจนเต็มศึักยภาพัข้อำงผู้้�เรียนภายในเว่ลาที่ี�กำาหนดให�

     ๑.๑.๔ การปีระเมนิรายภาค ในการปีระเมนิผู้ลปีลายภาคสามารถปีระเมนิจาก

การปีฏิบัติ การสื�อำสาร เชั้่น การสัมภาษณ์จากผู้ลงาน/ชั้ิ�นงาน โครงงานหรือำแบบที่ดสอำบ ที่ั�งนี�ให�สอำดคล�อำงกับ 

ตัว่ชั้ี�ว่ัด

   ๒.  การกำาหนดสัดส่ว่นระหว่่างเรียนกับการปีระเมินปีลายภาค ให�กลุ่มสาระการเรียนร้�

แต่ละกลุ่มร่ว่มกันกำาหนดตามหลักการที่ี�คณะกรรมการการบริหารหลักส้ตรและว่ิชั้าการดังนี�

    ๒.๑ การปีระเมนิผู้ลระหว่่างเรยีน ให�มกีารปีระเมนิผู้ลไม่น�อำยกว่่าร�อำยละ ๖๐ ข้อำงการ

ปีระเมินผู้ลที่ั�งหมด ยกเว่�นกลุ่มสาระการเรียนร้�ศึิลปีะ และกลุ่มสาระการเรียนร้�การงานอำาชั้ีพัและเที่คโนโลยี  

ให�มีการปีระเมินผู้ลไม่น�อำยกว่่าร�อำยละ ๗๐

    ๒.๒ การปีระเมินผู้ลระหว่่างเรียนและการปีระเมินผู้ลปีลายภาค ให�มีการปีระเมิน 

ที่ั�งด�านคว่ามร้� ที่ักษะ กระบว่นการ และคุณลักษณะ

    ๒.๓ ในรายว่ชิั้าเดยีว่กนัให�มกีารกำาหนดสดัส่ว่นระหว่่างเรียนกบัปีลายภาค และว่างแผู้น

ปีระเมินผู้ลตลอำดภาคเรียนร่ว่มกัน
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    ๒.๔ ในกรณีทีี่�มีการปีระเมินผู้ลด�ว่ยแบบที่ดสอำบ ให�มีการปีระเมินโดยใชั้�ว่ิธีการ 

ให�ผู้้�เรียนตอำบแบบที่ดสอำบอำัตนัย โดยมีการให�คะแนนคิดเปี็นร�อำยละ ๗๐ ข้อำงการที่ดสอำบครั�งนั�น

   ๓. การจัดที่ำาเอำกสารบันที่ึกข้�อำม้ลสารสนเที่ศึข้อำงผู้้�เรียน ปีระกอำบด�ว่ย

    ๓.๑ ผู้้ �สอำนแต่ละรายว่ิชั้าจัดที่ำาแผู้นการปีระเมินผู้ลในรายว่ิชั้าข้อำงตนเอำงตลอำด 

ภาคเรียน โดยมีหัว่ข้�อำดังนี�

     ๑) การปีระเมินผู้ลก่อำนเรียน

     ๒) การปีระเมินระหว่่างเรียน

     ๓) การปีระเมินปีลายภาค

     ๔) อัำตราส่ว่นนำ�าหนักคะแนนระหว่่างคว่ามร้� (K) ที่ักษะกระบว่นการ (P)  

และคุณลักษณะ (A) และรายละเอำียดนำ�าหนักคะแนนข้อำงแต่ละตัว่ชั้ี�ว่ัด พัร�อำมที่ั�งระบุว่ิธีการว่ัด เครื�อำงมือำว่ัด  

และปีระเมินผู้ลในแต่ละตัว่ชั้ี�ว่ัด

     ๕) กำาหนดคณุลกัษณะอัำนพังึปีระสงค์ ปีระกอำบด�ว่ย คณุลักษณะตามธรรมชั้าติ

ว่ชิั้า และคณุลักษณะอัำนพึังปีระสงค์ข้อำงสถานศึึกษา ที่ั�งนี�ให�ใชั้�แบบสรปุีผู้ลการปีระเมนิตามแบบบนัทึี่กที่ี�แนบที่�าย

ค้่มือำนี�

    ๓.๒ จดัที่ำาแบบบนัที่กึข้�อำมล้ผู้ลการปีระเมนิที่ี�แสดงสารสนเที่ศึข้อำงผู้้�เรียน ที่ั�งนี�เพัื�อำใชั้�

เป็ีนแหล่งข้�อำม้ลในการปีรบัปีรงุแก�ไข้ ส่งเสรมิผู้้�เรยีน และใชั้�เป็ีนหลกัฐานสำาหรบัสื�อำสารกบัผู้้�เกี�ยว่ข้�อำง และใชั้�เป็ีน

หลักฐานสำาหรับตรว่จสอำบการปีฏิบัติงานข้อำงผู้้�สอำน ดังนั�นข้�อำม้ลคว่รแสดงถึงร่อำงรอำยการพััฒนา พัร�อำมระบุ 

ข้�อำสังเกตที่ี�เน�นข้�อำค�นพับที่ี�เปี็นจุดเด่นและจุดด�อำยข้อำงผู้้�เรียนเปี็นรายบุคคล ที่ั�งระหว่่างเรียนและปีลายภาค

    ๓.๓ จัดที่ำาแบบบันที่ึกการปีระเมินคว่ามสามารถในการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน 

เพัื�อำแสดงร่อำงรอำยหลักฐานการพััฒนาคว่ามสามารถในการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน และสรุปีผู้ลการปีระเมิน

ตามแบบสรุปีผู้ลการปีระเมินแนบที่�ายค้่มือำนี�

    ๓.๔ จัดที่ำาแบบบันที่ึกการปีระเมินคุณลักษณะอัำนพัึงปีระสงค์ เพัื�อำแสดงร่อำงรอำย 

หลักฐานการพััฒนาคุณลักษณะผู้้�เรียน และสรุปีผู้ลการปีระเมินตามแบบสรุปีผู้ลการปีระเมินแนบที่�ายค้่มือำนี�

    ๓.๕ นำาผู้ลการปีระเมินจากข้�อำ ๓.๒, ๓.๓ และ ๓.๔ มาสรุปีและบันที่ึกลงในแบบ ปีพั.๕

   ๔. การตัดสินผู้ลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนร้� ๘ กลุ่ม

    ๔.๑ การตัดสินผู้ลการเรียนให�นำาผู้ลการปีระเมินระหว่่างเรียนรว่มกับผู้ลการปีระเมิน 

ปีลายภาค โดยใชั้�เกณฑ์์ดังนี�
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    ตารางแสดงคะแนน และระดับผลการเรียน

ระดับผลการเรียนควัามหมายชั้่วังคะแนนเปี็นร้อยละ

๘๐ - ๑๐๐ ผู้ลการเรียนดีเยี�ยม ๔

๗๕ - ๗๙ ผู้ลการเรียนดีมาก ๓.๕

๗๐ - ๗๔ ผู้ลการเรียนดี ๓

๖๕ - ๖๙ ผู้ลการเรียนค่อำนข้�างดี ๒.๕

๖๐ - ๖๔ ผู้ลการเรียนน่าพัอำใจ ๒

๕๕ - ๕๙ ผู้ลการเรียนพัอำใชั้� ๑.๕

๕๐ - ๕๔ ผู้ลการเรียนผู้่านเกณฑ์์ข้ั�นตำ�าที่ี�กำาหนด ๑

๐ - ๔๙ ผู้ลการเรียนตำ�ากว่่าเกณฑ์์ข้ั�นตำ�าที่ี�กำาหนด ๐

    เมื�อำคร้ผู้้�สอำนตัดสินผู้ลการเรียนแล�ว่ให�ดำาเนินการดังนี�

    ส่งผู้ลการตัดสินให�อำนุกรรมการกลุ่มสาระพิัจารณาให�การเห็นชั้อำบ/แก�ไข้ แล�ว่ส่งให�

คณะกรรมการบริหารหลกัสต้รและว่ชิั้าการพัจิารณาเหน็ชั้อำบ เพัื�อำนำาเสนอำผู้้�บรหิารสถานศึกึษาอำนมุตัผิู้ลการเรยีน

    ส่งผู้ลการเรียนให� คร้ที่ี�ปีรึกษากรอำกผู้ลการเรียนลงในแบบ ปีพั.๖ และนายที่ะเบียน

ว่ัดผู้ลกรอำกในแบบ ปีพั.๑

   ๕. การให�ผู้ลการเรียน “ร”

    ๕.๑ การให�ผู้ลการเรียน “ร” หมายถึง ผู้้�เรียนที่ี�มีลักษณะดังนี�

     ๑) ผู้้�เรียนไม่ได�รับการปีระเมิน หรือำปีระเมินแล�ว่ไม่ผู้่านเกณฑ์์ระหว่่างเรียน

     ๒) ผู้้�เรียนไม่ได�รับการปีระเมินปีลายภาค

    ๕.๒ ว่ิธีการให�ผู้ลการเรียน “ร” เมื�อำผู้้�สอำนพับว่่าผู้้�เรียนไม่ได�เข้�ารับการปีระเมินผู้ล

ระหว่่างเรียนหรือำปีลายภาค ให�ผู้้�สอำนรายงานพัร�อำมหลักฐานปีระกอำบการพิัจารณาเสนอำผู้้�บริหารเพืั�อำอำนุมัต ิ

ผู้ลการเรียน “ร” แล�ว่ปีระกาศึผู้ลให�นักเรียนที่ราบ

   ๖. การให�ผู้ลการเรียน “มส”

    ๖.๑ การให�ผู้ลการเรียน “มส” หมายถึง ผู้้�เรียนมีเว่ลาเรียนไม่ถึงร�อำยละ ๘๐ ข้อำงเว่ลา

ที่ั�งหมด

    ๖.๒ ว่ิธีการให�ผู้ลการเรียน “มส” ให�ผู้้�สอำนรายงานพัร�อำมแนบเว่ลาเรียนข้อำงผู้้�เรียน 

เสนอำผู้้�บริหารเพัื�อำอำนุมัติผู้ลการเรียน “มส” ก่อำนปีระเมินผู้ลปีลายภาค ๒ สัปีดาห์

   ๗. การแก�ไข้ “๐”  

    ๗.๑ ผู้้�เรียนนำาใบแจ�งคว่ามจำานงการแก�ไข้ “๐” พับคร้ผู้้�สอำนปีระจำาว่ิชั้า

    ๗.๒ ผู้้�สอำนดำาเนนิการพัฒันาผู้้�เรยีนในผู้ลการเรยีนร้�ที่ี�ไม่ผู่้านเกณฑ์์ จนผู้้�เรยีนสามารถ

บรรลุผู้ลตามเกณฑ์์ที่ี�กำาหนดไว่� โดยให�ผู้ลการเรียนไม่เกิน “๑”
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    ๗.๓ ผู้้�สอำนรว่บรว่มและสรุปีผู้ลการแก�ไข้ “๐” ไปียังงานว่ัดผู้ลข้อำงโรงเรียนเพัื�อำเสนอำ

ต่อำผู้้�บริหารอำนุมัติ และแจ�งผู้้�เกี�ยว่ข้�อำง

   ๘. การแก�ไข้ “ร”  

    ๘.๑ ผู้้�เรียนนำาใบแจ�งคว่ามจำานงการแก�ไข้ “ร” พับคร้ผู้้�สอำนปีระจำาว่ิชั้า

    ๘.๒ ผู้้�สอำนดำาเนินการตามสาเหตุข้อำงผู้ลการเรียน “ร” นั�น ๆ โดยให�ผู้ลการเรียน 

ตามเกณฑ์์ข้�อำ ๔

    ๘.๓ ผู้้�สอำนรว่บรว่มและสรุปีผู้ลการแก�ไข้ “ร” ไปียังงานว่ัดผู้ลข้อำงโรงเรียนผู้่านคณะ

กรรมการบริหารหลักส้ตรและว่ิชั้าการเห็นชั้อำบ เพัื�อำเสนอำต่อำผู้้�บริหารอำนุมัติ แล�ว่แจ�งผู้้�เกี�ยว่ข้�อำง

   ๙. การแก�ไข้ “มส”  

    ๙.๑ ผู้้�เรียนนำาใบแจ�งคว่ามจำานงไปีพับคร้ผู้้�สอำนปีระจำาว่ิชั้า

    ๙.๒ ผู้้�สอำนพัิจารณาว่่าผู้้�เรียนมีข้�อำบกพัร่อำงอำะไร ให�ดำาเนินการพััฒนาแก�ไข้ในสิ�งนั�น

จนบรรลุเกณฑ์์ข้ั�นตำ�าที่ี�กำาหนดไว่� โดยให�ผู้ลการเรียนไม่เกิน “๑”

    ๙.๓ ผู้้�สอำนรว่บรว่มและสรุปีผู้ลการแก�ไข้ “มส” ส่งงานวั่ดผู้ลข้อำงโรงเรียนผู้่านคณะ

กรรมการบริหารหลักส้ตรและว่ิชั้าการเห็นชั้อำบ เพัื�อำเสนอำผู้้�บริหารอำนุมัติ แล�ว่แจ�งผู้้�เกี�ยว่ข้�อำง

   ๑๐. การแก�ไข้ “๐”“ร” และ “มส” ให�ดำาเนินการแก�ไข้ให�เสร็จสิ�นภายใน ๒ สัปีดาห์  

หลังจากได�รับแจ�งปีระกาศึข้อำงงานว่ัดผู้ลโรงเรียน

ส่วันที� ๒ การปีระเมินกิจกรรมพัฒนาผ่้เรียน
 กิจกรรมพััฒนาผู้้ �เรียนเปี็นกิจกรรมทีี่�สถานศึึกษาได�ให�ผู้้ �เรียนในทุี่กระดับชัั้�นการศึึกษาได�พััฒนา 

คว่ามสามารถข้อำงตนเอำงตามคว่ามถนัดและคว่ามสนใจให�เต็มศึักยภาพั โดยมุ่งเน�นการพััฒนาอำงค์รว่มข้อำงคว่าม

เปี็นมนุษย์ที่ั�งด�านร่างกาย สติปีัญญา อำารมณ์ และสังคม การจัดกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียนโดยรว่มข้อำงสถานศึึกษา  

มีการดำาเนินการอำย่างมีเปี้าหมายชั้ัดเจน มีร้ปีแบบ และว่ิธีการทีี่�คร้ทีี่�ปีรึกษากิจกรรมและผู้้�เรียนร่ว่มกันกำาหนด  

ผู้้�เรียนต�อำงผู้่านเกณฑ์์การปีระเมินกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียนตามทีี่�สถานศึึกษากำาหนด จึงจะผู้่านเกณฑ์์การปีระเมิน

ระดับชั้ั�น

 ๑. ลักษณะกิจกรรมพัฒนาผ่้เรียน แบ่งเปี็น ๓ ลักษณะ คือ

  ๑.๑ กิจกรรมแนะแนว่ เปี็นกิจกรรมทีี่�ส่งเสริมและพััฒนาคว่ามสามารถข้อำงผู้้�เรียนให�เหมาะสม

ตามคว่ามแตกต่างระหว่่างบุคคล สามารถค�นพับและพััฒนาศึักยภาพัข้อำงตนเสริมสร�างที่ักษะชั้ีว่ิต วุ่ฒิภาว่ะ 

ที่างอำารมณ์ การเรียนร้�ในเชั้ิงพัหุปีัญญา และการสร�างสัมพัันธภาพัทีี่�ดี ซึ�งคร้ทีุ่กคนต�อำงที่ำาหน�าทีี่�แนะแนว่ 

ให�คำาปีรึกษาด�านชั้ีว่ิต การศึึกษาต่อำและการพััฒนาตนเอำงส้่โลกอำาชั้ีพัและการมีงานที่ำา

  ๑.๒ กิจกรรมนักเรียน เปี็นกิจกรรมที่ี�ผู้้�เรียนเปี็นผู้้�ปีฏิบัติด�ว่ยตนเอำงอำย่างครบว่งจรตั�งแต่ศึึกษา

วิ่เคราะห์ ว่างแผู้น ปีฏิบัติตามแผู้น ปีระเมิน และปีรับปีรุงการที่ำางาน โดยเน�นการที่ำางานร่ว่มกันอำย่างเป็ีนกลุ่ม 

ได�แก่ โครงงาน กิจกรรมตามคว่ามสนใจชัุ้มนุมว่ิชั้าการ กิจกรรมพััฒนานิสัยรักการอำ่าน การคิด ว่ิเคราะห์ และ
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เข้ียน กิจกรรมสาธารณปีระโยชั้น์ ล้กเสือำ เนตรนารี ยุว่กาชั้าด และ ผู้้�บำาเพั็ญปีระโยชั้น์ และกิจกรรมพััฒนา

คุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์ข้อำงผู้้�เรียน

  ๑.๓ กจิกรรมเพืั�อำสงัคมและสาธารณปีระโยชั้น์ เป็ีนกจิกรรมทีี่�ส่งเสรมิให�ผู้้�เรยีนบำาเพ็ัญตนให�เป็ีน

ปีระโยชั้น์ต่อำสังคม ชัุ้มชั้น และที่�อำงถิ�นตามคว่ามสนใจในลักษณะอำาสาสมัครเพืั�อำแสดงถึงคว่ามรับผิู้ดชั้อำบ  

คว่ามดีงาม คว่ามเสียสละต่อำสังคม มีจิตสาธารณะ เชั้่น กิจกรรมอำาสาพััฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร�างสรรค์สังคม

 ๒. การปีระเมินกิจกรรมพัฒนาผ่้เรียนรายกิจกรรม

  ๑) ผู้้�รบัผู้ดิชั้อำบกจิกรรมปีระเมนิการปีฏบิตักิจิกรรมข้อำงผู้้�เรยีนตามจดุปีระสงค์ข้อำงแต่ละกจิกรรม 

โดยปีระเมินจากพัฤติกรรมการปีฏิบัติกิจกรรมและผู้ลการปีฏิบัติกิจกรรมด�ว่ยว่ิธีการที่ี�หลากหลายตามสภาพัจริง

  ๒) ผู้้�รับผิู้ดชั้อำบกิจกรรมตรว่จสอำบเว่ลาเข้�าร่ว่มกิจกรรมข้อำงผู้้�เรียนว่่าเปี็นไปีตามเกณฑ์์ทีี่� 

สถานศึึกษากำาหนดไว่�หรือำไม่

  ๓) ตัดสนิให�ผู้้�เรยีนทีี่�ผู่้านจดุปีระสงค์สำาคญัข้อำงกจิกรรม มผีู้ลงานชิั้�นงานหรอืำหลกัฐานปีระกอำบ

และมเีว่ลาเข้�าร่ว่มกจิกรรมครบตามเกณฑ์์ ให�เป็ีนผู้้�ผู่้านการปีระเมินผู้ลการร่ว่มกจิกรรม ผู้้�เรยีนที่ี�มผีู้ลการปีระเมนิ

บกพัร่อำงในเกณฑ์์ใดเกณฑ์์หนึ�ง จะเปี็นผู้้�ไม่ผู้่านการปีระเมินผู้ลการร่ว่มกิจกรรม จะต�อำงซ่อำมเสริมข้�อำบกพัร่อำง 

ให�ผู้่านเกณฑ์์ก่อำน จึงจะได�รับการตัดสินให�ผู้่านกิจกรรม

 ๓. การปีระเมินกิจกรรมพัฒนาผ่้เรียนเลื�อนชั้ั�น/จบหลักส่ตร

  เป็ีนการปีระเมนิสรุปีผู้ลการผู่้านกจิกรรมตลอำดปีีการศึกึษาข้อำงผู้้�เรยีนแต่ละคนเพัื�อำนำาผู้ลไปีพัจิารณา

ตัดสินการเลื�อำนชั้ั�น โดยมีข้ั�นตอำนปีฏิบัติดังนี�

  ๓.๑ คณะกรรมการที่ี�ได�รับแต่งตั�งรว่บรว่มผู้ลการปีระเมินแต่ละกิจกรรมมาตัดสินตามเกณฑ์์ 

การตัดสินการปีระเมินกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียน และรายงานผู้ลต่อำผู้้�ปีกครอำง

  ๓.๒ คณะกรรมการสรุปีผู้ลการปีระเมนิกจิกรรมพัฒันาผู้้�เรยีน ให�คณะกรรมการบริหารหลกัส้ตร

และว่ิชั้าการเพัื�อำพัิจารณาเห็นชั้อำบ

  ๓.๓ ผู้้�บริหารสถานศึึกษาพัิจารณาตัดสินอำนุมัติผู้ลการปีระเมินรายภาค

  ๓.๔ คณะกรรมการบริหารหลักส้ตรและว่ิชั้าการ รว่บรว่มผู้ลการปีระเมินรายภาค ตัดสิน 

ผู้ลการเลื�อำนชั้ั�น/จบหลักส้ตร เสนอำผู้้�บริหารอำนุมัติ

 ๔. เกณฑ์ตัดสินผลการปีระเมินกิจกรรมพัฒนาผ่้เรียน

  ๔.๑ เกณฑ์์การตัดสินรายกิจกรรมพัิจารณาจาก

   ๑) เข้�าร่ว่มกิจกรรมไม่น�อำยกว่่าร�อำยละ ๘๐ ข้อำงเว่ลาที่ั�งหมด

   ๒) ผู้้�เรียนมีพัฤติกรรมด�านการเรียนร้�ไม่น�อำยกว่่าร�อำยละ ๗๐

   ๓) ผู้้�เรียนปีฏิบัติกิจกรรมและผู้่านจุดปีระสงค์สำาคัญข้อำงแต่ละกิจกรรมกำาหนด ทีุ่กข้�อำ

  ๔.๒ ผู้้�เรียนต�อำงผู้่านเกณฑ์์ ข้�อำ ๔.๑ ถือำว่่าผู้่านรายกิจกรรม

  ๔.๓ เกณฑ์์การตดัสินกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียน ผู้้�เรียนต�อำงได�รับผู้ลการปีระเมนิผู่้านทัี่�งกิจกรรมแนะแนว่ 

กิจกรรมนักเรียนทีุ่กกิจกรรมและกิจกรรมเพัื�อำสังคมและสาธารณปีระโยชั้น์ถือำว่่าผู้่านกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียน

  ๔.๔ เกณฑ์์การผู่้านเลื�อำนชัั้�น/จบหลกัสต้ร ผู้้�เรยีนต�อำงได�รบัผู้ลการปีระเมนิ ผู่้าน ที่กุกจิกรรมรายภาค
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 ๕. แนวัทางการซ่อมเสริมกิจกรรมพัฒนาผ่้เรียน

  ๕.๑ กรณีไม่ผู้่านเนื�อำงจากเว่ลาเข้�าร่ว่มกิจกรรมไม่ครบ คณะกรรมการพััฒนาและการปีระเมิน

กิจกรรมพััฒนาผู้้�เรยีน กำาหนดกจิกรรมให�ผู้้�เรียนไปีปีฏบิตัติามเว่ลาทีี่�กำาหนด ภายใต�การคว่บคมุดแ้ลข้อำงที่ี�ปีรกึษา

กิจกรรมนั�น ๆ จนกว่่าผู้้�เรียนปีฏิบัติกิจกรรมนั�นได� อำาจารย์ปีระจำากิจกรรม สรุปีรายงานผู้ลการปีฏิบัติกิจกรรม 

ให�คณะกรรมการพัิจารณาผู้ลการปีระเมินกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียน เพัื�อำตัดสินผู้ลการผู้่านกิจกรรมรายภาค

  ๕.๒ กรณีไม่ผู้่านจุดปีระสงค์สำาคัญข้อำงกิจกรรมให�คณะกรรมการมอำบหมายภาระงานทีี่� ผู้้�เรียน 

ไม่ผู้่านไปีปีฏิบัติภายใต�การด้แลข้อำงอำาจารย์ทีี่�ปีรึกษากิจกรรม จนกว่่าผู้้�เรียนจะปีฏิบัติตามภาระงานนั�นได�  

ให�ที่ี�ปีรึกษาสรุปีผู้ลการปีฏิบัติส่งให�คณะกรรมการพัิจารณาผู้ลการปีระเมินการซ่อำมเสริม เพัื�อำตัดสินผู้ลการผู้่าน

กิจกรรมเปี็นรายภาค

  ๕.๓ คณะกรรมการสรปุีผู้ลการปีระเมนิที่ั�งกรณใีน ข้�อำ ๕.๑ และ ข้�อำ ๕.๒ ส่งคณะกรรมการบรหิาร

หลักส้ตรและว่ิชั้าการ เห็นชั้อำบและเสนอำผู้้�บริหารอำนุมัติต่อำไปี

ส่วันที� ๓ การพัฒนาและปีระเมินผลคุณลักษณะอันพึงปีระสงค์
 ๑. ควัามสำาคัญของคุณลักษณะอันพึงปีระสงค์ของผ่้เรียน

  การพััฒนาที่รัพัยากรมนุษย์เปี็นหัว่ใจสำาคัญในการพััฒนาปีระเที่ศึ โดยที่ี�มีการจัดการศึึกษาเปี็นว่ิธี

การหลักที่ี�สำาคัญที่ี�สุด การจัดการศึึกษาให�ผู้้�เรียนเปี็นมนุษย์ที่ี�สมบ้รณ์ จึงจำาเปี็นต�อำงมีการพััฒนาผู้้�เรียนให�เปี็น 

ผู้้�ที่ี�มีการพััฒนาการที่ั�งด�านปีัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม การพััฒนาจิตใจจึงถือำเปี็นสิ�งทีี่�สำาคัญอำย่างยิ�ง  

ดังจะเห็นได�จากพัระราชั้บัญญัติการศึึกษาแห่งชั้าติ พั.ศึ. ๒๕๔๒ มาตราที่ี� ๒๓ “การจัดการศึึกษา ที่ั�งการศึึกษา

ในระบบ นอำกระบบ และการศึึกษาตามอำัธยาศึัยต�อำงเน�นที่ั�งคว่ามร้� คุณธรรม กระบว่นการเรียนร้� และบ้รณาการ

ตามคว่ามเหมาะสมข้อำงแต่ละระดับ” มาตรา ๒๔ ว่รรค ๔ “จัดการเรียนการสอำนโดยผู้สมผู้สานสาระคว่ามร้�ต่าง 

ๆ อำย่างเปี็นสัดส่ว่นสมดุลกัน รว่มที่ั�งปีล้กฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ี�ดีงาม และคุณลักษณะที่ี�พัึงปีระสงค์ไว่�ในทีุ่กว่ิชั้า

  ด�ว่ยเหตุดังกล่าว่ข้�างต�น หลักส้ตรแกนกลางการศึึกษาข้ั�นพัื�นฐาน พัุที่ธศึักราชั้ ๒๕๕๑ จึงกำาหนด

ไว่�ใน จุดหมายข้อำงหลักส้ตรเปี็นข้�อำแรก คือำ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ี�พัึงปีระสงค์ เห็นคุณค่าข้อำงตนเอำง 

มีว่ินัยและปีฏิบัติตนตามหลักธรรมข้อำงพัระพุัที่ธศึาสนา หรือำศึาสนาทีี่�ตนนับถือำ ยึดหลักปีรัชั้ญาข้อำงเศึรษฐกิจ 

พัอำเพัยีง และกำาหนดให�สถานศึกึษาได�สร�างหลกัสต้รสถานศึกึษาด�ว่ยตนเอำง ที่ั�งนี�เพัื�อำให�เป็ีนหลกัสต้รที่ี�ตอำบสนอำง

ต่อำคว่ามเปีลี�ยนแปีลงที่างเศึรษฐกิจและสงัคม เป็ีนไปีตามคว่ามต�อำงการจำาเป็ีนข้อำงชุั้มชั้นที่�อำงถิ�นข้อำงตนอำง โดยทีี่�

สถานศึึกษาจะต�อำงร่ว่มกบัชุั้มชั้นกำาหนดเป้ีาหมายในการพััฒนาผู้้�เรยีน ด�านคณุธรรม จรยิธรรมค่านยิมทีี่�สอำดคล�อำง

กับสภาพัปีัญหา คว่ามจำาเปี็นข้อำงชัุ้มชั้น และที่�อำงถิ�น และกำาหนด เปี็นเกณฑ์์การจบหลักส้ตรข้�อำหนึ�ง ในแต่ละ

ระดับ คือำ ผู้้�เรียนต�อำงผู้่านการปีระเมินคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์ตามเกณฑ์์ที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

 ๒. คุณลักษณะอันพึงปีระสงค์

  หลักส้ตรแกนกลางการศึึกษาขั้�นพัื�นฐาน มุ่งพััฒนาผู้้�เรียนให�มีคุณลักษณะอัำนพัึงปีระสงค์เพัื�อำให�

สามารถอำย้ร่่ว่มกบัผู้้�อำื�นในสงัคมได�อำย่างมคีว่ามสขุ้ ในฐานะเป็ีนพัลเมอืำงไที่ยและพัลโลก ได�กำาหนดให�สถานศึกึษา

ทีุ่กแห่ง พััฒนาผู้้�เรียน ดังนี�
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  ๑. รักชั้าติ ศึาสน์ กษัตริย์

  ๒. ซื�อำสัตย์สุจริต

  ๓. มีว่ินัย

  ๔. ใฝ่เรียนร้�

  ๕. อำย้่อำย่างพัอำเพัียง

  ๖. มุ่งมั�นในการที่ำางาน

  ๗. รักคว่ามเปี็นไที่ย

  ๘. มีจิตสาธารณะ

  ควัามหมายและตัวับ่งชั้ี�คุณลักษณะอันพึงปีระสงค์

  ๒.๑ คุณลักษณะ : รักชั้าติ ศึาสน์ กษัตริย์

   คว่ามหมาย รักชั้าติ ศึาสน์ กษัตริย์ หมายถึง ลักษณะข้อำงบุคคลที่ี�แสดงอำอำกด�ว่ยกาย ว่าจาและใจ 

   ตัวับ่งชั้ี�คุณลักษณะ รักชั้าติ ศึาสน์ กษัตริย์

   ๒.๑.๑ มีคว่ามจงรักดีภักดีในสถาบันชั้าติ ศึาสนา พัระมหากษัตริย์

   ๒.๑.๒ ปีฏิบัติตนตามหลักธรรมศึาสนา

  ๒.๒ คุณลักษณะ : ซื�อสัตย์สุจริต 

   คว่ามหมายซื�อำสัตย์สุจริต หมายถึง ลักษณะข้อำงบุคคลที่ี�แสดงอำอำกด�ว่ยกาย ว่าจาและใจ

   ตัวับ่งชั้ี�คุณลักษณะ ซื�อสัตย์สุจริต

   ๒.๒.๑ ไม่นำาสิ�งข้อำงผู้้�อำื�นมาเปี็นข้อำงตน

   ๒.๒.๒ ไม่พั้ดเที่็จที่ั�งต่อำหน�าและลับหลัง

   ๒.๓ คุณลักษณะ : มีวัินัย

   คว่ามหมาย มีว่ินัย หมายถึง ลักษณะข้อำงบุคคลที่ี�แสดงอำอำกถึงคว่ามเอำาใจใส่ จดจ่อำ ตั�งใจ 

มุ่งมั�นต่อำหน�าทีี่�การงาน การศึึกษาเล่าเรียน และการเปี็นอำย้่ข้อำงตนเอำง และผู้้�อำย้่ในคว่ามด้แลตลอำดจนสังคม 

อำย่างเต็มคว่ามสามารถด�ว่ยคว่ามผู้้กพััน เพืั�อำให�บรรลุผู้ลสำาเร็จตามคว่ามมุ่งหมายในเว่ลาที่ี�กำาหนด ยอำมรับ 

ผู้ลการกระที่ำาที่ั�งผู้ลดีและผู้ลเสียที่ี�เกิดข้ึ�น รว่มที่ั�งปีรับปีรุงการปีฏิบัติให�ดีข้ึ�นด�ว่ย

   ตัวับ่งชั้ี�คุณลักษณะ มีวัินัย

   ๒.๓.๑ มีคว่ามพัยายามปีฏิบัติภารกิจ หน�าที่ี�การงาน การศึึกษา หรือำหน�าทีี่�ที่ี�ได�รับ 

มอำบหมายอำย่างเต็มคว่ามสามารถ

   ๒.๓.๒ ตรงต่อำเว่ลา

   ๒.๓.๓ ที่ำางานโดยคำานึงถึงคุณภาพัข้อำงงาน

   ๒.๓.๔ ด้แลรักษาสาธารณสมบัติ
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  ๒.๔ คุณลักษณะ : ใฝ�เรียนร่้

   คว่ามหมาย ใฝ่เรียนร้� หมายถึง ลักษณะข้อำงบุคคลที่ี�แสดงอำอำกถึงคว่ามใฝ่เรียน ใฝ่ร้�

   ตัวับ่งชั้ี�คุณลักษณะ ใฝ�เรียนร่้

   ๒.๔.๑ มีการซักถามปีัญหาในและนอำกบที่เรียนสมำ�าเสมอำ

   ๒.๔.๒ ร้�จักใชั้�แหล่งเรียนร้�ภายในและนอำกโรงเรียนปีระกอำบการเรียนร้�

  ๒.๕ คุณลักษณะ : อย่่อย่างพอเพียง

   คว่ามหมาย อำย้อ่ำย่างพัอำเพีัยง หมายถงึ ลกัษณะข้อำงบคุคลทีี่�แสดงถงึการปีระพัฤตปิีฏบิตัติน

เปี็นผู้้�ปีระหยัดเว่ลา ที่รัพัย์ และแรงงาน ที่ั�งข้อำงตนเอำงและส่ว่นรว่ม ตลอำดจนว่างแผู้นอำอำมเพัื�อำอำนาคต

   ตัวับ่งชั้ี�คุณลักษณะ อย่่อย่างพอเพียง

   ๒.๕.๑ เลือำกใชั้�สิ�งข้อำงที่ี�เหมาะสมกับสถานภาพัข้อำงตนและการใชั้�งาน

   ๒.๕.๒ ใชั้�นำ�า ใชั้�ไฟ อำย่างระมัดระว่ัง และเฉพัาะส่ว่นที่ี�จำาเปี็น

  ๒.๖ คุณลักษณะ : มุ่งมั�นในการทำางาน

   คว่ามหมาย มุ่งมั�นในการที่ำางาน หมายถึง คว่ามสามารถที่างร่างกาย คว่ามคิด จิตใจ  

ที่ี�จะปีฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให�สำาเร็จลุล่ว่งตามเปี้าหมายที่ี�กำาหนด ไม่ย่อำที่�อำต่อำปีัญหาอำุปีสรรค

   ตัวับ่งชั้ี�คุณลักษณะ มุ่งมั�นในการทำางาน

   ๒.๖.๑ มีคว่ามเข้�มแข้็ง พัยายามเอำาชั้นะปีัญหาอำุปีสรรคโดยไม่ย่อำที่�อำ

   ๒.๖.๒ มีจิตใจหนักแน่น สามารถคว่บคุมอำารมณ์และพัฤติกรรมให�เปี็นปีกติเมื�อำพับกับ

ปีัญหาหรือำสิ�งยั�ว่ยุต่าง ๆ 

  ๒.๗ คุณลักษณะ : รักควัามเปี็นไทย

   คว่ามหมาย รักคว่ามเปี็นไที่ย หมายถึง ลักษณะข้อำงบุคคลทีี่�แสดงถึงการปีฏิบัติตน 

ที่ั�งกาย ใจ และคว่ามคิดที่ี�คำานึงถึงคว่ามเปี็นไที่ย

   ตัวับ่งชั้ี�คุณลักษณะ รักควัามเปี็นไทย

   ๒.๗.๑ ใชั้�สิ�งข้อำงที่ี�ผู้ลิตในปีระเที่ศึ

   ๒.๗.๒ เข้�าร่ว่มกิจกรรมที่ี�เกี�ยว่ข้�อำงกับว่ัฒนธรรม – ปีระเพัณีไที่ยและแต่งกาย แบบไที่ย

   ๒.๗.๓ ใชั้�ภาษาไที่ยได�ถ้กต�อำง

  ๒.๘ คุณลักษณะ : มีจิตสาธารณะ

   คว่ามหมาย มีจิตสาธารณะ หมายถึง ลักษณะข้อำงบุคคลที่ี�แสดงถึงการใชั้�ว่าจา ใจ และกาย 

ต่อำบุคคลอำื�น ด�ว่ยคว่ามเมตตา ให�คว่ามชั้่ว่ยเหลือำ โดยไม่หว่ังสิ�งตอำบแที่น

   ตัวับ่งชั้ี�คุณลักษณะ มีจิตสาธารณะ

   ๒.๘.๑ ร่ว่มกิจกรรมการบำาเพั็ญปีระโยชั้น์สาธารณะ เชั้่น ว่ัด, โบราณสถาน

   ๒.๘.๒ อำาสาปีฏิบัติกิจกรรมสาธารณปีระโยชั้น์
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 ๓. เกณฑ์การปีระเมินคุณลักษณะอันพึงปีระสงค์

  ๓.๑ เกณฑ์การปีระเมินตัวับ่งชั้ี�

   ๑) เกณฑ์์ระดับคุณภาพั

    ระดับคุณภาพั

    ดีเยี�ยม หมายถึง ผู้้�เรียนมีพัฤติกรรมตามตัว่บ่งชั้ี� ร�อำยละ ๘๐ - ๑๐๐ ข้อำงจำานว่นครั�ง 

        ข้อำงการปีระเมินที่ั�งหมด

    ดี  หมายถึง  ผู้้�เรียนมีพัฤติกรรมตามตัว่บ่งชั้ี� ร�อำยละ ๖๕ - ๗๙ ข้อำงจำานว่นครั�ง 

        ข้อำงการปีระเมินที่ั�งหมด

    ผู้่าน  หมายถึง  ผู้้�เรียนมีพัฤติกรรมตามตัว่บ่งชั้ี� ร�อำยละ ๕๐ - ๖๔ ข้อำงจำานว่นครั�ง 

        ข้อำงการปีระเมินที่ั�งหมด

    ไม่ผู้่าน หมายถึง ผู้้�เรียนมีพัฤติกรรมตามตัว่บ่งชีั้� ร�อำยละตำ�า ๕๐ ข้อำงจำานว่นครั�ง 

        ข้อำงการปีระเมินที่ั�งหมด

   ๒) เกณฑ์์การตัดสินการผู้่านแต่ละตัว่บ่งชั้ี�

    ผู้้�เรียนต�อำงมีพัฤติกรรมตามตัว่บ่งชั้ี�อำย้่ในระดับผู้่านข้ึ�นไปี ถือำว่่าผู้่านแต่ละตัว่บ่งชั้ี�

  ๓.๒ เกณฑ์การปีระเมินคุณลักษณะอันพึงปีระสงค์

   ๓.๒.๑ ให�คิดค่าฐานนิยม (Mode) จากเกณฑ์์การปีระเมินตัว่บ่งชั้ี�มาเปี็นระดับคุณภาพั

ข้อำงคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์แต่ละข้�อำ

   ๓.๒.๒ ให�คดิค่าฐานนยิม จากเกณฑ์์การปีระเมนิคณุลกัษณะ ๘ ข้�อำ สรปุีเป็ีนคณุลกัษณะ

อำันพัึงปีระสงค์ข้อำงรายว่ิชั้านั�น ๆ 

   ๓.๒.๓ ให�คิดค่าฐานนิยม จากคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์รายว่ิชั้า สรุปีเปี็นคุณลักษณะ

อำันพัึงปีระสงค์ข้อำงผู้้�เรียนรายบุคคล

  ๓.๓ เกณฑ์การตัดสินแต่ละคุณลักษณะ

   ผู้้�เรียนต�อำงได�รับการปีระเมินอำย้่ในระดับคุณภาพั ผู้่านข้ึ�นไปี ถือำว่่า ผ่าน

  แนวัทางการพัฒนาและปีระเมินคุณลักษณะอันพึงปีระสงค์
 ๑. ระดับผ่้ปีฏิบัติ

  ในการพััฒนาและปีระเมินคุณลักษณะอัำนพึังปีระสงค์นั�น โรงเรียนกำาหนดให�ผู้้�สอำนทุี่กรายวิ่ชั้า  

ผู้้�รับผิู้ดชั้อำบงาน/โครงการ/กจิกรรม และกจิกรรมพััฒนาผู้้�เรียนทีี่�นอำกเหนือำจากคร้ผู้้�สอำนรายวิ่ชั้าต่าง ๆ  ได�ดำาเนินการดังนี�

  ๑.๑ คร้ผู้้�สอำนรายวิ่ชั้าต่าง ๆ ทีุ่กรายว่ิชั้า ให�จัดกิจกรรมการเรียนร้�ในรายวิ่ชั้าข้อำงตนโดยสอำด

แที่รกคณุลักษณะอำนัพึังปีระสงค์ข้อำงสถานศึกึษาในคณุลกัษณะใดคณุลกัษณะหนึ�งทีี่�เหมาะสม และสอำดคล�อำงกบั 

การจัดกิจกรรมการเรียนร้�นั�น ๆ โดยให�ระบุไว่�ในแผู้นการจัดกิจกรรมการเรียนร้�ทีุ่กแผู้น

  ๑.๒ ผู้้�รบัผิู้ดชั้อำบงาน/โครงการ/กจิกรรม และกจิกรรมพััฒนาผู้้�เรยีนทัี่�งกจิกรรมแนะแนว่ กจิกรรม

ชัุ้มนุมต่าง ๆ ซึ�งเปี็นกิจกรรมที่ี�นอำกเหนือำจากรายว่ิชั้าต่าง ๆ ให�ดำาเนินการจัดกิจกรรมพััฒนาคุณลักษณะอำันพัึง

ปีระสงค์ โดยระบุไว่�ในแผู้นการจัดกิจกรรมการเรียนร้�
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  ๑.๓ ผู้้�รับผิู้ดชั้อำบทัี่�ง ข้�อำ ๑.๑ และ ๑.๒ ดำาเนินการพััฒนาพัร�อำมกับปีระเมินผู้ลและปีรับปีรุง 

ผู้้�เรียนเปี็นระยะ ๆ เพืั�อำแสดงพััฒนาการข้อำงผู้้�เรียน บันทึี่กร่อำงรอำยหลักฐานการปีระเมินและปีรับปีรุงอำย่างต่อำ

เนื�อำง เมื�อำเสร็จสิ�นภาคเรียน/ปีลายปีี หรือำสิ�นโครงการ/กิจกรรม ให�มีการปีระเมินและสรุปีผู้ลบันที่ึกลงใน แบบ  

ปีพ. ๕ และระบุ จุดเด่น จุดด�อำย ข้อำงผู้้�เรียนแต่ละคน ตามเกณฑ์์ที่ี�กำาหนดไว่� พัร�อำมแนบข้�อำม้ลบันที่ึกหลักฐาน

ร่อำงรอำยการปีระเมินและปีรับปีรุงปีระกอำบส่งให�คณะกรรมการข้อำงกลุ่มสาระการเรียนร้�ข้อำงตนเอำง ได�ตรว่จสอำบ

คว่ามถ้กต�อำงสมบ้รณ์

  ๑.๔ คณะกรรมการแต่ละกลุ่มสาระรว่บรว่มผู้ลการปีระเมินที่ั�งหมด และสรุปีผู้ลการปีระเมินลง

ในใบ แบบ ปีพั. ๕ ส่งคณะกรรมการปีระเมินคุณลักษณะข้อำงสถานศึึกษาที่ี�ได�รับการแต่งตั�งเพัื�อำดำาเนินการต่อำไปี

 ๒. ระดับคณะกรรมการปีระเมินคุณลักษณะอันพึงปีระสงค์ของสถานศึึกษา

  ให�มีการปีระเมินและตัดสินผู้ลการปีระเมินคุณลักษณะอัำนพัึงปีระสงค์ข้อำงผู้้�เรียนทุี่กภาคเรียน/ปีี 

โดยสถานศึึกษาแต่งตั�งคณะกรรมการปีระเมินและตัดสินผู้ลการปีระเมินคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์ ระดับชั้ั�นละ 

๓ - ๕ คน ดำาเนินการดังนี�

  ๒.๑ คณะกรรมการทีุ่กระดับชั้ั�น ศึึกษาและที่ำาคว่ามเข้�าใจร่ว่มกันในเรื�อำงข้อำงเกณฑ์์การปีระเมิน

ระดับคุณภาพั ตลอำดจนแนว่ที่างการปีระเมินที่ี�สถานศึึกษากำาหนดไว่�

  ๒.๒ คณะกรรมการปีระเมินแต่ละระดับชั้ั�น นำาผู้ลการปีระเมินคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์จาก 

ผู้้�ปีฏิบัติใน ข้�อำ ๑ มาร่ว่มกันพัิจารณาผู้ลการปีระเมิน และข้�อำม้ลจากการบันที่ึกร่อำงรอำยหลักฐานที่ี�แนบมาเปี็น 

รายบุคคลเที่ียบกับเกณฑ์์ที่ี�กำาหนดไว่� แล�ว่ตัดสินผู้ลการปีระเมิน สรุปีผู้ลการปีระเมิน บันที่ึกลงใน แบบ ปีพ. ๕ 

ระบุจุดเด่นจุดด�อำยข้อำงผู้้�เรียนเปี็นรายบุคคล ส่งคณะกรรมการบริหารหลักส้ตรและวิ่ชั้าการเห็นชั้อำบ และเสนอำ 

ผู้้�บริหารอำนุมัติผู้ลการปีระเมิน

  ๒.๓ กรณีที่ี�คณะกรรมการไม่สามารถตัดสินผู้ลการปีระเมิน เนื�อำงจากข้�อำม้ลไม่เพัียงพัอำ ให�คณะ

กรรมการข้อำข้�อำม้ลเพัิ�มเติมจากผู้้�รับผู้ิดชั้อำบ จนสามารถตัดสินผู้ลการปีระเมินได�

  ๒.๔ นายที่ะเบียนนำาผู้ลการตัดสินมาดำาเนินการจัดที่ำา ปีพ.๔ และหลักฐานการศึึกษาอืำ�นทีี่�

เกี�ยว่ข้�อำง และปีระกาศึให�ผู้้�เกี�ยว่ข้�อำงรับที่ราบต่อำไปี

 ๓. การปีระเมินการเลื�อนชั้ั�น/การจบหลักส่ตร

 คณะกรรมการบริหารหลักส้ตรและว่ิชั้าการ นำาผู้ลการปีระเมินรายภาค/รายปีี มาร่ว่มพัิจารณาและ

ตัดสินผู้ลการเลื�อำนชั้ั�น/จบหลักส้ตร

  แนวัทางในการซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงปีระสงค์
 ๑. คณะกรรมการปีระเมนิคุณลกัษณะร่ว่มกนัพัจิารณาว่่า ผู้้�เรียนมคุีณลักษณะใดที่ี�ต�อำงพัฒันาปีรบัปีรงุ

 ๒. คณะกรรมการปีระเมนิคุณลกัษณะกำาหนดแนว่ที่างในการพัฒันาปีรบัปีรงุพัร�อำมระยะเว่ลาโดยมอำบ

หมาย ให�ทีี่�ปีรึกษาในระบบด้แลช่ั้ว่ยเหลอืำนกัเรยีน ดำาเนนิการตดิตามช่ั้ว่ยเหลอืำแนะนำาการปีฏบิตังิานตามแนว่ที่าง

ที่ี�คณะกรรมการกำาหนด

 ๓. กิจกรรม ในการพััฒนาปีรับปีรุงผู้้�เรียน

  ๓.๑ กำาหนดภาระงานหรอืำกจิกรรมที่ี�สอำดคล�อำงกบัตวั่บ่งชั้ี�ข้อำงคณุลกัษณะที่ี�ต�อำงพัฒันาปีรบัปีรงุ
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  ๓.๒ ผู้้�เรยีนร่ว่มกจิกรรมที่ี�สอำดคล�อำงกบัคณุลกัษณะที่ี�ต�อำงพัฒันาปีรบัปีรงุที่ั�งในและนอำกโรงเรยีน

  ๓.๓ ผู้้�เรยีนเสนอำโครงงาน/งาน ที่ี�สอำดคล�อำงกบัคณุลกัษณะทีี่�ต�อำงพัฒันาปีรบัปีรงุให�คณะกรรมการ

ปีระเมินคุณลักษณะเห็นชั้อำบ

 ๔. ผู้้�เรียนปีฏิบัติตามแนว่ที่างทีี่�คณะกรรมการกำาหนดหรือำเห็นชั้อำบ และรายงานผู้ลการปีฏิบัติให�ทีี่�

ปีรึกษาในระบบด้แลที่ราบเปี็นระยะ ๆ พัร�อำมกับมีผู้้�รับรอำงผู้ลการปีฏิบัติโดยที่ี�ปีรึกษาบันทึี่กข้�อำคิดเห็นในการ

ปีฏิบัติกิจกรรมจนเสร็จสิ�นกิจกรรม

 ๕. ที่ี�ปีรึกษาในระบบด้แล บันที่ึกผู้ลแสดงพััฒนาการคุณลักษณะข้อำงผู้้�เรียนที่ี�แสดงร่อำงรอำยหลักฐาน

การปีฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ รว่บรว่มผู้ลการปีฏิบัติส่งคณะกรรมการปีระเมินคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์

 ๖. คณะกรรมการปีระเมนิคุณลกัษณะพัจิารณาร่อำงรอำยหลกัฐานผู้ลการปีฏบัิตกิจิกรรมเที่ยีบกบัเกณฑ์์

ที่ี�กำาหนด แล�ว่ปีระเมนิและตัดสนิผู้ลการซ่อำมเสรมิคุณลกัษณะอัำนพังึปีระสงค์สรุปีผู้ลเสนอำต่อำคณะกรรมการบรหิาร

หลักส้ตรและว่ิชั้าการเห็นชั้อำบ เพัื�อำเสนอำต่อำผู้้�บริหารสถานศึึกษาอำนุมัติต่อำไปี

 ๗. นายที่ะเบียนว่ัดผู้ลดำาเนินการจัดที่ำา ปีพั.๔ และแจ�งแก่ผู้้�เกี�ยว่ข้�อำงต่อำไปี

ส่วันที� ๔ การพัฒนาและปีระเมินควัามสามารถในการอ่าน คิดวัิเคราะห์ 

และเขียนการอ่าน คิดวัิเคราะห์ และเขียน จำานวัน ๓ ข้อ คือ
 ๑. อำ่านและเข้�าใจ สามารถคิดวิ่เคราะห์ สังเคราะห์ได�อำย่างมีเหตุผู้ลเปี็นระบบ และเข้ียนเสนอำ 

คว่ามคิดได�

  ตัว่บ่งชั้ี�ที่ี� ๑  เข้ียนรายงานเรื�อำงที่ี�ศึึกษาค�นคว่�าได�

  ตัว่บ่งชั้ี�ที่ี� ๒  ตอำบคำาถามจากเรื�อำงที่ี�ศึึกษาค�นคว่�าได�

  ตัว่บ่งชั้ี�ที่ี� ๓  เข้ียนแสดงคว่ามคิดเห็นจากเรื�อำงที่ี�อำ่านได�

  ตัว่บ่งชั้ี�ที่ี� ๔  เข้ียนสรุปีจากเรื�อำงที่ี�อำ่านได�

 ๒. นำาคว่ามร้�คว่ามเข้�าใจทีี่�ได�จากการอำ่านไปีใชั้�ในการแก�ปีัญหา ตัดสินใจ คาดคะเนเรื�อำงราว่หรือำ

เหตุการณ์ และสรุปีเปี็นแนว่ปีฏิบัติได�

  ตัว่บ่งชั้ี�ที่ี� ๑  ที่ำาโครงงาน/รายงานในเรื�อำงที่ี�สนใจได�ตามศึักยภาพั

  ตัว่บ่งชั้ี�ที่ี� ๒  นำาเสนอำโครงงาน/รายงานได�ตามศึักยภาพั

  ตัว่บ่งชั้ี�ที่ี� ๓  เนื�อำหาในการที่ำาโครงงาน/รายงานสอำดคล�อำงกับเรื�อำงที่ี�เรียน

  ตัว่บ่งชั้ี�ที่ี� ๔  เข้ียนข้ั�นตอำนในการปีฏิบัติงานได�

 ๓.  มีคว่ามคิดสร�างสรรค์ และสามารถเข้ียนถ่ายที่อำดคว่ามคิดเพัื�อำการสื�อำสารได�

  ตัว่บ่งชั้ี�ที่ี� ๑  เข้ียนเรื�อำงราว่เชั้ิงสร�างสรรค์ได�ตามศึักยภาพั

  ตัว่บ่งชั้ี�ที่ี� ๒  เข้ียน/ว่าดภาพัจากจินตนาการในเรื�อำงที่ี�ตนสนใจได�



TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN  UDONTHANI

63

โรงเรียนเตรียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานี

TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN
UDONTHANI

  แนวัทางและวิัธีการปีระเมิน
 การปีระเมินคว่ามสามารถในการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน โรงเรียนจะใชั้�แนว่ที่างการว่ัดและการ

ปีระเมนิจากการปีฏิบตัจิรงิ (Authentic Performance Measurement) จงึกำาหนดแนว่ที่างและวิ่ธกีารปีระเมนิ

ให�คร้ผู้้�สอำนทีุ่กกลุ่มสาระการเรียนร้�นำาไปีใชั้�ในการปีระเมินดังนี�

 ๑. วัิธีการปีระเมิน

  ๑.๑ คว่ามสามารถจริงข้อำงผู้้�เรียนในการปีฏิบัติกิจกรรมที่างการเรียนรายวิ่ชั้าต่าง ๆ ในส่ว่นทีี่�

เกี�ยว่กับการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน โดยการสังเกตข้อำงคร้

  ๑.๒ มอำบหมายให�ผู้้�เรียนไปีศึึกษาค�นคว่�า แล�ว่เข้ียนเปี็นรายงาน

  ๑.๓ ผู้ลงานเชั้ิงปีระจักษ์ต่าง ๆ เกี�ยว่กับการอำ่าน การคิด การว่ิเคราะห์ และเข้ียนที่ี�รว่บรว่มและ

นำาเสนอำในร้ปีข้อำงแฟ้มสะสมงาน

  ๑.๔ การที่ดสอำบโดยใชั้�แบบที่ดสอำบแบบเข้ียนตอำบ หรือำเข้ียนเรียงคว่าม

  ๑.๕ การเข้ียนรายงานจากการปีฏิบัติโครงงาน

 ๒. เกณฑ์การปีระเมิน ผลงาน : การเขียนจากการอ่าน คิด วัิเคราะห์

  ๒.๑ การใชั้�กระบว่นการอำ่านอำย่างมีปีระสิที่ธิภาพั

  ๒.๒ การแสดงคว่ามคิดเห็นอำย่างมีว่ิจารณญาณ

  ๒.๓ ใชั้�กระบว่นการเข้ียนสื�อำคว่ามอำย่างมีปีระสิที่ธิภาพั

 ๓. เกณฑ์ระดับคุณภาพ ควัามสามารถในการอ่าน คิด วัิเคราะห์ และเขียน

  เกณฑ์ระดับคุณภาพ : การอ่าน

   ระดับ

  ดีเยี�ยม ระบุสาระข้อำงเรื�อำงที่ี�อำ่านได�ถ้กต�อำงครบถ�ว่น ลำาดับเรื�อำงที่ี�อำ่านได�ถ้กต�อำง ระบุปีระเด็น

สำาคัญข้อำงเรื�อำงที่ี�อำ่านได�ถ้กต�อำง ระบุจุดมุ่งหมาย และเจตคติข้อำงผู้้�เข้ียน

  ดี  ระบุสาระข้อำงเรื�อำงที่ี�อำ่านได�ถ้กต�อำงครบถ�ว่น ลำาดับเรื�อำงที่ี�อำ่านได�ถ้กต�อำง ระบุปีระเด็น

สำาคัญข้อำงเรื�อำงที่ี�อำ่านได�ถ้กต�อำง ระบุจุดมุ่งหมาย และเจตคติข้อำงผู้้�เข้ียนไม่ครบถ�ว่น

  ผ่าน  ระบุสาระข้อำงเรื�อำงที่ี�อำ่านได�ถ้กต�อำงครบถ�ว่น ลำาดับเรื�อำงที่ี�อำ่านค่อำนข้�างถ้กต�อำง ระบุ

ปีระเด็นสำาคัญข้อำงเรื�อำงที่ี�อำ่านได�ไม่สมบ้รณ์ ระบุจุดมุ่งหมาย และเจตคติข้อำงผู้้�เข้ียนเพัียงเล็กน�อำย

  ไม่ผ่าน ระบสุาระข้อำงเรื�อำงที่ี�อ่ำานได�ไม่ครบถ�ว่น ลำาดบัเรื�อำงที่ี�อ่ำานผู้ดิพัลาดเล็กน�อำย ระบปุีระเดน็

สำาคัญข้อำงเรื�อำงที่ี�อำ่านไม่ถ้กต�อำง ไม่ระบุจุดมุ่งหมาย และเจตคติข้อำงผู้้�เข้ียน

 เกณฑ์ระดับคุณภาพ : การคิด วัิเคราะห์

  ระดับ

  ดีเยี�ยม แสดงคว่ามคิดเห็นชั้ัดเจน มีเหตุผู้ลระบุข้�อำม้ลสนับสนุนที่ี�น่าเชั้ื�อำถือำมีคว่ามคิดที่ี� 

แปีลกใหม่ เปี็นปีระโยชั้น์ต่อำสังคมโดยส่ว่นรว่ม

  ดี  แสดงคว่ามคิดเห็นค่อำนข้�างชัั้ดเจน มีเหตุผู้ลระบุข้�อำม้ลสนับสนุนมีคว่ามคิด ที่ี�เปี็น

ปีระโยชั้น์ต่อำสังคมโดยสังคมรอำบข้�างตนเอำง
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  ผ่าน  แสดงคว่ามคิดเหน็ทีี่�มเีหตุผู้ลระบุข้�อำม้ลสนบัสนนุที่ี�พัอำรบัได�มีคว่ามคดิทีี่�เป็ีน ปีระโยชั้น์

ต่อำตนเอำง

  ไม่ผ่าน แสดงคว่ามคิดเห็นมีเหตุผู้ลไม่ชั้ัดเจน ข้าดข้�อำม้ลสนับสนุน มีคว่ามคิดที่ี�ยัง มอำงไม่เห็น

ปีระโยชั้น์ที่ี�ชั้ัดเจน

 เกณฑ์ระดับคุณภาพ : การเขียน

 ระดับ

  ดีเยี�ยม มจีดุปีระสงค์ในการเข้ยีนชัั้ดเจนได�เนื�อำหาสาระ ร้ปีแบบการเข้ยีนถ้กต�อำงมขัี้�นตอำนการเข้ยีน

ชั้ดัเจนง่ายต่อำการตดิตาม ใชั้�ไว่ยากรณ์และสะกดคำาถ้กต�อำง พัฒันาสำานว่นภาษาทีี่�สื�อำคว่ามหมายได�ชัั้ดเจนกะทัี่ดรดั

  ดี  มีจุดปีระสงค์ในการเข้ียนชั้ัดเจนได�เนื�อำหาสาระ ร้ปีแบบการเข้ียนถ้กต�อำงมีข้ั�นตอำนการ

เข้ียนชั้ัดเจนง่ายต่อำการติดตาม ใชั้�ไว่ยากรณ์และสะกดคำาผู้ิดพัลาดไม่เกิน ๓ แห่ง พััฒนาสำานว่นภาษาที่ี�สื�อำคว่าม

หมายได�ชั้ัดเจน

  ผ่าน  มีจุดปีระสงค์ในการเข้ียนชั้ัดเจนและค่อำนข้�างได�เนื�อำหาสาระ ร้ปีแบบการเข้ียนถ้กต�อำง

มีข้ั�นตอำนการเข้ียนชั้ัดเจนง่ายต่อำการติดตาม ใชั้�ไว่ยากรณ์และสะกดคำาผู้ิดพัลาดมากกว่่า ๓ แห่ง ข้าดการพััฒนา

สำานว่นภาษาที่ี�สื�อำคว่ามหมายได�ชั้ัดเจน

  ไม่ผ่าน ข้าดจดุปีระสงค์ในการเข้ยีนและเนื�อำหาสาระน�อำย ใชั้�ไว่ยากรณ์และสะกดคำาผู้ดิพัลาดมาก 

ข้าดการพััฒนาสำานว่นภาษาที่ี�สื�อำคว่ามหมาย

 ๔. การสรุปีผลการปีระเมินควัามสามารถในการอ่าน คิด วัิเคราะห์ และเขียน

  ๔.๑ ให�คิดค่าฐานนิยม (Mode) จากเกณฑ์์การปีระเมินการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน มาเปี็น

ระดับคุณภาพัข้อำงแต่ละรายว่ิชั้า

  ๔.๒ ให�คิดค่าฐานนยิม จากเกณฑ์์การปีระเมนิการอ่ำาน คดิ ว่เิคราะห์ และเข้ยีน ข้อำงแต่ละรายว่ชิั้า 

สรุปีเปี็นผู้ลการปีระเมินการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน ข้อำงผู้้�เรียนรายบุคคล

 ๕. เกณฑ์การตัดสินควัามสามารถในการอ่าน คิด วัิเคราะห์ และเขียน

  ๕.๑ ระดับรายภาค

   ผู้้�เรียนมีคว่ามสามารถในการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน อำย้่ในระดับคุณภาพั ผู้่าน ข้ึ�นไปี

ถือำว่่า ผู้่าน

  ๕.๒ การเลื�อนชั้ั�น/จบหลักส่ตร

   ผู้้�เรียนมีคว่ามสามารถในการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน ผู้่านทีุ่กรายภาค

  แนวัทางการพัฒนาและการปีระเมินการอ่าน คิด วิัเคราะห์ และเขียน
 ระดับผ่้ปีฏิบัติ

 กลุ่มคร่ผ่้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนร่้

 ๑. แต่ละกลุ่มสาระการเรียนร้�ร่ว่มกันกำาหนดแนว่ที่างในการพััฒนาคว่ามสามารถในการอำ่าน คิด 

ว่ิเคราะห์ และเข้ียน ที่ี�สอำดคล�อำงกับธรรมชั้าติข้อำงแต่ละกลุ่มสาระ และสอำดคล�อำงกับมาตรฐานการอำ่าน คิด 

ว่ิเคราะห์ และเข้ียน ที่ี�สถานศึึกษากำาหนด
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 ๒. ผู้้�สอำนทุี่กรายวิ่ชั้านำาแนว่ที่างทีี่�กำาหนดไว่�ใน ข้�อำ ๑ ว่างแผู้นการจดักจิกรรมและดำาเนนิการจดักจิกรรม

การเรียนร้�สอำดแที่รกในการจัดการเรียนการสอำนข้อำงตนเอำง

 ๓. ผู้้�สอำนที่กุรายว่ชิั้าดำาเนนิการปีระเมนิและปีรบัปีรงุคว่ามสามารถในการอ่ำาน คดิ ว่เิคราะห์ และเข้ยีน 

เปี็นระยะ ๆ เมื�อำสิ�นภาคเรียน/ปีลายปีี ปีระเมินผู้ลพัร�อำมบันที่ึกร่อำงรอำยหลักฐานในการพััฒนาปีรับปีรุง และ

รว่บรว่มหลักฐานการปีระเมินไว่�ที่ี�หมว่ดว่ชิั้าเพัื�อำใชั้�เป็ีนหลกัฐานสำาหรบัตรว่จสอำบการปีฏบิตังิานข้อำงผู้้�สอำน ซึ�งจะ

แสดงให�เห็นถึงคว่ามโปีร่งใส และคว่ามยุติธรรมในการปีระเมิน

 ๔. บันที่ึกสรุปีผู้ลการปีระเมินคว่ามสามารถในการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน ลงใน แบบ ปีพ.๕ 

แบบสรุปีผู้ลการปีระเมินการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน

 ๕. ผู้้�สอำนในแต่ละกลุม่สาระร่ว่มกนัตรว่จสอำบคว่ามถ้กต�อำง สมบ้รณ์ข้อำงผู้ลการปีระเมนิแต่ละรายวิ่ชั้า 

แล�ว่สรุปีผู้ลการปีระเมินในระดับกลุ่มสาระลงใน แบบ ปีพ.๕ แบบสรุปีผู้ลการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน  

ส่งคณะกรรมการปีระเมินการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน ในระดับโรงเรียนต่อำไปี

 กลุม่ผ้่รบัผิดชั้อบกิจกรรมพฒันาเรยีนร้่ และกลุม่ผ้่รบัผิดชั้อบงาน/โครงการ/กจิกรรมในระดับโรงเรยีน

 ๑. ว่างแผู้นกำาหนดกิจกรรมพััฒนาคว่ามสามารถในการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียนที่ี�สอำดคล�อำงกับ

กิจกรรมในภาระงานทีี่�ตนเอำงรับผิู้ดชั้อำบ

 ๒. ดำาเนินการจัดกิจกรรมพััฒนาตามแผู้นทีี่�ว่างไว่� และปีระเมินพััฒนาปีรับปีรุงผู้้�เรียนเปี็นระยะ ๆ  

พัร�อำมบันที่ึกร่อำงรอำยหลักฐาน

 ๓. เมื�อำสิ�นภาคเรียน ให�มีการปีระเมินผู้ล และสรุปีผู้ลการปีระเมินตามเกณฑ์์ที่ี�สถานศึึกษากำาหนดไว่� 

พัร�อำมให�ข้�อำสังเกตที่ี�เปี็นจุดเด่น จุดด�อำย ข้อำงผู้้�เรียน บันที่ึกใน แบบ ปีพ. ๕ และรว่บรว่มหลักฐานร่อำงรอำย 

การพััฒนาปีรับปีรุงไว่�ที่ี�ผู้้�ปีฏบิตั ิเพัื�อำเป็ีนหลกัฐานสำาหรบัตรว่จสอำบการปีฏบิตังิานข้อำงผู้้�ปีฏบิตั ิส่งผู้ลการปีระเมนิ

ให�คณะกรรมการปีระเมินระดับโรงเรียนต่อำไปี

 ระดับคณะกรรมการปีระเมินการอ่าน คิด วัิเคราะห์ และเขียน ของสถานศึึกษา

 ๑. แต่งตั�งคณะกรรมการปีระเมินการอำ่านคิดว่ิเคราะห์และเข้ียน จำานว่น ๓ - ๕ คน ในแต่ละระดับชั้ั�น

เปี็นรายภาค

 ๒. คณะกรรมการปีระเมินฯ ศึึกษาเกณฑ์์การปีระเมิน เพัื�อำให�เกิดคว่ามเข้�าใจตรงกัน

 ๓. นำาผู้ลการปีระเมินการอำ่านจากระดับผู้้�ปีฏิบัติร่ว่มกันปีระเมิน เพัื�อำตัดสินคว่ามสามารถในการอำ่าน 

คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน ตามเกณฑ์์ที่ี�กำาหนดไว่�

 ๔. กรณทีี่ี�คณะกรรมการไม่สามารถตัดสนิได� คณะกรรมการข้อำข้�อำมล้จากผู้้�ปีฏบัิตเิพัิ�มเตมิ หรอืำที่ดสอำบ

คว่ามสามารถซำ�า แล�ว่จึงตัดสินผู้ล

 ๕. คณะกรรมการสรุปีผู้ลการปีระเมินเพัื�อำเสนอำผู้้�บริหารโรงเรียนอำนุมัติผู้ลการปีระเมิน

 ๖. นายที่ะเบียนว่ัดผู้ลบันที่ึกลงใน ปีพ.๑ แล�ว่แจ�งผู้ลการปีระเมินการอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์ และเข้ียน  

ให�อำาจารย์ที่ี�ปีรึกษาเพัื�อำแจ�งผู้้�ปีกครอำง
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  แนวัทางในการซ่อมเสริมและปีระเมินผลการซ่อมเสริมการอ่าน คิด วิัเคราะห์ และเขียน
 ๑. คณะกรรมการปีระเมนิการอ่ำาน คิด ว่เิคราะห์ และเข้ยีน ร่ว่มกันพัจิารณาว่่าผู้้�เรยีนมจีดุที่ี�ต�อำงพัฒันา

ปีรับปีรุงด�านใด แต่งตั�งที่ี�ปีรึกษาโดยระบบด้แลชั้่ว่ยเหลือำนักเรียนเปี็นกรรมการดำาเนินการซ่อำมเสริม

 ๒. กำาหนดภาระงานให�ผู้้�เรียนพััฒนา ปีรับปีรุง ในด�านที่ี�ต�อำงพััฒนาปีรับปีรุงโดย

  ๒.๑ กรณีไม่ผู้่านการปีระเมินการอำ่าน

   ๒.๑.๑ คณะกรรมการปีระเมนิกำาหนดภาระงานให�นกัเรยีนอ่ำาน บนัทึี่กการอ่ำานพัร�อำมส่ง

เอำกสารที่ี�ได�อำ่านไม่น�อำยกว่่า ๕ เรื�อำง หรือำกรรมการกำาหนดเรื�อำง ๕ เรื�อำง ให�อำ่าน ภายในเว่ลาที่ี�กำาหนด

   ๒.๑.๒ คณะกรรมการปีระเมินผู้ลการอำ่านโดยตั�งปีระเด็นคำาถามที่ี�สอำดคล�อำงกับเกณฑ์์

การปีระเมิน ผู้้�เรียนตอำบโดยการเข้ียนตอำบหรือำตอำบปีัญหาปีากเปีล่าก็ได�

   ๒.๑.๓ หรือำอำย้่ในดุลยพัินิจข้อำงคณะกรรมการฯ

   ๒.๑.๔ คณะกรรมการปีระเมนิตดัสนิผู้ลการอ่ำานให�ผู่้าน และได�ระดบัไม่เกนิ “ผู่้าน” กรณี

ที่ี�ซ่อำมเสริมไม่ผู้่านให�คณะกรรมการปีระเมินกำาหนดให�ผู้้�เรียนพััฒนาตามว่ิธีการ ข้�อำ ๒.๑.๑ ถึง ๒.๑.๓ จนกว่่า 

ผู้้�เรียนจะได�รับการตัดสิน ผู้่าน

  ๒.๒ กรณีผู้้�เรียนไม่ผู้่านการคิด ว่ิเคราะห์

   ๒.๒.๑ คณะกรรมการปีระเมินกำาหนดภาระงานให�ผู้้�เรียนไปีฝึกคิด ว่ิเคราะห์ ในเรื�อำงทีี่�

สนใจภายใน ๑ สัปีดาห์

   ๒.๒.๒ คณะกรรมการปีระเมิน ปีระเมินการคิด ว่ิเคราะห์ โดยตั�งปีระเด็นคำาถาม 

ที่ี�สอำดคล�อำงกับเกณฑ์์การปีระเมิน ผู้้�เรียนตอำบโดยการเข้ียนตอำบ หรือำตอำบปีากเปีล่า

   ๒.๒.๓ คณะกรรมการปีระเมินตัดสินผู้ลการคิด ว่ิเคราะห์ โดยให�ผู้ลการปีระเมินไม่เกิน 

“ผู้่าน”

   ๒.๒.๔ ในกรณีทีี่�ผู้ลการปีระเมนิไม่ผู่้าน ให�คณะกรรมการปีระเมนิกำาหนดให�ผู้้�เรยีนพััฒนา

ตามว่ิธีการใน ข้�อำ ๒.๒.๑ - ๒.๒.๓ จนกว่่าผู้้�เรียนจะได�รับการตัดสิน ผู้่าน

  ๒.๓ กรณีที่ี�ผู้้�เรียนไม่ผู้่านการปีระเมินการเข้ียน

   ๒.๓.๑ คณะกรรมการปีระเมิน กำาหนดภาระงานให�ผู้้�เรียนไปีฝึกเข้ียนในเรื�อำงที่ี�สนใจ

ภายใน ๑ สัปีดาห์ ภายใต�การคว่บคุมด้แลข้อำงคร้ที่ี�ปีรึกษาในระบบด้แลชั้่ว่ยเหลือำ

   ๒.๓.๒ ผู้้�เรียนส่งผู้ลงานการเข้ียนที่ี�ได�พััฒนาแล�ว่แก่คณะกรรมการปีระเมิน

   ๒.๓.๓ คณะกรรมการปีระเมินที่ำาการปีระเมินผู้ลงานการเข้ียนปีระกอำบการสัมภาษณ์

นักเรียนเกี�ยว่กับกระบว่นการพััฒนาการเข้ียน

   ๒.๓.๔ คณะกรรมการตัดสินผู้ลการเข้ียนโดยให�ผู้ลการปีระเมินไม่เกิน “ผู้่าน”

   ๒.๓.๕ ในกรณีที่ี�ผู้ลการปีระเมินยังไม่ผู้่าน ให�คณะกรรมการปีระเมินกำาหนดให�ผู้้�เรียน

พััฒนาตามว่ิธีการ ข้�อำ ๒.๓.๑ - ๒.๓.๔ จนกว่่าผู้้�เรียนจะได�รับการตัดสินผู้่าน
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 ๓. คณะกรรมการปีระเมินการอำ่านตัดสินผู้ลการปีระเมินการอำ่าน ส่งผู้ลการปีระเมินเสนอำ 

คณะกรรมการบริหารหลักส้ตรและว่ิชั้าการข้อำงสถานศึึกษาให�คว่ามเห็นชั้อำบ และรว่บรว่มส่งให�ผู้้ �บริหาร 

สถานศึึกษาอำนุมัติ นายที่ะเบียนว่ัดผู้ลบันที่ึกลง ปีพั.๑ และแจ�งผู้้�เกี�ยว่ข้�อำงต่อำไปี

ส่วันที� ๕ เกณฑ์การตัดสินการเลื�อนชั้ั�น และเกณฑ์การจบหลักส่ตรการตัดสินการเลื�อนชั้ั�น
 ในการตัดสินผู้ลการเรียนข้อำงกลุ่มสาระการเรียนร้� การอำ่าน คิด ว่ิเคราะห์และเข้ียน คุณลักษณะอำันพัึง

ปีระสงค์ และกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรยีนนั�น ผู้้�สอำนต�อำงคำานงึถงึการพััฒนาผู้้�เรยีนแต่ละคนเป็ีนหลกั และต�อำงเกบ็ข้�อำม้ล

ข้อำงผู้้�เรียนทุี่กด�านอำย่างสมำ�าเสมอำและต่อำเนื�อำงในแต่ละภาคเรยีนรว่มทัี่�งสอำนซ่อำมเสรมิผู้้�เรยีนให�พััฒนาจนเตม็ตาม

ศึักยภาพั

 ระดับมัธยมศึึกษา

 ๑) ตัดสินผู้ลการเรียนเปี็นรายว่ิชั้า ผู้้�เรียนต�อำงมีเว่ลาเรียนตลอำดภาคเรียนไม่น�อำยกว่่าร�อำยละ ๘๐  

ข้อำงเว่ลาเรียนที่ั�งหมดในรายว่ิชั้านั�น ๆ 

 ๒) ผู้้�เรียนต�อำงได�รับการปีระเมินทีุ่กตัว่ชั้ี�ว่ัด และผู้่านตามเกณฑ์์ที่ี�สถานศึึกษากำาหนด คือำ ตัว่ชีั้�ว่ัด 

ที่ี�ต�อำงผู้่าน ไม่น�อำยกว่่าร�อำยละ ๖๐ ข้อำงแต่ละรายว่ิชั้า

 ๓) ผู้้�เรียนต�อำงได�รับการตัดสินผู้ลการเรียนทีุ่กรายว่ิชั้า

 ๔) ผู้้�เรียนต�อำงได�รบัการปีระเมนิ และมผีู้ลการปีระเมนิผู่้านตามเกณฑ์์ที่ี�สถานศึกึษากำาหนด ในการอ่ำาน 

คิดว่ิเคราะห์และเข้ียน คุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์ และกิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียน

 การพัิจารณาเลื�อำนชั้ั�นในระดับมัธยมศึึกษา ถ�าหากผู้้�เรียนมีข้�อำบกพัร่อำงเพัียงเล็กน�อำย และสถานศึึกษา

พัิจารณาเห็นว่่าสามารถพััฒนาและสอำนซ่อำมเสริมได� ให�อำย้่ในดุลพัินิจข้อำงสถานศึึกษาที่ี�จะผู้่อำนผู้ันให�เลื�อำนชั้ั�นได� 

แต่หากผู้้�เรียนไม่ผู้่านรายวิ่ชั้าจำานว่นมากและมีแนว่โน�มว่่าจะเปี็นปีัญหาต่อำการเรียนในระดับชัั้�นทีี่�ส้งข้ึ�น สถาน

ศึึกษาจะตั�งคณะกรรมการพิัจารณาให�เรียนซำ�าชั้ั�นได� โดยที่ั�งนี�จะคำานึงถึงวุ่ฒิภาว่ะและคว่ามร้�คว่ามสามารถข้อำง 

ผู้้�เรียนเปี็นสำาคัญ

 เกณฑ์การจบหลักส่ตรระดับมัธยมศึึกษาตอนต้น

 ๑) ผู้้�เรียน เรียนรายวิ่ชั้าพืั�นฐานและเพิั�มเติมโดยเปี็นวิ่ชั้าพืั�นฐาน ๖๖ หน่ว่ยกิตและรายวิ่ชั้าเพิั�มเติม

ตามที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

 ๒) ผู้้�เรียนต�อำงได�หน่ว่ยกิต ตลอำดหลักส้ตรไม่น�อำยกว่่า ๗๗ หน่ว่ยกิต โดยเปี็นรายว่ิชั้าพัื�นฐาน ๖๖ 

หน่ว่ยกิต และรายว่ิชั้าเพัิ�มเติมไม่น�อำยกว่่า ๑๑ หน่ว่ยกิต

 ๓) ผู้้�เรียนมีผู้ลการปีระเมิน การอำ่าน คิดวิ่เคราะห์และเข้ียน ในระดับผู้่านเกณฑ์์การปีระเมินตามทีี่�

สถานศึึกษากำาหนด

 ๔) ผู้้�เรยีนมผีู้ลการปีระเมนิคุณลกัษณะอัำนพึังปีระสงค์ในระดบัผู่้านเกณฑ์์การปีระเมนิตามทีี่�สถานศึึกษา

กำาหนด

 ๕) ผู้้�เรียนเข้�าร่ว่มกจิกรรมพัฒันาผู้้�เรยีนและมผีู้ลการปีระเมนิผู่้านเกณฑ์์การปีระเมนิตามที่ี�สถานศึกึษา

กำาหนด
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 เกณฑ์การจบหลักส่ตรระดับมัธยมศึึกษาตอนปีลาย

 ๑) ผู้้�เรียน เรียนรายวิ่ชั้าพืั�นฐานและเพิั�มเติมโดยเปี็นวิ่ชั้าพืั�นฐาน ๔๑ หน่ว่ยกิตและรายวิ่ชั้าเพิั�มเติม

ตามที่ี�สถานศึึกษากำาหนด

 ๒) ผู้้ �เรียนต�อำงได�หน่ว่ยกิตตลอำดหลักส้ตรไม่น�อำยกว่่า ๗๗ หน่ว่ยกิต โดยเปี็นรายวิ่ชั้าพืั�นฐาน  

๔๑ หน่ว่ยกิต และรายว่ิชั้าเพัิ�มเติมไม่น�อำยกว่่า ๓๖ หน่ว่ยกิต

 ๓) ผู้้�เรียนมีผู้ลการปีระเมิน การอำ่าน คิดว่ิเคราะห์และเข้ียน ในระดับผู้่าน เกณฑ์์การปีระเมินตามที่ี�

สถานศึึกษากำาหนด

 ๔) ผู้้�เรียนมีผู้ลการปีระเมินคุณลักษณะอำันพัึงปีระสงค์ ในระดับผู้่านเกณฑ์์การปีระเมินตามทีี่�สถาน

ศึึกษากำาหนด

 ๕) ผู้้�เรียนเข้�าร่ว่มกจิกรรมพัฒันาผู้้�เรยีนและมผีู้ลการปีระเมนิผู่้านเกณฑ์์การปีระเมนิตามที่ี�สถานศึกึษา

กำาหนด

ส่วันที� ๖ การปีระเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้าติ (National test)
 ในการปีระเมินผู้ลสัมฤที่ธิ์ที่างการเรียนด�ว่ยแบบปีระเมินผู้ลสัมฤที่ธิ์ที่างการเรียนที่ี�เปี็นระดับมาตรฐาน

ระดับชั้าติ กระที่รว่งศึึกษาธิการได�กำาหนดให�มีการปีระเมินเพัื�อำตรว่จสอำบคุณภาพัการศึึกษาทีุ่กระดับชั้ั�น  

เพัื�อำให�การดำาเนินงานเปี็นไปีอำย่างมีปีระสิที่ธิภาพั โรงเรียนจึงได�กำาหนดแนว่ที่างปีฏิบัติไว่�ดังนี�

 ๑. ผู้้�แที่นสถานศึึกษาเข้�ารับการปีระชัุ้มชั้ี�แจงว่ิธีการดำาเนินการที่ดสอำบร่ว่มกับสำานักงานเข้ตพัื�นที่ี�

 ๒. จดัส่งรายชั้ื�อำคณะกรรมการดำาเนนิงานปีระเมนิคณุภาพัการศึกึษา ปีระกอำบด�ว่ยปีระธานกรรมการ 

คณะกรรมการกลาง กรรมการคว่บคมุห�อำงสอำบ คณะกรรมการตรว่จคำาตอำบชั้นดิเข้ยีนตอำบ และกรรมการรบั - ส่ง

ข้�อำสอำบ ส่งไปีให�สำานักงานเข้ตพัื�นที่ี�เพัื�อำแต่งตั�ง

 ๓. คณะกรรมการบรหิารหลกัส้ตรและว่ชิั้าการปีระชั้มุชีั้�แจงคณะกรรมการดำาเนนิการปีระเมนิคณุภาพั

ตามคำาสั�งจากข้�อำ ๒ ถึงว่ิธีการดำาเนินการสอำบเพัื�อำให�เกิดคว่ามเข้�าใจและปีฏิบัติได�ตรงกัน ตามแนว่ปีฏิบัติในค้่มือำ

การปีระเมินผู้ลสัมฤที่ธิ์ที่างการเรียนข้อำงนักเรียนเพืั�อำให�เกิดคว่ามยุติธรรม และเปี็นไปีตามการดำาเนินการสอำบ

แบบที่ดสอำบมาตรฐานอำย่างเคร่งครัด

 ๔. คณะกรรมการกลางจัดพัมิพ์ัรายชั้ื�อำพัร�อำมกำาหนดรหสั/เลข้ที่ี�นกัเรยีนตามจำานว่นนกัเรยีน/ห�อำงเรยีน 

ที่ี�กำาหนดไว่�ในค้่มือำ นำาไปีปีระกาศึไว่�หน�าห�อำงสอำบแต่ละห�อำง เพัื�อำให�นักเรียนได�ที่ราบว่่าตนเอำงเลข้ที่ี�เที่่าไร สอำบ

ห�อำงที่ี�เที่่าใด พัร�อำมติดเลข้ที่ี�ข้อำงนักเรียนไว่�บนโต๊ะที่ี�นั�งสอำบ

 ๕. คณะกรรมการบรหิารหลกัส้ตรและวิ่ชั้าการปีระชุั้มชีั้�แจงนกัเรยีนให�ตระหนกัถงึคว่ามสำาคญัข้อำงการ

ปีระเมินผู้ลสัมฤที่ธิ์ที่างการเรียนระดับชั้าติ ที่ั�งในด�านส่ว่นตัว่ ระดับโรงเรียน ระดับเข้ต และระดับชั้าติ คว่รให�

คว่ามร่ว่มมือำ ตั�งใจในการสอำบอำย่างเต็มคว่ามสามารถ
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 ๖. กรณทีีี่�นกัเรยีนไม่ได�รบัการปีระเมนิตามวั่นเว่ลาทีี่�กำาหนด ให�สถานศึึกษาแต่งตั�งผู้้�รบัผิู้ดชั้อำบ ตดิตาม 

และปีระสานงานกับเข้ตพัื�นที่ี�ดำาเนินการปีระเมินให�เสร็จสิ�นภายใน ๒ สัปีดาห์ หลังจากที่ราบรายชั้ื�อำนักเรียนที่ี�ยัง

ไม่ได�รับการปีระเมิน

 ๗. เมื�อำสำานักงานเข้ตพัื�นที่ี�แจ�งผู้ลการปีระเมนิมายงัสถานศึึกษา ให�นำาผู้ลการปีระเมนิมาที่บที่ว่นคณุภาพั

ร่ว่มกันระหว่่างคณะกรรมการบรหิารหลกัส้ตรและวิ่ชั้าการ กบัคณะกรรมการสถานศึึกษา และแจ�งผู้ลการปีระเมนิ

ให�ผู้้�เกี�ยว่ข้�อำงที่ราบผู้ลและดำาเนินการต่อำไปี โดยเฉพัาะผู้้�เรียนและคร้ผู้้�สอำนนำาไปีพัิจารณาในการพััฒนาปีรับปีรุง

ตนเอำงต่อำไปี
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ภาคำผู้นวก

ที่ี� ศึธ ๐๔๐๑๐/ว่ ๑๔๗๘      สำานกังานคณะกรรมการการศึึกษาขั้�นพัื�นฐาน

        กระที่รว่งศึึกษาธิการ กที่ม. ๑๐๓๐๐

       ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

เรื�อำง ซักซ�อำมคว่ามเข้�าใจเกี�ยว่กับแนว่ปีฏิบัติการเรียนซำ�าชั้ั�น

เรียน ผู้้�อำำานว่ยการสำานักงานเข้ตพัื�นที่ี�การศึึกษาทีุ่กเข้ต

 ตามที่ี� กระที่รว่งศึึกาาธิการได�ปีระกาศึใชั้�หลักส้ตรแกนกลางการศึึกษาข้ั�นพัื�นฐาน พัุที่ธศึักราชั้ ๒๕๕๑ 

และได�กำาหนดแนว่ปีฏบิตักิารวั่ดและปีระเมนิผู้ลการเรยีนร้�ตามหลกัส้ตรดงักล่าว่ เพืั�อำให�สถานศึึกษานำาไปีปีฏบิตันิั�น 

เพัื�อำเป็ีนการสร�างคว่ามเข้�าใจที่ี�ถก้ต�อำง ชั้ดัเจน และตรงกนัในปีระเดน็ข้อำงการเรยีนซำ�าชั้ั�น สำานกังานคณะกรรมการ

การศึึกษาข้ั�นพัื�นฐานจึงข้อำซักซ�อำมคว่ามเข้�าใจ ดังนี�

 ๑. การวัดัและปีระเมนิผลการเรยีน ให�สถานศึกึษาจดัให�มกีารว่ดัและปีระเมนิผู้ลการเรยีนข้อำงผู้้�เรยีน

เปี็นระยะระหว่่างเรียน โดยใชั้�เที่คนิคการว่ัดและปีระเมินผู้ลอำย่างหลากหลาย เพัื�อำตรว่จสอำบพััฒนาการ 

คว่ามก�าว่หน�าในการเรียนร้�ข้อำงผู้้�เรียน ถ�าพับปีัญหาหรือำข้�อำบกพัร่อำงในตัว่ผู้้�เรียน ต�อำงดำาเนินการชั้่ว่ยเหลือำและ

ซ่อำมเสริมที่ันที่ี โดยเฉพัาะชั้ั�นปีระถมศึึกษาปีีที่ี� ๑ ต�อำงพััฒนาให�ผู้้�เรียนสามารถอำ่านอำอำก เข้ียนได�

 ๒. การสอนซ่อมเสริม เปี็นการแก�ไข้ข้�อำบกพัร่อำงและพััฒนาผู้้�เรียนให�มีคว่ามร้� ที่ักษะ หรือำเจตคติ/

คุณลักษณะตามารตฐานการเรียนร้�/ตัว่ชั้ี�ว่ัดตามหลักส้ตร กรณีผู้้�เรียนที่ี�มีผู้ลการปีระเมินไม่ผู้่านเกณฑ์์หรือำ 

ได�ระดับผู้ลการเรียน “๐” สถานศึึกษาต�อำงจัดสอำนซ่อำมเสริมให�แก่ผู้้�เรียนทีี่�จะสอำบแก�ตัว่ โดยใชั้�เว่ลานอำกเหนือำ 

ไปีจากการสอำนปีกติ ที่ั�งนี� ให�อำย้่ในดุลยพัินิจข้อำงสถานศึึกษา

 ๓. การสอบแก้ตัวั ให�ผู้้�เรียนสอำบแก�ตัว่ ๒ ครั�ง โดยดำาเนินการดังนี�

  ๓.๑ สอำบแก�ตวั่ครั�งที่ี� ๑ ให�ผู้้�เรยีนยื�นคำาร�อำงสอำบแก�ตัว่ โดยให�คร้ผู้้�สอำนปีระจำาวิ่ชั้าหรอืำคร้ปีระจำาชัั้�น

สอำนซ่อำมเสริมและสอำบแก�ตัว่ให�เสร็จสิ�นก่อำนเปีิดภาคเรียนหรือำภาคเรียนแรกข้อำงปีีการศึึกษาถัดไปี

  ๓.๒ สอำบแก�ตัว่ครั�งที่ี� ๒ กรณีสอำบแก�ตัว่ครั�งที่ี� ๑ แล�ว่ไม่ผู้่าน หรือำไม่มาสอำบแก�ตัว่ในครั�งที่ี� ๑  

สถานศึึกษาให�โอำกาสแก�ตัว่อำีก ๑ ครั�ง โดยสถานศึึกษาแต่งตั�งกรรมการสอำนซ่อำมเสริมและสอำบแก�ตัว่ให�เสร็จสิ�น

ก่อำนเปีิดภาคเรียนหรือำในภาคเรียนแรกข้อำงปีีการศึึกษาถัดไปี
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 ๔. การเรียนซำ�ารายวัิชั้า ผู้้�เรียนทีี่�ได�รับการสอำนซ่อำมเสริมและสอำบแก�ตัว่ ๒ ครั�งแล�ว่ไม่ผู้่านเกณฑ์ ์

การปีระเมินรายว่ิชั้า หรือำยังได�ระดับผู้ลการเรียน “๐” ให�สถานศึึกษาดำาเนินการดังนี�

  ๔.๑ ถา�เปี็นรายว่ิชั้าพัื�นฐาน ให�เรียนซำ�ารายว่ิชั้านั�น

  ๔.๒ ถ�าเปี็นรายวิ่ชั้าเพัิ�มเติม ให�เรียนซำ�ารายวิ่ชั้านั�นหรือำเปีลี�ยนรายว่ิชั้าเรียนใหม่ ที่ั�งนี�ให�อำย้่ใน

ดลุยพิันจิข้อำงสถานศึึกษาในกรณเีปีลี�ยนรายวิ่ชั้าเรยีนใหม่ให�หมายเหตใุนระเบยีบแสดงผู้ลการเรยีนว่่าเรยีนแที่นวิ่ชั้าใด

  ในกรณีเรียนซำ�ารายว่ิชั้าให�อำย้่ในชั้่ว่งใดชั้่ว่งหนึ�งที่ี�สถานศึึกษาเห็นว่่าเหมาะสม เชั้่น พัักกลางว่ัน  

ว่ันหยุด ชั้ั�ว่โมงว่่างหลังเลิกเรียน ภาคฤด้ร�อำน เปี็นต�น

 ๕. การเรยีนซำ�าชั้ั�น หากพับปัีญหาที่ี�เกดิในกรณใีดกรณหีนึ�ง ซึ�งมแีนว่โน�มว่่าจะเป็ีนปัีญหาต่อำการเรยีน

ในระดับที่ี�ส้งข้ึ�น ดังนี�

  ระดับปีระถมศึึกษา

  ๑.) ผู้้�เรยีนไม่ผู่้านรายว่ชิั้าเกนิครึ�งหนึ�งข้อำงรายว่ชิั้าทีี่�เรยีนตามโครางสร�างเว่ลาเรยีนข้อำงสถานศึกึษา

  ๒.) ผู้้�เรียนชั้ั�นปีระถมศึึกษาปีีที่ี� ๑ - ๒ เมื�อำได�รับการปีระเมินแล�ว่ยังอำ่านไม่อำอำก เข้ียนไม่ได� คิดเลข้ไม่ได�

  ระดับมัธยมศึึกษา

  การเรยีนซำ�าชั้ั�นข้อำงผู้้�เรยีนในระดบัมธัยมศึึกษาเมื�อำผู้้�เรยีนไม่ผู่้านเกณฑ์์ข้�อำใดข้�อำหนึ�ง หรอืำทัี่�ง ๒ ข้�อำ ดงันี�

  ๑.) ผู้้�เรียนมีระดับผู้ลการเรียนเฉลี�ยนในปีีการศึึกษานั�นตำ�ากว่่า ๑.๐๐ และมีแนว่โน�มว่่าจะเปี็น

ปีัญหาต่อำการเรียนในระดับชั้ั�นที่ี�ส้งข้ึ�น

  ๒.) ผู้้�เรียนมีผู้ลการเรียน ๐, ร, มส เกินครึ�งหนึ�งข้อำงรายว่ิชั้าที่ี�ลงที่ะเบียนเรียนในปีีการศึึกษานั�น

 ที่ั�งนี� การพิัจารณาให�ผู้้�เรียนซำ�าชัั้�นหรือำซำ�ารายวิ่ชั้า ให�สถานศึึกษาดำาเนินการในร้ปีข้อำงคณะกรรมการ 

และให�สถานศึึกษาแจ�งผู้้�ปีกครอำงที่ราบเหตุผู้ลข้อำงการเรียนซำ�าชั้ั�น/ซำ�ารายว่ิชั้า

 จงึเรียนมาเพืั�อำโปีรดที่ราบและแจ�งให�สถานศึึกษาในสงักดัและสงักดัอืำ�นทีี่�ตั�งอำย่้ภายในเข้ตพืั�นทีี่�การศึึกษา

ข้อำงที่่านที่ราบและดำาเนินการในส่ว่นที่ี�เกี�ยว่ข้�อำงต่อำไปี

ขอแสดงควัามนับถือ

(นายการุณ  สกุลปีระดิษฐ์)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึึกษาขั�นพื�นฐาน

สำานักว่ิชั้าการและมารตฐานการศึึกษา

โที่ร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๖๗ - ๖๘

โที่รสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๔๕ 
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โคำรงสร�างกลุม่บัริหารงบัประมาณ แผู้นงาน และสารสนเทัศึ

งานบริหาร

พัสดุ

งานบริหาร

การเงิน

งานจัดระบบบริหา

รและพัฒนาองค์กร

งานสารสนเทศึ

โรงเรียน

งานบริหา

รสินทรัพย์

งานบริหาร

การบัญชีั้

งานจัดสรร

งบปีระมาณ

งานจัดทำาแผนงาน

เสนอของบปีระมาณ

งานเว็ับไซต์

โรงเรียน

งานตรวัจสอบติดตาม

ปีระเมินผลและ

รายงานการใช้ั้เงิน

งานจัดทำาแผนกลยุทธ์

และแผนปีฏิบัติการ

ปีระจำาปีี 

งานระบบ

การควับคุม

ภายในองค์กร

งานตรวัจสอบพัสดุ

และสินทรัพย์

ปีระจำาปีี

งานปีระสาน

งบปีระมาณกับ

เขตพื�นที�การศึึกษาฯ

และหน่วัยงานอื�นๆ

งานธุรการ/

งานสารสนเทศึ

กลุ่มบริหารงบปีระมาณ

แผนงาน

และสารสนเทศึ

หัวัหน้างานการเงิน หัวัหน้างานแผนงาน หัวัหน้างานสารสนเทศึหัวัหน้างานพัสดุ

หัวหน�ากลุ่มบัริหารงบัประมาณ แผู้นงาน และสารสนเทัศึ

รอุงผู้่�อุำานวยการกลุ่มบัริหารงบัประมาณ แผู้นงาน และสารสนเทัศึ

ผู้่�อุำานวยการโรงเรียน
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กลุ่มบัริหารงบัประมาณ แผู้นงาน
และสารสนเทัศึ

กระที่รว่งศึึกษาธิการมีแนว่ที่างการดำาเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใชั้�จ่ายในการจัดการศึึกษาตั�งแต่ระดับ

อำนุบาลจนจบการศึึกษาขั้�นพืั�นฐาน ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔ เพืั�อำให�นักเรียนทุี่กคนได�รับการศึึกษาตั�งแต่ระดับอำนุบาล

จนจบการศึึกษาขั้�นพืั�นฐานทีี่�มีคุณภาพัและมาตรฐานโดยรัฐสนับสนุนค่าใชั้�จ่ายในรายการพืั�นฐานให� ได�แก่  

ค่าจัดการเรียนการสอำน(เงินอุำดหนุน) ค่าหนังสือำเรียน ค่าอุำปีกรณ์การเรียน ค่าเครื�อำงแบบนักเรียนและค่ากิจกรรม

พััฒนาคุณภาพัผู้้�เรียน

เกณฑ์การจัดสรรงบปีระมาณและแนวัทางการดำาเนินงาน
 ๑. ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัวั/ปัีจจัยพื�นฐานสำาหรับนักเรียนยากจน) มีเกณฑ์ 

การจัดสรร ดังนี�

  ๑.๑ ระดับมัธยมศึึกษาตอนต้น

    - รายหัว่โรงเรียนปีกติ ๓,๕๐๐ บาที่/คน/ปีี (ภาคเรียนละ ๑,๗๕๐ บาที่/คน) 

    - ปัีจจัยพืั�นฐานสำาหรับนักเรียนยากจน ๓,๐๐๐ บาที่/คน/ปีีการศึึกษา (ภาคเรียนละ  

๑,๕๐๐ บาที่/คน)

  ๑.๒ ระดับมัธยมศึึกษาปีลาย

    - รายหัว่โรงเรียนปีกติ ๓,๘๐๐ บาที่/คน/ปีี (ภาคเรียนละ ๑,๙๐๐ บาที่/คน)

 ๒. ค่าหนังสือเรียน

  ๒.๑ งบปีระมาณค่าหนังสือเรียนที�ได้รับปีีงบปีระมาณ พ.ศึ. ๒๕๖๔

    สำานักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้�นพืั�นฐานได�รบังบปีระมาณปีี พั.ศึ. ๒๕๖๔ เปีน็ค่าหนังสือำ

เสริมปีระสบการณ์สำาหรับระดับก่อำนปีระถมศึึกษา ค่าหนังสือำเรียนรายวิ่ชั้าพืั�นฐานใน ๘ กลุ่มสาระ การเรียนร้�  

ทุี่กระดับชัั้�น และแบบฝึกหัดรายวิ่ชั้าพืั�นฐาน ใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนร้�เฉพัาะ ปี.๑ - ปี.๖ เพืั�อำจัดสรร ให�นักเรียน

มีหนังสือำใชั้�เรียนครบทุี่กคน ดังนี�

    ม่ลค่าหนังสือต่อชุั้ด 

    ชัั้�นมัธยมศึึกษาปีีทีี่� ๑ ๘o๘ บาที่/คน/ปีี 

    ชัั้�นมัธยมศึึกษาปีีทีี่� ๒ ๙๒๑ บาที่/คน/ปีี 

    ชัั้�นมัธยมศึึกษาปีีทีี่� ๓ ๙๙๖ บาที่/คน/ปีี 

    ชัั้�นมัธยมศึึกษาปีีทีี่� ๔ ๑,๓๘๔ บาที่/คน/ปีี 

    ชัั้�นมัธยมศึึกษาปีีทีี่� ๕ ๑,๓๒๖ บาที่/คน/ปีี 

    ชัั้�นมัธยมศึึกษาปีีทีี่� ๕ ๑,๑๖๔ บาที่/คน/ปีี 
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การคัดเลือำกหนังสือำเรียนและแบบฝึกหัด ให�คร้ผู้้�สอำนเปี็นผู้้�พิัจารณาคัดเลือำกหนังสือำตามเหตุผู้ลเชิั้งคุณค่าที่าง

วิ่ชั้าการ เสนอำคณะกรรมการบริหารหลักส้ตรและวิ่ชั้าการ โดยผู่้านคว่ามเห็นชั้อำบจากคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย 

(ผู้้�แที่นคร้ ผู้้�แที่นผู้้�ปีกครอำง ผู้้�แที่นชุั้มชั้น และผู้้�แที่นนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึึกษาขั้�นพืั�นฐาน

การคดัเลือำกให�พิัจารณาจากหนงัสือำเรียนและแบบฝกึหัดรายวิ่ชั้าพืั�นฐาน พิัจารณาคัดเลือำกจากหนังสือำ ทีี่�สอำดคล�อำง

กับหลักส้ตรแกนกลางการศึึกษาขั้�นพืั�นฐาน หลักส้ตรสถานศึึกษา มีเนื�อำหาสาระยากง่ายเหมาะสม กับผู้้�เรียน โดย

ปีกติให�เลือำกจากบัญชีั้กำาหนดสื�อำการเรียนร้�สำาหรับเลือำกใชั้� ในสถานศึึกษา ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔ จากเว็่บไซต์ฐาน

ข้�อำม้ลบัญชีั้กำาหนดสื�อำการเรียนร้�สำาหรับเลือำกใชั้�ในสถานศึึกษา ตามหลักส้ตรแกนกลางการศึึกษาขั้�นพืั�นฐาน 

พุัที่ธศึกัราชั้ ๒๕๕๑ ttp://academic.obec.go.th/textbook/web/ หรอืำ เว็่บไซต์ข้อำงสำานักวิ่ชั้าการและมาตรฐาน

การศึึกษา http://academic.obec.go.th

 ๓. ค่าอุปีกรณ์การเรียน

  งบปีระมาณค่าอุปีกรณ์การเรียน 

  - ระดับมัธยมศึึกษาตอำนต�น   ๔๒๐ บาที่/คน/ปีี (ภาคเรียนละ ๒๑๐ บาที่/คน) 

  - ระดับมัธยมศึึกษาตอำนปีลาย  ๔๖๐ บาที่/คน/ปีี (ภาคเรียนละ ๒๓๐ บาที่/คน) 

  ผู้้�ปีกครอำงนักเรียนสามารถถัว่จ่ายระหว่่างอุำปีกรณ์การเรียนและเครื�อำงแบบนักเรียนได�

 ๔. ค่าเครื�องแบบนักเรียน

  งบปีระมาณค่าเครื�อำงแบบนักเรียน ปีระกอำบด�ว่ย เสื�อำ กางเกง กระโปีรง ในอัำตรา ดังนี� 

  - ระดับมัธยมศึึกษาตอำนต�น  ๔๕๐ บาที่/คน/ปีี 

  - ระดับมัธยมศึึกษาตอำนปีลาย  ๕๐๐ บาที่/คน/ปีี 

  ทัี่�งนี� ผู้้�ปีกครอำง หรือำ นักเรียนสามารถถัว่จ่ายระหว่่างเครื�อำงแบบนักเรียนและอุำปีกรณ์การเรียนได� 

กรณีนักเรียนมีชุั้ดนักเรียนเพีัยงพัอำแล�ว่ สามารถซื�อำเข็้มขั้ด รอำงเที่�า ถุงเที่�า ชุั้ดล้กเสือำ/เนตรนารี/ยุว่กาชั้าด/ 

ชุั้ดกีฬา/ชุั้ดฝึกงาน ชุั้ดปีระจำาที่�อำงถิ�น และอุำปีกรณ์การเรียนทีี่�จำาเป็ีนได�

 ๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ้่เรียน

  กิจกรรมพััฒนาคุณภาพัผู้้�เรียน มีสาระสำาคัญดังต่อำไปีนี� 

  ๑. กิจกรรมวิ่ชั้าการ

  ๒. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ล้กเสือำเนตรนารี/ยุว่กาชั้าด/ผู้้�บำาเพ็ัญปีระโยชั้น์

  ๓. กิจกรรมทัี่ศึนศึึกษา

  ๔. กิจกรรมการบริการเที่คโนโลยีสารสนเที่ศึและการสื�อำสาร (ICT)

  ๕. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอำนที่างไกลในช่ั้ว่งสถานการณ์การแพัร่ระบาด ข้อำงโรคติดเชืั้�อำ

ไว่รัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-19)

  การจัดกิจกรรมพััฒนาคุณภาพัผู้้�เรียน ให�โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมให�ครอำบคลุม โดยว่างแผู้ 

ดำาเนินการในแผู้นปีฏบัิติการปีระจำาปีีข้อำงสถานศึึกษา และสามารถใชั้�งบปีระมาณ งบเงนิอุำดหนุน รายการกจิกรรม

พััฒนาคุณภาพัผู้้�เรียนในการดำาเนินการตามกิจกรรมดังกล่าว่ได�
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  กิจกรรมพััฒนาคุณภาพัผู้้�เรียน มีสาระสำาคัญ ดังต่อำไปีนี� 

  ๑. กิจกรรมว่ิชั้าการ เปี็นกิจกรรมที่ี�สถานศึึกษาจัดเพิั�มเติมนอำกจากการเรียนปีกติในชัั้�นเรียน  

เพืั�อำให� นักเรียนทุี่กคนได�รับการพััฒนาเต็มตามศัึกยภาพั ส่งเสริมเด็กเก่งให�มีคว่ามเป็ีนเลิศึ และแก�ไข้ข้�อำบกพัร่อำง 

ข้อำงนักเรียนทีี่�เรียนอ่ำอำนให�มีศัึกยภาพัส้งขึ้�น เน�นกิจกรรมทีี่�เสริมสร�างจินตนาการให�โอำกาสนักเรียนได�เรียนร้�  

ได�แก่ กิจกรรมพััฒนาคุณภาพัผู้้�เรียนด�านปีระชั้าธิปีไตย ทัี่�งนี� เพืั�อำเสริมสร�างสมรรถนะและการเรียนร้� โดยพััฒนา

คว่ามสามารถด�านการสื�อำสารด�านการคิดและการพััฒนากรอำบคว่ามคิดแบบเปีิดกว่�าง (Growth Mindset)  

ด�าน การแก�ปัีญหา ด�านการใชั้�เที่คโนโลยีและทัี่กษะการเรียนร้�ทีี่�ส่งเสริมการเรียนร้� ๘ กลุ่มสาระการเรียนร้�  

และเพืั�อำเสริมสร�างทัี่กษะการที่ำางาน การดำารงชีั้พั และทัี่กษะชีั้วิ่ต โดยตอำบสนอำง คว่ามสนใจ คว่ามถนัด  

และคว่ามต�อำงการข้อำงผู้้�เรียนตามคว่ามแตกต่างระหว่่างบุคคลฝึกการที่ำางาน ทัี่กษะ ที่างอำาชั้ีพั ที่รัพัย์สินที่าง

ปัีญญา อำย้่อำย่างพัอำเพีัยงและมีวิ่นัยที่างการเงิน พััฒนาคว่ามสามารถ ด�านการใชั้�ทัี่กษะ ชีั้วิ่ตและสร�างเสริม

สมรรถนะที่างกาย รว่มทัี่�งการส่งเสริมการศึึกษาอำาชีั้พัเพืั�อำการมีงานที่ำา

  ๒. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ล้กเสือำเนตรนารี/ยุว่กาชั้าด/ผู้้�บำาเพั็ญปีระโยชั้น์ เป็ีนกิจกรรม 

ทีี่�ช่ั้ว่ยส่งเสริมให�นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีี่�ดีงาม และคุณลักษณะทีี่�พึังปีระสงค์ เพืั�อำเสริมสร�าง

คุณลักษณะและค่านิยม โดยปีล้กฝังค่านิยมและจิตสำานึก การที่ำาปีระโยชั้น์ต่อำสังคมมีจิตสาธารณะและการให�

บริการด�านตา่ง ๆ  ทัี่�งทีี่�เป็ีนปีระโยชั้น์ต่อำตนเอำง และตอ่ำส่ว่นรว่ม ปีล้กฝังคว่ามรกัชั้าติ ศึาสนา และพัระมหากษตัริย์ 

ปีล้กฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวิ่นัย ซื�อำสัตย์ สุจริต เสียสละ อำดที่น มุ่งมั�นในการที่ำางาน คว่ามกตัญญ) และ 

ปีล้กฝังคว่ามรัก คว่ามภาคภ้มิใจในคว่ามเป็ีนไที่ย และหว่งแหนสมบัติข้อำงชั้าติ โดยมีสาระสำาคัญดังต่อำไปีนี�

  ๓. กิจกรรมทัี่ศึนศึึกษา โดยเน�นภ้มิศึาสตร์และปีระวั่ติศึาสตร์ข้อำงชั้าติและที่�อำงถิ�น และ/หรือำ

ทัี่ศึนศึึกษา ตามแหล่งเรียนร้�ต่าง ๆ เพืั�อำสร�างเสริมปีระสบการณ์ตรงให�กับนักเรียนทีี่�เพิั�มเติมจากการเรียน 

ในห�อำงเรียน เพืั�อำให�นักเรียนมีคว่ามร้�และปีระสบการณ์อำย่างกว่�างข้ว่าง

  ๔. กิจกรรมการบริการเที่คโนโลยีสารสนเที่ศึและการสื�อำสาร (ICT) เป็ีนกิจกรรมการให�บริการ  

ICT/บริการคอำมพิัว่เตอำร์แก่นักเรียนเพิั�มเติม จากการเรียนคอำมพิัว่เตอำร์พืั�นฐานตามหลักส้ตรปีกติ เช่ั้น การให�

บริการสืบค�นคว่ามร้�ผู่้านระบบอิำนเที่อำร์เน็ต และการให�บริการคอำมพิัว่เตอำร์ในการจัดที่ำาสื�อำรายงาน การนำาเสนอำ

ข้�อำม้ลการอำอำกแบบสร�างสรรค์ ด�ว่ยโปีรแกรมคอำมพิัว่เตอำร์ เป็ีนต�น

  ๕. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอำนที่างไกลในช่ั้ว่งสถานการณ์การแพัร่ระบาด ข้อำงโรคติดเชืั้�อำ

ไว่รัสโคโรนา ๒๐๑๔ ( COVID-19) เช่ั้น การผู้ลิตสื�อำการเรียนการสอำน ใบงาน แบบฝึกหัด และค่าใชั้�จ่ายในการ

ติดตามและเยี�ยมบ�านนักเรียนทีี่�เป็ีนค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าพัาหนะ ค่านำ�ามันเชืั้�อำเพัลิง ข้อำงข้�าราชั้การคร้และบุคลากร

ที่างการศึึกษา เป็ีนต�น

  งบปีระมาณพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ้่เรียนต่อนักเรียน ๑ คน ดังนี� 

  - มัธยมศึึกษาตอำนต�น  ๘๘๐ บาที่/คน/ปีี (ภาคเรียนละ ๔๔๐ บาที่/คน) 

  -  มัธยมศึึกษาตอำนปีลาย ๙๕๐ บาที่/คน/ปีี (ภาคเรียนละ ๔๗๕ บาที่/คน) 
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แนวัทางปีฏิบัติเกี�ยวักับการบริหารจัดการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
 ตามโครงการสนับสนุนค่าใชั้�จ่ายในการจัดการศึึกษาตั�งแต่ระดับอำนุบาลจนจบการศึึกษาขั้�นพืั�นฐาน 

ปีีงบปีระมาณ ๒๕๖๔

 เพืั�อำให�สถานศึึกษาสามารถนำาไปีปีฏิบัติได�อำย่างเป็ีนร้ปีธรรมและมีทิี่ศึที่างการดำาเนินงานทีี่�ชัั้ดเจน และ

เกิดปีระโยชั้น์ส้งสุดในการจัดการศึึกษา จึงมีแนว่ปีฏิบัติ ดังนี�

 ระดับสถานศึึกษา

 ๑. แต่งตั�งคณะกรรมการบริหารจัดการหนังสือำเรียน

 ๒. ผู้้�บริหารปีระชุั้มชีั้�แจง และที่ำาคว่ามเข้�าใจกับคณะกรรมการบริหารจัดการหนังสือำเรียน

 ๓. จัดให�มีการลงที่ะเบียนหนังสือำเรียนทุี่กเล่ม ทุี่กกลุ่มสาระการเรียนร้�

 ๔. กำาหนดให�มีผู้้�รับผิู้ดชั้อำบในการยืม-คืนหนังสือำเรียน เช่ั้น คร้ปีระจำาชัั้�น/หัว่หน�าและคร้สายชัั้�น/คร้ 

ผู้้�รับผิู้ดชั้อำบตามกลุ่มสาระการเรียนร้� (ให�สอำดคล�อำงกับการบริหารจัดการข้อำงสถานศึึกษาแต่ละแห่ง)

 ๕. ชีั้�แจงผู้้�ปีกครอำงและนักเรียนเกี�ยว่กับการยืม - คืน การใชั้�และการด้แลรักษาหนังสือำเรียน

 ๖. ให�นักเรียนลงลายมือำชืั้�อำในการยืม - คืน ลงในสมุดที่ะเบียน 

 ๗. ให�สถานศึึกษาแจกหนังสือำเรียนทีี่�จัดซื�อำให�แก่นักเรียนทุี่กคนโดยไม่เรียกเก็บคืนและสร�างวิ่นัย 

ให�นักเรียนมีคว่ามรับผิู้ดชั้อำบ ตระหนักถึงการใชั้�หนังสือำให�คุ�มค่าและเกิดปีระโยชั้น์ส้งสุด

 ๘. การสร�างวิ่นัย/คว่ามรับผิู้ดชั้อำบในการด้แลรักษาหนังสือำให�นักเรียน

  ๘.๑ กำาหนดนโยบาย/ข้�อำตกลง ในการสร�างวิ่นัย/คว่ามรับผิู้ดชั้อำบในการใชั้�หนังสือำเรียน เพืั�อำสร�าง 

คว่ามตระหนักและคว่ามรับผิู้ดชั้อำบในการใชั้�หนังสือำยืมเรียน ซึ�งเป็ีนสมบัติส่ว่นรว่มให�อำย้่ในสภาพัใชั้�งานได�  

เพืั�อำส่งต่อำให�รุ่นต่อำไปี

  ๘.๒ แจ�งข้�อำตกลงร่ว่มกันในการด้แลให�ชัั้ดเจน และให�นักเรียนถือำเป็ีนข้�อำปีฏิบัติ

  ๘.๓ แนะนำาวิ่ธีการด้แลรักษาและซ่อำมแซมหนังสือำเรียนให�แก่นักเรียนในกรณีทีี่�นักเรียนต�อำงการ

จดบันทึี่กให�บันทึี่กคว่ามร้�ลงในสมุด

  ๘.๔ สำารว่จสภาพัหนังสือำทีี่�พัร�อำมใชั้�หรือำชั้ำารุด รายงานข้�อำม้ลให�กับฝ่ายบริหารเพืั�อำเป็ีนข้�อำม้ล

ในการดำาเนินการจัดซื�อำครั�งต่อำไปี

  ๘.๕ จัดให�มีการซ่อำมแซมหนังสือำเรียนทีี่�ชั้ำารุด โดยให�นักเรียนมีส่ว่นร่ว่มในการซ่อำมแซมหนังสือำทีี่�ชั้ำารุด

คำาแนะนำาในการด่แลรักษาหนังสือ
 เพืั�อำให�หนังสือำเรียนมีอำายุการใชั้�งานทีี่�ยาว่นาน และคงที่น คว่รด้แลรักษาหนังสือำเรียน ดังนี�

 ๑. เมื�อำได�รับหนังสือำใหม่ คว่รห่อำปีกหนังสือำเพืั�อำกันไม่ให�หนังสือำชั้ำารุด และคว่รเปีิดให�ถ้กต�อำงเพืั�อำให�

หนังสือำมีอำายุการใชั้�งานทีี่�ยาว่นานและคงที่น

 ๒. หยิบ จับ หรือำเปิีดหนังสือำอำย่างเบามือำ

 ๓. ไม่ขี้ดเขี้ยนข้�อำคว่ามหรือำที่ำาข้�อำคว่ามใด ๆ ลงในหนังสือำ เพืั�อำให�นักเรียนรุ่นต่อำไปีได�ใชั้�ด�ว่ย

 ๔. ไม่คว่รรับปีระที่านอำาหาร ดื�มนำ�า หรือำที่ำากิจกรรมอืำ�น ๆ ข้ณะอ่ำานหนังสือำ เพัราะอำาจที่ำาให�หนังสือำ

เสียหรือำเลอำะเที่อำะได�
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 ๕. ไม่ฉีก หรือำตัดหนังสือำ เพัราะจำาที่ำาให�ข้�อำคว่ามบางตอำนข้าดหายไปี ไม่สมบ้รณ์

 ๖. เมื�อำอ่ำานหนังสือำยังไม่จบ หรือำจำาเป็ีนต�อำงหยุดพัักการอ่ำาน คว่รคั�นหน�าด�ว่ยวั่สดุทีี่�มีคว่ามบาง เช่ั้น 

กระดาษ หรือำทีี่�คั�นหนังสือำ อำย่าพัับมุม หรือำว่างหนังสือำคว่ำ�าหน�า หรือำหงายหนังสือำทิี่�งไว่� อำาจที่ำาให�หนังสือำชั้ำารุด

 ๗. ไม่คว่รให�หนังสือำเปีียกนำ�า เพัราะจะที่ำาให�หนังสือำชืั้�นขึ้�นราได� และเมื�อำกระดาษแห�ง กระดาษจะพัอำงตัว่ 

ที่ำาให�ร้ปีที่รงหนังสือำเปีลี�ยนไปี

 ๘. ไม่คว่รโยนหนังสือำ เพัราะอำาจที่ำาให�หนังสือำเสียหาย ชั้ำารุด

 ๙. ไม่ใช่ั้หนังสือำผิู้ดวั่ตถุปีระสงค์ เช่ั้น บังแดด บังฝน หนุนศีึรษะ หรือำใชั้�เป็ีนทีี่�รอำงเขี้ยนหนังสือำ จะที่ำาให�

หนังสือำเป็ีนรอำย และชั้ำารุดเสียหายได�

คำาแนะนำาในการซ่อมหนังสือ
 ๑. การซ่อำมชัั้�ว่คราว่หรือำซ่อำมเล็กน�อำย เป็ีนการซ่อำมทีี่�ใชั้�เว่ลาไม่นานนัก เนื�อำงจากหนังสือำชั้ำารุด 

เพีัยงเล็กน�อำย เช่ั้น หนังสือำฉีกข้าดเฉพัาะทีี่�ฉีกข้าดบางหน�า ปีกและสันหลุด ฯลฯ ซึ�งเป็ีนการแก�ปัีญหาเฉพัาะหน�า

เพืั�อำไม่ให�หนังสือำเสียหายเพิั�มมากขึ้�นอีำก ผู้้�ให�สามารถซ่อำมเอำงได�

 ๒. การซ่อำมหนังสือำถาว่รหรือำซ่อำมใหญ่ เป็ีนการซ่อำมหนังสือำทีี่�ชั้ำารุดค่อำนข้�างมาก ต�อำงใชั้�เว่ลาในการ

ซ่อำมนาน สถานศึึกษาอำาจจะซอ่ำมเอำง หรือำถ�าชั้ำารุดเสียหายมากจนไม่สามารถซ่อำมเอำงได� จำาเป็ีนต�อำงส่งร�านรับจ�าง

ซ่อำม สถานศึึกษาต�อำงพิัจารณาดำาเนินการ ซึ�งคว่รที่ำาในช่ั้ว่งปิีดภาคการศึึกษา

แนวัทางปีฏิบัติในการรับเงิน เรียนฟรี ๑๕ ปีี อย่างมีคุณภาพ 
 (ค่าอุปีกรณ์การเรียน และค่าเครื�องแบบนักเรียน)

 ๑. นักเรียนนำาบัตรปีระจำาตัว่ปีระชั้าชั้นมาแสดงในว่นัรับเงิน พัร�อำมลงลายมือำชืั้�อำนักเรียน และหมายเลข้

บัตรปีระชั้าชั้น ๑๓ หลัก ในแบบหลักฐานการจ่ายเงินและรับเงิน จากเจ�าหน�าทีี่�การเงิน

 ๒. นักเรียนลงลายมือำชืั้�อำ และหมายเลข้บัตรปีระชั้าชั้น ๑๓ หลัก ในเอำกสารแบบหลักฐานการจัดหา

กับคร้ทีี่�ปีรึกษา

 ๓. เมื�อำนักเรียนได�รับเงินแล�ว่ให�นำาไปีจัดซื�อำเครื�อำงแบบนักเรียน และอำุปีกรณ์การเรียนจากร�านค�า  

และข้อำใบเสร็จรับเงินจากร�านค�า เพืั�อำนำาส่งให�กับคร้ทีี่�ปีรึกษา

 ๔. นักเรียนทีี่�นำาเงินเรียนฟรี ๑๕ ปีี ไปีซื�อำเครื�อำงแบบนักเรียน และอุำปีกรณ์การเรียนกับร�านค�าชุั้มชั้น

ในหม่้บ�าน ทีี่�ไม่สามารถอำอำกใบเสร็จรับเงินได� ให�นักเรียนข้อำรับใบสำาคัญรับเงินกับคร้ทีี่�ปีรึกษา นำาไปีให�ผู้้�ปีกครอำง

ลงชืั้�อำรับรอำงการรับเงินในใบสำาคัญรับเงิน พัร�อำมแนบสำาเนาบัตรปีระชั้าชั้นข้อำงผู้้�ปีกครอำงทีี่�ลงมือำชืั้�อำในใบสำาคัญ

รับเงินด�ว่ย และนำาส่งคร้ทีี่�ปีรึกษา
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โคำรงสร�างการบัริหารกลุ่มบัริหารงานบัุคำคำล

งานวัางแผนอัตรากำาลัง

งานเสริมสร้างปีระสิทธิภาพในการปีฏิบัติราชั้การ

งานวิันัยและจรรยาบรรณ

งานการออกจากราชั้การ

งานปีฏิบัติราชั้การของบุคลากร

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคร่

งานส่งเสริมสร้างขวััญและและกำาลังใจ

งานธุรการและงานสารบรรณโรงเรียน

งานสำานักงานเลขานุการผ้่อำานวัยการ

งานขอมีและขอเลื�อนวิัทยฐานะ

งานทะเบียนปีระวััติฯ

งานพัสดุฝ�าย/สัญญาจ้างฯ

งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึึกษาฯ

งานรักษาควัามปีลอดภัยฯ

งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อม่ลสารสนเทศึฯ

งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล

งานจดหมายข่าวั

หัวหน�ากลุ่มบัริหารงานบัุคำคำล

รอุงผู้่�อุำานวยการกลุ่มบัริหารงานบัุคำคำล

ผู้่�อุำานวยการโรงเรียน
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ภาระงานกลุ่มบัริหารงานบัุคำคำล

๑. สำานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
 ๑.๑ งานนโยบายและแผู้นกลุ่มงาน
 ๑.๒ สารบรรณฝ่าย
 ๑.๓ ธุรการฝ่าย
 ๑.๔ พััสดุฝ่าย
 ๑.๕ งานเว่รยาม/รักษาคว่ามปีลอำดภัย
 ๑.๖ จัดที่ำาที่ะเบียนคุมพััสดุสำานักงานกลุ่มงาน
 ๑.๗ จัดที่ำารายงานการตรว่จสอำบพััสดุปีระจำาปีีกลุ่มงาน
 ๑.๘ จัดที่ำารายงานผู้ลการปีฏิบัติราชั้การข้อำงกลุ่มงาน
 ๑.๙ งานสารสนเที่ศึและปีระชั้าสัมพัันธ์กลุ่มงาน
 ๑.๑๐ งานอำื�น ๆ ที่ี�ได�รับมอำบหมาย
๒. งานบริหารงานบุคคล
 ๒.๑ งานว่างแผู้นอำัตรากำาลังและกำาหนดตำาแหน่ง
 ๒.๒ งานสรรหา บรรจุแต่งตั�ง ย�าย โอำน เกษียณและการอำอำกจากราชั้การ
 ๒.๓ การปีระเมินผู้ลการที่ดลอำงปีฏิบัติราชั้การ
 ๒.๔ งานข้ว่ัญกำาลังใจ และงานพััฒนาศึักยภาพั สว่ัสดิการและสว่ัสดิภาพัคร้และบุคลากร
 ๒.๕ การที่ำาสัญญาจ�าง พันักงานราชั้การ คร้อำัตราจ�าง และล้กจ�าง ตลอำดรว่มถึงงานปีระกันสังคม
 ๒.๖ การปีระเมนิปีระสทิี่ธภิาพัและปีระสทิี่ธผิู้ลการปีฏบัิตริาชั้การข้อำงครแ้ละบุคลากรในสถานศึกึษา
 ๒.๗ งานว่ินัยและการรักษาว่ินัย
 ๒.๘ งานเสริมสร�างปีระสิที่ธิภาพัในการปีฏิบัติราชั้การ
 ๒.๙ งานอำื�น ๆ ที่ี�ได�รับมอำบหมาย
๓. งานทะเบียนปีระวััติ
 ๓.๑ จัดที่ำาแฟ้มปีระว่ัติ ฐานข้�อำม้ลบุคลากร
 ๓.๒ ตรว่จสอำบการลาหยุดราชั้การตามปีระเภที่ข้อำงการลา
 ๓.๓ การเลื�อำนข้ั�นเงินเดือำนและค่าจ�าง
 ๓.๔ การที่ำาบัตรปีระจำาตัว่ข้�าราชั้การคร้และบุคลากร
 ๓.๕ การข้อำรับใบอำนุญาตและการข้อำต่อำใบอำนุญาตปีระกอำบว่ิชั้าชั้ีพั
 ๓.๖ การข้อำพัระราชั้ที่านเครื�อำงราชั้อำิสริยาภรณ์
 ๓.๗ การข้อำยกเว่�นการรับราชั้การที่หาร
 ๓.๘ งานอำื�นที่ี�ได�รับมอำบหมาย
๔. งานธุรการและสารบรรณโรงเรียน
 ๔.๑ รับ - ส่ง หนังสือำเอำกสารที่างราชั้การ
 ๔.๒ ตรว่จสอำบคว่ามถ้กต�อำง จดัที่ำาหนงัสอืำราชั้การ จดัส่ง จดัเกบ็รกัษา และที่ำาลายหนงัสอืำราชั้การทุี่กปีระเภที่
 ๔.๓ แยกปีระเภที่เอำกสารหนังสือำราชั้การให�เปี็นหมว่ดหม้่ ถ้กต�อำงตามระเบียบงานสารบรรณ
 ๔.๔ ดำาเนินการจัดที่ำา จัดพัิมพั์ คำาสั�งโรงเรียนข้อำงทีุ่กกลุ่มงาน/จัดเตรียมเอำกสารการปีระชัุ้มว่าระ
 ๔.๕ ปีระสานงานด�านข้�อำม้ลที่ั�งภายในและภายนอำก ต�อำนรับ ด้แล รับรอำง ผู้้�มาติดต่อำราชั้การ
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ข้อม่ลบุคลากรของสถานศึึกษา (ข้อม่ล ณ วัันที� ๑๐  พฤศึจิกายน ๒๕๖๓)
 ๑.)  จำานวันคร่และบุคลากร  

ปีีการศึึกษา ๒๕๖๓ ๕ ๑๑๐ ๗ ๒ ๑

บุคลากร ผ้่บริหาร คร่ผ้่สอน พนักงานราชั้การ คร่อัตราจ้าง เจ้าหน้าที�อื�นๆ

 ๒)  วุัฒิการศึึกษาส่งสุดของบุคลากร

บริหาร  ๕ - -

คร้ - ๓๑ ๔ ๖๙

พันักงานราชั้การ - ๒ ๒ ๓

คร้อัำตราจ�าง - -  ๑

ล้กจ�างปีระจำา - - - ๑

ล้กจ�างชัั้�ว่คราว่ - - - -

รวัม - ๓๘ ๖ ๗๔

กลุ่มงาน ปีริญญาเอก ปีริญญาโท ปีริญญาตรีปีระกาศึนียบัตรบัณฑิต

 ๓)  วิัทยฐานะ 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ ค.ศึ.๔ ค.ศึ.๓ ค.ศึ.๒ ค.ศึ.๑ คร่ผ้่ช่ั้วัย

๑. ฝ่ายบริหาร ๑ ๔ - - -

๒. กลุ่มสาระคณิตศึาสตร์ - ๘ ๒ ๓ ๒

๓. กลุ่มสาระวิ่ที่ยาศึาสตร์ - ๑๔ ๔ ๔ ๑

๔. กลุ่มสาระภาษาไที่ย - ๕ ๑ ๒ ๒

๕. กลุ่มสาระภาษาต่างปีระเที่ศึ - ๖ ๕ ๖ ๓

๖. กลุ่มสาระสังคมศึึกษา ศึาสนาและวั่ฒนธรรม - ๘ ๒ ๕ ๑

๗. กลุ่มสาระศิึลปีะ - ๔ ๑ ๑ ๑

๘. กลุ่มสาระสุข้ศึึกษา-พัลศึึกษา - ๑ ๑ ๓ -

๙. กลุ่มสาระการงานอำาชีั้พัและเที่คโนโลยี - ๔ ๑ ๑ -

๑๐. กิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียน - - - ๑ -

รวัม ๑ ๕๔ ๑๗ ๒๖ ๑๐
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 ๔)  สาขาที�จบการศึึกษาและภาระงานสอน

 ๕)  พนักงานราชั้การ

 ๖) คร่อัตราจ้าง

๑. ฝ่ายบริหาร ๕ -

๒. กลุ่มสาระคณิตศึาสตร์ ๑๕ ๒๐.๕๐

๓. กลุ่มสาระวิ่ที่ยาศึาสตร์ ๒๓ ๑๖.๕๐

๔. กลุ่มสาระภาษาไที่ย ๑๐ ๑๗.๕๐

๕. กลุ่มสาระภาษาต่างปีระเที่ศึ ๒๐ ๑๗.๘๐

๖. กลุ่มสาระสังคมศึึกษา ศึาสนาและวั่ฒนธรรม ๑๖ ๑๘.๒๐

๗. กลุ่มสาระศิึลปีะ ๗ ๑๓.๐๐

๘. กลุ่มสาระสุข้ศึึกษา-พัลศึึกษา ๕ ๑๙.๕๐

๙. กลุ่มสาระการงานอำาชีั้พั ๖ ๑๔.๓๐

๑๐. กิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียน ๒ ๒๖.๕๐

สาขาวิัชั้า จำานวัน (คน) คาบสอนเฉลี�ย คน/สัปีดาห์

๑ น.ส.ว่ยุรี โสภา ๔๒ ๑๔ ศึษ.ม พััฒนาชุั้มชั้น แนะแนว่ งบปีระมาณ

๒ นางบุปีผู้า ชั้าว่ดร ๓๗ ๑๐ ว่ที่.บ. คอำมพิัว่เตอำร์ แนะแนว่ งบปีระมาณ

๓ น.ส.ภคว่ลัญชั้ญ์ อำำาเคน ๔๔ ๑๔ ว่ที่.บ. คอำมพิัว่เตอำร์ แนะแนว่ งบปีระมาณ

๔ นายณรงค์ ภ้นายาว่ ๕๗ ๑๔ พัธ.บ. สังคมศึึกษา สังคมศึึกษา งบปีระมาณ

๕ น.ส.ศุึภมาศึ ข้าว่ข้ำา ๓๒ ๖ ศึศึ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน งบปีระมาณ

๖ น.ส.พิัมพ์ัดาว่ คนไว่ ๓๑ ๔ ศึศึ.บ. ภาษาญี�ปุ่ีน ภาษาญี�ปุ่ีน งบปีระมาณ

๗ น.ส.ปีว่ริศึา รัชั้สมบัติ ๒๗ ๔ ค.บ. วิ่ที่ยาศึาสตร์ วิ่ที่ยาศึาสตร์ งบปีระมาณ

ปีระสบการณ์
การสอน (ปีี)

สอนวิัชั้า
/ชัั้�น

ชืั้�อ – ชืั้�อสกุล อายุ วุัฒิ วิัชั้าเอก จ้างด้วัยเงินที�

๑ นายวิ่รุฬ  บุญดี ๔๙ ๗ พัธ.บ. ภาษาอัำงกฤษ แนะแนว่ ม. ๒ งบปีระมาณ

ปีระสบการณ์
การสอน (ปีี)

สอนวิัชั้า
/ชัั้�น

ชืั้�อ – ชืั้�อสกุล อายุ วุัฒิ วิัชั้าเอก จ้างด้วัยเงินที�
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กลุ่มบัริหาร

ทัั�วไป
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โคำรงสร�างการบัริหารกลุ่มบัริหารทัั�วไป

งานอาคารสถานที�และสภาพแวัดล้อม

งานอนามัยโรงเรียน/งานส่งเสริมสุขภาพ

งานนักการภารโรง/แม่บ้าน

งานธนาคารโรงเรียน

งานยานพาหนะโรงเรียน

งานปีระชั้าสัมพันธ์โรงเรียน

งานศ่ึนย์เศึรษฐกิจพอเพียง

งานบริการสารธารณะ/งานชุั้มชั้น

งานโภชั้นาการและโรงอาหาร

งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื�อการศึึกษา/งานโรงเรียนกับชุั้มชั้น

งานสิ�งแวัดล้อมโรงเรียน

งานโสตทัศึนศึึกษา

งานธุรการ/สารสนเทศึกลุ่มบริหารงานทั�วัไปี

หัวหน�ากลุ่มบัริหารงานทัั�วไป

รอุงผู้่�อุำานวยการกลุ่มบัริหารงานทัั�วไป

ผู้่�อุำานวยการโรงเรียน
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งานอุนามัยโรงเรียน

งานอนามัยโรงเรียน
 งานอำนามัยโรงเรียน หมายถึง การดำาเนินกิจกรรมทีี่�ก่อำให�เกิดคว่ามร้� คว่ามเข้�าใจ การปี้อำงกัน รักษา  
การส่งเสริมสขุ้ภาพัข้อำงบคุลากรที่กุคนในโรงเรยีนเพัื�อำให�กลุม่คนเหล่านี�มสีขุ้ภาพัด ีโดยการมส่ีว่นร่ว่มข้อำงโรงเรยีน 
บ�านและชัุ้มชั้น ครอำบคลุมกิจกรรมด�านการจัดสิ�งแว่ดล�อำม การบริการสุข้ภาพัและการให�สุข้ศึึกษา งานอำนามัย
โรงเรียน หมายถึง การดำาเนินกิจกรรมทีี่�ก่อำให�เกิดคว่ามร้� คว่ามเข้�าใจ ปี้อำงกัน รักษา การส่งเสริมสุข้ภาพัข้อำง 
บุคลากรทุี่กคนทีี่�อำาศัึยอำย้่ในโรงเรียนเพืั�อำให�กลุ่มคนเหล่านี�มีสุข้ภาพัดี โดยการมีส่ว่นร่ว่มข้อำงโรงเรียน บ�านและ
ชัุ้มชั้น ครอำบคลุมกิจกรรมด�านการจัดสิ�งแว่ดล�อำม การบริการสุข้ภาพัและการสอำนสุข้ศึึกษา

งานอุาคำารสถานทัี�

๑ อำาคารเรียน ๒๑๖ ล. ๑ หลัง ๑๖ ห�อำงเรียน

๒ อำาคารเรียน ๒๑๖ ๑ หลัง ๑๖ ห�อำงเรียน

๓ อำาคารเรียน ๓๑๖ ๑ หลัง ๑๖ ห�อำงเรียน

๔ อำาคารเรียน ๓๑๘ ล. ๑ หลัง ๑๘ ห�อำงเรียน

๕ อำาคารเรียน ๓๒๔ ล/๕๕ ๑ หลัง ๒๔ ห�อำงเรียน

๕ หอำปีระชุั้ม ๑๐๑/๕๔ ๑ หลัง 

๖ หอำปีระชุั้ม ๑๐๒/๕๕ ๑ หลัง 

๗ หอำปีระชุั้มโรงอำาหาร ๑๐๑ ๑ หลัง 

๘ อำาคารเอำนกปีระสงค์ ๑ หลัง 

๙ อำาคารโดมอำนุสรณ์ ๑ หลัง

๑๐ อำาคารฝึกงานอุำตสาหกรรม ๑ ๑ หลัง

๑๑ อำาคารฝึกงานอุำตสาหกรรม ๒ ๑ หลัง

๑๒ อำาคารฝึกงานคหกรรม ๑ หลัง

๑๓ สนามฟุตบอำล ๑ สนาม

๑๔ สนามบาสเก็ตบอำล ๒ สนาม

๑๕ สนามว่อำลเลย์บอำล ๒ สนาม

๑๖ สนามตะกร�อำ ๒ สนาม

๑๗ ศ้ึนย์เศึรษฐกิจพัอำเพีัยง ๑ ศ้ึนย์

๑๘ อุำที่ยานการเรียนร้� ๑ แห่ง

ที� จำานวัน หมายเหตุรายการ



TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN  UDONTHANI

87

โรงเรียนเตรียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานี

TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN
UDONTHANI

แนวัปีฏิบัติในการขอรับบริการนอนพักที�ห้องพยาบาล
 ๑) ติดต่อำข้อำรับบัตรบริการห�อำงพัยาบาล (บัตรสีฟ้า) จากคร้หรือำเจ�าหน�าที่ี�ปีระจำาห�อำงพัยาบาล
 ๒) กรอำกรายละเอำียดภายในบัตรข้อำรับบริการ เชั้่น ว่ันเดือำน ปีี ที่ี�ใชั้�บริการอำาการที่ี�เจ็บปี่ว่ย เปี็นต�น
 ๓) แจ�งคว่ามปีระสงค์ข้อำพัักที่ี�ห�อำงพัยาบาลกับคร้หรือำเจ�าหน�าที่ี�ปีระจำาห�อำงพัยาบาล
 ๔) รับใบอำนุญาตเข้�าพัักห�อำงพัยาบาลคร้หรือำเจ�าหน�าที่ี�ปีระจำาห�อำงพัยาบาล
  ๕) ให�เพืั�อำนข้อำงนักเรียนนำาใบอำนุญาตไปีแจ�งคร้ทีี่�สอำนในชัั้�ว่โมงทีี่�เรียนนั�น หรือำคร้ทีี่�ปีรึกษา หรือำคร้
หวั่หน�าระดบัรบัที่ราบ ส่ว่นนกัเรยีนทีี่�ป่ีว่ยเข้�าพัักในห�อำงพัยาบาลได� พัร�อำมเกบ็รอำงเที่�าไว่�ในสถานทีี่�ที่ี�งานพัยาบาล
จัดเตรียมไว่�ให�
  ๖) นำาใบอำนุญาตแผู้่นที่ี� ๑ ส่งคืนห�อำงพัยาบาล ส่ว่นแผู้่นที่ี� ๒ เก็บไว่�ที่ี�สมุดบันที่ึกปีระจำาห�อำงเรียน
  ๗) เมื�อำนักเรียนที่ี�นอำนพัักพัร�อำมจะกลับเข้�าห�อำงเรียนในชั้ั�ว่โมงต่อำไปี ให�ข้อำรับใบอำนุญาตเข้�าห�อำงเรียน
จากคร้หรือำเจ�าหน�าที่ี�ปีระจำาห�อำงพัยาบาล (แผู้่นที่ี� ๓ ) เพัื�อำไปีแจ�งคร้ที่ี�สอำนในชั้ั�ว่โมงนั�น

แผ่นที� ๑ ใบอนุญ าตเข้าพักห้องพยาบาล

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

ว่ันที่ี�.....................เดือำน.............................. พั.ศึ......................

ข้อำอำนุญาตให�..............................................ชั้ั�น ม....................

ซึ�งปี่ว่ยมีอำาการ.................................เข้�านอำนพัักห�อำงพัยาบาล

ตั�งแต่เว่ลา..........................................................น.

………………………………………………..

หัวัหน้าระดับ, คร่ที�ปีรึกษา, คร่ผ่้สอน

แผ่นที� ๒ ได้อนุญ าตให้.......................................................

ชั้ั�น ม.............นอำนพัักตั�งแต่เว่ลา..................น. ถึง...............น.

คร่พยาบาล

 ................./.................../...................

หมายเหตุ : แผ่นที� ๑ นำาคืนห้องพยาบาล

  แผ่นที� ๒ เก็บไวั้ที�สมุดบันทึกปีระจำาห้องเรียน

แผ่นที� ๓ ใบอนุญ าตเข้าชั้ั�นเรียน

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

ว่ันที่ี�.................เดือำน............................พั.ศึ..........................

ข้อำอำนุญาตให�............................................ชั้ั�น ม.................

ซึ�งนอำนพัักที่ี�ห�อำงพัยาบาล ตั�งแต่เว่ลา...............................น. เข้�า

เรียนในชั้ั�ว่โมงเรียนข้อำงที่่าน

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

 คร่ผ่้สอน  คร/่เจ้าหน้าที�ปีระจำาห้องพยาบาล

บัตรรับบริการห้องพยาบาล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

ชั้ื�อำ...สกุล ................................................................................

คร้ปีระจำาชั้ั�น............................................................................

 วััน เดือน ปีี อาการ ยา นอนพัก
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งานโภชีนาการ

 โรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อำุดรธานี มีโรงอำาหารซึ�งใชั้�เปี็นที่ี�จำาหน่ายอำาหารให�แก่คร้และ
นักเรียน ในชั้่ว่งเชั้�าและกลางว่ัน ในแต่ละปีีแม่ค�าที่ี�เข้�ามาจำาหน่ายอำาหารต�อำงผู้่านกระบว่นการการคัดเลือำกตาม
ระเบียบข้อำงโรงเรียนผู้่านการตรว่จสุข้ภาพัจากโรงพัยาบาลข้อำงรัฐโดยมีใบรับรอำงแพัที่ย์ปีระกอำบ อำีกที่ั�งโรงเรียน
ยงัจดัให�มกีารอำบรมสขุ้าภบิาลการปีระกอำบการจากสำานกังานสาธารณสขุ้จงัหว่ดัอำดุรธานปีีีละ ๒ ครั�ง และปีระเมิน
ผู้ลการดำาเนินงานข้อำงผู้้�ปีระกอำบการปีีละ ๒ ครั�ง
แนวัปีฏิบัติการใชั้้โรงอาหาร
 ๑) กำาหนดเว่ลาการจำาหน่ายอำาหาร
  ระดับชั้ั�นมัธยมศึึกษาตอนต้น
   เชั้�า   ๐๖:๐๐ - ๐๘:๐๐ น.
   กลางว่ัน  ๑๑:๐๐ - ๑๑:๕๐ น.
   เย็น   ๑๕:๐๐ - ๑๘:๐๐ น.
  ระดับชั้ั�นมัธยมศึึกษาตอนปีลาย
   เชั้�า   ๐๖:๐๐ - ๐๘:๐๐ น.
   กลางว่ัน  ๑๑:๕๐ - ๑๒:๔๐ น.
   เย็น   ๑๕:๐๐ - ๑๘:๐๐ น. 
 ๒) นักเรียนต�อำงนั�งรับปีระที่านอำาหารอำย่างมีระเบียบ มีมารยาที่ ไม่ทิี่�งเศึษ อำาหารลงพืั�นและใต�โต๊ะ 
ที่ี�รับปีระที่านอำาหาร
 ๓) นักเรียนที่ี�รับปีระที่านอำาหารเสร็จแล�ว่ ต�อำงนำาจานหรือำภาชั้นะที่ี�ใชั้�แล�ว่ไปีคืนที่ี�ร�านค�านั�น
 ๔) นกัเรยีนที่ี�นำาอำาหารมาจากบ�านให�นำาไปีรบัปีระที่านทีี่�โรงอำาหาร ห�ามรับปีระที่านในห�อำงเรียนอำย่างเดด็ข้าด
 ๕) ไม่นำาอำาหาร เครื�อำงดื�ม ตลอำดจนข้อำงข้บเคี�ยว่ อำอำกไปีรับปีระที่านนอำกโรงอำาหาร
 ๖) ต�อำงเข้�าแถว่ซื�อำอำาหารตามลำาดับก่อำนหลังเพัื�อำคว่ามเปี็นระเบียบเรียบร�อำย และรว่ดเร็ว่
 ๗) ก่อำนลุกจากโต๊ะอำาหาร ให�ชั้่ว่ยกันรักษาคว่ามสะอำาด เก็บสิ�งต่าง ๆ ที่ี�ไม่ต�อำงการลงในภาชั้นะทีี่�
โรงเรียนจัดไว่�ให�
 ๘) โรงอำาหารที่ี�เปี็นสถานที่ี�ส่ว่นรว่ม ที่ี�นักเรียนใชั้�ปีระโยชั้น์ร่ว่มกัน จะต�อำงไม่จับจอำงโต๊ะ เก�าอำี�นั�ง 
ในโรงอำาหารเพัื�อำแสดงคว่ามเปี็นเจ�าข้อำงอำย่างเด็ดข้าด
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งานประชีาสัมพัันธ์

 งานปีระชั้าสัมพัันธ์ งานสื�อำสารอำงค์กร จำาเปี็นต�อำงมีหน่ว่ยงานที่ี�ที่ำาหน�าที่ี�เผู้ยแพัร่ ข้่าว่สารชั้ี�แจงข้�อำเที่็จจริง 
และที่ำาคว่ามเข้�าใจ กับบุคคลภายในและภายนอำก เพัี�อำให�ได�รับข้�อำม้ลที่ี�ถ้กต�อำง มีหน�าที่ี�ส่งเสริมและสร�างสรรค์
คว่ามสัมพัันธ์ คว่ามเข้�าใจอำันดีให�กับบุคลากรที่ั�งภายในและภายนอำกอำงค์กร ปีระกาศึข้่าว่สาร ให�แก่คร้ และ
นักเรียนได�ที่ราบ อำำานว่ยคว่ามสะดว่กแก่ผู้้�ที่ี�มาที่ำาการติดต่อำ บริการแจ�งจดหมายด่ว่น พัิเศึษ ธนาณัติ ไปีรษณีย์
ภัณฑ์์ให�แก่นักเรียน อำอำกเอำกสารเผู้ยแพัร่กิจกรรม จดหมายข้่าว่ แผู้่นปีลิว่ แผู้่นพัับ ปี้ายปีระชั้าสัมพัันธ์ ว่ารสาร 
ตลอำดจนแถลงข้่าว่สารต่อำสื�อำมว่ลชั้น ตามว่าระและโอำกาสสำาคัญ

แนวัปีฏิบัติในการใชั้้บริการงานปีระชั้าสัมพันธ์
 ๑) งานปีระชั้าสมัพัันธ์จะปีระกาศึที่างเสยีงตามสายเท่ี่าที่ี�จำาเป็ีนเท่ี่านั�น ที่ั�งนี�เพัื�อำไม่ให�รบกว่นการเรยีน
การสอำนข้อำงคร้และนักเรียน
 ๒) ผู้้�ที่ี�มีคว่ามจำาเปี็นต�อำงใชั้�บริการเสียงตามสาย ให�กรอำกข้�อำคว่ามลงในแบบฟอำร์มอำย่างชัั้ดเจน 
ครบถ�ว่นตามที่ี�งานปีระชั้าสัมพัันธ์เตรียมไว่�ให�
 ๓) นกัเรยีนที่ี�สนใจงานปีระชั้าสมัพันัธ์ มีที่กัษะที่างภาษาพัด้ ภาษาเข้ยีน มคีว่ามคดิสร�างสรรค์มปีีฏภิาณ
ไหว่พัริบ สามารถสมัครเปี็น “นักเรียนชัุ้มนุมปีระชั้าสัมพัันธ์” ที่ำางานด�านปีระชั้าสัมพัันธ์ พัิธีกร ผู้้�ปีระกาศึข้่าว่  
ผู้้�จัดรายการ ผู้้�คว่บคุมเสียง นักเรียนคอำลัมน์ เข้ียนข้่าว่ ชั้่างบันที่ึกภาพั ฯลฯ ได�ที่ี�ห�อำงปีระชั้าสัมพัันธ์
 ๔) ในการข้อำรับบริการอำื�น ๆ ให�ศึึกษาและสอำบถามรายละเอำียดได�ที่ี�งานปีระชั้าสัมพัันธ์

งานสาธารณ่ปโภคำ

แนวัปีฏิบัติและข้อแนะนำาการใชั้้นำ�าดื�ม - นำ�าใชั้้
 เปี็นงานบริการและซ่อำมบำารุงโที่รศึัพัที่์ ปีระปีา ไฟฟ้า งานชั้่างต่าง ๆ  มีภาระที่ี�ต�อำงปีฏิบัติ ดังนี�
  ๑. การจัดระบบไฟฟ้าภายในบริเว่ณพัื�นที่ี�ที่ั�งหมดซ่อำมแซมติดตั�งระบบไฟฟ้าและอำุปีกรณ์ คว่บคุม 
การติดตั�งการข้ยายเข้ตระบบไฟฟ้า ซ่อำมแซมย�ายมิเตอำร์ไฟฟ้า
  ๒. การอำอำกแบบปีระมาณการติดตั�งไฟฟ้าภายในอำาคารโรงเรียนเตรียมอำุดมศึึกษาพััฒนาการอำุดรธานี 
ติดตั�งซ่อำมแซมอุำปีกรณ์เครื�อำงมือำครุภัณฑ์์ ไฟฟ้าไฟฟ้าแสงสว่่าง จดบันทึี่กและจัดเก็บ ข้�อำม้ลต่าง ๆ เกี�ยว่กับ 
การใชั้�ไฟฟ้า
  ๓. การดแ้ลรักษา ซ่อำมแซม และติดตั�งอำปุีกรณ์ไฟฟ้าที่กุชั้นดิภายในโรงเรยีนเตรยีมอำดุมศึกึษาพัฒันาการ
อำุดรธานี การใชั้�กระแสไฟฟ้า สำาหรับที่ี�พัักอำาศึัยข้อำงข้�าราชั้การและล้กจ�างที่ี�พัักอำาศึัยในบ�านพััก
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  ๔. การให�บริการด�านการสื�อำสาร ระบบโที่รศึัพัที่์บริหารจัดการการจัดระบบโที่รศึัพัที่์ในโรงเรียน 
เตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อำุดรธานีทัี่�งระบบภายในและภายนอำกปีระสานงานกับอำงค์การโที่รศัึพัที่์ ติดตั�ง 
ซ่อำมแซม บำารงุรักษา ปีรบัปีรงุพััฒนาระบบ ระบบการสื�อำสารด�ว่ยวิ่ที่ยสุื�อำสาร บรกิารจดัการด�านการจดัระบบการ
สื�อำสาร ซ่อำมแซม ติดตั�งอำุปีกรณ์ปีระปีา สุข้ภัณฑ์์ ทีุ่กชั้นิดในจัดว่างระบบการจ่ายนำ�า
 ๕. การจัดระบบสุข้าภิบาลที่ั�งภายนอำกและภายในอำาคาร คว่บคุมด้แลให�คำาแนะนำาการบำาบัดนำ�าเสีย 
และปีรับปีรุงคณุภาพันำ�าเสยี ข้อำงอำาคารก่อำนระบายลงส้ร่ะบบระบายนำ�าส่ว่นกลาง ตดิตั�ง ตรว่จสอำบอำปุีกรณ์บำาบดั
และการระบายนำ�าส่ว่นกลาง อำอำกแบบปีระมาณการ การสุข้าภิบาลภายในและภายนอำกอำาคาร ปีระสานงาน 
กับหน่ว่ยงานที่ี�เกี�ยว่ข้�อำง คำานว่ณการใชั้�นำ�าปีระปีา สำาหรับข้�าราชั้การและล้กจ�างที่ี�พัักอำาศึัย ในโรงเรียน 
เตรียมอำุดมศึึกษาพััฒนาการอำุดรธานี 
  ๖. ซ่อำมบำารุงเครื�อำงมือำชั้่าง

แนวัปีฏิบัติในการใชั้้สาธารณ่ปีโภค 
  ๑) ชั้่ว่ยกันถนอำมรักษา ด้แลสิ�งที่ี�เปี็นสาธารณ้ปีโภค เชั้่น ไฟฟ้า นำ�าปีระปีา และโที่รศึัพัที่์สาธารณะ
  ๒) ให�ทุี่กคนใชั้�สิ�งสาธารณ้ปีโภคอำย่างปีระหยัด และเกิดปีระโยชั้น์อำย่างคุ�มค่า ที่ั�งนี�เพืั�อำให�ทุี่กคน 
มีส่ว่นร่ว่ม รณรงค์ มีจิตสำานึกและตระหนักถึงการปีระหยัดพัลังงาน
  ๓) ชั้่ว่ยกันสอำดส่อำงด้แลหากเห็นสิ�งใดชั้ำารุด ผู้ิดปีกติ ต�อำงรีบแจ�งแก่ที่างโรงเรียนเพัื�อำที่ี�จะได�รีบแก�ไข้ 
ให�ที่ันที่่ว่งที่ี ที่ั�งนี�เพัื�อำปี้อำงกันอำันตรายและคว่ามเสียหายที่ี�เกิดแก่โรงเรียนและนักเรียน
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โคำรงสร�างกลุ่มบัริหารกิจการนักเรียน

งานระเบียบวิันัย แก้ไขควัามปีระพฤตินักเรียน

งาน TO BE NUMBER ONE

งานส่งเสริมปีระชั้าธิปีไตยคณะกรรมการนักเรียน

งานส่งเสริมควัามปีลอดภัย และงานวิันัยจราจร ป้ีองกันอุบัติเหตุ

งานกิจกรรมนักเรียน

งานระบบด่แลช่ั้วัยเหลือนักเรียน

งานป้ีองกันสารเสพติดในสถานศึึกษา

งานคร่ที�ปีรึกษาและเวัรปีระจำาวััน

งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

งานธุรการ/งานสารสนเทศึกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

หัวหน�ากลุ่มบัริหารงานกิจการนักเรียน

รอุงผู้่�อุำานวยการกลุ่มบัริหารงานกิจการนักเรียน

ผู้่�อุำานวยการโรงเรียน
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กลุ่มบัริหารกิจการนักเรียน

  วิัสัยทัศึน์ (Vision) 
 นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี เป็ีนผู้้�มีพัฤติกรรมอัำนพึังปีระสงค์ข้อำงสังคม  

มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอัำนดีงามเป็ีนผู้้�ทีี่�ยึดมั�นในระเบียบวิ่นัย เป็ีนคนดีคนเก่งข้อำงโรงเรียนและสังคม

ในปัีจจุบันและอำนาคต

  วััตถุปีระสงค์ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (Objective)
 ๑. นักเรียนมีพัฤติกรรมอัำนพึังปีระสงค์ข้อำงสังคมในเรื�อำงคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีี่�พึังปีระสงค์

 ๒. นักเรียนมีสุนที่รียภาพัและลักษณะนิสัยด�านศิึลปีะ ดนตรีและกีฬา

 ๓. นักเรียนร้�จักพึั�งตนเอำงและมีบุคลิกภาพัทีี่�ดี

 ๔. นักเรียนมีสุข้นิสัย สุข้ภาพัที่างกายและสุข้ภาพัที่างจิตทีี่�ดีปีลอำดภัยจากสิ�งเสพัติดให�โที่ษ

 ๕. นักเรียนเป็ีนสมาชิั้กทีี่�ดีข้อำงครอำบครัว่ ชุั้มชั้นและสังคม สามารถดำารงชีั้วิ่ตในสังคมอำย่างมีคว่ามสุข้

และปีฏิบัติตนตามวิ่ธีระบอำบปีระชั้าธิปีไตยอัำนมีพัระมหากษัตริย์ที่รงเป็ีนปีระมุข้

  เป้ีาหมายของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 ๑. นักเรียนมีวิ่นัยคว่ามรับผิู้ดชั้อำบและปีฏิบัติตนตามหลักเบื�อำงต�นข้อำงแต่ละศึาสนา

 ๒. นักเรียนมีเมตตา กรุณา และซื�อำสัตย์สุจริต 

 ๓. นักเรียนใชั้�สิ�งข้อำงและที่รัพัย์สินอำย่างปีระหยัด คุ�มค่า ทัี่�งข้อำงตนและส่ว่นรว่ม 

 ๔. นักเรียนปีฏิบัติตนตามธรรมเนียมปีระเพัณีวั่ฒนธรรมไที่ย และค่านิยมทีี่�พึังปีระสงค์

 ๕. นักเรียนชืั้�นชั้มและเข้�าร่ว่มกิจกรรม ด�านศิึลปีะ ดนตรี และกีฬาด�ว่ยคว่ามเต็มใจ

 ๖. นักเรียนมีคว่ามสามารถพืั�นฐานและปีฏิบัติกิจกรรมด�านศิึลปีะ ดนตรี และกีฬาด�ว่ยคว่ามสมำ�าเสมอำ 

 ๗. นักเรียนร้�ถึงคว่ามถนัด คว่ามสามารถคว่ามสนใจ ข้�อำดี ข้�อำบกพัร่อำงข้อำงตนเอำง

 ๘. นักเรียนมีคว่ามภ้มิใจในตนเอำง มีคว่ามมั�นใจ กล�าแสดงอำอำกอำย่างเหมาะสมและให�เกียรติผู้้�อืำ�น 

 ๙. นักเรียนสามารถกำาหนดเป้ีาหมายแนว่ที่างการตัดสินใจและแก�ปัีญหาข้อำงตนเอำงได�

 ๑๐. ใชั้�คำาพ้ัด กิริยา มารยาที่ และแต่งกายได�ตามกาลเที่ศึะ
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หน�าทัี�และสิทัธิขุอุงนักเรียน

หน้าที�และสิทธิของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ทุกคน
 ๑. เคารพัเชืั้�อำฟังคร้ อำาจารย์ทุี่กท่ี่านในโรงเรียน ทัี่�งในอำดีตและปัีจจุบัน ตลอำดจนบุคลากรภายในโรงเรียน 

นอำกโรงเรียน 

 ๒. มีคว่ามกตัญญู้กตเว่ทีี่ต่อำ บิดามารดา คร้ อำาจารย์ และผู้้�มีพัระคุณ

 ๓. ต�อำงรักใคร่สามัคคีกลมเกลียว่ช่ั้ว่ยเหลือำเอืำ�อำเฟ้�อำต่อำกัน นักเรียนรุ่นน�อำงต�อำงเคารพัและเชืั้�อำฟังรุ่นพีั� 

ส่ว่นนักเรียนรุ่นพีั�ต�อำงให�คว่ามเมตตารุ่นน�อำงและต�อำงปีระพัฤติตน เป็ีนตัว่อำย่างทีี่�ดีแก่รุ่นน�อำง 

 ๔. ต�อำงรักษาคว่ามสะอำาดข้อำงห�อำงเรียน โรงเรียน ห�อำงนำ�า ห�อำงส�ว่ม อำาคาร อำาคารเรียนตลอำดจนบริเว่ณ

โรงเรียนบ�านผืู้อำพิัที่ยาสรรค์คือำสมบัติข้อำงนักเรียนทุี่กคน

 ๕. ต�อำงมีมารยาที่อัำนดีงามสมกับผู้้�มีวั่ฒนธรรมอัำนดีงาม สมกับเป็ีนโรงเรียนต�นแบบ โรงเรียนในฝัน  

การพ้ัดจาต�อำงสุภาพั มีมารยาที่ในการเดิน ยืน คุย และรับปีระที่านอำาหาร ตลอำดจนมีมารยาที่ในระเบียบแถว่  

และการอำย้่ในสถานทีี่�ต่างๆ 

 ๖. ต�อำงตั�งใจเล่าเรียน ไม่หนีเรียน ไม่หนีคาบเรียน

 ๗. นักเรียนทุี่กคนต�อำงซื�อำสัตย์ไม่อำยากได�หรือำหยิบข้อำงคนอืำ�นโดยไม่ได�รับอำนุญาต

 ๘. นักเรียนต�อำงปีระพัฤติปีฏิบัติตามกฎระเบียบและข้�อำตกลงข้อำงโรงเรียนโดยเคร่งครัด ต�อำงไม่ส้บบุหรี� 

ไม่ดื�มเครื�อำงดื�มทีี่�มีแอำลกอำฮอำล์หรือำเสพัสารเสพัติดใดๆ และการพันันทีี่�ผิู้ดกฎหมาย 

 ๙. นักเรียนทุี่กคนต�อำงร้�จักเสียสละและมีจิตสาธารณะเพืั�อำส่ว่นรว่ม

 ๑๐. นักเรียนทุี่กคนต�อำงช่ั้ว่ยกันรักษาสาธารณะสมบัติ เช่ั้น ปิีดก๊อำกนำ�าเมื�อำเลิกใชั้� เมื�อำเลิกเรียนปิีดไฟ

ภายในห�อำงเรียน ฯลฯ

 ๑๑. ใชั้�วั่สดุข้อำงโรงเรียน เช่ั้น ชั้อำล์ก แปีรงลบกระดาน ไม�กว่าด ไม�ถ้พืั�น ฯลฯ อำย่างปีระหยัด

 ๑๒. โต๊ะเก�าอีำ�หรือำครุภัณฑ์์ทีี่�ปีระจำาอำย้่ตามทีี่�ต่างๆ ห�ามนักเรียนเคลื�อำนย�ายไปีโดยพัลการ หรือำหาก 

มีคว่ามเป็ีนต�อำงใชั้�ในทีี่�ต่างๆ ต�อำงแจ�งเจ�าหน�าทีี่�หรือำผู้้�เกี�ยว่ข้�อำงก่อำนและรีบนำากลับมาไว่�ยังทีี่�เดิมทัี่นทีี่เมื�อำเลิกใชั้� 

 ๑๓. นักเรียนต�อำงปีฏิบัติตนให�สอำดคล�อำงกับแนว่ปีฏิบัติข้อำงค่านิยม ๑๒ ปีระการ

สิทธิต่างๆ ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
 ๑. ทุนการศึึกษา

  นักเรียนทีี่�มีคว่ามปีระพัฤติดี มีผู้ลการเรียนดี แต่ขั้ดสน มีโอำกาสข้อำรับทุี่นการศึึกษาจากที่างโรงเรียนได� 

ในแต่ละปีีจะมีทุี่นการศึึกษาให�จำานว่นมากพัอำสมคว่ร นักเรียนสามารถติดต่อำได�ทีี่�คร้ทีี่�ปีรึกษาปีระจำาชัั้�นหรือำ 

คร้ฝ่ายแนะแนว่
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 ๒. การขอแก้วััน เดือน ปีี หรือเปีลี�ยนชืั้�อ เปีลี�ยนนามสกุล

  ในกรณีทีี่�นักเรียนข้อำเปีลี�ยน วั่น เดือำน ปีีเกิด ต�อำงส่งส้จิบัตร หรือำใบเกิดทีี่�ที่างราชั้การอำอำกให�มา

ด�ว่ยส่ว่นการข้อำเปีลี�ยนชืั้�อำ เปีลี�ยนนามสกลุให�ส่งหนังสือำข้อำอำนญุาตข้อำงที่างราชั้การ พัร�อำมทัี่�งสำาเนาที่ะเบยีนบ�าน

มาด�ว่ย

 ๓. การขอใบรับรองควัามปีระพฤติ (ขอได้ที�กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน) 

  นักเรียนทีี่�มีคว่ามปีระสงค์จะข้อำใบรับรอำงคว่ามปีระพัฤติ ให�ยื�นคำาร�อำงพัร�อำมร้ปีถ่าย ๑ นิ�ว่ สำาเนา

ที่ะเบียนบ�าน ทีี่�ฝ่ายกิจการนักเรียน ในการมาติดต่อำให�แต่งให�ถ้กต�อำงตามระเบียบข้อำงที่างโรงเรียน

 ๔. สิทธิในการได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียน ให้ขอได้ที�กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

แนวปฏิิบััติขุอุงนักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานี

 

 แนว่ปีฏบัิตินี�จัดที่ำาขึ้�นเพืั�อำให�นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี ตลอำดจนผู้้�เกี�ยว่ข้�อำง

ได�ยึดถือำเป็ีนแนว่ที่างและปีฏิบัติตามกฎ ข้�อำบังคับ และระเบียบต่างๆ ทีี่�กำาหนดไว่�อำย่างถ้กต�อำง

๑.  กำาหนดการปีฏิบัติปีระจำาวััน
 ๐๗.๔๕ น.  เพัลงมาร์ชั้โรงเรียนเป็ีนสัญญาณเตือำนให�นักเรียนเตรียมตัว่เข้�าแถว่เคารพัธงชั้าติ

 ๐๗.๕๐ น.  นักเรียนเข้�าแถว่ จัดแถว่ตามจุดทีี่�กำาหนดให�เรียบร�อำย พัร�อำมทีี่�จะปีระกอำบพิัธีหน�าเสาธง

 ๐๘.๐๐ น.  เคารพัธงชั้าติ สว่ดมนต์ไหว่�พัระ กล่าว่คำาปีฏิญาณตน ค่านิยม ๑๒ ปีระการ, ปีรัชั้ญา 

     โรงเรียน, อัำตลักษณ์, เอำกลักษณ์, คำาข้วั่ญ และรับฟังข่้าว่สาร ฟังการอำบรมจากคร้ปีฏบัติ 

     หน�าทีี่�เว่รปีระจำาวั่นหน�าเสาธง

 ๐๘.๒๕ น.  ขึ้�นห�อำงเรียน

 ๐๘.๓๐ น.  เริ�มเรียนคาบทีี่� ๑

 ๑๑.๐๐ น.  พัักรับปีระที่านอำาหารกลางวั่น นักเรียนชัั้�นมัธยมศึึกษาตอำนต�น ชัั้�นมัธยมศึึกษาตอำนปีลาย  

     เรียนคาบ ๔

 ๑๑.๕๐ น.  พัักรับปีระที่านอำาหารกลางวั่น นักเรียนชัั้�นมัธยมศึึกษาตอำนปีลาย ชัั้�นมัธยมศึึกษาตอำนต�น  

     เรียนคาบ ๔ 

 ๑๒.๔๐ น.  เริ�มเรียนคาบทีี่� ๕

 ๑๕.๑๐ น.  กิจกรรมชุั้มนุม/กิจกรรมพััฒนาผู้้�เรียน/ล้กเสือำ/กิจกรรมรักษาดินแดน/กิจกรรมจิตสาธารณะ  

     ตามทีี่�กำาหนดในตารางเรียนแต่ละวั่น

 ๑๖.๐๐ น.  เลิกเรียน เดินที่างกลับบ�าน
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๒.  การปีระพฤติปีฏิบัติตนของนักเรียน
 ๑. มาโรงเรียนให�ทัี่นเว่ลาเคารพัธงชั้าติ (ก่อำนเว่ลา ๐๗.๕๐ น และถ�านักเรียนมาโรงเรียนหลังเว่ลา 

๐๘.๓๐ น. หมายถึงนักเรียน มาสาย )

 ๒. นักเรียนต�อำงแต่งกายให�ถ้กต�อำงตามระเบียบข้อำงโรงเรียน

 ๓. มีเครื�อำงเขี้ยน แบบเรียน กระเป๋ีา ใชั้�ตามแบบทีี่�โรงเรียนกำาหนด

 ๔. เมื�อำมาถึงโรงเรียนนักเรียนจะต�อำงเข้�าปีระต้ด�านหน�าเพืั�อำไหว่�พัระพัุที่ธร้ปีปีระจำาโรงเรียน และ

ที่ำาคว่ามเคารพัคร้เว่รปีระจำาวั่น โดยการไหว่� ในกรณีทีี่�ขี้�จักรยานหรือำจักรยานยนต์ ต�อำงหยุดลงมาที่ำาคว่ามเคารพั

และจ้งรถผู่้านคร้ไปีก่อำนแล�ว่จึงขั้บขี้�ต่อำไปีให�นักเรียนทีี่�มีรถจักรยานยนต์จอำดรถตามทีี่�โรงเรียนกำาหนดให�เท่ี่านั�น 

และต�อำงได�ลงที่ะเบียนข้อำนำารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนกับฝ่ายกิจการนักเรียน 

 ๕. เมื�อำเข้�ามาในโรงเรียนแล�ว่นักเรียนจะอำย้่ในคว่ามด้แลข้อำงคร้ จะอำอำกไปีนอำกบริเว่ณโรงเรียนไม่ได� 

หากมีคว่ามจำาเป็ีนทีี่�จะอำอำกนอำกบริเว่ณโรงเรียนต�อำงข้อำอำนุญาตคร้เว่ร, คร้ทีี่�ปีรึกษาและรอำงผู้้�อำำานว่ยการกลุ่มบริหาร

งานกิจการนักเรียนก่อำนทุี่กครั�งและจะต�อำงได�รับอำนุญาตเท่ี่านั�นจึงจะอำอำกได� (แบบฟอำร์มทีี่�กลุ่มบริหารงานกิจการ

นักเรียน)

 ๖. นักเรียนต�อำงเข้�าพับคร้ทีี่�ปีรึกษาในคาบกิจกรรมโฮมร้ม (Home room) ตามวั่นและเว่ลาทีี่�สถาน

ศึึกษากำาหนดเพืั�อำรับการอำบรมหรือำตักเตือำนจากคร้ทีี่�ปีรึกษา ก่อำนเริ�มการเรียนทุี่กวั่น

 ๗. ปีระพัฤติตนให�เรียบร�อำยเหมาะสมกับวั่ยและสภาพัการเป็ีนนักเรียนโดยที่ำาตนให�อำย้�ในโอำว่าที่ เคารพั

เชืั้�อำฟังคำาสั�งสอำนแนะนำาข้อำงคร้ทุี่กท่ี่าน

 ๘. ไม่กล่าว่ว่าจาหยาบคาย มีคว่ามสภุาพัอ่ำอำนโยนตอ่ำบุคคลทัี่�ว่ไปี และระมดัระวั่งการปีฏบัิติตนต่อำเพัศึ

ตรงข้�ามตามกรอำบปีระเพัณีอัำนดีงามข้อำงไที่ย

 ๙. ไม่นำาอุำปีกรณ์เล่นการพันัน ไม่นำาบุหรี� หรือำสิ�งเสพัติดทุี่กชั้นิด ไม่พักพัาอำาวุ่ธ, เครื�อำงหนีบผู้ม,  

ปีลั�กไฟและไดร์เป่ีาผู้ม มาโรงเรียน

 ๑๐. การมาโรงเรียนในวั่นหยุด นักเรียนต�อำงปีฏิบัติ ดังนี� หากมาติดต่อำราชั้การนักเรียนต�อำงแต่งกา 

ในชุั้ดนักเรียน ถ�ามาที่ำางานพิัเศึษต�อำงแต่งกายให�เรียบร�อำยชุั้ดสุภาพั

 ๑๑. การที่ำาคว่ามเคารพัในห�อำงเรียน ให�นักเรียนปีฏิบัติ ดังนี�

  ๑๑.๑  เมื�อำคร้หรือำผู้้�ทีี่�คว่รเคารพัเข้�ามาในห�อำงเรียน หัว่หน�าหรือำผู้้�ทีี่�ที่ำาหน�าทีี่�แที่นบอำกที่ำาคว่าม

เคารพั “นักเรียนทั�งหมดตรง ทำาควัามเคารพ” นักเรียนทุี่กคนยนืขึ้�น ยกมือำขึ้�นไหว่�และกล่าว่คำาว่่า “สวััสดีครับ” 

สำาหรับนักเรียนชั้าย “สวััสดีค่ะ” สำาหรับนักเรียนหญิง 

  ๑๑.๒  เมื�อำคร้หรือำผู้้�ทีี่�คว่รเคารพัจะอำอำกจากห�อำงเรียน หัว่หน�าหรือำผู้้�ทีี่�ที่ำาหน�าทีี่�แที่นบอำกที่ำาคว่าม

เคารพั “นักเรียนทั�งหมด ทำาควัามเคารพ” นักเรียนทุี่กคนนั�งทีี่�โต๊ะ ยกมือำขึ้�นไหว่�และกล่าว่คำาว่่า “สวััสดีครับ” 

สำาหรับนักเรียนชั้าย “สวััสดีค่ะ” สำาหรับนักเรียนหญิง

  ๑๑.๓  เมื�อำมีธุระเข้�าพับคร้ ให�นักเรียนข้อำอำนุญาตทุี่กครั�ง และยืนด�านหน�าคร้ห่างพัอำปีระมาณ 

นักเรียนชั้ายยกมือำไหว่�หรือำโค�งคำานับ นักเรียนหญิงยกมือำไหว่� เมื�อำที่ำาธุระเสร็จให�ที่ำาคว่ามเคารพัเช่ั้นเดียว่กับ 

ตอำนเข้�าพับ
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  ๑๑.๔  การข้อำอำนุญาตเข้�าห�อำงเรียน ให�นักเรียนเข้�าปีระต้ด�านหน�าห�อำงเรียนและกล่าว่คำาว่่า 

“ขออนุญาตครับ (ค่ะ)” ให�คร้ได�ยิน นักเรียนชั้ายยกมือำไหว่�หรือำโค�งคำานับ นักเรียนหญิงยกมือำไหว่�

  ๑๑.๕  การข้อำอำนญุาตอำอำกนอำกห�อำงเรียนให�ข้อำอำนญุาตคร้ผู้้�สอำนพัร�อำมบอำกเหตผุู้ล เมื�อำคร้อำนุญาต

ให�นักเรียนชั้ายยกมือำไหว่�หรือำโค�งคำานับ นักเรียนหญิงยกมือำไหว่�

  ๑๑.๖  ทุี่กครั�งทีี่�พ้ัดคุยกับคร้ หรือำรับฟังการอำบรมข้ณะทีี่�นักเรียนอำย้ใ่นท่ี่ายืน นักเรียนต�อำงอำย้ใ่น

อำาการสำารว่ม ยืนในท่ี่าตรง หรือำพัักเข่้า มือำข้ว่าทัี่บมือำซ�ายด�านหน�าบริเว่ณเข็้มขั้ด

 ๑๒. การที่ำาคว่ามเคารพันอำกห�อำงเรียน ให�นักเรียนปีฏิบัติ ดังนี�

  ๑๒.๑  เมื�อำเดนิสว่นที่างกบัคร้หรือำผู้้�ทีี่�คว่รเคารพัให�หยดุที่ำาคว่ามเคารพัโดยหันหน�าไปีที่างคร้หรือำ

ผู้้�ทีี่�คว่รเคารพั ยืนตรงแล�ว่ยกมือำไหว่�

  ๑๒.๒  เมื�อำนักเรียนมีคว่ามจำาเป็ีนต�อำงเดินแซงอำอำกหน�าคร้หรือำผู้้�ทีี่�คว่รเคารพั ให�กล่าว่คำาว่่า  

“ขออนุญาตครับ (ค่ะ)” แล�ว่เดินก�มตัว่เล็กน�อำยพัอำงามผู่้านไปี

  ๑๒.๓  เมื�อำนักเรียนนั�งอำย้่มีคร้หรือำผู้้�ทีี่�คว่รเคารพัผู่้านมาให�ยืนตรงและปีฏิบัติโดยการยกมือำไหว่�

  ๑๒.๔  เมื�อำคร้ หรือำผู้้�ทีี่�คว่รเคารพัอำย้่กับทีี่� นักเรียนจะผู่้านไปีให�หยุดที่ำาคว่ามเคารพัโดยการ 

ยกมือำไหว่� แล�ว่จึงเดินผู่้านโดยการก�มตัว่เล็กน�อำย

  ๑๒.๕  ในข้ณะทีี่�นักเรียนขี้�จักรยาน หรือำจักรยานยนต์บนถนนสาธารณะผู่้านคร้หรือำผู้้�ทีี่�คว่รเคารพั

ให�ก�มศีึรษะเล็กน�อำย ในกรณีคับขั้นนักเรียนอำาจไม่ปีฏิบัติก็ได�

  ๑๒.๖  ถ�านักเรียนอำย้่ยานพัาหนะสาธารณะ เช่ั้นบนรถโดยสาร หรือำรถส่ว่นตัว่ ผู่้านคร้ หรือำผู้้�ทีี่�

คว่รเคารพั ให�นักเรียนอำย้่ในยานพัาหนะนั�นด�ว่ยอำาการสำารว่ม 

  ๑๒.๗  เมื�อำนักเรียนพับคร้ หรือำผู้้�ทีี่�คว่รเคารพัอำย่้นอำกบริเว่ณโรงเรียน นักเรียนคว่รแสดงอำอำกถึง

คว่ามเปี็นผู้้�มีวั่ฒนธรรมที่ี�ดี ด�ว่ยการแสดงคว่ามเคารพัหรือำกล่าว่ทัี่กที่าย “สวััสดีครับ (ค่ะ)” และอำาจที่ักที่าย

ปีราศึรัยตามสมคว่รแก่โอำกาส

 ๑๓. การปีฏิบัติตนเมื�อำนักเรียนอำย้่ในห�อำงเรียน ให�ปีฏิบัติ ดังนี�

  ๑๓.๑  ตั�งใจเรียน รักษามารยาที่ในการพ้ัดหรือำการแสดงอำอำก

  ๑๓.๒  ไม่กระที่ำาใดๆ อัำนเป็ีนการรบกว่นผู้้�อืำ�น

  ๑๓.๓  ระหว่่างเว่ลาเรียนหากปีรากฏคร้ยังไม่เข้�าสอำนเกิน ๑๐ นาทีี่ ให�หัว่หน�าห�อำงหรือำผู้้�ที่ำาหน�าทีี่�

แที่นแจ�งหัว่หน�ากลุ่มสาระนั�น หรือำฝ่ายวิ่ชั้าการ

  ๑๓.๔  ช่ั้ว่ยกันรักษาคว่ามสะอำาด จัดโต๊ะ เก�าอีำ� ให�เป็ีนระเบียบเรียบร�อำย 

  ๑๓.๕  ช่ั้ว่ยกันรักษาที่รัพัย์สมบัติข้อำงส่ว่นรว่ม สมบัติในห�อำงเรียนให�อำย้ใ่นสภาพัคงที่นถาว่ร

  ๑๓.๖  ไม่วิ่�งเล่น หรือำเล่นกีฬา เช่ั้น ตะกร�อำ ฟุตบอำล ปิีงปีอำง หรือำอืำ�นๆ ในห�อำงเรียนหรือำาคา 

รจนเกิดเสียงดังอึำกทึี่กครึกโครม

  ๑๓.๗  ไม่นำาอำาหาร เครื�อำงดื�ม ขึ้�นไปีรับปีระที่านบนอำาคารเรียน

  ๑๓.๘  ไม่ขี้ดเขี้ยนหรือำที่ำาเครื�อำงหมายใดๆ ทีี่�ผู้นัง หรือำโต๊ะเก�าอีำ�

  ๑๓.๙  อุำปีกรณ์หรือำเครื�อำงมือำต่างๆเมื�อำจะใชั้�ไม่เข้�าใจต�อำงถามคร้หรือำเจ�าหน�าทีี่�ก่อำนทุี่กครั�ง
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  ๑๓.๑๐ ห�ามเสยีบห้ฟัง บันทึี่กเสียง หรือำบันทึี่กภาพัใดๆ ข้ณะที่ี�คร้สอำนหรอืำอำบรม หรอืำการปีระชั้มุ

หรือำกิจกรรมใดๆ โดยไม่ได�รับอำนุญาต

๓.  การลาและการขาดเรียน
 ๑. นักเรียนทีี่�มามาเรียนต�อำงเขี้ยนจดหมายลาคร้ทัี่�งลาป่ีว่ยหรือำลากิจทุี่กครั�ง

 ๒. หากมาโรงเรียนแล�ว่จะลากลับบ�าน ต�อำงมีผู้้�ปีกครอำงมารับและลงชืั้�อำรับรอำงการนำานักเรียนอำอำกจาก

สถานศึึกษา หรือำมีหนังสือำผู้้�ปีกครอำงรับรอำงไปีแสดงต่อำรอำงผู้้�อำำานว่ยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

 ๓. ในกรณีลาป่ีว่ยหลายวั่น ต�อำงมีใบรับรอำงแพัที่ย์มายืนยันการลา

 ๔. หากนักเรียนข้าดเรียนติดต่อำกัน ๓ วั่น ผู้้�ปีกครอำงต�อำงรีบส่งหนังสือำหรือำแจ�งโรงเรียนที่ราบทัี่นทีี่ 

มิฉะนั�นโรงเรียนจะมอำบหมายคร้ทีี่�ปีรึกษาอำอำกติดตามหรือำส่งหนังสือำแจ�งไปียังผู้้�ปีกครอำง

 ๕. หากนักเรียนข้าดเรียนติดต่อำกัน ๗ วั่น โดยทีี่�ที่างโรงเรียนได�ส่งหนังสือำแจ�งไปียังผู้้�ปีกครอำงแล�ว่หรือำ

คร้ทีี่�ปีรึกษาอำอำกติดตามแล�ว่ผู้้�ปีกครอำงไม่มาติดต่อำหรือำแจ�งให�ที่างโรงเรียนที่ราบที่างโรงเรียนสามารถสั�งพััก 

การเรียนหรือำคัดชืั้�อำนักเรียนอำอำกจากที่ะเบียนเนื�อำงจากข้าดเรียนเป็ีนเว่ลานาน

๔.  การขอใบรับรองควัามปีระพฤติ 
 นักเรียนทีี่�จะข้อำใบรับรอำงคว่ามปีระพัฤติ ต�อำงกรอำกรายละเอีำยดแบบคำาร�อำงข้อำใบรับรอำงคว่ามปีระพัฤติ

ส่งกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ก่อำน ๑ วั่น พัร�อำมส่งร้ปีถ่ายข้นาด ๑.๕ นิ�ว่ หรือำข้นาด ๒ นิ�ว่ จำานว่น ๑ ร้ปี  

(ถ่ายมาแล�ว่ไม่เกิน ๖ เดือำน)

  - มีคะแนนคว่ามปีระพัฤติข้ณะทีี่�ข้อำเต็ม ๑๐๐ คะแนน  “คว่ามปีระพัฤติเรียบร�อำยดีมาก”

  - ถ้กตัดคะแนนคว่ามปีระพัฤติตั�งแต่ ๑๐ คะแนน   “คว่ามปีระพัฤติเรียบร�อำยดี”

  - ถ้กตัดคะแนนคว่ามปีระพัฤติตั�งแต่ ๒๐ คะแนน   “คว่ามปีระพัฤติเรียบร�อำย”

  - ถ้กตัดคะแนนคว่ามปีระพัฤติตั�งแต่ ๓๐ คะแนน   “คว่ามปีระพัฤติพัอำใชั้�”

  - ถ้กตัดคะแนนคว่ามปีระพัฤติตั�งแต่ ๔๐ คะแนน   “ไม่อำอำกใบรับรอำงคว่ามปีระพัฤติให�”

๕.  กำาหนดคะแนนควัามปีระพฤตินักเรียนตามควัามผิด
 ๕.๑ คว่ามผิู้ดขั้�นเบา ตัดคะแนนคว่ามปีระพัฤติแต่ละคว่ามผิู้ดไม่เกิน ๑๐ คะแนน ได�แก่

  (๑) มาโรงเรียนสายไม่มีเหตุผู้ลอัำนสมคว่ร

  (๒) ไม่เข้�าแถว่

  (๓) ไม่เข้�าโฮมร้ม

  (๔) หลีกเลี�ยงกิจกรรมทีี่�โรงเรียนกำาหนดให�เข้�าร่ว่ม

  (๕) นำาอำาหารหรือำเครื�อำงดื�มไปีรับปีระที่านบนอำาคารเรียน หรือำห�อำงเรียน

  (๖) ซื�อำอำาหารนอำกรั�ว่โรงเรียน

  (๗) ส่งเสียงดังอึำกทึี่กในห�อำงเรียน
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  (๘) กล่าว่ว่าจาไม่สุภาพั หยาบคาย

  (๙) แต่งกายผิู้ดระเบียบ

  (๑๐) เข้�าเรียนชั้�าเกิน ๕ นาทีี่ หลังคร้สอำน

  (๑๑) จอำดรถจักรยานหรือำจักรยานยนต์นอำกเข้ตกำาหนด

  (๑๒) ใชั้�กระเป๋ีาแฟชัั้�น

  (๑๓) เจาะห้และใส่ต่างห้

  (๑๔) ทิี่�งข้ยะไม่ถ้กทีี่�

  (๑๕) นำาโที่รศัึพัท์ี่มือำถือำ เครื�อำงเล่น MP3 MP4 หรือำอืำ�นๆทีี่�มีลักษณะคล�ายกันมาโรงเรียน

  (๑๖) ใชั้�เครื�อำงปีระดับมีราคา และไม่เหมาะสมกับการเป็ีนนักเรียน

  (๑๗) อ่ำานหนังสือำนิยาย หนังสือำการ์ต้นในเว่ลาเรียน

  (๑๘) สว่มใส่รอำงเที่�าขึ้�นบนอำาคารเรียน

  (๑๙) สว่มใส่หมว่ด หรือำอืำ�นๆ ทีี่�มีลักษณะคล�ายกัน

  (๒๐) สว่มใส่เสื�อำแข้นยาว่ (ยกเว่�นในวั่นทีี่�มีอำากาศึหนาว่)

  (๒๑) นำาเครื�อำงดนตรี หรือำอืำ�นๆ ทีี่�มีลักษณะคล�ายกัน มาเล่นในสถานทีี่�ต่างๆจนเป็ีนทีี่�อึำกทึี่กรบกว่น

บุคคลอืำ�น จนก่อำให�เกิดคว่ามรำาคาญ

  (๒๒) เข้�าไปีเล่นบริเว่ณโรงจอำดรถโดยไม่ได�รับอำนุญาต

  (๒๓) อืำ�นๆ อำย้ใ่นดุลยพิันิจข้อำงกรรมการบริหารกิจการนักเรียน โดยคว่ามเห็นชั้อำบข้อำงผู้้�อำำานว่ยการ

โรงเรียน

 ๕.๒ คว่ามผิู้ดขั้�นปีานกลาง ตัดคะแนนคว่ามปีระพัฤติแต่ละคว่ามผิู้ดไม่เกิน ๒๕ คะแนน ได�แก่

  (๑) หนีโรงเรียน หรือำหนีชัั้�ว่โมงเรียน

  (๒) ปีีนรั�ว่เข้�าอำอำกโรงเรียน

  (๓) อำอำกนอำกบริเว่ณโรงเรียนโดยไม่ข้อำอำนุญาต

  (๔) ส้บบุหรี� หรือำมีบุหรี�ไว่�ครอำบครอำง

  (๕) เล่นการพันัน หรือำมีอุำปีกรณ์ไว่�ครอำบครอำง รว่มทัี่�งสนับสนุนการเล่นพันันและผู้้�ด้

  (๖) กลั�นแกล�ง รังแก หรือำข่้มข่้้บุคคลอืำ�น

  (๗) มีหนังสือำลามก หรือำคลิปีลามกในครอำบครอำง

  (๘) ปีลอำมแปีลงเอำกสารหรือำลายมือำผู้้�อืำ�น

  (๙) ซอำยผู้ม ตกแต่งผู้มผิู้ดระเบียบ แต่งหน�า

  (๑๐) ให�การเท็ี่จ ปิีดบัง บ่ายเบี�ยง ไม่ยอำมรับต่อำหลักฐาน หรือำการซัดที่อำด

  (๑๑) ลักที่รัพัย์เล็กๆน�อำยๆแบบไม่เจตนาหรือำว่างแผู้นไว่�ก่อำน

  (๑๒) ขี้ดเขี้ยนโต๊ะ เก�าอีำ� หรือำผู้นัง

  (๑๓) อำอำกนอำกเคหะสถานเกินเว่ลา ๒๒.๐๐ น. เที่ี�ยว่เร่ร่อำนมั�ว่สุมตามบ�านเพืั�อำน ทีี่�อืำ�นๆ  

ทีี่�สาธารณะ และสถานเริงรมย์
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 ๕.๓ คว่ามผิู้ดขั้�นหนัก ตัดคะแนนคว่ามปีระพัฤติแต่ละคว่ามผิู้ดไม่เกิน ๓๕ คะแนน ได�แก่

  (๑) ยุยงหรือำที่ำาให�เกิดคว่ามแตกแยกสามัคคี

  (๒) กระด�างกระเดื�อำงต่อำคร้ แสดงกิริยาไม่สุภาพั ขั้ดขื้น ขั้ดข้ว่าง คร้อำาจารย์ทีี่�ปีฏิบัติหน�าทีี่�โดยชั้อำบ

  (๓) ดื�มสุราหรือำเสพัสารเสพัติดให�โที่ษ (กัญชั้า ยาบ�า สารระเหย เป็ีนต�น) หรือำมีไว่�ในครอำบครอำง

  (๔) มีพัฤติกรรมช้ั้�สาว่

  (๕) ที่ำาลายที่รัพัย์สินข้อำงโรงเรียนหรือำข้อำงบุคคลอืำ�น

 ๕.๔ คว่ามผิู้ดขั้�นรุนแรงตัดคะแนนคว่ามปีระพัฤติแต่ละคว่ามผิู้ดตั�งแต่ ๔๐ คะแนนขึ้�นไปี ได�แก่

  (๑) ลักที่รัพัย์โดยมีการว่างแผู้นไส�ก่อำน หรือำรับข้อำงโจร

  (๒) ก่อำการที่ะเลาะวิ่ว่าที่ทัี่�งในและนอำกโรงเรียน

  (๓) พักพัาอำาวุ่ธเข้�ามาในโรงเรียน และหรือำนำาอำาวุ่ธไปีที่ำาร�ายคนอืำ�น

  (๔) ปีระพัฤติชัั้�ว่อำย่างร�ายแรง หรือำกระที่ำาการใดๆ ทีี่�นำาคว่ามเสื�อำมเสียมาส่้โรงเรียน

๖.  การออกนอกบริเวัณโรงเรียน
 ข้�อำ ๑ นักเรียนจะข้อำอำอำกนอำกบริเว่ณโรงเรียนได�เฉพัาะกรณีจำาเป็ีนอำย่างยิ�งเท่ี่านั�นโดยการพิัจารณา 

ข้อำผู้้�ให�อำนุญาต (คร้ปีระจำาวิ่ชั้า, คร้เว่รปีระจำาวั่น, คร้กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและรอำงผู้้�อำำานว่ยการ 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน)

   ๑.๑ การข้อำอำนุญาตไปีธนาคารจะอำนุญาตเฉพัาะตอำนพัักกลางวั่นเท่ี่านั�นและนักเรียนทีี่�ข้อำอำนุญาต

อำอำกไปีจะต�อำงนำาหลักฐานการติดต่อำธนาคารมาอำ�างอิำงทุี่กครั�ง

   ๑.๒ การข้อำอำนุญาตไปีไปีรษณีย์จะอำนุญาตเฉพัาะภาคบ่ายเท่ี่านั�น และนักเรียนทีี่�ข้อำอำนุญาต

อำอำกไปีจะต�อำงนำาหลักฐานการติดต่อำไปีรษณีย์มาอำ�างอิำงทุี่กครั�ง

   ๑.๓ การข้อำอำนุญาตไปีเอำางาน หรือำซื�อำข้อำงจะไม่อำนุญาตให�อำอำกไปีโดยเด็ดข้าด

 ข้�อำ ๒ การข้อำอำนุญาตอำอำกนอำกบริเว่ณโรงเรียนต�อำงดำาเนินการตามขั้�นตอำน ดังนี�

   ๒.๑ ให�นักเรียนไปีรับแบบบันทึี่กข้อำอำนุญาต ทีี่�ห�อำงกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนพัร�อำมกรอำก

แบบบันทึี่กข้อำอำนุญาต แล�ว่ไปีดำาเนินการข้อำอำนุญาตต่อำบุคคลตามลำาดับ ดังนี�

     ๒.๑.๑ คร้ปีระจำาวิ่ชั้า

     ๒.๒.๒ คร้เว่รปีระจำาวั่น

     ๒.๒.๓ คร้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

   ๒.๒ เมื�อำได�รับอำนุญาตแล�ว่ ให�นักเรียนนำาแบบบันทึี่กข้อำอำนุญาตติดตัว่ไปีด�ว่ย

   ๒.๓ เมื�อำที่ำาธุระเสร็จให�นำาใบบันทึี่กข้อำอำนุญาตมาส่งทีี่�ห�อำงกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

   ๒.๔ กรณีทีี่�กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนอำนุญาตและให�คว่ามสะดว่กเป็ีนกรณีพิัเศึษ คือำ

     ๒.๔.๑ ผู้้�ปีกครอำงมาข้อำรับนักเรียนด�ว่ยตัว่เอำง

     ๒.๔.๒ นักเรียนป่ีว่ยหรือำไม่สบาย เจ�าหน�าทีี่�พัยาบาลมีคว่ามเห็นให�กลับบ�าน
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๗.  การนำารถมาโรงเรียน
 เพืั�อำให�นักเรียนเป็ีนผู้้�มีวิ่นัยในการขั้บขี้�ใชั้�ถนนอำย่างมีนำ�าใจโรงเรียนจึงกำาหนดแนว่ปีฏิบัติ ดังนี�

 ๑. รถทีี่�นำามาโรงเรียน ได�แก่

  ๑.๑ รถจักรยาน

  ๑.๒ รถจักรยานยนต์ ทีี่�ไม่แต่งท่ี่อำไอำเสีย และที่ำาให�เกิดเสียงดัง

 ๒. นักเรียนต�อำงสว่มหมว่กนิรภัยทัี่�งผู้้�ขั้บและผู้้�ซ�อำนที่�าย รถจักรยานยนต์ทีี่�นำามาต�อำงมาลงที่ะเบียน 

ข้อำอำนุญาตกับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 ๓. ต�อำงนำารถมาจอำดทีี่�บริเว่ณโรงรถจอำดรถทีี่�โรงเรียนจัดให�เท่ี่านั�น 

 ๔. เมื�อำนำารถมาจอำดในโรงรถแล�ว่ ต�อำงไม่เข้�าไปีเล่นโรงจอำดรถโดยเด็ดข้าด หากมีคว่ามจำาเป็ีนต�อำง 

ข้อำอำนุญาตผู้้�ด้แลทุี่กครั�ง

 ๕. ห�ามนำารถอำอำกจากบริเว่ณจอำดรถก่อำนได�รับอำนุญาตจากผู้้�ด้แล หรือำก่อำนเว่ลาเลิกเรียน

 ๖. ต�อำงให�นักเรียนทีี่�เดินกลับบ�านเดินอำอำกโรงเรียนให�หมดก่อำน ค่อำยนำารถอำอำกนอำกโรงเรียนเพืั�อำกลับบ�าน 

โดยการขี้�ตามถนน

 ๗. นักเรียนต�อำงขั้บขี้�ยานพัาหนะด�ว่ยคว่ามระมัดระวั่ง

๘.  การใช้ั้โรงอาหารและมารยาทในการรับปีระทานอาหาร เพื�อให้เกิดควัามเป็ีนระเบียบ นักเรียน

จะต้องปีฏิบัติ ดังนี�
 ๑. ให�นักเรียนเข้�าแถว่ซื�อำอำาหารตามลำาดับก่อำนหลัง โดยการเข้�าแถว่

 ๒. ไม่รีบร�อำนในการรับปีระที่านอำาหาร และไม่ขึ้�นไปีนั�งยอำงๆ บนโต๊ะหรือำเก�าอีำ�โดยเด็ดข้าด

 ๓. ไม่พ้ัดคุยกันเสียงดังในข้ณะรับปีระที่านอำาหาร

 ๔. เมื�อำรับปีระที่านอำาหารเสร็จ นักเรียนนำาภาชั้นะใส่อำาหารไปีว่างในทีี่�ๆจัดเตรียมไว่�ให�

 ๕. ไม่นำาอำาหารหรือำเครื�อำงดื�มอำอำกไปีรับปีระที่านนอำกโรงอำาหาร

 ๖. ไม่เข้�าไปีซื�อำอำาหาร และเครื�อำงดื�มในโรงอำาหารนอำกเหนือำเว่ลาทีี่�โรงเรียนกำาหนด

๙. การใช้ั้ห้องนำ�าห้องส้วัม 
 ๑. ห�ามขี้ดเขี้ยนฝาผู้นังห�อำงนำ�า ห�อำงส�ว่ม

 ๒. ไม่ส้บบุหรี�ในห�อำงนำ�า และไม่คว่รอำย้ใ่นห�อำงนำ�านานเกินคว่ร

 ๓. เมื�อำใชั้�ห�อำงนำ�า ห�อำงส�ว่มแล�ว่ ต�อำงที่ำาคว่ามสะอำาดให�ดีทีี่�สุดทุี่กครั�ง

๑๐.  การบริการ “งานห้องสมุด”
 ๑. เปิีดบริการระหว่่างเว่ลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ในวั่นราชั้การ

 ๒. ผู้้�มีสิที่ธ์ิใชั้�ห�อำงสมุด
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  - นักเรียน คร้ และผู้้�สนใจ

  - เฉพัาะสมาชิั้กห�อำงสมุดมีสิที่ธ์ิยืมหนังสือำได�

 ๓. สมาชิั้กห�อำงสมุด

  - นักเรียน คร้โรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี สมัครเป็ีนสมาชิั้ก โดยใชั้�ร้ปีถ่ายข้นาด 

๑ - ๒ นิ�ว่ จำานว่น ๑ ร้ปี สมัครภายในภาคเรียนทีี่� ๑ 

 ๔. การใชั้�บัตรสมาชิั้ก

  - แสดงบัตรทุี่กครั�งทีี่�มีการยืมและคืนหนังสือำ

  - บัตรสมาชิั้กหายปีรับ ๑๐ บาที่ ก่อำนอำอำกบัตรใหม่

  - สิ�นปีีการศึึกษาส่งบัตรสมาชิั้กคืนห�อำงสมุด

  -  ใชั้�บัตรสมาชิั้กคนอืำ�นในการยืม จะถ้กริบบัตรทัี่นทีี่

 ๕ การยืม - ส่งหนังสือำ

  - นักเรียนยืมหนังสือำในครอำบครอำงได�ไม่เกินคนละ ๕ เล่ม ต่อำ ๗ วั่น

  - คร้ยืมหนังสือำในครอำบครอำงได�ไม่เกินคนละ ๑๐ เล่ม ต่อำ ๗ วั่น

  - ส่งหนังสือำเกินกำาหนดจะถ้กปีรับวั่นละ ๑ บาที่ต่อำเล่ม ถ�าปีรับหนังสือำจอำงปีรับชัั้�ว่โมงละ ๑ บาที่

ต่อำ ๑ เล่ม

  - หนังสือำหายปีรับตามราคาปีกหนังสือำ และเพิั�มค่าวั่สดุอีำก ๒๕ บาที่

  - การส่งหนังสือำต�อำงมีลายเซ็นรับข้อำงเจ�าหน�าทีี่�ในบัตรสมาชิั้กจึงจะสมบ้รณ์

 ๖. บริการข้อำงห�อำงสมุด

  - บริการให�ยืมหนังสือำ

  - บริการตอำบคำาถามและช่ั้ว่ยการค�นคว่�า

  - บริการ Internet 
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ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

ว่ัาด้วัย การพกพาโทรศัึพท์เคลื�อนที� มาโรงเรียน พ.ศึ. ๒๕๖๒

 สภาพัปัีจจุบันการใชั้�เที่คโนโลยีมีคว่ามจำาเป็ีนต่อำการเรียนการสอำน และการติดต่อำปีระสานงานระหว่่าง

คร้กับนักเรียน หรือำ ผู้้�ปีกครอำงกับนักเรียน โที่รศัึพัท์ี่เคลื�อำนทีี่�จึงมีคว่ามจำาเป็ีนสำาหรับนักเรียน ในข้ณะเดียว่กัน 

ถ�านักเรียนนำามาใชั้�ในที่างที่ี�ไม่ถ้กต�อำง ก็ย่อำมไม่เกิดผู้ลดีกับนักเรียน จะส่งผู้ลกระที่บต่อำการเรียน พัฤติกรรม 

คว่ามปีลอำดภัยในชีั้วิ่ต และที่รัพัย์สิน

 เพืั�อำให�เกิดปีระโยชั้น์กับนักเรียน ผู้้�ปีกครอำง และป้ีอำงกันปัีญหาต่างๆ ทีี่�อำาจจะเกิดขึ้�นกับนักเรียนและ

โรงเรียน โรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี จึงอำนุญาตให�นักเรียนนำาโที่รศัึพัท์ี่เคลื�อำนทีี่�มาโรงเรียนได� 

แต่นักเรียนจะต�อำงปีฏบัิติตามระเบียบข้อำงโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี ว่่าด�ว่ย การพักพัาโที่รศึพััท์ี่

เคลื�อำนทีี่�มาโรงเรียน พั.ศึ. ๒๕๖๒ อำย่างเคร่งครัด ดังนี�

 ข้�อำ ๑. ระเบียบนี�เรียกว่่า “ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี ว่่าด�ว่ย การพักพัา

โที่รศัึพัท์ี่เคลื�อำนทีี่�มาโรงเรียน พั.ศึ. ๒๕๖๒” 

 ข้�อำ ๒. ให�ใชั้�ระเบียบนี� ตั�งแต่วั่นทีี่� ๗ พัฤษภาคม พั.ศึ. ๒๕๖๒ เป็ีนต�นไปี

 ข้�อำ ๓. ระเบียบใดๆ ทีี่�ขั้ดกับ “ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ว่ัาด้วัย  

การพกพาโทรศัึพท์เคลื�อนที�มาโรงเรียน พ.ศึ. ๒๕๖๒” นี� ให�ใชั้� “ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึึกษาพัฒนาการ 

อุดรธานี ว่ัาด้วัย การพกพา โทรศัึพท์เคลื�อนที�มาโรงเรียน พ.ศึ. ๒๕๖๒” นี�แที่น

 ข้�อำ ๔. ในระเบียบโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี ว่่าด�ว่ย การพักพัาโที่รศัึพัท์ี่เคลื�อำนทีี่�

มาโรงเรียน พั.ศึ.๒๕๖๒ นี�

   ๔.๑ โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี 

   ๔.๒ นักเรียน หมายถึง นักเรียนทุี่กคนทีี่�กำาลังศึึกษาอำย้ ่ณ โรงเรียนเตรยีมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ 

อุำดรธานี

   ๔.๓ ผู้้�ปีกครอำง หมายถึง บิดา มารดา หรือำ บุคคลทีี่�ลงชืั้�อำมอำบตัว่นักเรียนไว่�กับโรงเรียน 

เตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี ในวั่นทีี่�มอำบตัว่นักเรียน

   ๔.๔ โที่รศัึพัท์ี่ หมายถึง โที่รศัึพัท์ี่เคลื�อำนทีี่� หรือำ อุำปีกรณ์อิำเลคที่รอำนิกส์อืำ�นๆ ทีี่�มีลักษณะ 

การใชั้�งานในลักษณะเดียว่กัน รว่มถึงแบตเตอำรี�สำารอำง

 ข้�อำ ๕. นักเรียนทีี่�นำาโที่รศัึพัท์ี่ มาโรงเรียน จะต�อำงปีฏิบัติดังนี�

   ๕.๑ การนำาโที่รศัึพัท์ี่มาโรงเรียนเพืั�อำใชั้�ปีระกอำบการเรียนการสอำน เท่ี่านั�น 
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   ๕.๒ ถ�ามีคว่ามจำาเปี็นจะต�อำงใชั้�โที่รศึัพัท์ี่ ติดต่อำสื�อำสารกับผู้้�ปีกครอำง จะต�อำงใชั้�ก่อำนเข้�าแถว่

เคารพัธงชั้าติและหลังเลิกเรียนเท่ี่านั�น

   ๕.๓ การใชั้�โที่รศัึพัท์ี่ ติดต่อำ สื�อำสาร กับ บุคคลภายนอำกทีี่�ไม่ใช่ั้ผู้้�ปีกครอำง จะต�อำงใชั้�เมื�อำ 

อำอำกนอำกบริเว่ณโรงเรียนแล�ว่เท่ี่านั�น

   ๕.๔ ในข้ณะทีี่�อำย้่ในห�อำงเรียน / ห�อำงพิัเศึษ / ห�อำงสอำบ ห�ามนักเรียนเปิีดเครื�อำงโที่รศัึพัท์ี่ 

โดยเด็ดข้าด ยกเว่�น ได�รับอำนุญาตจากคร้ผู้้�สอำนในคาบเรียนนั�นๆ

   ๕.๕ ในข้ณะทีี่�อำย้ใ่นโรงเรียน ห�ามใชั้�โที่รศัึพัท์ี่เพืั�อำวั่ตถุปีระสงค์อืำ�น ๆ  นอำกจากใชั้�ปีระกอำบการ

เรียนการสอำน และติดต่อำกับผู้้�ปีกครอำงเท่ี่านั�น

   ๕.๖ หากนักเรียนมีคว่ามจำาเป็ีนจะต�อำงติดต่อำ สื�อำสาร กับผู้้�ปีกครอำง ให�ข้อำอำนุญาต จากคร้ 

ผู้้�สอำน หรือำคร้ทีี่�สามารถติดต่อำได�ในข้ณะเว่ลานั�น พ้ัดบริเว่ณทีี่�เปิีดเผู้ย นั�งพ้ัดปีระจำาทีี่�ทีี่�เหมาะสม ไม่เดินพ้ัด

   ๕.๗ ไม่อำนุญาตให�นักเรียนเสียบชั้าร์ตแบตเตอำรี�โที่รศัึพัท์ี่และแบตเตอำรี�สำารอำงในห�อำงเรียนและ

ในสถานศึึกษา

   ๕.๘ หากนักเรียนกระที่ำาผิู้ด ตามข้�อำ ๕.๑- ๕.๗ ข้�อำหนึ�งข้�อำใด จะถ้กยึดโที่รศัึพัท์ี่ แล�ว่นำามา

เก็บไว่�ทีี่�กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็ีนระยะเว่ลา ๗ วั่นที่ำาการ และตัดคะแนนคุณลักษณะอำันพึั�งปีระสงค์  

๒๕ คะแนน และคืนให�ผู้้�ปีกครอำง จะต�อำงมาข้อำรับคืนและจะต�อำงมีหลักฐานปีระจำาตัว่ทีี่�ที่างราชั้การอำอำกให�  

ถ�าที่ำาคว่ามผิู้ดครั�งทีี่� ๒ จะถ้กยึดโที่รศัึพัท์ี่ แล�ว่นำามาเก็บไว่�ทีี่�กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็ีนระยะเว่ลา ๓๐ วั่น

ที่ำาการ และตัดคะแนนคุณลักษณะอัำนพึั�งปีระสงค์ ๓๐ คะแนน และคืนให�ผู้้�ปีกครอำง จะต�อำงมาข้อำรับคืนและ 

จะต�อำงมีหลักฐานปีระจำาตัว่ทีี่�ที่างราชั้การอำอำกให�

   ๕.๙ กรณีทีี่�นักเรียนใชั้�โที่รศัึพัท์ี่เคลื�อำนทีี่� ส่งข้�อำคว่ามในสังคมอำอำนไลน์ทุี่กปีระเภที่ ถ่ายภาพั 

เผู้ยแพัร่ ที่ำาให�โรงเรียนเสื�อำมเสียชืั้�อำเสียง จะถ้กตัดคะแนนคุณลักษณะอัำนพึั�งปีระสงค์ ๕๐ คะแนน 

   ๕.๑๐ กรณีทีี่�นักเรียน สร�าง เผู้ยแพัร่ ส่งข้�อำคว่ามอัำนเป็ีนเท็ี่จ หรือำกระที่ำาคว่ามผิู้ดตามพัระราชั้

บัญญัติ ว่่าด�ว่ยการกระที่ำาคว่ามผิู้ดเกี�ยว่กับคอำมพัว่เตอำร์ พั.ศึ. ๒๕๖๐ ที่ำาให�ผู้้�อืำ�นเสียหาย หรือำได�รับผู้ลกระที่บ 

ทัี่�งด�านร่างกาย จิตใจ หรือำ โรงเรียนจะไม่รับผิู้ดชั้อำบใดๆ ทัี่�งสิ�น จะถ้กตัดคะแนนคุณลักษณะอัำนพึั�งปีระสงค์  

๕๐-๙๐ คะแนน

   ๕.๑๑ ให�นักเรียนผู้้�พักพัา เก็บรักษาโที่รศัึพัท์ี่เคลื�อำนทีี่�หรือำอิำเลคที่รอำนิกส์อืำ�น ๆ ให�ปีลอำดภัย 

หากเกิดกรณีเครื�อำงโที่รศัึพัท์ี่ หรือำอุำปีกรณ์ปีระกอำบ ข้อำงนักเรียนคนหนึ�งคนใด ส้ญหาย และหาผู้้�รับผิู้ดชั้อำบไม่ได� 

ที่างโรงเรียนจะไม่รับผิู้ดชั้อำบใดๆ ทัี่�งสิ�น 

   ทัี่�งนี� ให�รอำงผู้้�อำำานว่ยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน รักษาการให�เป็ีนไปีตามระเบียบนี�

     ปีระกาศึ ณ วั่นทีี่� ๗ พัฤษภาคม พั.ศึ. ๒๕๖๒
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ระเบัียบั
โรงเรียนเตรยีมอุดุมศึกึษาพัฒันาการ อุดุรธานี

ว่าด�วยการคำุมประพัฤตินักเรียน พั.ศึ. ๒๕๕๘

 เพืั�อำให�การศึึกษาเป็ีนไปีตาม พัระราชั้บัญญัติการศึึกษาแห่งชั้าติ พั.ศึ. ๒๕๔๒ แก�ไข้เพิั�มเติม (ฉบับทีี่� ๒) 

พั.ศึ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับทีี่� ๓) พั.ศึ. ๒๕๕๓ โดยอำาศัึย มาตรา ๖ ว่่าด�ว่ย การจัดการศึึกษาต�อำงเพืั�อำเป็ีนการพััฒนา

คนไที่ยให�เป็ีนมนุษย์ทีี่�สมบ้รณ์ทัี่�งร่างกาย จิตใจ สติปัีญญา คว่ามร้� และคุณธรรม มีจริยธรรมและวั่ฒนธรรม 

ในการดำารงชีั้วิ่ตและสามารถอำย้่ร่ว่มกับผู้้�อืำ�นอำย่างมีคว่ามสุข้ 

 เพืั�อำให�นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี เป็ีนนักเรียนทีี่�มีระเบียบวิ่นัย มีคว่าม

ปีระพัฤตทีิี่�ดีงามสอำดคล�อำงกบัระเบยีบกระที่รว่งศึึกษาธกิาร ว่่าด�ว่ยการลงโที่ษนกัเรียนและนกัศึึกษา พั.ศึ. ๒๕๔๘ 

และระเบียบกกระที่รว่งศึึกษาธิการว่่าด�ว่ยการลงโที่ษนักเรียนและนักศึึกษา (ฉบับทีี่� ๒) พั.ศึ. ๒๕๕๐ โรงเรียน

เตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานีจึงปีระกาศึยกเลิกระเบียบโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี 

(ฉบับทีี่� ๑) พั.ศึ. ๒๕๔๙ และระเบียบอืำ�นใดข้อำงโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี ทีี่�ขั้ดต่อำระเบียบนี� 

ให�ใชั้�ระเบียบนี�แที่น 

 ข้�อำ ๑  ระเบียบนี�ให�ชืั้�อำว่่า “ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานีว่่าด�ว่ยการคว่บคุม

คว่ามปีระพัฤตินักเรียน พั.ศึ. ๒๕๕๘”

 ข้�อำ ๒ ให�ยกเลิกระเบียบโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานีว่่าด�ว่ยการคว่บคุมคว่ามปีระพัฤติ 

พั.ศึ. ๒๕๔๙

 ข้�อำ ๓  ให�ใชั้�ระเบียบนี�ตั�งแต่วั่นทีี่�ปีระกาศึเปี็นต�นไปีระเบียบโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ 

อุำดรธานีฉบับใดทีี่�ขั้ดหรือำแย�งกับระเบียบนี�ให�ใชั้�ระเบียบนี�แที่น

 ข้�อำ ๔  ในระเบียบนี� 

   ๑. โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี อำำาเภอำบ�านผืู้อำ จังหวั่ด

อุำดรธานี สังกัดสำานักงานเข้ตพืั�นทีี่�การศึึกษาอุำดรธานี เข้ต ๒๐

   ๒. ผ้่อำานวัยการ หมายถึง ผู้้�อำำานว่ยการโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี

   ๓. รองผ้่อำานวัยการ หมายถึง รอำงผู้้�อำำานว่ยการโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี

   ๔. หัวัหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน หมายถึง หัว่หน�ากลุ่ม (หัว่หน�าฝ่ายเดิม) ทีี่�ได�รับ

แต่งตั�งมอำบหมายจากที่างโรงเรียนให�ปีฏิบัติหน�าทีี่�และรับผิู้ดชั้อำบ

   ๕. คร่ หมายถึง บุคคลทีี่�ได�รับใบอำนุญาตให�สอำนหรือำบุคคลทีี่�มีใบปีระกอำบวิ่ชั้าชีั้พัคร้ รว่มถึง

บุคลากรทีี่�ปีฏิบัติหน�าทีี่�การสอำนในโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี

   ๖. นักเรียน หมายถึง ผู้้�ทีี่�กำาลังศึึกษาอำย้่ในโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี
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   ๗. หัวัหน้าระดับ หมายถึง คร้ทีี่�ได�รับแต่งตั�งมอำบหมายจากโรงเรียนให�ปีฏบัิติหน�าทีี่�รับผิู้ดชั้อำบ

ให�คว่ามช่ั้ว่ยเหลือำคร้ ด้แลนักเรียนในระดับทีี่�ได�รับมอำบหมาย และกำาหนดให�

   ๘. หัวัหน้าอาคาร หมายถึง คร้ทีี่�ได�รับการแต่งตั�งมอำบหมายจากที่างโรงเรียนให�ปีฏิบัติหน�าทีี่�

รับผิู้ดชั้อำบด้แลอำาคาร ให�คว่ามช่ั้ว่ยเหลือำคร้ และนักเรียนในอำาคารทีี่�ได�รับมอำบหมาย และกำาหนดให� 

   ๙. คร่ที�ปีรึกษา หมายถึง คร้ทีี่�ได�รับมอำบหมายจากที่างโรงเรียนที่ำาหน�าทีี่�เป็ีนคร้ทีี่�ปีรึกษา 

นักเรียนปีระจำาชัั้�นและห�อำง ให�คำาแนะนำาด�านวิ่ชั้าการ ด�านกิจกรรม และด�านอืำ�นๆ 

   ๑๐. คร่ที�ปีรึกษาสภานักเรียน หมายถึง คร้ทีี่�ได�รับการแต่งตั�งจากที่างโรงเรียนที่ำาหน�าทีี่�เป็ีน 

ทีี่�ปีรึกษาสภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน เพืั�อำให�คำาแนะนำาที่างวิ่ชั้าการ ด�านกิจกรรม และด�านอืำ�นๆ

   ๑๑. คร่แนะแนวั หมายถึง คร้ทีี่�ได�รับการแต่งตั�งให�ปีฏิบัติหน�าทีี่�เป็ีนผู้้�ให�คำาปีรึกษาแก่นักเรียน 

รว่บรว่มข้�อำม้ลนักเรียน แนะแนว่ที่างด�านการศึึกษาต่อำ ด�านการปีระกอำบอำาชีั้พั และให�คว่ามช่ั้ว่ยเหลือำเมื�อำนักเรียน

เข้�ามาปีรึกษาเพืั�อำข้อำงคว่ามช่ั้ว่ยเหลือำ 

   ๑๒. สภานักเรียน หมายถึง สภานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี 

   ๑๓. ชุั้มนุม หมายถึง กลุ่มข้อำงนักเรียนทีี่�มีคว่ามสนใจในกิจกรรมอัำนเดียว่กัน ร่ว่มกันจัดตั�งขึ้�น

โดยคว่ามเห็นชั้อำบข้อำงที่างโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี

   ๑๔. พรรค หมายถึง กลุ่มข้อำงนักเรียนทีี่�มีแนว่คิดร่ว่มกัน ทีี่�จะสมัครเข้�ารับเลือำกตั�งเป็ีน 

คณะกรรมการสภานักเรียน เพืั�อำดำาเนินการเกี�ยว่กับสภานักเรียนตามระเบียบนี� 

   ๑๕. คณะสี หมายถึง คณะคร้และนกัเรียนทีี่�ได�รับคำาสั�งแต่งตั�งจากโรงเรียนให�อำย่้ในคณะสทีี่างโรงเรียน

เป็ีนผู้้�กำาหนดให� และร่ว่มดำาเนินกิจกรรมข้อำงคณะสีอัำนก่อำให�เกิดปีระโยชั้น์ส้งสุดข้อำงคร้และนักเรียนในคณะสี

   ๑๖. หม่่บ้านนักเรียน หมายถึง นักเรียนทีี่�อำย้่ในหม่้บ�านเดียว่กันทีี่�กำาลังศึึกษาอำย้�ในโรงเรียน

เตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี

   ๑๗. ผ้่ใหญ่บ้านนักเรียน หมายถึง นักเรียนทีี่�อำย้ใ่นหม่้บ�านเดียว่กันทีี่�กำาลังศึึกษาอำย้�ในโรงเรียน

เตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี ได�รับการแต่งตั�งจากโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี โดยวิ่ธี

การคัดเลือำก สรรหา หรือำการสมัครรับเลือำกตั�ง โดยวิ่ธีการที่างระบบปีระชั้าธิปีไตย 

   ๑๘. เครือข่ายผ้่ปีกครองนักเรียน หมายถึง ผู้้�ปีกครอำงข้อำงนักเรียนทีี่�กำาลังศึึกษาอำย้ใ่นโรงเรียน

เตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี ทีี่�ที่างโรงเรียนได�ปีระกาศึแต่งตั�ง 

   ๑๙. คร่เวัรปีระจำาวััน หมายถึง คร้ทีี่�ได�รับการแต่งตั�งมอำบหมายจากที่างโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษา

พััฒนาการ อุำดรธานีให�ปีฏิบัติหน�าทีี่�รับผิู้ดชั้อำบช่ั้ว่ยเหลือำด้แล นักเรียนทัี่�งในและนอำกโรงเรียน (ทัี่�งนี�คว่ามรว่ม

เฉพัาะคร้เว่รกลางวั่น)

   ๒๐. คร่เวัรรักษาควัามปีลอดภัย หมายถึง คร้ทีี่�ได�รับการแต่งตั�งจากโรงเรียนให�คว่ามช่ั้ว่ยเหลือำ 

ด้แลนักเรียน และคว่ามปีลอำดภัยในโรงเรียน (ทัี่�งนี�คว่ามรว่มเฉพัาะคร้เว่รกลางคืนและคร้เว่รทีี่�ปีฏิบัติหน�าทีี่�คร้ 

วั่นหยุดราชั้การและวั่นหยุดนักขั้ตฤกษ์)

   ๒๑. คร่ปีฏิบัติเวัรหน้าเสาธง หมายถึง คร้ทีี่�ได�รับมอำบหมายให�ปีฏิบัติหน�าทีี่�หน�าเสาธง ช่ั้ว่งเชั้�า

   ๒๒. นักการ หมายถึง ล้กจ�างปีระจำา ล้กจ�างชัั้�ว่คราว่หรือำคว่ามอืำ�นใดทีี่�รัฐ หรือำโรงเรียนเป็ีนผู้้�จ�าง

ปีฏิบัติหน�าทีี่�ตามคำาสั�งและแต่งตั�งจากที่างโรงเรียน มีหน�าทีี่�ด�านการให�บริการ ตามทีี่�ที่างโรงเรียนได�มอำบหมาย
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   ๒๓. ยาม หมายถึง เจ�าหน�าทีี่� ทีี่�ด้แลคว่ามปีลอำดภัยในสถานศึึกษา และให�บริการกับผู้้�ทีี่�ติดต่อำ

สอำบถามที่างโรงเรียนทัี่�งกลางวั่นและกลางคืน ตามระเบียบข้อำงกระที่รว่งศึึกษาธิการและระเบียบข้อำงที่างโรงเรียน

 ข้�อำ ๕  คณะกรรมการคว่บคุมคว่ามปีระพัฤติ หมายถึง ข้�าราชั้การคร้โรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ 

อุำดรธานีได�รับแต่งตั�งจากโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี 

   ๕.๑ รอำงผู้้�อำำานว่ยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

   ๕.๒ หัว่หน�ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

   ๕.๓ หัว่หน�าระดับชัั้�น

   ๕.๔ คร้แนะแนว่

   ๕.๕ อืำ�นๆ ตามทีี่�ได�รับการแต่งตั�ง

 ข้�อำ ๖  การลงโที่ษ หมายถึง การลงโที่ษนักเรียนทีี่�มีคว่ามปีระพัฤติผิู้ดระเบียบกฎกระที่รว่งศึึกษาธิการ

ว่่าด�ว่ยการลงโที่ษนกัเรียน พั.ศึ. ๒๕๔๗ ซึ�งอำอำกตามพัระราชั้บญัญัติคุ�มครอำงเดก็และเยาว่ชั้น พั.ศึ. ๒๕๔๖ มาตรา 

๖๕ ว่รรค ๓

 ข้�อำ ๗  ขั้�นการลงโที่ษแก่นักเรียนทีี่�กระที่ำาผิู้ด มี ๔ สถาน ดังนี�

   ๗.๑ ว่่ากล่าว่ตักเตือำน

   ๗.๒ ที่ำาทัี่ณฑ์์บน

   ๗.๓ ตัดคะแนนคว่ามปีระพัฤติ

   ๗.๔ ที่ำากิจกรรมเพืั�อำเปีลี�ยนพัฤติกรรม

     ๗.๔.๑ ปีรับเปีลี�ยนพัฤติกรรมโดยบำาเพ็ัญปีระโยชั้น์นอำกสถานศึึกษา

    ๗.๔.๒ ปีรับเปีลี�ยนพัฤติกรรมโดยย�ายสถานศึึกษา

 ข้�อำ ๘  การลงโที่ษตาม ( ข้�อำ ๗.๑ -๗.๓) ให�คร้ผู้้�สอำน คร้ทีี่�ปีรึกษาดำาเนินการลงโที่ษได� สำาหรับ 

(ข้�อำ ๗.๔.๒- ๗.๔.๒ ) ให�คณะกรรมการคว่บคุมคว่ามปีระพัฤติทีี่�ได�รับการแต่งตั�งเป็ีนผู้้�พิัจารณาดำาเนินการ

 ข้�อำ ๙  คะแนนคว่ามปีระพัฤติ หมายถึง คะแนนคว่ามปีระพัฤติทีี่�โรงเรียนให�แก่นักเรียนคนละ ๑๐๐ 

คะแนน เมื�อำนักเรียนเข้�ามาในโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี

 ข้�อำ ๑๐ ให�คร้ทุี่กคนมีสิที่ธิพิัจารณาให�คะแนนนักเรียนตามคว่ามผิู้ดและให�คะแนนตามระดับคว่ามดีแล�ว่

ส่งหลักฐานไปียังกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

 ข้�อำ ๑๑ การพิัจารณาคะแนนส่ว่นตัว่นักเรียนมีวิ่ธีดังนี�

   ๑๑.๑ ตั�งเกณฑ์์คะแนนคว่ามปีระพัฤติข้อำงนักเรียนแต่ละคนไว่� ๑๐๐ คะแนน

   ๑๑.๒  นักเรียนทุี่กคนมีที่ะเบียนปีระวั่ติคว่ามปีระพัฤติทีี่�กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

เพืั�อำรว่บรว่มคะแนนทีี่�ถ้กตัดหรือำเพิั�ม

   ๑๑.๓  คะแนนทีี่�ถ้ตัดหรือำเพิั�มจะสะสมเป็ีนรายปีีการศึึกษา

   ๑๑.๔  การหักคะแนนหรือำเพิั�มจะถ้กยกเลิกเมื�อำนักเรียนจบการศึึกษาแต่ละช่ั้ว่งชัั้�น

 ข้�อำ ๑๒  การที่ำาทัี่ณฑ์์บนส่งต่อำภายในหรือำส่งต่อำภายนอำกเป็ีนอำำานาจหน�าทีี่�ข้อำงผู้้�อำำานว่ยการโรงเรียน 

ในฐานะหัว่หน�าสถานศึึกษา 

 ข้�อำ ๑๓  พัฤติกรรมกระที่ำาคว่ามผิู้ดการลงโที่ษและการตัดคะแนนคว่ามปีระพัฤติพัฤติกรรมกระที่ำาผิู้ด 

แบ่งลักษณะคว่ามผิู้ดไว่�เป็ีนหมว่ดดังนี�
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๕๐

-

-

-

-

-

๕๐

-

-

๑. พฤติกรรมการแต่งกาย

 ๑.๑ แต่งชุั้ดนักเรียนไม่ปัีกชืั้�อำ นามสกุล และอัำกษรย่อำโรงเรียน

 ๑.๒ แต่งชุั้ดกีฬา/ชุั้ดพัละมาในวั่นทีี่�ไม่อำนุญาตให�สว่มใส่

 ๑.๓ ปีล่อำยชั้ายเสื�อำอำอำกนอำกกางเกง/กระโปีรง

 ๑.๔ ใส่เครื�อำงปีระดับมาโรงเรียน

 ๑.๕ ที่รงผู้มมีการ ดัด ย�อำม ซอำย ฯลฯ

 ๑.๖ ใชั้�เข็้มขั้ด ถุงเที่�า รอำงเที่�าผิู้ดระเบียบข้อำงโรงเรียน

 ๑.๗ ไว่�หนว่ด เครา แต่งหน�า กันคิ�ว่ เขี้ยนคิ�ว่

 ๑.๘ สักตามร่างกาย 

 ๑.๙ เจาะอำวั่ยว่ะผิู้ดสภาพัการเป็ีนนักเรียน เช่ั้น ลิ�น จม้ก คิ�ว่ ฯลฯ

๒. พฤติกรรมการมาสาย - ขาดเรียน

 ๒.๑ มาสายไม่ทัี่นเว่ลาเคารพัธงชั้าติ

 ๒.๒ ข้าดเรียนไม่ส่งใบลา

 ๒.๓ ข้าดเรียนติดต่อำกันเป็ีนเว่ลานานโดยไม่แจ�งสาเหตุ

 ๒.๔ ไม่ร่ว่มกิจกรรมหน�าเสาธง โดยการหลีกเลี�ยงไม่เข้�าร่ว่ม

๓. พฤติกรรมการเรียน

 ๓.๑ หนีคาบเรียนข้ณะทีี่�อำย้่ในเว่ลาเรียน

 ๓.๒ หนีคาบเรียนอำอำกไปีนอำกโรงเรียน

 ๓.๓ ไม่เข้�าร่ว่มกิจกรรมทีี่�ที่างโรงเรียนจัดขึ้�น

 ๓.๔ ไม่ตั�งใจเรียน / ไม่ส่งงาน / ที่ำากิจกรรมอืำ�นๆในข้ณะเรียน

 ๓.๕ ก่อำกว่นนักเรียนคนอืำ�นๆข้ณะเรียน

๔. พฤติกรรมการออกนอกบริเวัณโรงเรียน 

 ๔.๑ เดินเข้�าอำอำกโรงเรียนโดยไม่ได�รับอำนุญาต

 ๔.๒ ปีีนรั�ว่เข้�ามาโรงเรียนโดยไม่เข้�าที่างปีระต้

 ๔.๓ ปีีนรั�ว่อำอำกไปีนอำกบริเว่ณโรงเรียน

 ๔.๔ อำอำกนอำกบริเว่ณโรงเรียนโดยไม่ได�รับอำนุญาต

 ๔.๕ ปีลอำมลายมือำชืั้�อำเพืั�อำอำอำกนอำกบริเว่ณโรงเรียน

๕. พฤติกรรมการกระทำาควัามผิดทำานองช้่ั้สาวั

 ๕.๑ กระที่ำาอำนาจาร

 ๕.๒ แสดงอำาการจับมือำถือำแข้น 

พฤติกรรมและลักษณะการกระทำาควัามผิด
จำานวันคะแนนที�ตัด

ขั�นเบา ขั�นกลาง ขั�นหนัก ขั�นร้ายแรง

๕-๑๐

๕-๑๐

๕-๑๐

๕-๑๐

๕-๑๐

๕-๑๐

๕-๑๐

๕-๑๐

๕-๑๐

๕-๑๐

๑๐

๕-๑๐

๕-๑๐

๕-๑๐

๕-๑๐

๑๐

-

-

-

-

-

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

-

-

๒๐

๒๐

-

-

๒๐
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พฤติกรรมและลักษณะการกระทำาควัามผิด
จำานวันคะแนนที�ตัด

ขั�นเบา ขั�นกลาง ขั�นหนัก ขั�นร้ายแรง

 ๕.๓ อำย้ใ่นทีี่�ลับตาสอำงต่อำสอำงหรือำในสถานทีี่�ไม่เหมาะสม

 ๕.๔ มีพัฤติกรรมส่อำไปีในลักษณะค่้รัก

 ๕.๕ ชั้าย - หญิงอำย้่กินเป็ีนฉันสามี ภรรยา

 ๕.๖ พัยายามล่ว่งเกินที่างเพัศึ 

๖. พฤติกรรมการทะเลาะวิัวัาททำาร้ายร่างกายและพกพาอาวุัธ

 ๖.๑ ที่ะเลาะวิ่ว่าที่ในโรงเรียน

 ๖.๒ ที่ะเลาะวิ่ว่าที่นอำกโรงเรียน

 ๖.๓ นำาบุคคลภายนอำกมาที่ะเลาะวิ่ว่าที่ในโรงเรียน

 ๖.๔ อำย้่ร่ว่มในว่งที่ะเลาะวิ่ว่าที่ในโรงเรียน

 ๖.๕ อำย้่ร่ว่มว่งที่ะเลาะวิ่ว่าที่นอำกโรงเรียน

 ๖.๖ ที่ำาร�ายผู้้�อืำ�นจนได�รับบาดเจ็บ

 ๖.๗ ที่ำาร�ายผู้้�อืำ�นจนได�รับบาดเจ็บสาหัส

 ๖.๘ พักพัาอำาวุ่ธหรือำสิ�งทีี่�เป็ีนอำาวุ่ธมาโรงเรียน

 ๖.๙ พักอำาวุ่ธป้ีนมาโรงเรียน

๗. พฤติกรรมทำาลายทรัพย์สิน

  ๗.๑ ที่ำาลายที่รัพัย์สินผู้้�อืำ�น

  ๗.๒ ที่ำาลายที่รัพัย์สินข้อำงโรงเรียน

  ๗.๓ ขี้ดเขี้ยนผู้นัง โต๊ะ เก�าอีำ�หรือำผู้นังอำาคารเรียน ฯลฯ

๘. พฤติกรรมการควัามผิดเกี�ยวักับทรัพย์ 

 ๘.๑ ยืมสิ�งข้อำงผู้้�อืำ�นแล�ว่ไม่คืน

 ๘.๒ ฉ�อำโกง

 ๘.๓ ลักที่รัพัย์

 ๘.๔ กรรโชั้กที่รัพัย์หรือำข่้มข่้้ผู้้�อืำ�น

 ๘.๕ เล่นพันันไม่เอำาที่รัพัย์ 

 ๘.๖ เล่นการพันันเอำาที่รัพัย์ 

๙. พฤติกรรมการทำาควัามผิดเกี�ยวักับยาเสพติด 

 ๙.๑ พักบุหรี�มาโรงเรียน

 ๙.๒ พักสุรามาโรงเรียน

 ๙.๓ ส้บบุหรี�ในทีี่�ลับตาในโรงเรียน (ห�อำงนำ�า)

 ๙.๔ ส้บบุหรี� / ดื�มสุราในโรงเรียน

-

๑๐

-

-

-

-

-

๑๐

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๐

-

-

-

-

-

๑๐

-

-

-

๒๐

-

-

-

๒๐

-

-

-

๒๐

-

-

๒๐

-

๒๐

๒๐

๒๐

-

๒๐

-

-

๒๐

-

-

๒๐

๒๐

-

-

-

-

-

-

๓๐

๓๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๓๐

๔๐

-

๓๐

-

-

-

-

-

-

๑๐๐

๑๐๐

-

-

-

-

-

-

๕๐

-

๑๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๓๐
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พฤติกรรมและลักษณะการกระทำาควัามผิด
จำานวันคะแนนที�ตัด

ขั�นเบา ขั�นกลาง ขั�นหนัก ขั�นร้ายแรง

  ๙.๕ ส้บบุหรี� / ดื�มสุรานอำกโรงเรียนในเครื�อำงแบบนักเรียน

 ๙.๖ ส้บบุหรี� / ดื�มสุรา นอำกโรงเรียนในเครื�อำงแบบนักเรียน

 ๙.๗ เสพัยาบ�า / กัญชั้า / สารระเหยหรือำนำามาโรงเรียน

 ๙.๘ นำายาบ�า / กัญชั้า / สารระเหยหรือำนำามาจำาหน่ายในโรงเรียน 

๑๐.  พฤติกรรมการกระทำาควัามผิดเกี�ยวักับโทรศัึพท์เคลื�อนที�

 และอุปีกรณ์อิเล็กทรอนิก

 ๑๐.๑ ใชั้�โที่รศัึพัท์ี่มือำถือำ และอุำปีกรณ์อิำเล็กที่รอำนิก

   ในเว่ลาเรียนทีี่�คร้ผู้้�สอำนไม่อำนุญาต

  ๑๐.๒ เสีบชั้าร์ตแบตเตอำรี� โที่รศัึพัท์ี่มือำถือำ 

   และอุำปีกรณ์อิำเล็กที่รอำนิกในห�อำงเรียน

๑๑.  พฤติกรรมการนำาเครื�องรีดผม /หนีบผม /ไดร์เปี�าผม

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๐

๒๐

-

-

-

-

๓๐

๓๐

๓๐

๕๐

๑๐๐

พฤติกรรมการทำาควัามดี คะแนนเพิ�ม

๑. การเก็บสิ�งข้อำง / เงิน 

 ๑.๑ เก็บสิ�งข้อำงม้ลค่า ๕๐ - ๑๐๐ บาที่ คืนเจ�าข้อำง 

 ๑.๒ เก็บสิ�งข้อำงม้ลค่า ๑๐๐ - ๕๐๐ บาที่ คืนเจ�าข้อำง 

 ๑.๓ เก็บสิ�งข้อำงม้ลค่า ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ บาที่ คืนเจ�าข้อำง 

 ๑.๔ เก็บสิ�งข้อำงม้ลค่า ๑,๐๐๐ บาที่ขึ้�นไปีคืนเจ�าข้อำง 

๒. นักเรียนเสียสละช่ั้ว่ยเหลือำกิจกรรมข้อำงโรงเรียนสมำ�าเสมอำ มีจิตอำาสา จิตสาธารณะ 

 และบำาเพ็ัญปีระโยชั้น์

๓. นักเรียนมีผู้ลงานดีเด่นนำาชืั้�อำเสียงมาส่้โรงเรียนที่ำาให�บุคคลภายนอำกร้�จักโรงเรียน

 มากขึ้�นในด�านต่างๆ

๔. นักเรียนชั้นะการปีระกว่ดแข่้งขั้นภายในโรงเรียน

 ๔.๑ รางวั่ลทีี่� ๑

 ๔.๒ รางวั่ลทีี่� ๒

 ๔.๓ รางวั่ลทีี่� ๓

๕. นักเรียนชั้นะการปีระกว่ดแข่้งขั้นภายนอำกโรงเรียนระดับเข้ตพืั�นทีี่�การศึึกษา / จังหวั่ด

 ๕.๑ รางวั่ลทีี่� ๑

๕ - ๑๐

๒๐

๓๐

๓๐ - ๕๐

๑๐ - ๓๐

๒๐

๑๐

๕

๓

๒๐

 ข้�อำ ๑๔ หลักเกณฑ์์การให�คะแนนคว่ามปีระพัฤตินักเรียน (การทำาควัามดี)
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พฤติกรรมการทำาควัามดี คะแนนเพิ�ม

 ๕.๒ รางวั่ลทีี่� ๒

 ๕.๓ รางวั่ลทีี่� ๓

๖. นักเรียนชั้นะการปีระกว่ดแข่้งขั้นภายนอำกระดับภาค/ปีระเที่ศึ/ระดับนานาชั้าติ

๗. นักเรียนได�รับรางวั่ลหรือำยกย่อำงจากชุั้มชั้นในกรณีต่างๆ 

๘. นักเรียนช่ั้ว่ยเหลือำกิจกรรมนักเรียนในด�านต่างๆ 

 ๘.๑ ปีระธานนักเรียน

 ๘.๒ คณะกรรมการนักเรียน 

 ๘.๓ หัว่หน�าห�อำง/รอำงหัว่หน�าห�อำง

 ๘.๔ นักเรียนช่ั้ว่ยงาน/รักษาดินแดนและอืำ�นๆ

๙. เกณฑ์์การได�รับเกียรติบัตรคะแนนกระที่ำาคว่ามดี

 ๙.๑ เกียรติบัตร ดีเยี�ยม

 ๙.๒ เกียรติบัตร ดีมาก

 ๙.๓ เกียรติบัตร ดี

๑๕

๑๐

๓๐ - ๘๐

๑๐ - ๒๐

๓๐

๒๐

๑๕

๑๕

๘๐ ขึ้�นไปี

๖๕ - ๗๙

๕๐ - ๖๔

 ข้�อำ ๑๔ ผู้้�อำำานว่ยการโรงเรียน และหรือำผู้้�ทีี่�ผู้้�อำำานว่ยการโรงเรียนมอำบหมายเป็ีนผู้้�ปีฏิบัติหน�าทีี่�ให�เป็ีนไปี

ตามระเบียบและเป็ีนผู้้�วิ่นิจฉัยชีั้�ข้าด กรณีเกิดปัีญหาจากระเบียบนี�

 ข้�อำ ๑๕ ระเบียบนี�มีผู้ลบังคับใชั้�ถัดจากวั่นทีี่�ผู้้�อำำานว่ยการโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี 

ลงนาม 

   

   ให�ไว่� ณ วั่นทีี่� ๑ พัฤษภาคม พั.ศึ. ๒๕๕๘

       

(ลงชืั้�อำ)   สาส์นลิขิ้ตชัั้ย  พัลไธสงค์

             (นายสาส์นลิขิ้ตชัั้ย  พัลไธสงค์)
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ระเบัียบัขุ�อุบัังคำับั
ว่าด�วยเคำร่�อุงแต่งกายขุอุงนักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานี พั.ศึ. ๒๕๕๘

๑.  เครื�องแบบนักเรียนหญิงชัั้�นมัธยมศึึกษาตอนต้น
 ๑.๑ เสื�อ แบบเสื�อำเป็ีนปีกคอำที่หารเรือำ ใชั้�ผู้�าสีข้าว่หนาพัอำทีี่�จะมอำงไม่เห็นเสื�อำชัั้�นใน ห�ามใชั้�ผู้�าแพัร  

หรือำผู้�าไหมทีี่�อำกเสื�อำที่ำาสาบตลบเข้�าข้�างในกว่�าง ๓ ซม.ต�นแข้นไม่มีจีบ จีบรัดทีี่�ปีลายแข้น ๖ จีบ ข้อำบแข้นกว่�าง  

๓ ซม. แข้นยาว่เหนือำศึอำก มีกระเป๋ีาติดริมข้อำบเสื�อำด�านล่างข้ว่า ผู้้กคอำซอำงสีเดียว่กับกระโปีรง ข้นาดข้อำงตัว่เสื�อำ

จะต�อำงพัอำเหมาะกับตัว่ ทัี่�งคว่ามกว่�างและคว่ามยาว่ปัีกตัว่อัำกษร ต.อำ.พั.อำ. สีนำ�าเงินด�านข้ว่า อำกเสื�อำตำ�าจากไหล่

ปีระมาณ ๑๒ - ๑๓ ซม.

 ๑.๒ กระโปีรง ใชั้�ผู้�าสีกรมท่ี่าไม่มีลว่ดลาย ไม่ใชั้�ผู้�ามัน ผู้�ายีนส์ ผู้�าฝ้ายหรือำผู้�าดิบ มีจีบด�านหน�า  

ด�านละ ๖ จีบหันจีบอำอำกด�านข้�างด�านละ ๓ จีบ เย็บทัี่บบนจีบจากใต�ข้อำบ กระโปีรงลงมาปีระมาณ ๗ ซม.  

คว่ามยาว่ชั้ายกระโปีรงคลุมเข่้าเลยอำอำอำกมา ๕ ซม. คว่ามกว่�างข้อำงชั้ายกระโปีรงวั่ดจากเข่้าทีี่�ยืนชิั้ดข้�าง ข้�างละ

ปีระมาณ ๑ ฟุต ข้อำบเอำว่กว่�างปีระมาณ ๒ ซม. คว่ามยาว่ข้อำงข้อำบเอำว่จะต�อำงพัอำเหมาะและข้อำบเอำว่ต�อำงอำย้ที่ี่�เอำว่

 ๑.๓ ถุงเท้า ใชั้�ถุงเที่�าสีข้าว่แบบล้กฟ้กเล็ก/พัับข้�อำ ไม่มีลว่ดลาย ห�ามใชั้�ถุงเที่�าบางใสหรือำถุงเที่�าหนา 

สำาหรับเล่นกีฬา

 ๑.๔ รองเท้า ใชั้�รอำงเที่�าหนังสีดำาแบบนักเรียนหัว่มน (ห�ามใชั้�ชั้นิดทีี่�มีรัดข้�างหลังเที่�า) ไม่มีลว่ดลาย  

ส้งไม่เกิน ๓ ซม. ห�ามสว่มรอำงเที่�าหัว่แหลม

 ๑.๕ คอซอง ให�ใชั้�สีเดียว่กับกระโปีรง ผู้้กปีมทัี่บเหนือำหรือำรอำยผู่้าข้อำงคอำเสื�อำปีระมาณครึ�งหนึ�ง  

ข้อำงคว่ามยาว่ทัี่�งหมด และชั้ายข้อำงคอำซอำงแยกอำอำกข้�างละปีระมาณ ๖ - ๗ ซม.

๒.  เครื�องแบบนักเรียนหญิงชัั้�นมัธยมศึึกษาตอนปีลาย
 ๒.๑ เสื�อ เป็ีนปีกคอำเชิั้�ตผู่้าตลอำด ห�ามใชั้�แบบคอำฮาว่าย ใชั้�ผู้�าหนาพัอำคว่รมอำงไม่เห็นเสื�อำชัั้�นใน ห�ามใชั้�

ผู้�าไหมหรือำผู้�าแพัร ทีี่�อำกเสื�อำที่ำาสาบตลบเข้�าข้�างในกว่�าง ๓ ซม. ใชั้�กระดุมสีข้าว่ ๕ เม็ด ไม่รัดร้ปีแข้นเสื�อำยาว่ 

เหนือำศึอำกปีลายแข้นจีบเล็กน�อำย ข้�างละ ๖ จีบข้อำบแข้นปีระกอำบด�ว่ยผู้�า ๒ ชัั้�นกว่�าง ๓ ซม. ชั้ายเสื�อำอำย้ใ่นกระโปีรง

และมอำงเห็นเข็้มขั้ดปัีกอัำกษร ต.อำ.พั.อำ. สีนำ�าเงินที่างด�านข้ว่าข้อำงอำกเสื�อำตำ�าจากไหล่ปีระมาณ ๑๒ - ๑๓ ซม.

 ๒.๒ กระโปีรง ถุงเท้า รองเท้า ใชั้�เช่ั้นเดียว่กับระดับชัั้�นมัธยมศึึกษาตอำนต�น

 ๒.๓ เข็มขัด ใชั้�เข็้มขั้ดหนังสีดำา กว่�างปีระมาณ ๓ - ๔ ซม. หัว่เข็้มขั้ดเป็ีนร้ปีสี�เหลี�ยม
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๓.  เครื�องแบบพลศึึกษาและกีฬานักเรียนหญิง
 ๓.๑ เสื�อ เป็ีนเสื�อำแข้นสั�น คอำโปีโล สีกรมท่ี่า มีกระเป๋ีาข้�างซ�าย ๑ ใบ ทีี่�กระเป๋ีามีเครื�อำงหมายพัระเกี�ยว่

สีชั้มพ้ั ใต�เครื�อำงหมายพัระเกี�ยว่ปัีกอัำกษรย่อำ ต.อำ.พั.อำ. สีข้าว่

 ๓.๒ กางเกง เป็ีนกางเกงว่อำร์มข้ายาว่สีกรมท่ี่าเข้�ม เอำว่รัด ปีลายข้ามีซิบร้ดด�านนอำกทัี่�ง ๒ ข้า และมี 

ทีี่�รัดเที่�าทัี่�ง ๒ ข้�าง

 ๓.๓ รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีขาวัล้วัน ไม่มีลว่ดลาย 

๔.  เครื�องแบบนักเรียนชั้ายชัั้�นมัธยมศึึกษาตอนต้นและชัั้�นมัธยมศึึกษาตอนปีลาย
 ๔.๑ เสื�อ เป็ีนเชิั้�ตคอำตั�ง ผู้�าข้าว่ไม่บางเกินคว่ร ห�ามใชั้�ผู้�าดิบ สาบทีี่�อำกตลบอำอำกด�านนอำกกว่�าง ๔ ซม. 

ใชั้�กระดุมสีข้าว่กลมแบนข้นาดเส�นผู่้านศ้ึนย์กลางไม่เกิน ๑ ซม. มีกระเป๋ีาอำกซ�ายปัีกตัว่ย่อำ ต.อำ.พั.อำ. สีนำ�าเงิน 

ที่างข้ว่าข้อำงอำกเสื�อำอำย้่ส้งจากแนว่กระเปี๋าซ�ายปีระมาณ ๔ ซม. ข้นาดข้อำงตัว่เสื�อำจะต�อำงพัอำเหมาะกับตัว่ เว่ลา 

สว่มเสื�อำชั้ายเสื�อำ อำย้่ในกางเกงและมอำงเห็นเข็้มขั้ดสำาหรับนักเรียนชัั้�นมัธยมศึึกษาตอำนปีลายปีระดับเครื�อำงหมาย

ตราพัระเกี�ยว่โลหะสีที่อำงอำย้่เหนือำอัำกษรย่อำ ต.อำ.พั.อำ. โดยเหนือำกึ�งกลาง ตัว่อัำกษรย่อำ ต.อำ.พั.อำ. ปีระมาณ ๑ ซม.

  ๔.๒ กางเกง เป็ีนสีดำา ห�ามใชั้�ผู้�ายีนส์หรือำผู้�าดิบ และผู้�าทุี่กชั้นิดทีี่�สีตกจางอำอำกง่าย ข้าสั�นเพีัยงถึงกลาง

เข่้าเมื�อำยืนตรง ปีลายข้าพัับชั้ายเข้�าข้�างในกว่�าง ๕ ซม.ผู่้าตรงส่ว่นหน�า ข้�างละ ๒ จีบ ห�ามมีกระเป๋ีาด�านหลัง  

ไม่ใหญ่หรือำเล็กจนเกินไปีข้อำบกางเกงจะต�อำงอำย้่ทีี่�เอำว่

 ๔.๓ เข็มขัด เป็ีนหนังสีนำ�าตาลแบบนักเรียน หัว่เข็้มให�มีเข็้มสำาหรับสอำดร้เข็้มขั้ดเพีัยงเข็้มเดียว่บนเข็้มขั้ด

จะต�อำงเรียบไม่มีลายใด ๆ

 ๔.๔ ถุงเท้า เป็ีนถุงเที่�าสีข้าว่แบบเรียบ ไม่พัับข้�อำ ยาว่ครึ�งน่อำง ห�ามใชั้�ถุงเที่�าทีี่�ที่ำาด�ว่ยผู้�าล้กฟ้กชั้นิดหนา

 ๔.๕ รองเท้า เป็ีนรอำงเที่�าหุ�มส�นสีดำา ชั้นิดผู้้ก ที่ำาด�ว่ยหนังหรือำผู้�าใบ ห�ามสว่มรอำงเที่�าส�นส้ง หรือำไม่มี

ลว่ดลาย ถ�าเป็ีนรอำงเที่�าผู้�าใบข้อำบรอำงเที่�าเป็ีนข้อำบสีดำา ตาไก่ร�อำยเชืั้อำกและเชืั้อำกร�อำยต�อำงเป็ีนสีดำา

 ๔.๖ ในกรณีที�นักเรียนแต่งกายผิดระเบียบ ที่างโรงเรียนจะดำาเนินการให�นักเรียนซื�อำใหม่

 ๕. เครื�องแบบพลศึึกษาและกีฬานักเรียนชั้าย
 ๕.๑ เสื�อ เป็ีนเสื�อำยดืคอำปีก แข้นสั�น สีกรมที่า่ มีกระเปีา๋ข้�างซ�าย ๑ ใบ ที่ี�กระเปีา๋มีเครื�อำงหมายพัระเกี�ยว่

สีชั้มพ้ั ใต�เครื�อำงหมายพัระเกี�ยว่ปัีกอัำกษรย่อำ ต.อำ.พั.อำ. สีข้าว่

 ๕.๒ กางเกง เป็ีนกางเกงว่อำร์มข้ายาว่สีกรมท่ี่าเข้�ม เอำว่รัด ปีลายข้ามีซิบร้ดด�านนอำกทัี่�ง ๒ ข้า และมี 

ทีี่�รัดเที่�าทัี่�ง ๒ ข้�าง

 ๕.๒ รองเท้า ผู้�าใบสีดำา (ใชั้�เหมือำนกับรอำงเที่�านักเรียน) 

๖.  การปัีกเครื�องหมายต่างๆ 
 ๖.๑ ปัีกซื�อ - นามสกุล นักเรียนชั้าย - หญิง ให�ปัีกซื�อำ - นามสกุล เป็ีนภาษาไที่ยด�ว่ยไหมปัีกซื�อำ สีนำ�าเงิน 

ไว่�ด�านซ�ายมือำข้อำงตัว่เสื�อำข้นาดคว่ามส้ง ๐.๗ เซนติเมตร กว่�าง ๐.๕ เซนติเมตร
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  ๖.๒ ปัีกอักษรย่อโรงเรียน ให�ปัีกอัำกษรข้อำงโรงเรียนคำาว่่า “ต.อำ.พั.อำ.” ตามแบบที่ี�โรงเรียนกำาหนดที่ี�อำก

เบื�อำงข้ว่าให�ปัีก ต.อำ.พั.อำ. คว่ามส้ง ๑.๕ เซนติเมตร กว่�าง ๑ เซนติเมตร สีนำ�าเงิน ตรงกับแนว่ระดับกระดุมเม็ดทีี่� ๒

 ๖.๓ ปัีกเลขปีระจำาตัวันักเรียนด้วัยไหมสีนำ�าเงิน ข้นาดคว่ามส้ง ๑ เซนติเมตร อำย้่ใต�ตัว่อัำกษรย่อำ

ข้อำงโรงเรียนห่างปีระมาณ ๑ เซนติเมตร

 ๖.๔ ปัีกเครื�องหมายแสดงระดับชัั้�นเป็ีนร่ปีวังกลม เส�นผู่้าศ้ึนย์กลาง ๐.๕ เซนติเมตร บริเว่ณมุมข้อำง

ปีกเสื�อำด�านซ�ายดังนี� 

  มัธยมศึึกษาตอนต้น ปัีกร้ปีว่งกลมสีนำ�าเงิน ม.๑ ปัีก ๑ จุด , ม. ๒ ปัีก ๒ จุด , ม. ๓ ปัีก ๓ จุด 

  มัธยมศึึกษาตอนปีลาย ปัีกร้ปีว่งกลมสีชั้มพ้ั ม.๔ ปัีก ๑ จุด , ม. ๕ ปัีก ๒ จุด , ม. ๖ ปัีก ๓ จุด 

 ๖.๕ นักเรียนชั้ายกลัดเข็มพระเกี�ยวัสีทอง นักเรียนหญิงกลัดเข็้มพัระเกี�ยว่สีเงิน เหนือำตัว่อัำกษรย่อำ 

ต.อำ.พั.อำ. ปีระมาณ ๑ เซนติเมตร

 ๖.๖ อักษรย่อของโรงเรียน (ต.อ.พ.อ.) ให�ใชั้�ตรายางทีี่�โรงเรียนปีระทัี่บเป็ีนแบบเท่ี่านั�น

๗.  กระเป๋ีานักเรียน
 ๗.๑ นักเรียนทุี่กคนต�อำงมีกระเป๋ีาสำาหรับใส่หนังสือำมาโรงเรียน

 ๗.๒ ให�ใชั้�กระเป๋ีานักเรียนทีี่�มีตราโรงเรียน

 ๗.๓ ห�ามขี้ดเขี้ยน หรือำติดร้ปีต่างๆ บนกระเป๋ีานอำกจากชืั้�อำข้อำงเจ�าข้อำง ซึ�งจะต�อำงมีคว่ามเป็ีนระเบียบ

และไม่มีลว่ดลายเกินไปี

 ๗.๔ ห�ามถือำเป้ี ย่าม หรือำกระเป๋ีาอืำ�นๆ ทุี่กชั้นิด ยกเว่�นย่ามทีี่�โรงเรียนจัดให�และมีตราโรงเรียน กรณีทีี่�

อำาจารย์พับเปี็นย่ามและกระเปี๋าอืำ�นๆ จะถ้กยึดไว่�และ ผู้้�ปีกครอำงมารับคืนได�ทีี่� กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

ภายใน ๗ วั่น

๘.  การใช้ั้เครื�องปีระดับ
  ๘.๑ ห้ามสวัมแว่ันตาร่ปีแปีลกๆ ทีี่�มีกรอำบเป็ีนสีข้าว่หรือำสีต่างๆ ให�ใชั้�กรอำบสีดำา สีเที่าแก่ หรือำสีนำ�าตาล

ไหม� กรอำบแว่่นไม่ใหญ่เกินสมคว่ร

 ๘.๒ นาฬิิกาข้อมือ ให�ใชั้�แบบและราคาทีี่�เหมาะสมกับสภาพัข้อำงนักเรียน สายนาฬิิกา เป็ีนโลหะหรือำ

หนังไม่มีลว่ดลาย หรือำสีฉ้ดฉาดและไม่ใหญ่เกินตัว่นาฬิิกา

 ๘.๓ สร้อยคอ ต�อำงมีคว่ามยาว่และข้นาดพัอำเหมาะ เกบ็ไว่�ในเสื�อำได�อำยา่งมิดชิั้ดไม่ให�อำย้น่อำกเสื�อำ ใชั้�วั่ตถุ

ทีี่�ที่ำาด�ว่ยโลหะสีเงิน ใชั้�เฉพัาะห�อำยสิ�งศัึกด์ิสิที่ธ์ิที่างศึาสนาเท่ี่านั�น

 ๘.๔ ที�ติดผม ให�ใชั้�กิ�ปีธรรมดาสีเดียว่กับผู้ม ห�ามใชั้�กิ�ปีปีากเปี็ด หรือำทีี่�คาดผู้ม เฉพัาะนักเรียนหญิง 

ชัั้�น ม.ปีลายทีี่�มีผู้มยาว่และใชั้�โบว์่ผู้้กผู้มให�ใชั้�สีกรมท่ี่าตามแบบทีี่�โรงเรียนกำาหนด ไม่มีลว่ดลาย มีข้นาดใหญ่ไม่เกิน 

๑ นิ�ว่ (ห�ามใชั้�โบว์่ผู้้กผู้มสำาเร็จร้ปี)

 ๘.๕ ห้ามสวัมแหวัน สร�อำยข้�อำมือำ กำาไลข้�อำมือำ สายสิญจน์ ล้กปีระคำา เชืั้อำกถักทุี่กชั้นิด
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  ๘.๖ นักเรียนชั้ายห้ามเจาะห่ ห�ามใส่ต่างห้ สำาหรับนักเรียนหญิงให�ใส่ต่างห้ได�ข้�างละ ๑ ทีี่�ติ�งห้ และ 

เป็ีนต่างห้ทีี่�ที่ำาด�ว่ยโลหะเงินหรือำที่อำงหรือำนากมีลักษณะเป็ีนห่ว่งกลมข้นาดว่งกลมเส�นผู่้าศ้ึนย์กลางปีระมาณ  

๑ มิลลิเมตร หรือำเป็ีนเม็ดเท่ี่าเม็ดพัริกไที่ย

 ๘.๗ เครื�อำงใชั้�อืำ�นๆ ให�นักเรียนมีใชั้�ได�ตามคว่ามจำาเป็ีนโดยคำานึงถึงหลักปีระหยัด พัอำเพีัยง

 ๘.๘ เครื�อำงปีระดับทีี่�ผิู้ดระเบียบข้อำงโรงเรียนหากพับและถ้กยึดไว่�ให�ผู้้�ปีกครอำงมารับได�ทีี่�กลุ่มบริหาร

งานกิจการนักเรียนภายใน ๗ วั่น

๙.  ทรงผมนักเรียนหญิง และแต่งหน้า
 ให�เป็ีนไปีตามระเบียบกระที่รว่งศึึกษาธิการ ว่่าด�ว่ยการให�ไว่�ที่รงผู้ม ๒๕๖๓

 ๑๐.๑  ผู้มยาว่ต�อำงรว่บผู้มผู้้กโบว์่ผู้้กผู้มสีกรมท่ี่า โบว์่มีคว่ามกว่�าง ๑ นิ�ว่ ตามแบบทีี่�โรงเรียนกำาหนด 

การตกแต่งที่รงผู้มไม่อำนุญาตให�ซอำย, เซ็ที่, ดัด, เปีลี�ยนสีผู้ม, ต่อำผู้ม, โกนผู้ม, หรือำตกแต่งเป็ีนที่รงต่างๆ 

  ๑๐.๒ ห�ามนักเรียนแต่งหน�า, ที่าปีาก, เขี้ยนคิ�ว่, กันคิ�ว่

   ปีระกาศึ ณ วั่นทีี่� ๑ พัฤษภาคม พั.ศึ. ๒๕๕๘

       

(ลงชืั้�อำ)   สาส์นลิขิ้ตชัั้ย  พัลไธสงค์

             (นายสาส์นลิขิ้ตชัั้ย  พัลไธสงค์)
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แนวปฏิิบััติตัวขุอุงนักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานี พั.ศึ. ๒๕๕๘

 

๑.  การขออนุญาตหยุดเรียน 
 ก การอำอำกนอำกบริเว่ณโรงเรียนชัั้�ว่คราว่ นักเรียนทีี่�มีกิจจำาเป็ีนต�อำงอำอำกนอำกบริเว่ณโรงเรียนระหว่่าง

เว่ลาเรียนปีฏิบัติดังนี�

  ๑. กรอำกใบคำาร�อำงข้อำอำนุญาตอำอำกนอำกบริเว่ณโรงเรียนทีี่�กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและนำาไปี

ให�คร้ผู้้�สอำนปีระจำาวิ่ชั้าลงนามข้อำอำนุญาตและนำากลับมาให�กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนลงนามอำนุญาตอีำกครั�งหนึ�ง

   ๒. นักเรียนนำาใบคำาร�อำงข้อำอำนุญาตอำอำกนอำกบริเว่ณโรงเรียนไปีทีี่�ป้ีอำมยามหน�าปีระต้ที่างเข้�าโรงเรียน 

ลงลายมือำชืั้�อำทีี่�สมุดบันทึี่กอำอำกนอำกบริเว่ณโรงเรียน ลงเว่ลาอำอำกไปี ยามจะให�บัตรอำอำกนอำกบริเว่ณโรงเรียนแก่

นักเรียนเพืั�อำติดทีี่�หน�าอำกเสื�อำอำอำกไปี เมื�อำนักเรียนกลับเข้�ามายังโรงเรียนแล�ว่ให�นำาบัตรส่งคืนทีี่�ป้ีอำมยามหน�าปีระต้

โรงเรียนและลงลายมือำชืั้�อำกลับทีี่�สมุดบันทึี่ก

 ข การลาหยุดเรียนข้อำงนักเรียนเมื�อำนักเรียนมีคว่ามจำาเป็ีนทีี่�จะต�อำงหยุดเรียนให�เขี้ยนใบลาเป็ีนลายลักษณ์

อัำกษร ลงนามรับรอำงโดยผู้้�ปีกครอำงส่งให�กับที่างโรงเรียนหรือำถ�าเป็ีนกรณีเร่งด่ว่น ผู้้�ปีกครอำงสามารถติดต่อำ 

ลาหยุดเรียนที่างโที่รศัึพัท์ี่โที่รสารเพืั�อำแจ�งให�ที่างโรงเรียนที่ราบก็ได� 

 ค การข้าดเรียน ถ�านักเรียนข้าดเรียนโดยไม่ที่ราบสาเหตุเป็ีนเว่ลานาน ๓ - ๗ วั่น โรงเรียนจะแจ�งให� 

ผู้้�ปีกครอำงที่ราบตามทีี่�อำย้่ทีี่�ผู้้�ปีกครอำงแจ�งไว่�กับที่างโรงเรียนเพืั�อำสอำบถามสาเหตุ

 ง การมาโรงเรียนในวั่นหยดุราชั้การ โรงเรียนจะมีหนังสือำแจ�งให�ผู้้�ปีกครอำงที่ราบและอำนุญาตในกรณีทีี่�

นักเรียนจำาเป็ีนทีี่�จะต�อำงมาเรียนในวั่นหยุดหรือำมาร่ว่มกิจกรรมในวั่นหยุดทุี่กครั�ง

 จ เว่ลาเรียนปีกติข้อำงโรงเรียนในวั่นราชั้การโรงเรียนเข้�าแถว่เคารพัธงชั้าติ ในเว่ลา ๐๗.๔๕ น.  

เริ�มเข้�าเรียนในชัั้�ว่โมงทีี่� ๑ เว่ลา ๐๘.๓๐ น. ถึงชัั้�ว่โมงสุดที่�าย เลิกเรียนชัั้�นมัธยมศึึกษาตอำนต�น เว่ลา ๑๖.๐๐ น.  

ชัั้�นมัธยมศึึกษาตอำนปีลาย เว่ลา ๑๖.๐๐ น. ทุี่กวั่น

๒.  การแสดงควัามเคารพ
 ก การเคารพัธงชั้าตินักเรียนต�อำงที่ำาธุระส่ว่นตัว่ต่างๆ เช่ั้น ดื�มนำ�า รับปีระที่านอำาหารเชั้�า เข้�าห�อำงนำ�า  

ให�แล�ว่เสร็จก่อำนเข้�าแถว่เคารพัธงชั้าติข้ณะทีี่�เคารพัธงชั้าติต�อำงอำย้่ในอำาการสำารว่ม กิริยา ว่าจา และร�อำงเพัลงชั้าติ

ด�ว่ยเสียงอัำนดัง สว่ดมนต์ไหว่�พัระโดยพัร�อำมเพีัยงกัน

 ข การแสดงคว่ามเคารพัต่อำคร้ นักเรียนต�อำงแสดงคว่ามเคารพัต่อำคร้ทุี่กคนในโรงเรียนตามโอำกาสดังต่อำไปีนี�

  ๑. เมื�อำนักเรียนยืนอำย้่กับทีี่�คร้ผู่้านมาในระยะใกล�พัอำสมคว่รให�แสดงคว่ามเคารพัพ้ัดคุยการไหว่� 

ทัี่�งชั้ายและหญิง
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  ๒. เมื�อำนักเรียนเดินผู่้านคร้ อำาจารย์ให�กล่าว่คำาว่่า ขออนุญาตครับ / ค่ะ แล�ว่เดินก�มตัว่เล็กน�อำย

พัอำงามผู่้านไปี

  ๓. เมื�อำนักเรียนพับคร้ หรือำหรือำผู้้�ทีี่�คว่รเคารพัในทีี่�สาธารณะให�ยกมือำไหว่�พัร�อำมกล่าว่คำาว่่า สวััสดี

ครับ / ค่ะ

   ๔. เมื�อำนักเรียนได�รับสิ�งข้อำงจากคร้หรือำผู้้�ใหญ่ให�ยกมือำไหว่�พัร�อำมกับกล่าว่คำาว่่า ขอบคุณครับ / ค่ะ

๓.  แนวัปีฏิบัติการควับคุมควัามสะอาดในบริเวัณโรงเรียน
 ๑. นักเรียนต�อำงไม่ทิี่�งเศึษข้ยะ เศึษกระดาษและสิ�งปีฏิก้ลลงในโรงเรียน

 ๒. การเที่ข้ยะต�อำงเที่ในทีี่�ๆที่างโรงเรียนกำาหนดให� เช่ั้น ถังข้ยะหรือำสถานทีี่�ทีี่�กำาหนด

 ๓. ห�ามใชั้�วั่สดุๆขี้ดเขี้ยนหรือำข้้ดลบตามฝาผู้นังอำาคารเรียนและห�อำงปีฏิบัติการต่างๆ

 ๔. ห�ามที่ำาลายดอำกไม� เหยียบยำ�า ไม�ปีระดับสว่นหย่อำมทีี่�ปีล้กไว่�ในบริเว่ณโรงเรียน

 ๕. ห�ามนักเรียนขึ้�นลงที่างหน�าต่างหรือำระเบียงโรงเรียนอัำนจะที่ำาให�ฝาผู้นังสกปีรกหรือำเกิดอัำนตราย 

แก่ตัว่ข้อำงนักเรียน

 

๔.  แนวัปีฏิบัติการใช้ั้ห้องนำ�า ห้องส้วัม
 ๑. ห�ามนักเรียนเข้�าไปีใชั้�ห�อำงนำ�า ห�อำงส�ว่มซึ�งจัดไว่�สำาหรับคร้อำาจารย์

 ๒. นักเรียนจะต�อำงช่ั้ว่ยกันรักษาคว่ามสะอำาดห�อำงนำ�า ห�อำงส�ว่ม เช่ั้น ล�างนำ�าให�สะอำาดทุี่กครั�งทีี่�เข้�าห�อำงนำ�า 

ไม่ทิี่�งสิ�งใดๆ ลงในโถส�ว่ม ไม่ที่ำาให�อุำปีกรณ์เครื�อำงใชั้�ในห�อำงนำ�าห�อำงส�ว่มชั้ำารุดเสียหาย

 ๓. ห�ามกลั�นแกล�งหยอำกล�อำเพืั�อำนในข้ณะเข้�าห�อำงนำ�าห�อำงส�ว่ม

 ๔. ห�ามนำาสิ�งเสพัติดหรือำสารเสพัติดใดๆ เข้�ามาในโรงเรียนและมาใชั้�ห�อำงนำ�าห�อำงส�ว่มเป็ีนสถานทีี่�เสพั

 ๕. ห�อำงนำ�าห�อำงส�ว่มแยกเป็ีนสัดส่ว่น ชั้าย หญิง ห�ามนักเรียนชั้ายและนักเรียนหญิงเข้�ามาใชั้�ห�อำงนำ�าข้อำง

อีำกฝ่ายหนึ�งฝ่ายใด

 

๕.  แนวัปีฏิบัติการจอดรถจักรยานและจักรยานยนต์
 โรงเรียนได�จัดทีี่�จอำดรถจักรยานและจักรยานยนต์ไว่�เป็ีนทีี่� โดยมีจุดมุ่งหมายให�นักเรียนได�จอำดรถ

จักรยานยนต์ให�เป็ีนระเบียบ เพืั�อำคว่ามสะอำาดและปีลอำดภัยเกี�ยว่กับการส้ญหายจึงกำาหนดระเบียบการจอำดรถ

จักรยานยนต์ดังนี�

 ๑. นักเรียนทีี่�นำารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนจะต�อำงจอำดรถจักรยานยนต์ไว่�ในทีี่�ทีี่�กำาหนดให�จอำด

 ๒. เมื�อำจอำดแล�ว่ห�ามนักเรียนนำารถอำอำกก่อำนเว่ลาเลิกเรียนเว่�นแต่ได�รับอำนุญาต

 ๓. ห�ามนำารถอำอำกมาขั้บขี้�ในข้ณะทีี่�กำาลังมีการเรียนการสอำน (ในเว่ลาราชั้การ)

 ๔. การขั้บขี้�รถจักรยนต์มาโรงเรียนต�อำงสว่มหมว่กนิรภัย

 ๕. ห�ามนำารถจักรยานยนต์ไปีจอำดไว่�บริเว่ณอืำ�นๆ ทีี่�ไม่ใช่ั้จุดทีี่�กำาหนดให�จอำด
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๖.  แนวัปีฏิบัติเกี�ยวักับการรับปีระทานอาหาร
 เพืั�อำให�เกิดคว่ามเรียบร�อำยและเป็ีนระเบียบในการรับปีระที่านอำาหารให�นักเรียนปีฏิบัติ ดังนี�

 ๑. นักเรียนทุี่กคนต�อำงเข้�าแถว่ในการซื�อำอำาหารจากแม่ค�า

 ๒. ให�นักเรียนรับปีระที่านอำาหารในโรงอำาหารทีี่�โรงเรียนจัดไว่�ให�เท่ี่านั�น

 ๓. ห�ามนำาอำาหารไปีรับปีระที่านในบริเว่ณอืำ�นหรือำนำาขึ้�นไปีบนอำาคารเรียนโดยเด็ดข้าด

 ๔. นักเรียนซื�อำอำาหารได�ในเว่ลาดังนี� เชั้�า ก่อำนเว่ลา ๐๗.๔๕ น. ชัั้�นมัธยมศึึกษาตอำนต�น พัักกลางวั่น 

๑๑.๐๐ - ๑๑.๕๐ น. ชัั้�นมัธยมศึึกษาตอำนปีลาย พัักกลางวั่น ๑๑.๕๐ - ๑๒.๔๐ น. และหลังเลิกเรียน นอำกจากนี�

ไม่อำนุญาตให�นักเรียนซื�อำและรับปีระที่านอำาหาร

 ๕. ภาชั้นะทีี่�ใส่อำาหารมารับปีระที่านให�นำาส่งคืนแม่ค�าในจุดทีี่�แม่ค�านำาภาชั้นะมารอำงรับไว่�เท่ี่านั�น

 

๗.  แนวัปีฏิบัติว่ัาด้วัยการเคารพธงชั้าติและทำากิจกรรมหน้าเสาธง
 โรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานีได�กำาหนดลำาดับขั้�นตอำนและพิัธีการหน�าเสาธงในตอำนเชั้�า 

ดังนี�

 ๑. โรงเรียนจะมีสญัญาณอำอำดในการเข้�าแถว่ที่ำากิจกรรมหน�าเสาธงในเว่ลา ๐๗.๔๕ น. เมื�อำนักเรียนได�ยนิ

เสียงอำอำดสัญญาณให�ทุี่กคนไปีรว่มกันทีี่�หน�าเสาธงและเข้�าแถว่ตามลำาดับชัั้�นทีี่�กำาหนดให�

 ๒. ตัว่แที่นนักเรียนจะสั�งปีฏิบัติตามขั้�นต่างๆ ตั�งแต่การจัดระเบียบแถว่การนำากล่าว่คำาปีฏิญาณตน 

การร�อำงเพัลงชั้าติ สว่ดมนต์ไหว่�พัระ แผู่้เมตตา สงบนิ�ง ฯลฯ

 ๓. คร้ปีระจำาวั่นหรือำผู้้�ทีี่�ได�รับมอำบหมายผู้้�กล่าว่ให�การอำบรมนักเรียนปีระจำาวั่น

 ๔. กิจกรรมอืำ�นๆ ข้อำงแต่ละกลุ่มสาระ เช่ั้น อ่ำานคำาพ่ัอำสอำน ภาษาอัำงกฤษวั่นละคำา พุัที่ธศึาสนาสุภาษิต 

ฯลฯ

 ๕. หลังจากทีี่�ที่ำากิจกรรมเสร็จแล�ว่นักเรียนจะต�อำงเดินแถว่เข้�าชัั้�นเรียนให�เป็ีนระเบียบตามอำาคารทีี่�ตนเอำง

ต�อำงเรียนในชัั้�ว่โมงแรกข้อำงแต่ละวั่น

๘. แนวัปีฏิบัติว่ัาด้วัยการมาโรงเรียนและกลับบ้านตอนเลิกเรียน
 ๑. นักเรียนจะต�อำงมาโรงเรียนให�ทัี่นการที่ำากิจกรรมหน�าเสาธงคือำก่อำนเว่ลา ๐๗.๕๐ น. 

 ๒. เมื�อำนักเรียนมาถึงโรงเรียน นักเรียนทีี่�มาด�ว่ยรถรับส่งหรือำรถโดยสารปีระจำาที่าง ให�ลงทีี่�หน�าปีระต้

ทัี่�งสอำงด�านและให�เดินแถว่ตอำนเรียงหนึ�งเข้�ามาโรงเรียน เมื�อำนักเรียนเดินผู่้านคร้เว่รปีระจำาวั่นทีี่�ยืนหน�าปีระต้  

ให�ที่ำาคว่ามเคารพัและกล่าว่คำาว่่า สวั่สดีครับ / ค่ะแล�ว่เดินตามถนนชิั้ดซ�ายเข้�ายังอำาคารเรียน ในกรณีทีี่�นักเรียน

มาโรงเรียนโดยรถจกัรยานยนตนั์กเรียนจะต�อำงเข้�ามาที่างปีระต้ที่ศิึตะว่นัอำอำก จอำดรถและดบัเครื�อำงยนต์ ที่ำาคว่าม

เคารพัคร้เว่รปีระจำาวั่นทีี่�หน�าปีระต้ จากนั�นจ้งรถจักรยานยนตใ์ห�ระยะห่างพัอำสมคว่รแล�ว่จงึขั้บขี้�พัาหนะข้อำงตนเอำง

ไปีจอำดในสถานทีี่�ทีี่�โรงเรียนได�กำาหนดไว่�ให�

 ๓. ในตอำนเลิกเรียน ให�นักเรียนทีี่�เดินที่างมาด�ว่ยรถรับ-ส่งไปีขึ้�นรถกลับในจุดจอำดรถ รับ-ส่ง ทีี่�ที่าง

โรงเรียนได�กำาหนดให�เท่ี่านั�น นักเรียนทีี่�เดินที่างกลับด�ว่ยรถโดยสารปีระจำาที่างให�ไปีรอำขึ้�นรถทีี่�หน�าปีระต้ที่างเข้�า
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โรงเรียนและให�เข้�าแถว่ขึ้�นรถอำย่างเป็ีนระเบียบ กรณีทีี่�เดินที่างกลับด�ว่ยรถจักรยานยนต์ให�นักเรียนนำารถจักรยานยนต์

อำอำกจากสถานทีี่�จอำดรถ และขั้บขี้�อำอำกไปีอำย่างสุภาพัและไม่ที่ำาให�เกิดเสียงดังรบกว่นผู้้�อืำ�น 

๙.  แนวัปีฏิบัติว่ัาด้วัยการแต่งชุั้ดกีฬา 
 เพืั�อำให�การแต่งกายด�ว่ยชุั้ดกีฬาและชุั้ดอืำ�นๆ เป็ีนไปีด�ว่ยคว่ามเป็ีนระเบียบเรียบร�อำยและมีแนว่ปีฏิบัติ 

ทีี่�เหมือำนกันให�นักเรียนปีฏิบัติ ดังนี�

 ๑. ชุั้ดพัลศึึกษา ชุั้ดกีฬา ให�นกัเรียนแตง่กายด�ว่ยชุั้ดข้อำงที่างโรงเรียนทีี่�กำาหนดให�ว่นัทีี่�นักเรียนมีการเรียน

วิ่ชั้าพัลศึึกษาเท่ี่านั�น ให�เป็ีนไปีตามตารางเรียนข้อำงแต่ละระดับและชัั้�นเรียนข้อำงตนเอำง หรือำเป็ีนไปีตามทีี่�สถานศึึกษา

นัดหมาย

 ๒. ในหนึ�งสัปีดาหโ์รงเรียนจะกำาหนดให�เป็ีนวั่นทีี่�ทุี่กคนในโรงเรียนจะต�อำงแตง่กายด�ว่ยชุั้ดพัลศึึกษาและ

ชุั้ดกีฬาอำย้่ ๑ วั่น ส่ว่นจะเป็ีนวั่นใดนั�นโรงเรียนจะกำาหนดเป็ีนภาคเรียนๆไปี

 ๓. ห�ามนักเรียนใชั้�ชุั้ดกีฬาข้อำงสถาบันอืำ�นมาสว่มใส่เพืั�อำเรียนในชัั้�ว่โมงพัลศึึกษา

 ๔. ชุั้ดกีฬาให�นักเรียนปัีก ชืั้�อำ-นามสกุล ไว่�ทีี่�หน�าอำกเสื�อำ ด�านข้ว่ามือำเพืั�อำป้ีอำงกันการส้ญหายและเพืั�อำให�

คร้จดจำาชืั้�อำนักเรียนได�

 ๕. ชุั้ดพัลศึึกษาให�ใส่เฉพัาะชัั้�ว่โมงพัลศึึกษาเท่ี่านั�น ยกเว้ันหากมีกิจกรรมที�ต้องใส่ชุั้ดพลศึึกษา เพืั�อำที่ำา

กิจกรรมพิัเศึษนั�น

 ๖. ห้ามดัดแปีลง หรือเปีลี�ยนร่ปีแบบชุั้ดพลศึึกษา ชุั้ดกีฬา โดยเด็ดขาด
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เพัลงชีาติไทัย

บัทัสวดมนต์ไหว�พัระ

คำำาแผู้่เมตตตา

กิจกรรมหน�าเสาธง

*** ปีระเที่ศึไที่ย รว่มเลือำดเนื�อำ ชั้าติเชืั้�อำไที่ย เป็ีนปีระชั้ารัฐ ไผู้ที่ข้อำงไที่ยทุี่กส่ว่น

 อำย้่ดำารงคงไว่�ได�ทัี่�งมว่ล ด�ว่ยไที่ยล�ว่นหมาย รักสามัคคี ไที่ยนี�รักสงบ แต่ถึงรบไม่ข้ลาด

 เอำกราชั้จะไม่ให�ใครข่้มขี้� สละเลือำดทุี่กหยาดเป็ีนชั้าติพัลี เถลิงปีระเที่ศึ ชั้าติไที่ย ที่วี่ มีชัั้ย ชั้โย

 อะระหังสัมมา สัมพุทโธภะคะวัา พุทธังภะคะวัันตัง อะภิวัาเทมิ (กราบ)

 สะวัากขาโต ภะคะวัะตา ธัมโม ธัมมัง นะมะสามิ (กราบ)

 สุปีะฏิปัีนโน ภะคะวัะโต สาวัะกะสังโฆสังฆังนะมามิ (กราบ ๓ ครั�ง)

 สัพเพ สัตตา  (สัตว์่ทัี่�งหลายทีี่�เป็ีนเพืั�อำนทุี่กข์้ เกิดแก่เจ็บตายด�ว่ยกันทัี่�งหมดทัี่�งสิ�น)

 อะเวัราโหนตุ  (จงเป็ีนสุข้เป็ีนสุข้เถิด อำย่าได�มีเว่รแก่กันและกันเลย)

 อัพยาปัีชั้ฌาโหนตุ (จงเป็ีนสุข้เป็ีนสุข้เถิด อำย่าได�เบียดเบียนซึ�งกันและกันเลย)

 อะนีฆาโหนตุ  (จงเป็ีนสุข้เป็ีนสุข้เถิด อำย่าได�มีคว่ามทุี่กข์้กายทุี่กข์้ใจเลย)

 สุขี อัตตานัง ปีะริหะรันตุ (จงมีแต่คว่ามสุข้กายสุข้ใจ รักษาตนให�พั�นจากทุี่กข์้ภัยทัี่�งสิ�นเถิด)
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คำำาปฏิิญาณตนขุอุงนักเรียน

กล่าวเอุกลักษณ์

กล่าวอุัตลักษณ์

กล่าวคำำาขุวัญประจำาโรงเรียน

(กล่าวัค่านิยมพื�นฐาน ๑๒ ปีระการ)

  หนึ�งรักชั้าติ ศึาสนา พัระมหากษัตริย์   สอำงซื�อำสัตย์ เสียสละ อำดที่นได�

 สามกตัญญู้ พ่ัอำแม่ สุดหัว่ใจ    สี�มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพีัยรวิ่ชั้า

 ห�ารักษา วั่ฒนธรรม ปีระจำาชั้าติ    หกไม่ข้าด ศีึลธรรม ศึาสนา

 เจ็ดเรียนร้� อำธิปีไตย ข้อำงปีระชั้า    แปีดรักษา วิ่นัย กฎหมายไที่ย

 เก�าปีฏิบัติ ตามพัระราชั้ดำารัส    สิบไม่ข้าด พัอำเพีัยง เลี�ยงชีั้พัได�

 สิบเอ็ำดต�อำงเข้�มแข็้ง ทัี่�งกายใจ    สิบสอำงไซร� คิดอำะไร ให�ส่ว่นรว่ม

สิ�งแวดล�อุมสวยเด่น  เน�นวิชีาการ  สืบัสานคำุณธรรม

ล่กพัระเกี�ยวน�อุย  สุภาพัอุ่อุนน�อุม  เพัียบัพัร�อุมคำุณธรรม

เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่�คำุณธรรม  นำาสังคำม  นิยมกีฬา

(คำร่เวรประจำาวันพับัปะกับันักเรียน เพั้�อุแจ�งขุ่าวสารขุ�อุม่ล ฯลฯ)
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ปีระกาศึกระทรวังศึึกษาธิการ

เรื�องผ่้ปีกครองนักเรียนนักศึึกษาปีี ๒๕๒๒

 โดยทีี่�เป็ีนการสมคว่รปีรับปีรุงปีระกาศึกระที่รว่งศึึกษาธิการเรื�อำงผู้้�ปีกครอำงนักเรียนให�เหมาะสมยิ�งขึ้�น
ฉะนั�นอำาศัึยอำำานาจตามคว่ามในข้�อำ๒๓ แห่งปีระกาศึข้อำงคณะปีฏิวั่ติฉบับทีี่� ๒๑๖ ลงวั่นทีี่� ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ 
จึงให�ยกเว่�นปีระกาศึกระที่รว่งศึึกษาธิการเรื�อำงผู้้�ปีกครอำงนักเรียนลงวั่นทีี่� ๑๙ มกราคม พั.ศึ. ๒๕๐๓ และ 
ให�ผู้้�ปีกครอำงนักเรียนนักศึึกษาระดับตำ�ากว่่าปีริญญาตรีในสถานศึึกษาข้อำงกระที่รว่งศึึกษาธิการดังนี�
 ๑. “ผู้้�ปีกครอำง” หมายคว่ามว่่าบุคคลซึ�งรับนักเรียนหรือำนักศึึกษาไว่�ในคว่ามปีกครอำงหรือำอุำปีการะ 
เลี�ยงด้หรือำบุคคลทีี่�นักเรียนนักศึึกษานั�นอำาศัึยอำย้่
 ๒.  ให�นักเรียนนักศึึกษาทีี่�กำาลังรับการศึึกษาในหลักส้ตรระดับ ปีว่ส. ปีกศึ.ส้ง หรือำเทีี่ยบเท่ี่าลงมา 
ในสถานศึึกษาในสังกัดหรือำในคว่ามคว่บคุมด้แลข้อำงกระที่รว่งศึึกษาธิการเว่�นแต่การศึึกษาผู้้�ใหญ่มีผู้้�ปีกครอำงตลอำด
ระยะเว่ลาทีี่�ศึึกษาอำย้่
 ๓. ในวั่นมอำบตัว่นักเรียนนักศึึกษาให�ผู้้�ปีกครอำงมามอำบตัว่นักเรียนนักศึึกษาทีี่�สถานศึึกษาพัร�อำมกับ 
ส่งหลักฐานเอำกสารต่าง ๆ ตามที่ี�สถานศึึกษากำาหนดถ�าผู้้�ปีกครอำงไม่อำาจมามอำบตัว่นักเรียนได�ตามกำาหนดให� 
ผู้้�ปีกครอำงตกลงกับหัว่หน�าสถานศึึกษากำาหนดวั่นมอำบตัว่นักเรียนนักศึึกษาใหม่
 ๔. ผู้้�ปีกครอำงอำาจต�อำงร่ว่มมือำกับสถานศึึกษาเพืั�อำคว่บคุมคว่ามปีระพัฤติและการศึึกษาเล่าเรียนโดยให�
นักเรียนนักศึึกษาแต่งกายแต่งเครื�อำงแบบปีระพัฤติตนตามระเบียบข้�อำบังคับหรือำคำาสั�งข้อำงสถานศึึกษาหรือำข้อำง
กระที่รว่งศึึกษาธิการหรือำตามทีี่�กฎหมายกำาหนด
 ๕. ผู้้�ปีกครอำงคว่รติดต่อำกับสถานศึึกษาอำย้่เสมอำเพืั�อำจะได�ที่ราบปีัญหาต่าง ๆ เกี�ยว่กับการศึึกษาข้อำง
นักเรียนนักศึึกษาและจะได�ช่ั้ว่ยสถานศึึกษาแก�ไข้ปัีญหานั�น ๆ 
 ๖. เมื�อำผู้้�ปีกครอำงย�ายทีี่�อำย้ห่รือำคว่ามเป็ีนผู้้�ปีกครอำงสิ�นสุดลงด�ว่ยปีระการใด ๆ  ให�ผู้้�ปีกครอำงแจ�งสถานศึึกษา
ที่ราบ (แจ�งฝ่ายแนะแนว่และฝ่ายปีกครอำง)
 ๗. สำาหรับนักเรียนนักศึึกษาทีี่�รับการศึึกษาอำย้่ในสถานศึึกษาแล�ว่ให�สถานศึึกษาตรว่จสอำบติดตาม 
หลักฐานการเปี็นผู้้�ปีกครอำงนักเรียนนักศึึกษาหากเห็นว่่านักเรียนนักศึึกษาคนไหนไม่มีผู้้�ปีกครอำงหรือำมีผู้้�ปีกครอำง
ไม่เหมาะสมก็ให�สถานศึึกษาดำาเนินการให�เป็ีนไปีตามปีระกาศึนี�

  ปีระกาศึณวั่นทีี่� ๑๒ กุมภาพัันธ์ พั.ศึ. ๒๕๒๒
 
      

  (ลงชืั้�อำ)   ก่อำ  สวั่สด์ิพัาณิชั้ย์
        (นายก่อำ  สวั่สด์ิพัาณิชั้ย์)
รัฐมนตรีช่ั้ว่ยว่่าการ ปีฏิบัติราชั้การแที่น
 รัฐมนตรีว่่าการกระที่รว่งศึึกษาธิการ
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กฎกระทรวัง

กำาหนดหลักเกณฑ์วัิธีการและเงื�อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรม

ในการแนะแนวัให้คำาปีรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึึกษา และผ่้ปีกครอง

พ.ศึ. ๒๕๔๘

 อำาศัึยอำำานาจตามคว่ามในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๓ แห่งพัระราชั้บัญญัติคุ�มครอำงเด็ก พั.ศึ. ๒๕๔๖  

อำันเปี็นกฎหมายที่ี�มีบที่บัญญัติบางปีระการเกี�ยว่กับการจำากัดสิที่ธิและเสรีภาพัข้อำงบุคคลซึ�งมาตรา ๒๙ ปีระกอำบกับ

มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ข้อำงรัฐธรรมน้ญแห่งราชั้

อำาณาจักรไที่ยบัญญัติให�กระที่ำาได�โดยอำาศัึยอำำานาจตามบที่บัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่่าการกระที่รว่ง

ศึึกษาธิการอำอำกกฎกระที่รว่งไว่�ดังต่อำไปีนี�

 ข้�อำ ๑ ในกฎกระที่รว่งนี�

  “กิจกรรมในการแนะแนว่” หมายคว่ามว่่า กิจกรรมทีี่�เกี�ยว่กับการแนะแนว่การให�คำาปีรึกษา

และฝึกอำบรมเพัื�อำส่งเสริมคว่ามปีระพัฤติที่ี�เหมาะสมคว่ามรับผู้ิดชั้อำบต่อำสังคมและคว่ามปีลอำดภัยแก่นักเรียน

นักศึึกษาและผู้้�ปีกครอำง

  “นักเรียนหรือำนักศึึกษาทีี่�เสี�ยงต่อำการกระที่ำาผิู้ด” หมายคว่ามว่่า นักเรียนหรือำนักศึึกษาทีี่�มี

ลักษณะดังต่อำไปีนี�

  (๑) ปีระพัฤติตนไม่สมคว่รกับสภาพัการเปี็นนักเรียนหรือำนักศึึกษา

  (๒) ปีระกอำบอำาชั้ีพัในที่างผู้ิดกฎหมายหรือำข้ัดต่อำศึีลธรรมอำันดี

  (๓) คบหาสมาคมกับบุคคลที่ี�น่าจะชั้ักนำาไปีในที่างกระที่ำาผู้ิดกฎหมายหรือำข้ัดต่อำศึีลธรรม 

อำันดีหรือำ

  (๔) อำย้่ในสภาพัแว่ดล�อำมหรือำสถานที่ี�อำันอำาจชั้ักนำาไปีในที่างเสียหาย

 ข้�อำ ๒ ให�โรงเรียนและสถานศึึกษาจัดให�มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว่ให�คำาปีรึกษาและ 

ฝึกอำบรมแก่นักเรียน นักศึึกษา และผู้้�ปีกครอำง ที่ั�งนี� ตามระดับข้อำงโรงเรียนหรือำสถานศึึกษา

 ข้�อำ ๓ ให�โรงเรียนและสถานศึึกษามีหน�าที่ี� ดังต่อำไปีนี�

  (๑) พัฒันาระบบงานแนะแนว่ที่ี�จะช่ั้ว่ยเหลอืำดแ้ลนกัเรยีนและนกัศึกึษาเป็ีนรายบคุคลพัร�อำมที่ั�ง

ส่งเสริมให�คร้ทีุ่กคนมีบที่บาที่ในการแนะแนว่ ร้�จักและเข้�าใจผู้้�เรียน สามารถค�นพับและจัดการเรียนร้�ที่ี�จะพััฒนา

ศึกัยภาพัข้อำงผู้้�เรียน และให�คำาปีรกึษาด�านการดำารงชั้วี่ติ การปีรบัเปีลี�ยนพัฤตกิรรมการศึกึษาต่อำและการมงีานที่ำา 

ที่ั�งนี� ให�มีระบบข้�อำม้ลตั�งแต่แรกเข้�าเพัื�อำติดตามด้แลอำย่างต่อำเนื�อำงจนจบการศึึกษา
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  (๒) สำารว่จ เฝ้าระวั่ง และติดตามนกัเรยีนและนกัศึึกษาที่ี�เสี�ยงต่อำการกระที่ำาผิู้ดเพืั�อำจดักจิกรรม

ในการพััฒนาและปีรับเปีลี�ยนพัฤติกรรมอำย่างเปี็นระบบและต่อำเนื�อำง

  (๓) แจ�งให�ผู้้�ปีกครอำงข้อำงนกัเรยีนและนกัศึกึษาที่ี�เสี�ยงต่อำการกระที่ำาผู้ดิได�ที่ราบถงึพัฤตกิรรม

และหาแนว่ที่างแก�ไข้ปีัญหาร่ว่มกัน ที่ั�งนี� อำาจกำาหนดให�นักเรียนหรือำนักศึึกษาดังกล่าว่เข้�าร่ว่มกิจกรรม

  (๔) จัดให�มีมาตรการส่งเสริมคว่ามปีลอำดภัย ปี้อำงกัน และแก�ไข้ปีัญหาคว่ามรุนแรง โดยมี 

แผู้นงาน ผู้้�รับผู้ิดชั้อำบ และการติดตามตรว่จสอำบ เพัื�อำให�เกิดปีระสิที่ธิภาพั

  (๕) สนบัสนนุให�ผู้้�ปีกครอำงและชั้มุชั้นมส่ีว่นร่ว่มรบัผู้ดิชั้อำบในการส่งเสรมิคว่ามปีระพัฤตแิละ

คว่ามปีลอำดภัยข้อำงนักเรียน และนักศึึกษา

  (๖) จัดให�มีระบบการติดตามปีระเมินผู้ล และรายงานผู้ลการดำาเนินงานต่อำส่ว่นราชั้การ 

ต�นสังกัดอำย่างน�อำยปีีการศึึกษาละหนึ�งครั�ง

  ให�ไว่� ณ ว่ันที่ี� ๒๗ ธันว่าคม พั.ศึ. ๒๕๔๘

 (ลงชืั้�อำ) จาตุรนต์  ฉายแสง

       (นายจาตุรนต์  ฉายแสง)

รัฐมนตรีว่่าการกระที่รว่งศึึกษาธิการ

 หมายเหตุ : เหตุผู้ลในการปีระกาศึใชั้�กฎกระที่รว่งฉบับนี� คือำ โดยทีี่�มาตรา ๖๓ แห่งพัระราชั้บัญญัติ

คุ�มครอำงเด็ก พั.ศึ. ๒๕๔๖ บัญญัติให�โรงเรียนและสถานศึึกษาต�อำงจัดให�มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว่

ให�คำาปีรึกษาและฝึกอำบรมแก่นักเรียน นักศึึกษา และผู้้�ปีกครอำง เพัื�อำส่งเสริมคว่ามปีระพัฤติที่ี�เหมาะสม 

คว่ามรบัผิู้ดชั้อำบต่อำสงัคม และคว่ามปีลอำดภยัแก่นักเรยีนและนกัศึึกษา ตามหลกัเกณฑ์์ ว่ธิกีารและเงื�อำนไข้ที่ี�กำาหนด

ในกฎกระที่รว่ง จึงจำาเปี็นต�อำงอำอำกกฎกระที่รว่งนี�
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กฎกระทรวัง 
กำาหนดควัามปีระพฤติของนักเรียนและนักศึึกษา พ.ศึ. ๒๕๔๘

 อำาศึัยอำำานาจตามคว่ามในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๔ แห่งพัระราชั้บัญญัติคุ�มครอำง เด็ก พั.ศึ. ๒๕๔๖  
อำนัเป็ีนกฎหมายทีี่�มบีที่บญัญตับิางปีระการเกี�ยว่กบัการจำากดัสทิี่ธแิละเสรภีาพัข้อำงบคุคล ซึ�งมาตรา ๒๙ ปีระกอำบ
กับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ข้อำงรัฐธรรมน้ญ 
แห่งราชั้อำาณาจกัรไที่ย บญัญัติให�กระที่ำาได�โดยอำาศึยัอำำานาจตามบที่บญัญติัแห่งกฎหมาย รฐัมนตรว่ี่าการกระที่รว่ง
ศึึกษาธิการอำอำกกฎกระที่รว่งไว่�ดังต่อำไปีนี� 
 ข้�อำ ๑ นักเรียนและนักศึึกษาต�อำงไม่ปีระพัฤติตน ดังต่อำไปีนี� 
  (๑) หนีเรียนหรือำอำอำกนอำกสถานศึึกษาโดยไม่ได�รับอำนุญาตในชั้่ว่งเว่ลาเรียน 
  (๒) เล่นการพันัน จัดให�มีการเล่นการพันัน หรือำมั�ว่สุมในว่งการพันัน 
  (๓) พักพัาอำาวุ่ธหรือำว่ัตถุระเบิด
  (๔) ซื�อำ จำาหน่าย แลกเปีลี�ยน เสพัสุรา หรือำเครื�อำงดื�มที่ี�มีแอำลกอำฮอำล์ สิ�งมึนเมา บุหรี� หรือำยาเสพัติด
  (๕) ลักที่รัพัย์ กรรโชั้กที่รัพัย์ ข้่มข้้่ หรือำบังคับข้ืนใจเพัื�อำเอำาที่รัพัย์บุคคลอำื�น 
  (๖) ก่อำเหตุที่ะเลาะว่ิว่าที่ ที่ำาร�ายร่างกายผู้้�อำื�น เตรยีมการหรือำกระที่ำาการใด ๆ  อำันน่าจะก่อำให�
เกิดคว่ามไม่สงบเรียบร�อำย หรือำข้ัดต่อำศึีลธรรมอำันดีข้อำงปีระชั้าชั้น 
  (๗) แสดงพัฤติกรรมที่างชั้้�สาว่ซึ�งไม่เหมาะสมในที่ี�สาธารณะ
  (๘) เกี�ยว่ข้�อำงกับการค�าปีระเว่ณี
  (๙) อำอำกนอำกสถานทีี่�พักัเว่ลากลางคนื เพืั�อำเที่ี�ยว่เตร่หรอืำรว่มกลุม่ อำนัเป็ีนการสร�างคว่ามเดอืำด
ร�อำนให�แก่ตนเอำงหรือำผู้้�อำื�น
 ข้�อำ ๒ ให�โรงเรียนหรือำสถานศึึกษากำาหนดระเบียบว่่าด�ว่ยคว่ามปีระพัฤติข้อำงนักเรียนและนักศึึกษา 
ได�เที่่าที่ี�ไม่ข้ัดหรือำแย�งกับกฎกระที่รว่งนี�

   ให�ไว่� ณ ว่ันที่ี� ๒๗ ธันว่าคม พั.ศึ. ๒๕๔๘

 (ลงชืั้�อำ)     จาตุรนต์  ฉายแสง
           (นายจาตุรนต์  ฉายแสง)
รัฐมนตรีว่่าการกระที่รว่งศึึกษาธิการ
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ระเบัียบั
โรงเรียนเตรียมอุดุมศึกึษาพัฒันาการ อุดุรธานี

ว่าด�วยการเลือุกตั�งคำณะกรรมการสภานักเรียน พั.ศึ. ๒๕๖๒

 เพืั�อำเป็ีนการส่งเสริม และสนอำงโนบายข้อำงรัฐบาล เกี�ยว่กับการปีกครอำงในระบอำบปีระชั้าธิปีไตยอัำนมี

พัระมหากษัตริย์ที่รงเป็ีนปีระมุข้ ให�เกิดขึ้�นในโรงเรียน ตลอำดจนเป็ีนการพััฒนานักเรียนให�เป็ีนผู้้�นำาในขั้�นต�น 

และจะเป็ีนพัลเมือำงดีข้อำงปีระเที่ศึชั้าติในอำนาคต โรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานีจึงเห็นคว่รว่าง

ระเบียบว่่าด�ว่ยการเลือำกตั�งคณะกรรมการนักเรียนขึ้�น เพืั�อำให�คร้ นักเรียน ถือำปีฏิบัติดังต่อำไปีนี�คือำ

 ข้อ ๑ ระเบียบนี�ให�ชืั้�อำว่่า “ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานีว่่าด�ว่ย การเลือำกตั�ง

คณะกรรมการสภานักเรียน พั.ศึ.๒๕๕๘”

 ข้อ ๒ ให�ใชั้�ระเบียบนี�ตั�งแต่วั่นทีี่� ๑ พัฤษภาคม ๒๕๖๒

 ข้อ ๓ นักเรียน หมายคว่ามว่่า นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี

  คร่ หมายคว่ามว่่า ข้�าราชั้การคร้ทีี่�ปีฏิบัติหน�าทีี่�ในโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี

  พรรค หมายคว่ามว่่า คณะหรือำกลุ่มนักเรียนทีี่�มีแนว่คิดและนโยบายเดียว่กันหรือำคล�ายกัน

  สภานักเรียน หมายคว่ามว่่า ผู้้�แที่นห�อำงข้อำงนักเรียนทัี่�งหมดทีี่�ได�รับการเลือำกตั�ง

  คณะกรรมการสภานักเรียน หมายคว่ามว่่า คณะกรรมการทีี่�ปีระกอำบด�ว่ยปีระธานนักเรียน  

รอำงปีระธานนักเรียน เหรัญญิก ปีฏิคม กีฬา (หัว่หน�าคณะสี) ตัว่แที่นห�อำง กิจกรรม สวั่สดิการ วิ่ชั้าการ ปีกครอำง 

กิจการพิัเศึษ เลข้านุการ และอืำ�น ๆ โดยให�มีผู้้�ช่ั้ว่ยได�ตำาแหน่งละ ๑ คน

  คร่ที�ปีรึกษา หมายคว่ามว่่า คร้ทีี่�ได�รับคำาสั�งให�ปีฏิบัติหน�าทีี่�เป็ีนคร้ทีี่�ปีรึกษาสภานักเรียนและ

คณะกรรมการนักเรียน

หมวัด ๑ การจัดตั�งและการจดทะเบียนพรรค
 ข้อ ๔ ผู้้�ทีี่�เป็ีนนักเรียนมีจำานว่นตั�งแต่ ๑๕ คนขึ้�นไปี อำาจรว่มกนัเป็ีนผู้้�ริเริ�มจัดตั�งพัรรค ซึ�งมีแนว่นโยบาย

ไม่ขั้ดต่อำระเบียบข้อำงโรงเรียน คว่ามสงบเรียบร�อำยและศีึลธรรม เมื�อำมีจำานว่นผู้้�เข้�าสมัครเข้�าเป็ีนสมาชิั้กรว่มกับ

จำานว่นผู้้�ริเริ�มจัดตั�งพัรรคแล�ว่ไม่น�อำยกว่่า ๑๐๐ คน ย่อำมตั�งพัรรคได� โดยจดที่ะเบียนต่อำฝ่ายบริหารบริหารกิจการ

นักเรียนข้อำงโรงเรียน

 ข้อ ๕ ก่อำนดำาเนินการเชิั้ญชั้ว่นผู้้�อืำ�นเป็ีนสมาชิั้ก ให�คณะผู้้�ริเริ�มจัดตั�งพัรรคที่ำาหนังสือำแจ�งต่อำฝ่ายบริหาร

กิจการนักเรียน หนังสือำทีี่�แจ�งต่อำฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน อำย่างน�อำยต�อำงมีรายการดังนี�

  ๑. ชืั้�อำพัรรค

  ๒. นโยบายพัรรค

  ๓. เครื�อำงหมายพัรรค (ถ�ามี)
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  ๔. ชืั้�อำหัว่หน�าพัรรค รอำงหัว่หน�าพัรรค สมาชิั้กพัรรค คร้ทีี่�ปีรึกษาพัรรค จำานว่น ๒ - ๓ คน  

พัร�อำมด�ว่ยสมาชิั้กพัรรค

 ข้อ ๖ นักเรียนคว่รเปีน็สมาชั้กิสังกัดพัรรคใดพัรรคหนึ�งและสมาชั้กิภาพัข้อำงสมาชั้กิพัรรคจะสิ�นสุดลงเมื�อำ

  ๑. ตาย

  ๒. ลาอำอำกจากสถานศึึกษา

  ๓. โรงเรียนมีคำาสั�งให�ยุบเลิกพัรรค

  ๔. เมื�อำสภานักเรียนหมดว่าระลง

 ข้อ ๗ การดำาเนินกิจกรรมต่อำไปี หลังจากจดที่ะเบียนพัรรคแล�ว่ ให�กระที่ำาโดยทีี่�ปีระชุั้มพัรรค

  ๑. การเปีลี�ยนแปีลงนโยบายพัรรค

  ๒. การเลือำกตั�งหัว่หน�าพัรรค หรือำคณะกรรมการพัรรค

  ๓. กิจกรรมอืำ�นๆตามทีี่�โรงเรียนมอำบหมาย เช่ั้น หาเสียง แถลงนโยบายข้อำงพัรรค เป็ีนต�น

 ข้อ ๘ พัรรคย่อำมเลิกด�ว่ยเหตุผู้ลใดเหตุผู้ลหนึ�ง ดังต่อำไปีนี�

  ๑. มีคำาสั�งโรงเรียนให�ยุบเลิกพัรรค

  ๒. คณะผู้้�ริเริ�มจัดตั�งมีมติให�ยุบพัรรค

  ๓. เมื�อำสภานักเรียนหมดว่าระลง

หมวัด ๒ การเลือกตั�ง
 ข้อ ๙ (๑) นักเรียนเป็ีนผู้้�มีสิที่ธ์อำอำกเสียงเลือำกตั�งผู้้�แที่นห�อำง จำานว่น ๑ คน ข้อำงห�อำงเรียนทีี่�ตนสังกัด

อำย้่ ผู้้�ทีี่�ได�รับเลือำกเป็ีนผู้้�แที่นห�อำงอำาจจะเป็ีนหัว่หน�าห�อำงหรือำรอำงหัว่หน�าห�อำงก็ได�

  (๒) นักเรียนทุี่กคนมีสิที่ธ์ิอำอำกเสียงเลือำกตั�งพัรรค เพีัยงพัรรคเดียว่ (๑ สิที่ธ์ิ ๑ เสียง) เพืั�อำสรรหา

ปีระธาน และคณะกรรมการนักเรียน (หัว่หน�าพัรรค เปี็นปีระธานนักเรียนโดยตำาแหน่งและรอำงหัว่หน�าพัรรค 

เป็ีนรอำงปีระธานนกัเรียนโดยตำาแหนง่) โดยใชั้�เครื�อำงลงคะแนนแบบอำเิล็กที่รอำนิค จากสำานักงานคณะกรรมการการ

เลือำกตั�งปีระจำาจังหวั่ดอุำดรธานี

 ข้อ ๑๐ ให�รอำงผู้้�อำำานว่ยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ตั�งคณะกรรมการขึ้�นมาคณะหนึ�ง เพืั�อำดำาเนินการ

เลือำกตั�งให�เสร็จภายในเดือำนพัฤษภาคมข้อำงทุี่กปีี

 ข้อ ๑๑ ให�รอำงผู้้�อำำานว่ยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนพิัจารณาคัดเลือำกคร้เป็ีนคร้ทีี่�ปีรึกษา จำานว่น  

๕ คน และเสนอำรายชืั้�อำให�ผู้้�อำำานว่ยการโรงเรียนแต่งตั�งต่อำไปี

หมวัด ๓ สภานักเรียน
 ข้อ ๑๒ พัรรคทีี่�ได�รับเสียงข้�างมาก (เสียงเกินกึ�งหนึ�ง) สรรหาปีระธานนักเรียน รอำงปีระธานนักเรียน  

๔ คน และให�ปีระธานนักเรียนจัดตั�งคณะกรรมการนักเรียน จำานว่นไม่เกิน ๑๐๐ คน เสนอำต่อำฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียนให�ผู้้�อำำานว่ยการโรงเรียนแต่งตั�งต่อำไปี
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 ข้อ ๑๓ สภานักเรียนปีระกอำบด�ว่ยผู้้�แที่นห�อำงทีี่�ได�รับเลือำกตั�งทัี่�งหมด และ คณะกรรมการนักเรียน จำานว่น

ไม่เกิน ๑๐๐ คน  

 ข้อ ๑๔ ให�มีการปีระชุั้มสภานักเรียนภายใน ๗ วั่น ภายหลังการเลือำกตั�ง โดยให�คร้ทีี่�ปีรึกษาพิัจารณา

เลือำกตั�งปีระธานสภาชัั้�ว่คราว่ เพืั�อำจัดให�มีการเลือำกตั�งปีระธานสภา ๑ คน และรอำงปีระธานสภา ๒ คน ซึ�ง 

ปีระธานสภาและรอำงปีระธานสภาต�อำงได�รับเลือำกด�ว่ยเสียงข้�างมากในทีี่�ปีระชุั้ม

 ข้อ ๑๕ พัรรคทีี่�ได�รับเสียงข้�างน�อำย ที่ำาหน�าทีี่�ตรว่จสอำบการที่ำางานข้อำงคณะกรรมการนักเรียน

 ข้อ ๑๖ สภานักเรียนมีว่าระ ๑ ปีีการศึึกษา เมื�อำหมดว่าระจะต�อำงจัดให�มีการเลือำกตั�งใหม่

หมวัด ๔ บทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการสภานักเรียน
 ข้อ ๑๗ เป็ีนผู้้�แที่นนักเรียนในการที่ำากิจกรรมต่างๆร่ว่มกับคร้

 ข้อ ๑๘ ให�คว่ามรว่่มมอืำและปีระสานงานระหว่่างนกัเรียนกับฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนร้� งานข้อำงโรงเรียน

 ข้อ ๑๙ สนับสนุนส่งเสริมให�นักเรียนปีระพัฤติ ปีฏิบัติตามระเบียบแบบแผู้นข้อำงโรงเรียนและสังคม

 ข้อ ๒๐ ให�ข้�อำเสนอำแนะเกี�ยว่กับการจัดกิจกรรมนักเรียนด�านต่างๆ ข้อำงโรงเรียน

 ข้อ ๒๑ กิจกรรมอืำ�น ๆ ตามทีี่�โรงเรียนมอำบหมาย

หมวัด ๕ การสิ�นสุดสถานภาพของกรรมการนักเรียน
 ข้อ ๒๒ กรรมการนักเรียนสิ�นสุดลงเมื�อำ

  ๑. ตาย

  ๒. ลาอำอำก ต�อำงแสดงคว่ามจำานงต่อำคร้ทีี่�ปีรึกษาเป็ีนลายลักษณ์อัำกษร

  ๓. เมื�อำปีฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับการเป็ีนคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนกัเรียนมีมติ 

๒ ใน ๓ ให�พั�นสภาพั

  ๔. เมื�อำสภานักเรียนหมดว่าระ

  ๕. เมื�อำจบการศึึกษา

  ๖. โรงเรียนมีคำาสั�งให�ยุบสภานักเรียน

หมวัด ๖ การปีระชุั้มของคณะกรรมการสภานักเรียน
 ข้อ ๒๓ การปีระชุั้มคณะกรรมการนักเรียนมี ๒ ปีระเภที่

  ๑. การปีระชุั้มสามัญ ให�คณะกรรมการนักเรียนจัดให�มีการปีระชุั้มเพืั�อำบริหารงานทุี่กเดือำน

  ๒. ปีระปีระชุั้มวิ่สามัญ เมื�อำมีเหตุการณ์เร่งด่ว่น เพืั�อำปีระโยชั้น์ข้อำงโรงเรียน ให�ปีระธาน 

คณะกรรมการนักเรียนมีอำำานาจเรียกปีระชุั้มได�

 ข้อ ๒๔ ในการปีระชั้มุแต่ละครั�งให�ปีระธานนกัเรียน เป็ีนปีระธานในที่ี�ปีระชั้มุ ถ�าปีระธานนกัเรียนไม่อำย้่

ให�รอำงปีระธานนักเรียนที่ำาหน�าทีี่�แที่น
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 ข้อ ๒๕ ในการปีระชุั้มแต่ละครั�งจะต�อำงมีคณะกรรมการสภานักเรียนเข้�าปีระชุั้ม ๒ ใน ๓ ข้อำงทัี่�งหมด

จึงจะถือำว่่าครบอำงค์ปีระชุั้ม

 ข้อ ๒๖ การลงมติในทีี่�ปีระชุั้มให�ถือำเสียงข้�างมาก

 ข้อ ๒๗ ในการปีระชุั้มแต่ละครั�ง ต�อำงมีคร้ทีี่�ปีรึกษาเข้�าร่ว่มปีระชุั้มอำย่างน�อำย ๓ คน

 ข้อ ๒๘ ให�ปีระธานนักเรียนที่ำาหนังสือำข้อำอำนุญาตจัดการปีระชุั้มพัร�อำมแนบระเบียบว่าระการปีระชุั้ม

เสนอำผู้้�ช่ั้ว่ยผู้้�อำำานว่ยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ก่อำนการปีระชุั้ม ๓ วั่น

 ข้อ ๒๙ การปีระชุั้มทุี่กครั�ง ต�อำงมีการบันทึี่กการปีระชุั้มเป็ีนลายลักษณ์อัำกษร และนำาเสนอำต่อำ 

รอำงผู้้�อำำานว่ยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ก่อำนการปีระชุั้ม ๓ วั่น

 ข้อ ๓๐ คร้ทีี่�ปีรึกษา และฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนมีอำำานาจระงับหรือำยับยั�งกิจกรรมต่าง ๆ ข้อำง 

คณะกรรมการนักเรียนเมื�อำเห็นว่่ากิจกรรมนั�นไม่เป็ีนการสมคว่ร

บทเฉพาะกาล
 ข้อ ๓๑ ให�มีการเลือำกตั�งสภานักเรียนภายใน ๒ สัปีดาห์ หลังจากเปิีกภาคเรียนทีี่� ๑ ปีีการศึึกษา ๒๕๖๒

 ข้อ ๓๒ เมื�อำมีสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนให�บที่เฉพัาะการนี�สิ�นสุดลง ให�รอำงผู้้�อำำานว่ยการ

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน เป็ีนผู้้�รักษาการให�เป็ีนไปีตามระเบียบนี�

(ลงชืั้�อำ)   อำนันต์ศัึกด์ิ  ภ้พัลผัู้น

             (นายอำนันต์ศัึกด์ิ  ภ้พัลผัู้น)

     ผู้้�อำำานว่ยการโรงเรียนเตรียมอุำดมศึึกษาพััฒนาการ อุำดรธานี
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