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บันทึกข้อตกลงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการสอบ O - NET
นัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� ....... ปีีการศึึกษา .....................................
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
วัันที่่�.................. เดืือน.......................... พ.ศ. .................................

ระหว่่าง ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี ผู้้รั� ับข้้อตกลง
และ............................................................................นัักเรีียนชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่.�่ ............/................ผู้้ทำ� ำ�ข้้อตกลง
๑. บันทึกข้อตกลงนี้ ใช้เป็นข้อตกลงในการยกระดับผลการสอบ O - NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
		ปีที่........... ปีการศึกษา...................... โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
๒.	ข้าพเจ้า ขอให้ค�ำมั่นสัญญาว่า จะพยายามและตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
		ทางการเรียนและผลการสอบ O - NET ของตัวข้าพเจ้าเพื่อเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ
		ของตัวข้าพเจ้า บิดา - มารดา และสถานศึกษาตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าทุกคน
๓.	ผู้ท�ำข้อตกลงและผู้รับข้อตกลง ได้เข้าใจในสาระส�ำคัญของข้อตกลงและเห็นตรงกันแล้วจึงได้
		 ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่่�อ

ลงชื่่�อ
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ผู้้ทำ� ำ�ข้้อตกลง
(...........................................................)

(...........................................................)
ผู้้ป� กครอง
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คำำ�นำำ�
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี จัดท�ำขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ส�ำคัญ เพื่อให้นกั เรียนและผู้ปกครองได้ศึกษาและรับรเู้ กีย่ วกับเนื้อหาสาระในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน
เช่น ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน หลักสูตรและแนวปฏิบัติในการเรียน แนวปฏิบัติตนของนักเรียน การได้รับ
บริการต่าง ๆ จากโรงเรียนตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุม่ บริหารงานบุคคล กลุม่ บริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไปและกลุม่ บริหารกิจการนักเรียน โดยงานในกลุม่
ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นงานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและผู้ปกครองที่จะต้องปฏิบัติและรับรู้ร่วมกัน
อันจะน�ำไปสคู่ วามภาคภูมใิ จและการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องเกิดประโยชน์กบั ทุกฝ่าย หากมีปญ
ั หาอุปสรรคก็จะสามารถ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานีเล่มนี้
จะเป็นส่วนหนึง่ ในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครอง ซึง่ ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสนับสนุน
ส่งเสริมใหบ้ รรลุจดุ มุง่ หมายของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
และการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลต่อไป
สุดท้ายนี้ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบารมีของ
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จงอ�ำนวยอวยพรให้ทุกท่าน
มีความสุขความเจริญ สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาตลอดไปทุกประการ
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สารบััญ
หน้า
ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
ที่ดินและอาคารสถานที่ของโรงเรียนในปัจจุบัน
ประวััติิศาลปู่่ขุ� ุนราม
ตราประจำำ�โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
วิิสััยทััศน์์ (VISION) / พัันธกิิจ (MISSION) / เป้้าประสงค์์ (AIM)
กลยุุทธระดัับโรงเรีียน / มาตรฐานการศึึกษา ของสถานศึึกษา ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔
รายนามผู้บริหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี จากอดีต - ปัจจุบัน
ท�ำเนียบครูและบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
คณะกรรมการสถานศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
	ฝ่่ายบริิหาร
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�สุุขศึึกษาและพลศึึกษา
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ภาษาต่่างประเทศ	
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�สัังคมศึึกษา ศาสนา และวััฒนธรรม
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�การงานอาชีีพ	
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ภาษาไทย
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ศิิลปะ
	กิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียน / กลุ่่�มงานสนัับสนุุน
	ลููกจ้้างประจำำ�และลููกจ้้างชั่่�วคราว	
แผนผังบริเวณโรงเรียน
โครงสร้้างการบริิหารงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
โครงสร้้างการบริิหารกลุ่่�มบริิหารวิิชาการ
โครงสร้้างเวลาเรีียนตามหลัักสููตรขั้้�นพื้้�นฐานพุุทธศัักราช ๒๕๕๑
เกณฑ์์การจบหลัักสููตรระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น
เณฑ์์การจบหลัักสููตรระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย
โครงสร้้างหลัักสููตรการเรีียนมััธยมศึึกษาตอนต้้น (๑ - ๓) ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
โครงสร้้างหลัักสููตรการเรีียนมััธยมศึึกษาตอนปลาย (๔ - ๖) ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
ระเบีียบโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี ว่่าด้้วยการวััดและประเมิินผล
		 การเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒)
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สารบััญ (ต่่อ)
หน้า
แนวปฏิิบััติิการวััดและประเมิินผลการเรีียนรู้้�
ภาคผนวก
กลุ่่�มบริิหารงบประมาณ แผนงานและสารสนเทศ
โครงสร้้างการบริิหารกลุ่่�มบริิหารงบประมาณ แผนงานและสารสนเทศ	
เกณฑ์์การจััดสรรงบประมาณและแนวทางการดำำ�เนิินงาน
กลุ่่�มบริิหารงานบุุคคล
โครงสร้้างการบริิหารกลุ่่�มบริิหารงานบุุคคล
ภาระงานกลุ่่�มบริิหารงานบุุคคล
ข้้อมููลบุุคลากรของสถานศึึกษา
กลุ่่�มบริิหารทั่่�วไป
โครงสร้้างการบริิหารกลุ่่�มบริิหารทั่่�วไป	
งานอาคารสถานที่่�
งานอนามััยโรงเรีียน
งานโภชนาการ
งานประชาสััมพัันธ์์
งานสาธารณููปโภค
กลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน
โครงสร้้างการบริิหารกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน
หน้้าที่่�และสิิทธิิของนัักเรีียน
แนวปฏิิบััติิตััวของนัักเรีียน
ระเบีียบโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
		 ว่่าด้้วย การพกพาโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� มาโรงเรีียน พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบีียบโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
		 ว่่าด้้วยการคุุมประพฤติินัักเรีียน พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบีียบข้้อบัังคัับ ว่่าด้้วยเครื่่�องแต่่งกายของนัักเรีียน
		 โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบีียบกระทรวงศึึกษาธิิการ ว่่าด้้วยการไว้้ทรงผมของนัักเรีียน พ.ศ. ๒๕๖๓
แนวปฏิิบััติิของนัักเรีียนโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี ๒๕๕๘
	กิิจกรรมหน้้าเสาธง
ระเบีียบโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
		 ว่่าด้้วยการเลืือกตั้้�งคณะกรรมการสภานัักเรีียน พ.ศ. ๒๕๖๒
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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ประวััติิ

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานีเดิมชื่อโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ต้ังขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ในระยะแรกได้อาศัยโรงเรียนบ้านผือซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายเป็นสถานที่
เรียนหนังสือ มีห้องเรียน ๒ ห้องเรียน นักเรียนจ�ำนวน ๘๔ คน ครูใหญ่คนแรกคือ นายตุ้ม สิงหทองกูล ซึ่งในขณะนั้น
ด�ำรงต�ำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านผือ และรักษาการในต�ำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ด้วย ต่อมา
จังหวัดอุดรธานีได้แต่งตั้งนายสายัณห์ สิริขันธ์ มาด�ำรงต�ำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
หลังจากนัน้ ไม่นานกรมสามัญศึกษาไดจ้ ดั สรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ แบบ ๒๑๒ ในบริเวณทีด่ นิ
แปลงที่ติดกับโรงเรียนบ้านผือ ซึ่งได้ยุบรวมกันแล้วย้ายมาเรียนที่อาคารใหม่ จนเวลาผ่านมาได้ประมาณ ๗ เดือน
ก็เกิดเหตุไฟไหม้อาคารเรียนที่สร้างใหม่ทั้งหลัง เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ดังนั้นจึงต้องย้ายนักเรียน
ไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านผือ (ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลบ้านผือ) เป็นการชั่วคราว ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ ว่าที่ร้อยตรี สมภพ พันธุมโน มาด�ำรงต�ำแหน่งครูใหญ่ พร้อมทั้งจัดสรร
งบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนบนที่ดินโรงเรียนในปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ ๑๖๓ หมู่ที่ ๘ บ้านศรีส�ำราญ ติดถนน
สายบ้านผือ - อุดรธานี และได้ใช้เป็นสถานที่เรียนมาตั้งแต่งวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๖ เป็นต้นมา
ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านผือวิทยาสรรค์ได้เข้าร่วมเครือข่ายโรงเรียน
เตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ และเปลี่่�ยนชื่่�อเป็็นโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี ปััจจุุบัันมีี
นายอนัันต์์ศักั ดิ์์� ภููพลผััน ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียน มีีข้า้ ราชการครูู/ผู้้บ� ริิหาร ๑๑๕ คน พนัักงานราชการ
๙ คน ครูอัตราจ้าง ๓ คน ครูธุรการ ๑ คนลูกจ้างประจ�ำ ๓ คน และลูกจ้างชั่วคราว ๗ คน รวม ๑๓๘ คน
ชั้น
ม. ๑
ม. ๒
ม. ๓
รวม ม. ต้้น
ม. ๔
ม. ๕
ม. ๖
รวม ม. ปลาย
รวมทั้้�งหมด

จ�ำนวน/คน
๔๖๖
๓๖๙
๔๔๔
๑,๒๗๙
๒๙๙
๓๑๘
๓๐๙
๙๒๖
๒,๒๐๕

จ�ำนวน/ห้อง
๑๑
๑๐
๑๑
๓๒
๘
๘
๘
๒๔
๕๖
ข้อมูลเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
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๑. ที่ดินและอาคารสถานที่ของโรงเรียนในปัจจุบัน
		 โรงเรีียนมีีพื้้�นที่่�ทั้้�งสิ้้�น ๑๐๒ ไร่่ ๔๔ ตารางวา มีีอาคารเรีียน อาคารประกอบ ดัังนี้้�
ที่

อาคาร
อาคารเรียน ๒๑๖
อาคารเรียน ๒๑๖ ก.
อาคารเรียน ๓๑๖ ล.
อาคารเรียน ๓๑๘ ล. / ๓๘ (พิเศษ)
อาคารเรียน ๓๒๔ ล. / ๕๕ – ก
อาคารชั่วคราว ชค. ๑๐๔
อาคารคหกรรม กรมสามัญศึกษา
อาคารฝึกงาน กรมสามัญศึกษา
อาคารฝึกงาน ๑๐๒ / ๒๗
หอประชุมอเนกประสงค์ ๐๐๒ / ๒๕๒๑
หอประชุมอเนกประสงค์ ๑๐๐ / ๒๗
เรือนพยาบาล
อาคารศูนย์วัฒนธรรม
อาคารโดมอนุสรณ์
โรงอาหาร ๑๐๑ ล. / ๒๗ (พิเศษ)
บ้านพักครู
บ้านพักนักการภารโรง
ห้องน�้ำ / ส้วม ชาย – หญิง
สนามฟุตบอล พร้อมลู่วิ่ง
สนามบาสเก็ตบอล
ลานอเนกประสงค์

๒.
		
		
		
		
		
		

จ�ำนวน

หมายเหตุ

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

ห้องปฏิบัติการ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี
๒.๑	ห้้องปฏิิบััติิการเรีียนการสอนคอมพิิวเตอร์์ จำำ�นวน ๔ ห้้องเรีียน จำำ�นวนเครื่่�อง ๑๖๐ เครื่่�อง
๒.๒	ห้้องสืืบค้้นอิินเตอร์์เน็็ต จำำ�นวน ๒ ห้้อง เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ ๘๐ เครื่่�อง
๒.๓	ห้้องโสตทััศนศึึกษา จำำ�นวน ๒ ห้้อง
๒.๔	ห้้องปฏิิบััติิการทางวิิทยาศาสตร์์ ฟิิสิิกส์์ เคมีี ชีีววิิทยา วิิทยาศาสตร์์ทั่่�วไป จำำ�นวน ๔ ห้้อง
๒.๕	ห้้อง STEM ศึึกษา จำำ�นวน ๑ ห้้อง
๒.๖	ห้้องสมุุด E-BOOK จำำ�นวน ๑ ห้้อง
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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ประวััติิศาลปู่่�ขุุนราม
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี (บ้านผือพิทยาสรรค์) ได้ย้ายมา
สร้างอาคารเรียนที่บริเวณแห่งนี้ ซึ่งแต่เดิมเป็นป่ารกทึบ มีล�ำธารไหลผ่านบริเวณหลังศาลปู่ขุนรามไปตลอด
แนวอาคาร ๒ และอาคาร ๓ ตรงบริเวณหลังศาลเจ้าปู่เป็นหนองน�้ำธรรมชาติ มีเนื้อที่ประมาณ ๑ งาน และ
บริเวณหนองน�้ำนี้จะมีน�้ำขังตลอดปี ในหน้าแล้งน�้ำในหนองนี้ก็ยังใสสะอาด มองดูเป็นสีเขียวเรือง ๆ ชาวบ้าน
มีความเชื่อวา่ หนองน�้ำแห่งนีเ้ ป็นหนองน�้ำศักดิส์ ทิ ธิ์ และเป็นหนองน�้ำของปู่ขนุ รามใช้กินใช้อาบ ชาวบ้านศรีส�ำราญ
จึงตั้งศาลเล็ก ๆ เอาไว้บูชา โดยเล่ากันมาว่าปู่ขุนรามเป็นเจ้าที่แห่งนี้ ในปีพ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙ เกิดเหตุการณ์
ประหลาดมีนักเรียนหลายคนเจ็บป่วยและมีอาการเหมือนกับถูกผีเข้าทรง ชาวบ้านและคณะครูได้บนบาน
ศาลกล่าวขอขมาลาโทษต่อปู่ขุนราม ปรากฏเป็นที่อัศจรรย์ว่าอาการของนักเรียนหายเป็นปกติ
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ทางโรงเรียนท�ำการถมหนองน�้ำแห่งนี้เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ ปรากฏว่า
ถมไม่ส�ำเร็จเพราะผู้รับจ้างถมดินหนองน�้ำจะมีอาการเจ็บป่วยก่อน ทางโรงเรียนจึงได้บอกกล่าวขออนุญาต
ปู่ขุนราม ว่าจะสร้างศาลให้ใหม่ให้สวยงาม จึงสามารถถมดินหนองน�้ำได้ส�ำเร็จ
ในทุก ๆ ปีเมื่อเปิดภาคเรียนใหม่ ทางโรงเรียนจะจัดพิธีบวงสรวงปู่ขุนรามร่วมกันทั้งคณะครู บุคลากร
ในโรงเรียนตลอดจนนักเรียนทุกคน ถือเป็นเป็นการคารวะและขอขมาลาโทษต่อปู่ขุนราม โดยมีผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนเป็นประธาน เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและความสุข ความร่มเย็นแก่ทุกคน โดยหลังจากพราหมณ์ท�ำพิธี
เสร็จสิน้ ทุกคนจะจุดธูป เทียนและน�ำดอกไมไ้ ปวางไว้ทีห่ น้าศาลปู่ ในทุก ๆ วันเวลาทีค่ รู และนักเรียนเดินผ่านศาล
ปู่ขนุ รามก็แสดงความเคารพโดยการยกมือไว้ทุกครัง้ และไดก้ ระท�ำอยเู่ ช่นนีเ้ สมอมา ดังนัน้ ศาลปู่ขนุ รามจึงถือเป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ที่ทุกคนต่างเคารพนับถือด้วยความศรัทธา
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ตราประจำำ�โรงเรีียน

เตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี

ตราประจ�ำโรงเรียน
ปรัชญ าของโรงเรียน
ค�ำขวัญ ประจ�ำโรงเรียน
สีประจ�ำโรงเรียน
ต้นไม้ประจ�ำโรงเรียน
เอกลักษณ์
อัตลักษณ์

เป็นรูปพระเกี้ยว
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น�ำสังคม นิยมกีฬา
ชมพู - น�้ำเงิน
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์
สิ่งแวดล้อมสวยเด่น เน้นวิชาการ สืบสานคุณธรรม
ลกู พระเกีย้ วน้อย สุภาพอ่อนน้อม เพียบพร้อมคุณธรรม

วิิสััยทััศน์์ (VISION)

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี มุ่่�งสร้้างสัังคมแห่่งการเรีียนรู้้�ที่�มี่ ีคุุณภาพสู่่�ความเป็็นเลิิศ
ทางวิิชาการและคุุณธรรม บนพื้้�นฐานของหลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง

พัันธกิิจ (MISSION)

สนัับสนุุน ส่่งเสริิม และพััฒนา การจััดการศึึกษาให้้ผู้้เ� รีียนทุุกคนได้้รัับโอกาสทางการศึึกษาอย่่างมีีคุณ
ุ ภาพ
โดยเน้้นการพััฒนาผู้้�เรีียนเป็็นสำำ�คััญ เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนมีีความรู้้�คู่่�คุุณธรรม มีีความรู้้�ความสามารถตามมาตรฐานการศึึกษา
ขั้้น� พื้้�นฐานและพััฒนาสู่่�สากล บนพื้้�นฐานการบริิหารจััดการตามคุุณภาพ OBECQA และตามหลัักเศรษฐกิิจพอเพีียง

เป้้าประสงค์์ (AIM)

๑. ผู้้�เรีียนจบการศึึกษาภาคบัังคัับและการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานอย่่างมีีคุุณภาพและมีีคุุณลัักษณะตาม
เป้้าหมายด้้านผู้้�เรีียนเทีียบเคีียงมาตรฐานสากล
๒. ครูู บุุคลากรทางการศึึกษามีีสมรรถนะเหมาะสมกัับการจััดการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานสู่่�มาตรฐานสากล
๓. สถานศึึกษาจััดการเรีียนการสอนสู่่�มาตรฐานสากลได้้อย่่างมีีคุุณภาพตามเกณฑ์์รางวััลคุุณภาพ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน : OBCQA
๔. สถานศึึกษาบริิหารจััดการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานตามข้้อกำำ�หนดของเกณฑ์์รางวััลคุุณภาพ สำำ�นัักงาน
คณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน : OBCQA
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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กลยุุทธ์์ระดัับโรงเรีียน

กลยุุทธที่่� ๑ พััฒนาหลัักสููตรสถานศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานเทีียบเคีียงมาตรฐานสากล
กลยุุทธที่่� ๒	ส่่งเสริิมการจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนเทีียบเคีียงมาตรฐานสากล
กลยุุทธที่่� ๓ เผยแพร่่ผลการปฏิิบััติิที่่�เป็็นเลิิศของการจััดการศึึกษาเทีียบเคีียงมาตรฐานสากล

มาตรฐานการศึึกษา ของสถานศึึกษา ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔
มาตรฐานที่่� ๑ ด้้านคุุณภาพผู้้�เรีียน
๑.๑ ผลสััมฤทธิ์์�ทางวิิชาการของผู้้�เรีียน
ประเด็็นการพิิจารณา

มาตรฐานสถานศึึกษา

๑. ผู้้� เรีี ย นมีี ค วามสามารถในการอ่่ า น เขีี ย น
การสื่่�อสาร และการคิิดคำำ�นวณ

๑. ผู้้เ� รีียนร้้อยละ ๘๐ มีีความสามารถในการอ่่าน เขีียนภาษาไทยได้้เหมาะสม
ตามเกณฑ์์ที่�ส่ ถานศึึกษากำำ�หนด
๒. ผู้้�เรีียนร้้อยละ ๘๐ มีีความสามารถในการคิิด คำำ�นวณได้้อย่่างเหมาะสม
ตามเกณฑ์์ที่�ส่ ถานศึึกษากำำ�หนด
๓. ผู้้�เรีียนร้้อยละ ๗๐ มีีความสามารถในการสื่่�อสาร การใช้้ภาษาอัังกฤษหรืือ
	จีีน หรืือญี่่�ปุ่่�น ได้้อย่่างเหมาะสมตามเกณฑ์์ที่่�สถานศึึกษากำำ�หนด
ผู้้�เรีียนทุุกห้้อง มีีความสามารถในการคิิด วิิเคราะห์์ คิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ
อภิิปราย แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นและแก้้ปััญหา โดยการทำำ�โครงงาน
ห้้องละ ๑ โครงงาน
๑. ผู้้�เรีียนระดัับชั้�น้ มััธยมศึึกษา ปีีที่่� ๓ ร้้อยละ ๘๐ มีีความสามารถในการผลิิต
	ผลิิตคิิดค้้นนวััตกรรมสิ่่�งประดิิษฐ์์ใหม่่ๆ
๒. ผู้้�เรีียนระดัับชั้�น้ มััธยมศึึกษา ปีีที่่� ๖ ร้้อยละ ๘๐ มีีความสามารถในการผลิิต
	คิิดค้้นนวััตกรรมและสิ่่�งประดิิษฐ์์ใหม่่ๆ
ผู้้�เรีียนร้้อยละ ๘๐ สามารถใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในการสืืบค้้นข้้อมููล

๒. ผู้้�เรีียนมีีความสามารถในการคิิด วิิเคราะห์์
	คิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ อภิิปราย แลกเปลี่่�ยน
ความคิิดเห็็นและแก้้ไขปััญหา
๓. ผู้้�เรีียนมีีความสามารถในการสร้้างนวััตกรรม

๔. ผู้้� เรีี ย นมีี ค วามสามารถในการใช้้เทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่�อสาร
๕. ผู้้�เรีียนมีีผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนตามหลัักสููตร
สถานศึึกษา
๖. ผู้้�เรีียนมีีความรู้้�ทัักษะพื้้�นฐานและเจตคติิที่่�ดีี
	ต่่องานอาชีีพ

ผู้้�เรีียนร้้อยละ ๘๐ มีีผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนตามเกณฑ์์ที่่�กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
กำำ�หนด
ผู้้�เรีียนระดัับชั้�น้ มััธยมศึึกษาปีีที่�่ ๓ และ ๖ ทุุกคน ได้้รัับการแนะแนวการศึึกษา
ต่่อและเตรีียมความพร้้อมเข้า้ สู่่�การประกอบอาชีีพ

๑. ผู้้� เรีี ย นมีี คุุ ณ ลัั ก ษณะและค่่ า นิิ ย มที่่� ดีี ต ามที่่�
สถานศึึกษากำำ�หนด

ผู้้เ� รีียนร้้อยละ ๙๐ ผ่่านเกณฑ์์การประเมิินคุุณลัักษณะที่พึ่� งึ ประสงค์์ตามที่ส่� ถาน
ศึึกษากำำ�หนด

๒. ผู้้�เรีียนมีีความภาคภููมิิใจในท้้องถิ่่�นและความ
เป็็นไทย

๑. ผู้้�เรีียนร้้อยละ ๙๐ มีีส่ว่ นร่่วมในกิิจกรรมประเพณีีท้้องถิ่่�น
๒. ผู้้�เรีียนร้้อยละ ๙๐ แต่่งกายด้้วยชุุดพื้้�นเมืืองไทยพวนเข้้าร่่วมกิิจกรรมของ
	ชุุมชน ๑ ครั้้�ง/ภาคเรีียน
ผู้้เ� รีียนทุุกคนเข้า้ ร่่วมกิิจกรรมที่โ่� รงเรีียนและชุุมชมจััดขึ้้น� บนความแตกต่่างทาง
วััฒนธรรมอย่่างมีีความสุุข
๑. ผู้้�เรีียนร้้อยละ ๙๐ มีีสุุขภาวะทางด้้านร่่างกายตามเกณฑ์์ของกรมอนามััย
๒. ผู้้�เรีียนร้้อยละ ๙๐ มีีจิิตอาสาต่่อสัังคมทั้้�งภายในและภายนอกสถานศึึกษา

๑.๒ คุุณลัักษณะที่่�พึงึ ประสงค์์ของผู้้�เรีียน

๓. ผู้้เ� รีียนยอมรัับที่จ่� ะอยู่่�ร่่วมกัันบนความแตกต่่าง
และหลากหลาย
๔. ผู้้�เรีียนมีีสุขุ ภาวะทางร่่างกายและจิิตสัังคม
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มาตรฐานที่่� ๒ กระบวนการบริิหารและการจััดการ
ประเด็็นการพิิจารณา

มาตรฐานสถานศึึกษา

๑.	มีีเป้้าหมายและวิิสัยั ทััศน์์ และพัันธกิิจที่ชั่� ดั เจน

โรงเรีียนมีีการจััดทำำ�วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และเป้้าหมาย โดยการมีีส่่วนร่่วมของ
บุุคลากรทุุกภาคีีเครืือข่่าย เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพการศึึกษา
โรงเรีียนมีีระบบการจััดการคุุณภาพของสถานศึึกษาที่�ไ่ ด้้มาตรฐาน
โรงเรีียนมีีการบริิหารหลัักสููตรและการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�ได้้มาตรฐาน

๒.	มีีระบบจััดการคุุณภาพของสถานศึึกษา
๓. การพััฒนาวิิชาการที่่เ� น้้นคุุณภาพผู้้เ� รีียนรอบด้้าน
ตามหลัักสููตรสถานศึึกษา และทุุกกลุ่่�มเป้้าหมาย
๔. การพััฒนาครููและบุุคลากรให้้มีีความเชี่่ย� วชาญ
	ทางวิิชาชีีพ
๕.	จััดสภาพแวดล้้อมทางกายภาพและสัังคมที่เ่� อื้้อ�
	ต่่อการจััดการเรีียนรู้้�อย่่างมีีคุุณภาพ
๖.	จััดระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อสนัับสนุุน
การบริิหารจััดการและเรีียนรู้้�

ครููและบุุคลากรทุุกคนได้้รัับการอบรมพััฒนาตนเองอย่่างน้้อย ๒๐ ชม./ปีี
๑. โรงเรีียนมีีสภาพแวดล้้อมที่่�สวยงาม สะอาด ร่่มรื่่�น ปลอดภััย มีีแหล่่ง
พัักผ่่อนอย่่างเพีียงพอสำำ�หรัับผู้้�เรีียนและบุุคลากรทุุกคน
๒. โรงเรีียนมีีแหล่่งเรีียนรู้้�ทั้้�งภายในและภายนอกที่่�เอื้้�อต่่อการจััดการเรีียนรู้้�
	อย่่างมีีคุุณภาพ
๑. โรงเรีียนมีีระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ เพื่่�อสนัับสนุุนการบริิหารจััดการและ
การเรีียนรู้้�อย่่างเพีียงพอ และใช้้ประโยชน์์อย่่างเต็็มศัักยภาพ
๒. โรงเรีียนจััดให้้มีีห้้องเรีียนคุุณภาพอย่่างเพีียงพอและเกิิดประสิิทธิภิ าพสููงสุุด
	ต่่อผู้้�เรีียน

มาตรฐานที่่� ๓ กระบวนการจััดการเรีียนการสอนที่่�เน้้นผู้้�เรีียนเป็็นสำำ�คััญ
ประเด็็นการพิิจารณา

มาตรฐานสถานศึึกษา

๑. การจััดการเรีียนรู้้�ผ่่านกระบวนการคิิดและ
	ปฏิิบััติิจริิงสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในชีีวิิตได้้

ครููทุุกคนจััดการเรีียนรู้้�ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดกระบวนการคิิดวิิเคราะห์์สัังเคราะห์์และ
คิิดสร้้างสรรค์์โดยการปฏิิบััติิจริิงผ่่านการทำำ�โครงงานกิิจกรรมการฝึึกปฏิิบััติิ
ในสถานการณ์์จริิง โดยมีีกิิจกรรมเพื่่�อส่่งเสริิมการเรีียนรู้้� และมีีการจััดทำำ�วิิจััย
ในชั้้�นเรีียน
๑. ครููพััฒนากลวิิธีี/เทคนิิคการสอนอย่่างน้้อย ๒ รููปแบบในแต่่ละกลุ่่�มสาระ
การเรีียนรู้้� โดยมีีโครงการพััฒนากิิจกรรมการเรีียนการสอน
๒. ครููทุุกคนพััฒนาและใช้้สื่่�อการสอน สื่่�อเทคโนโลยีีสารสนเทศได้้อย่่างมีี
	คุุณภาพ
ครููและผู้้�เรีียนหาข้้อตกลงร่่วมกัันในการกำำ�หนดแนวทางการเรีียนรู้้�และปฏิิบััติิ
งานในห้้องเรีียน โดยมีีโครงการพััฒนาห้้องเรีียนให้้น่่าอยู่่�
๑. ครููทุุกคนมีีการจััดทำำ�ข้้อสอบเพื่่�อประเมิินผู้้�เรีียนทั้้�งแบบอััตนััยและแบบ
	ปรนััย
๒. ครููทุุกคนทำำ�วิิจััยในชั้้�นเรีียนเพื่่�อพััฒนาการเรีียนการสอนอย่่างน้้อยปีีละ
๑ เรื่่�อง
๑. ครููทุุกคนมีีการจััดทำำ�แผนการการจััดการเรีียนรู้้�โดยใช้้หลัักสููตรระดัับ
ชั้้�นเรีียนเป็็นพื้้�นฐาน
๒. ครููทุุกคนมีีการจััดทำำ�รายงานปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีี (SAR)
๓. ครููทุุกคนมีีการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้� (PLC)

๒. ใช้้สื่่�อ เทคโนโลยีีสารสนเทศและแหล่่งเรีียนรู้้�
ที่่�เอื้้�อต่อ่ การเรีียนรู้้�
๓.	มีีการบริิหารจััดการชั้้�นเรีียนเชิิงบวก
๔. ตรวจสอบและประเมิินผู้้�เรีียนอย่่างเป็็นระบบ
และนำำ�ผลมาพััฒนาผู้้�เรีียน
๕.	มีีการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�และให้้ข้้อมููลสะท้้อน
กลัับเพื่่�อพััฒนาและปรัับปรุุงการจััดการเรีียนรู้้�

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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รายนามผู้้�บริิหาร

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
จากอดีีต - ปััจจุุบััน
ที่	ชื่อ - สกุล	วุฒิการศึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

นายตุ้ม
สิงหทองกูล
นายสายัณห์
สิริขันธ์
ว่าที่ร้อยตรี สมภพ	พันธุมโน
นายองอาจ	วุฒิเสน
นายวิลาศ	
สีตลารมณ์
นายณรงค์	ชาติภรต
นายสุเมธ	ขามรัตน์
นายพนัส	วุฒิสาร
นายประโมทย์	พวงสุวรรณ
นายยุทธศิลป์	ศรีประทุมวงศ์

พ.ม.
กศ.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.
กศ.บ./น.บ.
วท.บ./กศ.ม.
กศ.บ./กศ.ม.
ค.บ./สส.ม.
กศ.บ./กศ.ม.

ต�ำแหน่ง 	ปี พ.ศ. ที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
รก.ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่
/ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ

๑๑. ดร.สาส์นลิขิตชัย	พลไธสง

ศศ.บ./กศ.ม./กศ.ด. ผู้อ�ำนวยการ

๑๒. นายอนัันต์์ศัักดิ์์�	ภููพลผััน

บธ.บ./ศษ.ม.

ผู้้�อำำ�นวยการ

๑๓. นายชวา	ป้้องขวาเลา

กศ.บ./น.บ./ศษ.ม.

ผู้้�อำำ�นวยการ
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พ.ค. ๒๕๑๓ - ต.ค. ๒๕๑๓
ต.ค. ๒๕๑๓ - ๙ ต.ค. ๒๕๑๕
ต.ค. ๒๕๑๕ - พ.ย. ๒๕๒๗
พ.ย. ๒๕๒๗ - พ.ย. ๒๕๓๒
พ.ย. ๒๕๓๒ - พ.ย. ๒๕๓๔
พ.ย. ๒๕๓๔ - พ.ย. ๒๕๓๙
พ.ย. ๒๕๓๙ - พ.ย. ๒๕๔๕
พ.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 พ.ค. ๒๕๖๑
- ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔
๑๔ มิิ.ย. ๒๕๖๔ - ปััจจุุบััน

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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คณะกรรมการสถานศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี

นางชุติปภา บัวระภา

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พระครูโกวิท สังฆการ

นายณัฐพล บรรณากาล

นางเยาวภรณ์ สุทธิประภา

นางอารยา อนุุรัักษ์์

นางนริศรา พันธุ

นายสุุรพล ทองทิิพย์์

นายบุญ หนัก ผิวสว่าง

นายสุุภาพ ศรีีเพ็็งมาตย์์

นายบุญ ช่วย แก้วไชย

นายไวพจน์์ แสงเสนาะ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นางอรจิรา บัวระภา
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นางหนูพิศ ทองทิพย์
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นายสุุริิยัันต์์ ลุุนศรีี

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นายชวา ป้้องขวาเลา
กรรมการและเลขานุการ
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ฝ่่ายบริิหาร

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี

นายชวา ป้้องขวาเลา

ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
ผู้้�อำำ�นวยการเชี่่�ยวชาญ
กศ.บ. สัังคมศึึกษา, น.บ. นิิติิศาสตร์์,
ศษ.ม. บริิหารการศึึกษา

นายสุุรชััย ทองทิิพย์์

นายเสถีียร สุุกรีีฑา

รองผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มบริิหารงานวิิชาการ
ชำำ�นาญการพิิเศษ
ศษ.บ. สัังคมศึึกษา, ศษ.บ.แนะแนว, กศ.ม. บริิหารการศึึกษา

นางสาววริินทร เข็็มทอง

รองผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มบริิหารงานกิิจการนัักเรีียน
ชำำ�นาญการพิิเศษ
ค.บ. อุุตสาหกรรม, ศษ.ม. การบริิหารการศึึกษา

รองผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มบริิหารงบประมาณ แผนงานและสารสนเทศ
ชำำ�นาญการพิิเศษ
ศษม. การบริิหารการศึึกษา
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นายโชคชััย แก้้วดวงดีี
รองผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน
ชำำ�นาญการพิิเศษ
กศ.ม. บริิหารการศึึกษา

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์

นางอรสิิน พรมสิิทธิ์์�
ครููชำำ�นาญการพิิเศษ
ค.บ. วัดผลการศึกษา

นางวาสนา บุญ ชู
ครูช�ำนาญการพิเศษ
ค.บ. คณิิตศาสตร์์

นายชัยวัฒน์ สุรภีร์
ครูช�ำนาญการพิเศษ
ค.บ. คณิตศาสตร์

นายวันเฉลิม บุญ เกษม น.ส.ศิริพรรณ คริสเตียนเซ่น นายศุภเสกข์ ท้าวซาว

ครูช�ำนาญการ
ครูช�ำนาญการ
วท.บ. คณิตศาสตร์,
ค.บ. คณิตศาสตร์,
กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา ค.ม. หลักสูตรและการสอน

ครู
ค.บ. คณิตศาสตร์

นางรุ่งนภา ทองทิพย์

ครูช�ำนาญการพิเศษ
กศ.บ. คณิตศาสตร์,
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน

นายอนุชิต ชัยพุทธา

ครู
วท.บ. คณิตศาสตร์
ศษ.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นายบุุญช่่วย ฤทธิิเทพ น.ส.ศิิโรรััตน์์ พิิมพ์์ปััจฉิิม

นายวุฒิกร แก้วอาษา นางเกศินี จันทรประทักมี
ครูช�ำนาญการพิเศษ
ค.บ. คณิตศาสตร์,
ศษ.ม. บริหารการศึกษา

ครูช�ำนาญการ
ค.บ. คณิตศาสตร์

น.ส.ยุวดี ผิววงษ์

นางตรัยรัตน์ เนมียะวงค์

ครูช�ำนาญการ
ค.บ.คณิศาสตร์
ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา

ครูช�ำนาญการพิเศษ
ค.บ.คณิตศาสตร์
กศ.ม. การบริิหารการศึึกษา

น.ส.ชุุติิมา ทิิพรััตน์์

กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�สุุขศึึกษา และพลศึึกษา

นายผจญไพร อิ่่�นอ้้อย น.ส.ภควลััญชญ์์ อำำ�เคนแทน นายชวนนท์ พวงทวี
ครููชำำ�นาญการ
กศ.บ. พลศึึกษา

ครูช�ำนาญการ
ค.บ. พลศึกษา

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี

นายสุรสิทธิ์ ดอนสีดา จ่าสิบเอกหญ ิง ณัฐภัทร พันพรม
ครู
ค.บ. พลศึกษา

ครู
ค.บ. พลศึกษาและสุขศึกษา
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กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี

นายประจัักษ์์ ราชโยธีี นางดลกาญ จน์ พรหมพลจร นายสุทธิดล สุรพงษ์รัตน์
ครููชำำ�นาญการพิิเศษ
กศ.บ. ชีีววิิทยา

นางเงินตรา กิจนุกร

ครูช�ำนาญการพิเศษ
ค.บ. เคมี
ศษ.ม. บริหารการศึกษา

น.ส.ศุภลักษณ์ ผดุงเวียง
ครูช�ำนาญการ
วท.บ. ชีววทิ ยาทั่วไป,
ค.ม. บริหารการศึกษา

ครูช�ำนาญการพิเศษ
ค.บ. วิิทยาศาสตร์์ทั่่�วไป
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน

ครูช�ำนาญการพิเศษ
กศ.บ. ชีววิทยา
วท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา

นายสุเทพ ชัยภูมี
ครูช�ำนาญการพิเศษ
ศษ.บ. ฟิสิกส์

นางศิรินธร ศิริจันทรา นางรัชฎาภรณ์ พรหมบุตร

ครูช�ำนาญการพิเศษ
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค.ม. หลักสูตรและการสอน

นางมะลิวัลย์ ตู้เชียงพ็ง น.ส.สิริลักษณ์ ทองสะอาด นางจันทร์ประภา ภูละมุล นางสุพิณยา วงษ์อุบล
ครูช�ำนาญการ
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ศษ.ม. บริหารการศึกษา

นายธานี ใจญ าณ

ครู
ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ศึกษา

น.ส.ปวริศา รัชสมบัติ
พนักงานราชการ
ค.บ. วิทยาศาสตร์

ครูช�ำนาญการพิเศษ
วท.บ. ฟิสิกส์,
กศ.ม. การบริหารการศึกษา

ครูช�ำนาญการ
วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์

ครูช�ำนาญการพิเศษ
ค.บ. เคมี

นายทศพร ลิ้มไพโรจน์ นางอมรรัตน์ พรหมเสนา น.ส.มสารัศม์ บ้านโพธิ์ศรี
ครู
ค.บ. วิทยาศาสตร์ (เคมี)

ครู
กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

น.ส.ธัญ ชนก แหล่สท้าน

นายศักดิ์ชัย คันธี

น.ส.เวีียงวิิไล ปััญญากุุล

นายนวพล ชุุมพล

ว่่าที่่� ร.ต.อวิิรุุทธิ์์� สอนสกุุล
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น.ส.กัญ ญ า ฝ่ายชาวนา
ครูช�ำนาญการ
วท.บ. ฟิสิกส์,
คม. การสอนวิทยาศาสตร์

น.ส.เพ็ญ พร พันแฮด

ครูช�ำนาญการ
ครูผู้ช่วย
ศษ.บ. เคมี,
ค.บ. เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์

นางพิศมัย บรรเลงรมย์
ครูช�ำนาญการพิเศษ
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ศษ.ม. บริหารการศึกษา

ครูช�ำนาญการพิเศษ
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

น.ส.ทิพวรรณ รสซา

ครูช�ำนาญการพิเศษ
ครูช�ำนาญการ
ครูช�ำนาญการ
ค.บ. คอมพิวเตอร์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ศศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ภาษาต่่างประเทศ

น.ส.นิสา ศูนย์ประทุม

นายนิรัตน์ เพ็งพารา

นางเจียมจิต โคตรชมภู
ครูช�ำนาญการพิเศษ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ,
ศษ.ม. บริหารการศึกษา

น.ส.พัชรี เปรมปรีดิ์

ครูช�ำนาญการพิเศษ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม. การสอนภาษาอัังกฤษ

น.ส.ธนธรณ์ ปราบพาล

นางอาภาภรณ์ สงศรี

น.ส.นิศาชล พรมพัฒน์

น.ส.ชนม์นิภา ทองโชติ

น.ส.ชฎาภรณ์ คูณป่าข่า

นายวริทธิ์ธร นาที

นายอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์

น.ส.วรรณภา วิบุญ กุล

น.ส.กัณฑ์ธิชา อาจวิชัย

นายธนะเศรษฐ์ เกษกุ

ครูช�ำนาญการ
ศศ.บ. ภาษาอัังกฤษ,
กศ.ม. บริหารการศึกษา

ครู
ค.บ. ภาษาอังกฤษ

ครู
ค.บ. ภาษาอังกฤษ

ครูครูช�ำนาญการ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

ครูช�ำนาญการ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ,
กศ.ม. บริหารการศึกษา

ครู
ค.บ. ภาษาอังกฤษ

ครู
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

ครู
ศศ.บ. ภาษาจีน
ค.ม.หลักสูตรและการเรียนการสอน

ครู
ศศ.บ. ภาษาจีน

น.ส.สุดารัตน์ ทองเภ้า

ครูช�ำนาญการพิเศษ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
ส�ำหรับผู้พูดภาษาอื่น

น.ส.ตติยา ต่อติด

น.ส.ศุภมาศ ขาวข�ำ

น.ส.พิมพ์ดาว คนไว

นางศุุภวรรณ มหาเสนา

พนักงานราชการ
ศศ.บ. ภาษาจีน

พนักงานราชการ
ศศ.บ ภาษาญี่ปุ่น

ครูผู้ช่วย
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น

ศศ.บ. ภาษาอัังกฤษ

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี

ครูช�ำนาญการพิเศษ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

ครูช�ำนาญการพิเศษ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ

ครู
ค.บ. ภาษาอังกฤษ

นายกิตติพงษ์ ผดุงพัฒนากูล น.ส.กัญ ญ า ทัพชา
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ. ภาษาเกาหลี

ครูผู้ช่วย
ศศ.บ. ภาษาเกาหลีี

น.ส.ริิศรา ลิิกุุลจ้้อย
ค.บ. ภาษาอัังกฤษ
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กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�สัังคมศึึกษาฯ

นายถนอม ทีีคำำ�

ครููชำำ�นาญการพิิเศษ
กศ.บ. สัังคมศึึกษา
กศ.ม. หลัักสููตรและการสอน

นางณาฏินี ศิริบรรพต
ครูช�ำนาญการพิเศษ
ค.บ. สังคมศึกษา

นายพงษ์ศักดิ์ โอทาตะวงษ์ น.ส.ประเพ็ญ พร ปราบศัตรู น.ส.สุจิมพร ธนะสูตร
ครููชำำ�นาญการพิิเศษ
ค.บ. สังคมศึกษา

ครูช�ำนาญการพิเศษ
ค.บ. สังคมศึกษา

น.ส.ประภัสสร โพธิเกตุ นายสุรพัฒน์ อินทร์เลี้ยง
ครูช�ำนาญการ
ค.บ. สังคมศึกษา,
กศ.ม. บริหารการศึกษา

ครู
ค.บ. สังคมศึกษา

นางล�ำเพย ผิวอ่อน

นางอัมรินทร์ นารินทอง

ครูช�ำนาญการ
ค.บ. สัังคมศึึกษา,
ศษ.ม. บริหารการศึกษา

ครูช�ำนาญการ
ค.บ. สัังคมศึึกษา,
ศษ.บ. การบริหารการศึกษา

ครูช�ำนาญการพิเศษ
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์

น.ส.เกษมณี ค�ำฤทธิ์
ครู
ค.บ. สังคมศึกษา

นายณรงค์ ภูนายาว
พนักงานราชการ
พธ.บ. สังคมศึกษา

นางรินทร์ทอง จันทร์ใบ

น.ส.นิตยา ศรีรักษา

ครูช�ำนาญการพิเศษ
ค.บ. สังคมศึกษา

ครูช�ำนาญการพิเศษ
ค.บ. เศรษฐศาสตร์การเงิน,
กศ.ม. บริหารการศึกษา

น.ส.มลฤดี สีสกุล

น.ส.ลลิตา ปัสสาวัฒนะ

ครู
ค.บ. สัังคมศึึกษา

ครู
ค.บ. สังคมศึกษา

น.ส.อารีีรััตน์์ ไขแสงจัันทร์์
ค.บ. สัังคมศึึกษา

กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�การงานอาชีีพ

นายมงคล ดอนพลก้อม
ครูช�ำนาญการ
ค.บ. อุุตสาหกรรมศิิลป์์

นายสิทธิพงษ์ เริ่มรักษ์

ครูช�ำนาญการพิเศษ
ค.บ. อุุตสาหกรรม,
น.บ. นิิติิศาสตร์์,
ค.ม. หลักสูตรและการสอน
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นายสุภาพ ศรีเพ็งมาตย์ ว่่าที่่� ร.ต. ไมตรีี ศรีีอภิิทรััพย์์
ครูช�ำนาญการพิเศษ
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

ครูช�ำนาญการพิเศษ
ค.บ. อุุตสาหกรรมศิิลป์์

นายพิินิิจ ทองคำำ�
ครู
ค.บ. เกษตรศาสตร์

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ภาษาไทย

นางสุุภาพร พัันธ์์ชััย
ครููชำำ�นาญการพิิเศษ
ค.บ. ภาษาไทย

น.ส.กฤติกาญ จน์ แก้วโชติ
ครูช�ำนาญการพิเศษ
ค.บ. ภาษาไทย
ศษ.ม. บริหารการศึกษา

น.ส.วารุณี พิเนตร
ครู
ศศ.บ. ภาษาไทย

นางรุจิรา อิ่นอ้อย
ครูช�ำนาญการพิเศษ
ค.บ. ภาษาไทย

น.ส.ปิยะพร โลหะพรม
ครูผู้ช่วย
ค.บ. ภาษาไทย

นางมานิตา ดอนพลก้อม น.ส.รัตดา แผ่นสุวรรณ นางจุฑารัตน์ นันทะไสย
ครูช�ำนาญการพิเศษ
ค.บ. ภาษาไทย

น.ส.อรอนงค์ บุญ แสง
ครูผู้ช่วย
กศ.บ. วิชาการศึกษา
สาขาภาษาไทย

ครูช�ำนาญการพิเศษ
ศศ.บ. ภาษาไทย
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน

น.ส.สุุวาธิิณีี เชืือกพรม
ค.บ.ภาษาไทย

ครู
ศษ.บ. ภาษาไทย

น.ส.จัันทิิพา มีีชััย
ค.บ.ภาษาไทย

กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ศิิลปะ

นางพิิมลรััตน์์ ราชโยธีี
ครููชำำ�นาญการพิิเศษ
ค.บ. นาฏศิิลป์์

นายธันวา วงษ์อุบล
ครูช�ำนาญการพิเศษ
ค.บ. ศิิลปศึึกษา

นายชัชวาล เจริญ ชนม์

ครูช�ำนาญการพิเศษ
ค.บ. ศิลปศึกษา
ค.ม. หลักสูตรและการสอน

น.ส.ปิยะธิดา พันธะไชย
ครูผู้ช่วย
ค.บ. ศิลปศึกษา (ดนตรี)

นายอนุสิฎฐ์ ปัสนิตย์ น.ส.พรหมภัสสร พสุชาธัญ ภัทร์
ครูช�ำนาญการพิเศษ
ศษ.บ. ภาษาไทย

ครู
ศษ.บ. นาฏศิลป์

นายวัชรินทร์ป้องป้า
ครูผู้ช่วย
ค.บ. ดนตรีศึกษา

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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กิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียน

นายวิิรุุฬห์์ บุุญดีี

นางวยุุรีี โสภา

ครููอััตราจ้้าง
ศน.บ. ภาษาอัังกฤษ

พนัักงานราชการ
ศศ.บ.พััฒนาชุุมชน

นางบุุปผา ชาวดร
พนัักงานราชการ
วท.บ.คอมพิิวเตอร์์

กลุ่่�มงานสนัับสนุุน

นายวริิทธิ์์� ทีีปสว่่าง
เจ้้าหน้้าที่่�ธุุรการ
นศ.บ.นิิเทศศาสตร์์

ลููกจ้้างประจำำ�/ลููกจ้้างชั่่�วคราว

นายยรรยง พันแสน

นายธนพล สุวรรณบุตร

นายบุญ จันทร์ บุญ ดี

นายพิชิตร สุวรรณดี

หัวหน้านักการฯ
ช่างปูน ๓
ค.บ. บริหารการศึกษา

ลูกจ้างชั่วคราว

ช่างปูน ๓
ม.ศ. ๕

ลูกจ้างชั่วคราว

นายประภาส ค�ำควร
ช่างปูน ๓
ป. ๖

นายพิทักษ์ ชุมวัน
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ลูกจ้างชั่วคราว

นายประสิทธิ์ นันทบุญ มา นายวีรพล วงศ์ทองวิเศษ
ลูกจ้างชั่วคราว
ม.ศ. ๓

ลูกจ้างชั่วคราว

นายบุุญเลิิศ ปััญญากุุล

ผกาวดีี สุุราแปดตั้้�ง

ลูกจ้างชั่วคราว

ลููกจ้้างชั่่�วคราว

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี

นายเพชร ฉิมลี
ลูกจ้างชั่วคราว
ป.๖

นางบัวลี นามเชียงศรี
ลูกจ้างชั่วคราว
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แผนผัังแสดงที่่�ตั้้�ง ตำำ�แหน่่งอาคาร
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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โครงสร้้างการบริิหารงาน
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี

คณะกรรมการสถานศึึกษา
ผู้้�อำำ�นวยการ
รองผู้้�อำำ�นวยการ
กลุ่่�มบริิหารวิิชาการ

รองผู้้�อำำ�นวยการ
กลุ่่�มบริิหารงบประมาณฯ

รองผู้้�อำำ�นวยการ
กลุ่่�มบริิหารงานบุุคคล

รองผู้้�อำำ�นวยการ
กลุ่่�มบริิหารทั่่�วไป

รองผู้้�อำำ�นวยการ
กลุ่่�มบริิหารงานกิิจการฯนัักเรีียน

หััวหน้้ากลุ่่�ม
บริิหารงานวิิชาการ

หััวหน้้ากลุ่่�ม
บริิหารงานงบประมาณฯ

หััวหน้้ากลุ่่�ม
บริิหารงานบุุคคล

หััวหน้้ากลุ่่�ม
บริิหารงานทั่่�วไป

หััวหน้้ากลุ่่�มบริิหารงาน
กิิจการนัักเรีียน

งานพััฒนาหลัักสููตรฯ

งานวางแผนอััตรากำำ�ลััง

งานพััฒนาการเรีียนรู้้�

งานจััดทำำ�แผนงาน
เสนองบประมาณ/
งานแผนงานโรงเรีียน

งานอาคารสถานที่่�
และสภาพแวดล้้อม

งานระเบีียบวิินััย แก้้ไข
ความประพฤติินัักเรีียน

งานวััดผลประเมิินผลฯ

งานจััดสรรงบประมาณ

งานบริิการสารธารณะ
/งานชุุมชน

งานระบบดููแล
ช่่วยเหลืือนัักเรีียน

งานวิิจััยพััฒนาสื่่�อนวััตกรรม
และเทคโนโลยีี

งานอนามััยโรงเรีียน/
งานส่่งเสริิมสุุขภาพ

งาน
TO BE NUMBER ONE

งานพััฒนาแหล่่งเรีียนรู้้�

งานตรวจสอบติิดตา
ประเมิินผล
และรายงานการใช้้เงิิน

งานนิิเทศภายใน

งานบริิหารการบััญชีี

งานโภชนาการ
และโรงอาหาร

งานป้้องกัันสารเสพติิด
ในสถานศึึกษา

งานประกัันคุุณภาพ
การศึึกษาฯ

งานบริิหารการเงิิน

งานนัักการภารโรง
/แม่่บ้้าน

งานส่่งเสริิมประชาธิิปไตย
คณะกรรมการนัักเรีียน

งานระดมทรััพยากร
และการลงทุุนเพื่่�อการศึึกษา
/งานโรงเรีียนกัับชุุมชน

งานครููที่่�ปรึึกษา
และเวรประจำำ�วััน

งานส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�
ทางวิิชาการแก่่ชุุมชนฯ
งานทะเบีียน
กิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียน
งานแนะแนว
งานห้้องสมุุด
งานแผนงาน/สารสนเทศ
กลุ่่�มบริิหารวิิชาการ
งานธุุรการ
กลุ่่�มงานวิิชาการ

งานบริิหารพััสดุุ
และสิินทรััพย์์

งานขอมีีและขอเลื่่�อน
วิิทยฐานะ
งานเสริิมสร้้าง
ประสิิทธิิภาพ
ในการปฏิิบััติิราชการ
งานทะเบีียนประวััติิฯ
งานวิินััยและจรรยาบรรณ
งานพััสดุุฝ่่าย/สััญญาจ้้างฯ
งานการออกจากราชการ

งานจััดระบบบริิหาร
และพััฒนาองค์์กร

งานเลขานุุการ
คณะกรรมการสถานศึึกษาฯ

งานประสานงานกัับ
เขตพื้้�นที่่�การศึึกษาฯ
และหน่่วยงานอื่่�นๆ

งานปฏิิบััติิราชการ
ของบุุคลากร

งานสิ่่�งแวดล้้อมโรงเรีียน

งานรัักษาความปลอดภััยฯ

งานยานพาหนะโรงเรีียน

งานส่่งเสริิมคุุณธรรม
และจริิยธรรม

งานส่่งเสริิมคุุณธรรม
จริิยธรรมครูู

งานโสตทััศนศึึกษา

งานกิิจกรรมนัักเรีียน

งานประชาสััมพัันธ์์
โรงเรีียน

งานธุุรการ/งานสารสนเทศ
กลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน

งานจััดระบบการควบคุุม
ภายในหน่่วยงาน
งานสารสนเทศโรงเรีียน
/งานเว็็บไซต์์โรงเรีียน
งานธุุรการ/สารสนเทศ
กลุ่่�มบริิหารงบประมาณ
แผนงานและสารสนเทศ

งานพััฒนาระบบและเครืือข่่าย
ข้้อมููลสารสนเทศฯ
งานส่่งเสริิมสร้้างขวััญ
และกำำ�ลัังใจ
งานธุุรการกลุ่่�มบริิหาร
งานบุุคคล

งานธนาคารโรงเรีียน

งานธุุรการ/สารสนเทศ
กลุ่่�มบริิหารงานทั่่�วไป
งานศููนย์์เศรษฐกิิจพอเพีียง

งานธุุรการและ
งานสารบรรณโรงเรีียน
งานจดหมายข่่าว
งานสำำ�นัักงานเลขานุุการ
ผู้้�อำำ�นวยการ

นัักเรีียน
TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN UDONTHANI

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี

งานส่่งเสริิมความปลอดภััย
และงานวิินััยจราจร
ป้้องกัันอุุบััติิเหตุุ
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กลุ่่�มบริิหาร

วิิชาการ

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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โครงสร้้างการบริิหารกลุ่่�มบริิหารวิิชาการ
ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน
รองผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มบริิหารงานวิิชาการ
หััวหน้้ากลุ่่�มบริิหารงานบุุคคล
งานพััฒนาหลัักสููตรฯ
งานพััฒนาการเรีียนรู้้�
งานวััดผลประเมิินผลฯ
งานวิิจััยพััฒนาสื่่�อนวััตกรรมและเทคโนโลยีี
งานพััฒนาแหล่่งเรีียนรู้้�
งานนิิเทศภายใน
งานประกัันคุุณภาพการศึึกษาฯ
งานส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ทางวิิชาการแก่่ชุุมชนฯ
งานทะเบีียน
กิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียน
งานแนะแนว
งานห้้องสมุุด
งานแผนงาน/สารสนเทศกลุ่่�มบริิหารวิิชาการ
งานธุุรการกลุ่่�มงานวิิชาการ
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โครงสร้้างเวลาเรีียน

ตามหลัักสููตรการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน พุุทธศัักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระ
ม. ๑
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ/เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ	
รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ม. ๒

ม. ๓

หมายเหตุ

ม. ๔ - ๖

๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๖๐ (๓นก.) +๑ ๑๖๐ (๓นก.) +๑ ๑๖๐ (๓นก.)+๑
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๘๐ (๒นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๑๒๐ (๓นก.)
๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.)
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐

รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษา
จัดเพิ่มเติมตามความพร้อม/
จุดเน้น (เพิ่มเติม)
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๒๔๐ (๖ นก.)
ม.ต้นเพิ่ม
๒๔๐ (๖ นก.)	ประวัติศาสตร์ ๓
๒๔๐ (๖ นก.)
๓๒๐ (๖ นก.) +๒ ม.ปลายเพิ่ม
๑๒๐ ( ๓ นก.)	ประวัติศาสตร์ ๒
๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
๒๔๐ (๖ นก.)
๑,๖๔๐ (๔๑ นก.)
๓๖๐

ไม่น้อยกว่า ปีละ ๑๖๐ ชั่วโมง

ไม่น้อยกว่า
๑,๔๔๐ ชั่วโมง

ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี

รวม ๓ ปี ไม่น้อยกว่า
๓,๖๐๐ ชั่วโมง

เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑.	ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
๒.	ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพืน้ ฐาน ๖๖ หน่วยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต
๓.	ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก�ำหนด
๔. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามทีส่ ถานศึกษาก�ำหนด
๕. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามทีส่ ถานศึกษาก�ำหนด
เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑.	ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
๒.	ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพืน้ ฐาน ๔๑ หน่วยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
๓.	ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก�ำหนด
๔. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามทีส่ ถานศึกษาก�ำหนด
๕.	ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามทีส่ ถานศึกษาก�ำหนด
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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โครงสร้้างหลัักสููตร

ชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.๑ - ๓) ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
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โครงสร้้างหลัักสููตร

และกลุ่่�มการเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม. ๔ - ๖) ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
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ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒)
โดยที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ ๒๙๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
เรื่อง ใหใ้ ช้หลักสตู รแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และกระจายอ�ำนาจใหส้ ถานศึกษาก�ำหนด
หลักสูตรสถานศึกษาขึ้นใช้เอง เพื่อให้สอดคล้องกับค�ำสั่งดังกล่าว
ฉะนัน้ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
	ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ว่าด้วยการวัด
และประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑”
	ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
	ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบข้อบังคับหรือค�ำสั่งอื่นใดในส่วนที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
	ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้ควบคู่กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ อุดรธานี พุทธศักราช ๒๕๕๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒)
	ข้อ ๕ ให้ผู้บริหารสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวดที่ ๑ หลักการวัดและประเมินผลการเรียน

	ข้อ ๖ การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักการในต่อไปนี้
		
๖.๑ สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการวัดผลและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนโดยเปิดโอกาส
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
		
๖.๒ การวัดและประเมินผลการเรียนต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรแู้ ละ
ตัวชี้วัดที่ก�ำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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๖.๓ การประเมินผลการเรียนต้องประกอบด้วย การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน
การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน
		
๖.๔ การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องด�ำเนินการ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติของรายวิชา และระดับชั้น
		
๖.๕ ให้มีการประเมินความสามารถของผู้เรียนในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนในแต่ละชั้น
		
๖.๖ ให้มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละชั้น
		
๖.๗ ให้มีการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติในแต่ละช่วงชั้น
		
๖.๘ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้
		
๖.๙ ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ

หมวดที่ ๒ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน

	ข้อ ๗ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่ให้ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อ
ให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ ที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความส�ำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ให้เป็น
การประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนมากกว่าการตัดสินผลการเรียน ประกอบด้วย
		
๗.๑ การประเมินผลระดับชัน้ เรียนเป็นการวัดความก้าวหน้าทัง้ ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
		
๗.๒ การประเมินผลระดับสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า การเรียนรู้เป็นรายปี
และช่วงชั้น ส�ำหรับสถานศึกษาน�ำข้อมูลที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและการพัฒนาการเรียนการสอน
และคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ รวมทั้งพิจารณาตัดสินการเลื่อนช่วงชั้น
		
๗.๓ การประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินด้วยแบบประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เป็นมาตรฐาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของชาติ
ส�ำหรับน�ำผลการประเมินไปวางแผนด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการผู้เรียน
ให้ได้มาตรฐาน
		
๗.๔ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ เป็นการประเมินด้วยแบบประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นมาตรฐานระดับชาติเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพ
การศึกษาของชาติ ส�ำหรับน�ำผลการประเมินไปวางแผนด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาการผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
		
๗.๕ การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมินเพื่อสรุปความส�ำเร็จในการเรียนรู้
ของผู้เรียนในการจบช่วงชั้นและจบหลักสูตรการศึกษาในระดับต่าง ๆ ซึ่งจะท�ำให้ผู้เรียนได้รับการรับรองความรู้
และวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษา

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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	ข้อ ๘ แนวด�ำเนินการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
		
เพื่อให้การวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีการด�ำเนินการตามหลักการกระจายอ�ำนาจมีการประเมินผู้เรียน
ตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียน มีการตรวจสอบและก�ำกับติดตามประเมินคุณภาพการประเมินผลการเรียน
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จึงก�ำหนดแนวด�ำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ดังนี้
		
๘.๑ สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ก�ำหนดรูปแบบ ระบบและระเบียบประเมินผลของสถานศึกษา
เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
		
๘.๒ สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา ก�ำหนด
ตัวชี้วัดในแต่ละรายวิชา และแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และมาตรฐานการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนและหลักสูตรระดับท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเป้าหมาย
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายภาค
		
๘.๓ คณะอนุกรรมการระดับกลุม่ วิชาใหค้ วามเห็นชอบของรูปแบบ วิธกี าร เครื่องมือส�ำหรับ
การประเมิน และผลการตัดสินการประเมินผลการเรียนรายวิชาของผู้สอน
		
๘.๔	ผู้สอนจัดการเรียนการสอน ตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียน และประเมินสรุปผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพจริง โดยน�ำตัวชี้วัด ไปใช้เป็นข้อมูลรวมกับการประเมินปลายภาค
		
๘.๕ หัวหน้าสถานศึกษาอนุมัติผลการเรียนปลายภาค และการผ่าน จบการศึกษา
		
๘.๖ สถานศึกษาจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินการประเมินผลการเรียนประจ�ำปีโดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
	ข้อ ๙ ให้มีการประเมินผลการเรียนในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย
		
๙.๑ การประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชาของแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรซู้ ง่ึ สถานศึกษา
วิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั การประเมินรายวิชาให้ตดั สินผลการประเมินเป็นระดับผลการเรียน
๘ ระดับ ดังนี้
			
“๔” หมายถึง 	ผลการเรียนดีเยี่ยม
			
“๓.๕” หมายถึง 	ผลการเรียนดีมาก
			
“๓” หมายถึง 	ผลการเรียนดี
			
“๒.๕” หมายถึง	ผลการเรียนค่อนข้างดี
			
“๒” หมายถึง 	ผลการเรียนน่าพอใจ
			
“๑.๕” หมายถึง 	ผลการเรียนพอใช้
			
“๑” หมายถึง 	ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ก�ำหนด
			
“๐” หมายถึง 	ผลการเรียนต�่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ก�ำหนด
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๙.๒ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน
และกิจกรรมบ�ำเพ็ญเพื่อสาธารณประโยชน์ การร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นการประเมินความสามารถ
และพัฒนาการของผู้เรียน ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละภาคเรียนตามเกณฑ์ของแต่ละกิจกรรม
และตัดสินผลการประเมินเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
			
“ผ่าน” หมายถึง		ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนด
			
“ไม่ผ่าน” หมายถึง
ไม่ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนด
		
๙.๓ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินพัฒนาทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามคุณลักษณะที่สถานศึกษาก�ำหนด การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์จะประเมินเป็นรายคุณลักษณะทุกภาคเรียน และตัดสินผลการประเมินเป็น ๔ ระดับ
ดังนี้
			
ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐
ของจ�ำนวนตัวบ่งชี้คุณลักษณะนั้น ๆ แสดงว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะนั้น ๆ จนสามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้
			
ดี		 หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผ ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๖๕ - ๗๙
ของจ�ำนวนตัวบ่งชี้คุณลักษณะนั้น ๆ แสดงว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะนั้น ๆ ด้วยการปฏิบัติด้วยความเต็มใจ
			
ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผ ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๕๐ - ๖๔
ของจ�ำนวนตัวบ่งชี้คุณลักษณะนั้น ๆ ได้ปฏิบัติตนด้วยความพยายามปฏิบัติตนตามค�ำแนะน�ำ
			
ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผ ่านเกณฑ์ ต�่ำกว่าร้อยละ ๕๐
ของจ�ำนวนตัวบ่งชี้ในคุณลักษณะนั้น แสดงว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะนั้น ๆ ต้องมีผู้อื่นคอยกระตุ้นเตือน เมื่อเลื่อน
ชั้นจะพิจารณาจากผลการประเมิน ดีเยี่ยม, ดี, ผ่าน โดยต้องมีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
		
๙.๔ การประเมินความสามารถอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน เป็นการประเมินทักษะการคิด
และการถ่ายทอดความคิดด้วยทักษะการอ่าน การคิด วิเคราะห์ ตามเงื่อนไข และวิธกี ารทีส่ ถานศึกษาก�ำหนดและ
ตัดสินผลการประเมินเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
			
ดีเยี่ยม
ดี
			
			
	ผ่าน
			
ไม่ผ่าน
			
เมื่อเลื่อนชั้นจะพิจารณาจากผลการประเมิน ดีเยี่ยม, ดี, ผ่าน โดยต้องมีผลการประเมิน
อยู่ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
		
๙.๕ การตัดสินผลการเรียนเลื่อนชั้น เป็นการน�ำผลการประเมินในด้านต่าง ๆ มาประมวล
สรุปเพื่อตัดสินให้ผู้เรียนผ่านระดับต่าง ๆ ตามเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนแต่ละระดับชั้น
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	ข้อ ๑๐ เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนจบหลักสตู รสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนหลักสตู รการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ที่ผ่านการศึกษาแต่ละชั้น และจบหลักสูตรสถานศึกษาครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตรของสถานศึกษา
และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจึงก�ำหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน การจบหลักสูตรการศึกษา
ภาคบังคับไว้ดังนี้
		
๑๐.๑ เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
			
(๑)	ผู้เรียน เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมโดยเป็นวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
			
(๒)	ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต
			
(๓)	ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
			
(๔)	ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
			
(๕)	ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
		
๑๐.๒ เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
			
(๑) ผู้เรียน เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมโดยเป็นวิชาพื้นฐาน๔๑ หน่วยกิตและ
รายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
			
(๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
			
(๓)	ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
			
(๔)	ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
			
(๕)	ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษาก�ำหนด

หมวดที่ ๓ เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน

	ข้อ ๑๑ การตัดสินผลการเรียนให้ถือปฏิบัติดังนี้
		
๑๑.๑	พิจารณาตัดสินว่า ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชาตามกลุม่ สาระการเรียนรู้ทัง้ ๘
กลุ่ม และได้รับผลการเรียน ๑ ถึง ๔
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๑๑.๒ การตัดสินพิจ ารณาว่าผู้เรียนจะนับจ�ำนวนชั่วโมง/จ�ำนวนหน่วยกิตจะต้องได้รับ
ผลการเรียน ๑ ถึง ๔
		
๑๑.๓ ได้รับการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน เป็นรายภาค และน�ำไปตัดสิน
การเลื่อนชั้น โดยถ้าผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนดให้ได้ผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ให้ได้ผลการประเมิน “ไม่ผ่าน”
		
๑๑.๔ ได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นรายภาค และน�ำไปตัดสิน
การเลื่อนชั้น โดยถ้าผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนดให้ได้ผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินให้ได้ผลการประเมินเป็น “ไม่ผ่าน”
		
๑๑.๕ ได้รับการตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายภาคโดยถ้าผ่านเกณฑ์
การประเมินให้ได้ผลประเมินเป็น “ผ” และถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ให้ผลประเมินได้ “มผ”
		
๑๑.๖	วัดผลปลายภาคเฉพาะผู้มีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนในรายวิชานั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ เสนอผ่านคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ และเสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ
		
๑๑.๗	ผู้เรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น และไม่ได้รับ
การผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนให้ได้ผลการเรียน “มส”
		
๑๑.๘	ผู้เรียนที่มีผลการเรียนต�่ำกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนดให้ได้ระดับผลการเรียน “๐”
		
๑๑.๙	ผู้เรียนที่ทจุ ริตในการสอบหรือทจุ ริตในงานทีม่ อบหมายให้ท�ำในรายวิชาใด ครัง้ ใด ก็ตาม
ให้ได้คะแนน “๐” ในครั้งนั้น
		
๑๑.๑๐ ผู้เรียนที่ไม่ได้วัดผลรายภาค ไม่ได้ส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำ หรือมีเหตุสุดวิสัย
ที่ท�ำให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ ให้ได้ผลการเรียน “ร”
กรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “ร” เพราะไม่ส่งงานนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
	ข้อ ๑๒ การเปลี่ยนผลการเรียนให้ถือปฏิบัติดังนี้
		
๑๒.๑ การเปลี่ยนผลการเรียน “๐”
			
ควรจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในตัวชี้วัดที่ผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตัว
ให้และให้สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ทั้งนี้ต้องด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น
			
ถ้าผู้เรียนไม่ด�ำเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้นี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน
			
ถ้าสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “๐” อีกให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด�ำเนินการเกี่ยวกับการแก้ผลการเรียนของผู้เรียนโดยปฏิบัติดังนี้
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๑) ให้เรียนซ�้ำรายวิชาถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน
		
๒) ให้เรียนซ�้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษา
			
ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียน
แทนรายวิชาใด
		
๑๒.๒ การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
			
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” มี ๒ กรณี ดังนี้
			
๑) มีเหตุสุดวิสัย ท�ำให้ ประเมินผลการเรียนไม่ได้ เช่น เจ็บป่วย เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบ
หรือส่งผลงานทีต่ ดิ คา้ งอยเู่ สร็จเรียบร้อย หรือแก้ปัญหาเสร็จสิน้ แล้ว ใหไ้ ดร้ ะดับผลการเรียนตามปกติ (ตัง้ แต่ ๐ - ๔)
			
๒) ถ้าสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบ หรือ
ส่งผลงานที่ติดค้างอยู่เสร็จเรียบร้อย หรือแก้ปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑”
			
การเปลี่ ย นผลการเรี ย น “ร” ให้ ด�ำเนิ น การแก ้ ไขตามสาเหตุ ใ ห ้ เ สร็ จ สิ้ น ภายใน
ปีการศึกษานัน้ ถา้ ผู้เรียนไม่มาด�ำเนินการแก้ “ร” ตามระยะเวลาทีก่ �ำหนดไว้ใหเ้ รียนซ�้ำรายวิชา ยกเว้นมีเหตุสดุ วิสยั
ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียนแต่เมื่อพ้นก�ำหนดนี้
แล้วให้ปฏิบัติดังนี้
			
(๑) ให้เรียนซ�้ำรายวิชา ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน
			
(๒) ให้เรียนซ�้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษา
			
ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่า
เรียนแทนรายวิชาใด
		
๑๒.๓ การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”
			
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี ๒ กรณี ดังนี้
			
๑) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ แต่มีเวลา
เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริม
หรือเวลาว่าง หรือวันหยุด หรือมอบหมายงานให้ท�ำ จนมีเวลาเรียนครบตามที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับรายวิชานั้น
แล้วจึงให้สอบเป็นกรณีพิเศษ ผลการสอบแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑”การแก้ “มส” กรณีนี้
ให้กระท�ำให้เสร็จสิน้ ในปีการศึกษานัน้ ถ้าผู้เรียนไม่มาด�ำเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาทีก่ �ำหนดไว้นีใ้ หเ้ รียนซ�้ำ
ยกเว้น มีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน
แต่เมื่อพ้นก�ำหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
				
ให้เรียนซ�้ำรายวิชา ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน
				
ให้เรียนซ�้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมโดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษา
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๒) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมด ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนซ�้ำในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่ได้
ส�ำหรับรายวิชาเพิ่มเติมเท่านั้น
				 ในกรณีทเี่ ปลีย่ นรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียน
แทนรายวิชาใด
ในกรณีภาคเรียนที่ ๒ หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “๐”“ร”“มส” ให้ด�ำเนินการให้เสร็จสิ้น
ก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียน
ของผู้เรียนได้ ทั้งนี้ โดยส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ต้นสังกัดควรเป็นผู้พิจารณาประสานให้มีการด�ำเนิน
การเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน
		
๑๒.๔ การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ”
			
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก�ำหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมแนะแนว ๒) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรม
ลกู เสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ หรือกิจกรรมชมรม โดยผู้เรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึง่ ๑ กิจกรรม
และเลือกเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม หรือชมรมอีก ๑ กิจกรรม ๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
			
ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท�ำกิจกรรม
จนครบตามเวลาทีก่ �ำหนด หรือปฏิบตั กิ จิ กรรมเพื่อพฒ
ั นาคุณลักษณะทีต่ ้องปรับปรุง แก้ไข แล้วจึงเปลีย่ นผลการเรียน
จาก “มผ” เป็น “ผ” ทั้งนี้ด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษา
		
๑๒.๕ การเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ไม่ผ่าน” ให้คณะ
กรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด�ำเนินการจัดกิจกรรมซ่อมเสริม ปรับปรุงแก้ไข หรือตามวิธีการ
ที่คณะกรรมการก�ำหนด เพื่อให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนด
	ข้อ ๑๓ การตัดสินให้ผู้เรียนเลื่อนชั้น/ซ�้ำชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
		
๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ
		
๒)	ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนด คือ
ตัวชี้วัดที่ต้องผ่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของแต่ละรายวิชา
		
๓)	ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
		
๔)	ผู้เรียนต้องได้รบั การประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ทสี่ ถานศึกษาก�ำหนด
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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ถ้าผู้เรียนไม่ผ่านให้ด�ำเนินการสอนซ่อมเสริม แล้วท�ำการประเมินจนผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์
การประเมินที่สถานศึกษาก�ำหนด
		
๑๓.๑ การเลื่อนชั้น
			ผู้เรียนจะได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกภาคเรียนและได้รับการเลื่อนชั้นเมื่อสิ้นปีการ
ศึกษาโดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังนี้
			
๑) รายวิชาพื้นฐาน ได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านทุกรายวิชา
			
๒) รายวิชาเพิ่มเติม ได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนด
			
๓)	ผู้เรียนต้องรับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ทสี่ ถานศึกษาก�ำหนด
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
			
๔) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต�่ำกว่า ๑.๐๐
			ทั้งนี้รายวิชาใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้
รับการแก้ไขในภาคเรียนถัดไป
		
๑๓.๒ การเรียนซ�้ำ
			
สถานศึกษาจะจัดให้ผู้เรียนเรียนซ�้ำใน ๒ กรณี ดังนี้
			
กรณีที่ ๑ เรียนซ�้ำรายวิชา หากผู้เรียนได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ๒ ครั้ง
แล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เรียนซ�้ำรายวิชานั้น ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรียนซ�้ำ
ในช่วงใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงว่างหลังเลิกเรียน ภาคฤดูร้อน
เป็นต้น
			
กรณีที่ ๒ เรียนซ�้ำชั้น มี ๒ ลักษณะ คือ
			
	ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต�่ำกว่า ๑.๐๐ และมีแนวโน้มว่า
จะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
			
	ผู้เรียนมีผลการเรียน ๐,ร มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการ
ศึกษานั้น
			ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง ๒ ลักษณะให้สถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการการพิจารณา หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ�้ำชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ใช้
ผลการเรียนใหม่แทน หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ�้ำชัน้ ให้อยใู่ นดุลยพินจิ ของสถานศึกษาในการแกไ้ ขผลการเรียน
		
๑๓.๓ การสอนซ่อมเสริม
			
การสอนซ่อมเสริม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้และเป็นการให้โอกาส
แก่ผู้เรียนให้มีเวลาเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพิ่มขึ้น จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ก�ำหนดไว้ การ
สอนซ่อมเสริมเป็นการสอนกรณีพเิ ศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ปกติเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
ที่พบในผู้เรียน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
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การสอนซ่อมเสริมสามารถด�ำเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้
			
๑)	ผู้เรียนมีความร/ู้ ทักษะพืน้ ฐานไม่เพียงพอทีจ่ ะศึกษาในแต่ละรายวิชานัน้ ควรจัดการ
ซ่อมเสริม ปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน
			
๒) การประเมินระหว่างเรียน ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะกระบวนการหรือ
เจตคติ/คุณลักษณะที่ก�ำหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
			
๓)	ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ และ/หรือต�่ำกว่าเกณฑ์การประเมิน โดยผู้เรียนได้ระดับ
ผลการเรียน “๐” ต้องจัดการสอนซ่อมเสริมก่อนจะให้ผู้เรียนสอบแก้ตัว
			
๔)	ผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผา่ น สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน ทัง้ นีใ้ ห้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของสถานศึกษา

หมวดที่ ๔ การเทียบโอนผลการเรียน

	ข้อ ๑๔ การเทียบโอนผลการเรียน เป็นการน�ำผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของ
ผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มาประเมินเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
		
แนวการด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการเทียบ
โอนผลการเรียน ดังนี้
		
๑๔.๑	ผู้ขอเทียบโอนต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษา ทั้งนี้โดยผู้ขอเทียบโอน
จะต้องไม่เป็นผู้ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในระบบโดยสถานศึกษาดังกล่าวด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ในภาคเรียนแรก
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน ยกเว้นกรณีมีเหตุจ�ำเป็น
		
๑๔.๒ จ�ำนวนสาระการเรียนรู้ รายวิชา จ�ำนวนหน่วยกิตทีจ่ ะรับเทียบโอน และอายุของผลการเรียน
ที่จะน�ำมาเทียบโอน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา ทั้งนี้เมื่อ
เทียบโอนแล้วต้องมีเวลาเรียนอยู่ในสถานศึกษาที่จะรับเทียบโอนไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียน
		
๑๔.๓ การเทียบโอนผลการเรียนให้ด�ำเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียน
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คนแต่ไม่เกิน ๕ คน
	ข้อ ๑๕ การเทียบโอนให้ด�ำเนินการดังนี้
		
๑๕.๑ การเทียบระดับการศึกษา หมายถึงการน�ำผลการเรียน ความรู้และประสบการณ์ที่ได้
จากการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษานอกระบบ ไม่แบ่งระดับมาประเมินเพื่อเทียบเท่าการศึกษาระดับใด
ระดับหนึ่ง มี แนวทางการเทียบระดับการศึกษาดังนี้
			
๑)	ผู้ขอเทียบระดับการศึกษาจะต้องไม่เป็นผู้ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในระบบ
หรือสถานศึกษานอกระบบที่จัดการศึกษาเป็นระบบเดียวกันกับการศึกษาในระบบ และเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับที่ต�่ำกว่าระดับการศึกษาที่ขอเทียบ ๑ ระดับ ผู้ไม่เคยมีวุฒิการ
ศึกษาใด ๆ จะขอเทียบระดับการศึกษาได้ไม่เกินระดับประถมศึกษา
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๒) ให้สถานศึกษาซึ่งเป็นที่ท�ำการเทียบระดับการศึกษา ด�ำเนินการเทียบระดับด้วย
การประเมินความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ขอเทียบระดับ ด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งด้วยการ
ทดสอบ การประเมินแฟ้มผลงาน การสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมคุณลักษณะของผู้เรียนทั้งด้านพุทธิ
พิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่ขอเทียบระดับ
			
๓) ผู้ผ่านการประเมินจะได้รับหลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับความรู้และ
ใบประกาศนียบัตรรับรองระดับความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ
		
๑๕.๒ การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การน�ำผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้ทักษะ และ
ประสบการณ์ของผู้เรียนทีเ่ กิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และผลการศึกษา
จากต่างสถานศึกษามาประเมินเป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษา ตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ ทีก่ �ำลังศึกษา มีแนวการ
ด�ำเนินการดังนี้
			
๑) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และวิชาการของสถานศึกษาก�ำหนดจ�ำนวนรายวิชา
จ�ำนวนหน่วยกิต ที่สถานศึกษาจ�ำกัดให้ผู้เรียนสามารถขอเทียบโอนได้ในการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
แต่ละช่วงชั้น ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องเหลือรายวิชาที่จะต้องศึกษาในสถานศึกษาอีกอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน พร้อมกับ
การก�ำหนดแนวทางและวิธีการเทียบโอนทั้งกรณีเทียบโอนผลการเรียนเดิมที่ผู้เรียนศึกษาก่อนเข้าศึกษาใน
สถานศึกษา และกรณีเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนขออนุญาตไปศึกษาต่างสถานศึกษา จะต้องจัดท�ำเป็นระเบียบ
การเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนด้วย
			
๒) สถานศึกษาแต่งตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา
ให้ปฏิบัติหน้าที่ก�ำหนดสาระ จัดสร้างเครื่องมือ ส�ำหรับการเทียบโอนผลการเรียน และด�ำเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน
			
๓) คณะกรรมการด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ท�ำการเทียบโอนผลการเรียน
ให้ผู้เรียนในกรณีต่อไปนี้
			
กรณีการเทียบโอนผลการเรียนเดิม ที่เรียนศึกษามาก่อนเข้าศึกษาในสถานศึกษา
ให้ด�ำเนินการดังนี้
			
๑) ให้ด�ำเนินการให้เสร็จในภาคเรียนแรกที่ผู้เรียนเข้าศึกษาในสถานศึกษา
			
๒) ให้เทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา
			
๓)	ผู้เรียนยืน่ ค�ำร้องเป็นลายลักษณ์อกั ษรขอเทียบความรตู้ ามรายวิชาในหลักสูตรของ
สถานศึกษา ตามจ�ำนวนรายวิชาที่สถานศึกษาก�ำหนดไว้ในระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา
ให้ผู้เรียนยื่นค�ำร้อง พร้อมเอกสารหลักสูตรที่น�ำมาขอเทียบ และเอกสารการศึกษาที่ได้รับมา (ถ้าผู้เรียนมี)
			
๔) คณะกรรมการด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียนพิจารณาหลักสูตรและหลักฐาน
เอกสารเดิมของผู้เรียน เพื่อเปรียบเทียบหลักสูตรที่เรียนมากับหลักสูตรของสถานศึกษาในรายวิชาที่ขอเทียบ
ถ้ามีจุดประสงค์และเนื้อหาสาระตรงกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ให้รับเทียบโอนได้ และให้ได้ระดับผลการเรียน
ตามที่ได้มาในกรณีที่ผู้เรียนย้ายสถานศึกษา แต่ถ้าเป็นกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาต่างระบบ
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ใหค้ ณะกรรมการด�ำเนินการเทียบโอนพิจารณาว่าควรยอมรับผลการเรียนเดิมหรือไม่ ถ้าไม่ยอมรับก็ต้องประเมิน
ให้ใหม่ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม
			
๕) คณะกรรมการด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียน จัดให้มีการประเมินความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้เรียนใหม่ ตามตัวชี้วัดของรายวิชาที่ผู้เรียนขอเทียบในกรณีที่ผู้เรียนไม่มี
เอกสาร หลักฐานการศึกษาเดิมมาแสดง หรือหลักสูตรที่ผู้เรียนน�ำมาขอเทียบโอนมีความสอดคล้องกับตัวชี้วดั และ
เนื้อหาสาระของหลักสตู รที่ขอเทียบไม่ถงึ ร้อยละ ๖๐ ผู้เรียนที่ผา่ นการประเมินจะได้รบั การเทียบโอนผลการเรียน
ได้ โดยได้ระดับผลการเรียนตามที่ประเมินได้ ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินจะไม่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน
			
กรณีผู้เรียนขออนุญาตไปศึกษารายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ต่างสถานศึกษาหรือขอศึกษา
ด้วยตนเองให้ด�ำเนินการดังนี้
			
๑) ให้ด�ำเนินการโดยผู้เรียนยื่นค�ำร้องไปศึกษาต่างสถานที่หรือต่างรูปแบบต่อคณะ
กรรมการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งจะพิจารณาผลการเรียนและความจ�ำเป็นของผู้เรียนตามระเบียบการจัด
การศึกษา ๓ รูปแบบ ของสถานศึกษาที่จะจัดการศึกษาในระบบ
			
๒) รายวิชาที่ผู้เรียนขอไปศึกษาต่างสถานที่ หรือต่างรูปแบบต้องมีจุดประสงค์และ
เนื้อหาสาระสอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตรของสถานศึกษาที่จะน�ำมาเทียบโอนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐
			
๓) กรณีผู้เรียนขอไปศึกษาต่างสถานศึกษาหรือระบบที่มีสถานศึกษาจัดการเรียน
การสอนแน่นอน ถา้ เห็นควรอนุญาตให้ไปเรียนได้ให้มกี ารประสานงาน เรื่องการจัดการเรียนการสอน การประเมิน
ผล และการรับโอนผลการเรียนก่อน เมื่อได้ตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วจึงจะอนุญาตเมื่อศึกษาส�ำเร็จ ให้รับโอน
ผลการเรียนได้ทันที
			
๔) กรณีผู้เรียนขออนุญาตศึกษาด้วยตนเอง หรือศกึ ษาในสถานศึกษาทีไ่ ม่สามารถติดต่อ
ประสานได้ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาความจ�ำเป็นแล้ว เห็นควรอนุญาต เมื่อผู้เรียนมารายงานผลการเรียน
ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียนท�ำการเทียบโอนผลการเรียนให้ผู้เรียน เช่นเดียวกันกรณี
การเทียบโอนผลการเรียนเดิมที่ผู้เรียนศึกษามาก่อนเข้าศึกษาในสถานศึกษา
			
๕) คณะกรรมการด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียน รายงานผลการเทียบโอนให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาใหค้ วามเห็นชอบ และเสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมตั ิ
ผลการเทียบโอนผลการเรียน

หมวดที่ ๕ เอกสารหลักฐานการศึกษา

	ข้อ ๑๖ ให้สถานศึกษาจัดให้มีเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนต่าง ๆ ดังนี้
		
๑๖.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ. ๑) เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนของ
ผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้เรียนในแต่ละชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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เพื่อใหเ้ ป็นหลักฐานแสดงสถานภาพและความส�ำเร็จในการศึกษาของผู้เรียนแต่ละคนใช้เป็นหลักฐานในการสมัคร
เข้าศึกษาต่อท�ำงานหรือด�ำเนินการในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
		
๑๖.๒ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) (ปพ. ๒) เป็นเอกสารที่สถานศึกษา
ออกให้กับผู้ส�ำเร็จการศึกษาและรับรองวุฒิการศึกษาของผู้เรียน ให้ผู้เรียนน�ำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงระดับ
วุฒิการศึกษาของตน
		
๑๖.๓ แบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นแบบรายงานรายชื่อข้อมูลของผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาภาคบังคับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานส�ำหรับตรวจสอบยืนยันและรับรอง
ความส�ำเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้ส�ำเร็จการศึกษาแต่ละคน ต่อเขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
		
๑๖.๔ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.๔) เป็นเอกสารรายงาน
พัฒนาการด้านคุณลักษณะของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทีส่ ถานศึกษาก�ำหนดขึน้ เพื่อพฒ
ั นาผู้เรียนเป็นพิเศษ เพื่อการแก้ปัญหาหรือสร้างเอกลักษณ์ให้ผู้เรียนตามวิสยั ทัศน์
ของสถานศึกษา เป็นการรายงานผลการประเมินที่แสดงถึงสภาพหรือระดับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละชั้น สถานศึกษาต้องจัดท�ำเอกสารนี้ให้ผู้เรียนทุก ๆ คน ควบคู่
กับระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียน เพื่อน�ำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณลักษณะของผู้เรียนเพื่อประกอบ
ในการสมัครศึกษาต่อหรือสมัครท�ำงาน
		
๑๖.๕ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ปพ. ๕) เป็นเอกสารส�ำหรับผู้สอนใช้บันทึก
เวลาเรียน ข้อมลู ผลการวัดและประเมินผลการเรียน ข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละ
คนทีเ่ รียนในห้องเรียนกลุม่ เดียวกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม
และตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน รวมทัง้ ใช้เป็นหลักฐานส�ำหรับตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการเรียน การมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน
		
๑๖.๖ แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ. ๖) เป็นเอกสารส�ำหรับบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน พัฒนาการในด้านต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้เรียน
		
๑๖.๗ ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ. ๗) เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผู้เรียนเป็นการเฉพาะกิจ
เพื่อรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว ทั้งกรณีผู้เรียนยังไม่ส�ำเร็จการศึกษาและส�ำเร็จ
การศึกษาแล้ว
		
๑๖.๘ ระเบียนสะสม (ปพ. ๘) เป็นเอกสารส�ำหรับบันทึกข้อมูลเกีย่ วกับพัฒนาการและผลงาน
ด้านต่าง ของผู้เรียนทั้งที่สถานศึกษาและที่บ้าน เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน
		
๑๖.๙ สมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ. ๙) เป็นสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ที่สถานศึกษาจัดท�ำขึ้น
เพื่อบันทึกรายการรายวิชาต่าง ๆ ที่ผู้เรียนจะต้องเรียนในแต่ละชั้น ตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา
พร้อมด้วยผลการประเมินการเรียนของแต่ละรายวิชา และสถานศึกษาออกให้ผู้เรียนส�ำหรับใช้ศึกษาและน�ำแสดง
ให้บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจได้ทราบโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ ของสถานศึกษา
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พร้อมด้วยผลการเรียนของผู้เรียนจากการเรียนแต่ละรายวิชา กรณีที่ผู้เรียนย้ายสถานศึกษา ข้อมูลในสมุดบันทึก
ผลการเรียนรู้จะเป็นประโยชน์ในการน�ำไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิมไปเป็น
ผลการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาใหม่

หมวดที่ ๖ บทเฉพาะกาล

	ข้อ ๑๗ ในกรณีนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ซึ่งควรจะจบ
หลักสตู รในปีการศึกษา ๒๕๕๓ หรือก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๓ แต่ไม่สามารถจบหลักสูตรได้ตามก�ำหนดให้ใช้ระเบียบ
ฉบับนี้
	ข้อ ๑๘ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสตู รและวิชาการของสถานศึกษารักษาการใหเ้ ป็นไปตาม
ระเบียบนี้
	ข้อ ๑๙ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้เสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมัติและให้ความ
เห็นชอบก่อนน�ำไปใช้
		ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
		

นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
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แนวปฏิิบััติิการวััดและประเมิินผลการเรีียนรู้้�
ตามหลัักสููตรสถานศึึกษา โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
พุุทธศัักราช ๒๕๕๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙)

		
		
		
		
		
		

ส่วนที่ ๑
ส่วนที่ ๒
ส่วนที่ ๓
ส่วนที่ ๔
ส่วนที่ ๕
ส่วนที่ ๖

การประเมินผลการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
เกณฑ์การตัดสินการเลื่อนชั้น และจบหลักสูตร
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

เป้าหมายส�ำคัญของการประเมินผลการเรียนหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คือ เพื่อน�ำผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
ในแต่ละรายวิชา ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยการน�ำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนโดยตรง น�ำผลไปปรับปรุงแก้ไขผลการจัด กระบวนการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ รวมทัง้ น�ำไปใช้ในการพิจารณาตัดสินความส�ำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียน ตลอดจนความส�ำเร็จ
ของผู้สอนอีกด้วย
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ อุดรธานีประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม โรงเรียนได้ด�ำเนินการประเมินผล
ในลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. การประเมินผลก่อนเรียน
การประเมินผลก่อนเรียน ก�ำหนดใหค้ รูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ทีต่ ้องประเมินผลก่อนเรียน
เพื่อหาสารสนเทศของผู้เรียนในเบื้องต้น ส�ำหรับน�ำไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพื้นฐานของผู้เรียน
ตามแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ แต่จะไม่น�ำผลการประเมินนี้ไปใช้ในการพิจารณา
ตัดสินผลการเรียน การประเมินผลก่อนเรียนประกอบด้วยการประเมินดังต่อไปนี้
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		 ๑.๑ การประเมินความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียน
			
เป็นการตรวจสอบความรู้ ทักษะ และความพร้อมต่าง ๆ ของผู้เรียนที่เป็นพื้นฐานของ
เรื่องใหม่ ๆ ที่ผู้เรียนต้องเรียนโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เพื่อจะได้ทราบว่าผู้เรียนมีความพร้อมและพื้นฐานที่จะ
เรียนทุกคนหรือไม่ แล้วน�ำผลการประเมินมาปรับปรุง ซ่อมเสริม หรือเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมและพื้นฐาน
พอเพียงทุกคนซึง่ จะช่วยให้ผู้เรียนประสบความส�ำเร็จในการเรียนไดเ้ ป็นอย่างดี การประเมินพืน้ ฐานและความพร้อม
ของผู้เรียนก่อนเรียน จึงมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นที่ผู้สอนทุกคนจะต้องด�ำเนินการ เพื่อเตรียมผู้เรียนให้มี
ความพร้อมในการเรียนทุกครั้งจะท�ำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถคาดหวัง
ความส�ำเร็จได้อย่างแน่นอน
			
การประเมินความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียนก่อนเรียนมีแนวปฏิบัติดังนี้
			
๑)	วิเคราะห์ความรู้และทักษะที่เป็นพื้นฐานก่อนเรียน
			
๒) เลือกวิธกี ารและจัดท�ำเครื่องมือส�ำหรับประเมินความรู้ และทักษะพืน้ ฐานอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
			
๓) ด�ำเนินการประเมินความรู้และทักษะพื้นฐานของผู้เรียน
			
๔) น�ำผลการประเมินไปด�ำเนินการปรับปรุงผู้เรียนใหม้ คี วามรแู้ ละทักษะพืน้ ฐานอย่างพอเพียง
ก่อนด�ำเนินการสอน
			
๕) จัดการเรียนการสอนในเรื่องที่จัดเตรียมไว้
		 ๑.๒ การประเมินความรอบรู้ในเรื่องที่จะเรียนก่อนการเรียน
			
เป็นการประเมินผู้เรียนในเรื่องที่จะท�ำการสอน เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ในเรื่องที่จะเรียนนั้นมากน้อยเพียงไร เพื่อน�ำไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นของผู้เรียนแต่ละคนว่า เริ่มต้นเรียนเรื่องนั้น ๆ
โดยมีความรู้เดิมอยู่เท่าไรเพื่อจะได้น�ำไปเปรียบเทียบกับผลการเรียนภายหลัง การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน
ตามแผนการเรียนรู้แล้ว ว่าเกิดพัฒนาการหรือเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่เพียงไร ซึ่งจะท�ำให้ทราบถึงศักยภาพ
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน และประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียน ซึ่งจะใช้เป็นประโยชน์ในการสนองตอบ
การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มต่อไป แต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นของการประเมินผลก่อนเรียน
ก็คือผู้สอนสามารถน�ำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเตรียม วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้อง
กับความรู้เดิมของผู้เรียนว่าต้องจัดอย่างเข้มข้นหรือมากน้อยเพียงไร จึงจะท�ำให้แผนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
สามารถท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการต่าง ๆ ตามตัวชี้วัดด้วยกันทุกคน ในขณะที่ไม่ท�ำให้ผู้เรียนมีพื้น
ความรู้เดิมอยู่แล้วเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย และเสียเวลาเรียนในสิ่งที่ตนรู้แล้ว การประเมินความรอบรู้ก่อนเรียน
มีขั้นตอนการปฏิบัติเหมือนกับการประเมินความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียนต่างกันเฉพาะความรู้ ทักษะที่จะ
ประเมินเท่านั้น
๒. การประเมินระหว่างเรียน
		 การประเมินระหว่างเรียนเป็นการประเมินทีม่ งุ่ ตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนว่าบรรลุจดุ ประสงค์
การเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูได้วางแผนไว้หรือไม่ เพื่อน�ำสารสนเทศที่ได้จากการประเมินไปสู่
การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน และส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและเกิดพัฒนาการสูงสุด
ตามศักยภาพ
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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การประเมินผลระหว่างเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
๒.๑	วางแผนการเรียนรู้และการประเมินผลระหว่างเรียน ผู้สอนจัดท�ำแผนการเรียนรู้ ก�ำหนด
แนวทางการประเมินผลให้สอดคล้องกับตัวชี้วดั ซึง่ ในแผนการเรียนรจู้ ะระบุภาระงานทีจ่ ะท�ำให้ผู้เรียนบรรลุตาม
ตัวชี้วัดอย่างเหมาะสม
		 ๒.๒ เลือกวิธกี ารประเมินทีส่ อดคล้องกับภาระงานหรือกิจกรรมหลักทีก่ �ำหนดให้ผเู้ รียนปฏิบตั ิ
ทั้งนี้วิธีการประเมินที่เหมาะสมอย่างยิ่งส�ำหรับการประเมินระหว่างเรียน ได้แก่ การประเมินจากสิ่งที่ผู้เรียนได้
แสดงให้เห็นว่ามีความรู้ ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันเป็นผลจากการเรียนรู้
ตามที่ผู้สอนไดจ้ ดั กระบวนการเรียนรใู้ ห้วิธกี ารประเมินที่ผู้สอนสามารถเลือกใช้ในการประเมินระหว่างเรียน มีดงั นี้
			
๑) การประเมินด้วยการสื่อสารส่วนบุคคล ได้แก่
		 		 (๑) การถามตอบระหว่างท�ำกิจกรรมการเรียน
				 (๒) การพบปะสนทนาพูดคุยกับผู้เรียน
				 (๓) การพบปะสนทนาพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องกับผู้เรียน
				 (๔) การสอบปากเปล่าเพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ
				 (๕) การอ่านบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียน
				 (๖) การตรวจแบบฝึกหัดและการบ้าน พร้อมให้ข้อมูลป้อนกลับ
			
๒) การประเมินจากการปฏิบัติ (Performance Assessment)
		 		 เป็นวิธกี ารประเมินงานหรือกิจกรรมที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบตั เิ พื่อใหไ้ ด้ข้อมลู
สารสนเทศว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด
				 การประเมินการปฏิบัติผู้สอนต้องเตรียมการในสิ่งส�ำคัญ ๒ ประการ คือ
				 (๑) ภาระงานหรือกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติ (Tasks)
				 (๒) เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)
				วิธีการประเมินการปฏิบัติจะเป็นไปตามลักษณะงาน ดังนี้
				 ก. ภาระงานหรือกิจกรรมที่ผู้สอนก�ำหนดให้ผู้เรียนท�ำเป็นรายบุคคล/กลุม่ จะประเมิน
วิธีการท�ำงานตามขั้นตอนและผลงานของผู้เรียน
				ข. ภาระงานหรือกิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัติเป็นปกติในชีวิตประจ�ำวันจะประเมินด้วย
วิธีการสังเกต จดบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้เรียน
				 ค. การสาธิต ได้แก่ การให้ผู้เรียนแสดงหรือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ก�ำหนด เช่น
การใช้เครื่องมือปฏิบัติงาน การท�ำกายบริหาร การเล่นดนตรี จะประเมินวิธีการและขั้นตอนในการสาธิตของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการสังเกต
				 ง. การท�ำโครงงาน การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก�ำหนด
ให้ผู้สอนต้องมอบหมายให้ผู้เรียนได้ปฏิบตั โิ ครงงานอย่างน้อย ๑ โครงงานในทุกช่วงชัน้ ดังนัน้ ผู้สอนจึงต้องก�ำหนด
ภาระงานในลักษณะของโครงงานให้ผู้เรียนปฏิบัติในรูปแบบหนึ่ง ใน ๔ รูปแบบต่อไปนี้
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					 (๑) โครงงานส�ำรวจ
					 (๒) โครงงานสิ่งประดิษฐ์
					 (๓) โครงงานแก้ปัญหาหรือการทดลองศึกษาค้นคว้า
					 (๔) โครงงานอาชีพ
				วิธีการประเมินผลโครงงาน ใช้การประเมิน ๓ ระยะ คือ
				 ๑) ระยะก่อนท�ำโครงงาน โดยประเมินความพร้อมด้านการเตรียมการ และความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน
				 ๒) ระยะท�ำโครงงาน โดยประเมินการปฏิบัติจริงตามแผน วิธีการและขั้นตอนก�ำหนดไว้
และการปรับปรุงงานระหว่างปฏิบัติงาน
				 ๓) ระยะสิน้ สุดการท�ำโครงงาน โดยประเมินผลงานและวิธกี ารน�ำเสนอผลการด�ำเนินโครงงาน
				 การก�ำหนดให้ผู้เรียนท�ำโครงงาน สามารถท�ำได้ ๓ แบบ คือ
				 ๑) โครงงานรายบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกปฏิบัติงานตามความสามารถ
ความถนัด และความสนใจ
				 ๒) โครงงานกลุ่ม เป็นการท�ำโครงงานขนาดใหญ่และซับซ้อนต้องให้ผู้เรียนที่มี
ความสามารถต่างกันหลายด้านช่วยกันท�ำ การประเมินโครงงานควรเน้นการประเมินกระบวนการกลุ่ม
				 ๓) โครงงานผสมระหว่างรายบุคคลกับกลุม่ เป็นโครงงานที่ผู้เรียนท�ำร่วมกัน แต่เมื่อ
เสร็จงานแล้วให้แต่ละคนรายงานผลด้วยตนเอง โดยไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากสมาชิกในกลุ่ม
				 ในการประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวมาข้างต้น ผู้สอนจ�ำเป็นต้องสร้างเครื่องมือ
เพื่อใช้ประกอบการประเมินการปฏิบัติ เช่น
				
แบบวััดภาคปฏิิบัติั ิ
				
แบบสัังเกตพฤติิกรรม
				
แบบตรวจสอบรายการ
				
เกณฑ์์การให้้คะแนน (Rubrics)
				 เป็นต้น
			
๓) การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
			
การประเมินสภาพจริง เป็นการประเมินจากการปฏิบตั งิ านหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง่
โดยงานหรือกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ผู้เรียนปฏิบตั จิ ะเป็นงาน หรือสถานการณ์ทเี่ ป็นจริง (Real life) หรือใกลเ้ คียง
กับชีวิตจริง จึงเป็นงานที่มีสถานการณ์ซับซ้อน (Complexity) และเป็นองค์รวม (Holistic) มากกว่างานปฏิบัติ
ในกิจกรรมการเรียนทั่วไป
			วิธกี ารประเมินสภาพจริงไม่มคี วามแตกต่างจากการปฏิบตั ิ (Performance Assessment)
เพียงแต่อาจมีความยุ่งยากในการประเมินมากกว่า เนื่องจากเป็นสถานการณ์จริง หรือต้องจัดสถานการณ์ให้ใกล้จริง
แต่จะเกิดประโยชน์กบั ผู้เรียนมาก เพราะจะท�ำให้ทราบความสามารถทีแ่ ท้จริงของผู้เรียนว่า มีจดุ เด่นและข้อบกพร่อง
ในเรื่องใด อันจะน�ำไปสู่การแก้ไขที่ตรงประเด็นที่สุด
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๔) การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment)
				 การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน เป็นวิธีการประเมินที่ช่วยส่งเสริมให้การประเมินตาม
สภาพจริงมีความสมบูรณ์สะท้อนศักยภาพทีแ่ ท้จริงของผู้เรียนมากขึน้ โดยการให้ผู้เรียนไดเ้ ก็บรวบรวม (Collect)
ผลงานจากการปฏิบตั จิ ริงทัง้ ในชัน้ เรียนหรือในชีวติ จริงทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนรตู้ ามสาระการเรียนรตู้ า่ ง ๆ มาจัด
แสดงอย่างเป็นระบบ (Organized) โดยมีจุดประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็น (Reflect) ความพยายาม เจตคติ
แรงจูงใจ พัฒนาการ และความสัมฤทธิ์ผล (Achievement) ของการเรียนรู้ของผู้เรียน การวางแผนด�ำเนินงาน
การประเมินด้วยแฟ้มผลงานที่สมบูรณ์จะช่วยให้ผู้สอนสามารถประเมินจากแฟ้มสะสมงานแทนการประเมิน
จากการปฏิบัติจริง
				 การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงานมีแนวทางในการด�ำเนินงานดังนี้
				 ๑) ก�ำหนดโครงสร้างของแฟ้มสะสมงานจากวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงานว่า
ต้องการสะท้อนสิง่ ใดเกีย่ วกับความสามารถและพัฒนาการของผู้เรียน ทัง้ นี้อาจพิจารณาจากตัวชี้วดั ตามสาระการ
เรียนรู้ที่สะท้อนได้จากการให้ผู้เรียนจัดท�ำแฟ้มสะสมงาน
				 ๒) ก�ำหนดวิธีการเก็บรวบรวมผลงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสม
งาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ท�ำแฟ้มสะสมงาน
				 ๓) ก�ำหนดให้วิธีการประเมินงานเพื่อพัฒนาชิ้นงาน ซึ่งส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนให้
มีความสามารถสูงสุด ทั้งนี้ครูควรจัดท�ำเกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ส�ำหรับให้ผู้เรียนน�ำไปใช้เป็นข้อชี้น�ำใน
การพัฒนางาน
				 ๔) ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนางาน โดยมีส่วนร่วมในการประเมินจาก
ทุกฝ่าย แล้วน�ำข้อมูลที่สอดคล้องกันไปเป็นสารสนเทศหลัก ในการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ส�ำหรับให้ผู้
เรียนใช้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
				 ๕) จัดให้มีการน�ำเสนอผลงานที่ได้สะสมไว้ โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ซึ่งผู้สอนและ
ผู้เรียนควรวางแผนร่วมกันในการคัดเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุด ทั้งนี้การน�ำเสนอชิ้นงานแต่ละชิ้นควรมีหลักฐาน
การพัฒนางานและการประเมินผลงานด้วยตนเอง เกณฑ์การประเมินผลงานประกอบไว้ด้วย ในการใช้วิธี
การประเมินโดยแฟ้มสะสมงาน ผู้สอนควรค�ำนึงด้วยว่าแฟ้มสะสมงานมีหลายประเภท การเลือกใช้แฟ้มสะสมงาน
ประเภทใด ควรค�ำนึงถึงรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาแฟ้มสะสมงานให้เหมาะสม เพื่อให้แฟ้มสะสมงาน
ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนด้วย
		 ๒.๓ ก�ำหนดสัดส่วนการประเมินระหว่างเรียนกับการประเมินผลปลายภาคเรียน หรือปลายปี
การประเมินระหว่างเรียนมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญ เพื่อมุ่งน�ำสารสนเทศ มาพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนของผู้เรียน การประเมินระหว่างเรียนที่ด�ำเนินการอย่างถูกต้อง เข้มงวด และจริงจัง จะให้ผลการ
ประเมินที่สะท้อนภาพความส�ำเร็จ และศักยภาพของผู้เรียนได้ถูกต้อง สมบูรณ์ และน่าเชื่อถือ ดังนั้น ควรให้น�้ำ
หนักความส�ำคัญของการประเมินระหว่างเรียนในสัดส่วนที่มากกว่าการประเมินตอนปลายภาคเรียนหรือปลายปี
ทั้งนี้โดยค�ำนึงถึงธรรมชาติของรายวิชาและตัวชี้วัดเป็นส�ำคัญ แต่อย่างไรก็ตามในการประเมินเพื่อตัดสินผลการ
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เรียนรายวิชาปลายภาคเรียนหรือปลายปี ต้องน�ำผลการประเมินระหว่างเรียนไปใช้ในการตัดสินผลการเรียนด้วย
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามสัดส่วนและแนวด�ำเนินการในระเบียบที่สถานศึกษาผู้ก�ำหนด
		 ๒.๔ จัดท�ำเอกสารบันทึกข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน ผู้สอนต้องจัดท�ำเอกสารบันทึกข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินผลระหว่างเรียนอย่างเป็นระบบชัดเจน เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริมผู้เรียน ใช้เป็นหลักฐานส�ำหรับการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องและใช้เป็นหลักฐานส�ำหรับตรวจสอบการ
ปฏิบตั งิ านของผู้สอน ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและความยุตธิ รรมในการประเมิน ทัง้ นีใ้ ห้เป็นไปตามระเบียบ
ที่สถานศึกษาก�ำหนด
			ข้อมูลหลักฐานการประเมินระหว่างที่พึงแสดง ได้แก่
			
๑)	วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
			
๒)	ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของผู้เรียนตามวิธีการประเมิน เช่น บันทึกการสังเกต
พฤติกรรม บันทึกคะแนนจากผลการประเมินชิ้นงาน บันทึกคะแนนการประเมินโครงงาน บันทึกเกี่ยวกับ
การประเมินแฟ้มสะสมงาน เป็นต้น
๓. การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน
การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนเป็นการประเมิน เพื่อมุง่ ตรวจสอบความส�ำเร็จของผู้เรียนเมื่อผา่ น
การเรียนรู้ในช่วงเวลาหนึ่ง หรือสิ้นสุดการเรียนรายวิชาปลายปี/ปลายภาคประกอบด้วย
		 ๓.๑ การประเมินหลังเรียน
		
เป็นการประเมินผู้เรียนในเรื่องที่ได้เรียนจบแล้ว เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
ตัวชี้วัดที่คาดหวังหรือไม่ เมื่อน�ำไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินก่อนเรียนว่าผู้เรียนเกิดพัฒนาการขึ้นมากน้อย
เพียงไร ท�ำให้สามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้เพียงไร และกิจกรรมการเรียนที่จัดขึ้น
มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนอย่างไร ข้อมูลจากการประเมินภายหลังการเรียน สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
ได้มากมาย ได้แก่
			
๑)	ปรับปรุงแก้ไขซ่อมเสริมผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัด หรือจุดประสงค์ของการเรียน
			
๒)	ปรับปรุงแก้ไขวิธีเรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
			
๓)	ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
			
การประเมินหลังเรียนนี้ ถ้าจะให้สอดคล้องกับการประเมินก่อนเรียนเพื่อการเปรียบเทียบ
พัฒนาการของผู้เรียนส�ำหรับการวิจัยในชั้นเรียน ควรใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินชุดเดียวกันหรือคู่ขนานกัน
		 ๓.๒ การประเมินผลการเรียนปลายภาค
		
เป็นการประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามตัว
ชี้วัด การประเมินผลนี้นอกจากจะมีจุดประสงค์เพื่อการสรุปตัดสินความส�ำเร็จของผู้เรียนในแต่ละรายวิชา ราย
ภาค เป็นส�ำคัญแล้ว ยังใช้เป็นข้อมลู ส�ำหรับปรับปรุงแก้ไข ซ่อมเสริมผู้เรียนทีไ่ ม่ผา่ นการประเมินตัวชี้วดั ของแต่ละ
รายวิชา ให้เกิดพัฒนาการและมีผลการเรียนตามตัวชี้วัดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วย
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การประเมินผลการเรียนปลายภาค สามารถใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินได้อย่าง
หลากหลาย ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เนื้อหาสาระ กิจกรรมและช่วงเวลาในการประเมิน อย่างไรก็ดีเพื่อให้การ
ประเมินผลการเรียนดังกล่าวมีสว่ นทีเ่ กีย่ วข้องสัมพันธ์และสนับสนุนการเรียนการสอน จึงใหน้ �ำผลการประเมินผล
ระหว่างเรียนไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการเรียนปลายภาค โดยสัดส่วนการประเมินผลระหว่างเรียนมากกว่า
การประเมินผลปลายภาคเรียน
			วิธีการปฏิบัติการประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม
			
การด�ำเนินการประเมินผลตามกลุม่ สาระการเรียนรู้ ๘ กลุม่ โรงเรียนไดก้ �ำหนดวิธกี ารปฏิบตั ดิ งั นี้
			
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการร่วมกันก�ำหนดหลักการประเมินผล ๘ กลุม่ สาระ ดังนี้
			
๑.	ทุกกลุ่มสาระให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ และคุณลักษณะ โดยมีการประเมินผลดังนี้
			 ๑.๑ การประเมินผลก่อนเรียน
					 ๑.๑.๑	ประเมินผลก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียน
และจัดกิจกรรมซ่อมเสริมเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเรียน
					 ๑.๑.๒	ประเมินก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรอบรู้ในเนื้อหา และทักษะที่จะ
เริ่มเรียน เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลการเรียนหลังเรียน แสดงการพัฒนาการของผู้เรียน
					 ๑.๑.๓ การประเมินผลระหว่างเรียน ให้มีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ และ
สอดคล้องกับตัวชี้วัด โดยใช้การประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งวิธีการวัด เครื่องมือ และ
แหล่งข้อมูล เพื่อมุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียน และน�ำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขจนผู้เรียนสามารถ
บรรลุตามเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ก�ำหนดไว้ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล ในกรณีที่
ผู้เรียนต้องการพัฒนาปรับปรุงผลการเรียนให้สูงขึน้ ให้ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขผลงาน/
ชิ้นงานตนเองจนเต็มศักยภาพของผู้เรียนภายในเวลาที่ก�ำหนดให้
					 ๑.๑.๔ การประเมินรายภาค ในการประเมินผลปลายภาคสามารถประเมินจาก
การปฏิบัติ การสื่อสาร เช่น การสัมภาษณ์จากผลงาน/ชิ้นงาน โครงงานหรือแบบทดสอบ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด
			
๒. การก�ำหนดสัดส่วนระหว่างเรียนกับการประเมินปลายภาค ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้
แต่ละกลุ่มร่วมกันก�ำหนดตามหลักการที่คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและวิชาการดังนี้
				 ๒.๑ การประเมินผลระหว่างเรียน ใหม้ กี ารประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของการ
ประเมินผลทั้งหมด ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ให้มีการประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
				 ๒.๒ การประเมินผลระหว่างเรียนและการประเมินผลปลายภาค ให้มีการประเมิน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะ
				 ๒.๓ ในรายวิชาเดียวกันให้มกี ารก�ำหนดสัดส่วนระหว่างเรียนกับปลายภาค และวางแผน
ประเมินผลตลอดภาคเรียนร่วมกัน
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				 ๒.๔ ในกรณีที่มีการประเมินผลด้วยแบบทดสอบ ให้มีการประเมินโดยใช้วิธีการ
ให้ผู้เรียนตอบแบบทดสอบอัตนัย โดยมีการให้คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของการทดสอบครั้งนั้น
			
๓. การจัดท�ำเอกสารบันทึกข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน ประกอบด้วย
				 ๓.๑ ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดท�ำแผนการประเมินผลในรายวิชาของตนเองตลอด
ภาคเรียน โดยมีหัวข้อดังนี้
					 ๑) การประเมินผลก่อนเรียน
					 ๒) การประเมินระหว่างเรียน
					 ๓) การประเมินปลายภาค
					 ๔)	อัตราส่วนน�้ำหนักคะแนนระหว่างความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P)
และคุณลักษณะ (A) และรายละเอียดน�้ำหนักคะแนนของแต่ละตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุวิธีการวัด เครื่องมือวัด
และประเมินผลในแต่ละตัวชี้วัด
					 ๕) ก�ำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบด้วย คุณลักษณะตามธรรมชาติ
วิชา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ทัง้ นีใ้ ห้ใช้แบบสรุปผลการประเมินตามแบบบันทึกทีแ่ นบท้าย
คู่มือนี้
				 ๓.๒ จัดท�ำแบบบันทึกข้อมูลผลการประเมินทีแ่ สดงสารสนเทศของผู้เรียน ทัง้ นีเ้ พื่อใช้
เป็นแหล่งข้อมลู ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมผู้เรียน และใช้เป็นหลักฐานส�ำหรับสื่อสารกับผู้เกีย่ วข้อง และใช้เป็น
หลักฐานส�ำหรับตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้สอน ดังนั้นข้อมูลควรแสดงถึงร่องรอยการพัฒนา พร้อมระบุ
ข้อสังเกตที่เน้นข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่นและจุดด้อยของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งระหว่างเรียนและปลายภาค
				 ๓.๓ จัดท�ำแบบบันทึกการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
เพื่อแสดงร่องรอยหลักฐานการพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน และสรุปผลการประเมิน
ตามแบบสรุปผลการประเมินแนบท้ายคู่มือนี้
				 ๓.๔ จัดท�ำแบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อแสดงร่องรอย
หลักฐานการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน และสรุปผลการประเมินตามแบบสรุปผลการประเมินแนบท้ายคู่มือนี้
				 ๓.๕ น�ำผลการประเมินจากข้อ ๓.๒, ๓.๓ และ ๓.๔ มาสรุปและบันทึกลงในแบบ ปพ.๕
			
๔. การตัดสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม
				 ๔.๑ การตัดสินผลการเรียนให้น�ำผลการประเมินระหว่างเรียนรวมกับผลการประเมิน
ปลายภาค โดยใช้เกณฑ์ดังนี้
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ตารางแสดงคะแนน และระดัับผลการเรีียน

ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ

ความหมาย

๘๐ - ๑๐๐	ผลการเรียนดีเยี่ยม
๗๕ - ๗๙	ผลการเรียนดีมาก
๗๐ - ๗๔	ผลการเรียนดี
๖๕ - ๖๙	ผลการเรียนค่อนข้างดี
๖๐ - ๖๔	ผลการเรียนน่าพอใจ
๕๕ - ๕๙	ผลการเรียนพอใช้	
๕๐ - ๕๔	ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ก�ำหนด
๐ - ๔๙	ผลการเรียนต�่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ก�ำหนด

ระดับผลการเรียน
๔
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑
๐

				 เมื่อครูผู้สอนตัดสินผลการเรียนแล้วให้ด�ำเนินการดังนี้
				 ส่งผลการตัดสินให้อนุกรรมการกลุ่มสาระพิจารณาให้การเห็นชอบ/แก้ไข แล้วส่งให้
คณะกรรมการบริหารหลักสตู รและวิชาการพิจารณาเห็นชอบ เพื่อน�ำเสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมตั ผิ ลการเรียน
				 ส่งผลการเรียนให้ ครูที่ปรึกษากรอกผลการเรียนลงในแบบ ปพ.๖ และนายทะเบียน
วัดผลกรอกในแบบ ปพ.๑
			
๕. การให้ผลการเรียน “ร”
				 ๕.๑ การให้ผลการเรียน “ร” หมายถึง ผู้เรียนที่มีลักษณะดังนี้
					 ๑)	ผู้เรียนไม่ได้รับการประเมิน หรือประเมินแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระหว่างเรียน
					 ๒)	ผู้เรียนไม่ได้รับการประเมินปลายภาค
				 ๕.๒	วิธีการให้ผลการเรียน “ร” เมื่อผู้สอนพบว่าผู้เรียนไม่ได้เข้ารับการประเมินผล
ระหว่างเรียนหรือปลายภาค ให้ผู้สอนรายงานพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติ
ผลการเรียน “ร” แล้วประกาศผลให้นักเรียนทราบ
			
๖. การให้ผลการเรียน “มส”
				 ๖.๑ การให้ผลการเรียน “มส” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลา
ทั้งหมด
				 ๖.๒	วิธีการให้ผลการเรียน “มส” ให้ผู้สอนรายงานพร้อมแนบเวลาเรียนของผู้เรียน
เสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติผลการเรียน “มส” ก่อนประเมินผลปลายภาค ๒ สัปดาห์
			
๗. การแก้ไข “๐”		
				 ๗.๑	ผู้เรียนน�ำใบแจ้งความจ�ำนงการแก้ไข “๐” พบครูผู้สอนประจ�ำวิชา
				 ๗.๒	ผู้สอนด�ำเนินการพัฒนาผู้เรียนในผลการเรียนรู้ทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์ จนผู้เรียนสามารถ
บรรลุผลตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ โดยให้ผลการเรียนไม่เกิน “๑”
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				 ๗.๓	ผู้สอนรวบรวมและสรุปผลการแก้ไข “๐” ไปยังงานวัดผลของโรงเรียนเพื่อเสนอ
ต่อผู้บริหารอนุมัติ และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
			
๘. การแก้ไข “ร”		
				 ๘.๑	ผู้เรียนน�ำใบแจ้งความจ�ำนงการแก้ไข “ร” พบครูผู้สอนประจ�ำวิชา
				 ๘.๒	ผู้สอนด�ำเนินการตามสาเหตุของผลการเรียน “ร” นั้น ๆ โดยให้ผลการเรียน
ตามเกณฑ์ข้อ ๔
				 ๘.๓	ผู้สอนรวบรวมและสรุปผลการแก้ไข “ร” ไปยังงานวัดผลของโรงเรียนผ่านคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารอนุมัติ แล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
			
๙. การแก้ไข “มส”		
				 ๙.๑	ผู้เรียนน�ำใบแจ้งความจ�ำนงไปพบครูผู้สอนประจ�ำวิชา
				 ๙.๒	ผู้สอนพิจารณาว่าผู้เรียนมีข้อบกพร่องอะไร ให้ด�ำเนินการพัฒนาแก้ไขในสิ่งนั้น
จนบรรลุเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ก�ำหนดไว้ โดยให้ผลการเรียนไม่เกิน “๑”
				 ๙.๓	ผู้สอนรวบรวมและสรุปผลการแก้ไข “มส” ส่งงานวัดผลของโรงเรียนผ่านคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติ แล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
			
๑๐. การแก้ไข “๐”“ร” และ “มส” ให้ด�ำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ สัปดาห์
หลังจากได้รับแจ้งประกาศของงานวัดผลโรงเรียน

ส่วนที่ ๒ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาได้ให้ผู้เรียนในทุกระดับชั้นการศึกษาได้พัฒนา
ความสามารถของตนเองตามความถนัดและความสนใจให้เต็มศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมของความ
เป็นมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา
มีการด�ำเนินการอย่างมีเป้าหมายชัดเจน มีรูปแบบ และวิธีการที่ครูที่ปรึกษากิจกรรมและผู้เรียนร่วมกันก�ำหนด
ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่สถานศึกษาก�ำหนด จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับชั้น
๑. ลักษณะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ คือ
		 ๑.๑ กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสม
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งครูทุกคนต้องท�ำหน้าที่แนะแนว
ให้ค�ำปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานท�ำ
		 ๑.๒ กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจรตั้งแต่ศึกษา
วิิเคราะห์์ วางแผน ปฏิิบััติิตามแผน ประเมิิน และปรัับปรุุงการทำำ�งาน โดยเน้้นการทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างเป็็นกลุ่่�ม
ได้แก่ โครงงาน กิจกรรมตามความสนใจชุมนุมวิชาการ กิจกรรมพัฒนานิสัยรักการอ่าน การคิด วิเคราะห์ และ
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เขียน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
		 ๑.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้ผู้เรียนบ�ำเพ็ญตนใหเ้ ป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ
ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
๒. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม
		 ๑)	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมประเมินการปฏิบตั กิ จิ กรรมของผู้เรียนตามจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม
โดยประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง
		 ๒)	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก�ำหนดไว้หรือไม่
		 ๓) ตัดสินให้ผู้เรียนที่ผา่ นจุดประสงค์ส�ำคัญของกิจกรรม มีผลงานชิน้ งานหรือหลักฐานประกอบ
และมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ให้เป็นผู้ผ่านการประเมินผลการร่วมกิจกรรม ผู้เรียนทีม่ ผี ลการประเมิน
บกพร่องในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง จะเป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินผลการร่วมกิจกรรม จะต้องซ่อมเสริมข้อบกพร่อง
ให้ผ่านเกณฑ์ก่อน จึงจะได้รับการตัดสินให้ผ่านกิจกรรม
๓. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเลื่อนชั้น/จบหลักสูตร
		 เป็นการประเมินสรุปผลการผ่านกิจกรรมตลอดปีการศึกษาของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อน�ำผลไปพิจารณา
ตัดสินการเลื่อนชั้น โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
		 ๓.๑ คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งรวบรวมผลการประเมินแต่ละกิจกรรมมาตัดสินตามเกณฑ์
การตัดสินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และรายงานผลต่อผู้ปกครอง
		 ๓.๒ คณะกรรมการสรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และวิชาการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
		 ๓.๓	ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาตัดสินอนุมัติผลการประเมินรายภาค
		 ๓.๔ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ รวบรวมผลการประเมินรายภาค ตัดสิน
ผลการเลื่อนชั้น/จบหลักสูตร เสนอผู้บริหารอนุมัติ
๔. เกณฑ์ตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
		 ๔.๑ เกณฑ์การตัดสินรายกิจกรรมพิจารณาจาก
			
๑) เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมด
			
๒)	ผู้เรียนมีพฤติกรรมด้านการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
			
๓)	ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมและผ่านจุดประสงค์ส�ำคัญของแต่ละกิจกรรมก�ำหนด ทุกข้อ
		 ๔.๒	ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์ ข้อ ๔.๑ ถือว่าผ่านรายกิจกรรม
		 ๔.๓ เกณฑ์การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนต้องไดร้ บั ผลการประเมินผ่านทัง้ กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียนทุกกิจกรรมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ถือว่าผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
		 ๔.๔ เกณฑ์การผ่านเลื่อนชัน้ /จบหลักสตู ร ผู้เรียนต้องไดร้ บั ผลการประเมิน ผ่าน ทุกกิจกรรมรายภาค
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๕. แนวทางการซ่อมเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
		 ๕.๑ กรณีไม่ผ่านเนื่องจากเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ คณะกรรมการพัฒนาและการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก�ำหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนไปปฏิบตั ติ ามเวลาทีก่ �ำหนด ภายใตก้ ารควบคุมดแู ลของที่ปรึกษา
กิจกรรมนั้น ๆ จนกว่าผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ อาจารย์ประจ�ำกิจกรรม สรุปรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อตัดสินผลการผ่านกิจกรรมรายภาค
		 ๕.๒ กรณีไม่ผ่านจุดประสงค์ส�ำคัญของกิจกรรมให้คณะกรรมการมอบหมายภาระงานที่ ผู้เรียน
ไม่ผ่านไปปฏิบัติภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม จนกว่าผู้เรียนจะปฏิบัติตามภาระงานนั้นได้
ให้ที่ปรึกษาสรุปผลการปฏิบัติส่งให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินการซ่อมเสริม เพื่อตัดสินผลการผ่าน
กิจกรรมเป็นรายภาค
		 ๕.๓ คณะกรรมการสรุปผลการประเมินทัง้ กรณีใน ข้อ ๕.๑ และ ข้อ ๕.๒ ส่งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการ เห็นชอบและเสนอผู้บริหารอนุมัติต่อไป

ส่วนที่ ๓ การพัฒนาและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. ความส�ำคัญ ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
		 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยที่มีการจัดการศึกษาเป็นวิธี
การหลักที่ส�ำคัญที่สุด การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จึงจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ผู้ที่มีการพัฒนาการทั้งด้านปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม การพัฒนาจิตใจจึงถือเป็นสิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง
ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตราที่ ๒๓ “การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ” มาตรา ๒๔ วรรค ๔ “จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่าง
ๆ อย่างเป็นสัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
		 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงก�ำหนด
ไว้ใน จุดหมายของหลักสูตรเป็นข้อแรก คือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง
มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และก�ำหนดให้สถานศึกษาได้สร้างหลักสูตรสถานศึกษาด้วยตนเอง ทัง้ นีเ้ พื่อใหเ้ ป็นหลักสตู รทีต่ อบสนอง
ต่อความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปตามความต้องการจ�ำเป็นของชุมชนท้องถิน่ ของตนอง โดยที่
สถานศึกษาจะต้องร่วมกับชุมชนก�ำหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมทีส่ อดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความจ�ำเป็นของชุมชน และท้องถิ่น และก�ำหนด เป็นเกณฑ์การจบหลักสูตรข้อหนึ่ง ในแต่ละ
ระดับ คือ ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนด
๒. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
		 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้
สามารถอยรู่ ว่ มกับผู้อืน่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ได้ก�ำหนดให้สถานศึกษา
ทุกแห่ง พัฒนาผู้เรียน ดังนี้
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		 ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
		 ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
		 ๓. มีวินัย
		 ๔. ใฝ่เรียนรู้
		 ๕. อยู่อย่างพอเพียง
		 ๖. มุ่งมั่นในการท�ำงาน
		 ๗. รักความเป็นไทย
		 ๘. มีจิตสาธารณะ
		 ความหมายและตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์
		 ๒.๑ คุณลักษณะ : รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
			
ความหมาย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกด้วยกาย วาจาและใจ
			
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
			
๒.๑.๑ มีความจงรักดีภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
			
๒.๑.๒	ปฏิบัติตนตามหลักธรรมศาสนา
		 ๒.๒ คุณลักษณะ : ซื่อสัตย์สุจริต
			
ความหมายซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกด้วยกาย วาจาและใจ
			
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ ซื่อสัตย์สุจริต
			
๒.๒.๑ ไม่น�ำสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตน
			
๒.๒.๒ ไม่พูดเท็จทั้งต่อหน้าและลับหลัง
		 ๒.๓ คุณลักษณะ : มีวินัย
			
ความหมาย มีวินัย หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความเอาใจใส่ จดจ่อ ตั้งใจ
มุ่งมั่นต่อหน้าที่การงาน การศึกษาเล่าเรียน และการเป็นอยู่ของตนเอง และผู้อยู่ในความดูแลตลอดจนสังคม
อย่างเต็มความสามารถด้วยความผูกพัน เพื่อให้บรรลุผลส�ำเร็จตามความมุ่งหมายในเวลาที่ก�ำหนด ยอมรับ
ผลการกระท�ำทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติให้ดีขึ้นด้วย
			
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ มีวินัย
			
๒.๓.๑ มีความพยายามปฏิบัติภารกิจ หน้าที่การงาน การศึกษา หรือหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
			
๒.๓.๒ ตรงต่อเวลา
			
๒.๓.๓	ท�ำงานโดยค�ำนึงถึงคุณภาพของงาน
			
๒.๓.๔ ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ
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		 ๒.๔ คุณลักษณะ : ใฝ่เรียนรู้
			
ความหมาย ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความใฝ่เรียน ใฝ่รู้
			
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ ใฝ่เรียนรู้
			
๒.๔.๑ มีการซักถามปัญหาในและนอกบทเรียนสม�่ำเสมอ
			
๒.๔.๒ รู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและนอกโรงเรียนประกอบการเรียนรู้
		 ๒.๕ คุณลักษณะ : อยู่อย่างพอเพียง
			
ความหมาย อยอู่ ย่างพอเพียง หมายถึง ลักษณะของบุคคลทีแ่ สดงถึงการประพฤติปฏิบตั ติ น
เป็นผู้ประหยัดเวลา ทรัพย์ และแรงงาน ทั้งของตนเองและส่วนรวม ตลอดจนวางแผนออมเพื่ออนาคต
			
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ อยู่อย่างพอเพียง
			
๒.๕.๑ เลือกใช้สิ่งของที่เหมาะสมกับสถานภาพของตนและการใช้งาน
			
๒.๕.๒ ใช้น�้ำ ใช้ไฟ อย่างระมัดระวัง และเฉพาะส่วนที่จ�ำเป็น
		 ๒.๖ คุณลักษณะ : มุ่งมั่นในการท�ำงาน
			
ความหมาย มุ่งมั่นในการท�ำงาน หมายถึง ความสามารถทางร่างกาย ความคิด จิตใจ
ที่จะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้ส�ำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก�ำหนด ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค
			
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ มุ่งมั่นในการท�ำงาน
			
๒.๖.๑ มีความเข้มแข็ง พยายามเอาชนะปัญหาอุปสรรคโดยไม่ย่อท้อ
			
๒.๖.๒ มีจิตใจหนักแน่น สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมให้เป็นปกติเมื่อพบกับ
ปัญหาหรือสิ่งยั่วยุต่าง ๆ
		 ๒.๗ คุณลักษณะ : รักความเป็นไทย
			
ความหมาย รัก ความเป็นไทย หมายถึง ลักษณะของบุค คลที่แ สดงถึงการปฏิบัติตน
ทั้งกาย ใจ และความคิดที่ค�ำนึงถึงความเป็นไทย
			
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ รักความเป็นไทย
			
๒.๗.๑ ใช้สิ่งของที่ผลิตในประเทศ
			
๒.๗.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม – ประเพณีไทยและแต่งกาย แบบไทย
			
๒.๗.๓ ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
		 ๒.๘ คุณลักษณะ : มีจิตสาธารณะ
			
ความหมาย มีจิตสาธารณะ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงการใช้วาจา ใจ และกาย
ต่อบุคคลอื่น ด้วยความเมตตา ให้ความช่วยเหลือ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
			
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ มีจิตสาธารณะ
			
๒.๘.๑ ร่วมกิจกรรมการบ�ำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เช่น วัด, โบราณสถาน
			
๒.๘.๒	อาสาปฏิบัติกิจกรรมสาธารณประโยชน์
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๓. เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
		 ๓.๑ เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
			
๑) เกณฑ์ระดับคุณภาพ
				 ระดับคุณภาพ
				 ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ ของจ�ำนวนครั้ง
								ของการประเมินทั้งหมด
				 ดี		 หมายถึง 	ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ ร้อยละ ๖๕ - ๗๙ ของจ�ำนวนครั้ง
								ของการประเมินทั้งหมด
				ผ่าน		 หมายถึง 	ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ ร้อยละ ๕๐ - ๖๔ ของจ�ำนวนครั้ง
								ของการประเมินทั้งหมด
				 ไม่ผ่าน หมายถึง	ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ ร้อยละต�่ำ ๕๐ ของจ�ำนวนครั้ง
								ของการประเมินทั้งหมด
			
๒) เกณฑ์การตัดสินการผ่านแต่ละตัวบ่งชี้
				ผู้เรียนต้องมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้อยู่ในระดับผ่านขึ้นไป ถือว่าผ่านแต่ละตัวบ่งชี้
		 ๓.๒ เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
			
๓.๒.๑ ให้คิดค่าฐานนิยม (Mode) จากเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้มาเป็นระดับคุณภาพ
ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละข้อ
			
๓.๒.๒ ให้คดิ ค่าฐานนิยม จากเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ ๘ ข้อ สรุปเป็นคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของรายวิชานั้น ๆ
			
๓.๒.๓ ให้คิดค่าฐานนิยม จากคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา สรุปเป็นคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนรายบุคคล
		 ๓.๓ เกณฑ์การตัดสินแต่ละคุณลักษณะ
			ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ผ่านขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

แนวทางการพััฒนาและประเมิินคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์

๑. ระดับผู้ปฏิบัติ
		 ในการพััฒนาและประเมิินคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์นั้้�น โรงเรีียนกำำ�หนดให้้ผู้้�สอนทุุกรายวิิชา
ผู้้รั� บั ผิิดชอบงาน/โครงการ/กิิจกรรม และกิิจกรรมพััฒนาผู้้เ� รีียนที่่น� อกเหนืือจากครููผู้ส้� อนรายวิิชาต่่าง ๆ ได้้ดำำ�เนิินการดัังนี้้�
		 ๑.๑ ครูผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ทุกรายวิชา ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาของตนโดยสอด
แทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาในคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึง่ ทีเ่ หมาะสม และสอดคล้องกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ๆ โดยให้ระบุไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกแผน
		 ๑.๒	ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัง้ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
ชุมนุมต่าง ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นอกเหนือจากรายวิชาต่าง ๆ ให้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดยระบุไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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		 ๑.๓	ผู้รับผิดชอบทั้ง ข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ ด�ำเนินการพัฒนาพร้อมกับประเมินผลและปรับปรุง
ผู้เรียนเป็นระยะ ๆ เพื่อแสดงพัฒนาการของผู้เรียน บันทึกร่องรอยหลักฐานการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อ
เนื่อง เมื่อเสร็จสิ้นภาคเรียน/ปลายปี หรือสิ้นโครงการ/กิจกรรม ให้มีการประเมินและสรุปผลบันทึกลงใน แบบ
ปพ. ๕ และระบุ จุดเด่น จุดด้อย ของผู้เรียนแต่ละคน ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ พร้อมแนบข้อมูลบันทึกหลักฐาน
ร่องรอยการประเมินและปรับปรุงประกอบส่งให้คณะกรรมการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์
		 ๑.๔ คณะกรรมการแต่ละกลุ่มสาระรวบรวมผลการประเมินทั้งหมด และสรุปผลการประเมินลง
ในใบ แบบ ปพ. ๕ ส่งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะของสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อด�ำเนินการต่อไป
๒. ระดับคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
		 ให้มีการประเมินและตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทุกภาคเรียน/ปี
โดยสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้นละ
๓ - ๕ คน ด�ำเนินการดังนี้
		 ๒.๑ คณะกรรมการทุกระดับชั้น ศึกษาและท�ำความเข้าใจร่วมกันในเรื่องของเกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ ตลอดจนแนวทางการประเมินที่สถานศึกษาก�ำหนดไว้
		 ๒.๒ คณะกรรมการประเมินแต่ละระดับชั้น น�ำผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จาก
ผู้ปฏิบัติใน ข้อ ๑ มาร่วมกันพิจารณาผลการประเมิน และข้อมูลจากการบันทึกร่องรอยหลักฐานที่แนบมาเป็น
รายบุคคลเทียบกับเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ แล้วตัดสินผลการประเมิน สรุปผลการประเมิน บันทึกลงใน แบบ ปพ. ๕
ระบุจุดเด่นจุดด้อยของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ และเสนอ
ผู้บริหารอนุมัติผลการประเมิน
		 ๒.๓ กรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถตัดสินผลการประเมิน เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ ให้คณะ
กรรมการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบ จนสามารถตัดสินผลการประเมินได้
		 ๒.๔ นายทะเบียนน�ำผลการตัดสินมาด�ำเนินการจัดท�ำ ปพ.๔ และหลักฐานการศึกษาอื่นที่
เกี่ยวข้อง และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป
๓. การประเมินการเลื่อนชั้น/การจบหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ น�ำผลการประเมินรายภาค/รายปี มาร่วมพิจารณาและ
ตัดสินผลการเลื่อนชั้น/จบหลักสูตร

แนวทางในการซ่่อมเสริิมคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์

๑. คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะร่วมกันพิจารณาว่า ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะใดทีต่ ้องพัฒนาปรับปรุง
๒. คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงพร้อมระยะเวลาโดยมอบ
หมาย ให้ที่ปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด�ำเนินการติดตามช่วยเหลือแนะน�ำการปฏิบตั งิ านตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการก�ำหนด
๓. กิจกรรม ในการพัฒนาปรับปรุงผู้เรียน
		 ๓.๑ ก�ำหนดภาระงานหรือกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับตัวบ่งชี้ของคุณลักษณะทีต่ ้องพัฒนาปรับปรุง
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		 ๓.๒	ผู้เรียนร่วมกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับคุณลักษณะทีต่ ้องพัฒนาปรับปรุงทัง้ ในและนอกโรงเรียน
		 ๓.๓	ผู้เรียนเสนอโครงงาน/งาน ทีส่ อดคล้องกับคุณลักษณะทีต่ ้องพัฒนาปรับปรุงให้คณะกรรมการ
ประเมินคุณลักษณะเห็นชอบ
๔.	ผู้เรียนปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการก�ำหนดหรือเห็นชอบ และรายงานผลการปฏิบัติให้ที่
ปรึกษาในระบบดูแลทราบเป็นระยะ ๆ พร้อมกับมีผู้รับรองผลการปฏิบัติโดยที่ปรึกษาบันทึกข้อคิดเห็นในการ
ปฏิบัติกิจกรรมจนเสร็จสิ้นกิจกรรม
๕.	ที่ปรึกษาในระบบดูแล บันทึกผลแสดงพัฒนาการคุณลักษณะของผู้เรียนที่แสดงร่องรอยหลักฐาน
การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ รวบรวมผลการปฏิบัติส่งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๖. คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะพิจารณาร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบตั กิ จิ กรรมเทียบกับเกณฑ์
ทีก่ �ำหนด แล้วประเมินและตัดสินผลการซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติต่อไป
๗. นายทะเบียนวัดผลด�ำเนินการจัดท�ำ ปพ.๔ และแจ้งแก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ส่วนที่ ๔ การพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน จ�ำนวน ๓ ข้อ คือ

๑.	อ่านและเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผลเป็นระบบ และเขียนเสนอ
ความคิดได้
		 ตัวบ่งชี้ที่ ๑		 เขียนรายงานเรื่องที่ศึกษาค้นคว้าได้
		 ตัวบ่งชี้ที่ ๒		 ตอบค�ำถามจากเรื่องที่ศึกษาค้นคว้าได้
		 ตัวบ่งชี้ที่ ๓		 เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้
		 ตัวบ่งชี้ที่ ๔		 เขียนสรุปจากเรื่องที่อ่านได้
๒. น�ำความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการอ่านไปใช้ในการแก้ปัญหา ตัดสินใจ คาดคะเนเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ และสรุปเป็นแนวปฏิบัติได้
		 ตัวบ่งชี้ที่ ๑		ท�ำโครงงาน/รายงานในเรื่องที่สนใจได้ตามศักยภาพ
		 ตัวบ่งชี้ที่ ๒		 น�ำเสนอโครงงาน/รายงานได้ตามศักยภาพ
		 ตัวบ่งชี้ที่ ๓		 เนื้อหาในการท�ำโครงงาน/รายงานสอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
		 ตัวบ่งชี้ที่ ๔		 เขียนขั้นตอนในการปฏิบัติงานได้
๓. มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเขียนถ่ายทอดความคิดเพื่อการสื่อสารได้
		 ตัวบ่งชี้ที่ ๑		 เขียนเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ได้ตามศักยภาพ
		 ตัวบ่งชี้ที่ ๒		 เขียน/วาดภาพจากจินตนาการในเรื่องที่ตนสนใจได้
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แนวทางและวิิธีีการประเมิิน

การประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน โรงเรียนจะใช้แนวทางการวัดและการ
ประเมินจากการปฏิบตั จิ ริง (Authentic Performance Measurement) จึงก�ำหนดแนวทางและวิธกี ารประเมิน
ให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้น�ำไปใช้ในการประเมินดังนี้
๑.	วิธีการประเมิน
		 ๑.๑ ความสามารถจริงของผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมทางการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในส่วนที่
เกี่ยวกับการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน โดยการสังเกตของครู
		 ๑.๒ มอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้า แล้วเขียนเป็นรายงาน
		 ๑.๓	ผลงานเชิงประจักษ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการอ่าน การคิด การวิเคราะห์ และเขียนที่รวบรวมและ
น�ำเสนอในรูปของแฟ้มสะสมงาน
		 ๑.๔ การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบแบบเขียนตอบ หรือเขียนเรียงความ
		 ๑.๕ การเขียนรายงานจากการปฏิบัติโครงงาน
๒. เกณฑ์การประเมิน ผลงาน : การเขียนจากการอ่าน คิด วิเคราะห์
		 ๒.๑ การใช้กระบวนการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ
		 ๒.๒ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ
		 ๒.๓ ใช้กระบวนการเขียนสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เกณฑ์ระดับคุณภาพ ความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
		 เกณฑ์ระดับคุณภาพ : การอ่าน
ระดับ
		 ดีเยี่ยม ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องครบถ้วน ล�ำดับเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง ระบุประเด็น
ส�ำคัญของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง ระบุจุดมุ่งหมาย และเจตคติของผู้เขียน
		 ดี		 ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องครบถ้วน ล�ำดับเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง ระบุประเด็น
ส�ำคัญของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง ระบุจุดมุ่งหมาย และเจตคติของผู้เขียนไม่ครบถ้วน
		 ผ่าน		 ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องครบถ้วน ล�ำดับเรื่องที่อ่านค่อนข้างถูกต้อง ระบุ
ประเด็นส�ำคัญของเรื่องที่อ่านได้ไม่สมบูรณ์ ระบุจุดมุ่งหมาย และเจตคติของผู้เขียนเพียงเล็กน้อย
		 ไม่ผ่าน ระบุสาระของเรื่องที่อา่ นไดไ้ ม่ครบถ้วน ล�ำดับเรื่องที่อา่ นผิดพลาดเล็กน้อย ระบุประเด็น
ส�ำคัญของเรื่องที่อ่านไม่ถูกต้อง ไม่ระบุจุดมุ่งหมาย และเจตคติของผู้เขียน
เกณฑ์ระดับคุณภาพ : การคิด วิเคราะห์
ระดับ
		 ดีเยี่ยม แสดงความคิดเห็นชัดเจน มีเหตุผลระบุข้อมูลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือมีความคิดที่
แปลกใหม่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม
		 ดี		 แสดงความคิดเห็นค่อนข้างชัดเจน มีเหตุผลระบุข้อมูลสนับสนุนมีความคิด ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมโดยสังคมรอบข้างตนเอง
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		 ผ่าน		 แสดงความคิดเห็นทีม่ เี หตุผลระบุข้อมลู สนับสนุนที่พอรับไดม้ คี วามคิดทีเ่ ป็น ประโยชน์
ต่อตนเอง
		 ไม่ผ่าน แสดงความคิดเห็นมีเหตุผลไม่ชัดเจน ขาดข้อมูลสนับสนุน มีความคิดที่ยัง มองไม่เห็น
ประโยชน์ที่ชัดเจน
เกณฑ์ระดับคุณภาพ : การเขียน
ระดับ
		 ดีเยี่ยม มีจดุ ประสงค์ในการเขียนชัดเจนไดเ้ นื้อหาสาระ รูปแบบการเขียนถกู ต้องมีขนั้ ตอนการเขียน
ชัดเจนง่ายต่อการติดตาม ใช้ไวยากรณ์และสะกดค�ำถกู ต้อง พัฒนาส�ำนวนภาษาทีส่ ื่อความหมายได้ชัดเจนกะทัดรัด
		 ดี		 มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจนได้เนื้อหาสาระ รูปแบบการเขียนถูกต้องมีขั้นตอนการ
เขียนชัดเจนง่ายต่อการติดตาม ใช้ไวยากรณ์และสะกดค�ำผิดพลาดไม่เกิน ๓ แห่ง พัฒนาส�ำนวนภาษาที่สื่อความ
หมายได้ชัดเจน
		 ผ่าน
มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจนและค่อนข้างได้เนื้อหาสาระ รูปแบบการเขียนถูกต้อง
มีขั้นตอนการเขียนชัดเจนง่ายต่อการติดตาม ใช้ไวยากรณ์และสะกดค�ำผิดพลาดมากกว่า ๓ แห่ง ขาดการพัฒนา
ส�ำนวนภาษาที่สื่อความหมายได้ชัดเจน
		 ไม่ผ่าน ขาดจุดประสงค์ในการเขียนและเนื้อหาสาระน้อย ใช้ไวยากรณ์และสะกดค�ำผิดพลาดมาก
ขาดการพัฒนาส�ำนวนภาษาที่สื่อความหมาย
๔. การสรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
		 ๔.๑ ให้คิดค่าฐานนิยม (Mode) จากเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน มาเป็น
ระดับคุณภาพของแต่ละรายวิชา
		 ๔.๒ ให้คดิ ค่าฐานนิยม จากเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ของแต่ละรายวิชา
สรุปเป็นผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ของผู้เรียนรายบุคคล
๕. เกณฑ์การตัดสินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
		 ๕.๑ ระดับรายภาค
			ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับคุณภาพ ผ่าน ขึ้นไป
ถือว่า ผ่าน
		 ๕.๒ การเลื่อนชั้น/จบหลักสูตร
			ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ผ่านทุกรายภาค

แนวทางการพััฒนาและการประเมิินการอ่่าน คิิด วิิเคราะห์์ และเขีียน

ระดับผู้ปฏิบัติ
กลุ่มครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑. แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระ และสอดคล้องกับมาตรฐานการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน ที่สถานศึกษาก�ำหนด
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๒.	ผู้สอนทุกรายวิชาน�ำแนวทางทีก่ �ำหนดไว้ใน ข้อ ๑ วางแผนการจัดกิจกรรมและด�ำเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
๓.	ผู้สอนทุกรายวิชาด�ำเนินการประเมินและปรับปรุงความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
เป็นระยะ ๆ เมื่อสิ้นภาคเรียน/ปลายปี ประเมินผลพร้อมบันทึกร่องรอยหลักฐานในการพัฒนาปรับปรุง และ
รวบรวมหลักฐานการประเมินไว้ทีห่ มวดวิชาเพื่อใช้เป็นหลักฐานส�ำหรับตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของผู้สอน ซึง่ จะ
แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส และความยุติธรรมในการประเมิน
๔. บันทึกสรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ลงใน แบบ ปพ.๕
แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
๕.	ผู้สอนในแต่ละกลุม่ สาระร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของผลการประเมินแต่ละรายวิชา
แล้วสรุปผลการประเมินในระดับกลุ่มสาระลงใน แบบ ปพ.๕ แบบสรุปผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
ส่งคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ในระดับโรงเรียนต่อไป
กลุม่ ผรู้ บั ผิดชอบกิจกรรมพัฒนาเรียนรู้ และกลุม่ ผรู้ บั ผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมในระดับโรงเรียน
๑.	วางแผนก�ำหนดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนที่สอดคล้องกับ
กิิจกรรมในภาระงานที่่�ตนเองรัับผิิดชอบ
๒. ด�ำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาตามแผนที่วางไว้ และประเมินพัฒนาปรับปรุงผู้เรียนเป็นระยะ ๆ
พร้อมบันทึกร่องรอยหลักฐาน
๓. เมื่อสิ้นภาคเรียน ให้มีการประเมินผล และสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนดไว้
พร้อมให้ข้อสังเกตที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย ของผู้เรียน บันทึกใน แบบ ปพ. ๕ และรวบรวมหลักฐานร่องรอย
การพัฒนาปรับปรุงไว้ที่ผู้ปฏิบตั ิ เพื่อเป็นหลักฐานส�ำหรับตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของผู้ปฏิบตั ิ ส่งผลการประเมิน
ให้คณะกรรมการประเมินระดับโรงเรียนต่อไป
ระดับคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ของสถานศึกษา
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน จ�ำนวน ๓ - ๕ คน ในแต่ละระดับชั้น
เป็นรายภาค
๒. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาเกณฑ์การประเมิน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
๓. น�ำผลการประเมินการอ่านจากระดับผู้ปฏิบัติร่วมกันประเมิน เพื่อตัดสินความสามารถในการอ่าน
คิด วิเคราะห์ และเขียน ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
๔. กรณีทคี่ ณะกรรมการไม่สามารถตัดสินได้ คณะกรรมการขอข้อมูลจากผู้ปฏิบตั เิ พิม่ เติม หรือทดสอบ
ความสามารถซ�้ำ แล้วจึงตัดสินผล
๕. คณะกรรมการสรุปผลการประเมินเพื่อเสนอผู้บริหารโรงเรียนอนุมัติผลการประเมิน
๖. นายทะเบียนวัดผลบันทึกลงใน ปพ.๑ แล้วแจ้งผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแจ้งผู้ปกครอง
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แนวทางในการซ่่อมเสริิมและประเมิินผลการซ่่อมเสริิมการอ่่าน คิิด วิิเคราะห์์ และเขีียน

๑. คณะกรรมการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ร่วมกันพิจารณาว่าผู้เรียนมีจดุ ทีต่ ้องพัฒนา
ปรับปรุงด้านใด แต่งตั้งที่ปรึกษาโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกรรมการด�ำเนินการซ่อมเสริม
๒. ก�ำหนดภาระงานให้ผู้เรียนพัฒนา ปรับปรุง ในด้านที่ต้องพัฒนาปรับปรุงโดย
		 ๒.๑ กรณีไม่ผ่านการประเมินการอ่าน
			
๒.๑.๑ คณะกรรมการประเมินก�ำหนดภาระงานใหน้ กั เรียนอ่าน บันทึกการอ่านพร้อมส่ง
เอกสารที่ได้อ่านไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง หรือกรรมการก�ำหนดเรื่อง ๕ เรื่อง ให้อ่าน ภายในเวลาที่ก�ำหนด
			
๒.๑.๒ คณะกรรมการประเมินผลการอ่านโดยตั้งประเด็นค�ำถามที่สอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมิน ผู้เรียนตอบโดยการเขียนตอบหรือตอบปัญหาปากเปล่าก็ได้
			
๒.๑.๓ หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
			
๒.๑.๔ คณะกรรมการประเมินตัดสินผลการอ่านให้ผ่าน และไดร้ ะดับไม่เกิน “ผ่าน” กรณี
ที่ซ่อมเสริมไม่ผ่านให้คณะกรรมการประเมินก�ำหนดให้ผู้เรียนพัฒนาตามวิธีการ ข้อ ๒.๑.๑ ถึง ๒.๑.๓ จนกว่า
ผู้เรียนจะได้รับการตัดสิน ผ่าน
		 ๒.๒ กรณีผู้เรียนไม่ผ่านการคิด วิเคราะห์
			
๒.๒.๑ คณะกรรมการประเมินก�ำหนดภาระงานให้ผู้เรียนไปฝึกคิด วิเคราะห์ ในเรื่องที่
สนใจภายใน ๑ สัปดาห์
			
๒.๒.๒ คณะกรรมการประเมิน ประเมินการคิด วิเคราะห์ โดยตั้งประเด็นค�ำถาม
ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ผู้เรียนตอบโดยการเขียนตอบ หรือตอบปากเปล่า
			
๒.๒.๓ คณะกรรมการประเมินตัดสินผลการคิด วิเคราะห์ โดยให้ผลการประเมินไม่เกิน
“ผ่าน”
			
๒.๒.๔ ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ผา่ น ให้คณะกรรมการประเมินก�ำหนดให้ผู้เรียนพัฒนา
ตามวิธีการใน ข้อ ๒.๒.๑ - ๒.๒.๓ จนกว่าผู้เรียนจะได้รับการตัดสิน ผ่าน
		 ๒.๓ กรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านการประเมินการเขียน
			
๒.๓.๑ คณะกรรมการประเมิน ก�ำหนดภาระงานให้ผู้เรียนไปฝึกเขียนในเรื่องที่สนใจ
ภายใน ๑ สัปดาห์ ภายใต้การควบคุมดูแลของครูที่ปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือ
			
๒.๓.๒	ผู้เรียนส่งผลงานการเขียนที่ได้พัฒนาแล้วแก่คณะกรรมการประเมิน
			
๒.๓.๓ คณะกรรมการประเมินท�ำการประเมินผลงานการเขียนประกอบการสัมภาษณ์
นักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาการเขียน
			
๒.๓.๔ คณะกรรมการตัดสินผลการเขียนโดยให้ผลการประเมินไม่เกิน “ผ่าน”
			
๒.๓.๕ ในกรณีที่ผลการประเมินยังไม่ผ่าน ให้คณะกรรมการประเมินก�ำหนดให้ผู้เรียน
พัฒนาตามวิธีการ ข้อ ๒.๓.๑ - ๒.๓.๔ จนกว่าผู้เรียนจะได้รับการตัดสินผ่าน
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๓. คณะกรรมการประเมิ น การอ่ า นตั ด สิ น ผลการประเมิ น การอ่ า น ส่ ง ผลการประเมิ น เสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และรวบรวมส่งให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติ นายทะเบียนวัดผลบันทึกลง ปพ.๑ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ส่วนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสินการเลื่อนชั้น และเกณฑ์การจบหลักสูตรการตัดสินการเลื่อนชั้น

ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนัน้ ผู้สอนต้องค�ำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมลู
ของผู้เรียนทุกดา้ นอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียนรวมทัง้ สอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตาม
ศักยภาพ
ระดับมัธยมศึกษา
๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ
๒)	ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนด คือ ตัวชี้วัด
ที่ต้องผ่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของแต่ละรายวิชา
๓)	ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
๔)	ผู้เรียนต้องได้รบั การประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ทสี่ ถานศึกษาก�ำหนด ในการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การพิจารณาเลื่อนชั้นในระดับมัธยมศึกษา ถ้าหากผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษา
พิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้
แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจ�ำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถาน
ศึกษาจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ�้ำชั้นได้ โดยทั้งนี้จะค�ำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑)	ผู้เรียน เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมโดยเป็นวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติม
ตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
๒)	ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต
๓)	ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก�ำหนด
๔)	ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามทีส่ ถานศึกษา
ก�ำหนด
๕)	ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามทีส่ ถานศึกษา
ก�ำหนด
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เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑)	ผู้เรียน เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมโดยเป็นวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติม
ตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
๒)	ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
๓)	ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก�ำหนด
๔)	ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถาน
ศึกษาก�ำหนด
๕)	ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามทีส่ ถานศึกษา
ก�ำหนด

ส่วนที่ ๖ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (National test)

ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นระดับมาตรฐาน
ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนดให้มีการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้น
เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้
๑.	ผู้แทนสถานศึกษาเข้ารับการประชุมชี้แจงวิธีการด�ำเนินการทดสอบร่วมกับส�ำนักงานเขตพื้นที่
๒. จัดส่งรายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยประธานกรรมการ
คณะกรรมการกลาง กรรมการควบคุมห้องสอบ คณะกรรมการตรวจค�ำตอบชนิดเขียนตอบ และกรรมการรับ - ส่ง
ข้อสอบ ส่งไปให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่เพื่อแต่งตั้ง
๓. คณะกรรมการบริหารหลักสตู รและวิชาการประชุมชีแ้ จงคณะกรรมการด�ำเนินการประเมินคุณภาพ
ตามค�ำสั่งจากข้อ ๒ ถึงวิธีการด�ำเนินการสอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ตรงกัน ตามแนวปฏิบัติในคู่มือ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพื่อให้เกิดความยุติธรรม และเป็นไปตามการด�ำเนินการสอบ
แบบทดสอบมาตรฐานอย่างเคร่งครัด
๔. คณะกรรมการกลางจัดพิมพ์รายชื่อพร้อมก�ำหนดรหัส/เลขทีน่ กั เรียนตามจ�ำนวนนักเรียน/ห้องเรียน
ที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือ น�ำไปประกาศไว้หน้าห้องสอบแต่ละห้อง เพื่อให้นักเรียนได้ทราบว่าตนเองเลขที่เท่าไร สอบ
ห้องที่เท่าใด พร้อมติดเลขที่ของนักเรียนไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ
๕. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการประชุมชีแ้ จงนักเรียนใหต้ ระหนักถึงความส�ำคัญของการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ทั้งในด้านส่วนตัว ระดับโรงเรียน ระดับเขต และระดับชาติ ควรให้
ความร่วมมือ ตั้งใจในการสอบอย่างเต็มความสามารถ
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๖. กรณีทนี่ กั เรียนไม่ไดร้ บั การประเมินตามวันเวลาทีก่ �ำหนด ให้สถานศึกษาแต่งตัง้ ผู้รับผิดชอบ ติดตาม
และประสานงานกับเขตพื้นที่ด�ำเนินการประเมินให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากทราบรายชื่อนักเรียนที่ยัง
ไม่ได้รับการประเมิน
๗. เมื่อส�ำนักงานเขตพืน้ ทีแ่ จ้งผลการประเมินมายังสถานศึกษา ใหน้ �ำผลการประเมินมาทบทวนคุณภาพ
ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารหลักสตู รและวิชาการ กับคณะกรรมการสถานศึกษา และแจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผลและด�ำเนินการต่อไป โดยเฉพาะผู้เรียนและครูผู้สอนน�ำไปพิจารณาในการพัฒนาปรับปรุง
ตนเองต่อไป
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ภาคผนวก
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๔๗๘ 					
								
							

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเรียนซ�้ำชั้น
เรียน	ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
ตามที่ กระทรวงศึกาาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
และไดก้ �ำหนดแนวปฏิบตั กิ ารวัดและประเมินผลการเรียนรตู้ ามหลักสตู รดังกล่าว เพื่อใหส้ ถานศึกษาน�ำไปปฏิบตั นิ น้ั
เพื่อเป็นการสรา้ งความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง ชัดเจน และตรงกันในประเด็นของการเรียนซ�้ำชัน้ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอซักซ้อมความเข้าใจ ดังนี้
๑. การวัดและประเมินผลการเรียน ให้สถานศึกษาจัดให้มกี ารวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน
เป็นระยะระหว่างเรียน โดยใช้เทคนิคการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย เพื่อตรวจสอบพัฒนาการ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน ถ้าพบปัญหาหรือข้อบกพร่องในตัวผู้เรียน ต้องด�ำเนินการช่วยเหลือและ
ซ่อมเสริมทันที โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต้องพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้
๒. การสอนซ่อมเสริม เป็นการแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ หรือเจตคติ/
คุณลักษณะตามารตฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดตามหลักสูตร กรณีผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์หรือ
ได้ระดับผลการเรียน “๐” สถานศึกษาต้องจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียนที่จะสอบแก้ตัว โดยใช้เวลานอกเหนือ
ไปจากการสอนปกติ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
๓. การสอบแก้ตัว ให้ผู้เรียนสอบแก้ตัว ๒ ครั้ง โดยด�ำเนินการดังนี้
		 ๓.๑ สอบแกต้ วั ครัง้ ที่ ๑ ให้ผู้เรียนยืน่ ค�ำร้องสอบแกต้ วั โดยใหค้ รูผู้สอนประจ�ำวิชาหรือครูประจ�ำชัน้
สอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียนหรือภาคเรียนแรกของปีการศึกษาถัดไป
		 ๓.๒ สอบแก้ตัวครั้งที่ ๒ กรณีสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ แล้วไม่ผ่าน หรือไม่มาสอบแก้ตัวในครั้งที่ ๑
สถานศึกษาให้โอกาสแก้ตัวอีก ๑ ครั้ง โดยสถานศึกษาแต่งตั้งกรรมการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวให้เสร็จสิ้น
ก่อนเปิดภาคเรียนหรือในภาคเรียนแรกของปีการศึกษาถัดไป
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๔. การเรียนซ�้ำรายวิชา ผู้เรียนที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินรายวิชา หรือยังได้ระดับผลการเรียน “๐” ให้สถานศึกษาด�ำเนินการดังนี้
		 ๔.๑ ถา้เป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ�้ำรายวิชานั้น
		 ๔.๒ ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้เรียนซ�้ำรายวิชานั้นหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ทั้งนี้ให้อยู่ใน
ดุลยพินจิ ของสถานศึกษาในกรณีเปลีย่ นรายวิชาเรียนใหม่ใหห้ มายเหตุในระเบียบแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนวิชาใด
		 ในกรณีเรียนซ�้ำรายวิชาให้อยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน
วันหยุด ชั่วโมงว่างหลังเลิกเรียน ภาคฤดูร้อน เป็นต้น
๕. การเรียนซ�้ำชัน้ หากพบปัญหาทีเ่ กิดในกรณีใดกรณีหนึง่ ซึง่ มีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียน
ในระดับที่สูงขึ้น ดังนี้
		 ระดับประถมศึกษา
		 ๑.)	ผู้เรียนไม่ผา่ นรายวิชาเกินครึง่ หนึง่ ของรายวิชาทีเ่ รียนตามโครางสร้างเวลาเรียนของสถานศึกษา
		 ๒.) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ เมื่อได้รับการประเมินแล้วยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดเลขไม่ได้
		 ระดับมัธยมศึกษา
การเรียนซ�้ำชัน้ ของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาเมื่อผู้เรียนไม่ผา่ นเกณฑ์ข้อใดข้อหนึง่ หรือทงั้ ๒ ข้อ ดังนี้
		 ๑.)	ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยนในปีการศึกษานั้นต�่ำกว่า ๑.๐๐ และมีแนวโน้มว่าจะเป็น
ปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
		 ๒.)	ผู้เรียนมีผลการเรียน ๐, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น
	ทั้งนี้ การพิจารณาให้ผู้เรียนซ�้ำชั้นหรือซ�้ำรายวิชา ให้สถานศึกษาด�ำเนินการในรูปของคณะกรรมการ
และให้สถานศึกษาแจ้งผู้ปกครองทราบเหตุผลของการเรียนซ�้ำชั้น/ซ�้ำรายวิชา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดและสังกัดอืน่ ทีต่ ง้ั อยูภ่ ายในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ของท่านทราบและด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักวิชาการและมารตฐานการศึกษา
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๖๗ - ๖๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๔๕
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กลุ่่�มบริิหาร

งบประมาณ
แผนงาน และสารสนเทศ
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โครงสร้้างกลุ่่�มบริิหารงบประมาณ แผนงาน และสารสนเทศ
ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน
รองผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มบริิหารงบประมาณ แผนงาน และสารสนเทศ
หััวหน้้ากลุ่่�มบริิหารงบประมาณ แผนงาน และสารสนเทศ
หััวหน้้างานพััสดุุ

หััวหน้้างานการเงิิน

หััวหน้้างานแผนงาน

หััวหน้้างานสารสนเทศ

งานบริิหาร
พััสดุุ

งานบริิหาร
การเงิิน

งานจััดระบบบริิหา
รและพััฒนาองค์์กร

งานสารสนเทศ
โรงเรีียน

งานบริิหา
รสิินทรััพย์์

งานบริิหาร
การบััญชีี

งานจััดสรร
งบประมาณ

งานเว็็บไซต์์
โรงเรีียน

งานตรวจสอบพััสดุุ
และสิินทรััพย์์
ประจำำ�ปีี

งานตรวจสอบติิดตาม
ประเมิินผลและ
รายงานการใช้้เงิิน

งานจััดทำำ�แผนงาน
เสนอของบประมาณ

งานประสาน
งบประมาณกัับ
เขตพื้้�นที่่�การศึึกษาฯ
และหน่่วยงานอื่่�นๆ

งานจััดทำำ�แผนกลยุุทธ์์
และแผนปฏิิบััติิการ
ประจำำ�ปีี
งานระบบ
การควบคุุม
ภายในองค์์กร
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และสารสนเทศ

TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN UDONTHANI

74

TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN
UDONTHANI

กลุ่่�มบริิหารงบประมาณ แผนงาน
และสารสนเทศ
กระทรวงศึึกษาธิิการมีีแนวทางการดำำ�เนิินงานตามนโยบายการสนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการศึึกษาตั้้ง� แต่่ระดัับ
อนุุบาลจนจบการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔ เพื่่�อให้้นัักเรีียนทุุกคนได้้รัับการศึึกษาตั้้�งแต่่ระดัับอนุุบาล
จนจบการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานที่่�มีีคุุณภาพและมาตรฐานโดยรััฐสนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายในรายการพื้้�นฐานให้้ ได้้แก่่
ค่่าจััดการเรีียนการสอน(เงิินอุุดหนุุน) ค่่าหนัังสืือเรีียน ค่่าอุุปกรณ์์การเรีียน ค่่าเครื่่�องแบบนัักเรีียนและค่่ากิิจกรรม
พััฒนาคุุณภาพผู้้�เรีียน

เกณฑ์์การจััดสรรงบประมาณและแนวทางการดํําเนิินงาน

๑.	ค่่าจััดการเรีียนการสอน (เงิินอุุดหนุุนรายหััว/ปััจจััยพื้้�นฐานสำำ�หรัับนัักเรีียนยากจน) มีีเกณฑ์์
การจััดสรร ดัังนี้้�
		 ๑.๑ ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น
				 - รายหััวโรงเรีียนปกติิ ๓,๕๐๐ บาท/คน/ปีี (ภาคเรีียนละ ๑,๗๕๐ บาท/คน)
				 -	ปััจจััยพื้้�นฐานสำำ�หรัับนัักเรีียนยากจน ๓,๐๐๐ บาท/คน/ปีีการศึึกษา (ภาคเรีียนละ
๑,๕๐๐ บาท/คน)
		 ๑.๒ ระดัับมััธยมศึึกษาปลาย
				 - รายหััวโรงเรีียนปกติิ ๓,๘๐๐ บาท/คน/ปีี (ภาคเรีียนละ ๑,๙๐๐ บาท/คน)
๒.	ค่่าหนัังสืือเรีียน
		 ๒.๑ งบประมาณค่่าหนัังสืือเรีียนที่่�ได้้รัับปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
				สํํานัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานได้้รัับงบประมาณปีี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็็นค่่าหนัังสืือ
เสริิมประสบการณ์์สํําหรัับระดัับก่่อนประถมศึึกษา ค่่าหนัังสืือเรีียนรายวิิชาพื้้�นฐานใน ๘ กลุ่่�มสาระ การเรีียนรู้้�
ทุุกระดัับชั้้�น และแบบฝึึกหััดรายวิิชาพื้้�นฐาน ใน ๓ กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�เฉพาะ ป.๑ - ป.๖ เพื่่�อจััดสรร ให้้นัักเรีียน
มีีหนัังสืือใช้้เรีียนครบทุุกคน ดัังนี้้�
				มููลค่่าหนัังสืือต่่อชุุด
				 ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่�่ ๑ ๘o๘ บาท/คน/ปีี
				 ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่�่ ๒ ๙๒๑ บาท/คน/ปีี
				 ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่�่ ๓ ๙๙๖ บาท/คน/ปีี
				 ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่�่ ๔ ๑,๓๘๔ บาท/คน/ปีี
				 ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่�่ ๕ ๑,๓๒๖ บาท/คน/ปีี
				 ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่�่ ๕ ๑,๑๖๔ บาท/คน/ปีี
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การคััดเลืือกหนัังสืือเรีียนและแบบฝึึกหััด ให้้ครููผู้้�สอนเป็็นผู้้�พิิจารณาคััดเลืือกหนัังสืือตามเหตุุผลเชิิงคุุณค่่าทาง
วิิชาการ เสนอคณะกรรมการบริิหารหลัักสููตรและวิิชาการ โดยผ่่านความเห็็นชอบจากคณะกรรมการภาคีี ๔ ฝ่่าย
(ผู้้�แทนครูู ผู้้�แทนผู้้�ปกครอง ผู้้�แทนชุุมชน และผู้้�แทนนัักเรีียน) และคณะกรรมการสถานศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
การคััดเลืือกให้้พิิจารณาจากหนัังสืือเรีียนและแบบฝึึกหััดรายวิิชาพื้้�นฐาน พิิจารณาคััดเลืือกจากหนัังสืือ ที่่ส� อดคล้้อง
กัับหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน หลัักสููตรสถานศึึกษา มีีเนื้้�อหาสาระยากง่่ายเหมาะสม กัับผู้้เ� รีียน โดย
ปกติิให้้เลืือกจากบััญชีีกํําหนดสื่่�อการเรีียนรู้้�สํําหรัับเลืือกใช้้ ในสถานศึึกษา ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔ จากเว็็บไซต์์ฐาน
ข้้อมููลบััญชีีกํําหนดสื่่�อการเรีียนรู้้�สํําหรัับเลืือกใช้้ในสถานศึึกษา ตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
พุุทธศัักราช ๒๕๕๑ ttp://academic.obec.go.th/textbook/web/ หรืือ เว็็บไซต์์ของสํํานัักวิิชาการและมาตรฐาน
การศึึกษา http://academic.obec.go.th
๓.	ค่่าอุุปกรณ์์การเรีียน
		 งบประมาณค่่าอุุปกรณ์์การเรีียน
		 - ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น 		
๔๒๐ บาท/คน/ปีี (ภาคเรีียนละ ๒๑๐ บาท/คน)
		 - ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย
๔๖๐ บาท/คน/ปีี (ภาคเรีียนละ ๒๓๐ บาท/คน)
		 ผู้้�ปกครองนัักเรีียนสามารถถััวจ่่ายระหว่่างอุุปกรณ์์การเรีียนและเครื่่�องแบบนัักเรีียนได้้
๔.	ค่่าเครื่่�องแบบนัักเรีียน
		 งบประมาณค่่าเครื่่�องแบบนัักเรีียน ประกอบด้้วย เสื้้�อ กางเกง กระโปรง ในอััตรา ดัังนี้้�
		 - ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น		
๔๕๐ บาท/คน/ปีี
		 - ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย		
๕๐๐ บาท/คน/ปีี
		ทั้้�งนี้้� ผู้้�ปกครอง หรืือ นัักเรีียนสามารถถััวจ่่ายระหว่่างเครื่่�องแบบนัักเรีียนและอุุปกรณ์์การเรีียนได้้
กรณีีนัักเรีียนมีีชุุดนัักเรีียนเพีียงพอแล้้ว สามารถซื้้�อเข็็มขััด รองเท้้า ถุุงเท้้า ชุุดลููกเสืือ/เนตรนารีี/ยุุวกาชาด/
ชุุดกีีฬา/ชุุดฝึึกงาน ชุุดประจํําท้้องถิ่่�น และอุุปกรณ์์การเรีียนที่่�จํําเป็็นได้้
๕.	ค่่ากิิจกรรมพััฒนาคุุณภาพผู้้�เรีียน
		กิิจกรรมพััฒนาคุุณภาพผู้้�เรีียน มีีสาระสํําคััญดัังต่่อไปนี้้�
		 ๑.	กิิจกรรมวิิชาการ
		 ๒.	กิิจกรรมคุุณธรรม จริิยธรรม/ลููกเสืือเนตรนารีี/ยุุวกาชาด/ผู้้บํํ� าเพ็็ญประโยชน์์
		 ๓.	กิิจกรรมทััศนศึึกษา
		 ๔.	กิิจกรรมการบริิการเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร (ICT)
		 ๕.	กิิจกรรมการจััดการเรีียนการสอนทางไกลในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาด ของโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-19)
		 การจััดกิิจกรรมพััฒนาคุุณภาพผู้้�เรีียน ให้้โรงเรีียนสามารถจััดกิิจกรรมให้้ครอบคลุุม โดยวางแผ
ดํําเนิินการในแผนปฏิิบัติั กิ ารประจํําปีีของสถานศึึกษา และสามารถใช้้งบประมาณ งบเงิินอุุดหนุุน รายการกิิจกรรม
พััฒนาคุุณภาพผู้้�เรีียนในการดํําเนิินการตามกิิจกรรมดัังกล่่าวได้้
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		กิิจกรรมพััฒนาคุุณภาพผู้้�เรีียน มีีสาระสํําคััญ ดัังต่่อไปนี้้�
		 ๑.	กิิจกรรมวิิชาการ เป็็นกิิจกรรมที่่�สถานศึึกษาจััดเพิ่่�มเติิมนอกจากการเรีียนปกติิในชั้้�นเรีียน
เพื่่�อให้้ นัักเรีียนทุุกคนได้้รัับการพััฒนาเต็็มตามศัักยภาพ ส่่งเสริิมเด็็กเก่่งให้้มีีความเป็็นเลิิศ และแก้้ไขข้้อบกพร่่อง
ของนัักเรีียนที่่�เรีียนอ่่อนให้้มีีศัักยภาพสููงขึ้้�น เน้้นกิิจกรรมที่่�เสริิมสร้้างจิินตนาการให้้โอกาสนัักเรีียนได้้เรีียนรู้้�
ได้้แก่่ กิิจกรรมพััฒนาคุุณภาพผู้้�เรีียนด้้านประชาธิิปไตย ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเสริิมสร้้างสมรรถนะและการเรีียนรู้้� โดยพััฒนา
ความสามารถด้้านการสื่่�อสารด้้านการคิิดและการพััฒนากรอบความคิิดแบบเปิิดกว้้าง (Growth Mindset)
ด้้าน การแก้้ปััญหา ด้้านการใช้้เทคโนโลยีีและทัักษะการเรีียนรู้้�ที่่�ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้� ๘ กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
และเพื่่�อเสริิมสร้้างทัักษะการทํํางาน การดํํารงชีีพ และทัักษะชีีวิิต โดยตอบสนอง ความสนใจ ความถนััด
และความต้้องการของผู้้�เรีียนตามความแตกต่่างระหว่่างบุุคคลฝึึกการทํํางาน ทัักษะ ทางอาชีีพ ทรััพย์์สิินทาง
ปััญญา อยู่่�อย่่างพอเพีียงและมีีวิินััยทางการเงิิน พััฒนาความสามารถ ด้้านการใช้้ทัักษะ ชีีวิิตและสร้้างเสริิม
สมรรถนะทางกาย รวมทั้้�งการส่่งเสริิมการศึึกษาอาชีีพเพื่่�อการมีีงานทํํา
		 ๒.	กิิจกรรมคุุณธรรม จริิยธรรม/ลููกเสืือเนตรนารีี/ยุุวกาชาด/ผู้้�บํําเพ็็ญประโยชน์์ เป็็นกิิจกรรม
ที่่�ช่่วยส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนมีีคุุณธรรม จริิยธรรม ค่่านิิยมที่่�ดีีงาม และคุุณลัักษณะที่่�พึึงประสงค์์ เพื่่�อเสริิมสร้้าง
คุุณลัักษณะและค่่านิิยม โดยปลููกฝัังค่่านิิยมและจิิตสํํานึึก การทํําประโยชน์์ต่่อสัังคมมีีจิิตสาธารณะและการให้้
บริิการด้้านต่่าง ๆ ทั้้�งที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ ตนเอง และต่่อส่ว่ นรวม ปลููกฝัังความรัักชาติิ ศาสนา และพระมหากษััตริิย์์
ปลููกฝัังคุุณธรรม จริิยธรรม (มีีวิินััย ซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต เสีียสละ อดทน มุ่่�งมั่่�นในการทํํางาน ความกตััญญ) และ
ปลููกฝัังความรััก ความภาคภููมิิใจในความเป็็นไทย และหวงแหนสมบััติิของชาติิ โดยมีีสาระสํําคััญดัังต่่อไปนี้้�
		 ๓.	กิิจกรรมทััศนศึึกษา โดยเน้้นภููมิิศาสตร์์และประวััติิศาสตร์์ของชาติิและท้้องถิ่่�น และ/หรืือ
ทััศนศึึกษา ตามแหล่่งเรีียนรู้้�ต่่าง ๆ เพื่่�อสร้้างเสริิมประสบการณ์์ตรงให้้กัับนัักเรีียนที่่�เพิ่่�มเติิมจากการเรีียน
ในห้้องเรีียน เพื่่�อให้้นัักเรีียนมีีความรู้้�และประสบการณ์์อย่่างกว้้างขวาง
		 ๔.	กิิจกรรมการบริิการเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร (ICT) เป็็นกิิจกรรมการให้้บริิการ
ICT/บริิการคอมพิิวเตอร์์แก่่นัักเรีียนเพิ่่�มเติิม จากการเรีียนคอมพิิวเตอร์์พื้้�นฐานตามหลัักสููตรปกติิ เช่่น การให้้
บริิการสืืบค้้นความรู้้ผ่� ่านระบบอิินเทอร์์เน็็ต และการให้้บริิการคอมพิิวเตอร์์ในการจััดทํําสื่่�อรายงาน การนํําเสนอ
ข้้อมููลการออกแบบสร้้างสรรค์์ ด้้วยโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ เป็็นต้้น
		 ๕.	กิิจกรรมการจััดการเรีียนการสอนทางไกลในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาด ของโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา ๒๐๑๔ ( COVID-19) เช่่น การผลิิตสื่่�อการเรีียนการสอน ใบงาน แบบฝึึกหััด และค่่าใช้้จ่่ายในการ
ติิดตามและเยี่่�ยมบ้้านนัักเรีียนที่่�เป็็นค่่าเบี้้�ยเลี้้�ยง ค่่าพาหนะ ค่่าน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง ของข้้าราชการครููและบุุคลากร
ทางการศึึกษา เป็็นต้้น
		 งบประมาณพััฒนากิิจกรรมพััฒนาคุุณภาพผู้้�เรีียนต่่อนัักเรีียน ๑ คน ดัังนี้้�
		 -	มััธยมศึึกษาตอนต้้น
๘๘๐ บาท/คน/ปีี (ภาคเรีียนละ ๔๔๐ บาท/คน)
		 - 	มััธยมศึึกษาตอนปลาย
๙๕๐ บาท/คน/ปีี (ภาคเรีียนละ ๔๗๕ บาท/คน)
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แนวทางปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการหนัังสืือเรีียนและแบบฝึึกหััด

ตามโครงการสนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการศึึกษาตั้้�งแต่่ระดัับอนุุบาลจนจบการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
ปีีงบประมาณ ๒๕๖๔
เพื่่�อให้้สถานศึึกษาสามารถนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้อย่่างเป็็นรููปธรรมและมีีทิิศทางการดำำ�เนิินงานที่่�ชััดเจน และ
เกิิดประโยชน์์สููงสุุดในการจััดการศึึกษา จึึงมีีแนวปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
ระดัับสถานศึึกษา
๑. แต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารจััดการหนัังสืือเรีียน
๒. ผู้้�บริิหารประชุุมชี้้�แจง และทำำ�ความเข้้าใจกัับคณะกรรมการบริิหารจััดการหนัังสืือเรีียน
๓.	จััดให้้มีีการลงทะเบีียนหนัังสืือเรีียนทุุกเล่่ม ทุุกกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
๔.	กำำ�หนดให้้มีีผู้้�รัับผิิดชอบในการยืืม-คืืนหนัังสืือเรีียน เช่่น ครููประจำำ�ชั้้�น/หััวหน้้าและครููสายชั้้�น/ครูู
ผู้้�รัับผิิดชอบตามกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้� (ให้้สอดคล้้องกัับการบริิหารจััดการของสถานศึึกษาแต่่ละแห่่ง)
๕.	ชี้้�แจงผู้้�ปกครองและนัักเรีียนเกี่่�ยวกัับการยืืม - คืืน การใช้้และการดููแลรัักษาหนัังสืือเรีียน
๖. ให้้นัักเรีียนลงลายมืือชื่่�อในการยืืม - คืืน ลงในสมุุดทะเบีียน
๗. ให้้สถานศึึกษาแจกหนัังสืือเรีียนที่่�จััดซื้้�อให้้แก่่นัักเรีียนทุุกคนโดยไม่่เรีียกเก็็บคืืนและสร้้างวิินััย
ให้้นัักเรีียนมีีความรัับผิิดชอบ ตระหนัักถึึงการใช้้หนัังสืือให้้คุ้้�มค่่าและเกิิดประโยชน์์สููงสุุด
๘. การสร้้างวิินััย/ความรัับผิิดชอบในการดููแลรัักษาหนัังสืือให้้นัักเรีียน
		 ๘.๑	กำำ�หนดนโยบาย/ข้้อตกลง ในการสร้้างวิินัยั /ความรัับผิิดชอบในการใช้้หนัังสืือเรีียน เพื่่�อสร้้าง
ความตระหนัักและความรัับผิิดชอบในการใช้้หนัังสืือยืืมเรีียน ซึ่่�งเป็็นสมบััติิส่่วนรวมให้้อยู่่�ในสภาพใช้้งานได้้
เพื่่�อส่่งต่่อให้้รุ่่�นต่่อไป
		 ๘.๒ แจ้้งข้้อตกลงร่่วมกัันในการดููแลให้้ชััดเจน และให้้นัักเรีียนถืือเป็็นข้้อปฏิิบััติิ
		 ๘.๓ แนะนำำ�วิิธีีการดููแลรัักษาและซ่่อมแซมหนัังสืือเรีียนให้้แก่่นัักเรีียนในกรณีีที่่�นัักเรีียนต้้องการ
จดบัันทึึกให้้บัันทึึกความรู้้�ลงในสมุุด
		 ๘.๔	สำำ�รวจสภาพหนัังสืือที่่�พร้้อมใช้้หรืือชำำ�รุุด รายงานข้้อมููลให้้กัับฝ่่ายบริิหารเพื่่�อเป็็นข้้อมููล
ในการดำำ�เนิินการจััดซื้้�อครั้้�งต่่อไป
		 ๘.๕ จััดให้้มีีการซ่่อมแซมหนัังสืือเรีียนที่่ชำ� ำ�รุดุ โดยให้้นัักเรีียนมีีส่ว่ นร่่วมในการซ่่อมแซมหนัังสืือที่่ชำ� ำ�รุดุ

คำำ�แนะนำำ�ในการดููแลรัักษาหนัังสืือ

เพื่่�อให้้หนัังสืือเรีียนมีีอายุุการใช้้งานที่่�ยาวนาน และคงทน ควรดููแลรัักษาหนัังสืือเรีียน ดัังนี้้�
๑. เมื่่�อได้้รัับหนัังสืือใหม่่ ควรห่่อปกหนัังสืือเพื่่�อกัันไม่่ให้้หนัังสืือชำำ�รุุด และควรเปิิดให้้ถููกต้้องเพื่่�อให้้
หนัังสืือมีีอายุุการใช้้งานที่่�ยาวนานและคงทน
๒. หยิิบ จัับ หรืือเปิิดหนัังสืืออย่่างเบามืือ
๓. ไม่่ขีีดเขีียนข้้อความหรืือทำำ�ข้้อความใด ๆ ลงในหนัังสืือ เพื่่�อให้้นัักเรีียนรุ่่�นต่่อไปได้้ใช้้ด้้วย
๔. ไม่่ควรรัับประทานอาหาร ดื่่�มน้ำำ�� หรืือทำำ�กิิจกรรมอื่่�น ๆ ขณะอ่่านหนัังสืือ เพราะอาจทำำ�ให้้หนัังสืือ
เสีียหรืือเลอะเทอะได้้
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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๕. ไม่่ฉีีก หรืือตััดหนัังสืือ เพราะจำำ�ทำำ�ให้้ข้้อความบางตอนขาดหายไป ไม่่สมบููรณ์์
๖. เมื่่�ออ่่านหนัังสืือยัังไม่่จบ หรืือจำำ�เป็็นต้้องหยุุดพัักการอ่่าน ควรคั่่�นหน้้าด้้วยวััสดุุที่่�มีีความบาง เช่่น
กระดาษ หรืือที่�คั่่่ �นหนัังสืือ อย่่าพัับมุุม หรืือวางหนัังสืือคว่ำำ��หน้้า หรืือหงายหนัังสืือทิ้้�งไว้้ อาจทำำ�ให้้หนัังสืือชำ�รุ
ำ ุด
๗. ไม่่ควรให้้หนัังสืือเปีียกน้ำำ�� เพราะจะทำำ�ให้้หนัังสืือชื้้�นขึ้้�นราได้้ และเมื่่�อกระดาษแห้้ง กระดาษจะพองตััว
ทำำ�ให้้รููปทรงหนัังสืือเปลี่่�ยนไป
๘. ไม่่ควรโยนหนัังสืือ เพราะอาจทำำ�ให้้หนัังสืือเสีียหาย ชำำ�รุุด
๙. ไม่่ใช่่หนัังสืือผิดิ วััตถุุประสงค์์ เช่่น บัังแดด บัังฝน หนุุนศีีรษะ หรืือใช้้เป็็นที่ร่� องเขีียนหนัังสืือ จะทำำ�ให้้
หนัังสืือเป็็นรอย และชำำ�รุุดเสีียหายได้้

คำำ�แนะนำำ�ในการซ่่อมหนัังสืือ

๑. การซ่่อมชั่่�วคราวหรืือซ่่อมเล็็กน้้อย เป็็นการซ่่อมที่่�ใช้้เวลาไม่่นานนััก เนื่่�องจากหนัังสืือชำำ�รุุด
เพีียงเล็็กน้้อย เช่่น หนัังสืือฉีีกขาดเฉพาะที่่�ฉีีกขาดบางหน้้า ปกและสัันหลุุด ฯลฯ ซึ่่�งเป็็นการแก้้ปััญหาเฉพาะหน้้า
เพื่่�อไม่่ให้้หนัังสืือเสีียหายเพิ่่�มมากขึ้้�นอีีก ผู้้�ให้้สามารถซ่่อมเองได้้
๒. การซ่่อมหนัังสืือถาวรหรืือซ่่อมใหญ่่ เป็็นการซ่่อมหนัังสืือที่่�ชำำ�รุุดค่่อนข้้างมาก ต้้องใช้้เวลาในการ
ซ่่อมนาน สถานศึึกษาอาจจะซ่่อมเอง หรืือถ้้าชำำ�รุดุ เสีียหายมากจนไม่่สามารถซ่่อมเองได้้ จำำ�เป็็นต้้องส่่งร้้านรัับจ้้าง
ซ่่อม สถานศึึกษาต้้องพิิจารณาดำำ�เนิินการ ซึ่่�งควรทำำ�ในช่่วงปิิดภาคการศึึกษา

แนวทางปฏิิบััติิในการรัับเงิิน เรีียนฟรีี ๑๕ ปีี อย่่างมีีคุุณภาพ

(ค่่าอุุปกรณ์์การเรีียน และค่่าเครื่่�องแบบนัักเรีียน)
๑.	นัักเรีียนนำำ�บัตั รประจำำ�ตัวป
ั ระชาชนมาแสดงในวัันรัับเงิิน พร้้อมลงลายมืือชื่่อนั
� กั เรีียน และหมายเลข
บััตรประชาชน ๑๓ หลััก ในแบบหลัักฐานการจ่่ายเงิินและรัับเงิิน จากเจ้้าหน้้าที่่�การเงิิน
๒.	นัักเรีียนลงลายมืือชื่่�อ และหมายเลขบััตรประชาชน ๑๓ หลััก ในเอกสารแบบหลัักฐานการจััดหา
กัับครููที่่�ปรึึกษา
๓. เมื่่�อนัักเรีียนได้้รัับเงิินแล้้วให้้นำำ�ไปจััดซื้้�อเครื่่�องแบบนัักเรีียน และอุุปกรณ์์การเรีียนจากร้้านค้้า
และขอใบเสร็็จรัับเงิินจากร้้านค้้า เพื่่�อนำำ�ส่่งให้้กัับครููที่่�ปรึึกษา
๔.	นัักเรีียนที่่�นำำ�เงิินเรีียนฟรีี ๑๕ ปีี ไปซื้้�อเครื่่�องแบบนัักเรีียน และอุุปกรณ์์การเรีียนกัับร้้านค้้าชุุมชน
ในหมู่่�บ้้าน ที่ไ�่ ม่่สามารถออกใบเสร็็จรัับเงิินได้้ ให้้นัักเรีียนขอรัับใบสำำ�คัญ
ั รัับเงิินกัับครููที่่�ปรึกึ ษา นำำ�ไปให้้ผู้้�ปกครอง
ลงชื่่�อรัับรองการรัับเงิินในใบสำำ�คััญรัับเงิิน พร้้อมแนบสำำ�เนาบััตรประชาชนของผู้้ป� กครองที่่�ลงมืือชื่่�อในใบสำำ�คััญ
รัับเงิินด้้วย และนำำ�ส่่งครููที่่�ปรึึกษา

TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN UDONTHANI

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี

TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN
UDONTHANI

กลุ่่�มบริิหาร

งานบุุคคล
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โครงสร้้างการบริิหารกลุ่่�มบริิหารงานบุุคคล
ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน
รองผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มบริิหารงานบุุคคล
หััวหน้้ากลุ่่�มบริิหารงานบุุคคล
งานวางแผนอััตรากำำ�ลััง
งานขอมีีและขอเลื่่�อนวิิทยฐานะ
งานเสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิราชการ
งานทะเบีียนประวััติิฯ
งานวิินััยและจรรยาบรรณ
งานพััสดุุฝ่่าย/สััญญาจ้้างฯ
งานการออกจากราชการ
งานเลขานุุการคณะกรรมการสถานศึึกษาฯ
งานปฏิิบััติิราชการของบุุคลากร
งานรัักษาความปลอดภััยฯ
งานส่่งเสริิมคุุณธรรมจริิยธรรมครูู
งานพััฒนาระบบและเครืือข่่ายข้้อมููลสารสนเทศฯ
งานส่่งเสริิมสร้้างขวััญและและกำำ�ลัังใจ
งานธุุรการกลุ่่�มบริิหารงานบุุคคล
งานธุุรการและงานสารบรรณโรงเรีียน
งานจดหมายข่่าว
งานสำำ�นัักงานเลขานุุการผู้้�อำำ�นวยการ
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ภาระงานกลุ่่�มบริิหารงานบุุคคล
๑. ส�ำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

๑.๑ งานนโยบายและแผนกลุ่มงาน
๑.๒ สารบรรณฝ่าย
๑.๓ ธุรการฝ่าย
๑.๔	พัสดุฝ่าย
๑.๕ งานเวรยาม/รักษาความปลอดภัย
๑.๖ จัดท�ำทะเบียนคุมพัสดุส�ำนักงานกลุ่มงาน
๑.๗ จัดท�ำรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ�ำปีกลุ่มงาน
๑.๘ จัดท�ำรายงานผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มงาน
๑.๙ งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน
๑.๑๐ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานบริหารงานบุคคล
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗
๒.๘
๒.๙

งานวางแผนอัตราก�ำลังและก�ำหนดต�ำแหน่ง
งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน เกษียณและการออกจากราชการ
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ
งานขวัญก�ำลังใจ และงานพัฒนาศักยภาพ สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
การท�ำสัญญาจ้าง พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และลูกจ้าง ตลอดรวมถึงงานประกันสังคม
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ริ าชการของครแู ละบุคลากรในสถานศึกษา
งานวินัยและการรักษาวินัย
งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖
๓.๗
๓.๘

จัดท�ำแฟ้มประวัติ ฐานข้อมูลบุคลากร
ตรวจสอบการลาหยุดราชการตามประเภทของการลา
การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง
การท�ำบัตรประจ�ำตัวข้าราชการครูและบุคลากร
การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การขอยกเว้นการรับราชการทหาร
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๓. งานทะเบียนประวัติ

๔. งานธุรการและสารบรรณโรงเรียน

๔.๑ รับ - ส่ง หนังสือเอกสารทางราชการ
๔.๒ ตรวจสอบความถูกต้อง จัดท�ำหนังสือราชการ จัดส่ง จัดเก็บรักษา และท�ำลายหนังสือราชการทุกประเภท
๔.๓ แยกประเภทเอกสารหนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
๔.๔ ด�ำเนินการจัดท�ำ จัดพิมพ์ ค�ำสั่งโรงเรียนของทุกกลุ่มงาน/จัดเตรียมเอกสารการประชุมวาระ
๔.๕	ประสานงานด้านข้อมูลทั้งภายในและภายนอก ต้อนรับ ดูแล รับรอง ผู้มาติดต่อราชการ
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ข้้อมููลบุุคลากรของสถานศึึกษา (ข้้อมููล ณ วัันที่่� ๑๐ พฤศจิิกายน ๒๕๖๓)
๑.) จำำ�นวนครููและบุุคลากร

บุุคลากร

ผู้้�บริิหาร

ครููผู้้�สอน

พนัักงานราชการ

ครููอััตราจ้้าง

เจ้้าหน้้าที่่�อื่่�นๆ

ปีีการศึึกษา ๒๕๖๓

๕

๑๑๐

๗

๒

๑

๒) วุุฒิิการศึึกษาสููงสุุดของบุุคลากร
กลุ่่�มงาน

ปริิญญาเอก

ปริิญญาโท

บริิหาร		
ครูู	
พนัักงานราชการ
ครููอััตราจ้้าง
ลููกจ้้างประจำำ�	
ลููกจ้้างชั่่�วคราว	
รวม
-

ประกาศนีียบััตรบััณฑิิต

ปริิญญาตรีี

๕
๓๑
๔
๒
๒
-		
๓๘
๖

๖๙
๓
๑
๑
๗๔

๓) วิิทยฐานะ
กลุ่่�มงาน/กลุ่่�มสาระ

ค.ศ.๔

ค.ศ.๓

ค.ศ.๒

ค.ศ.๑

ครููผู้้�ช่่วย

๑. ฝ่่ายบริิหาร
๒. กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์์
๓. กลุ่่�มสาระวิิทยาศาสตร์์
๔. กลุ่่�มสาระภาษาไทย
๕. กลุ่่�มสาระภาษาต่่างประเทศ	
๖. กลุ่่�มสาระสัังคมศึึกษา ศาสนาและวััฒนธรรม
๗. กลุ่่�มสาระศิิลปะ
๘. กลุ่่�มสาระสุุขศึึกษา-พลศึึกษา
๙. กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพและเทคโนโลยีี
๑๐. กิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียน
รวม

๑
๑

๔
๘
๑๔
๕
๖
๘
๔
๑
๔
๕๔

๒
๔
๑
๕
๒
๑
๑
๑
๑๗

๓
๔
๒
๖
๕
๑
๓
๑
๑
๒๖

๒
๑
๒
๓
๑
๑
๑๐
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๔) สาขาที่่�จบการศึึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิิชา

จำำ�นวน (คน)

คาบสอนเฉลี่่�ย คน/สััปดาห์์

๕
๑๕
๒๓
๑๐
๒๐
๑๖
๗
๕
๖
๒

๒๐.๕๐
๑๖.๕๐
๑๗.๕๐
๑๗.๘๐
๑๘.๒๐
๑๓.๐๐
๑๙.๕๐
๑๔.๓๐
๒๖.๕๐

๑.	ฝ่่ายบริิหาร
๒. กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์์
๓. กลุ่่�มสาระวิิทยาศาสตร์์
๔. กลุ่่�มสาระภาษาไทย
๕. กลุ่่�มสาระภาษาต่่างประเทศ	
๖. กลุ่่�มสาระสัังคมศึึกษา ศาสนาและวััฒนธรรม
๗. กลุ่่�มสาระศิิลปะ
๘. กลุ่่�มสาระสุุขศึึกษา-พลศึึกษา
๙. กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพ	
๑๐.	กิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียน

๕) พนัักงานราชการ
ที่่�

ชื่่�อ – ชื่่�อสกุุล

อายุุ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

น.ส.วยุุรีี โสภา
นางบุุปผา ชาวดร
น.ส.ภควลััญชญ์์ อำำ�เคน
นายณรงค์์ ภููนายาว	
น.ส.ศุุภมาศ ขาวขำำ�	
น.ส.พิิมพ์์ดาว คนไว	
น.ส.ปวริิศา รััชสมบััติิ

๔๒
๓๗
๔๔
๕๗
๓๒
๓๑
๒๗

ประสบการณ์์
การสอน (ปีี)

วุุฒิิ

วิิชาเอก

สอนวิิชา
/ชั้้�น

๑๔	ศษ.ม พััฒนาชุุมชน
แนะแนว	
๑๐	วท.บ. คอมพิิวเตอร์์
แนะแนว	
๑๔	วท.บ. คอมพิิวเตอร์์
แนะแนว	
๑๔	พธ.บ.	สัังคมศึึกษา	สัังคมศึึกษา
๖	ศศ.บ.
ภาษาจีีน
ภาษาจีีน
๔	ศศ.บ. ภาษาญี่่�ปุ่่�น
ภาษาญี่่�ปุ่่�น
๔
ค.บ.	วิิทยาศาสตร์์	วิทิ ยาศาสตร์์

จ้้างด้้วยเงิิน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

๖) ครููอััตราจ้้าง
ที่่�

ชื่่�อ – ชื่่�อสกุุล

๑ นายวิิรุุฬ บุุญดีี

อายุุ
๔๙

ประสบการณ์์
การสอน (ปีี)

วุุฒิิ

๗	พธ.บ.

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี

วิิชาเอก
ภาษาอัังกฤษ

สอนวิิชา
/ชั้้�น

จ้้างด้้วยเงิิน

แนะแนว ม. ๒ งบประมาณ
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โครงสร้้างการบริิหารกลุ่่�มบริิหารทั่่�วไป
ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน
รองผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มบริิหารงานทั่่�วไป
หััวหน้้ากลุ่่�มบริิหารงานทั่่�วไป
งานอาคารสถานที่่�และสภาพแวดล้้อม
งานบริิการสารธารณะ/งานชุุมชน
งานอนามััยโรงเรีียน/งานส่่งเสริิมสุุขภาพ
งานโภชนาการและโรงอาหาร
งานนัักการภารโรง/แม่่บ้้าน
งานระดมทรััพยากรและการลงทุุนเพื่่�อการศึึกษา/งานโรงเรีียนกัับชุุมชน
งานธนาคารโรงเรีียน
งานสิ่่�งแวดล้้อมโรงเรีียน
งานยานพาหนะโรงเรีียน
งานโสตทััศนศึึกษา
งานประชาสััมพัันธ์์โรงเรีียน
งานธุุรการ/สารสนเทศกลุ่่�มบริิหารงานทั่่�วไป
งานศููนย์์เศรษฐกิิจพอเพีียง

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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งานอาคารสถานที่่�
ที่่�
รายการ
๑	อาคารเรีียน ๒๑๖ ล.
๒	อาคารเรีียน ๒๑๖
๓	อาคารเรีียน ๓๑๖
๔	อาคารเรีียน ๓๑๘ ล.
๕	อาคารเรีียน ๓๒๔ ล/๕๕
๕
หอประชุุม ๑๐๑/๕๔
๖
หอประชุุม ๑๐๒/๕๕
๗
หอประชุุมโรงอาหาร ๑๐๑
๘	อาคารเอนกประสงค์์
๙	อาคารโดมอนุุสรณ์์
๑๐	อาคารฝึึกงานอุุตสาหกรรม ๑
๑๑	อาคารฝึึกงานอุุตสาหกรรม ๒
๑๒	อาคารฝึึกงานคหกรรม
๑๓
สนามฟุุตบอล
๑๔
สนามบาสเก็็ตบอล
๑๕
สนามวอลเลย์์บอล
๑๖
สนามตะกร้้อ	
๑๗	ศููนย์์เศรษฐกิิจพอเพีียง
๑๘	อุุทยานการเรีียนรู้้�

จำำ�นวน
๑ หลััง
๑ หลััง
๑ หลััง
๑ หลััง
๑ หลััง
๑ หลััง
๑ หลััง
๑ หลััง
๑ หลััง
๑ หลััง
๑ หลััง
๑ หลััง
๑ หลััง
๑ สนาม
๒ สนาม
๒ สนาม
๒ สนาม
๑ ศููนย์์
๑ แห่่ง

หมายเหตุุ
๑๖ ห้้องเรีียน
๑๖ ห้้องเรีียน
๑๖ ห้้องเรีียน
๑๘ ห้้องเรีียน
๒๔ ห้้องเรีียน

งานอนามััยโรงเรีียน
งานอนามัยโรงเรียน

งานอนามัยโรงเรียน หมายถึง การด�ำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การป้องกัน รักษา
การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเพื่อให้กลุม่ คนเหล่านีม้ สี ขุ ภาพดี โดยการมีสว่ นร่วมของโรงเรียน
บ้านและชุมชน ครอบคลุมกิจกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อม การบริการสุขภาพและการให้สุขศึกษา งานอนามัย
โรงเรียน หมายถึง การด�ำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ป้องกัน รักษา การส่งเสริมสุขภาพของ
บุคลากรทุกคนที่อาศัยอยู่ในโรงเรียนเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้มีสุขภาพดี โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียน บ้านและ
ชุมชน ครอบคลุมกิจกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อม การบริการสุขภาพและการสอนสุขศึกษา
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แนวปฏิิบััติิในการขอรัับบริิการนอนพัักที่่�ห้้องพยาบาล

๑) ติดต่อขอรับบัตรบริการห้องพยาบาล (บัตรสีฟ้า) จากครูหรือเจ้าหน้าที่ประจ�ำห้องพยาบาล
๒) กรอกรายละเอียดภายในบัตรขอรับบริการ เช่น วันเดือน ปี ที่ใช้บริการอาการที่เจ็บป่วย เป็นต้น
๓) แจ้งความประสงค์ขอพักที่ห้องพยาบาลกับครูหรือเจ้าหน้าที่ประจ�ำห้องพยาบาล
๔) รับใบอนุญาตเข้าพักห้องพยาบาลครูหรือเจ้าหน้าที่ประจ�ำห้องพยาบาล
๕) ให้เพื่อนของนักเรียนน�ำใบอนุญาตไปแจ้งครูที่สอนในชั่วโมงที่เรียนนั้น หรือครูที่ปรึกษา หรือครู
หัวหนา้ ระดับรับทราบ ส่วนนักเรียนที่ปว่ ยเข้าพักในห้องพยาบาลได้ พร้อมเก็บรองเท้าไว้ในสถานที่ทงี่ านพยาบาล
จัดเตรียมไว้ให้
๖) น�ำใบอนุญาตแผ่นที่ ๑ ส่งคืนห้องพยาบาล ส่วนแผ่นที่ ๒ เก็บไว้ที่สมุดบันทึกประจ�ำห้องเรียน
๗) เมื่อนักเรียนที่นอนพักพร้อมจะกลับเข้าห้องเรียนในชั่วโมงต่อไป ให้ขอรับใบอนุญาตเข้าห้องเรียน
จากครูหรือเจ้าหน้าที่ประจ�ำห้องพยาบาล (แผ่นที่ ๓ ) เพื่อไปแจ้งครูที่สอนในชั่วโมงนั้น
แผ่นที่ ๑ ใบอนุญ าตเข้าพักห้องพยาบาล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
วันที่.....................เดือน.............................. พ.ศ......................
ขออนุญาตให้..............................................ชั้น ม....................
ซึ่งป่วยมีอาการ.................................เข้านอนพักห้องพยาบาล
ตั้งแต่เวลา..........................................................น.
………………………………………………..
หัวหน้าระดับ, ครูที่ปรึกษา, ครูผู้สอน

แผ่นที่ ๒ ได้อนุญ าตให้.......................................................
ชั้น ม.............นอนพักตั้งแต่เวลา..................น. ถึง...............น.
ครูพยาบาล
................./.................../...................
หมายเหตุ : แผ่นที่ ๑ น�ำคืนห้องพยาบาล
		 แผ่นที่ ๒ เก็บไว้ที่สมุดบันทึกประจ�ำห้องเรียน

แผ่นที่ ๓ ใบอนุญ าตเข้าชั้นเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

บัตรรับบริการห้องพยาบาล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

วันที่.................เดือน............................พ.ศ..........................
ขออนุญาตให้............................................ชั้น ม.................
ซึง่ นอนพักทีห่ ้องพยาบาล ตัง้ แต่เวลา...............................น. เข้า
เรียนในชั่วโมงเรียนของท่าน

ชื่อ...สกุล ................................................................................
ครูประจ�ำชั้น............................................................................
	วัน เดือน ปี

อาการ

ยา

นอนพัก

....................................
....................................
ครูผู้สอน
คร/ู เจ้าหน้าที่ประจ�ำห้องพยาบาล

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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งานโภชนาการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี มีโรงอาหารซึ่งใช้เป็นที่จ�ำหน่ายอาหารให้แก่ครูและ
นักเรียน ในช่วงเช้าและกลางวัน ในแต่ละปีแม่ค้าที่เข้ามาจ�ำหน่ายอาหารต้องผ่านกระบวนการการคัดเลือกตาม
ระเบียบของโรงเรียนผ่านการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐโดยมีใบรับรองแพทย์ประกอบ อีกทั้งโรงเรียน
ยังจัดใหม้ กี ารอบรมสุขาภิบาลการประกอบการจากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีปลี ะ ๒ ครัง้ และประเมิน
ผลการด�ำเนินงานของผู้ประกอบการปีละ ๒ ครั้ง

แนวปฏิบัติการใช้โรงอาหาร

๑) ก�ำหนดเวลาการจ�ำหน่ายอาหาร
		 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
			 เช้า 		
๐๖:๐๐ - ๐๘:๐๐ น.
			 กลางวัน		
๑๑:๐๐ - ๑๑:๕๐ น.
			 เย็น 		
๑๕:๐๐ - ๑๘:๐๐ น.
		 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
			 เช้า 		
๐๖:๐๐ - ๐๘:๐๐ น.
			 กลางวัน		
๑๑:๕๐ - ๑๒:๔๐ น.
			 เย็น 		
๑๕:๐๐ - ๑๘:๐๐ น.
๒) นักเรียนต้องนั่งรับประทานอาหารอย่างมีระเบียบ มีมารยาท ไม่ทิ้งเศษ อาหารลงพื้นและใต้โต๊ะ
ที่รับประทานอาหาร
๓) นักเรียนที่รับประทานอาหารเสร็จแล้ว ต้องน�ำจานหรือภาชนะที่ใช้แล้วไปคืนที่ร้านค้านั้น
๔) นักเรียนทีน่ �ำอาหารมาจากบา้ นใหน้ �ำไปรับประทานทีโ่ รงอาหาร ห้ามรับประทานในห้องเรียนอย่างเด็ดขาด
๕) ไม่น�ำอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดจนของขบเคี้ยว ออกไปรับประทานนอกโรงอาหาร
๖) ต้องเข้าแถวซื้ออาหารตามล�ำดับก่อนหลังเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรวดเร็ว
๗) ก่อนลุกจากโต๊ะอาหาร ให้ช่วยกันรักษาความสะอาด เก็บสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการลงในภาชนะที่
โรงเรียนจัดไว้ให้
๘) โรงอาหารที่เป็นสถานที่ส่วนรวม ที่นักเรียนใช้ประโยชน์ร่วมกัน จะต้องไม่จับจองโต๊ะ เก้าอี้นั่ง
ในโรงอาหารเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของอย่างเด็ดขาด
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งานประชาสััมพัันธ์์
งานประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร จ�ำเป็นต้องมีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่เผยแพร่ ข่าวสารชี้แจงข้อเท็จจริง
และท�ำความเข้าใจ กับบุคคลภายในและภายนอก เพี่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีหน้าที่ส่งเสริมและสร้างสรรค์
ความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ประกาศข่าวสาร ให้แก่ครู และ
นักเรียนได้ทราบ อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาท�ำการติดต่อ บริการแจ้งจดหมายด่วน พิเศษ ธนาณัติ ไปรษณีย์
ภัณฑ์ให้แก่นักเรียน ออกเอกสารเผยแพร่กิจกรรม จดหมายข่าว แผ่นปลิว แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ วารสาร
ตลอดจนแถลงข่าวสารต่อสื่อมวลชน ตามวาระและโอกาสส�ำคัญ

แนวปฏิบัติในการใช้บริการงานประชาสัมพันธ์

๑) งานประชาสัมพันธ์จะประกาศทางเสียงตามสายเท่าทีจ่ �ำเป็นเท่านัน้ ทัง้ นีเ้ พื่อไม่ใหร้ บกวนการเรียน
การสอนของครูและนักเรียน
๒)	ผู้ที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้บริการเสียงตามสาย ให้กรอกข้อความลงในแบบฟอร์มอย่างชัดเจน
ครบถ้วนตามที่งานประชาสัมพันธ์เตรียมไว้ให้
๓) นักเรียนทีส่ นใจงานประชาสัมพันธ์ มีทกั ษะทางภาษาพูด ภาษาเขียน มีความคิดสรา้ งสรรค์มปี ฏิภาณ
ไหวพริบ สามารถสมัครเป็น “นักเรียนชุมนุมประชาสัมพันธ์” ท�ำงานด้านประชาสัมพันธ์ พิธีกร ผู้ประกาศข่าว
ผู้จัดรายการ ผู้ควบคุมเสียง นักเรียนคอลัมน์ เขียนข่าว ช่างบันทึกภาพ ฯลฯ ได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์
๔) ในการขอรับบริการอื่น ๆ ให้ศึกษาและสอบถามรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์

งานสาธารณููปโภค
แนวปฏิบัติและข้อแนะน�ำการใช้น�้ำดื่ม - น�้ำใช้

เป็นงานบริการและซ่อมบ�ำรุงโทรศัพท์ ประปา ไฟฟ้า งานช่างต่าง ๆ มีภาระที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑. การจัดระบบไฟฟ้าภายในบริเวณพื้นที่ทั้งหมดซ่อมแซมติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ควบคุม
การติดตั้งการขยายเขตระบบไฟฟ้า ซ่อมแซมย้ายมิเตอร์ไฟฟ้า
๒. การออกแบบประมาณการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี
ติดตั้งซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือครุภัณฑ์ ไฟฟ้าไฟฟ้าแสงสว่าง จดบันทึกและจัดเก็บ ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การใช้ไฟฟ้า
๓. การดูแลรักษา ซ่อมแซม และติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
อุดรธานี การใช้กระแสไฟฟ้า ส�ำหรับที่พักอาศัยของข้าราชการและลูกจ้างที่พักอาศัยในบ้านพัก
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๔. การให้บริการด้านการสื่อสาร ระบบโทรศัพท์บริหารจัดการการจัดระบบโทรศัพท์ในโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานีทั้งระบบภายในและภายนอกประสานงานกับองค์การโทรศัพท์ ติดตั้ง
ซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา ปรับปรุงพัฒนาระบบ ระบบการสื่อสารด้วยวิทยุสื่อสาร บริการจัดการดา้ นการจัดระบบการ
สื่อสาร ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์ประปา สุขภัณฑ์ ทุกชนิดในจัดวางระบบการจ่ายน�้ำ
๕. การจัดระบบสุขาภิบาลทั้งภายนอกและภายในอาคาร ควบคุมดูแลให้ค�ำแนะน�ำการบ�ำบัดน�้ำเสีย
และปรับปรุงคุณภาพน�้ำเสีย ของอาคารก่อนระบายลงสูร่ ะบบระบายน�้ำสว่ นกลาง ติดตัง้ ตรวจสอบอุปกรณ์บ�ำบัด
และการระบายน�้ำส่วนกลาง ออกแบบประมาณการ การสุขาภิบาลภายในและภายนอกอาคาร ประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค�ำนวณการใช้น�้ำประปา ส�ำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่พักอาศัย ในโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี
๖. ซ่อมบ�ำรุงเครื่องมือช่าง

แนวปฏิบัติในการใช้สาธารณูปโภค

๑)	ช่วยกันถนอมรักษา ดูแลสิ่งที่เป็นสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น�้ำประปา และโทรศัพท์สาธารณะ
๒) ให้ทุกคนใช้สิ่งสาธารณูปโภคอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคน
มีส่วนร่วม รณรงค์ มีจิตส�ำนึกและตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน
๓)	ช่วยกันสอดส่องดูแลหากเห็นสิ่งใดช�ำรุด ผิดปกติ ต้องรีบแจ้งแก่ทางโรงเรียนเพื่อที่จะได้รีบแก้ไข
ให้ทันท่วงที ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่เกิดแก่โรงเรียนและนักเรียน
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กลุ่่�มบริิหาร

กิิจการ
นัักเรีียน

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี

TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN
UDONTHANI

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี

TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN UDONTHANI

91

92

TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN
UDONTHANI

โครงสร้้างกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน
ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน
รองผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มบริิหารงานกิิจการนัักเรีียน
หััวหน้้ากลุ่่�มบริิหารงานกิิจการนัักเรีียน
งานระเบีียบวิินััย แก้้ไขความประพฤติินัักเรีียน
งานระบบดููแลช่่วยเหลืือนัักเรีียน
งาน TO BE NUMBER ONE
งานป้้องกัันสารเสพติิดในสถานศึึกษา
งานส่่งเสริิมประชาธิิปไตยคณะกรรมการนัักเรีียน
งานครููที่่�ปรึึกษาและเวรประจำำ�วััน
งานส่่งเสริิมความปลอดภััย และงานวิินััยจราจร ป้้องกัันอุุบััติิเหตุุ
งานส่่งเสริิมคุุณธรรมและจริิยธรรม
งานกิิจกรรมนัักเรีียน
งานธุุรการ/งานสารสนเทศกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน
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กลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน
วิิสััยทััศน์์ (Vision)

	นัักเรีียนโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี เป็็นผู้้�มีีพฤติิกรรมอัันพึึงประสงค์์ของสัังคม
มีีคุุณธรรม จริิยธรรม และค่่านิิยมอัันดีีงามเป็็นผู้้�ที่่�ยึึดมั่่�นในระเบีียบวิินััย เป็็นคนดีีคนเก่่งของโรงเรีียนและสัังคม
ในปััจจุุบัันและอนาคต

วััตถุุประสงค์์ของกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน (Objective)

๑.	นัักเรีียนมีีพฤติิกรรมอัันพึึงประสงค์์ของสัังคมในเรื่่�องคุุณธรรม จริิยธรรมและค่่านิิยมที่่�พึึงประสงค์์
๒.	นัักเรีียนมีีสุุนทรีียภาพและลัักษณะนิิสััยด้้านศิิลปะ ดนตรีีและกีีฬา
๓.	นัักเรีียนรู้้�จัักพึ่่�งตนเองและมีีบุุคลิิกภาพที่่�ดีี
๔.	นัักเรีียนมีีสุุขนิิสััย สุุขภาพทางกายและสุุขภาพทางจิิตที่่�ดีีปลอดภััยจากสิ่่�งเสพติิดให้้โทษ
๕.	นัักเรีียนเป็็นสมาชิิกที่่�ดีีของครอบครััว ชุุมชนและสัังคม สามารถดำำ�รงชีีวิิตในสัังคมอย่่างมีีความสุุข
และปฏิิบััติิตนตามวิิธีีระบอบประชาธิิปไตยอัันมีีพระมหากษััตริิย์์ทรงเป็็นประมุุข

เป้้าหมายของกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน

๑.	นัักเรีียนมีีวิินััยความรัับผิิดชอบและปฏิิบััติิตนตามหลัักเบื้้�องต้้นของแต่่ละศาสนา
๒.	นัักเรีียนมีีเมตตา กรุุณา และซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
๓.	นัักเรีียนใช้้สิ่่�งของและทรััพย์์สิินอย่่างประหยััด คุ้้�มค่่า ทั้้�งของตนและส่่วนรวม
๔.	นัักเรีียนปฏิิบััติิตนตามธรรมเนีียมประเพณีีวััฒนธรรมไทย และค่่านิิยมที่่�พึึงประสงค์์
๕.	นัักเรีียนชื่่�นชมและเข้้าร่่วมกิิจกรรม ด้้านศิิลปะ ดนตรีี และกีีฬาด้้วยความเต็็มใจ
๖.	นัักเรีียนมีีความสามารถพื้้�นฐานและปฏิิบัติั กิิ จิ กรรมด้้านศิิลปะ ดนตรีี และกีีฬาด้้วยความสม่ำำ��เสมอ
๗.	นัักเรีียนรู้้�ถึึงความถนััด ความสามารถความสนใจ ข้้อดีี ข้้อบกพร่่องของตนเอง
๘.	นัักเรีียนมีีความภููมิิใจในตนเอง มีีความมั่่�นใจ กล้้าแสดงออกอย่่างเหมาะสมและให้้เกีียรติิผู้้�อื่่�น
๙.	นัักเรีียนสามารถกำำ�หนดเป้้าหมายแนวทางการตััดสิินใจและแก้้ปััญหาของตนเองได้้
๑๐. ใช้้คำำ�พููด กิิริิยา มารยาท และแต่่งกายได้้ตามกาลเทศะ
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หน้้าที่่�และสิิทธิิของนัักเรีียน
หน้้าที่่�และสิิทธิิของนัักเรีียนโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี ทุุกคน

๑. เคารพเชื่่อฟั
� งั ครูู อาจารย์์ทุกุ ท่่านในโรงเรีียน ทั้้�งในอดีีตและปััจจุุบันั ตลอดจนบุุคลากรภายในโรงเรีียน
นอกโรงเรีียน
๒.	มีีความกตััญญููกตเวทีีต่่อ บิิดามารดา ครูู อาจารย์์ และผู้้�มีีพระคุุณ
๓.	ต้้องรัักใคร่่สามััคคีีกลมเกลีียวช่่วยเหลืือเอื้้�อเฟื้้�อต่่อกััน นัักเรีียนรุ่่�นน้้องต้้องเคารพและเชื่่�อฟัังรุ่่�นพี่่�
ส่่วนนัักเรีียนรุ่่�นพี่่�ต้้องให้้ความเมตตารุ่่�นน้้องและต้้องประพฤติิตน เป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีแก่่รุ่่�นน้้อง
๔.	ต้้องรัักษาความสะอาดของห้้องเรีียน โรงเรีียน ห้้องน้ำำ�� ห้้องส้้วม อาคาร อาคารเรีียนตลอดจนบริิเวณ
โรงเรีียนบ้้านผืือพิิทยาสรรค์์คืือสมบััติิของนัักเรีียนทุุกคน
๕.	ต้้องมีีมารยาทอัันดีีงามสมกัับผู้้�มีีวััฒนธรรมอัันดีีงาม สมกัับเป็็นโรงเรีียนต้้นแบบ โรงเรีียนในฝััน
การพููดจาต้้องสุุภาพ มีีมารยาทในการเดิิน ยืืน คุุย และรัับประทานอาหาร ตลอดจนมีีมารยาทในระเบีียบแถว
และการอยู่่�ในสถานที่่�ต่่างๆ
๖.	ต้้องตั้้�งใจเล่่าเรีียน ไม่่หนีีเรีียน ไม่่หนีีคาบเรีียน
๗.	นัักเรีียนทุุกคนต้้องซื่่�อสััตย์์ไม่่อยากได้้หรืือหยิิบของคนอื่่�นโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
๘.	นัักเรีียนต้้องประพฤติิปฏิบัิ ติั ติ ามกฎระเบีียบและข้้อตกลงของโรงเรีียนโดยเคร่่งครััด ต้้องไม่่สููบบุุหรี่่�
ไม่่ดื่่�มเครื่่�องดื่่�มที่่�มีีแอลกอฮอล์์หรืือเสพสารเสพติิดใดๆ และการพนัันที่่�ผิิดกฎหมาย
๙.	นัักเรีียนทุุกคนต้้องรู้้�จัักเสีียสละและมีีจิิตสาธารณะเพื่่�อส่่วนรวม
๑๐.	นัักเรีียนทุุกคนต้้องช่่วยกัันรัักษาสาธารณะสมบััติิ เช่่น ปิิดก๊๊อกน้ำำ��เมื่่�อเลิิกใช้้ เมื่่�อเลิิกเรีียนปิิดไฟ
ภายในห้้องเรีียน ฯลฯ
๑๑. ใช้้วััสดุุของโรงเรีียน เช่่น ชอล์์ก แปรงลบกระดาน ไม้้กวาด ไม้้ถููพื้้�น ฯลฯ อย่่างประหยััด
๑๒. โต๊๊ะเก้้าอี้้�หรืือครุุภััณฑ์์ที่่�ประจำำ�อยู่่�ตามที่่�ต่่างๆ ห้้ามนัักเรีียนเคลื่่�อนย้้ายไปโดยพลการ หรืือหาก
มีีความเป็็นต้้องใช้้ในที่่�ต่่างๆ ต้้องแจ้้งเจ้้าหน้้าที่่�หรืือผู้้�เกี่่�ยวข้้องก่่อนและรีีบนำำ�กลัับมาไว้้ยัังที่่�เดิิมทัันทีีเมื่่�อเลิิกใช้้
๑๓.	นัักเรีียนต้้องปฏิิบัติั ิตนให้้สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติขอ
ิ งค่่านิิยม ๑๒ ประการ

สิิทธิิต่่างๆ ของนัักเรีียนโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี

๑.	ทุุนการศึึกษา
	นัักเรีียนที่่�มีีความประพฤติิดีี มีีผลการเรีียนดีี แต่่ขััดสน มีีโอกาสขอรัับทุุนการศึึกษาจากทางโรงเรีียนได้้
ในแต่่ละปีีจะมีีทุุนการศึึกษาให้้จำำ�นวนมากพอสมควร นัักเรีียนสามารถติิดต่่อได้้ที่่�ครููที่่�ปรึึกษาประจำำ�ชั้้�นหรืือ
ครููฝ่่ายแนะแนว
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๒. การขอแก้้วััน เดืือน ปีี หรืือเปลี่่�ยนชื่่�อ เปลี่่�ยนนามสกุุล
		 ในกรณีีที่่�นัักเรีียนขอเปลี่่�ยน วััน เดืือน ปีีเกิิด ต้้องส่่งสููจิิบััตร หรืือใบเกิิดที่่�ทางราชการออกให้้มา
ด้้วยส่่วนการขอเปลี่่�ยนชื่่อ� เปลี่่�ยนนามสกุุลให้้ส่่งหนัังสืือขออนุญ
ุ าตของทางราชการ พร้้อมทั้้�งสำำ�เนาทะเบีียนบ้้าน
มาด้้วย
๓. การขอใบรัับรองความประพฤติิ (ขอได้้ที่่�กลุ่่�มบริิหารงานกิิจการนัักเรีียน)
		นัักเรีียนที่่�มีีความประสงค์์จะขอใบรัับรองความประพฤติิ ให้้ยื่่�นคำำ�ร้้องพร้้อมรููปถ่่าย ๑ นิ้้�ว สำำ�เนา
ทะเบีียนบ้้าน ที่่�ฝ่่ายกิิจการนัักเรีียน ในการมาติิดต่่อให้้แต่่งให้้ถููกต้้องตามระเบีียบของทางโรงเรีียน
๔.	สิิทธิิในการได้้รัับการสนัับสนุุนจากโรงเรีียน ให้้ขอได้้ที่่�กลุ่่�มบริิหารงานกิิจการนัักเรีียน

แนวปฏิิบััติิของนัักเรีียน

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
แนวปฏิิบัติั นี้้ิ จั� ดั ทำำ�ขึ้้น� เพื่่�อให้้นัักเรีียนโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี ตลอดจนผู้้เ� กี่่ย� วข้้อง
ได้้ยึึดถืือเป็็นแนวทางและปฏิิบััติิตามกฎ ข้้อบัังคัับ และระเบีียบต่่างๆ ที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างถููกต้้อง

๑. กำำ�หนดการปฏิิบัติั ิประจำำ�วััน

๐๗.๔๕ น.		 เพลงมาร์์ชโรงเรีียนเป็็นสััญญาณเตืือนให้้นัักเรีียนเตรีียมตััวเข้้าแถวเคารพธงชาติิ
๐๗.๕๐ น.		นัักเรีียนเข้้าแถว จััดแถวตามจุุดที่่�กำำ�หนดให้้เรีียบร้้อย พร้้อมที่่�จะประกอบพิิธีีหน้้าเสาธง
๐๘.๐๐ น.		 เคารพธงชาติิ สวดมนต์์ไหว้้พระ กล่่าวคำำ�ปฏิิญาณตน ค่่านิิยม ๑๒ ประการ, ปรััชญา
					 โรงเรีียน, อััตลัักษณ์์, เอกลัักษณ์์, คำำ�ขวััญ และรัับฟัังข่่าวสาร ฟัังการอบรมจากครููปฏบััติิ
					 หน้้าที่่�เวรประจำำ�วัันหน้้าเสาธง
๐๘.๒๕ น.		ขึ้้�นห้้องเรีียน
๐๘.๓๐ น.		 เริ่่�มเรีียนคาบที่่� ๑
๑๑.๐๐ น.		 พัักรัับประทานอาหารกลางวััน นัักเรีียนชั้้น� มััธยมศึึกษาตอนต้้น ชั้้น� มััธยมศึึกษาตอนปลาย
					 เรีียนคาบ ๔
๑๑.๕๐ น.		 พัักรัับประทานอาหารกลางวััน นัักเรีียนชั้้น� มััธยมศึึกษาตอนปลาย ชั้้น� มััธยมศึึกษาตอนต้้น
					 เรีียนคาบ ๔
๑๒.๔๐ น.		 เริ่่�มเรีียนคาบที่่� ๕
๑๕.๑๐ น.		 กิิจกรรมชุุมนุุม/กิิจกรรมพััฒนาผู้้เ� รีียน/ลููกเสืือ/กิิจกรรมรัักษาดิินแดน/กิิจกรรมจิิตสาธารณะ
					 ตามที่่�กำำ�หนดในตารางเรีียนแต่่ละวััน
๑๖.๐๐ น.		 เลิิกเรีียน เดิินทางกลัับบ้้าน
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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๒. การประพฤติิปฏิิบััติิตนของนัักเรีียน

๑. มาโรงเรีียนให้้ทัันเวลาเคารพธงชาติิ (ก่่อนเวลา ๐๗.๕๐ น และถ้้านัักเรีียนมาโรงเรีียนหลัังเวลา
๐๘.๓๐ น. หมายถึึงนัักเรีียน มาสาย )
๒.	นัักเรีียนต้้องแต่่งกายให้้ถููกต้้องตามระเบีียบของโรงเรีียน
๓.	มีีเครื่่�องเขีียน แบบเรีียน กระเป๋๋า ใช้้ตามแบบที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด
๔. เมื่่�อมาถึึงโรงเรีียนนัักเรีียนจะต้้องเข้้าประตููด้้านหน้้าเพื่่�อไหว้้พระพุุทธรููปประจำำ�โรงเรีียน และ
ทำำ�ความเคารพครููเวรประจำำ�วััน โดยการไหว้้ ในกรณีีที่่�ขี่่�จัักรยานหรืือจัักรยานยนต์์ ต้้องหยุุดลงมาทำำ�ความเคารพ
และจููงรถผ่่านครููไปก่่อนแล้้วจึึงขัับขี่่�ต่่อไปให้้นัักเรีียนที่่�มีีรถจัักรยานยนต์์จอดรถตามที่่�โรงเรีียนกำำ�หนดให้้เท่่านั้้�น
และต้้องได้้ลงทะเบีียนขอนำำ�รถจัักรยานยนต์์มาโรงเรีียนกัับฝ่่ายกิิจการนัักเรีียน
๕. เมื่่�อเข้้ามาในโรงเรีียนแล้้วนัักเรีียนจะอยู่่�ในความดููแลของครูู จะออกไปนอกบริิเวณโรงเรีียนไม่่ได้้
หากมีีความจำำ�เป็็นที่่จ� ะออกนอกบริิเวณโรงเรีียนต้้องขออนุุญาตครููเวร, ครููที่ปรึ
่� กึ ษาและรองผู้้อำ� ำ�นวยการกลุ่่�มบริิหาร
งานกิิจการนัักเรีียนก่่อนทุุกครั้้ง� และจะต้้องได้้รัับอนุุญาตเท่่านั้้�นจึึงจะออกได้้ (แบบฟอร์์มที่ก่� ลุ่่�มบริิหารงานกิิจการ
นัักเรีียน)
๖.	นัักเรีียนต้้องเข้้าพบครููที่่�ปรึึกษาในคาบกิิจกรรมโฮมรููม (Home room) ตามวัันและเวลาที่่�สถาน
ศึึกษากำำ�หนดเพื่่�อรัับการอบรมหรืือตัักเตืือนจากครููที่่�ปรึึกษา ก่่อนเริ่่�มการเรีียนทุุกวััน
๗.	ประพฤติิตนให้้เรีียบร้้อยเหมาะสมกัับวััยและสภาพการเป็็นนัักเรีียนโดยทำำ�ตนให้้อยู๋๋�ในโอวาท เคารพ
เชื่่�อฟัังคำำ�สั่่�งสอนแนะนำำ�ของครููทุุกท่่าน
๘. ไม่่กล่่าววาจาหยาบคาย มีีความสุุภาพอ่่อนโยนต่่อบุคุ คลทั่่�วไป และระมััดระวัังการปฏิิบัติั ติ นต่่อเพศ
ตรงข้้ามตามกรอบประเพณีีอัันดีีงามของไทย
๙. ไม่่นำำ�อุุปกรณ์์เล่่นการพนััน ไม่่นำำ�บุุหรี่่� หรืือสิ่่�งเสพติิดทุุกชนิิด ไม่่พกพาอาวุุธ, เครื่่�องหนีีบผม,
ปลั๊๊�กไฟและไดร์์เป่่าผม มาโรงเรีียน
๑๐. การมาโรงเรีียนในวัันหยุุด นัักเรีียนต้้องปฏิิบััติิ ดัังนี้้� หากมาติิดต่่อราชการนัักเรีียนต้้องแต่่งกา
ในชุุดนัักเรีียน ถ้้ามาทำำ�งานพิิเศษต้้องแต่่งกายให้้เรีียบร้้อยชุุดสุุภาพ
๑๑. การทำำ�ความเคารพในห้้องเรีียน ให้้นัักเรีียนปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
		 ๑๑.๑		 เมื่่�อครููหรืือผู้้�ที่่�ควรเคารพเข้้ามาในห้้องเรีียน หััวหน้้าหรืือผู้้�ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�แทนบอกทำำ�ความ
เคารพ “นัักเรีียนทั้้�งหมดตรง ทำำ�ความเคารพ” นัักเรีียนทุุกคนยืืนขึ้้น� ยกมืือขึ้้น� ไหว้้และกล่่าวคำำ�ว่่า “สวััสดีีครัับ”
สำำ�หรัับนัักเรีียนชาย “สวััสดีีค่่ะ” สำำ�หรัับนัักเรีียนหญิิง
		 ๑๑.๒		 เมื่่อ� ครููหรืือผู้้ที่� ค่� วรเคารพจะออกจากห้้องเรีียน หััวหน้้าหรืือผู้้ที่� ทำ่� ำ�หน้้าที่่แ� ทนบอกทำำ�ความ
เคารพ “นัักเรีียนทั้้�งหมด ทำำ�ความเคารพ” นัักเรีียนทุุกคนนั่่�งที่่�โต๊๊ะ ยกมืือขึ้้�นไหว้้และกล่่าวคำำ�ว่่า “สวััสดีีครัับ”
สำำ�หรัับนัักเรีียนชาย “สวััสดีีค่่ะ” สำำ�หรัับนัักเรีียนหญิิง
		 ๑๑.๓		 เมื่่�อมีีธุุระเข้้าพบครูู ให้้นัักเรีียนขออนุุญาตทุุกครั้้�ง และยืืนด้้านหน้้าครููห่่างพอประมาณ
นัักเรีียนชายยกมืือไหว้้หรืือโค้้งคำำ�นัับ นัักเรีียนหญิิงยกมืือไหว้้ เมื่่�อทำำ�ธุุระเสร็็จให้้ทำำ�ความเคารพเช่่นเดีียวกัับ
ตอนเข้้าพบ
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		 ๑๑.๔		 การขออนุุญาตเข้้าห้้องเรีียน ให้้นัักเรีียนเข้้าประตููด้้านหน้้าห้้องเรีียนและกล่่าวคำำ�ว่่า
“ขออนุุญาตครัับ (ค่่ะ)” ให้้ครููได้้ยิิน นัักเรีียนชายยกมืือไหว้้หรืือโค้้งคำำ�นัับ นัักเรีียนหญิิงยกมืือไหว้้
		 ๑๑.๕		 การขออนุุญาตออกนอกห้้องเรีียนให้้ขออนุุญาตครููผู้้ส� อนพร้้อมบอกเหตุุผล เมื่่�อครููอนุุญาต
ให้้นัักเรีียนชายยกมืือไหว้้หรืือโค้้งคำำ�นัับ นัักเรีียนหญิิงยกมืือไหว้้
		 ๑๑.๖		ทุุกครั้้�งที่่�พููดคุุยกัับครูู หรืือรัับฟัังการอบรมขณะที่่�นัักเรีียนอยู่่�ในท่่ายืืน นัักเรีียนต้้องอยู่่�ใน
อาการสำำ�รวม ยืืนในท่่าตรง หรืือพัักเข่่า มืือขวาทัับมืือซ้้ายด้้านหน้้าบริิเวณเข็็มขััด
๑๒. การทำำ�ความเคารพนอกห้้องเรีียน ให้้นัักเรีียนปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
		 ๑๒.๑		 เมื่่อ� เดิินสวนทางกัับครููหรืือผู้้ที่� ค่� วรเคารพให้้หยุุดทำำ�ความเคารพโดยหัันหน้้าไปทางครููหรืือ
ผู้้�ที่่�ควรเคารพ ยืืนตรงแล้้วยกมืือไหว้้
		 ๑๒.๒		 เมื่่�อนัักเรีียนมีีความจำำ�เป็็นต้้องเดิินแซงออกหน้้าครููหรืือผู้้�ที่่�ควรเคารพ ให้้กล่่าวคำำ�ว่่า
“ขออนุุญาตครัับ (ค่่ะ)” แล้้วเดิินก้้มตััวเล็็กน้้อยพองามผ่่านไป
		 ๑๒.๓		 เมื่่�อนัักเรีียนนั่่�งอยู่่�มีีครููหรืือผู้้�ที่่�ควรเคารพผ่่านมาให้้ยืืนตรงและปฏิิบััติิโดยการยกมืือไหว้้
		 ๑๒.๔		 เมื่่�อครูู หรืือผู้้�ที่่�ควรเคารพอยู่่�กัับที่่� นัักเรีียนจะผ่่านไปให้้หยุุดทำำ�ความเคารพโดยการ
ยกมืือไหว้้ แล้้วจึึงเดิินผ่่านโดยการก้้มตััวเล็็กน้้อย
		 ๑๒.๕		 ในขณะที่่นั� กั เรีียนขี่่จั� กั รยาน หรืือจักั รยานยนต์์บนถนนสาธารณะผ่่านครููหรืือผู้้ที่� ค่� วรเคารพ
ให้้ก้้มศีีรษะเล็็กน้้อย ในกรณีีคัับขัันนัักเรีียนอาจไม่่ปฏิิบััติิก็็ได้้
		 ๑๒.๖		ถ้้านัักเรีียนอยู่่�ยานพาหนะสาธารณะ เช่่นบนรถโดยสาร หรืือรถส่่วนตััว ผ่่านครูู หรืือผู้้�ที่่�
ควรเคารพ ให้้นัักเรีียนอยู่่�ในยานพาหนะนั้้�นด้้วยอาการสำำ�รวม
		 ๑๒.๗		 เมื่่�อนัักเรีียนพบครูู หรืือผู้้�ที่่�ควรเคารพอยู่่�นอกบริิเวณโรงเรีียน นัักเรีียนควรแสดงออกถึึง
ความเป็็นผู้้�มีีวััฒนธรรมที่่�ดีี ด้้วยการแสดงความเคารพหรืือกล่่าวทัักทาย “สวััสดีีครัับ (ค่่ะ)” และอาจทัักทาย
ปราศรััยตามสมควรแก่่โอกาส
๑๓. การปฏิิบััติิตนเมื่่�อนัักเรีียนอยู่่�ในห้้องเรีียน ให้้ปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
		 ๑๓.๑		ตั้้�งใจเรีียน รัักษามารยาทในการพููดหรืือการแสดงออก
		 ๑๓.๒		 ไม่่กระทำำ�ใดๆ อัันเป็็นการรบกวนผู้้อื่่� �น
		 ๑๓.๓		 ระหว่่างเวลาเรีียนหากปรากฏครููยัังไม่่เข้้าสอนเกิิน ๑๐ นาทีี ให้้หััวหน้้าห้้องหรืือผู้้ทำ� ำ�หน้้าที่่�
แทนแจ้้งหััวหน้้ากลุ่่�มสาระนั้้�น หรืือฝ่่ายวิิชาการ
		 ๑๓.๔		ช่่วยกัันรัักษาความสะอาด จััดโต๊๊ะ เก้้าอี้้� ให้้เป็็นระเบีียบเรีียบร้้อย
		 ๑๓.๕		ช่่วยกัันรัักษาทรััพย์์สมบััติิของส่่วนรวม สมบััติิในห้้องเรีียนให้้อยู่่�ในสภาพคงทนถาวร
		 ๑๓.๖		 ไม่่วิ่่�งเล่่น หรืือเล่่นกีีฬา เช่่น ตะกร้้อ ฟุุตบอล ปิิงปอง หรืืออื่่�นๆ ในห้้องเรีียนหรืือาคา
รจนเกิิดเสีียงดัังอึึกทึึกครึึกโครม
		 ๑๓.๗		 ไม่่นำำ�อาหาร เครื่่�องดื่่�ม ขึ้้�นไปรัับประทานบนอาคารเรีียน
		 ๑๓.๘		 ไม่่ขีีดเขีียนหรืือทำำ�เครื่่�องหมายใดๆ ที่่�ผนััง หรืือโต๊๊ะเก้้าอี้้�
		 ๑๓.๙		อุุปกรณ์์หรืือเครื่่�องมืือต่่างๆเมื่่�อจะใช้้ไม่่เข้้าใจต้้องถามครููหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ก่่อนทุุกครั้้�ง
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		 ๑๓.๑๐	ห้้ามเสีียบหููฟััง บัันทึึกเสีียง หรืือบันั ทึึกภาพใดๆ ขณะที่ค่� รููสอนหรืืออบรม หรืือการประชุุม
หรืือกิิจกรรมใดๆ โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต

๓. การลาและการขาดเรีียน

๑.	นัักเรีียนที่่�มามาเรีียนต้้องเขีียนจดหมายลาครููทั้้�งลาป่่วยหรืือลากิิจทุุกครั้้�ง
๒. หากมาโรงเรีียนแล้้วจะลากลัับบ้้าน ต้้องมีีผู้ป้� กครองมารัับและลงชื่่อรั
� บั รองการนำำ�นักั เรีียนออกจาก
สถานศึึกษา หรืือมีีหนัังสืือผู้้�ปกครองรัับรองไปแสดงต่่อรองผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มงานบริิหารกิิจการนัักเรีียน
๓. ในกรณีีลาป่่วยหลายวััน ต้้องมีีใบรัับรองแพทย์์มายืืนยัันการลา
๔. หากนัักเรีียนขาดเรีียนติิดต่่อกััน ๓ วััน ผู้้�ปกครองต้้องรีีบส่่งหนัังสืือหรืือแจ้้งโรงเรีียนทราบทัันทีี
มิิฉะนั้้�นโรงเรีียนจะมอบหมายครููที่่�ปรึึกษาออกติิดตามหรืือส่่งหนัังสืือแจ้้งไปยัังผู้้�ปกครอง
๕. หากนัักเรีียนขาดเรีียนติิดต่่อกััน ๗ วััน โดยที่่�ทางโรงเรีียนได้้ส่่งหนัังสืือแจ้้งไปยัังผู้้�ปกครองแล้้วหรืือ
ครููที่่�ปรึึกษาออกติิดตามแล้้วผู้้�ปกครองไม่่มาติิดต่่อหรืือแจ้้งให้้ทางโรงเรีียนทราบทางโรงเรีียนสามารถสั่่�งพััก
การเรีียนหรืือคััดชื่่�อนัักเรีียนออกจากทะเบีียนเนื่่�องจากขาดเรีียนเป็็นเวลานาน

๔. การขอใบรัับรองความประพฤติิ

	นัักเรีียนที่่�จะขอใบรัับรองความประพฤติิ ต้้องกรอกรายละเอีียดแบบคำำ�ร้้องขอใบรัับรองความประพฤติิ
ส่่งกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน ก่่อน ๑ วััน พร้้อมส่่งรููปถ่่ายขนาด ๑.๕ นิ้้�ว หรืือขนาด ๒ นิ้้�ว จำำ�นวน ๑ รููป
(ถ่่ายมาแล้้วไม่่เกิิน ๖ เดืือน)
-	มีีคะแนนความประพฤติิขณะที่่�ขอเต็็ม ๑๐๐ คะแนน
“ความประพฤติิเรีียบร้้อยดีีมาก”
-	ถููกตััดคะแนนความประพฤติิตั้้�งแต่่ ๑๐ คะแนน 		
“ความประพฤติิเรีียบร้้อยดีี”
-	ถููกตััดคะแนนความประพฤติิตั้้�งแต่่ ๒๐ คะแนน 		
“ความประพฤติิเรีียบร้้อย”
-	ถููกตััดคะแนนความประพฤติิตั้้�งแต่่ ๓๐ คะแนน 		
“ความประพฤติิพอใช้้”
-	ถููกตััดคะแนนความประพฤติิตั้้�งแต่่ ๔๐ คะแนน 		
“ไม่่ออกใบรัับรองความประพฤติิให้้”

๕. กำำ�หนดคะแนนความประพฤติินัักเรีียนตามความผิิด

๕.๑ ความผิิดขั้้�นเบา ตััดคะแนนความประพฤติิแต่่ละความผิิดไม่่เกิิน ๑๐ คะแนน ได้้แก่่
		 (๑) มาโรงเรีียนสายไม่่มีีเหตุุผลอัันสมควร
		 (๒) ไม่่เข้้าแถว
		 (๓) ไม่่เข้้าโฮมรููม
		 (๔) หลีีกเลี่่�ยงกิิจกรรมที่่�โรงเรีียนกำำ�หนดให้้เข้้าร่่วม
		 (๕)	นำำ�อาหารหรืือเครื่่�องดื่่�มไปรัับประทานบนอาคารเรีียน หรืือห้้องเรีียน
		 (๖)	ซื้้�ออาหารนอกรั้้�วโรงเรีียน
		 (๗)	ส่่งเสีียงดัังอึึกทึึกในห้้องเรีียน
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		 (๘) กล่่าววาจาไม่่สุุภาพ หยาบคาย
		 (๙) แต่่งกายผิิดระเบีียบ
		 (๑๐) เข้้าเรีียนช้้าเกิิน ๕ นาทีี หลัังครููสอน
		 (๑๑) จอดรถจัักรยานหรืือจัักรยานยนต์์นอกเขตกำำ�หนด
		 (๑๒) ใช้้กระเป๋๋าแฟชั่่�น
		 (๑๓) เจาะหููและใส่่ต่่างหูู
		 (๑๔)	ทิ้้�งขยะไม่่ถููกที่่�
		 (๑๕)	นำำ�โทรศััพท์์มืือถืือ เครื่่�องเล่่น MP3 MP4 หรืืออื่่�นๆที่่�มีีลัักษณะคล้้ายกัันมาโรงเรีียน
		 (๑๖) ใช้้เครื่่�องประดัับมีีราคา และไม่่เหมาะสมกัับการเป็็นนัักเรีียน
		 (๑๗)	อ่่านหนัังสืือนิิยาย หนัังสืือการ์์ตููนในเวลาเรีียน
		 (๑๘) สวมใส่่รองเท้้าขึ้้�นบนอาคารเรีียน
		 (๑๙) สวมใส่่หมวด หรืืออื่่�นๆ ที่่�มีีลัักษณะคล้้ายกััน
		 (๒๐) สวมใส่่เสื้้�อแขนยาว (ยกเว้้นในวัันที่่�มีีอากาศหนาว)
		 (๒๑)	นำำ�เครื่่อ� งดนตรีี หรืืออื่่น� ๆ ที่มี่� ลัี กั ษณะคล้้ายกััน มาเล่่นในสถานที่่ต่� า่ งๆจนเป็็นที่่อึ� กึ ทึึกรบกวน
บุุคคลอื่่�น จนก่่อให้้เกิิดความรำำ�คาญ
		 (๒๒) เข้้าไปเล่่นบริิเวณโรงจอดรถโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
		 (๒๓) อื่่น� ๆ อยู่่�ในดุุลยพิินิจิ ของกรรมการบริิหารกิิจการนัักเรีียน โดยความเห็็นชอบของผู้้อำ� �ำ นวยการ
โรงเรีียน
๕.๒ ความผิิดขั้้�นปานกลาง ตััดคะแนนความประพฤติิแต่่ละความผิิดไม่่เกิิน ๒๕ คะแนน ได้้แก่่
		 (๑) หนีีโรงเรีียน หรืือหนีีชั่่�วโมงเรีียน
		 (๒) ปีีนรั้้�วเข้้าออกโรงเรีียน
		 (๓)	ออกนอกบริิเวณโรงเรีียนโดยไม่่ขออนุุญาต
		 (๔)	สููบบุุหรี่่� หรืือมีบุี ุหรี่่�ไว้้ครอบครอง
		 (๕) เล่่นการพนััน หรืือมีีอุุปกรณ์์ไว้้ครอบครอง รวมทั้้�งสนัับสนุุนการเล่่นพนัันและผู้้�ดูู
		 (๖) กลั่่�นแกล้้ง รัังแก หรืือข่่มขู่่�บุุคคลอื่่�น
		 (๗)	มีีหนัังสืือลามก หรืือคลิิปลามกในครอบครอง
		 (๘)	ปลอมแปลงเอกสารหรืือลายมืือผู้้�อื่่�น
		 (๙) ซอยผม ตกแต่่งผมผิิดระเบีียบ แต่่งหน้้า
		 (๑๐) ให้้การเท็็จ ปิิดบััง บ่่ายเบี่่�ยง ไม่่ยอมรัับต่่อหลัักฐาน หรืือการซััดทอด
		 (๑๑)	ลัักทรััพย์์เล็็กๆน้้อยๆแบบไม่่เจตนาหรืือวางแผนไว้้ก่่อน
		 (๑๒)	ขีีดเขีียนโต๊๊ะ เก้้าอี้้� หรืือผนััง
		 (๑๓)	ออกนอกเคหะสถานเกิิ น เวลา ๒๒.๐๐ น. เที่่� ย วเร่่ ร่่ อ นมั่่� วสุุ ม ตามบ้้านเพื่่� อ น ที่่� อื่่� น ๆ
ที่�ส่ าธารณะ และสถานเริิงรมย์์
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๕.๓ ความผิิดขั้้�นหนััก ตััดคะแนนความประพฤติิแต่่ละความผิิดไม่่เกิิน ๓๕ คะแนน ได้้แก่่
		 (๑)	ยุุยงหรืือทำำ�ให้้เกิิดความแตกแยกสามััคคีี
		 (๒) กระด้้างกระเดื่่�องต่่อครูู แสดงกิิริิยาไม่่สุุภาพ ขััดขืืน ขััดขวาง ครููอาจารย์์ที่่�ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�โดยชอบ
		 (๓)	ดื่่�มสุุราหรืือเสพสารเสพติิดให้้โทษ (กััญชา ยาบ้้า สารระเหย เป็็นต้้น) หรืือมีีไว้้ในครอบครอง
		 (๔)	มีีพฤติิกรรมชู้้�สาว
		 (๕)	ทำำ�ลายทรััพย์์สิินของโรงเรีียนหรืือของบุุคคลอื่่�น
๕.๔ ความผิิดขั้้�นรุุนแรงตััดคะแนนความประพฤติิแต่่ละความผิิดตั้้�งแต่่ ๔๐ คะแนนขึ้้�นไป ได้้แก่่
		 (๑)	ลัักทรััพย์์โดยมีีการวางแผนไส้้ก่่อน หรืือรัับของโจร
		 (๒)	ก่่อการทะเลาะวิิวาททั้้�งในและนอกโรงเรีียน
		 (๓)	พกพาอาวุุธเข้้ามาในโรงเรีียน และหรืือนำำ�อาวุุธไปทำำ�ร้้ายคนอื่่�น
		 (๔)	ประพฤติิชั่่�วอย่่างร้้ายแรง หรืือกระทำำ�การใดๆ ที่่�นำ�ำ ความเสื่่�อมเสีียมาสู่่�โรงเรีียน

๖. การออกนอกบริิเวณโรงเรีียน

ข้้อ ๑	นัักเรีียนจะขอออกนอกบริิเวณโรงเรีียนได้้เฉพาะกรณีีจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งเท่่านั้้�นโดยการพิิจารณา
ขอผู้้�ให้้อนุุญาต (ครููประจำำ�วิิชา, ครููเวรประจำำ�วััน, ครููกลุ่่�มงานบริิหารกิิจการนัักเรีียนและรองผู้้�อำำ�นวยการ
กลุ่่�มบริิหารงานกิิจการนัักเรีียน)
			 ๑.๑ การขออนุุญาตไปธนาคารจะอนุุญาตเฉพาะตอนพัักกลางวัันเท่่านั้้�นและนัักเรีียนที่ขออนุ
่� ญ
ุ าต
ออกไปจะต้้องนำำ�หลัักฐานการติิดต่่อธนาคารมาอ้้างอิิงทุุกครั้้�ง
			 ๑.๒ การขออนุุญาตไปไปรษณีีย์์จะอนุุญาตเฉพาะภาคบ่่ายเท่่านั้้�น และนัักเรีียนที่่�ขออนุุญาต
ออกไปจะต้้องนำำ�หลัักฐานการติิดต่่อไปรษณีีย์์มาอ้้างอิิงทุุกครั้้�ง
			 ๑.๓ การขออนุุญาตไปเอางาน หรืือซื้้�อของจะไม่่อนุุญาตให้้ออกไปโดยเด็็ดขาด
ข้้อ ๒ การขออนุุญาตออกนอกบริิเวณโรงเรีียนต้้องดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอน ดัังนี้้�
			 ๒.๑ ให้้นัักเรีียนไปรัับแบบบัันทึึกขออนุุญาต ที่่ห้้อ
� งกลุ่่�มงานบริิหารกิิจการนัักเรีียนพร้้อมกรอก
แบบบัันทึึกขออนุุญาต แล้้วไปดำำ�เนิินการขออนุุญาตต่่อบุุคคลตามลำำ�ดัับ ดัังนี้้�
					 ๒.๑.๑ ครููประจำำ�วิิชา
					 ๒.๒.๒ ครููเวรประจำำ�วััน
					 ๒.๒.๓ ครููกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน
			 ๒.๒ เมื่่�อได้้รัับอนุุญาตแล้้ว ให้้นัักเรีียนนำำ�แบบบัันทึึกขออนุุญาตติิดตััวไปด้้วย
			 ๒.๓ เมื่่�อทำำ�ธุุระเสร็็จให้้นำำ�ใบบัันทึึกขออนุุญาตมาส่่งที่่�ห้้องกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน
			 ๒.๔ กรณีีที่่�กลุ่่�มงานบริิหารกิิจการนัักเรีียนอนุุญาตและให้้ความสะดวกเป็็นกรณีีพิิเศษ คืือ
					 ๒.๔.๑ ผู้้�ปกครองมาขอรัับนัักเรีียนด้้วยตััวเอง
					 ๒.๔.๒	นัักเรีียนป่่วยหรืือไม่่สบาย เจ้้าหน้้าที่่�พยาบาลมีีความเห็็นให้้กลัับบ้้าน
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๗. การนำำ�รถมาโรงเรีียน

เพื่่�อให้้นัักเรีียนเป็็นผู้้�มีีวิินััยในการขัับขี่่�ใช้้ถนนอย่่างมีีน้ำ�ำ� ใจโรงเรีียนจึึงกำำ�หนดแนวปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
๑. รถที่่�นำำ�มาโรงเรีียน ได้้แก่่
		 ๑.๑ รถจัักรยาน
		 ๑.๒ รถจัักรยานยนต์์ ที่่�ไม่่แต่่งท่่อไอเสีีย และทำำ�ให้้เกิิดเสีียงดััง
๒.	นัักเรีียนต้้องสวมหมวกนิิรภััยทั้้�งผู้้�ขัับและผู้้�ซ้้อนท้้าย รถจัักรยานยนต์์ที่่�นำำ�มาต้้องมาลงทะเบีียน
ขออนุุญาตกัับกลุ่่�มบริิหารงานกิิจการนัักเรีียน
๓.	ต้้องนำำ�รถมาจอดที่่�บริิเวณโรงรถจอดรถที่่�โรงเรีียนจััดให้้เท่่านั้้�น
๔. เมื่่�อนำำ�รถมาจอดในโรงรถแล้้ว ต้้องไม่่เข้้าไปเล่่นโรงจอดรถโดยเด็็ดขาด หากมีีความจำำ�เป็็นต้้อง
ขออนุุญาตผู้้�ดููแลทุุกครั้้�ง
๕.	ห้้ามนำำ�รถออกจากบริิเวณจอดรถก่่อนได้้รัับอนุุญาตจากผู้้ดูู� แล หรืือก่่อนเวลาเลิิกเรีียน
๖.	ต้้องให้้นัักเรีียนที่เ่� ดิินกลัับบ้้านเดิินออกโรงเรีียนให้้หมดก่่อน ค่่อยนำำ�รถออกนอกโรงเรีียนเพื่่�อกลัับบ้้าน
โดยการขี่่�ตามถนน
๗.	นัักเรีียนต้้องขัับขี่่�ยานพาหนะด้้วยความระมััดระวััง

๘. การใช้้โรงอาหารและมารยาทในการรัับประทานอาหาร เพื่่�อให้้เกิิดความเป็็นระเบีียบ นัักเรีียน
จะต้้องปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ให้้นัักเรีียนเข้้าแถวซื้้�ออาหารตามลำำ�ดัับก่่อนหลััง โดยการเข้้าแถว
ไม่่รีีบร้้อนในการรัับประทานอาหาร และไม่่ขึ้้�นไปนั่่�งยองๆ บนโต๊๊ะหรืือเก้้าอี้้�โดยเด็็ดขาด
ไม่่พููดคุุยกัันเสีียงดัังในขณะรัับประทานอาหาร
เมื่่�อรัับประทานอาหารเสร็็จ นัักเรีียนนำำ�ภาชนะใส่่อาหารไปวางในที่่�ๆจััดเตรีียมไว้้ให้้
ไม่่นำำ�อาหารหรืือเครื่่�องดื่่�มออกไปรัับประทานนอกโรงอาหาร
ไม่่เข้้าไปซื้้�ออาหาร และเครื่่�องดื่่�มในโรงอาหารนอกเหนืือเวลาที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด

๙. การใช้้ห้้องน้ำำ��ห้้องส้้วม

๑.	ห้้ามขีีดเขีียนฝาผนัังห้้องน้ำำ�� ห้้องส้้วม
๒. ไม่่สููบบุุหรี่่�ในห้้องน้ำำ�� และไม่่ควรอยู่่�ในห้้องน้ำำ�� นานเกิินควร
๓. เมื่่�อใช้้ห้้องน้ำำ�� ห้้องส้้วมแล้้ว ต้้องทำำ�ความสะอาดให้้ดีีที่�สุ่ ุดทุุกครั้้�ง

๑๐. การบริิการ “งานห้้องสมุุด”

๑. เปิิดบริิการระหว่่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ในวัันราชการ
๒. ผู้้�มีสิี ิทธิ์์�ใช้้ห้้องสมุุด
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		 -	นัักเรีียน ครูู และผู้้�สนใจ
		 - เฉพาะสมาชิิกห้้องสมุุดมีีสิิทธิ์์�ยืืมหนัังสืือได้้
๓. สมาชิิกห้้องสมุุด
		 -	นัักเรีียน ครููโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี สมััครเป็็นสมาชิิก โดยใช้้รููปถ่่ายขนาด
๑ - ๒ นิ้้�ว จำำ�นวน ๑ รููป สมััครภายในภาคเรีียนที่่� ๑
๔. การใช้้บััตรสมาชิิก
		 - แสดงบััตรทุุกครั้้�งที่่�มีีการยืืมและคืืนหนัังสืือ
		 -	บััตรสมาชิิกหายปรัับ ๑๐ บาท ก่่อนออกบััตรใหม่่
		 -	สิ้้�นปีีการศึึกษาส่่งบััตรสมาชิิกคืืนห้้องสมุุด
		 - ใช้้บััตรสมาชิิกคนอื่่�นในการยืืม จะถููกริิบบััตรทัันทีี
๕ การยืืม - ส่่งหนัังสืือ
		 -	นัักเรีียนยืืมหนัังสืือในครอบครองได้้ไม่่เกิินคนละ ๕ เล่่ม ต่่อ ๗ วััน
		 - ครููยืืมหนัังสืือในครอบครองได้้ไม่่เกิินคนละ ๑๐ เล่่ม ต่่อ ๗ วััน
		 -	ส่่งหนัังสืือเกิินกำำ�หนดจะถููกปรัับวัันละ ๑ บาทต่่อเล่่ม ถ้้าปรัับหนัังสืือจองปรัับชั่่�วโมงละ ๑ บาท
ต่่อ ๑ เล่่ม
		 - หนัังสืือหายปรัับตามราคาปกหนัังสืือ และเพิ่่�มค่่าวััสดุุอีีก ๒๕ บาท
		 - การส่่งหนัังสืือต้้องมีีลายเซ็็นรัับของเจ้้าหน้้าที่่�ในบััตรสมาชิิกจึึงจะสมบููรณ์์
๖. บริิการของห้้องสมุุด
		 - บริิการให้้ยืืมหนัังสืือ
		 - บริิการตอบคำำ�ถามและช่่วยการค้้นคว้้า
		 - บริิการ Internet

TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN UDONTHANI

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี

TRAIMUDOMSUKSAPATTANAKARN
UDONTHANI

ระเบีียบโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
ว่่าด้้วย การพกพาโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� มาโรงเรีียน พ.ศ. ๒๕๖๒
สภาพปััจจุุบัันการใช้้เทคโนโลยีีมีีความจำำ�เป็็นต่่อการเรีียนการสอน และการติิดต่่อประสานงานระหว่่าง
ครููกัับนัักเรีียน หรืือ ผู้้�ปกครองกัับนัักเรีียน โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�จึึงมีีความจำำ�เป็็นสำำ�หรัับนัักเรีียน ในขณะเดีียวกััน
ถ้้านัักเรีียนนำำ�มาใช้้ในทางที่่�ไม่่ถููกต้้อง ก็็ย่่อมไม่่เกิิดผลดีีกัับนัักเรีียน จะส่่งผลกระทบต่่อการเรีียน พฤติิกรรม
ความปลอดภััยในชีีวิิต และทรััพย์์สิิน
เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์กัับนัักเรีียน ผู้้�ปกครอง และป้้องกัันปััญหาต่่างๆ ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นกัับนัักเรีียนและ
โรงเรีียน โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี จึึงอนุุญาตให้้นัักเรีียนนำำ�โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�มาโรงเรีียนได้้
แต่่นักั เรีียนจะต้้องปฏิิบัติั ติ ามระเบีียบของโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี ว่่าด้้วย การพกพาโทรศััพท์์
เคลื่่�อนที่่�มาโรงเรีียน พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่่างเคร่่งครััด ดัังนี้้�
ข้้อ ๑. ระเบีียบนี้้�เรีียกว่่า “ระเบีียบโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี ว่่าด้้วย การพกพา
โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�มาโรงเรีียน พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้้อ ๒. ให้้ใช้้ระเบีียบนี้้� ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็็นต้้นไป
ข้้อ ๓. ระเบีียบใดๆ ที่่�ขััดกัับ “ระเบีียบโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี ว่่าด้้วย
การพกพาโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�มาโรงเรีียน พ.ศ. ๒๕๖๒” นี้้� ให้้ใช้้ “ระเบีียบโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ
อุุดรธานีี ว่่าด้้วย การพกพา โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�มาโรงเรีียน พ.ศ. ๒๕๖๒” นี้้�แทน
ข้้อ ๔. ในระเบีียบโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี ว่่าด้้วย การพกพาโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�
มาโรงเรีียน พ.ศ.๒๕๖๒ นี้้�
			 ๔.๑ โรงเรีียน หมายถึึง โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
			 ๔.๒	นัักเรีียน หมายถึึง นัักเรีียนทุุกคนที่กำ่� ำ�ลังั ศึึกษาอยู่่� ณ โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ
อุุดรธานีี
			 ๔.๓ ผู้้�ปกครอง หมายถึึง บิิดา มารดา หรืือ บุุคคลที่่�ลงชื่่�อมอบตััวนัักเรีียนไว้้กัับโรงเรีียน
เตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี ในวัันที่่�มอบตััวนัักเรีียน
			 ๔.๔ โทรศััพท์์ หมายถึึง โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� หรืือ อุุปกรณ์์อิิเลคทรอนิิกส์์อื่่�นๆ ที่่�มีีลัักษณะ
การใช้้งานในลัักษณะเดีียวกััน รวมถึึงแบตเตอรี่่�สำำ�รอง
ข้้อ ๕.	นัักเรีียนที่่�นำำ�โทรศััพท์์ มาโรงเรีียน จะต้้องปฏิิบััติิดัังนี้้�
			 ๕.๑ การนำำ�โทรศััพท์์มาโรงเรีียนเพื่่�อใช้้ประกอบการเรีียนการสอน เท่่านั้้�น
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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			 ๕.๒	ถ้้ามีีความจำำ�เป็็นจะต้้องใช้้โทรศััพท์์ ติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�ปกครอง จะต้้องใช้้ก่่อนเข้้าแถว
เคารพธงชาติิและหลัังเลิิกเรีียนเท่่านั้้�น
			 ๕.๓ การใช้้โทรศััพท์์ ติิดต่่อ สื่่�อสาร กัับ บุุคคลภายนอกที่่�ไม่่ใช่่ผู้้�ปกครอง จะต้้องใช้้เมื่่�อ
ออกนอกบริิเวณโรงเรีียนแล้้วเท่่านั้้�น
			 ๕.๔ ในขณะที่่�อยู่่�ในห้้องเรีียน / ห้้องพิิเศษ / ห้้องสอบ ห้้ามนัักเรีียนเปิิดเครื่่�องโทรศััพท์์
โดยเด็็ดขาด ยกเว้้น ได้้รัับอนุุญาตจากครููผู้้�สอนในคาบเรีียนนั้้�นๆ
			 ๕.๕ ในขณะที่่อยู่่�
� ในโรงเรีียน ห้้ามใช้้โทรศััพท์เ์ พื่่�อวัตั ถุุประสงค์์อื่่น� ๆ นอกจากใช้้ประกอบการ
เรีียนการสอน และติิดต่่อกัับผู้้�ปกครองเท่่านั้้�น
			 ๕.๖ หากนัักเรีียนมีีความจำำ�เป็็นจะต้้องติิดต่่อ สื่่�อสาร กัับผู้้�ปกครอง ให้้ขออนุุญาต จากครูู
ผู้้�สอน หรืือครููที่่�สามารถติิดต่่อได้้ในขณะเวลานั้้�น พููดบริิเวณที่่�เปิิดเผย นั่่�งพููดประจำำ�ที่่�ที่่�เหมาะสม ไม่่เดิินพููด
			 ๕.๗ ไม่่อนุญ
ุ าตให้้นัักเรีียนเสีียบชาร์์ตแบตเตอรี่่�โทรศััพท์แ์ ละแบตเตอรี่่�สำำ�รองในห้้องเรีียนและ
ในสถานศึึกษา
			 ๕.๘ หากนัักเรีียนกระทำำ�ผิิด ตามข้้อ ๕.๑- ๕.๗ ข้้อหนึ่่�งข้้อใด จะถููกยึึดโทรศััพท์์ แล้้วนำำ�มา
เก็็บไว้้ที่่�กลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน เป็็นระยะเวลา ๗ วัันทำำ�การ และตััดคะแนนคุุณลัักษณะอัันพึ่่�งประสงค์์
๒๕ คะแนน และคืืนให้้ผู้้�ปกครอง จะต้้องมาขอรัับคืืนและจะต้้องมีีหลัักฐานประจำำ�ตััวที่่�ทางราชการออกให้้
ถ้้าทำำ�ความผิิดครั้้�งที่่� ๒ จะถููกยึึดโทรศััพท์์ แล้้วนำำ�มาเก็็บไว้้ที่่�กลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน เป็็นระยะเวลา ๓๐ วััน
ทำำ�การ และตััดคะแนนคุุณลัักษณะอัันพึ่่�งประสงค์์ ๓๐ คะแนน และคืืนให้้ผู้้�ปกครอง จะต้้องมาขอรัับคืืนและ
จะต้้องมีีหลัักฐานประจำำ�ตััวที่่�ทางราชการออกให้้
			 ๕.๙ กรณีีที่่�นัักเรีียนใช้้โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� ส่่งข้้อความในสัังคมออนไลน์์ทุุกประเภท ถ่่ายภาพ
เผยแพร่่ ทำำ�ให้้โรงเรีียนเสื่่�อมเสีียชื่่�อเสีียง จะถููกตััดคะแนนคุุณลัักษณะอัันพึ่่�งประสงค์์ ๕๐ คะแนน
			 ๕.๑๐ กรณีีที่�นั่ กั เรีียน สร้้าง เผยแพร่่ ส่่งข้้อความอัันเป็็นเท็็จ หรืือกระทำำ�ความผิิดตามพระราช
บััญญััติิ ว่่าด้้วยการกระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพวเตอร์์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำำ�ให้้ผู้้�อื่่�นเสีียหาย หรืือได้้รัับผลกระทบ
ทั่่�งด้้านร่่างกาย จิิตใจ หรืือ โรงเรีียนจะไม่่รัับผิิดชอบใดๆ ทั้้�งสิ้้�น จะถููกตััดคะแนนคุุณลัักษณะอัันพึ่่�งประสงค์์
๕๐-๙๐ คะแนน
			 ๕.๑๑ ให้้นัักเรีียนผู้้�พกพา เก็็บรัักษาโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�หรืืออิิเลคทรอนิิกส์์อื่่�น ๆ ให้้ปลอดภััย
หากเกิิดกรณีีเครื่่�องโทรศััพท์์ หรืืออุุปกรณ์์ประกอบ ของนัักเรีียนคนหนึ่่�งคนใด สููญหาย และหาผู้้รั� ับผิิดชอบไม่่ได้้
ทางโรงเรีียนจะไม่่รัับผิิดชอบใดๆ ทั้้�งสิ้้�น
			ทั้้�งนี้้� ให้้รองผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มบริิหารกิิจการนัักเรีียน รัักษาการให้้เป็็นไปตามระเบีียบนี้้�
					ประกาศ ณ วัันที่่� ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
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ระเบีียบ
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
ว่่าด้้วยการคุุมประพฤติินัักเรีียน พ.ศ. ๒๕๕๘

เพื่่�อให้้การศึึกษาเป็็นไปตาม พระราชบััญญััติิการศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบัับที่่� ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยอาศััย มาตรา ๖ ว่่าด้้วย การจััดการศึึกษาต้้องเพื่่�อเป็็นการพััฒนา
คนไทยให้้เป็็นมนุุษย์์ที่่�สมบููรณ์์ทั้้�งร่่างกาย จิิตใจ สติิปััญญา ความรู้้� และคุุณธรรม มีีจริิยธรรมและวััฒนธรรม
ในการดำำ�รงชีีวิิตและสามารถอยู่่�ร่่วมกัับผู้้�อื่่�นอย่่างมีีความสุุข
เพื่่�อให้้นัักเรีียนโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี เป็็นนัักเรีียนที่่�มีีระเบีียบวิินััย มีีความ
ประพฤติิที่ดี่� งี ามสอดคล้้องกัับระเบีียบกระทรวงศึึกษาธิิการ ว่่าด้้วยการลงโทษนัักเรีียนและนัักศึึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
และระเบีียบกกระทรวงศึึกษาธิิการว่่าด้้วยการลงโทษนัักเรีียนและนัักศึึกษา (ฉบัับที่่� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรีียน
เตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีีจึึงประกาศยกเลิิกระเบีียบโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
(ฉบัับที่่� ๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบีียบอื่่�นใดของโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี ที่่�ขััดต่่อระเบีียบนี้้�
ให้้ใช้้ระเบีียบนี้้�แทน
ข้้อ ๑ ระเบีียบนี้้�ให้้ชื่่�อว่่า “ระเบีียบโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีีว่่าด้้วยการควบคุุม
ความประพฤติินัักเรีียน พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้้อ ๒ ให้้ยกเลิิกระเบีียบโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีีว่า่ ด้้วยการควบคุุมความประพฤติิ
พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้้อ ๓ ให้้ใช้้ระเบีียบนี้้�ตั้้�งแต่่วัันที่่�ประกาศเป็็นต้้นไประเบีียบโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ
อุุดรธานีีฉบัับใดที่�ขั่ ัดหรืือแย้้งกัับระเบีียบนี้้�ให้้ใช้้ระเบีียบนี้้�แทน
ข้้อ ๔ ในระเบีียบนี้้�
			 ๑. โรงเรีียน หมายถึึง โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี อำำ�เภอบ้้านผืือ จัังหวััด
อุุดรธานีี สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาอุุดรธานีี เขต ๒๐
			 ๒.	ผู้้�อำำ�นวยการ หมายถึึง ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
			 ๓. รองผู้้�อำำ�นวยการ หมายถึึง รองผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
			 ๔. หััวหน้้ากลุ่่�มบริิหารงานกิิจการนัักเรีียน หมายถึึง หััวหน้้ากลุ่่�ม (หััวหน้้าฝ่่ายเดิิม) ที่่�ได้้รัับ
แต่่งตั้้�งมอบหมายจากทางโรงเรีียนให้้ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�และรัับผิิดชอบ
			 ๕. ครูู หมายถึึง บุุคคลที่่�ได้้รัับใบอนุุญาตให้้สอนหรืือบุุคคลที่่�มีีใบประกอบวิิชาชีีพครูู รวมถึึง
บุุคลากรที่�ปฏิ
่ ิบััติิหน้้าที่่�การสอนในโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
			 ๖.	นัักเรีียน หมายถึึง ผู้้�ที่่�กำ�ลั
ำ ังศึึกษาอยู่่�ในโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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			 ๗. หััวหน้้าระดัับ หมายถึึง ครููที่ไ่� ด้้รัับแต่่งตั้้ง� มอบหมายจากโรงเรีียนให้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่รั� บั ผิิดชอบ
ให้้ความช่่วยเหลืือครูู ดููแลนัักเรีียนในระดัับที่่�ได้้รัับมอบหมาย และกำำ�หนดให้้
			 ๘. หััวหน้้าอาคาร หมายถึึง ครููที่ไ่� ด้้รัับการแต่่งตั้้ง� มอบหมายจากทางโรงเรีียนให้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�
รัับผิิดชอบดููแลอาคาร ให้้ความช่่วยเหลืือครูู และนัักเรีียนในอาคารที่่�ได้้รัับมอบหมาย และกำำ�หนดให้้
			 ๙. ครููที่่�ปรึึกษา หมายถึึง ครููที่่�ได้้รัับมอบหมายจากทางโรงเรีียนทำำ�หน้้าที่่�เป็็นครููที่่�ปรึึกษา
นัักเรีียนประจำำ�ชั้้�นและห้้อง ให้้คำำ�แนะนำำ�ด้้านวิิชาการ ด้้านกิิจกรรม และด้้านอื่่�นๆ
			 ๑๐. ครููที่่�ปรึึกษาสภานัักเรีียน หมายถึึง ครููที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากทางโรงเรีียนทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
ที่�ปรึ
่ ึกษาสภานัักเรีียน คณะกรรมการนัักเรีียน เพื่่�อให้้คำำ�แนะนำำ�ทางวิิชาการ ด้้านกิิจกรรม และด้้านอื่่�นๆ
			 ๑๑. ครููแนะแนว หมายถึึง ครููที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นผู้้�ให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่นัักเรีียน
รวบรวมข้้อมููลนัักเรีียน แนะแนวทางด้้านการศึึกษาต่่อ ด้้านการประกอบอาชีีพ และให้้ความช่่วยเหลืือเมื่่อนั
� กั เรีียน
เข้้ามาปรึึกษาเพื่่�อของความช่่วยเหลืือ
			 ๑๒. สภานัักเรีียน หมายถึึง สภานัักเรีียนโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
			 ๑๓. ชุุมนุุม หมายถึึง กลุ่่�มของนัักเรีียนที่่�มีีความสนใจในกิิจกรรมอัันเดีียวกััน ร่่วมกัันจััดตั้้�งขึ้้�น
โดยความเห็็นชอบของทางโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
			 ๑๔. พรรค หมายถึึง กลุ่่�มของนัักเรีียนที่่�มีีแนวคิิดร่่วมกััน ที่่�จะสมััครเข้้ารัับเลืือกตั้้�งเป็็น
คณะกรรมการสภานัักเรีียน เพื่่�อดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับสภานัักเรีียนตามระเบีียบนี้้�
			 ๑๕. คณะสีี หมายถึึง คณะครููและนัักเรีียนที่่ไ� ด้้รัับคำำ�สั่่ง� แต่่งตั้้ง� จากโรงเรีียนให้้อยู่่�ในคณะสีีทางโรงเรีียน
เป็็นผู้้�กำ�ำ หนดให้้ และร่่วมดำำ�เนิินกิิจกรรมของคณะสีีอัันก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดของครููและนัักเรีียนในคณะสีี
			 ๑๖. หมู่่�บ้้านนัักเรีียน หมายถึึง นัักเรีียนที่่�อยู่่�ในหมู่่�บ้้านเดีียวกัันที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู๋๋�ในโรงเรีียน
เตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
			 ๑๗.	ผู้้�ใหญ่่บ้า้ นนัักเรีียน หมายถึึง นัักเรีียนที่อยู่่�
่� ในหมู่่�บ้้านเดีียวกัันที่กำ่� ำ�ลังั ศึึกษาอยู๋๋�ในโรงเรีียน
เตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี โดยวิิธีี
การคััดเลืือก สรรหา หรืือการสมััครรัับเลืือกตั้้�ง โดยวิิธีีการทางระบบประชาธิิปไตย
			 ๑๘. เครืือข่่ายผู้้�ปกครองนัักเรีียน หมายถึึง ผู้้ป� กครองของนัักเรีียนที่่กำ� ำ�ลังั ศึึกษาอยู่่�ในโรงเรีียน
เตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี ที่่�ทางโรงเรีียนได้้ประกาศแต่่งตั้้�ง
			 ๑๙. ครููเวรประจำำ�วััน หมายถึึง ครููที่ไ่� ด้้รัับการแต่่งตั้้ง� มอบหมายจากทางโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา
พััฒนาการ อุุดรธานีีให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�รัับผิิดชอบช่่วยเหลืือดููแล นัักเรีียนทั้้�งในและนอกโรงเรีียน (ทั้้�งนี้้�ความรวม
เฉพาะครููเวรกลางวััน)
			 ๒๐. ครููเวรรัักษาความปลอดภััย หมายถึึง ครููที่่ไ� ด้้รัับการแต่่งตั้้ง� จากโรงเรีียนให้้ความช่่วยเหลืือ
ดููแลนัักเรีียน และความปลอดภััยในโรงเรีียน (ทั้้�งนี้้�ความรวมเฉพาะครููเวรกลางคืืนและครููเวรที่่�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ครูู
วัันหยุุดราชการและวัันหยุุดนัักขััตฤกษ์์)
			 ๒๑. ครููปฏิิบัติั เิ วรหน้้าเสาธง หมายถึึง ครููที่ไ่� ด้้รัับมอบหมายให้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่ห่� น้้าเสาธง ช่่วงเช้้า
			 ๒๒. นัักการ หมายถึึง ลููกจ้้างประจำำ� ลููกจ้้างชั่่�วคราวหรืือความอื่่�นใดที่�รั่ ัฐ หรืือโรงเรีียนเป็็นผู้้�จ้้าง
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามคำำ�สั่่�งและแต่่งตั้้�งจากทางโรงเรีียน มีีหน้้าที่่�ด้้านการให้้บริิการ ตามที่่�ทางโรงเรีียนได้้มอบหมาย
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			 ๒๓. ยาม หมายถึึง เจ้้าหน้้าที่่� ที่่�ดููแลความปลอดภััยในสถานศึึกษา และให้้บริิการกัับผู้้�ที่�ติ่ ิดต่่อ
สอบถามทางโรงเรีียนทั้้�งกลางวัันและกลางคืืน ตามระเบีียบของกระทรวงศึึกษาธิิการและระเบีียบของทางโรงเรีียน
ข้้อ ๕ คณะกรรมการควบคุุมความประพฤติิ หมายถึึง ข้้าราชการครููโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ
อุุดรธานีีได้้รัับแต่่งตั้้�งจากโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
			 ๕.๑ รองผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มบริิหารงานกิิจการนัักเรีียน
			 ๕.๒	หััวหน้้ากลุ่่�มบริิหารงานกิิจการนัักเรีียน
			 ๕.๓	หััวหน้้าระดัับชั้้�น
			 ๕.๔ ครููแนะแนว
			 ๕.๕	อื่่�นๆ ตามที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
ข้้อ ๖ การลงโทษ หมายถึึง การลงโทษนัักเรีียนที่่�มีคี วามประพฤติิผิดิ ระเบีียบกฎกระทรวงศึึกษาธิิการ
ว่่าด้้วยการลงโทษนัักเรีียน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่่ง� ออกตามพระราชบััญญััติคุ้้ิ ม� ครองเด็็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา
๖๕ วรรค ๓
ข้้อ ๗ 	ขั้้�นการลงโทษแก่่นัักเรีียนที่่�กระทำำ�ผิิด มีี ๔ สถาน ดัังนี้้�
			 ๗.๑ ว่่ากล่่าวตัักเตืือน
			 ๗.๒	ทำำ�ทััณฑ์์บน
			 ๗.๓	ตััดคะแนนความประพฤติิ
			 ๗.๔	ทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
			
๗.๔.๑	ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมโดยบำำ�เพ็็ญประโยชน์์นอกสถานศึึกษา
				 ๗.๔.๒	ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมโดยย้้ายสถานศึึกษา
ข้้อ ๘ การลงโทษตาม ( ข้้อ ๗.๑ -๗.๓) ให้้ครููผู้้�สอน ครููที่่�ปรึึกษาดำำ�เนิินการลงโทษได้้ สำำ�หรัับ
(ข้้อ ๗.๔.๒- ๗.๔.๒ ) ให้้คณะกรรมการควบคุุมความประพฤติิที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�พิิจารณาดำำ�เนิินการ
ข้้อ ๙ คะแนนความประพฤติิ หมายถึึง คะแนนความประพฤติิที่่�โรงเรีียนให้้แก่่นัักเรีียนคนละ ๑๐๐
คะแนน เมื่่�อนัักเรีียนเข้้ามาในโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
ข้้อ ๑๐ ให้้ครููทุุกคนมีีสิทธิ
ิ พิิ จิ ารณาให้้คะแนนนัักเรีียนตามความผิิดและให้้คะแนนตามระดัับความดีีแล้้ว
ส่่งหลัักฐานไปยัังกลุ่่�มงานบริิหารกิิจการนัักเรีียน
ข้้อ ๑๑ การพิิจารณาคะแนนส่่วนตััวนัักเรีียนมีีวิิธีีดัังนี้้�
			 ๑๑.๑	ตั้้�งเกณฑ์์คะแนนความประพฤติิของนัักเรีียนแต่่ละคนไว้้ ๑๐๐ คะแนน
			 ๑๑.๒ 	นัักเรีียนทุุกคนมีีทะเบีียนประวััติิความประพฤติิที่่�กลุ่่�มงานบริิหารกิิจการนัักเรีียน
เพื่่�อรวบรวมคะแนนที่่�ถููกตััดหรืือเพิ่่�ม
			 ๑๑.๓ คะแนนที่่�ถููตััดหรืือเพิ่่�มจะสะสมเป็็นรายปีีการศึึกษา
			 ๑๑.๔ การหัักคะแนนหรืือเพิ่่�มจะถููกยกเลิิกเมื่่�อนัักเรีียนจบการศึึกษาแต่่ละช่่วงชั้้�น
ข้้อ ๑๒ การทำำ�ทััณฑ์์บนส่่งต่่อภายในหรืือส่่งต่่อภายนอกเป็็นอำำ�นาจหน้้าที่่�ของผู้้�อำ�ำ นวยการโรงเรีียน
ในฐานะหััวหน้้าสถานศึึกษา
ข้้อ ๑๓ 	พฤติิกรรมกระทำำ�ความผิิดการลงโทษและการตััดคะแนนความประพฤติิพฤติิกรรมกระทำำ�ผิิด
แบ่่งลัักษณะความผิิดไว้้เป็็นหมวดดัังนี้้�
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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พฤติกรรมและลักษณะการกระท�ำความผิด
๑. พฤติิกรรมการแต่่งกาย
๑.๑ แต่่งชุุดนัักเรีียนไม่่ปัักชื่่�อ นามสกุุล และอัักษรย่่อโรงเรีียน
๑.๒ แต่่งชุุดกีีฬา/ชุุดพละมาในวัันที่่�ไม่่อนุุญาตให้้สวมใส่่
๑.๓	ปล่่อยชายเสื้้�อออกนอกกางเกง/กระโปรง
๑.๔ ใส่่เครื่่�องประดัับมาโรงเรีียน
๑.๕	ทรงผมมีีการ ดััด ย้้อม ซอย ฯลฯ
๑.๖ ใช้้เข็็มขััด ถุุงเท้้า รองเท้้าผิิดระเบีียบของโรงเรีียน
๑.๗ ไว้้หนวด เครา แต่่งหน้้า กัันคิ้้�ว เขีียนคิ้้�ว
๑.๘	สัักตามร่่างกาย
๑.๙ เจาะอวััยวะผิิดสภาพการเป็็นนัักเรีียน เช่่น ลิ้้น� จมููก คิ้้�ว ฯลฯ
๒. พฤติิกรรมการมาสาย - ขาดเรีียน
๒.๑ มาสายไม่่ทัันเวลาเคารพธงชาติิ
๒.๒	ขาดเรีียนไม่่ส่่งใบลา
๒.๓	ขาดเรีียนติิดต่่อกัันเป็็นเวลานานโดยไม่่แจ้้งสาเหตุุ
๒.๔ ไม่่ร่่วมกิิจกรรมหน้้าเสาธง โดยการหลีีกเลี่่�ยงไม่่เข้้าร่่วม
๓. พฤติิกรรมการเรีียน
๓.๑ หนีีคาบเรีียนขณะที่่�อยู่่�ในเวลาเรีียน
๓.๒ หนีีคาบเรีียนออกไปนอกโรงเรีียน
๓.๓ ไม่่เข้า้ ร่่วมกิิจกรรมที่่�ทางโรงเรีียนจััดขึ้้�น
๓.๔ ไม่่ตั้้�งใจเรีียน / ไม่่ส่่งงาน / ทำำ�กิิจกรรมอื่่�นๆในขณะเรีียน
๓.๕	ก่่อกวนนัักเรีียนคนอื่่�นๆขณะเรีียน
๔. พฤติิกรรมการออกนอกบริิเวณโรงเรีียน
๔.๑ เดิินเข้า้ ออกโรงเรีียนโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
๔.๒ ปีีนรั้้�วเข้้ามาโรงเรีียนโดยไม่่เข้้าทางประตูู
๔.๓ ปีีนรั้้�วออกไปนอกบริิเวณโรงเรีียน
๔.๔	ออกนอกบริิเวณโรงเรีียนโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
๔.๕	ปลอมลายมืือชื่่�อเพื่่�อออกนอกบริิเวณโรงเรีียน
๕. พฤติิกรรมการกระทำำ�ความผิิดทำำ�นองชู้้�สาว
๕.๑ กระทำำ�อนาจาร
๕.๒ แสดงอาการจัับมืือถืือแขน
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พฤติกรรมและลักษณะการกระท�ำความผิด
๕.๓	อยู่่�ในที่่�ลัับตาสองต่่อสองหรืือในสถานที่่�ไม่่เหมาะสม
๕.๔	มีีพฤติิกรรมส่่อไปในลัักษณะคู่่�รััก
๕.๕	ชาย - หญิิงอยู่่�กิินเป็็นฉัันสามีี ภรรยา
๕.๖	พยายามล่่วงเกิินทางเพศ
๖. พฤติิกรรมการทะเลาะวิิวาททำำ�ร้้ายร่่างกายและพกพาอาวุุธ
๖.๑	ทะเลาะวิิวาทในโรงเรีียน
๖.๒	ทะเลาะวิิวาทนอกโรงเรีียน
๖.๓	นำำ�บุุคคลภายนอกมาทะเลาะวิิวาทในโรงเรีียน
๖.๔	อยู่่�ร่่วมในวงทะเลาะวิิวาทในโรงเรีียน
๖.๕	อยู่่�ร่่วมวงทะเลาะวิิวาทนอกโรงเรีียน
๖.๖	ทำำ�ร้้ายผู้้�อื่่�นจนได้้รัับบาดเจ็็บ
๖.๗	ทำำ�ร้้ายผู้้�อื่่�นจนได้้รัับบาดเจ็็บสาหััส
๖.๘	พกพาอาวุุธหรืือสิ่่�งที่่�เป็็นอาวุุธมาโรงเรีียน
๖.๙	พกอาวุุธปืืนมาโรงเรีียน
๗. พฤติิกรรมทำำ�ลายทรััพย์์สิิน
๗.๑	ทำำ�ลายทรััพย์์สิินผู้้�อื่่�น
๗.๒	ทำำ�ลายทรััพย์์สิินของโรงเรีียน
๗.๓	ขีีดเขีียนผนััง โต๊๊ะ เก้้าอี้้�หรืือผนัังอาคารเรีียน ฯลฯ
๘. พฤติิกรรมการความผิิดเกี่่�ยวกัับทรััพย์์
๘.๑	ยืืมสิ่่�งของผู้้�อื่่�นแล้้วไม่่คืืน
๘.๒	ฉ้้อโกง
๘.๓	ลัักทรััพย์์
๘.๔ กรรโชกทรััพย์์หรืือข่่มขู่่�ผู้้�อื่่�น
๘.๕ เล่่นพนัันไม่่เอาทรััพย์์
๘.๖ เล่่นการพนัันเอาทรััพย์์
๙. พฤติิกรรมการทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด
๙.๑	พกบุุหรี่่�มาโรงเรีียน
๙.๒	พกสุุรามาโรงเรีียน
๙.๓	สููบบุุหรี่่�ในที่่�ลัับตาในโรงเรีียน (ห้้องน้ำำ��)
๙.๔	สููบบุุหรี่่� / ดื่่�มสุุราในโรงเรีียน
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จ�ำนวนคะแนนที่ตัด
ขั้นเบา

ขั้นกลาง ขั้นหนัก ขั้นร้ายแรง

๑๐
-

๒๐
-

-

๑๐๐
๑๐๐

๑๐
-

๒๐
๒๐
๒๐
-

๓๐
๓๐
-

๕๐
๑๐๐

-

๒๐
๒๐
๒๐

-

-

๑๐
-

๒๐
๒๐
-

๓๐
๔๐
๓๐

-

๑๐
-

๒๐
๒๐
-

-

๓๐
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พฤติกรรมและลักษณะการกระท�ำความผิด
๙.๕	สููบบุุหรี่่� / ดื่่�มสุุรานอกโรงเรีียนในเครื่่�องแบบนัักเรีียน
๙.๖	สููบบุุหรี่่� / ดื่่�มสุุรา นอกโรงเรีียนในเครื่่�องแบบนัักเรีียน
๙.๗ เสพยาบ้้า / กััญชา / สารระเหยหรืือนำำ�มาโรงเรีียน
๙.๘	นำำ�ยาบ้้า / กััญชา / สารระเหยหรืือนำำ�มาจำำ�หน่่ายในโรงเรีียน
๑๐. พฤติิกรรมการกระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�
และอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิก
๑๐.๑ ใช้้โทรศััพท์์มือถื
ื ือ และอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิก
			 ในเวลาเรีียนที่่�ครููผู้้�สอนไม่่อนุุญาต
๑๐.๒ เสีีบชาร์์ตแบตเตอรี่่� โทรศััพท์์มืือถืือ
			 และอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกในห้้องเรีียน
๑๑. พฤติิกรรมการนำำ�เครื่่�องรีีดผม /หนีีบผม /ไดร์์เป่่าผม

จ�ำนวนคะแนนที่ตัด
ขั้นเบา

ขั้นกลาง ขั้นหนัก ขั้นร้ายแรง

-

-

-

๓๐
๓๐
๕๐
๑๐๐

๒๐
๒๐

๓๐

ข้้อ ๑๔ หลัักเกณฑ์์การให้้คะแนนความประพฤติินัักเรีียน (การทำำ�ความดีี)
พฤติกรรมการท�ำความดี
๑. การเก็็บสิ่่�งของ / เงิิน
๑.๑ เก็็บสิ่่�งของมููลค่่า ๕๐ - ๑๐๐ บาท คืืนเจ้้าของ
๑.๒ เก็็บสิ่่�งของมููลค่่า ๑๐๐ - ๕๐๐ บาท คืืนเจ้้าของ
๑.๓ เก็็บสิ่่�งของมููลค่่า ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท คืืนเจ้้าของ
๑.๔ เก็็บสิ่่�งของมููลค่่า ๑,๐๐๐ บาทขึ้้�นไปคืืนเจ้้าของ
๒.	นัักเรีียนเสีียสละช่่วยเหลืือกิิจกรรมของโรงเรีียนสม่ำำ��เสมอ มีีจิิตอาสา จิิตสาธารณะ
และบำำ�เพ็็ญประโยชน์์
๓.	นัักเรีียนมีีผลงานดีีเด่่นนำำ�ชื่่�อเสีียงมาสู่่�โรงเรีียนทำำ�ให้้บุุคคลภายนอกรู้้�จัักโรงเรีียน
มากขึ้้�นในด้้านต่่างๆ
๔.	นัักเรีียนชนะการประกวดแข่่งขัันภายในโรงเรีียน
๔.๑ รางวััลที่่� ๑
๔.๒ รางวััลที่่� ๒
๔.๓ รางวััลที่่� ๓
๕.	นัักเรีียนชนะการประกวดแข่่งขัันภายนอกโรงเรีียนระดัับเขตพื้้�นที่ก่� ารศึึกษา / จัังหวััด
๕.๑ รางวััลที่่� ๑
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พฤติกรรมการท�ำความดี
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คะแนนเพิ่ม

๕.๒ รางวััลที่่� ๒
๕.๓ รางวััลที่่� ๓
๖.	นัักเรีียนชนะการประกวดแข่่งขัันภายนอกระดัับภาค/ประเทศ/ระดัับนานาชาติิ
๗.	นัักเรีียนได้้รัับรางวััลหรืือยกย่่องจากชุุมชนในกรณีีต่่างๆ
๘.	นัักเรีียนช่่วยเหลืือกิิจกรรมนัักเรีียนในด้้านต่่างๆ
๘.๑	ประธานนัักเรีียน
๘.๒ คณะกรรมการนัักเรีียน
๘.๓	หััวหน้้าห้้อง/รองหััวหน้้าห้้อง
๘.๔	นัักเรีียนช่่วยงาน/รัักษาดิินแดนและอื่่�นๆ
๙. เกณฑ์์การได้้รัับเกีียรติิบััตรคะแนนกระทำำ�ความดีี
๙.๑ เกีียรติิบััตร ดีีเยี่่�ยม
๙.๒ เกีียรติิบััตร ดีีมาก
๙.๓ เกีียรติิบััตร ดีี

๑๕
๑๐
๓๐ - ๘๐
๑๐ - ๒๐
๓๐
๒๐
๑๕
๑๕
๘๐ ขึ้้�นไป
๖๕ - ๗๙
๕๐ - ๖๔

ข้้อ ๑๔ ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน และหรืือผู้้�ที่่�ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนมอบหมายเป็็นผู้้ปฏิ
� ิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไป
ตามระเบีียบและเป็็นผู้้�วิินิิจฉััยชี้้�ขาด กรณีีเกิิดปััญหาจากระเบีียบนี้้�
ข้้อ ๑๕ ระเบีียบนี้้�มีผี ลบัังคัับใช้้ถััดจากวัันที่่�ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
ลงนาม
			
			 ให้้ไว้้ ณ วัันที่่� ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
							

(ลงชื่่�อ) สาส์์นลิิขิิตชััย พลไธสงค์์
(นายสาส์์นลิิขิิตชััย พลไธสงค์์)
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ระเบีียบข้้อบัังคัับ
ว่่าด้้วยเครื่่�องแต่่งกายของนัักเรีียน
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. เครื่่�องแบบนัักเรีียนหญิิงชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้น

๑.๑ เสื้้�อ แบบเสื้้�อเป็็นปกคอทหารเรืือ ใช้้ผ้้าสีีขาวหนาพอที่่�จะมองไม่่เห็็นเสื้้�อชั้้�นใน ห้้ามใช้้ผ้้าแพร
หรืือผ้้าไหมที่่�อกเสื้้�อทำำ�สาบตลบเข้้าข้้างในกว้้าง ๓ ซม.ต้้นแขนไม่่มีีจีีบ จีีบรััดที่่�ปลายแขน ๖ จีีบ ขอบแขนกว้้าง
๓ ซม. แขนยาวเหนืือศอก มีีกระเป๋๋าติิดริิมขอบเสื้้�อด้้านล่่างขวา ผููกคอซองสีีเดีียวกัับกระโปรง ขนาดของตััวเสื้้�อ
จะต้้องพอเหมาะกัับตััว ทั้้�งความกว้้างและความยาวปัักตััวอัักษร ต.อ.พ.อ. สีีน้ำำ��เงิินด้้านขวา อกเสื้้�อต่ำำ��จากไหล่่
ประมาณ ๑๒ - ๑๓ ซม.
๑.๒ กระโปรง ใช้้ผ้้าสีีกรมท่่าไม่่มีีลวดลาย ไม่่ใช้้ผ้้ามััน ผ้้ายีีนส์์ ผ้้าฝ้้ายหรืือผ้้าดิิบ มีีจีีบด้้านหน้้า
ด้้านละ ๖ จีีบหัันจีีบออกด้้านข้้างด้้านละ ๓ จีีบ เย็็บทัับบนจีีบจากใต้้ขอบ กระโปรงลงมาประมาณ ๗ ซม.
ความยาวชายกระโปรงคลุุมเข่่าเลยอออกมา ๕ ซม. ความกว้้างของชายกระโปรงวััดจากเข่่าที่่�ยืืนชิิดข้้าง ข้้างละ
ประมาณ ๑ ฟุุต ขอบเอวกว้้างประมาณ ๒ ซม. ความยาวของขอบเอวจะต้้องพอเหมาะและขอบเอวต้้องอยู่่�ที่่�เอว
๑.๓	ถุุงเท้้า ใช้้ถุุงเท้้าสีีขาวแบบลููกฟููกเล็็ก/พัับข้้อ ไม่่มีีลวดลาย ห้้ามใช้้ถุุงเท้้าบางใสหรืือถุุงเท้้าหนา
สำำ�หรัับเล่่นกีีฬา
๑.๔ รองเท้้า ใช้้รองเท้้าหนัังสีีดำำ�แบบนัักเรีียนหััวมน (ห้้ามใช้้ชนิิดที่่�มีีรััดข้้างหลัังเท้้า) ไม่่มีีลวดลาย
สููงไม่่เกิิน ๓ ซม. ห้้ามสวมรองเท้้าหััวแหลม
๑.๕ คอซอง ให้้ใช้้สีีเดีียวกัับกระโปรง ผููกปมทัับเหนืือหรืือรอยผ่่าของคอเสื้้�อประมาณครึ่่�งหนึ่่�ง
ของความยาวทั้้�งหมด และชายของคอซองแยกออกข้้างละประมาณ ๖ - ๗ ซม.

๒. เครื่่�องแบบนัักเรีียนหญิิงชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลาย

๒.๑ เสื้้�อ เป็็นปกคอเชิ้้�ตผ่่าตลอด ห้้ามใช้้แบบคอฮาวาย ใช้้ผ้้าหนาพอควรมองไม่่เห็็นเสื้้�อชั้้�นใน ห้้ามใช้้
ผ้้าไหมหรืือผ้้าแพร ที่่�อกเสื้้�อทำำ�สาบตลบเข้้าข้้างในกว้้าง ๓ ซม. ใช้้กระดุุมสีีขาว ๕ เม็็ด ไม่่รััดรููปแขนเสื้้�อยาว
เหนืือศอกปลายแขนจีีบเล็็กน้้อย ข้้างละ ๖ จีีบขอบแขนประกอบด้้วยผ้้า ๒ ชั้น้� กว้้าง ๓ ซม. ชายเสื้้ออยู่่�
� ในกระโปรง
และมองเห็็นเข็็มขััดปัักอัักษร ต.อ.พ.อ. สีีน้ำำ��เงิินทางด้้านขวาของอกเสื้้�อต่ำ�ำ� จากไหล่่ประมาณ ๑๒ - ๑๓ ซม.
๒.๒ กระโปรง ถุุงเท้้า รองเท้้า ใช้้เช่่นเดีียวกัับระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้น
๒.๓ เข็็มขััด ใช้้เข็็มขััดหนัังสีีดำำ� กว้้างประมาณ ๓ - ๔ ซม. หััวเข็็มขััดเป็็นรููปสี่่�เหลี่่�ยม
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๓. เครื่่�องแบบพลศึึกษาและกีีฬานัักเรีียนหญิิง

๓.๑ เสื้้�อ เป็็นเสื้้�อแขนสั้้�น คอโปโล สีีกรมท่่า มีีกระเป๋๋าข้้างซ้้าย ๑ ใบ ที่่�กระเป๋๋ามีีเครื่่�องหมายพระเกี้้�ยว
สีีชมพูู ใต้้เครื่่�องหมายพระเกี้้�ยวปัักอัักษรย่่อ ต.อ.พ.อ. สีีขาว
๓.๒ กางเกง เป็็นกางเกงวอร์์มขายาวสีีกรมท่่าเข้้ม เอวรััด ปลายขามีีซิิบรููดด้้านนอกทั้้�ง ๒ ขา และมีี
ที่�รั่ ัดเท้้าทั้้�ง ๒ ข้้าง
๓.๓ รองเท้้าผ้้าใบหุ้้�มส้้นสีีขาวล้้วน ไม่่มีีลวดลาย

๔. เครื่่�องแบบนัักเรีียนชายชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้นและชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลาย

๔.๑ เสื้้�อ เป็็นเชิ้้�ตคอตั้้�ง ผ้้าขาวไม่่บางเกิินควร ห้้ามใช้้ผ้้าดิิบ สาบที่่�อกตลบออกด้้านนอกกว้้าง ๔ ซม.
ใช้้กระดุุมสีีขาวกลมแบนขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลางไม่่เกิิน ๑ ซม. มีีกระเป๋๋าอกซ้้ายปัักตััวย่่อ ต.อ.พ.อ. สีีน้ำำ��เงิิน
ทางขวาของอกเสื้้�ออยู่่�สููงจากแนวกระเป๋๋าซ้้ายประมาณ ๔ ซม. ขนาดของตััวเสื้้�อจะต้้องพอเหมาะกัับตััว เวลา
สวมเสื้้�อชายเสื้้�อ อยู่่�ในกางเกงและมองเห็็นเข็็มขััดสำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลายประดัับเครื่่�องหมาย
ตราพระเกี้้�ยวโลหะสีีทองอยู่่�เหนืืออัักษรย่่อ ต.อ.พ.อ. โดยเหนืือกึ่่�งกลาง ตััวอัักษรย่่อ ต.อ.พ.อ. ประมาณ ๑ ซม.
๔.๒ กางเกง เป็็นสีีดำำ� ห้้ามใช้้ผ้้ายีีนส์์หรืือผ้้าดิิบ และผ้้าทุุกชนิิดที่่�สีีตกจางออกง่่าย ขาสั้้�นเพีียงถึึงกลาง
เข่่าเมื่่�อยืืนตรง ปลายขาพัับชายเข้้าข้้างในกว้้าง ๕ ซม.ผ่่าตรงส่่วนหน้้า ข้้างละ ๒ จีีบ ห้้ามมีีกระเป๋๋าด้้านหลััง
ไม่่ใหญ่่หรืือเล็็กจนเกิินไปขอบกางเกงจะต้้องอยู่่�ที่่�เอว
๔.๓ เข็็มขััด เป็็นหนัังสีีน้ำำ��ตาลแบบนัักเรีียน หััวเข็็มให้้มีีเข็็มสำำ�หรัับสอดรููเข็็มขััดเพีียงเข็็มเดีียวบนเข็็มขััด
จะต้้องเรีียบไม่่มีีลายใด ๆ
๔.๔	ถุุงเท้้า เป็็นถุุงเท้้าสีีขาวแบบเรีียบ ไม่่พับั ข้้อ ยาวครึ่่ง� น่่อง ห้้ามใช้้ถุุงเท้้าที่ทำ่� ำ�ด้้วยผ้้าลููกฟููกชนิิดหนา
๔.๕ รองเท้้า เป็็นรองเท้้าหุ้้�มส้้นสีีดำำ� ชนิิดผููก ทำำ�ด้้วยหนัังหรืือผ้้าใบ ห้้ามสวมรองเท้้าส้้นสููง หรืือไม่่มีี
ลวดลาย ถ้้าเป็็นรองเท้้าผ้้าใบขอบรองเท้้าเป็็นขอบสีีดำำ� ตาไก่่ร้้อยเชืือกและเชืือกร้้อยต้้องเป็็นสีีดำำ�
๔.๖ ในกรณีีที่่�นัักเรีียนแต่่งกายผิิดระเบีียบ ทางโรงเรีียนจะดำำ�เนิินการให้้นัักเรีียนซื้้�อใหม่่

๕. เครื่่�องแบบพลศึึกษาและกีีฬานัักเรีียนชาย

๕.๑ เสื้้อ� เป็็นเสื้้อยื
� ดื คอปก แขนสั้้น� สีีกรมท่่า มีีกระเป๋๋าข้า้ งซ้้าย ๑ ใบ ที่ก่� ระเป๋๋ามีีเครื่่อ� งหมายพระเกี้้ย� ว
สีีชมพูู ใต้้เครื่่�องหมายพระเกี้้�ยวปัักอัักษรย่่อ ต.อ.พ.อ. สีีขาว
๕.๒ กางเกง เป็็นกางเกงวอร์์มขายาวสีีกรมท่่าเข้้ม เอวรััด ปลายขามีีซิิบรููดด้้านนอกทั้้�ง ๒ ขา และมีี
ที่่�รััดเท้้าทั้้�ง ๒ ข้้าง
๕.๒ รองเท้้า ผ้้าใบสีีดำำ� (ใช้้เหมืือนกัับรองเท้้านัักเรีียน)

๖. การปัักเครื่่�องหมายต่่างๆ

๖.๑	ปัักซื่่�อ - นามสกุุล นัักเรีียนชาย - หญิิง ให้้ปัักซื่่อ� - นามสกุุล เป็็นภาษาไทยด้้วยไหมปัักซื่่อ� สีีน้ำำ��เงิิน
ไว้้ด้้านซ้้ายมืือของตััวเสื้้�อขนาดความสููง ๐.๗ เซนติิเมตร กว้้าง ๐.๕ เซนติิเมตร
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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๖.๒	ปัักอัักษรย่่อโรงเรีียน ให้้ปัักอัักษรของโรงเรีียนคำำ�ว่่า “ต.อ.พ.อ.” ตามแบบที่่โ� รงเรีียนกำำ�หนดที่่อ� ก
เบื้้�องขวาให้้ปััก ต.อ.พ.อ. ความสููง ๑.๕ เซนติิเมตร กว้้าง ๑ เซนติิเมตร สีีน้ำำ��เงิิน ตรงกัับแนวระดัับกระดุุมเม็็ดที่่� ๒
๖.๓	ปัักเลขประจำำ�ตััวนัักเรีียนด้้วยไหมสีีน้ำำ��เงิิน ขนาดความสููง ๑ เซนติิเมตร อยู่่�ใต้้ตััวอัักษรย่่อ
ของโรงเรีียนห่่างประมาณ ๑ เซนติิเมตร
๖.๔	ปัักเครื่่�องหมายแสดงระดัับชั้้�นเป็็นรููปวงกลม เส้้นผ่่าศููนย์์กลาง ๐.๕ เซนติิเมตร บริิเวณมุุมของ
ปกเสื้้�อด้้านซ้้ายดัังนี้้�
	มััธยมศึึกษาตอนต้้น ปัักรููปวงกลมสีีน้ำำ��เงิิน ม.๑ ปััก ๑ จุุด , ม. ๒ ปััก ๒ จุุด , ม. ๓ ปััก ๓ จุุด
	มััธยมศึึกษาตอนปลาย ปัักรููปวงกลมสีีชมพูู ม.๔ ปััก ๑ จุุด , ม. ๕ ปััก ๒ จุุด , ม. ๖ ปััก ๓ จุุด
๖.๕	นัักเรีียนชายกลััดเข็็มพระเกี้้�ยวสีีทอง นัักเรีียนหญิิงกลััดเข็็มพระเกี้้�ยวสีีเงิิน เหนืือตััวอัักษรย่่อ
ต.อ.พ.อ. ประมาณ ๑ เซนติิเมตร
๖.๖	อัักษรย่่อของโรงเรีียน (ต.อ.พ.อ.) ให้้ใช้้ตรายางที่่�โรงเรีียนประทัับเป็็นแบบเท่่านั้้�น

๗. กระเป๋๋านัักเรีียน

๗.๑	นัักเรีียนทุุกคนต้้องมีีกระเป๋๋าสำำ�หรัับใส่่หนัังสืือมาโรงเรีียน
๗.๒ ให้้ใช้้กระเป๋๋านัักเรีียนที่่�มีีตราโรงเรีียน
๗.๓	ห้้ามขีีดเขีียน หรืือติิดรููปต่่างๆ บนกระเป๋๋านอกจากชื่่�อของเจ้้าของ ซึ่่�งจะต้้องมีีความเป็็นระเบีียบ
และไม่่มีีลวดลายเกิินไป
๗.๔	ห้้ามถืือเป้้ ย่่าม หรืือกระเป๋๋าอื่่�นๆ ทุุกชนิิด ยกเว้้นย่่ามที่่�โรงเรีียนจััดให้้และมีีตราโรงเรีียน กรณีีที่�่
อาจารย์์พบเป็็นย่่ามและกระเป๋๋าอื่่�นๆ จะถููกยึึดไว้้และ ผู้้�ปกครองมารัับคืืนได้้ที่่� กลุ่่�มบริิหารงานกิิจการนัักเรีียน
ภายใน ๗ วััน

๘. การใช้้เครื่่�องประดัับ

๘.๑	ห้้ามสวมแว่่นตารููปแปลกๆ ที่่มี� กี รอบเป็็นสีีขาวหรืือสีต่ี า่ งๆ ให้้ใช้้กรอบสีีดำำ� สีีเทาแก่่ หรืือสีน้ำี ำ��ตาล
ไหม้้ กรอบแว่่นไม่่ใหญ่่เกิินสมควร
๘.๒ นาฬิิกาข้้อมืือ ให้้ใช้้แบบและราคาที่่�เหมาะสมกัับสภาพของนัักเรีียน สายนาฬิิกา เป็็นโลหะหรืือ
หนัังไม่่มีีลวดลาย หรืือสีีฉููดฉาดและไม่่ใหญ่่เกิินตััวนาฬิิกา
๘.๓ สร้้อยคอ ต้้องมีีความยาวและขนาดพอเหมาะ เก็็บไว้้ในเสื้้อ� ได้้อย่่างมิิดชิิดไม่่ให้้อยู่่�นอกเสื้้อ� ใช้้วััตถุุ
ที่่�ทำำ�ด้้วยโลหะสีีเงิิน ใช้้เฉพาะห้้อยสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ทางศาสนาเท่่านั้้�น
๘.๔	ที่่�ติิดผม ให้้ใช้้กิ๊๊�ปธรรมดาสีีเดีียวกัับผม ห้้ามใช้้กิ๊๊�ปปากเป็็ด หรืือที่่�คาดผม เฉพาะนัักเรีียนหญิิง
ชั้น้� ม.ปลายที่มี่� ผี มยาวและใช้้โบว์์ผููกผมให้้ใช้้สีีกรมท่่าตามแบบที่่โ� รงเรีียนกำำ�หนด ไม่่มีลี วดลาย มีีขนาดใหญ่่ไม่่เกิิน
๑ นิ้้�ว (ห้้ามใช้้โบว์์ผููกผมสำำ�เร็็จรููป)
๘.๕	ห้้ามสวมแหวน สร้้อยข้้อมืือ กำำ�ไลข้้อมืือ สายสิิญจน์์ ลููกประคำำ� เชืือกถัักทุุกชนิิด
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๘.๖	นัักเรีียนชายห้้ามเจาะหูู ห้้ามใส่่ต่่างหูู สำำ�หรัับนัักเรีียนหญิิงให้้ใส่่ต่่างหููได้้ข้้างละ ๑ ที่่�ติ่่�งหูู และ
เป็็นต่่างหููที่่�ทำำ�ด้้วยโลหะเงิินหรืือทองหรืือนากมีีลัักษณะเป็็นห่่วงกลมขนาดวงกลมเส้้นผ่่าศููนย์์กลางประมาณ
๑ มิิลลิิเมตร หรืือเป็็นเม็็ดเท่่าเม็็ดพริิกไทย
๘.๗ เครื่่�องใช้้อื่่�นๆ ให้้นัักเรีียนมีีใช้้ได้้ตามความจำำ�เป็็นโดยคำำ�นึึงถึึงหลัักประหยััด พอเพีียง
๘.๘ เครื่่�องประดัับที่่�ผิิดระเบีียบของโรงเรีียนหากพบและถููกยึึดไว้้ให้้ผู้้�ปกครองมารัับได้้ที่่�กลุ่่�มบริิหาร
งานกิิจการนัักเรีียนภายใน ๗ วััน

๙. ทรงผมนัักเรีียนหญิิง และแต่่งหน้้า

ให้้เป็็นไปตามระเบีียบกระทรวงศึึกษาธิิการ ว่่าด้้วยการให้้ไว้้ทรงผม ๒๕๖๓
๑๐.๑		ผมยาวต้้องรวบผมผููกโบว์์ผููกผมสีีกรมท่่า โบว์์มีีความกว้้าง ๑ นิ้้�ว ตามแบบที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด
การตกแต่่งทรงผมไม่่อนุุญาตให้้ซอย, เซ็็ท, ดััด, เปลี่่�ยนสีีผม, ต่่อผม, โกนผม, หรืือตกแต่่งเป็็นทรงต่่างๆ
๑๐.๒	ห้้ามนัักเรีียนแต่่งหน้้า, ทาปาก, เขีียนคิ้้�ว, กัันคิ้้�ว
			ประกาศ ณ วัันที่่� ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
							

(ลงชื่่�อ) สาส์์นลิิขิิตชััย พลไธสงค์์
(นายสาส์์นลิิขิิตชััย พลไธสงค์์)
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แนวปฏิิบััติิตััวของนัักเรีียน

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. การขออนุุญาตหยุุดเรีียน

ก การออกนอกบริิเวณโรงเรีียนชั่่�วคราว นัักเรีียนที่่�มีีกิิจจำำ�เป็็นต้้องออกนอกบริิเวณโรงเรีียนระหว่่าง
เวลาเรีียนปฏิิบััติิดัังนี้้�
		 ๑. กรอกใบคำำ�ร้้องขออนุุญาตออกนอกบริิเวณโรงเรีียนที่่�กลุ่่�มบริิหารงานกิิจการนัักเรีียนและนำำ�ไป
ให้้ครููผู้้ส� อนประจำำ�วิชิ าลงนามขออนุุญาตและนำำ�กลัับมาให้้กลุ่่�มงานบริิหารกิิจการนัักเรีียนลงนามอนุุญาตอีีกครั้้ง� หนึ่่�ง
		 ๒.	นัักเรีียนนำำ�ใบคำำ�ร้้องขออนุุญาตออกนอกบริิเวณโรงเรีียนไปที่่ป้� อ้ มยามหน้้าประตููทางเข้้าโรงเรีียน
ลงลายมืือชื่่�อที่่�สมุุดบัันทึึกออกนอกบริิเวณโรงเรีียน ลงเวลาออกไป ยามจะให้้บััตรออกนอกบริิเวณโรงเรีียนแก่่
นัักเรีียนเพื่่�อติดิ ที่่�หน้้าอกเสื้้�อออกไป เมื่่�อนักั เรีียนกลัับเข้้ามายัังโรงเรีียนแล้้วให้้นำำ�บัตั รส่่งคืืนที่่�ป้้อมยามหน้้าประตูู
โรงเรีียนและลงลายมืือชื่่�อกลัับที่่�สมุุดบัันทึึก
ข การลาหยุุดเรีียนของนัักเรีียนเมื่่อนั
� กั เรีียนมีีความจำำ�เป็็นที่จ่� ะต้้องหยุุดเรีียนให้้เขีียนใบลาเป็็นลายลัักษณ์์
อัักษร ลงนามรัับรองโดยผู้้�ปกครองส่่งให้้กัับทางโรงเรีียนหรืือถ้้าเป็็นกรณีีเร่่งด่่วน ผู้้�ปกครองสามารถติิดต่่อ
ลาหยุุดเรีียนทางโทรศััพท์์โทรสารเพื่่�อแจ้้งให้้ทางโรงเรีียนทราบก็็ได้้
ค การขาดเรีียน ถ้้านัักเรีียนขาดเรีียนโดยไม่่ทราบสาเหตุุเป็็นเวลานาน ๓ - ๗ วััน โรงเรีียนจะแจ้้งให้้
ผู้้�ปกครองทราบตามที่่�อยู่่�ที่่�ผู้้�ปกครองแจ้้งไว้้กัับทางโรงเรีียนเพื่่�อสอบถามสาเหตุุ
ง การมาโรงเรีียนในวัันหยุุดราชการ โรงเรีียนจะมีีหนัังสืือแจ้้งให้้ผู้้ป� กครองทราบและอนุุญาตในกรณีีที่่�
นัักเรีียนจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมาเรีียนในวัันหยุุดหรืือมาร่่วมกิิจกรรมในวัันหยุุดทุุกครั้้�ง
จ เวลาเรีียนปกติิของโรงเรีียนในวัันราชการโรงเรีียนเข้้าแถวเคารพธงชาติิ ในเวลา ๐๗.๔๕ น.
เริ่่�มเข้้าเรีียนในชั่่�วโมงที่่� ๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึึงชั่่�วโมงสุุดท้้าย เลิิกเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้น เวลา ๑๖.๐๐ น.
ชั้�น้ มััธยมศึึกษาตอนปลาย เวลา ๑๖.๐๐ น. ทุุกวััน

๒. การแสดงความเคารพ

ก การเคารพธงชาติินัักเรีียนต้้องทำำ�ธุุระส่่วนตััวต่่างๆ เช่่น ดื่่�มน้ำำ�� รัับประทานอาหารเช้้า เข้้าห้้องน้ำำ��
ให้้แล้้วเสร็็จก่่อนเข้้าแถวเคารพธงชาติิขณะที่่�เคารพธงชาติิต้้องอยู่่�ในอาการสำำ�รวม กิิริิยา วาจา และร้้องเพลงชาติิ
ด้้วยเสีียงอัันดััง สวดมนต์์ไหว้้พระโดยพร้้อมเพีียงกััน
ข การแสดงความเคารพต่่อครูู นัักเรีียนต้้องแสดงความเคารพต่่อครููทุุกคนในโรงเรีียนตามโอกาสดัังต่่อไปนี้้�
		 ๑. เมื่่�อนัักเรีียนยืืนอยู่่�กัับที่่�ครููผ่่านมาในระยะใกล้้พอสมควรให้้แสดงความเคารพพููดคุุยการไหว้้
ทั้้�งชายและหญิิง
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		 ๒. เมื่่�อนัักเรีียนเดิินผ่่านครูู อาจารย์์ให้้กล่่าวคำำ�ว่่า ขออนุุญาตครัับ / ค่่ะ แล้้วเดิินก้้มตััวเล็็กน้้อย
พองามผ่่านไป
		 ๓. เมื่่อนั
� ักเรีียนพบครูู หรืือหรืือผู้้�ที่่�ควรเคารพในที่่�สาธารณะให้้ยกมืือไหว้้พร้้อมกล่่าวคำำ�ว่่า สวััสดีี
ครัับ / ค่่ะ
		 ๔. เมื่่อนั
� กั เรีียนได้้รัับสิ่่ง� ของจากครููหรืือผู้้ใ� หญ่่ให้้ยกมืือไหว้้พร้้อมกัับกล่่าวคำำ�ว่่า ขอบคุุณครัับ / ค่่ะ

๓. แนวปฏิิบัติั ิการควบคุุมความสะอาดในบริิเวณโรงเรีียน

๑.	นัักเรีียนต้้องไม่่ทิ้้�งเศษขยะ เศษกระดาษและสิ่่�งปฏิิกููลลงในโรงเรีียน
๒. การเทขยะต้้องเทในที่่�ๆทางโรงเรีียนกำำ�หนดให้้ เช่่น ถัังขยะหรืือสถานที่่�ที่่�กำำ�หนด
๓.	ห้้ามใช้้วััสดุุๆขีีดเขีียนหรืือขููดลบตามฝาผนัังอาคารเรีียนและห้้องปฏิิบััติิการต่่างๆ
๔.	ห้้ามทำำ�ลายดอกไม้้ เหยีียบย่ำำ�� ไม้้ประดัับสวนหย่่อมที่่�ปลููกไว้้ในบริิเวณโรงเรีียน
๕.	ห้้ามนัักเรีียนขึ้้�นลงทางหน้้าต่่างหรืือระเบีียงโรงเรีียนอัันจะทำำ�ให้้ฝาผนัังสกปรกหรืือเกิิดอัันตราย
แก่่ตััวของนัักเรีียน

๔. แนวปฏิิบัติั ิการใช้้ห้้องน้ำำ�� ห้้องส้้วม

๑.	ห้้ามนัักเรีียนเข้้าไปใช้้ห้้องน้ำำ�� ห้้องส้้วมซึ่่�งจััดไว้้สำำ�หรัับครููอาจารย์์
๒.	นัักเรีียนจะต้้องช่่วยกัันรัักษาความสะอาดห้้องน้ำำ�� ห้้องส้้วม เช่่น ล้้างน้ำำ��ให้้สะอาดทุุกครั้้ง� ที่่เ� ข้้าห้้องน้ำำ��
ไม่่ทิ้้�งสิ่่�งใดๆ ลงในโถส้้วม ไม่่ทำำ�ให้้อุุปกรณ์์เครื่่�องใช้้ในห้้องน้ำำ��ห้้องส้้วมชำำ�รุุดเสีียหาย
๓.	ห้้ามกลั่่�นแกล้้งหยอกล้้อเพื่่�อนในขณะเข้้าห้้องน้ำำ��ห้้องส้้วม
๔.	ห้้ามนำำ�สิ่่�งเสพติิดหรืือสารเสพติิดใดๆ เข้้ามาในโรงเรีียนและมาใช้้ห้้องน้ำำ�ห้้อ
� งส้้วมเป็็นสถานที่่�เสพ
๕.	ห้้องน้ำำ��ห้้องส้้วมแยกเป็็นสััดส่่วน ชาย หญิิง ห้้ามนัักเรีียนชายและนัักเรีียนหญิิงเข้้ามาใช้้ห้้องน้ำำ�ขอ
� ง
อีีกฝ่่ายหนึ่่�งฝ่่ายใด

๕. แนวปฏิิบัติั ิการจอดรถจัักรยานและจัักรยานยนต์์

โรงเรีียนได้้จััดที่่�จอดรถจัักรยานและจัักรยานยนต์์ไว้้เป็็นที่่� โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายให้้นัักเรีียนได้้จอดรถ
จัักรยานยนต์์ให้้เป็็นระเบีียบ เพื่่�อความสะอาดและปลอดภััยเกี่่�ยวกัับการสููญหายจึึงกำำ�หนดระเบีียบการจอดรถ
จัักรยานยนต์์ดัังนี้้�
๑.	นัักเรีียนที่่�นำำ�รถจัักรยานยนต์์มาโรงเรีียนจะต้้องจอดรถจัักรยานยนต์์ไว้้ในที่่�ที่�กำ่ ำ�หนดให้้จอด
๒. เมื่่�อจอดแล้้วห้้ามนัักเรีียนนำำ�รถออกก่่อนเวลาเลิิกเรีียนเว้้นแต่่ได้้รัับอนุุญาต
๓.	ห้้ามนำำ�รถออกมาขัับขี่่�ในขณะที่่�กำำ�ลัังมีีการเรีียนการสอน (ในเวลาราชการ)
๔. การขัับขี่่�รถจัักรยนต์์มาโรงเรีียนต้้องสวมหมวกนิิรภััย
๕.	ห้้ามนำำ�รถจัักรยานยนต์์ไปจอดไว้้บริิเวณอื่่�นๆ ที่่�ไม่่ใช่่จุุดที่่�กำำ�หนดให้้จอด
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๖. แนวปฏิิบัติั ิเกี่่�ยวกัับการรัับประทานอาหาร

เพื่่�อให้้เกิิดความเรีียบร้้อยและเป็็นระเบีียบในการรัับประทานอาหารให้้นัักเรีียนปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
๑.	นัักเรีียนทุุกคนต้้องเข้้าแถวในการซื้้�ออาหารจากแม่่ค้้า
๒. ให้้นัักเรีียนรัับประทานอาหารในโรงอาหารที่่�โรงเรีียนจััดไว้้ให้้เท่่านั้้�น
๓.	ห้้ามนำำ�อาหารไปรัับประทานในบริิเวณอื่่�นหรืือนำ�ขึ้้
ำ �นไปบนอาคารเรีียนโดยเด็็ดขาด
๔.	นัักเรีียนซื้้�ออาหารได้้ในเวลาดัังนี้้� เช้้า ก่่อนเวลา ๐๗.๔๕ น. ชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้น พัักกลางวััน
๑๑.๐๐ - ๑๑.๕๐ น. ชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลาย พัักกลางวััน ๑๑.๕๐ - ๑๒.๔๐ น. และหลัังเลิิกเรีียน นอกจากนี้้�
ไม่่อนุุญาตให้้นัักเรีียนซื้้�อและรัับประทานอาหาร
๕. ภาชนะที่่�ใส่่อาหารมารัับประทานให้้นำำ�ส่่งคืืนแม่่ค้้าในจุุดที่่�แม่่ค้้านำำ�ภาชนะมารองรัับไว้้เท่่านั้้�น

๗. แนวปฏิิบัติั ิว่่าด้้วยการเคารพธงชาติิและทำำ�กิิจกรรมหน้้าเสาธง
ดัังนี้้�

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีีได้้กำำ�หนดลำำ�ดัับขั้้�นตอนและพิิธีีการหน้้าเสาธงในตอนเช้้า

๑. โรงเรีียนจะมีีสัญ
ั ญาณออดในการเข้า้ แถวทำำ�กิจิ กรรมหน้้าเสาธงในเวลา ๐๗.๔๕ น. เมื่่อนั
� กั เรีียนได้้ยิิน
เสีียงออดสััญญาณให้้ทุุกคนไปรวมกัันที่่�หน้้าเสาธงและเข้้าแถวตามลำำ�ดัับชั้้�นที่่�กำำ�หนดให้้
๒.	ตััวแทนนัักเรีียนจะสั่่�งปฏิิบััติิตามขั้้�นต่่างๆ ตั้้�งแต่่การจััดระเบีียบแถวการนำำ�กล่่าวคำำ�ปฏิิญาณตน
การร้้องเพลงชาติิ สวดมนต์์ไหว้้พระ แผ่่เมตตา สงบนิ่่�ง ฯลฯ
๓. ครููประจำำ�วัันหรืือผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายผู้้�กล่่าวให้้การอบรมนัักเรีียนประจำำ�วััน
๔.	กิิจกรรมอื่่�นๆ ของแต่่ละกลุ่่�มสาระ เช่่น อ่่านคำำ�พ่อ่ สอน ภาษาอัังกฤษวัันละคำำ� พุุทธศาสนาสุุภาษิิต
ฯลฯ
๕. หลัังจากที่่ทำ� ำ�กิจิ กรรมเสร็็จแล้้วนัักเรีียนจะต้้องเดิินแถวเข้า้ ชั้น้� เรีียนให้้เป็็นระเบีียบตามอาคารที่ต่� นเอง
ต้้องเรีียนในชั่่�วโมงแรกของแต่่ละวััน

๘.

แนวปฏิิบััติิว่่าด้้วยการมาโรงเรีียนและกลัับบ้้านตอนเลิิกเรีียน

๑.	นัักเรีียนจะต้้องมาโรงเรีียนให้้ทัันการทำำ�กิิจกรรมหน้้าเสาธงคืือก่่อนเวลา ๐๗.๕๐ น.
๒. เมื่่�อนัักเรีียนมาถึึงโรงเรีียน นัักเรีียนที่่�มาด้้วยรถรัับส่่งหรืือรถโดยสารประจำำ�ทาง ให้้ลงที่่�หน้้าประตูู
ทั้้�งสองด้้านและให้้เดิินแถวตอนเรีียงหนึ่่�งเข้้ามาโรงเรีียน เมื่่�อนัักเรีียนเดิินผ่่านครููเวรประจำำ�วัันที่่�ยืืนหน้้าประตูู
ให้้ทำำ�ความเคารพและกล่่าวคำำ�ว่่า สวััสดีีครัับ / ค่่ะแล้้วเดิินตามถนนชิิดซ้้ายเข้้ายัังอาคารเรีียน ในกรณีีที่�นั่ ักเรีียน
มาโรงเรีียนโดยรถจัักรยานยนต์์นักั เรีียนจะต้้องเข้า้ มาทางประตููทิิศตะวัันออก จอดรถและดัับเครื่่อ� งยนต์์ ทำำ�ความ
เคารพครููเวรประจำำ�วันั ที่ห่� น้้าประตูู จากนั้้�นจููงรถจัักรยานยนต์์ให้้ระยะห่่างพอสมควรแล้้วจึึงขัับขี่่พ� าหนะของตนเอง
ไปจอดในสถานที่่�ที่่�โรงเรีียนได้้กำำ�หนดไว้้ให้้
๓. ในตอนเลิิกเรีียน ให้้นัักเรีียนที่่�เดิินทางมาด้้วยรถรัับ-ส่่งไปขึ้้�นรถกลัับในจุุดจอดรถ รัับ-ส่่ง ที่่�ทาง
โรงเรีียนได้้กำำ�หนดให้้เท่่านั้้�น นัักเรีียนที่่�เดิินทางกลัับด้้วยรถโดยสารประจำำ�ทางให้้ไปรอขึ้้�นรถที่่�หน้้าประตููทางเข้้า
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โรงเรีียนและให้้เข้า้ แถวขึ้้�นรถอย่่างเป็็นระเบีียบ กรณีีที่เ่� ดิินทางกลัับด้้วยรถจัักรยานยนต์์ให้้นัักเรีียนนำำ�รถจัักรยานยนต์์
ออกจากสถานที่่�จอดรถ และขัับขี่่�ออกไปอย่่างสุุภาพและไม่่ทำ�ำ ให้้เกิิดเสีียงดัังรบกวนผู้้อื่่� �น

๙. แนวปฏิิบัติั ิว่่าด้้วยการแต่่งชุุดกีีฬา

เพื่่�อให้้การแต่่งกายด้้วยชุุดกีีฬาและชุุดอื่่�นๆ เป็็นไปด้้วยความเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อยและมีีแนวปฏิิบััติิ
ที่่�เหมืือนกัันให้้นัักเรีียนปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
๑.	ชุุดพลศึึกษา ชุุดกีีฬา ให้้นัักเรีียนแต่่งกายด้้วยชุุดของทางโรงเรีียนที่กำ่� ำ�หนดให้้วัันที่นั่� กั เรีียนมีีการเรีียน
วิิชาพลศึึกษาเท่่านั้้�น ให้้เป็็นไปตามตารางเรีียนของแต่่ละระดัับและชั้น้� เรีียนของตนเอง หรืือเป็็นไปตามที่ส่� ถานศึึกษา
นััดหมาย
๒. ในหนึ่่�งสััปดาห์์โรงเรีียนจะกำำ�หนดให้้เป็็นวัันที่ทุ่� กุ คนในโรงเรีียนจะต้้องแต่่งกายด้้วยชุุดพลศึึกษาและ
ชุุดกีีฬาอยู่่� ๑ วััน ส่่วนจะเป็็นวัันใดนั้้�นโรงเรีียนจะกำำ�หนดเป็็นภาคเรีียนๆไป
๓.	ห้้ามนัักเรีียนใช้้ชุุดกีีฬาของสถาบัันอื่่�นมาสวมใส่่เพื่่�อเรีียนในชั่่�วโมงพลศึึกษา
๔.	ชุุดกีีฬาให้้นัักเรีียนปััก ชื่่�อ-นามสกุุล ไว้้ที่่�หน้้าอกเสื้้�อ ด้้านขวามืือเพื่่�อป้้องกัันการสููญหายและเพื่่�อให้้
ครููจดจำำ�ชื่่�อนัักเรีียนได้้
๕.	ชุุดพลศึึกษาให้้ใส่่เฉพาะชั่่ว� โมงพลศึึกษาเท่่านั้้�น ยกเว้้นหากมีีกิจิ กรรมที่่�ต้อ้ งใส่่ชุดุ พลศึึกษา เพื่่�อทำำ�
กิิจกรรมพิิเศษนั้้�น
๖. ห้้ามดััดแปลง หรืือเปลี่่�ยนรููปแบบชุุดพลศึึกษา ชุุดกีีฬา โดยเด็็ดขาด

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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กิิจกรรมหน้้าเสาธง
เพลงชาติิ ไทย
***	ประเทศไทย รวมเลืือดเนื้้�อ ชาติิเชื้้�อไทย เป็็นประชารััฐ ไผทของไทยทุุกส่่วน
	อยู่่�ดำำ�รงคงไว้้ได้้ทั้้�งมวล ด้้วยไทยล้้วนหมาย รัักสามััคคีี ไทยนี้้�รัักสงบ แต่่ถึึงรบไม่่ขลาด
เอกราชจะไม่่ให้้ใครข่่มขี่่� สละเลืือดทุุกหยาดเป็็นชาติิพลีี เถลิิงประเทศ ชาติิไทย ทวีี มีีชััย ชโย

บทสวดมนต์์ ไหว้้พระ
อะระหัังสััมมา สััมพุุทโธภะคะวา พุุทธัังภะคะวัันตััง อะภิิวาเทมิิ (กราบ)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธััมโม ธััมมััง นะมะสามิิ (กราบ)
	สุุปะฏิิปัันโน ภะคะวะโต สาวะกะสัังโฆสัังฆัังนะมามิิ (กราบ ๓ ครั้้�ง)

คำำ�แผ่่เมตตตา
	สััพเพ สััตตา		
อะเวราโหนตุุ		
	อััพยาปััชฌาโหนตุุ
อะนีีฆาโหนตุุ		
	สุุขีี อััตตานััง ปะริิหะรัันตุุ

(สััตว์์ทั้้�งหลายที่่�เป็็นเพื่่�อนทุุกข์์ เกิิดแก่่เจ็็บตายด้้วยกัันทั้้�งหมดทั้้�งสิ้้�น)
(จงเป็็นสุุขเป็็นสุุขเถิิด อย่่าได้้มีีเวรแก่่กัันและกัันเลย)
(จงเป็็นสุุขเป็็นสุุขเถิิด อย่่าได้้เบีียดเบีียนซึ่่�งกัันและกัันเลย)
(จงเป็็นสุุขเป็็นสุุขเถิิด อย่่าได้้มีีความทุุกข์์กายทุุกข์์ใจเลย)
(จงมีีแต่่ความสุุขกายสุุขใจ รัักษาตนให้้พ้้นจากทุุกข์์ภััยทั้้�งสิ้้�นเถิิด)
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คำำ�ปฏิิญาณตนของนัักเรีียน
(กล่่าวค่่านิิยมพื้้�นฐาน ๑๒ ประการ)
		
หนึ่่�งรัักชาติิ ศาสนา พระมหากษััตริิย์์ 		
สองซื่่�อสััตย์์ เสีียสละ อดทนได้้
สามกตััญญูู พ่่อแม่่ สุุดหััวใจ 			สี่่�มุ่่�งใฝ่่ เล่่าเรีียน เพีียรวิิชา
	ห้้ารัักษา วััฒนธรรม ประจำำ�ชาติิ 			
หกไม่่ขาด ศีีลธรรม ศาสนา
เจ็็ดเรีียนรู้้� อธิิปไตย ของประชา 			
แปดรัักษา วิินััย กฎหมายไทย
เก้้าปฏิิบัติั ิ ตามพระราชดำำ�รััส 			สิิบไม่่ขาด พอเพีียง เลี้้�ยงชีีพได้้
	สิิบเอ็็ดต้้องเข้้มแข็็ง ทั้้�งกายใจ 			สิิบสองไซร้้ คิิดอะไร ให้้ส่่วนรวม

กล่่าวเอกลัักษณ์์
สิ่่�งแวดล้้อมสวยเด่่น เน้้นวิิชาการ สืืบสานคุุณธรรม

กล่่าวอััตลัักษณ์์
ลููกพระเกี้้�ยวน้้อย สุุภาพอ่่อนน้้อม เพีียบพร้้อมคุุณธรรม

กล่่าวคำำ�ขวััญประจำำ�โรงเรีียน
เรีียนดีี มีีวิินััย ใฝ่่คุุณธรรม นำำ�สัังคม นิิยมกีีฬา

(ครููเวรประจำำ�วัันพบปะกัับนัักเรีียน เพื่่�อแจ้้งข่่าวสารข้้อมููล ฯลฯ)

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาปี ๒๕๒๒
โดยที่่�เป็็นการสมควรปรัับปรุุงประกาศกระทรวงศึึกษาธิิการเรื่่�องผู้้�ปกครองนัักเรีียนให้้เหมาะสมยิ่่�งขึ้้�น
ฉะนั้้�นอาศััยอำำ�นาจตามความในข้้อ๒๓ แห่่งประกาศของคณะปฏิิวััติิฉบัับที่่� ๒๑๖ ลงวัันที่่� ๒๙ กัันยายน ๒๕๑๕
จึึงให้้ยกเว้้นประกาศกระทรวงศึึกษาธิิการเรื่่�องผู้้�ปกครองนัักเรีียนลงวัันที่่� ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓ และ
ให้้ผู้้�ปกครองนัักเรีียนนัักศึึกษาระดัับต่ำำ��กว่่าปริิญญาตรีีในสถานศึึกษาของกระทรวงศึึกษาธิิการดัังนี้้�
๑. “ผู้้�ปกครอง” หมายความว่่าบุุคคลซึ่่�งรัับนัักเรีียนหรืือนัักศึึกษาไว้้ในความปกครองหรืืออุุปการะ
เลี้้�ยงดููหรืือบุุคคลที่่�นัักเรีียนนัักศึึกษานั้้�นอาศััยอยู่่�
๒. ให้้นัักเรีียนนัักศึึกษาที่่�กำำ�ลัังรัับการศึึกษาในหลัักสููตรระดัับ ปวส. ปกศ.สููง หรืือเทีียบเท่่าลงมา
ในสถานศึึกษาในสัังกััดหรืือในความควบคุุมดููแลของกระทรวงศึึกษาธิิการเว้้นแต่่การศึึกษาผู้้ใ� หญ่่มีผู้ี ป้� กครองตลอด
ระยะเวลาที่่�ศึึกษาอยู่่�
๓. ในวัันมอบตััวนัักเรีียนนัักศึึกษาให้้ผู้้�ปกครองมามอบตััวนัักเรีียนนัักศึึกษาที่่�สถานศึึกษาพร้้อมกัับ
ส่่งหลัักฐานเอกสารต่่าง ๆ ตามที่่�สถานศึึกษากำำ�หนดถ้้าผู้้�ปกครองไม่่อาจมามอบตััวนัักเรีียนได้้ตามกำำ�หนดให้้
ผู้้�ปกครองตกลงกัับหััวหน้้าสถานศึึกษากำำ�หนดวัันมอบตััวนัักเรีียนนัักศึึกษาใหม่่
๔. ผู้้�ปกครองอาจต้้องร่่วมมืือกัับสถานศึึกษาเพื่่�อควบคุุมความประพฤติิและการศึึกษาเล่่าเรีียนโดยให้้
นัักเรีียนนัักศึึกษาแต่่งกายแต่่งเครื่่�องแบบประพฤติิตนตามระเบีียบข้้อบัังคัับหรืือคำำ�สั่่�งของสถานศึึกษาหรืือของ
กระทรวงศึึกษาธิิการหรืือตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
๕. ผู้้�ปกครองควรติิดต่่อกัับสถานศึึกษาอยู่่�เสมอเพื่่�อจะได้้ทราบปััญหาต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับการศึึกษาของ
นัักเรีียนนัักศึึกษาและจะได้้ช่่วยสถานศึึกษาแก้้ไขปััญหานั้้�น ๆ
่� หรืือความเป็็นผู้้ป� กครองสิ้้น� สุุดลงด้้วยประการใด ๆ ให้้ผู้้ป� กครองแจ้้งสถานศึึกษา
๖. เมื่่อ� ผู้้ป� กครองย้้ายที่อยู่่�
ทราบ (แจ้้งฝ่่ายแนะแนวและฝ่่ายปกครอง)
๗. สำำ�หรัับนัักเรีียนนัักศึึกษาที่่�รัับการศึึกษาอยู่่�ในสถานศึึกษาแล้้วให้้สถานศึึกษาตรวจสอบติิดตาม
หลัักฐานการเป็็นผู้้�ปกครองนัักเรีียนนัักศึึกษาหากเห็็นว่่านัักเรีียนนัักศึึกษาคนไหนไม่่มีีผู้้�ปกครองหรืือมีีผู้้�ปกครอง
ไม่่เหมาะสมก็็ให้้สถานศึึกษาดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามประกาศนี้้�
		ประกาศณวัันที่่� ๑๒ กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. ๒๕๒๒
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(ลงชื่่�อ) ก่่อ สวััสดิ์์�พาณิิชย์์
(นายก่่อ สวััสดิ์์�พาณิิชย์์)
รััฐมนตรีีช่่วยว่่าการ ปฏิิบััติิราชการแทน
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงศึึกษาธิิการ
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กฎกระทรวง
ก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรม
ในการแนะแนวให้ค�ำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๘
	อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
	ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
		
“กิจกรรมในการแนะแนว” หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการแนะแนวการให้ค�ำปรึกษา
และฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสมความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยแก่นักเรียน
นักศึกษาและผู้ปกครอง
		
“นักเรียนหรือนักศึกษาที่เสี่ยงต่อการกระท�ำผิด” หมายความว่า นักเรียนหรือนักศึกษาที่มี
ลักษณะดังต่อไปนี้
		
(๑)	ประพฤติตนไม่สมควรกับสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา
		
(๒)	ประกอบอาชีพในทางผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี
		
(๓) คบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักน�ำไปในทางกระท�ำผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรม
อันดีหรือ
		
(๔)	อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักน�ำไปในทางเสียหาย
	ข้อ ๒ ให้โรงเรียนและสถานศึกษาจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้ค�ำปรึกษาและ
ฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ทั้งนี้ ตามระดับของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
	ข้อ ๓ ให้โรงเรียนและสถานศึกษามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
		
(๑) พัฒนาระบบงานแนะแนวทีจ่ ะช่วยเหลือดแู ลนักเรียนและนักศึกษาเป็นรายบุคคลพร้อมทัง้
ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีบทบาทในการแนะแนว รู้จักและเข้าใจผู้เรียน สามารถค้นพบและจัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน และใหค้ �ำปรึกษาดา้ นการด�ำรงชีวติ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการศึกษาต่อและการมีงานท�ำ
ทั้งนี้ ให้มีระบบข้อมูลตั้งแต่แรกเข้าเพื่อติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษา
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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(๒) ส�ำรวจ เฝ้าระวัง และติดตามนักเรียนและนักศึกษาทีเ่ สีย่ งต่อการกระท�ำผิดเพื่อจัดกิจกรรม
ในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
		
(๓) แจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนและนักศึกษาทีเ่ สีย่ งต่อการกระท�ำผิดได้ทราบถึงพฤติกรรม
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้ อาจก�ำหนดให้นักเรียนหรือนักศึกษาดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรม
		
(๔) จัดให้มีมาตรการส่งเสริมความปลอดภัย ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรง โดยมี
แผนงาน ผู้รับผิดชอบ และการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
		
(๕) สนับสนุนให้ผู้ปกครองและชุมชนมีสว่ นร่วมรับผิดชอบในการส่งเสริมความประพฤติและ
ความปลอดภัยของนักเรียน และนักศึกษา
		
(๖) จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อส่วนราชการ
ต้นสังกัดอย่างน้อยปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง
		

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(ลงชื่่�อ) จาตุุรนต์์ ฉายแสง
(นายจาตุุรนต์์ ฉายแสง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว
ให้ค�ำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม
ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยแก่นกั เรียนและนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไขทีก่ �ำหนด
ในกฎกระทรวง จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ก�ำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
	อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง เด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
อันเป็นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบ
กับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
	ข้อ ๑ นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้
		
(๑) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน
		
(๒) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน
		
(๓)	พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
		
(๔) ซื้อ จ�ำหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด
		
(๕) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น
		
(๖) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท�ำร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระท�ำการใด ๆ อันน่าจะก่อให้
เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
		
(๗) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
		
(๘) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
		
(๙)	ออกนอกสถานที่พกั เวลากลางคืน เพื่อเทีย่ วเตร่หรือรวมกลุม่ อันเป็นการสรา้ งความเดือด
ร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
	ข้อ ๒ ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาก�ำหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้
			

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(ลงชื่่�อ)

จาตุุรนต์์ ฉายแสง
(นายจาตุุรนต์์ ฉายแสง)
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงศึึกษาธิิการ

โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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ระเบีียบ
โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
ว่่าด้้วยการเลืือกตั้้�งคณะกรรมการสภานัักเรีียน พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิม และสนองโนบายของรััฐบาล เกี่่�ยวกัับการปกครองในระบอบประชาธิิปไตยอัันมีี
พระมหากษััตริิย์์ทรงเป็็นประมุุข ให้้เกิิดขึ้้�นในโรงเรีียน ตลอดจนเป็็นการพััฒนานัักเรีียนให้้เป็็นผู้้�นำำ�ในขั้้�นต้้น
และจะเป็็นพลเมืืองดีีของประเทศชาติิในอนาคต โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีีจึึงเห็็นควรวาง
ระเบีียบว่่าด้้วยการเลืือกตั้้�งคณะกรรมการนัักเรีียนขึ้้�น เพื่่�อให้้ครูู นัักเรีียน ถืือปฏิบัิ ัติิดัังต่่อไปนี้้�คืือ
	ข้้อ ๑ ระเบีียบนี้้�ให้้ชื่่�อว่่า “ระเบีียบโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีีว่า่ ด้้วย การเลืือกตั้้ง�
คณะกรรมการสภานัักเรีียน พ.ศ.๒๕๕๘”
	ข้้อ ๒ ให้้ใช้้ระเบีียบนี้้�ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
	ข้้อ ๓ นัักเรีียน หมายความว่่า นัักเรีียนโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
		
ครูู หมายความว่่า ข้้าราชการครููที่่ปฏิ
� บัิ ติั หิ น้้าที่่ใ� นโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
		
พรรค หมายความว่่า คณะหรืือกลุ่่�มนัักเรีียนที่่�มีีแนวคิิดและนโยบายเดีียวกัันหรืือคล้้ายกััน
		
สภานัักเรีียน หมายความว่่า ผู้้�แทนห้้องของนัักเรีียนทั้้�งหมดที่่�ได้้รัับการเลืือกตั้้�ง
		
คณะกรรมการสภานัักเรีียน หมายความว่่า คณะกรรมการที่่�ประกอบด้้วยประธานนัักเรีียน
รองประธานนัักเรีียน เหรััญญิิก ปฏิิคม กีีฬา (หััวหน้้าคณะสีี) ตััวแทนห้้อง กิิจกรรม สวััสดิิการ วิิชาการ ปกครอง
กิิจการพิิเศษ เลขานุุการ และอื่่�น ๆ โดยให้้มีีผู้้�ช่่วยได้้ตำำ�แหน่่งละ ๑ คน
		
ครููที่่�ปรึึกษา หมายความว่่า ครููที่่�ได้้รัับคำำ�สั่่�งให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นครููที่่�ปรึึกษาสภานัักเรีียนและ
คณะกรรมการนัักเรีียน

หมวด ๑ การจััดตั้้�งและการจดทะเบีียนพรรค

	ข้้อ ๔ ผู้้ที่� เ่� ป็็นนัักเรีียนมีีจำำ�นวนตั้้ง� แต่่ ๑๕ คนขึ้้น� ไป อาจรวมกัันเป็็นผู้้ริ� เิ ริ่่ม� จััดตั้้ง� พรรค ซึ่่ง� มีีแนวนโยบาย
ไม่่ขััดต่่อระเบีียบของโรงเรีียน ความสงบเรีียบร้้อยและศีีลธรรม เมื่่�อมีีจำำ�นวนผู้้�เข้้าสมััครเข้้าเป็็นสมาชิิกรวมกัับ
จำำ�นวนผู้้�ริิเริ่่�มจััดตั้้�งพรรคแล้้วไม่่น้้อยกว่่า ๑๐๐ คน ย่่อมตั้้�งพรรคได้้ โดยจดทะเบีียนต่่อฝ่่ายบริิหารบริิหารกิิจการ
นัักเรีียนของโรงเรีียน
	ข้้อ ๕	ก่่อนดำำ�เนิินการเชิิญชวนผู้้อื่่� น� เป็็นสมาชิิก ให้้คณะผู้้ริ� เิ ริ่่ม� จััดตั้้ง� พรรคทำำ�หนัังสืือแจ้้งต่่อฝ่า่ ยบริิหาร
กิิจการนัักเรีียน หนัังสืือที่่�แจ้้งต่่อฝ่่ายบริิหารกิิจการนัักเรีียน อย่่างน้้อยต้้องมีีรายการดัังนี้้�
		
๑.	ชื่่�อพรรค
		
๒. นโยบายพรรค
		
๓. เครื่่�องหมายพรรค (ถ้้ามีี)
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๔.	ชื่่�อหััวหน้้าพรรค รองหััวหน้้าพรรค สมาชิิกพรรค ครููที่่�ปรึึกษาพรรค จำำ�นวน ๒ - ๓ คน
พร้้อมด้้วยสมาชิิกพรรค
	ข้้อ ๖	นัักเรีียนควรเป็็นสมาชิิกสัังกััดพรรคใดพรรคหนึ่่�งและสมาชิิกภาพของสมาชิิกพรรคจะสิ้้น� สุุดลงเมื่่อ�
		
๑. ตาย
		
๒. ลาออกจากสถานศึึกษา
		
๓. โรงเรีียนมีีคำำ�สั่่�งให้้ยุุบเลิิกพรรค
		
๔. เมื่่�อสภานัักเรีียนหมดวาระลง
	ข้้อ ๗ การดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่อไป หลัังจากจดทะเบีียนพรรคแล้้ว ให้้กระทำำ�โดยที่่�ประชุุมพรรค
		
๑. การเปลี่่�ยนแปลงนโยบายพรรค
		
๒. การเลืือกตั้้�งหััวหน้้าพรรค หรืือคณะกรรมการพรรค
		
๓.	กิิจกรรมอื่่�นๆตามที่่�โรงเรีียนมอบหมาย เช่่น หาเสีียง แถลงนโยบายของพรรค เป็็นต้้น
	ข้้อ ๘	พรรคย่่อมเลิิกด้้วยเหตุุผลใดเหตุุผลหนึ่่�ง ดัังต่่อไปนี้้�
		
๑.	มีีคำำ�สั่่�งโรงเรีียนให้้ยุุบเลิิกพรรค
		
๒. คณะผู้้�ริิเริ่่�มจััดตั้้�งมีีมติิให้้ยุุบพรรค
		
๓. เมื่่�อสภานัักเรีียนหมดวาระลง

หมวด ๒ การเลืือกตั้้�ง

	ข้้อ ๙ (๑)	นัักเรีียนเป็็นผู้้�มีีสิิทธ์์ออกเสีียงเลืือกตั้้�งผู้้�แทนห้้อง จำำ�นวน ๑ คน ของห้้องเรีียนที่่�ตนสัังกััด
อยู่่� ผู้้�ที่่�ได้้รัับเลืือกเป็็นผู้้�แทนห้้องอาจจะเป็็นหััวหน้้าห้้องหรืือรองหััวหน้้าห้้องก็็ได้้
		
(๒)	นัักเรีียนทุุกคนมีีสิทธิ์์�ออ
ิ
กเสีียงเลืือกตั้้ง� พรรค เพีียงพรรคเดีียว (๑ สิิทธิ์์� ๑ เสีียง) เพื่่�อสรรหา
ประธาน และคณะกรรมการนัักเรีียน (หััวหน้้าพรรค เป็็นประธานนัักเรีียนโดยตำำ�แหน่่งและรองหััวหน้้าพรรค
เป็็นรองประธานนัักเรีียนโดยตำำ�แหน่่ง) โดยใช้้เครื่่อ� งลงคะแนนแบบอิิเล็็กทรอนิิค จากสำำ�นักั งานคณะกรรมการการ
เลืือกตั้้�งประจำำ�จัังหวััดอุุดรธานีี
	ข้้อ ๑๐ ให้้รองผู้้อำ� ำ�นวยการฝ่่ายบริิหารกิิจการนัักเรีียน ตั้้ง� คณะกรรมการขึ้้น� มาคณะหนึ่่�ง เพื่่�อดำำ�เนิินการ
เลืือกตั้้�งให้้เสร็็จภายในเดืือนพฤษภาคมของทุุกปีี
	ข้้อ ๑๑ ให้้รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารกิิจการนัักเรีียนพิิจารณาคััดเลืือกครููเป็็นครููที่่�ปรึึกษา จำำ�นวน
๕ คน และเสนอรายชื่่�อให้้ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนแต่่งตั้้�งต่่อไป

หมวด ๓ สภานัักเรีียน

	ข้้อ ๑๒	พรรคที่่�ได้้รัับเสีียงข้้างมาก (เสีียงเกิินกึ่่�งหนึ่่�ง) สรรหาประธานนัักเรีียน รองประธานนัักเรีียน
๔ คน และให้้ประธานนัักเรีียนจััดตั้้�งคณะกรรมการนัักเรีียน จำำ�นวนไม่่เกิิน ๑๐๐ คน เสนอต่่อฝ่่ายบริิหารกิิจการ
นัักเรีียนให้้ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนแต่่งตั้้�งต่่อไป
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	ข้้อ ๑๓ สภานัักเรีียนประกอบด้้วยผู้้แ� ทนห้้องที่ไ่� ด้้รัับเลืือกตั้้ง� ทั้้�งหมด และ คณะกรรมการนัักเรีียน จำำ�นวน
ไม่่เกิิน ๑๐๐ คน
	ข้้อ ๑๔ ให้้มีีการประชุุมสภานัักเรีียนภายใน ๗ วััน ภายหลัังการเลืือกตั้้�ง โดยให้้ครููที่่�ปรึึกษาพิิจารณา
เลืือกตั้้�งประธานสภาชั่่�วคราว เพื่่�อจััดให้้มีีการเลืือกตั้้�งประธานสภา ๑ คน และรองประธานสภา ๒ คน ซึ่่�ง
ประธานสภาและรองประธานสภาต้้องได้้รัับเลืือกด้้วยเสีียงข้้างมากในที่่�ประชุุม
	ข้้อ ๑๕	พรรคที่่�ได้้รัับเสีียงข้้างน้้อย ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบการทำำ�งานของคณะกรรมการนัักเรีียน
	ข้้อ ๑๖ สภานัักเรีียนมีีวาระ ๑ ปีีการศึึกษา เมื่่�อหมดวาระจะต้้องจััดให้้มีีการเลืือกตั้้�งใหม่่

หมวด ๔ บทบาทและหน้้าที่่�ของคณะกรรมการสภานัักเรีียน

	ข้้อ ๑๗ เป็็นผู้้�แทนนัักเรีียนในการทำำ�กิิจกรรมต่่างๆร่่วมกัับครูู
	ข้้อ ๑๘ ให้้ความร่่วมมืือและประสานงานระหว่่างนัักเรีียนกัับฝ่่าย กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้� งานของโรงเรีียน
	ข้้อ ๑๙ สนัับสนุุนส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนประพฤติิ ปฏิิบััติิตามระเบีียบแบบแผนของโรงเรีียนและสัังคม
	ข้้อ ๒๐ ให้้ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับการจััดกิิจกรรมนัักเรีียนด้้านต่่างๆ ของโรงเรีียน
	ข้้อ ๒๑	กิิจกรรมอื่่�น ๆ ตามที่่�โรงเรีียนมอบหมาย

หมวด ๕ การสิ้้�นสุุดสถานภาพของกรรมการนัักเรีียน

	ข้้อ ๒๒ กรรมการนัักเรีียนสิ้้�นสุุดลงเมื่่�อ
		
๑. ตาย
		
๒. ลาออก ต้้องแสดงความจำำ�นงต่่อครููที่่�ปรึึกษาเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
		
๓. เมื่่อปฏิ
� บัิ ติั ติ นไม่่เหมาะสมกัับการเป็็นคณะกรรมการนัักเรีียน คณะกรรมการนัักเรีียนมีีมติิ
๒ ใน ๓ ให้้พ้้นสภาพ
		
๔. เมื่่�อสภานัักเรีียนหมดวาระ
		
๕. เมื่่�อจบการศึึกษา
		
๖. โรงเรีียนมีีคำำ�สั่่�งให้้ยุุบสภานัักเรีียน

หมวด ๖ การประชุุมของคณะกรรมการสภานัักเรีียน

	ข้้อ ๒๓ การประชุุมคณะกรรมการนัักเรีียนมีี ๒ ประเภท
		
๑. การประชุุมสามััญ ให้้คณะกรรมการนัักเรีียนจััดให้้มีีการประชุุมเพื่่�อบริิหารงานทุุกเดืือน
		
๒.	ประประชุุมวิิสามััญ เมื่่�อมีีเหตุุการณ์์เร่่งด่่วน เพื่่�อประโยชน์์ของโรงเรีียน ให้้ประธาน
คณะกรรมการนัักเรีียนมีีอำำ�นาจเรีียกประชุุมได้้
	ข้้อ ๒๔ ในการประชุุมแต่่ละครั้้ง� ให้้ประธานนัักเรีียน เป็็นประธานในที่ป่� ระชุุม ถ้้าประธานนัักเรีียนไม่่อยู่่�
ให้้รองประธานนัักเรีียนทำำ�หน้้าที่่�แทน
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	ข้้อ ๒๕ ในการประชุุมแต่่ละครั้้�งจะต้้องมีีคณะกรรมการสภานัักเรีียนเข้้าประชุุม ๒ ใน ๓ ของทั้้�งหมด
จึึงจะถืือว่่าครบองค์์ประชุุม
	ข้้อ ๒๖ การลงมติิในที่่�ประชุุมให้้ถืือเสีียงข้้างมาก
	ข้้อ ๒๗ ในการประชุุมแต่่ละครั้้�ง ต้้องมีีครููที่่�ปรึึกษาเข้้าร่่วมประชุุมอย่่างน้้อย ๓ คน
	ข้้อ ๒๘ ให้้ประธานนัักเรีียนทำำ�หนัังสืือขออนุุญาตจััดการประชุุมพร้้อมแนบระเบีียบวาระการประชุุม
เสนอผู้้ช่� ่วยผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ายบริิหารกิิจการนัักเรีียน ก่่อนการประชุุม ๓ วััน
	ข้้อ ๒๙ การประชุุ ม ทุุ ก ครั้้� ง ต้้องมีี ก ารบัั น ทึึ ก การประชุุ ม เป็็ น ลายลัั ก ษณ์์ อัั ก ษร และนำำ� เสนอต่่ อ
รองผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ายบริิหารกิิจการนัักเรีียน ก่่อนการประชุุม ๓ วััน
	ข้้อ ๓๐ ครููที่่�ปรึึกษา และฝ่่ายบริิหารกิิจการนัักเรีียนมีีอำ�ำ นาจระงัับหรืือยัับยั้้�งกิิจกรรมต่่าง ๆ ของ
คณะกรรมการนัักเรีียนเมื่่�อเห็็นว่่ากิิจกรรมนั้้�นไม่่เป็็นการสมควร

บทเฉพาะกาล

	ข้้อ ๓๑ ให้้มีีการเลืือกตั้้�งสภานัักเรีียนภายใน ๒ สััปดาห์์ หลัังจากเปิิกภาคเรีียนที่่� ๑ ปีีการศึึกษา ๒๕๖๒
	ข้้อ ๓๒ เมื่่อมี
� สี ภานัักเรีียนและคณะกรรมการสภานัักเรีียนให้้บทเฉพาะการนี้้�สิ้้น� สุุดลง ให้้รองผู้้อำ� ำ�นวยการ
ฝ่่ายบริิหารกิิจการนัักเรีียน เป็็นผู้้�รัักษาการให้้เป็็นไปตามระเบีียบนี้้�

(ลงชื่่�อ) อนัันต์์ศัักดิ์์� ภููพลผััน
(นายอนัันต์์ศัักดิ์์� ภููพลผััน)
ผู้้�อำ�ำ นวยการโรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษาพััฒนาการ อุุดรธานีี
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