เพลงมาร์ชโรงเรียนวังไพรวิทยาคม
คำร้อง/ทำนอง คำร้อง/ทำนอง ชูเกียรติ วงศ์วรรณ
โรงเรียนวังไพรวิทยำคม
น่ำชื่นชมกลมเกลียวเขียวเหลืองงำม
มะค่ำโมงยืนทะนงทุกยำง
แผ่ร่มเงำป้องภัยให้ลูก ว.พ
เป็นแหล่งควำมรู้คู่ชุมชน
เรำสร้ำงคน สร้ำงฝันและเฝ้ำรอ
รอวันที่ดอกบำนสำนถักทอ
ลูก ว.พ ทุกคนถึงวันฝันใฝ่
ปัญญำ โลกัสสมิ ปัชโชโต
“ปัญญำเป็นแสงสว่ำงโลกสดใส”
ควำมรู้คู่คุณธรรมนำจิตใจ
สร้ำงเรำไซร์ให้เป็นคนโดยสมบูรณ์
เป็นดั่งเทียนชี้ส่องแสงนำทำง
ครู อำจำรย์คอยแผ้วถำง เกื้อกูล
เพือ่ ควำมรู้ให้งอกงำมเพิ่มพู
เป็นศูนย์รวมใจวังไพรวิทยำคม
โรงเรียนวังไพรวิทยำคม
(ซ้ำ) **

สารจาก...ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ท่านผู้ปกครองที่เครารพทุกท่าน ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ
ผู้ปกครองทุกท่านที่ตระหนักถึงความสาคัญของการให้การศึกษาแก่บุตร
หลานเพื่อให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ การให้การศึกษาถือเป็น
มรดกอันลาค่าที่พ่อแม่หยิบยื่นให้แก่เขา ขอต้อนรับนักเรียนทุกคน ที่มี
โอกาสเข้ามาศึกษาที่สถานศึกษาแห่งนี ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจา
ตาบล ที่เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้
ชุมชน อุปกรณ์การเรียน อาคารสถานที่พร้อม บุคลากรมีคุณภาพ และ
องค์ประกอบสาคัญหลายประการ แต่ละองค์สาคัญยิ่ง
และองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดคือตัวนักเรียนเอง ฉะนันนักเรียนจะต้อง
ได้รับการพัฒนาทุกด้านทังด้านความประพฤติและด้านความรู้ เพื่อให้เป็น
คนดี เป็นคนเก่ง และสามารถดารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ซึ่งนักเรียนจะได้รับประสบการณ์จากโรงเรียนแห่งนีโรงเรียนวังไพร
วิทยาคมมีความสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
ขอแสดงความชื่นชมกับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา
สถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้าตามลาดับ ทังด้านการพัฒนาตนเองของครูที่ก้าวสู่วิทยฐานะที่สูงขึน
และที่สาคัญด้านผลผลิต อันหมายถึงความสาเร็จของนักเรียนโรงเรียนวังไพรวิทยาคมทุกรุ่นได้สร้าง
ชื่อเสียงแก่สถานศึกษาเป็นที่ประจักษ์ สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทาให้กระทบต่อ
สังคม วัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมากสถานศึกษาจาเป็นต้องปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน เพื่อทา
หน้าที่จัดการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ งานจัดการศึกษาเป็นงานละเอียดอ่อน เป็นงานหนัก
งานใหญ่ งานสร้างคนสร้างชาติ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความรักความเมตตาและความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย ทังสังคม ชุมชน ผู้ปกครองต้องเข้ามารับผิดชอบด้วยเช่นกัน
ผมและคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานทุกท่านขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวังไพรวิทยาคม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของลูกหลานให้ได้
มาตรฐาน ตามความคาดหวังที่ทุกฝ่ายปารถนาตลอดไป

(นายพรหมณ์ เชือรอด)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน

สาส์นผู้อานวยการ
ในปีกำรศึกษำ 2564 นี้ โรงเรียนวังไพรวิทยำคม โรงเรียนในโครงกำรกอง
ทุนกำรศึกษำ รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงกำรพระรำชดำริ ฯ กำรจัดกำร
ศึกษำของโรงเรียนกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงของโรงเรียนกองทุนกำรศึกษำ
“สร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง” โดยน้อมนำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลกรณ- บดินทรเทพยวรำงกูร ที่มีพระ
รำชประสงค์ในกำรที่จะสร้ำงคนไทยให้พร้อมด้วคุณลักษณะ 4 ประกำร คือ
1.มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2.มีพนื้ ฐำนชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง 3.มีอำชีพ มีงำน
ทำ 4.เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัยมีกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ด้ำนวิชำกำร
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนบุคลำกร ให้มีคณ
ุ ภำพตำม
มำตรฐำน ภำยใต้ วิสยั ทัศน์ของโรงเรียน “ ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม ควำมรู้โดยยึดหลักหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ครูมีควำมเป็นมืออำชีพ บริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำร
เรียนรู้ “ จะเห็นได้ว่ำโรงเรียนมีกำรเปลีย่ นแปลงและพัฒนำคุณภำพจนเป็นที่ประจักษ์ และควำมต้องกำรของ
ผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียนจึงต้องสร้ำงเครือข่ำยผู้ปกครอง เพื่อให้ผปู้ กครองหรือหน่วยงำนภำครัฐ/เอกชนต่ำง ๆ
ได้หันมำสนใจและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับโรงเรียนมำกขึ้น ด้วยเหตุนี้โรงเรียนมีควำมมุง่ มั่นที่จะ
พัฒนำให้เป็นสถำนศึกษำที่มีเอกลักษณ์และเป็นรูปแบบของตนเองเพื่อมุ่งสู่กำรเป็นสถำนศึกษำทั้งด้ำนปริมำณและ
คุณภำพ โดยกำรจัดกำรศึกษำรองรับเด็กทุกเพศ ทุกวัย และให้โอกำสแก่ทุกคน โดยใช้หลักธรรมำภิบำลและนำ
แนวทำงนโยบำยแห่งรัฐมำเป็นกรอบในกำรดำเนินงำน และปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ ระบบกำรทำงำนที่
รวดเร็ว มีควำมคล่องตัวผ่ำนระบบไอซีที (ICT) สำรสนเทศ ในปีนี้โรงเรียนพัฒนำ Website ให้ทันสมัย
สวยงำม เอื้อต่อกำรใช้ประโยชน์ และทุกภำคส่วนและสังคมสำมำรถเข้ำถึงรวมทั้งเป็นช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำร
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่ำงโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงำน อื่น ๆ
แม้ในปีนี้อยู่ในภำวะสถำนกำรณ์วิกฤตโควิด-19 โรงเรียนตระหนักถึง ควำมสำคัญในกำรดูแลนักเรียน
ผู้ปกครอง ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จึงจำเป็นต้องวำงแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยใต้สถำนกำรณ์
วิกฤตโควิด-19 โดยใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบปกติ กำรเรียนในชั้นเรียน (On-Site) และมี
กำร
ดำเนินกำรตำมมำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุข โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ศึกษำธิกำรจังหวัด
(กศจ.) และศูนย์ปฏิบัติกำรควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) ให้โรงเรียน สำมำรถเปิดเรียนได้ทั้งโรงเรียน
คู่มือนักเรียน เล่มนีโ้ รงเรียนมีจดุ ประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ทรำบกฎระเบียบ ข้อปฏิบตั ิต่ำงๆ ขอให้นักเรียน
ได้อ่ำนและทำควำมเข้ำใจในทุกเรือ่ ง เพื่อกำรปฏิบัติตนได้อย่ำงถูกต้อง จึงหวังว่ำคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนนักศึกษำเป็นอย่ำงยิ่ง
สุดท้ำยนีด้ ิฉันในนำมผู้บริหำร คณะครู และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ โรงเรียนวังไพรวิทยำคมขอกรำบ
ขอบพระคุณทุกท่ำนที่ให้ควำมไว้วำงใจในกำรจัดกำรศึกษำ และส่งบุตรหลำนมำเข้ำเรียน และโรงเรรยนคิดอยู่
เสมอว่ำ “ลูกของท่ำนคือลูกของเรำและลูกของเรำจะดี เก่ง มีควำมสุข และในโอกำสนี้ขออวยพรให้นักเรียนทุก
คนได้ศึกษำอยู่ในรั้ววังไพรฯ อย่ำงมีควำมสุข สำเร็จ กำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพตำมควำมมุ่งหวังทุกประกำร
ขอบคุณอย่างยิ่ง

( นำงวรรณวนำ พิทักษ์สงครำม )
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวังไพรวิทยำคม

คู่มือนักเรี ยน ผูป้ กครองและครู
โรงเรี ยนวังไพรวิทยาคม
ปี การศึกษา ๒๕๖๔
ทีป่ รึกษา
นายพรหมณ์ เชื้ อรอด
นายสากล ยนต์สาอางค์
นายคณาธิป การสิ งห์
นางวรรณวนา พิทกั ษ์สงคราม
ข้ อมูล
นางสาวปาริ ษา นาคะ
นางสาวนิตย์ธีรา ธีราลักษณ์สกุล
นางสุ ดารัตน์ อ้นใจ
นางสาวมัณฑนา ศิริชยั

คานา

คู่มือนักเรี ยน ผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนวังไพรวิทยาคมจัดทา
ขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางให้นกั เรี ยน ผูป้ กครอง และครู โรงเรี ยนวังไพร
วิทยาคมองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารโรงเรี ยน ได้ศึกษาและ
ถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรี ยน และ
เป็ นเอกสารสาหรับผูป้ กครองได้ศึกษาการบริ หารงาน สวัสดิการต่างๆ
ที่นกั เรี ยนควรได้รับ เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนประสบความสาเร็ จใน
การศึกษาตามที่มุ่งหวังในการจัดการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนต้องมีความรู ้
ความเข้าใจในเรื่ องหลักสู ตร แผนการเรี ยนและการประเมินผล เพื่อจะ
ใช้ประกอบการพิจารณาเลือกเรี ยนด้วยตนเองได้ตามความรู ้
ความสามารถและความถนัดสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ และการ
ประกอบอาชีพในอนาคต
ขอขอบคุณทานผูป้ กครอง คณะครู ทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือใน
รู ปเล่ ม การศึกษาระเบียบแนวปฏิบตั ิและความร่ วมมือแนะนาอบรมส่ งสอนลูก
นางสาวปาริ ษา นาคะ ศิษย์ของเราให้เป็ นคนดี คนเก่ง อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
นายกิตติพศ อิ่มกลาง ประสบผลสาเร็ จในสิ่ งที่มุ่งหวัง และเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติสืบไป

ภาพ
นายณัฐพล เหลืองสอาด

คณะกรรมการจัดทา

อักษรชื่อย่อของโรงเรียนวังไพรวิทยาคม ชื่อ ว.พ.
คาขวัญของโรงเรียน

เรียนดี

สามัคคี

กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปรัชญาของโรงเรียน

ปัญญา โลกัสสมิ ปัชโชโต
“ปัญญาเป็นแสงสว่างของโลก”
สีประจาโรงเรียน

เขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์
เหลือง หมายถึง ความรู้ ความสามารถ

ต้นไม้ประจาโรงเรียน

ชื่อทั่วไป
มะค่ำโมง มะค่ำใหญ่
ชื่ออื่น
มะค่ำ (อีสำน) เขง เบง (เขมร-สุรินทร์), บิง (ชอง-จันทบุรี),
ปิ้น (ชำวบน-นครรำชสีมำ),มะค่ำโมง มะค่ำใหญ่(ภำคกลำง)มะค่ำหลวง มะค่ำหัวคำ
(ภำคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib
ถิ่นกาเนิด
ป่ำเบญจพรรณและป่ำดิบแล้งใกล้แหล่งน้ำ ทุกภำคของไทย ยกเว้นภาคใต้
ความสาคัญ พันธุ์ไม้พระรำชทำนเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดสุโขทัย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์
“เป็นโรงเรียนคุณธรรม ก้ำวทันเทคโนโลยี มีควำมรู้ มุ่งสู่ทักษะอำชีพ ครูมุ่งมั่นในกำร
ทำงำน ยึดหลักธรรมำภิบำล เชิดชูสถำบัน สืบสำนงำนพระรำชดำริ”
พันธกิจ
1. พัฒนำครู บุคลำกร และผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีจิตอำสำ
2. ส่งเสริม และพัฒนำ กำรจัดกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีอย่ำงมีคุณภำพ
3. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ และปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำด้ำนทักษะอำชีพ
4. ส่งเสริมกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำโดยยึดหลักธรรมำภิบำล
5. สืบสำนงำนพระรำชดำริ และปลูกฝังควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ให้บุคลำกร และ
ผู้เรียนในโรงเรียน
เป้าหมาย
1.สร้ำงเด็กดี มีคุณธรรม รักกำรทำงำน โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
2.จัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนอย่ำงมีคุณภำพด้วยเทคโนโลยี
3.บริหำรอย่ำงมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมำภิบำล
อัตลักษณ์
รับผิดชอบดี มีวินัย สุจริต จิตอาสา

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน
โรงเรียนวังไพรวิทยำคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษำแบบสหศึกษำ เปิดทำกำรสอนครั้งแรก
ในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น โดยอำศัยอำคำรหอประชุมของโรงเรียนบ้ำนไพรจิตรวิทยำเป็นสถำนที่
เรียนของนักเรียน มีนำยประพนธ์ ไพลดำ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยำคม ได้แต่งตั้ง
นำยสมปอง ปำนสุข อำจำรย์ ๒ ระดับ ๕โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยำคม เป็นผู้ประสำนงำนดูแล
โรงเรียนแทนนำยประพนธ์ ไพลดำ มีจำนวน ครู -อำจำรย์ จำนวน ๕ คน นักเรียนจำนวน๓๙ คน
ในปี พ.ศ.๒๕๓๔ นำยพรม เชื้อรอด ได้บริจำคที่ดิน จำนวน ๕๐ ไร่ เพื่อสร้ำงโรงเรียนใน
พื้นที่ในพระรำชดำริในเขตป่ำสงวนแห่งชำติซึ่งได้ขออนุญำตจำกกรมป่ำไม้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เรียบร้อยแล้ว ต่อมำได้มีกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนชั่วครำว ขนำด ๔ ห้องเรียนขึ้น โดยได้รับ
ควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนและคณะบุคคลต่ำงๆ ได้แก่คณะนักศึกษำจำกวิทยำลัยครูฉะเชิงเทรำ
ชมรมผู้ขับขี่โดยสำรเล็ก อำเภอวังน้ำเย็ น นำวำเอก ไพฑูลย์ ศรีเพ็ญ นำงกิมเอ็ง คงเจริญ นำย
อมรเวทย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ นำยสำคัญ กำรสิงห์ และ นำยชำญ ทองงำม เป็นผู้อุปถัมภ์
ให้กำรสนับสนุนอุปกรณ์กำรเรียนต่ำง ๆ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ย้ำยที่ทำกำรเรียนกำรสอนจำกหอประชุมโรงเรียนบ้ำนไพรจิตรวิทยำมำทำ
กำรเรียนกำรสอนที่อำคำรชั่วครำว โรงเรียนวังไพรวิทยำคม เลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๗ ตำบลวังใหม่
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดปรำจีนบุรี เปิดทำกำรสอนในระดับมัธยมศึกษำ ตอนต้น (ม.๑ – ม.๓)
มีนักเรียน จำนวน ๑๑๙ คน ต่อมำกรมสำมัญศึกษำได้อนุมัติงบประมำณ ก่อสร้ำงอำคำรเรียนแบบ
ถำวร ๒ หลัง โรงฝึกงำน ๑ อำคำร ห้องน้ำ ห้องส้วม ๒ หลัง บ้ำนพักครู ๒ หลัง บ้ำนพักภำรโรง
๑ หลัง พ.ศ. ๒๕๓๖ โรงเรียนวังไพรวิทยำคมได้รับคำสั่งจำกกรมสำมัญศึกษำ ให้จัดตั้งเป็นเอกเทศ
และได้เปิดทำกำรสอนในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ – ม.๖) แผนกำรเรียน วิทย์ – คณิต ในปี
พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อมำ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ กรมสำมัญศึกษำได้อนุมัติงบประมำณให้ก่อสร้ำงอำคำรเรียน
กึ่งถำวรอีก ๑ หลัง
ปัจจุบันโรงเรียนวังไพรวิทยำคม ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๑๑ ตำบลวังใหม่ อำเภอวัง
สมบูรณ์ จังหวัดสะแก้ว โทรศัพท์ ๐-๓๗๒๔-๗๕๓๑ มีมีบุคลำกรจำนวน 16 คน แบ่งเป็น ผู้บริหำร
1 คน ข้ำรำชกำรครู 12 คน ครูอัตรำจ้ำง 1 คน ครูธุรกำร 1 คน และพนักงำนบริกำร 1 คน มี
นักเรียนในปีกำรศึกษำ 256๔ จำนวน 2๕๘ คน โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และ
มัธ ยมศึกษำตอนปลำย ใน แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์ และทวิศึกษำ แผนกวิช ำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ทาเนียบผู้บริหาร
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อ-สกุล
นำยประพนธ์ ไพลดำ
นำยสมปอง ปำนสุข
นำยสมชำย อึ๊งประเสริฐ
ว่ำที่ร้อยตรีโจทย์ แดงจันทร์
นำยสุรศักดิ์ ศรณรินทร์
นำยประชุม เจริญมำก
นำยวิชัย ภำวะบุตร
นำงวรรณวนำ พิทักษ์สงครำม

ตาแหน่ง
ผู้อำนวยกำร
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยำคม
ครูใหญ่
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ

ปี พ.ศ.
๒๕๓๓-๒๕๓๕
๒๕๓๖-๒๕๔๘
๒๕๔๘ - ๒๕๕๑
๒๕๕๑-๒๕๕๒
๒๕๕๒-๒๕๕๔
๒๕๕๔-๒๕๕๕
๒๕๕๖-๒๕๕๘
๒๕๕๘-ปัจจุบัน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวังไพรวิทยาคม
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ชื่อ นำมสกุล
นำยพรหมณ์ เชื้อรอด
นำยคณำธิป กำรสิงห์
นำงภัทรนิดำ แสงรัตน์
นำยวีระ แจ้งโลก
นำยณัฐพงษ์ กำรสิงห์
นำยสำกล ยนต์สำอำงค์
นำยบัวเลียน บุญล้น
นำยจำลอง เจริญยิ่ง
นำงวรรณวนำ พิทักษ์สงครำม

ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมกำรผู้แทนครู
กรรมกำรผู้แทนศิษย์เก่ำ
กรรมกำรผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมกำรผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
กรรมกำรผู้แทนองค์กรศำสนำ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

นางวรรณวนา พิทกั ษ์ สงคราม

หัวหน้ าบริหารงาน ๔ ฝ่ าย

ฝ่ ายบริหารงานวิชาการ

นางสุ ดารัตน์ อ้ นใจ

ฝ่ ายบริหารงานบุคคล

ฝ่ ายบริหารงานงบประมาณ
งบประมาณ

นางสาวมัณฑนา ศิริชัย

นางสาวนิตย์ ธีรา ธีราลักษณ์ สกุล

ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป

นางสาวปาริษา นาคะ

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนวังไพรวิทยาคม ปีการศึกษา 2564
ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสุดารัตน์ อ้นใจ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นายองค์อาจ มานะต่อ

นางสาวธันย์ชนก เขามะหิงษ์

นางสาวณัฎฐา มูลปา

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาวนิตย์ธีรา ธีราลักษณ์สกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางภัทรนิดา แสงรัตน์

นางสาวศิริพร ศิรินิกร

นายณัฐพล เหลืองสอาด

นางสาวชญาภา สุวรรณโณ

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนวังไพรวิทยาคม ปีการศึกษา 2564
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวมัณฑนา ศิริชัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวอ่อนตา คนขยัน

นางสาวชญาภา สุวรรณโณ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวปาริษา นาคะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวนงนุช ปานาพุทธ

นายณัฐพล เหลืองสอาด

นายกิตติพศ อิ่มกลาง

บุคลากรอื่น

นายชูชาติ โชติมณีศักดิ์
นักการภารโรง

นางสาวชญาภา สุวรรณโณ
ครูธุรการ

อาคารสถานที่

พระพุทธรูปด้านหน้าโรงเรียน

อาคารอานวยการ

สนามยางฟุตซอล

สนามกีฬาวอลย์เลบอล
สนามเทนนิส

ศาลพระพรหมและ
ศาลพระภูมิหน้าโรงเรียน

อาคาร ข . ( ปาริชาติ )

เสาธงด้านหน้าอาคารเรียน ก.

หอประปา

อาคาร ก. (สุพรรณิการณ์)

อาคารกึ่งถาวร ๑ ห้องคณิตศาสตร์

อาคารกึ่งถาวร ๒ ห้องพระพุทธ

ห้องนาชาย

อาคารสถานที่

บ้านพักครูผู้ชาย

บ้านพักครูผู้หญิง

ลาน To Be

ตู้นาดื่ม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ศาลาเพื่อนใจ

โรงฝึกงาน

โรงจอดรถบ้านพักครู

เครื่องกองนา
โครงการกองทุนการศึกษา

ห้องนาชาย ม.ต้น

โรงอาหารเอืองผึง

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ระเบียบสถานศึกษาโรงเรียนวังไพรวิทยาคมฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
-------------------------------------------โดยที่กระทรวงศึกษำธิกำรได้มีคำสั่ งให้ ใช้หลักสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช ๒๕๕๑ กำหนดให้ ส ถำนศึกษำจัดทำหลั กเกณฑ์และแนวปฏิบัติในกำรวัดและ
ประเมิ น ผลกำรเรี ย นของสถำนศึ ก ษำเพื่ อ ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ ำ ยถื อ ปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น โดยที่
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศใช้หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช ๒๕๕๑ตั้งแต่ปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๓เป็ นต้น ไป จึ งกำหนดระเบียบว่ำด้ วย กำรวัดและประเมินผลกำรเรียน
ดังต่อไปนี้

หมวด ๑ บททั่วไป
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ ” ระเบียบสถำนศึกษำโรงเรียนวังไพรวิทยำคมฉบับปรับ ปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่ ำ ด้ ว ยกำรวัด และประเมิ นผลกำรเรีย นตำมหลั ก สู ต รกำรศึก ษำขั้ นพื้นฐำน
พุทธศักรำช ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ควบคู่กับหลั กสู ตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช ๒๕๕๑ และ
หลักสูตรสถำนศึกษำของโรงเรียนวังไพรวิทยำคม
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

หมวด ๒ หลักการวัดและประเมินผลการเรียน
ข้อ ๔ กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนให้เป็นไปตำมหลักกำรดังต่อไปนี้
๑) เป็นกำรวัดและประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนำผู้เรียน และตัดสินผลกำรเรียนเป็นกำรวัดและ
ประเมินผลด้วยวิธีกำรและเครื่องมือวัดที่หลำกหลำยเหมำะสมกับผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง ตำมสภำพ
จริงของสิ่งที่ต้องกำรวัดกำรวัดและประเมินผลต้องสอดคล้อง และครอบคลุมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่
กำหนดไว้ในหลักสูตรเป็นกำรวัดและประเมินผลที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียน ผู้ปกครองและครู มีส่วนร่วม
ในกำรวัดและประเมินผล
๒) เป็นกำรวัดและประเมินผลที่ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรับทรำบวิธีกำรเกณฑ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
กำรวัดและประเมินผลก่อนกำรเรียนรู้หรือทำกิจกรรม
๓) เป็นกำรวัดและประเมินผลที่เปิดโอกำสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับกำรวัดและ
ประเมินผลได้
ข้อ ๕ สถำนศึกษำต้องจัดให้มีกำรวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนกำรประเมินผลระดับ
สถำนศึกษำ
เพื่อตรวจสอบ ผลกำรพัฒนำของผู้เรียน

ข้อ ๖ สถำนศึกษำต้องจัดดำเนินกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน
เพื่อตัดสินกำรผ่ำนช่วงชั้น
ข้อ ๗ สถำนศึกษำต้องจัดให้ มีกำรเทียบโอนผลกำรเรียนระหว่ำงสถำนศึกษำและ
กำรศึกษำรูปแบบต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมระเบียบที่กระทรวงศึกษำธิกำรกำหนด
ข้อ ๘ ให้สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรำยบุคคล ทั้งสำระ
กำรเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน
ให้ผู้ปกครองทรำบ

หมวด ๓ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อ ๙ ให้สถำนศึกษำกำหนดผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังรำยภำค/รำยปี และเกณฑ์กำรผ่ำนผลกำร
เรียนที่คำดหวังให้ครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ รวมทั้งรำยวิชำเพิ่มเติมด้วย
ข้อ๑๐ ผู้เรียนต้องผ่ำนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังรำยภำค/รำยปีทุกข้อ ตำม
เกณฑ์ที่สถำนศึกษำกำหนด จึงจะถือว่ำ “ผ่ำน” ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่ำนกำรประเมิน สถำนศึกษำ
จะต้องดำเนินกำรซ่อมเสริมให้ผ่ำนตำมเกณฑ์ที่กำหนด
ข้อ๑๑ ให้สถำนศึกษำกำหนดเกณฑ์กำรเก็บคะแนนกำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน๘ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ดังนี้
๑)กำหนดคะแนน ๑๐๐ คะแนน ในกำรวัดผลปลำยภำค/ปลำยปี ทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้
๒) กำหนดให้มีกำรวัดและประเมินผลเพื่อเก็บคะแนนระหว่ำงเรียน ๗๐ คะแนน
ปลำยภำค/ปลำยปี ๓๐ คะแนน ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม และภำษำต่ำงประเทศ
๓) กำหนดให้มีกำรวัดและประเมินผลเพื่อเก็บคะแนนระหว่ำงเรียน ๘๐ คะแนนปลำย
ภำค/ ปลำยปี ๒๐ คะแนน ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สุขศึกษำและพลศึกษำ ศิลปะ และกำรงำน
อำชีพและเทคโนโลยี
๔) กำหนดให้มีกำรวัดและประเมินผลด้ำนควำมรู้ คุณธรรม จริ ยธรรมค่ำนิยมอันพึง
ประสงค์และด้ำนทักษะกระบวนกำรทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และสำระกำรเรียนรู้เพิ่มเติมทั้งระหว่ำง
เรียนปลำยภำค/ปลำยปี ในอัตรำส่วนที่เหมำะสม
ข้อ ๑๒ ให้นำผลกำรวัดและประเมินผลระหว่ำงเรียนและปลำยปีมำรวมกันเป็นผลประเมินปลำยปี
และตัดสินโดยมีเกณฑ์ดังนี้

ระบบรายงานผลการเรียน ๘ ระดับ
คะแนน
จากการวัดผล
๘๐-๑๐๐
๗๕-๗๙
๗๐-๗๔
๖๕-๖๙
๖๐-๖๔
๕๕-๕๙
๕๐-๕๔
ต่ำกว่ำ ๕๐ คะแนน

ระดับผลการเรียน
๔
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑
๐

ความหมาย
ผลกำรเรียนดีเยี่ยม
ผลกำรเรียนดีมำก
ผลกำรเรียนดี
ผลกำรเรียนค่อนข้ำงดี
ผลกำรเรียนน่ำพอใจ
ผลกำรเรียนพอใช้
ผลกำรเรียนผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ำ
ผลกำรเรียนต่ำกว่ำเกณฑ์ขั้นต่ำ

ข้อ ๑๓ กำรตัดสินผลกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้รำยปี นักเรียนต้องผ่ำนกำรประเมินผลรำยวิชำ
และได้รับผลกำรเรียนระดับ “๑”ขึ้นไปจึงจะถือว่ำ “ผ่าน” นักเรียนที่ได้ระดับผลกำรเรีย นที่ “๐”
ครูผู้สอน หรือทั้งครูผู้สอนและผู้ปกครองจะต้องดำเนินกำรซ่อมเสริมและวัดผลประเมินผลจนกว่ำจะ
ผ่ำนตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำกำหนด หำกนักเรียนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและซ่อมเสริม ต้องเรียน
ซ้ำรำยวิชำในภำคเรียนถัดไป
ข้อ๑๔ กำรตัดสินผลกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ช่ว งชั้น นักเรียนต้องได้รับกำรประเมินผ่ำนทุก
รำยวิชำและได้ผลกำรเรียนรู้ระดับ “๑”ขึ้นไป ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้จึงจะถือว่ำผ่ ำนเกณฑ์ กำร
ประเมินกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ช่วงชั้น
ข้อ ๑๕ กำรตัดสินผลกำรเรียน ร , มส ให้ถือปฏิบัติดังนี้
1. ให้ใช้อักษรแสดงผลกำรเรียนที่มีเงื่อนไขในแต่ละรำยวิชำดังนี้
มส หมำยถึง ไม่มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินผลปลำยภำคเรียน
ร
หมำยถึง รอกำรตัดสินหรือยังตัดสินไม่ได้
2. วัดผลปลำยภำคเรียนเฉพำะผู้ที่มีเวลำเรียนตลอดภำคเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของเวลำเรียน
ทั้งหมดในรำยวิชำนั้น กำรอนุญำตให้ผู้เ รียนเข้ำรับกำรวัดผลปลำยภำคเรียนสำหรับผู้ที่มีเวลำเรียนไม่
ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลำเรียนในรำยวิชำนั้นอยู่ในดุลพินิจของกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและวิชำกำร
3. ผู้เรียนที่มีเวลำเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลำเรียนในรำยวิชำนั้น และไม่ได้รับกำรผ่อนผัน
ให้เข้ำรับกำรวัดผลปลำยภำคเรียน ให้ได้ผลกำรเรียน “มส”
4. ผู้ เ รี ย นที่ ไ ม่ ไ ด้ วั ด ผลกลำงภำคเรี ย น ไม่ ไ ด้ วั ด ผลปลำยภำคเรี ย น ไม่ ไ ด้ ส่ ง งำนที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำยให้ทำหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ประเมินผลกำรเรียนไม่ได้ ให้ได้รับผลกำรเรียน “ร”
กรณี ที่ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ ผลกำรเรี ย น “ร” เพรำะไม่ ส่ ง งำนนั้ น จะต้ อ งได้ รั บ ควำมเห็ น ชอบจำก
กรรมกำรบริหำรหลักสูตรและวิชำกำรก่อน
5. กำรเปลี่ยนระดับผลกำรเรียน “ร”ให้ถือปฏิบัติดังนี้
5.1 ในกรณีที่ผู้เรียนได้รับผลกำรเรียน “ร” เพรำะเหตุสุดวิสัย เมื่อผู้เรียนได้เข้ำสอบ หรือส่งผล
งำนที่ติดค้ำงอยู่ เสร็ จ เรี ย บร้ อยแล้ ว หรือแก้ปัญหำเสร็ จสิ้ น แล้ ว ให้ ได้รับระดับผลกำรเรี ย น
ตำมปกติตั้งแต่ ๐ – ๔

5.2 ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลกำรเรียน “ร” โดยสถำนศึกษำพิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่ใช่เหตุสุดวิสัย
เมื่อผู้เรียนได้เข้ำสอบ หรือส่งผลงำนที่ติดค้ำงอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือแก้ปัญหำเสร็จสิ้นแล้ว
ให้ได้รับผลกำรเรียนไม่เกิน “๑”
5.3 กำรเปลี่ยนผลกำรเรียน “ร” ให้กระทำให้เสร็จสิ้นภำยในภำคเรียนถัดไป ถ้ำผู้เรียนไม่มำ
ดำเนินกำรแก้ “ร” ตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ำ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจ
ของกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและวิชำกำรที่จะขยำยเวลำกำรแก้ “ร” ออกไปอีก ๑ ภำคเรียน
แต่เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้เรียนซ้ำ
5.4 ในกำรเรียนซ้ำจะได้ระดับผลกำรเรียน ๑ – ๔
6. กำรเปลี่ยนผลกำรเรียน “มส” ให้ถือปฏิบัติดังนี้
6.1 กรณีผู้เรียนได้ผลกำรเรียน “มส” เพรำะมีเวลำเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ แต่มีเวลำเรียน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ ของเวลำเรียนทั้งหมด ให้สถำนศึกษำจัดให้ผู้เรี ยนเรียนเพิ่มเติม โดยใช้
ชั่วโมงสอนซ่อมเสริม หรือเวลำว่ำง หรือวันหยุด หรือมอบหมำยงำนให้ทำจนมีเวลำเรียนครบ
ตำมที่กำหนดไว้สำหรับรำยวิชำนั้น แล้วจึงสอบให้เป็นกรณีพิเศษ ผลกำรสอบแก้ “มส” ให้ได้รับ
ระดับผลกำรเรียนไม่เกิน “๑”
6.2
กำรแก้ “มส” ในกรณีนี้ให้กระทำให้เสร็จสิ้ นภำยในภำคเรียนถัดไป ถ้ำผู้เรียนไม่มำ
ดำเนินกำรแก้ “มส” ตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ำ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจ
ของกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและวิชำกำรที่จะขยำยเวลำกำรแก้ “มส” ออกไปอีก ๑ ภำคเรียน
แต่เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้เรียนซ้ำ
6.3
กรณีผู้เรียนได้ผลกำรเรียน “มส” และมีเวลำเรียนน้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ ของเวลำเรียน
ทั้งหมด ให้สถำนศึกษำจัดให้เรียนซ้ำ
6.4
ในกรณีที่เปลี่ยนรำยวิชำเรียนใหม่ ให้หมำยเหตุในสมุดบันทึกผลกำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน(ปพ.๕) ว่ำให้เรียนแทนรำยวิชำใด
6.5
กำรเรียนซ้ำให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมกำรบริหำรหลั กสูตรและวิชำกำรที่จะกำหนด
ช่วงเวลำในกำรเรียนซ้ำให้เหมำะสม และต้องประเมินผลกำรเรียนตำมที่ระเบียบนี้กำหนดไว้
6.6 ในกำรเรียนซ้ำจะได้ระดับผลกำรเรียน ๐-๔

หมวด ๔ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข้ อ ๑๖ให้ ค ณะกรรมกำรบริ ห ำรหลั ก สู ต รและวิ ช ำกำรของสถำนศึ ก ษำก ำหนดกิ จ กรรม
จุดประสงค์ของกิจกรรม เกณฑ์กำรเข้ำร่วมกิจกรรม เกณฑ์กำรผ่ำนกิจกรรม กำรซ่อมเสริมและ
อื่น ๆ ประกำศให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ
ข้อ ๑๗ สถำนศึกษำต้องจัดให้มีกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้ง ๒ ลักษณะคือ กิจกรรม
แนะแนว และ กิจกรรมนักเรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย ตำมสภำพจริง
ข้อ ๑๘ ให้สถำนศึกษำแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ประเมินกำรปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนตำมจุดประสงค์
กำรปฏิบัติแต่ละกิจกรรม และตรวจสอบกำรใช้เวลำเข้ำร่วมกิจกรรมของผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำม
เกณฑ์ที่สถำนศึกษำกำหนด
ข้อ ๑๙ ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน เมื่อสิ้นภำคเรียนแรก
เพื่อปรับปรุงแก้ไขหรือส่งเสริม แล้วรำยงำนผลให้ผู้ปกครองทรำบ และนำผลกำรประเมินไปรวมกับ
ผลกำรประเมินในภำคเรียนที่สอง เพื่อตัดสินผลกำรร่วมกิจกรรมเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำทุกปี

ข้อ ๒๐ กำรตัดสินผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จะได้ผลกำรประเมิน “ผ่ำน” และ“ไม่
ผ่ำน” กรณี นักเรียนไม่ผ่ำนกำรประเมินต้องดำเนินกำรซ่อมเสริมตำมหลักและวิธีกำรที่สถำนศึกษำ
กำหนด
ข้อ ๒๑ ให้ผู้รับผิดชอบสรุปผลกำรประเมิน ผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล นำเสนอผลกำรประเมินให้คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและวิชำกำรของสถำนศึกษำให้
ควำมเห็นชอบแล้วเสนอให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำพิจำรณำอนุมัติ

หมวด ๕ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ข้อ ๒๒ เป็นกำรประเมินศักยภำพของผู้เรียนในกำรอ่ำนหนังสือ เอกสำร และสื่อต่ำง ๆ ได้
อย่ ำงถูกต้อง คล่ องแคล่ ว แล้ ว คิดวิเครำะห์ เนื้อหำสำระที่อ่ำน และสำมำรถถ่ำยทอดควำมคิด
เหล่ำนั้นด้วยกำรเขียน
ข้อ ๒๓ ให้คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและวิชำกำรของสถำนศึกษำกำหนดมำตรฐำนกำรอ่ำน
คิดวิเครำะห์ และเขียน พร้อมทั้งตัวชี้วัด เป็นมำตรฐำนคุณภำพของสถำนศึกษำ เป็นรำยปีและรำย
ช่วงชั้นกำหนดแนวปฏิบัติ เกณฑ์ระดับคุณภำพ และกำรซ่อมเสริม ประกำศให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ
ข้ อ ๒๔ ให้ ส ถำนศึ ก ษำตั้ ง คณะกรรมกำรประเมิ น ผลกำรอ่ ำ น คิ ด วิ เ ครำะห์ และเขี ย น
ดำเนินกำรประเมินผลและนำเสนอผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริหำรหลั กสูตรและวิชำกำร
ของสถำนศึกษำเพื่อให้ควำมเห็นชอบ และเสนอผู้บริหำรสถำนศึกษำพิจำรณำอนุมัติ
ข้อ ๒๕ กำรตัดสินผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ และเขียน เพื่อผ่ำนช่วงชั้นจะให้ผล
กำรประเมินเป็น “ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ” “ดี” และ “ดีเยี่ยม” กรณีผู้เรียนไม่ผ่ำนกำรประเมิน
สถำนศึกษำจะต้องดำเนินกำรซ่อมเสริมตำมแนวปฏิบัติที่สถำนศึกษำกำหนดไว้

หมวด ๖ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อ ๒๖ เป็นกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม
และคุณลักษณะที่สถำนศึกษำกำหนดขึ้นเพื่อพัฒนำผู้เรียนเป็นกรณีพิเศษ
ข้อ ๒๗ ให้คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและวิชำกำรของสถำนศึกษำกำหนดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตำมที่เห็นเหมำะสม
ข้อ ๒๘ ให้สถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประกอบด้วยผู้แทนข้ำรำชกำรครู ผู้ปกครองและชุมชน มีหน้ำที่ดังต่อไปนี้
๑) กำหนดเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ
2)
กำหนดตัวชี้วัดแนวปฏิบัติและเกณฑ์ในกำรประเมิน ระดับคุณภำพ กำรซ่อมเสริม และ
ประกำศให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ
3)
กำหนดกิจกรรมพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งในและนอกห้องเรียน
๔) ดำเนินกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ผู้เรียน
๕) ดำเนินกำรประเมินผลตำมเกณฑ์ที่กำหนด
๖) ดำเนินกำรจัดกิจกรรมซ่อมเสริม เพื่อปรับปรุงแก้ไข กรณีผู้เรียนไม่ผ่ำนกำรประเมิน
ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมกำรพัฒนำและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รำยงำนผลกำรประเมินให้
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและวิชำกำรให้ควำมเห็นชอบ และเสนอให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำพิจำรณำ
อนุมัติ

ข้อ ๓๐ กำรตัดสินผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อผ่ำนช่วงชั้น จะให้ผลกำรประเมิน
เป็น “ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน” “ดี” และ “ดีเยี่ยม”

หมวด ๗ เอกสารหลักฐานการศึกษา
ข้อ ๓๑ ให้สถำนศึกษำมีและจัดทำระเบียบแสดงผลกำรเรียน (ปพ.๑) หลักฐำนกำรแสดง
วุ ฒิ ก ำรศึ ก ษำ (ปพ.๒) แบบรำยงำนผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำ (ปพ. ๓) ตำมระเบี ย บและแบบที่
กระทรวงศึกษำธิกำรกำหนด
ข้อ ๓๒ ให้สถำนศึกษำออกแบบและจัดทำแบบแสดงผลกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(ปพ.๔) เป็น หลักฐำนแสดงผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคลและมอบ
ให้ผู้เรียนใช้เป็นหลักฐำนสำหรับนำไปแสดงเพื่อกำรรับรองผลกำรเรียน
ข้อ ๓๓ ให้ ส ถำนศึกษำออกแบบและจัดทำแบบบันทึกผลกำรพัฒ นำคุณภำพผู้ เรียน(ปพ.๕)
บันทึกผลกำรประเมินผลกำรเรียนของผู้เรียน เพื่อนำผลกำรประเมินไปพัฒนำผู้เรียน และสถำนศึกษำเก็บ
รักษำไว้สำหรับกำรตรวจสอบข้อมูล
ข้อ ๓๔ ให้ ส ถำนศึกษำออกแบบและจั ดท ำแบบรำยงำนผลกำรพัฒ นำคุณภำพผู้ เ รีย นเป็ น
รำยบุคคล (ปพ.๖) บันทึกข้อมูลกำรประเมินผลกำรเรียน กำรประเมินผลกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำร
ประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนสื่อควำม และกำรประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพื่อสื่อสำรระหว่ำงครูกับผู้ปกครองและมอบให้ผู้เรียนเมื่อจบช่วงชั้นหรือออกจำกสถำนศึกษำ
ข้อ ๓๕ ให้สถำนศึกษำออกแบบและจัดทำใบรับรองผลกำรศึกษำ (ปพ.๗) แสดงสถำนภำพทำง
กำรศึกษำของผู้เรียนเป็นกำรชั่วครำวเพื่อใหู้เรียนใช้เป็นหลักฐำนชั่วครำว แสดงต่อหน่วยงำนที่ต้องกำรให้
รับรองผลกำรเรียนของผู้เรียน
ข้อ ๓๖ ให้สถำนศึกษำออกแบบและจัดทำระเบียนสะสม (ปพ.๘) บันทึกข้อมูลผลกำรเรียนและ
พัฒนำกำรด้ำนต่ำง ๆ ของผู้เรียนต่อเนื่องกันตลอดหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำร
พัฒนำผู้เรียน และสถำนศึกษำเก็บเป็นข้อมูลอ้ำงอิง

หมวด ๘ การอนุมัติผลการประเมินและการตัดสินการผ่านช่วงชั้น
ข้อ ๓๗ ให้คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและวิชำกำรชองสถำนศึกษำนำเสนอผลกำรวัดและ
ประเมินผล ตำมหมวด ๓,๔,๕,๖ ต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำเพื่อพิจำรณำอนุมัติผลกำรประเมินและกำรผ่ำน
ช่วงชั้น
ข้อ ๓๘ ผู้บริหำรสถำนศึกษำจะพิจำรณำตัดสินกำรผ่ำนช่วงชั้นเฉพำะผู้เรียนที่ได้รับกำรวัด
และประเมินผลปลำยปีของชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖
ข้อ ๓๙ เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ ผู้เรียนจะได้รับกำรเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
๑. รำยวิชำพื้นฐำนและรำยวิชำเพิ่มเติมได้รับกำรตัดสินผลกำรเรียนผ่ำนตำมเกณฑ์ที่
สถำนศึกษำกำหนด
๒. ผู้เรียนต้องได้รับกำรประเมินและมีผลกำรประเมินผ่ำนตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำ กำหนด ใน
กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
๓. ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยในปีกำรศึกษำนั้นควรได้ไม่ต่ำกว่ำ ๑.๐๐

ทั้งนี้ รำยวิชำใดที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน สถำนศึกษำสำมำรถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับกำรแก้ไขใน
ภำคเรียนถัดไป ทั้งนี้สำหรับภำคเรียนที่ ๑ ต้องดำเนินกำรให้เสร็จสิ้นภำยในปีกำรศึกษำนั้น
๔. กำรสอนซ่อมเสริม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ กำหนดให้สถำนศึกษำจัดสอนซ่อม
เสริมเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพกำรสอนซ่อมเสริม เป็นกำรสอนเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่อง กรณีที่ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ กระบวนกำร หรือเจตคติ/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตำม
เกณฑ์ที่สถำนศึกษำกำหนด สถำนศึกษำต้องจัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจำกกำร
สอนตำมปกติ เพื่อพัฒนำให้ผู้เรียนสำมำรถบรรลุตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เป็น
กำรให้โอกำสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนำ โดยจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยและตอบสนอง
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล กำรสอนซ่อมเสริมสำมำรถดำเนินกำรได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
๑) ผู้เรียนมีควำมรู้/ทักษะพื้นฐำนไม่เพียงพอที่จะศึกษำในแต่ละรำยวิชำนั้น ควรจัดกำรสอนซ่อม
เสริม ปรับควำมรู้/ทักษะพื้นฐำน
๒) ผู้เรียนไม่สำมำรถแสดงควำมรู้ ทักษะ กระบวนกำร หรือเจตคติ/คุณลักษณะที่กำหนดไว้ตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ตัวชี้วัดในกำรประเมินผลระหว่ำงเรียน
๓) ผู้เรียนที่ได้ระดับผลกำรเรียน “๐” ให้จัดกำรสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว
๔) กรณีผู้เรียนมีผลกำรเรียนไม่ผ่ำน สำมำรถจัดสอนซ่อมเสริมในภำคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลกำรเรียน
ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถำนศึกษำ
๕. กำรเรียนซ้ำชั้น
ผู้เรียนที่ไม่ผ่ำนรำยวิชำจำนวนมำกและมีแนวโน้มว่ำจะเป็นปัญหำต่อกำรเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
สถำนศึกษำอำจตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำให้เรียนซ้ำชั้นได้ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงวุฒิภำวะและควำมรู้
ควำมสำมำรถของผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข้อ ๔๐ ให้มีกำรเรียนซ้ำชั้น ในกรณีที่พบว่ำผู้เรียนมีระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยของปีที่ผ่ำนมำต่ำ
กว่ำ “๑”และไม่ให้ควำมเอำใจใส่ต่อกำรเรียน และคณะอำจำรย์ผู้รับผิดชอบเห็นสมควรให้เรียนซ้ำ
ชั้น เนื่องจำกจะเป็นปัญหำต่อผู้เรียนในกำรเรียนระดับสูงขึ้นก็จัดให้เรียนซ้ำชั้นแล้วให้ยกเลิกผลกำร
เรียนเดิมและให้ใช้ผลกำรเรียนใหม่แทน
ข้อ ๔๑ ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้อนุมัติผลกำรวัดและประเมินผลและตัดสินกำรผ่ำน
ช่วงชั้น
ข้อ ๔๒ ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำรักษำกำรให้เป็นไปตำมระเบียบนี้ และอำนำจตีควำมและ
วินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้

งานแนะแนวอาชีพและการศึกษา
กำรแนะแนวหมำยถึ ง บริ ก ำรอย่ ำ งหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นได้ รู้ จั ก ตนเองดี ยิ่ ง ขึ้ น และได้ รู้ ถึง
ควำมสำมำรถควำมถนัดควำมสนใจตลอดจนสุ ขภำพของตนเองกำรแนะจะช่วยให้ นักเรีย นรู้ ถึง
แนวทำงที่จะใช้ควำมสำมำรถและควำมสำมำรถของตนเองที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและแก่
สังคมให้มำกที่สุดให้รู้จักเลือกตัดสินใจได้ถูกต้องฉลำดและมีเหตุผลสำมำรถที่จะเผชิญปัญหำและ
แก้ไขปัญหำได้อย่ำงเหมำะสมรู้จักปรับตนให้เข้ำกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนกำรดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม
อย่ำงเป็นสุข

รูปแบบของกำรจัดกำรงำนแนะแนวแบ่งได้ ดังนี้
1. บริกำรสำรสนเทศ
 จัดทำป้ำยนิเทศข้อมูลต่ำงๆ เช่น ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนอำชีพ ด้ำนสังคม
 จัดทำแผ่นพับบอกข่ำวงำนแนะแนว
 บริกำรคู่มือเตรียมสอบและระเบียบของสถำบันต่ำงๆ
 บริกำรวีดีทัศน์ VCD ของสถำบันต่ำงๆ
 จัดโครงกำรแนะนำกำรศึกษำต่อและอำชีพ
 จัดโครงกำรพำนักเรียนไปทัศนศึกษำเพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลโดยตรง
๒. บริกำรให้คำปรึกษำ
 ให้คำปรึกษำเป็นรำยกรณี เช่นนักเรียนที่มีปัญหำด้ำนกำรปรับตัว
 ให้คำปรึกษำเป็นกลุ่มเช่นกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรศึกษำต่อ
๓. วำงตัวบุคคล
 จัดรับสมัครนักเรียนโครงกำรควำมสำมำรถพิเศษต่ำงๆในสถำบันอุดมศึกษำ
 ประสำนงำนทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำของรัฐบำล
 ร่วมจัดสรรทุนกำรศึกษำของโรงเรียน
 คัดเลือกนักเรียนสมัครโควต้ำต่ำงๆ
๔. บริกำรติดตำมผล และวิจัย
 จัดรวบรวมค่ำสถิติกำรจบกำรศึกษำของนักเรียน
 จัดรวบรวมค่ำสถิติกำรเข้ำศึกษำต่อของนักเรียน
 ติดตำมกำรดำเนินงำนทุกโครงกำรของงำนแนะแนว

งานบริการห้องสมุด
ห้องสมุดคือสถำนที่รวบรวมหนังสือตำรำเอกสำรนิตยสำรและหนังสือพิมพ์พร้อมทั้งโสตทัศนวัสดุอื่นๆ
ซึ่งให้ควำมรู้ทำงวิชำกำรสำขำต่ำงๆรวมทั้งให้ควำมบันเทิงใจต่ำงๆควำมจรรโลงใจและต้องจัดวัสดุ
สิ่งพิมพ์ไว้อย่ำงมีระบบและเป็นระเบียบโดยบรรณำรักษ์เป็นผู้ดำเนินกำรให้บริกำรเพื่อส่งเสริมควำมรู้
และควำมจรรโลงใจแก่ผู้ใช้ตำมควำมต้องกำรและควำมสนใจของแต่ละบุคคล
ระบบการจัดหมู่หนังสือ
เวลำทำกำร
๑. เปิดทำกำรตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เว้นวันหยุดรำชกำรระหว่ำงเวลำ๐๗.๓๐-๑๖.๓๐ น.
๒. เวลำให้ยืมและส่งคืนหนังสือธรรมดำ ๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น. รับคืนหนังสือ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. และ
เวลำ ๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ รับคืนและให้ยืม

กำรยืมและส่งคืนหนังสือห้องสมุด
ผู้ยืมจะต้องมีบัตรยืม ( บัตรสมำชิก ) ตำมแบบที่ห้องสมุดกำหนดให้ห้ ำมนำบัตรที่ไม่ใช่ของตนมำแอบ
อ้ำงเพื่อยืมหนังสือเป็นอันขำดเวลำส่งหนังสือต้องนำบัตรสมำชิกมำด้วยหนังสือทุกประเภทอนุญำต
ให้ยืมได้ยกเว้นหนังสืออ้ำงอิงวำรสำรหนังสือพิมพ์รำยวันจำนวนหนังสือที่ยืมได้
หนังสือทั่วไปนักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ยืมได้ครั้งละ ๒ เล่มเป็นเวลำ ๗ วัน
หนังสือสำรองให้ยืมได้ครั้งละ ๑ คืน
หนังสืออ้ำงอิงวำรสำรหนังสือพิมพ์รำยวันห้ำมยืมออกนอกห้องสมุดเด็ดขำดเว้นแต่ได้รับอนุญำตจำก
บรรณำรักษ์
กำรตรงต่อเวลำและควำมรับผิดชอบ
๑. ส่งหนังสือคืนเกิน ๑ วันที่กำหนดต้องเสียค่ำปรับดังนี้
- หนังสือทั่วไปปรับวันละ ๒ บำทต่อ ๑ เล่ม
- หนังสือสำรองปรับวันละ ๑ บำท
๒. สิ่งพิมพ์ที่ยืมไปชำรุดผู้ยืมต้องชดใช้ค่ำเสียหำยโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆทั้งสิ้น
๓. สิ่งพิมพ์ที่ยืมไปสูญหำยผู้ยืมต้องชดใช้ค่ำหนังสือและถ้ำเกินกำหนดส่งต้องเสีย ค่ำปรับด้วย
๔. หน้ำที่ของผู้ยืม ก่อนอื่นต้องตรวจดูสภำพหนังสือก่อนที่ จะนำออกนอกห้องสมุดหำกพบว่ำชำรุด
ต้องรีบแจ้งบรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดให้ทรำบทันที
กำรทำบัตรห้องสมุด
เมื่อนักเรียนจะทำบัตรใหม่หรือได้ทำบัตรใหม่หรือทำบัตรเก่ำหำยต้องรีบแจ้งเจ้ำหน้ำที่หรือผู้ควบคุม
หรือบรรณำรักษ์ทรำบและปฏิบัติดังนี้
๑. ทำบัตรใหม่นำรูปขนำด๑ นิ้วจำนวน ๑ รูปไปแจ้งควำมจำนงต่อเจ้ำหน้ำที่หรือบรรณำรักษ์
๒. บัตรหำยต้องทำบัตรใหม่รีบแจ้งให้ห้องสมุดทรำบแล้วขอทำบัตรใหม่ตำมข้อ ๑ พร้อมทั้งเสีย
ค่ำปรับค่ำบัตรเป็นจำนวนเงิน ๕ บำท
๓. บัตรสมำชิกมีอำยุกำรใช้ ๑ ปีกำรศึกษำ
กำรใช้ห้องสมุดควรปฏิบัติดังนี้
1. แต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อยก่อนเข้ำห้องสมุด มีกระเป๋ำหีบห่อถุงย่ำมและหนังสือของส่วนตัวให้
ฝำกหรือวำงไว้อย่ำงมีระเบียบในที่ซึ่งจัดให้
2. ไม่นำของขบเคี้ยวไปในห้องสมุด ไม่ควรทำควำมสกปรกในบริเวณห้องสมุด
3. ไม่ควรตัดฉีกวำรสำรหรือสิ่งพิมพ์ห้องสมุดเพรำะถือว่ำเป็นกำรทำลำยทรัพย์สินของทำงรำชกำร
ของส่วนรวมของโรงเรียน
4. ห้ำมนำหนังสือออกนอกห้องสมุดโดยไม่ได้เซ็นยืมผู้ใดจงใจฝ่ำฝืนต้องได้รับโทษสถำนหนัก
5. ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแสดงหนังสือเอกสำรต่อเจ้ำหน้ำที่เพื่อตรวจก่อนนำออกจำก ห้องสมุด
๖. ห้ำมนักเรียนใช้ห้องสมุดในเวลำเรียนยกเว้นผู้มีใบรับรองจำกอำจำรย์ประจำวิชำที่อนุญำตให้เข้ำ
ห้องสมุด
๗. ถ้ำนักเรียนต้องใช้ห้องสมุดพร้อมกันครั้งละมำกกว่ำ ๑๐ คนจะต้องให้อำจำรย์ประจำวิชำ
ควบคุมดูแลในเวลำนั้น

กฎสาหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนระเบียบ
ถ้ำนักเรียนไม่ปฏิบัติตำมหรือฝ่ำฝืนกฎระเบียบกำรใช้ห้องสมุดผู้บริหำรโรงเรียนหรือบรรณำรักษ์
จะต้องเป็นผู้พิจำรณำดำเนินกำรต่อไปนี้
๑. ตักเตือนด้วยวำจำสุภำพและบันทึกว่ำได้ทำกำรตักเตือนเรื่องใดบ้ำง
๒. เชิญให้ออกนอกห้องสมุด
๓. ประกำศให้ทรำบพฤติกรรมกำรกระทำผิดเสนอชื่อต่อครูที่ปรึกษำหรือฝ่ำยปกครอง
๔. หำกตักเตือนเกิน ๓ ครั้งจะถูกพิจำรณำงดใช้ห้องสมุดเป็นครำวๆไป
๕. พิจำรณำลงโทษด้ำนคะแนนควำมประพฤติของนักเรียนตำมข้อบังคับของ
โรงเรียนวังไพรวิทยำคม

กลุ่มบริหารงานบุคคล
คาแนะนาการเบิกประกันภัยอุบัติเหตุ
ควำมคุ้มครอง : ตลอด ๒๔ ชั่วโมง – ทั่วโลก – ระยะเวลำ ๑ ปี
อุบัติเหตุ คือ เหตุกระทบกระแทกอันมิได้เกิดจำกควำมตั้งใจจำกปัจจัยภำยนอก ทำให้มีอำกำรบำดเจ็บ
ภำยนอกโดยชัดเจน เช่น มีบำดแผล ฉีก รอยเขี้ยวเล็บ กัดของสัตว์ รอยแตกหักของกระดูก
วิธีการเบิกเมื่อได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ต้องมีเอกสารดังนี้
1. กรอกใบเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนส่วนบุคคลของบริษัท (ขอรับได้จำกทำงโรงเรียน)
กรณีบาดเจ็บ
 ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเท่ำนั้น
 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงเท่ำนั้น โดยแพทย์ต้องมีใบประกอบโรคศิลป์(ต้องระบุสำเหตุ-ตำแหน่งอำกำร ที่รับบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุให้ชัดเจนละเอียดสมบูรณ์)
 กรณีที่ถูกยิง ถูกทำร้ำยร่ำงกำย ต้องมีรำยงำนบันทึกประจำวันตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงผลสรุป
คดีจำกเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อผู้บำดเจ็บได้โดยตรง และเบอร์ตำรวจ
กรณีเสียชีวิต(เอกสารเป็นสาเนาและเซนต์ชื่อรับรองทุกฉบับ)
 ใบมรณบัตร
 หนังสือรับรองกำรตำย
 ใบรำยงำนชันสูตรพลิกศพของสถำบันนิติเวช
 รำยงำนบันทึกประจำวันของตำรวจข้อกำรเกิดเหตุและข้อเสียชีวิต
 บัตรประจำตัวผู้เสียชีวิต และบัตรประชำชน(ถ้ำอำยุ ๑๕ ปี)
 ทะเบียนบ้ำนผู้เสียชีวิตประทับคำว่ำ “ตำย”
 บัตรประชำชน และ ทะเบียนบ้ำน ผู้รับผลประโยชน์(บิดำ มำรดำ)ต้องมีทั้งคู่
 ทะเบียนสมรส(ถ้ำมี) กำรลงชื่อของผู้ใดผู้นั้นต้องเป็นผู้ลงชื่อเท่ำนั้น
 เบอร์โทรศัพท์ญำติผู้เสียชิวิต และตำรวจ
 กรณีถูกยิง ถูกทำร้ำย ต้องมีสรุปคดีจำกเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ

ข้อยกเว้น ความคุ้มครองที่ไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทน
 กำรเจ็บป่วยธรรมดำ กำรติดเชื้อที่มิได้เกิดจำกอุบัติเหตุ เป็นลม กำรสำลักอำหำร หรือ
อำหำรติดคอ สิ่งแปลกปลอมติดคอ
 ปวดเมื่อย ปวดคอ ปวดหลัง กล้ำมเนื้ออักเสบ เอ็นอักเสบ จำกโรคประจำตัว เล่นกีฬำหัก
โหม หรือกำรหักโหม หรือกำรยกของหนัก
 กีฬำเสี่ยงภัย เช่น เทควันโด ชกมวย แข่งรถ แข่งเรือ แข่งม้ำ กำรเล่นเครืองผำดโผน เล่นส
เก็ต สกี โดดร่ม เล่นบอลลูน บันจี้จั๊มพ์ เครื่องร่อน ปีน ไต่เขำ ดำน้ำ เล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ
วัตถุระเบิด ปืนอัด
 กำรทะเลำะวิวำท ภัยสงครำมและภัยจรำจล อุบัติเหตุขณะกำรกระทำที่อยู่ภำยใต้ฤทธิ์สุรำ หรือ
ยำเสพติด กำรฆ่ำตัวตำย ทำร้ำยตัวเอง กำรก่ออำชญำกรรม กำรป็นเจ้ำหน้ำที่หรืออำสำสมัคร หรือ
เข้ำปฏิบัติกำรในสงครำมหรือปรำบปรำม
 อุบัติเหตุที่รักษำเกี่ยวกับฟัน เช่น รักษำฟัน ใส่เดือยฟัน ครอบฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ต่อ
เติมฟันบิ่น ซ่อมฟัน ทำฟันปลอม ฟันคุด ฯลฯ
 กำรรักษำทำงเวชกรรมหรือศัลยกรรม เช่น แผลหำยแล้วแต่นูน หรือแผลเป็นรอยด่ำง ต้องมีกำร
ผ่ำตัด หรือตกแต่งเพื่อไม่ให้มองดูน่ำเกลียด
 ค่ำทำบัตร ค่ำบำรุง ค่ำบริกำรอื่นๆ ค่ำเบ็ดเตล็ด ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำ เช่น
ค่ำอำหำรพิเศษ ค่ำเครื่องดื่ม น้ำดื่ม ค่ำโทรศัพท์ ค่ำไฟ ค่ำชุด set-admit ค่ำขนมขบเคี้ยว ค่ำนิติเวช
ค่ำเวชระเบียน ค่ำปรึกษำแพทย์ ค่ำรถพยำบำล ค่ำยำนพำหนะ ฯลฯ
 ค่ำห้องพักผู้ป่วยแบบสำมัญเบิกได้ไม่เกิน ๖๐๐ บำท ต่อ/วัน
 ค่ำอำหำรที่ให้ตำมปกติแก่คนไข้ทั้ง ๓ มื้อ (คุ้มครองเฉพำะค่ำอำหำรพิเศษที่ให้แก่คนไข้ทำงสำย
ยำงเท่ำนั้น)
 ไม้เท้ำ ไม้ช่วยพยุง รถเข็น รองเท้ำรองเฝือก ค่ำผ้ำยืด และค่ำเวชภัณฑ์ ๒-๓
 สมำชิกที่พ้นสภำพกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ ครู อำจำรย์ จำกสถำนศึกษำนั้น ๆ
*หมายเหตุ อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับยำนพำหนะให้เบิก พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
ก่อน ในกรณีที่มีคู่กรณี ส่วนที่เหลือเบิกมำกับบริษัทฯ เพรำะ พรบ. สำมำรถเบิกเบื้องต้นไม่เกิน
๑๕,๐๐๐ บำท
*กรณีมีค่ำ X-ray สมอง หรือ CT-scan โรงเรียนจ่ำยได้ต่อเมื่อ ต้องให้บริษัทฯ แจ้งอนุมัติจ่ำย ได้แก่
โรงเรียนเท่ำนั้น
และเอกสำรใช้ประกอบคือ ใบส่งคนไข้จำกแพทย์ผู้รักษำ ระบุว่ำ “มีควำมจำเป็นและแพทย์เป็นผู้สั่ง
โดยตรง” และมีรำยละเอียดค่ำรักษำส่วนอื่นมำประกอบ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

โรงเรียนวังไพรวิทยาคม
ตารางสรุปค่าใช้จ่ายนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
ลาดับ
๑ ค่ำประกันอุบัติเหตุ

รายการ

๒

ค่ำบำรุงชมรมผู้ปกครอง

๓

ค่ำหุ้นสหกรณ์ หุ้นละ ๑๐ บำท จำนวน ๒ หุ้น

๕
๖
๗

ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน (ม.ต้น ๒๑๐ บำท ม.ปลำย ๒๓๐ บำท)
ค่ำเครื่องแบบนักเรียน(ม.ต้น ๔๕๐ บำท ม.ปลำย ๕๐๐ บำท)
ค่ำหนังสือเรียน
รวม (สองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ราคา (บาท)
๒๒๐

รวม
๒๒๐

หมายเหตุ
ทุกระดับชั้น

-

-

ทุกระดับชั้น

๒๐

๒๐

ม.๑,ม๔

-

๒๔๐

ทุกระดับชั้น
ทุกระดับชั้น
ทุกระดับชั้น

หมายเหตุรำยกำรที่ ๒ โรงเรียนงดเว้นให้เนื่องจำกต้องกำรลดภำระค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครองในช่วง
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-๑๙ และรำยกำรที่ ๕-๗ ได้รับงบสนับสนุนจำกโครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
กำรบริหำรงำนงบประมำณ ของสถำนศึกษำมุ่งเน้นควำมเป็นอิสระ ในกำรบริหำรจัดกำรมี
ควำมคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักกำรบริหำรมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหำรงบประมำณแบบ
มุ่งเน้นผลงำน ให้มีกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของสถำนศึกษำ รวมทั้งจัดหำรำยได้จำก
บริกำรมำใช้บริหำรจัดกำรเพื่อประโยชน์ทำงกำรศึกษำ ส่งผลให้เกิดคุณภำพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้สถำนศึกษำบริหำรงำนด้ำนงบประมำณมีควำมเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้
๒.เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตำมข้อตกลงกำรให้บริกำร
๓.เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่ได้อย่ำงเพียงพอและมีประสิทธิภำพ

ขอบข่าย / ภารกิจ
1.
กำรจัดทำและเสนอของบประมำณ
2.
กำรวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ แนวทำงกำรปฏิบัติ
3.
วิเครำะห์ทิศทำงและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนเหนือสถำนศึกษำ
4.
ศึกษำข้อตกลงผลกำรปฏิบัติงำนและเป้ำหมำยกำรให้บริกำรสำธำรณะทุกระดับ
5.
ศึกษำวิเครำะห์ วิจัยกำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมกรอบทิศทำง
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ และตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ
การจัดทาแผลกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑. ทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และศึกษำรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง
๒. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำที่มีผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำและประเมินสถำนภำพ
ของสถำนศึกษำ
๓. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ ของสถำนศึกษำ
๑.กำหนดกลยุทธ์ของสถำนศึกษำ
๒.กำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดควำมสำเร็จ โดยจัดทำเป็นข้อมูลสำรสนเทศ
๓.กำหนดเป้ำหมำยระยะปำนกลำงของผลผลิตในเชิงปริมำณ คุณภำพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับผล
กำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำที่จะทำร่ำงข้อตกลงกับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติ
๑. จัดทำรำยละเอียดแผนงบประมำณ แผนงำน งำนโครงกำร
- จัดทำกรอบประมำณกำรรำยจ่ำยระยะปำนกลำง
- จัดทำคำขอรับงบประมำณของสถำนศึกษำและกรอบประมำณกำรรำยจ่ำยระยะ
ปำนกลำงเสนอต่อเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมสอดคล้องเชิงนโยบำย
การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑. จัดทำข้อตกลงบริกำรผลผลิตของสถำนศึกษำกับเขตพื้นที่กำรศึกษำเมื่อได้รับงบประมำณ
- ศึกษำข้อมูลกำรจัดสรรงบประมำณที่สำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแจ้งผ่ำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ แจ้งให้สถำนศึกษำทรำบในเรื่องนโยบำย แผนพัฒนำ มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีกำรจัดสรรงบประมำณ
- ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมำณที่ได้รับจำกหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรรที่เขตพื้นที่กำรศึกษำ
แจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมำณที่ได้จำกแผนกำรระดมทรัพยำกร
- วิเครำะห์กิจกรรมตำมภำรกิจที่จะต้องดำเนินกำรตำมมำตรฐำนโครงสร้ำงสำยงำน และ
ตำมแผนงำน งำนโครงกำรของสถำนศึกษำ เพื่อจัดลำดับควำมสำคัญ และกำหนดงบประมำณ
ทรัพยำกรของแต่ละสำยงำน งำนโครงกำร ให้เป็นไปตำมกรอบวงเงินงบประมำณที่ได้รับและวงเงิน
นอกงบประมำณตำมแผนระดม ทรัพยำกร
- ปรับปรุงกรอบงบประมำณรำยจ่ำยระยะปำนกลำง ให้สอดคล้องกับรอบวงเงินที่ได้รับ

- จัดทำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ ซึ่งระบุแผนงำน งำนโครงกำรที่สอดคล้อง
วงเงินงบประมำณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมำณที่ได้ตำมแผนระดมทรัพยำกร
- จัดทำข้อร่ำงตกลงผลผลิตของหน่วยงำนภำยในสถำนศึกษำ และกำหนดผู้รับผิดชอบ
-นำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ และร่ำงข้อตกลงผลผลิตขอควำมเห็นชอบคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ
- แจ้งจัดสรรวงเงิน และจัดทำข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงำนภำยในสถำนศึกษำรับไปดำเนินกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติ
1.
จัดทำแผนกำรใช้งบประมำณรำยไตรมำสโดยกำหนดปฏิทินปฏิบัติงำนรำยเดือนให้เป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณแล้วสรุปแยกเป็นรำยไตรมำสเป็นงบบุคลำกร งบอุดหนุน
งบลงทุน และงบดำเนินกำร
๒. เสนอแผนกำรใช้งบประมำณ วงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวดเป็นรำยไตรมำสผ่ำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำไปยังคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนรวบรวมเสนอต่อสำนักงบประมำณ
๓. เบิกจ่ำยงบประมำณประเภทต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี และอนุมัติกำรใช้
งบประมำณของสถำนศึกษำตำมประเภทและรำยกำรตำมที่ได้รับงบประมำณ
การโอนเงินงบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติ
กำรโอนเงิน ให้เป็นไปตำมขั้นตอนและวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังกำหนด กำรตรวจสอบ ติดตำม
ประเมินผล และรำยงำนผลกำรใช้เงินและผลกำรดำเนินงำน
การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
แนวทางการปฏิบัติ
๑. จัดทำแผนกำรตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้เงินทั้งเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณของ
สถำนศึกษำให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณและแผนกำรใช้งบประมำณรำยไตร
มำส
๒. จัดทำแผนกำรตรวจสอบ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมข้อตกลงกำรให้บริกำรผลผลิตของ
สถำนศึกษำให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ และแผนกำรใช้งบประมำณรำยไตร
มำส
๓. จัดทำแผนกำรกำกับตรวจสอบติดตำมและป้องกันควำมเสี่ยงสำหรับโครงกำรที่มีควำมเสี่ยงสูง
๔. ประสำนแผนและดำเนินกำรตรวจสอบ ติดตำม และนิเทศให้เป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบ
ติดตำมของสถำนศึกษำ โดยเฉพำะโครงกำรที่มีควำมเสี่ยงสูง
๕. จัดทำข้อสรุปกำรตรวจสอบ ติดตำมและนิเทศ พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหำที่อำจทำให้กำร
ดำเนินงำนไม่ประสบผลสำเร็จ
๖. รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
๗. สรุปข้อมูลสำรสนเทศที่ได้และจัดรำยงำนข้อมูลกำรใช้งบประมำณผลกำรดำเนินงำนของ
สถำนศึกษำเป็นรำยไตรมำสต่อเขตพื้นที่กำรศึกษำ

การประเมินผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
แนวทางการปฏิบัติ
๑. กำหนดปัจจัยหลักควำมสำเร็จ และตัวชี้วัดของสถำนศึกษำ
๒. จัดทำตัวชี้วัดควำมสำเร็จของผลผลิตที่กำหนดตำมข้อตกลงกำรให้บริกำรผลผลิตของถำนศึกษำ
๓. สร้ำงเครื่องมือเพื่อกำรประเมินผล ผลผลิตตำมตัวชี้วัดควำมสำเร็จที่กำหนดไว้ตำมข้อตกลงกำร
ให้บริกำรผลผลิตของสถำนศึกษำ
๔. ประเมินผลแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำและจัดทำรำยงำนประจำปี
๕. รำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๖. กำรระดมทรัพยำกร และกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ
การจัดการทรัพยากร
แนวทางการปฏิบัติ
๑. ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนภำยในสถำนศึกษำ และสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำทรำบ
รำยกำรสินทรัพย์ของสถำนศึกษำเพื่อใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
๒. วำงระบบกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพร่วมกับบุคคลและหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน
๓. สนับสนุนให้บุคลำกรและสถำนศึกษำร่วมมือกันใช้ทรัพยำกรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ
การระดมทรัพยากร
แนวทางการปฏิบัติ
๑.ศึกษำ วิเครำะห์ กิจกรรมและภำรกิจ งำน / โครงกำร ตำมกรอบประมำณกำรระยะปำนกลำง
๒. สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีควำมต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำตำมเกณฑ์กำรรับทุนทุก
ประเภท
๓. ศึกษำ วิเครำะห์ แหล่งทรัพยำกร บุคคล หน่วยงำน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภำพให้กำรสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำ
๔. จัดทำแผนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำและทุนกำรศึกษำ
๕. เสนอแผนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ และทุนกำรศึกษำต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเพื่อขอ
ควำมเห็นชอบและดำเนินกำรในรูปคณะกรรมกำร
๖. เก็บรักษำเงินและเบิกจ่ำยไปใช้ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีที่ต้องกำรใช้เงินเพิ่มเติมให้เป็นไปตำม
ระเบียบของทุนกำรศึกษำและระเบียบว่ำด้วยเงินนอกงบประมำณทั้งตำมวัตถุประสงค์และไม่กำหนด
วัตถุประสงค์
การจัดหารายได้และผลประโยชน์
แนวทางการปฏิบัติ
๑. วิเครำะห์ศักยภำพของสถำนศึกษำที่ดำเนินกำรจัดหำรำยได้และสินทรัพย์ในส่วนที่จะนำมำซึ่ง
รำยได้และ ผลประโยชน์ของสถำนศึกษำเพื่อจัดทำทะเบียนข้อมูล
๒. จัดทำแนวปฏิบัติหรือระเบียบของสถำนศึกษำเพื่อจัดหำรำยได้ และบริหำรรำยได้และ
ผลประโยชน์ตำมแต่สภำพของสถำนศึกษำโดยไม่ขัดต่อกฎหมำยและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. จัดหำรำยได้และผลประโยชน์ และจัดทำทะเบียนคุมเก็บเงินรักษำเงินและเบิกจ่ำย
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา แนวทางการปฏิบัติ
๑. จัดระบบสวัสดิกำรเพื่อกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้สอดคล้องและเป็นไปตำมกฎหมำยทั้งกำร
จัดหำและกำรใช้สวัสดิกำรเพื่อกำรศึกษำ
๒. วำงระเบียบกำรใช้เงินสวัสดิกำร
๓. ดำเนินกำรจัดสวัสดิกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ
๔. กำกับ ติดตำม ตรวจสอบให้เป็นไปตำมระเบียบ
๕. กำรบริหำรกำรเงิน
๕.๑ กำรเบิกเงินจำกคลัง
๕.๒ กำรรับเงิน
๕.๓ กำรเก็บรักษำเงิน
๕.๔ กำรจ่ำยเงิน
๕.๕ กำรนำส่งเงิน
๕.๖ กำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
การบริหารบัญชี การจัดทาบัญชีการเงิน แนวทางการปฏิบัติ
๑. ตั้งยอดบัญชีระหว่ำงปีงบประมำณทั้งกำรตั้งยอดภำยหลังกำรปิดบัญชีงบประมำณปีก่อน และกำรตั้ง
ยอดก่อนปิดบัญชีปีงบประมำณปีก่อน
๒. จัดทำกระดำษทำกำร โดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมำณ
๓. บันทึกเปิดบัญชีคงค้ำง
๔. บันทึกบัญชีประจำวัน
๕. สรุปรำยกำรบันทึกบัญชีทุกวันทำกำรสรุปรำยกำรรับหรือจ่ำยเงินผ่ำนไปบัญชีแยกประเภทเงินสด
๖. ปรับปรุงบัญชี เมื่อสิ้นปีงบประมำณ โดยปรับรำยกำรบัญชีรำยได้จำกงบประมำณค้ำงรับ
๗. ปิดบัญชีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยเพื่อบันทึกบัญชีรำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยในงวดบัญชี
๘. ตรวจสอบควำมถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝำกธนำคำรตำมรำยงำนคงเหลือประจำวัน
๙. แก้ไขข้อผิดพลำดจำกกำรบันทึกรำยกำรผิดบัญชี

การจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน
แนวทางการปฏิบัติ
๑. จัดทำรำยงำนประจำเดือนส่งหน่วยงำนต้นสังกัดสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลำงใน
วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
๒. จัดทำรำยงำนประจำปี โดยจัดทำงบแสดงฐำนะกำรเงิน

การจัดทาและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
แนวทางการปฏิบัติ
จัดทำและจัดหำแบบพิมพ์ขึ้นใช้เองเว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลำงที่เขตพื้นที่ กำรศึกษำหรือ
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องจัดทำขึ้นเพื่อ จำหน่ำยจ่ำยแจก

การบริหารพัสดุและสินทรัพย์การจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑. ตั้งคณะกรรมกำรหรือบุคลำกรขึ้นสำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อำคำร และสิ่งก่อสร้ำงทั้งหมดเพื่อ
ทรำบสภำพกำรใช้งำน
๒.จำหน่ำย บริจำค หรือขำยทอดตลำดให้เป็นไปตำมระเบียบในกรณีที่หมดสภำพหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์
๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน
๔. จดทะเบียนเป็นที่รำชพัสดุสำหรับที่ดิน อำคำร และสิ่งก่อสร้ำงในกรณีที่ยังไม่ดำเนินกำร
๕. จัดทำระบบฐำนข้อมูลทรัพย์สินของสถำนศึกษำ
๖. จัดทำระเบียบกำรใช้ทรัพย์สินที่เกิดจำกกำรจัดหำของสถำนศึกษำ

การจัดหาพัสดุ
แนวทางการปฏิบัติ
๑. วิเครำะห์แผนงำน งำน / โครงกำร ที่จัดทำกรอบรำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะปำนกลำง
๒. จัดทำแผนระยะปำนกลำงและจัดหำพัสดุทั้งในส่วนที่สถำนศึกษำจัดหำเองและที่ร่วมมือกับ
สถำนศึกษำหรือหน่วยงำนอื่นจัดหำ

การกาหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง
แนวทางการปฏิบัติ
๑.จัดทำเอกสำรแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำงในกรณีที่เป็นแบบมำตรฐำน
๒. ตั้งคณะกรรมกำรขึ้นกำหนดคุณลักษณะเฉพำะหรือแบบรูปรำยกำรในกรณีที่ไม่เป็นแบบมำตรฐำน
โดยดำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ
๓. จัดซื้อจัดจ้ำง

การควบคุมดูแล บารุงรักษา และจาหน่ายพัสดุ
แนวทางการปฏิบัติ
๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
๒. กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สิน
๓. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในกำรจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ำยเงินให้เป็นไปตำมระบบและแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุประจำปีอย่ำงสม่ำเสมอทุกปี
๔. ตรวจสอบสภำพและบำรุงรักษำ และซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังกำรใช้งำน

กฎหมายและระเบียบที่เกีย่ วข้อง
* ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
* หลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
* ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
* คำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ๒๒ / ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนำจเกี่ยวกับ
กำรพัสดุ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๖
* คำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ๑๒๑๖ / ๒๕๔๙ เรื่องมอบอำนำจกำร
อนุมัติกำรเดินทำงไปรำชกำร สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๔๙

* คำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ๑๔ / ๒๕๕๐ เรื่องมอบอำนำจเกี่ยวกับ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน สั่ง ณ วันที่ ๘ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๐
* หนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๙๘๓ ลงวันที่ ๒๓
พฤศจิกำยน ๒๕๕๕
*หนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว๓๒๐๗ ลงวันที่ ๒๕
พฤศจิกำยน ๒๕๕๖

กลุ่มบริหารงานทัว่ ไป
งานธุรการ
ปฏิบัติงำนระบบสำรบรรณ กำรโต้ตอบหนังสือเอกสำรทำงรำชกำรต่ำงๆ หนังสือรับ-ส่งของทำง
โรงเรียน ติดต่อ ประสำนงำนกับกลุ่มโรงเรียนและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสระแก้วเขต ๑
และหน่ ว ยงำนรำชกำรอื่ น ๆ จั ด เก็ บ รั ก ษำเอกสำรทำงรำชกำร ของโรงเรี ย นโดยทั่ ว ๆ ไป
กำรให้บริกำร
นักเรียนและผู้ปกครองสำมำรถได้รับกำรบริกำรงำนธุรกำร ในกำรทำเอกสำรและหรือ
จั ดหำเอกสำรต่ำงๆ หรื อให้ คำแนะนำ ปรึกษำเบื้องต้น ในกำรติดต่อขอรับเอกสำรจำกทำง
โรงเรียน และจำกหน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ
ครูปาริษา นาคะ ๐๘๕-๔๓๓๑๕๖๘
ครูธุรการ นางสาวชญาภา สุวรรณโณ ๐๙๒-๕๖๓๑๔๒๐
สถานที่ติดต่อ ห้องอานวยการ อาคารอานวยการ (ตึกแดง)
งานเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประสำนงำนกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงโรงเรียนและกรรมกำรสถำนศึ ก ษำขั้ น
พื้น ฐำน ในกำรจั ดประชุมหำรื อเรื่อง ข้อรำชกำรต่ำงๆ เช่น กำรจัดหลั กสู ตรกำรศึกษำของ
โรงเรียน กำรจัดทำโครงกำรต่ำงๆ ในโรงเรียน รวมทั้งกำรเสนอโครงกำรเพื่อของบประมำณจำก
หน่วยงำนอื่นๆ
กำรให้บริกำร
กรรมกำรสถำนศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนโรงเรี ย นวั ง ไพรวิ ท ยำคม จะได้ รั บ กำร
ประสำนงำนจำกเลขำนุกำรกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยตรงในครำวประชุมตำมวำระ
ต่ำงๆของโรงเรียน รวมทั้งร่วมพิธีกิจกรรมต่ำงๆของโรงเรียน
สถานที่ติดต่อ อาคารบริหารทั่วไป

งานอาคารสถานที่
จัดภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณโรงเรียนให้เอื้ออำนวยต่อกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซม
อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยในโรงเรียน ให้สำมำรถใช้งำนได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำร
เรียนกำรสอน อีกทั้งจัดนักเรียนรับผิดชอบดูแล รักษำ บำรุงบริเวณอำคำรเรียนต่ำงๆ ห้องน้ำ โรง
อำหำร สนำมกีฬำ และโดยรอบโรงเรียนให้ร่วมรื่น สะอำด น่ำอยู่ เหมำะแก่กำรหำควำมรู้
กำรให้บริกำร
นั กเรี ย น ผู้ ป กครองและหน่ ว ยงำนรำชกำรอื่น สำมำรถได้รับกำรบริกำรด้ำนอำคำรสถำนที่
อุปกรณ์ ในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อประโยชน์แก่กำรศึกษำและชุมชน
สถานที่ติดต่อ อาคารบริหารทั่วไป
งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์โรงเรียน
จัดเก็บ รวบรวม สำรสนเทศของทำงโรงเรียนอย่ำงเป็นระบบตำมรูปแบบที่กำหนดในแต่ละปี พร้อมใน
กำรประชำสัมพันธ์ สืบค้น และเป็นฐำนข้อมูลของงำนอื่นๆ สื่อกลำงระหว่ำงโรงเรียนและชุมชนในกำร
ประชำสั ม พั น ธ์ แ ลกเปลี่ ย นข่ ำวสำรควำมเคลื่ อ นไหวของโรงเรี ยนและชุ ม ชน รวมทั้ ง วำงแผนกำร
ประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำตำมแนวทำงที่
กำหนด ติดตำม ประเมิล ผล ปรับปรุงและพั ฒ นำกำรประชำสั มพั นธ์ กำรศึ ก ษำของสถำนศึ ก ษำ
ประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำงๆ ของโรงเรียนให้ชุมชนและบุคคลอื่นรับทรำบ
กำรให้บริกำร
นักเรียนและผู้ปกครองสำมำรถได้รับกำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำร จำกสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสำรจำก
วังไพร หรือเอกสำรทำงรำชกำรต่ำงๆ ที่ทำงโรงเรียนทำเป็นหนังสือแจ้งผู้ปกครอง ในวำระ
ต่ำงๆ รวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงเสียงตำมสำย ของแต่ละหมู่บ้ำน
สถานที่ติดต่อ อาคารบริหารทั่วไป
งานโสตทัศนศึกษา
ระบบกำรติดต่อเสียงตำมสำยทั้งหมด ภำยในโรงเรียน รวมทั้งกำรให้บริกำรโทรทัศน์
สีเครื่องเล่นวีซีดี ดีวี ดี ระบบเครื่องเสียง กำรถ่ำยภำพ บันทึกภำพวีดีโอ และห้องโสตทัศน
ศึกษำในกำรจัดประชุมสัมมนำต่ำงๆ
กำรให้บริกำร
นักเรียนและผู้ปกครองสำมำรถได้รับกำรบริกำรงำนโสตทัศนศึกษำ ในกำรขอใช้ อุปกรณ์โสต
ทัศนศึกษำและบริกำรต่ำงๆเพื่อประโยชน์แก่กำรศึกษำและส่วนรวม
สถานที่ติดต่อ อาคารบริหารทั่วไป

งานอนามัย
สุขภำพร่ำงกำย กำรเจ็บป่วยของนักเรียนและบุคลำกรต่ำงๆ ในโรงเรียน บุคคลใดมีอำกำร
เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ จะได้รับกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นก่อนนำส่งแพทย์ และติดต่อ
ผู้ ป กครอง อี ก ทั้ ง กำรดู แ ลสุ ข ลั ก ษณะ อื่ น ๆ เช่ น ควำมสะอำดของร่ ำงกำย สุ ข นิ สั ย ในกำร
รับประทำนอำหำร และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพ
กำรให้บริกำร
นั กเรี ย นและผู้ ป กครองสำมำรถได้รับกำรบริกำรงำนอนำมัย ในกำรทำกำรปฐมพยำบำล อีกทั้งให้
คำปรึกษำด้ำนกำรเจ็บ ป่วยและปัญหำสุ ขภำพต่ำงๆ และกำรติดต่อขอรับประทำนยำและกำรนอน
พักผ่อนในกรณีไม่สำมำรถกลั บ ไปพักผ่ อนที่บ้ำนได้ และหำกมีอำกำรเฉียบพลั นหรือได้รับอุบัติ เหตุ
ร้ำยแรงทำงโรงเรียนจะดำเนินกำรนำส่งโรงพยำบำลและติดต่อผู้ปกครองให้ทรำบต่อไป
สถานที่ติดต่อ อาคารบริหารทั่วไป
งานสหกรณ์โรงเรียน
สหกรณ์ เป็นองค์กรชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่รวบรวมกลุ่มของบุค คลที่เดือดร้อนในทำงเศรษฐกิจ หรือมีควำม
ต้องกำรในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลำยสิ่งที่คล้ำยๆกันหรือต้องกำรเหมือนกันได้รวมตัวกันเข้ำจัดตั้งขึ้นด้วย
ควำมสมัครใจเพื่อเป็นกำรช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือสมำชิกซึ่งกันและกันให้เกิดควำมสะดวกในกำร
ซื้อขำยแลกเปลี่ยนของที่ต้องกำรเกิดกำรประหยัดในตัว ช่วยฐำนะทำงเศรษฐกิจให้มีควำมอยู่ดี กินดี
ตำมหลักกำรวิธีสหกรณ์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษำหำควำมรู้จำกประสบกำรณ์ของสหกรณ์โรงเรียน
๒. เพื่อเป็นแหล่งฝึกหัดให้สมำชิกได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
๓. เป็นกำรฝึกหัดให้สมำชิกรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม
๔. เพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
๕. เพื่อเป็นแหล่งบริกำรสินค้ำและสิ่งของที่สมำชิกต้องกำรในรำคำถูก
ข้อแนะนาที่นักเรียนควรปฏิบัติ
๑. นักเรียนทุกคนควรเป็นสมำชิกของสหกรณ์โรงเรียน
๒. ขอใบสมัครยื่นเป็นสมำชิกสหกรณ์ที่ร้ำนค้ำสหกรณ์โรงเรียน
๓. พยำยำมหมั่นซื้อสินค้ำจำกร้ำนสหกรณ์โรงเรียนโดยสม่ำเสมอ ถ้ำซื้อมำกยิ่งดี เพรำะสิ้นปี
จะแบ่งเงินกำไรส่วนหนึ่งคืนให้แก่สมำชิกตำมส่วนที่ซื้อ
๔. พยำยำมติดตำมควำมเคลื่อนไหวของสหกรณ์
๕. ศึกษำหำควำมรู้และให้ควำมสนใจเกี่ยวกับเรื่องสหกรณ์

จะเข้าเป็นสมาชิกได้อย่างไร
ผู้ประสงค์ที่จะเป็นสมำชิกให้ยื่นใบสมัครแสดงควำมจำนงต่อประธำนสหกรณ์พร้อมทั้งชำระเงินซื้อหุ้น
ของสหกรณ์อย่ำงน้อย ๑ หุ้น ซึ่งมีมูลค่ำหุ้นละ ๑๐ บำท จำนวนเงินมูลค่ำที่ซื้อจะขอคืนได้เมื่อลำออก
จำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์หรือออกจำกโรงเรียน
หลักในการดาเนินงานสหกรณ์
๑. เกี่ยวกับกำรรับสมำชิก สหกรณ์เปิดโอกำสให้แก่ผู้สนใจจะเข้ำเป็นสมำชิกอยู่เสมอทุกเวลำ ไม่จำกัด
เพศและวัย ไม่ขีดกั้นเรื่องเชื้อชำติ ศำสนำ และกำรเมืองทุกคนต้องเข้ำเป็นสมำชิกด้วยควำมสมัครใจ
๒. เกี่ยวกับกำรบริกำรสหกรณ์ กำรควบคุมสหกรณ์ กำรจัดกำรสหกรณ์ ยึดหลักเป็นไปตำมระบบ
ประชำธิปไตย โดยถือว่ำสหกรณ์เป็นของสมำชิกทุกคน ดังนั้นทุกคนจะมีสิทธิ์มีเสียงในกำรควบคุมและ
จัดกำรสหกรณ์โดยเท่ำเทียมกัน คือ ๑ คนมีสิทธิ์ออกเสียงได้ ๑ เสียง
หน้าที่ของสมาชิก
เนื่องจำกสมำชิกสหกรณ์มิใช่เป็นของโรงเรียน มิใช่เป็นของครู - อำจำรย์คนใดคนหนึ่ง แต่กิจกรรม
สหกรณ์เป็นของสมำชิกทุกคน ดังนั้นสมำชิกทุกคนจะต้องมีหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติต่อกิจกำรของสหกรณ์
เพื่อให้กิจกำรสหกรณ์เจริญก้ำวหน้ำ
๑. ต้องเข้ำร่วมประชุมทุกครั้งด้วยตนเอง
๒. ต้องพยำยำมเลือกตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนที่เป็นคนดีมีควำมสำมำรถให้เข้ำไปเป็ นผู้
บริหำรงำนแทนสมำชิก
๓. ลงทุนให้แก่กิจกำรด้วยกำรถือหุ้นที่สหกรณ์กำหนด
๔. อุดหนุนสหกรณ์ด้วยกำรช่วยซื้อสินค้ำจำกร้ำนสหกรณ์โดยสม่ำเสมอ
๕. ควบคุมกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ด้วยเป็นหูเป็นตำ ดูแลและแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงถูกต้อง
และสมควรเพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำย
๖. แนะนำชี้แจงและชักชวนให้ผู้อื่นเข้ำใจเรื่องเกี่ยวกับสหกรณ์
๗. ให้ควำมร่วมมือทุกทำงเพื่อให้เกิดควำมเจริญก้ำวหน้ำแก่สหกรณ์
๘. ต้องหมั่นศึกษำหำควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำงๆของ สหกรณ์เพื่อจะ
ช่วยให้สหกรณ์เจริญก้ำวหน้ำไปด้วยดี
งานสหกรณ์ นางสาวปาริษา นาคะ ๐๘๕-๔๓๓๑๕๖๘
โครงการกองทุนการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรม
“ให้สถานศึกษาสร้างคนดี ให้แก่บ้านเมือง”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดาริให้ ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรี
ดาเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียน โดยได้พระราชทานเงิน
ส่ ว นพระองค์ เพื่อน าไปช่ว ยเหลือสถานศึกษา โดยสนับสนุนเด็กนักเรียนที่ยากจน แต่มีความ
ประพฤติดีให้ได้รับทุนพระราชทาน ได้มีโอกาสทางการศึกษาจนประกอบอาชีพได้ และสร้างความ
พร้อมด้านกายภาพให้ แก่โ รงเรี ยน สร้างจิตสานึกให้ครูรักนักเรียน ให้นักเรียนรักครู พร้อมทั้ง
พระราชทานชื่อโครงการนี้ว่า “โครงการกองทุนการศึกษา”
กำรดำเนินงำนของโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ

โครงกำรกองทุนกำรศึกษำ เริ่มดำเนินงำนสนองพระรำชดำริ เมื่อเดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๕๕ “ให้
สถำนศึกษำสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำแก่
สถำนศึกษำในถิ่นทุรกันดำรทั้งสำยสำมัญศึกษำ และอำชีวศึกษำให้มีควำมพร้อมในกำรดำเนินงำน
๑. ครู ช่วยเหลือดูแลและพัฒนำครู ให้ครูมีฐำนะทำงสังคมดีพอสมควร โดยสนับสนุนซ่อมสร้ำง
บ้ำนพักครู ให้ทุนกำรศึกษำแก่นักศึกษำที่เรียนครู โดยมีภูมิลำเนำในท้องถิ่นและได้สมัครใจที่จะเป็นครู
ในโรงเรียนนั้น ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู ให้สอนนักเรียนให้มีน้ำใจกับเพื่อน คนเรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนที่
เรียนอ่อน จัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักกำรทำงำนร่วมกันเป็นหมู่คณะ เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี
๒. นักเรียน ช่วยเหลือให้นักเรียนมีควำมพร้อมที่จะเรียน พระรำชทำนทุนกำรศึกษำ
แก่นักเรียนยำกจนที่มีควำมประพฤติดี จนสำมำรถประกอบอำชีพได้ จัดสร้ำงหอพัก-นอนให้แก่นักเรียน
ในที่ทุรกันดำร ส่งเสริมคุณภำพชีวิตด้ำนโภชนำกำรตลอดจนควำมพร้อมด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยำศำสตร์
๓. โรงเรียน ส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม โดยกำรขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งโรงเรียน
สอดแทรกกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมต่ำงๆ ทั้งนี้ได้ถอดบทเรียน
จำกโรงเรียนบำงมูลนำกภูมิวิทยำคม อำเภอบำงมูลนำก จังหวัดพิจิตร
๔. วิทยำลัยอำชีวศึกษำ ปรับปรุงบรรยำกำศด้ำนกำรเรียนกำรสอน สู่กำรมีงำนทำ พัฒนำนักศึกษำให้มี
ระเบียบวินัย มีควำมสำมัคคี มีจิตอำสำ บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมอย่ำงต่อเนื่อง
งำนโครงการกองทุนการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรม
นำงสำวนิตย์ธีรำ ธีรำลักษณ์สกุล ๐๘๗-๑๓๒๒๒๖๕
สถานที่ติดต่อ ห้องฝ่ายบริหารงบประมาณ

งานควบคุมความประพฤตินักเรียน
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน
เพื่อให้การแต่งกายของนักเรียนเป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม โรงเรียนจึง
กาหนดเครื่องแต่งกายนักเรียนดังนี้คือ

ระเบียบการแต่งกายนักเรียนชาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
๑. เสื้อ
๑.๑ เสื้อเชิ้ตคอตั้งผ้ำขำวเกลี้ยงไม่มันไม่บำงจนเกินไป ไม่ เป็นไหม หรือผ้ำแพร ผ่ำอก
ตลอดไม่มีจีบหลังไม่ต่อ
๑.๒ มีสำบที่อกเสื้อ กว้ำงประมำณ ๔ เซนติเมตร ใช้กระดุมกลมแบนสีขำว ขนำดเส้น
ผ่ำนศูนย์ กลำงไม่เกิน ๑ซม
๑.๓ แขนเสื้อเพียงข้อศอก หรือห่ำงข้อศอกขึ้นไป ๑ นิ้ว ปลำยแขนพับเข้ำด้ำนใน
ตะเข็บเดียว ไม่ผ่ำนปลำยแขน
๑.๔ มีกระเป๋ำรำวนมเบื้องซ้ำย ๑ กระเป๋ำ ขนำดกว้ำง ๘-๑๒ เซนติเมตร และลึก
ขนำด ๑๐-๑๕ เซนติเมตร ให้เหมำะสมกับขนำดของเสื้อ

๑.๖ ตัดทรงตรงไม่รัดรูปหรือหลวมเกินไป หรือ ลำตัวของเสื้อวัดโดยรอบบริเวณเอว
ใหญ่กว่ำประมำณ ๒ เซนติเมตร
๑.๗ กำรสวมเสื้อต้องสอดชำยเสื้ อไว้ในกำงเกงให้ตึงพอเรียบร้อยจนสำมำรถมองเห็น
เข็มขัดได้อย่ำงชัดเจน
๑.๘ ให้กลัดกระดุมตั้งแต่เม็ดที่ ๒ จำกปกลงมำ
๑.๙ ปักอักษรของโรงเรียน "ว.พ." และเลขประจำตัวด้ำนขวำระดับรำวนม ปักตรำ
ประจำโรงเรียนที่เหนืออักษร ว.พ. และปักชื่อ นำมสกุล และกระเป๋ำรำวนมเบื้องซ้ำย ปักทับตัว
ไหมสีน้ำเงิน
๒. กางเกง
๒.๑ กางเกงสีกากี ม.ต้น กางเกงสีดา ม.ปลาย มีจีบสองจีบไม่เย็บตำย
๒.๒ ขำสั้นเหนือเข่ำพ้นลูกสะบ้ำประมำณ ๕ เซนติเมตร เมื่อยืนตรง
๒.๓ ปลำยขำกว้ำงโดยมีส่วนกลำงของกำงเกงเมื่อยืนตรงห่ำงจำกขำระหว่ำง ๘ - ๑๒
เซนติเมตร ตำมสัดส่วนของขำปลำยขำพับเย็บเป็นตะเข็บ กว้ำงประมำณ ๕ เซนติเมตร
๒.๔ ผ่ำตรงส่วนหน้ำ มีซิบไว้ข้ำงใน
๒.๕ มีกระเป๋ำตำมแนวตะเข็บข้ำงละ ๑ กระเป๋ำ ไม่เป็นกระเป๋ำเฉียง หรือกระเป๋ำ
พิเศษที่มองเห็น
๒.๖ มีหู ขนำดกว้ำง ๑ – ๑๕ ซม. ยำว ๓.๕ – ๔.๕ ซม. จำนวน ๖ – ๗ หู ขณะสวม
กำงเกง ขอบบนของกำงเกงอยู่ในแนวของสะดือให้เป็นเป้ำยำวพองำม
๒.๗ ไม่มีกระเป๋ำหลัง
๒.๘ สวมทับชำยเสื้อให้เรียบร้อย ไม่ดึงเสื้อลงมำคลุมเข็มขัด
๒.๙ ไม่ใช้กำงเกงสั้น คับเกินไป มีสีซดี
๓. เข็มขัด
๓.๑ ม.ต้น เข็มขัดหนังสีน้ำตำล พื้นเรียบเป็นมัน ขนำดกว้ำง ๓-๔ ซม.นักเรียน ม.ต้น
อนุโลมให้ใช้เข็มขัดลูกเสือได้
๓.๒ ม. ปลาย เข็มขัดหนังสีดำหัวมน ชนิดหัวกลัด เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ
๓.๓ มีปลอกสีเดียวกับเข็ม ๑ปลอก ขนำด๑.๕ เซนติเมตรไว้สำหรับสอดปลำยเข็มขัด
๓.๔ ไม่ตัดปลำยหรือเขียนลวดลำยหรือติดเครื่องหมำยใด ๆ บนเข็มขัด
๓.๕ มีปลอกหนังชนิดเดียวกับเส้นเข็มขัด ๑ ปลอก ขนำดกว้ำง ๑.๕ ซม.
๓.๖ คำดพอตึงมองเห็นหัวเข็มขัดติดขอบเข็มขัดได้รอบเอว ไม่ดึงเสื้อมำปิดเข็มขัด
๓.๗ ปลำยเข็มขัด หรือสำย ห้ำมตัดตกแต่งโดยเด็ดขำด
๔. ถุงเท้า
๔.๑ ถุงเท้ำสั้นแบบธรรมดำ ไม่มีลวดลำยสีน้ำตำลสำหรับ ม.ต้น
๔.๒ ถ้ำเป็นถุงเท้ำลูกเสือ ต้องพับให้เรียบร้อยตำมลักษณะแบบของลูกเสือ ห้ำมม้วนไปกองไว้
ที่ตำตุ่ม
๔.๓ ถุงเท้ำสั้นแบบธรรมดำ สีขำว อนุญำตให้ใส่ถุงเท้ำที่พื้นสีเทำได้ สำหรับ ม.ปลาย
๔.๔ ควำมยำวถุงเท้ำไม่เกินครึ่งน่องและสูงกว่ำตำตุ่มขึน้ มำ ๑๐ เซนติเมตร ไม่พับปลำย

๕. รองเท้า
๕.๑ รองเท้าสาหรับนักเรียน ม. ต้น รองเท้ำผ้ำใบสีน้ำตำล
๕.๒ สาหรับนักเรียน ม.ปลาย ผ้ำใบสีดำเท่ำนั้น ไม่หุ้มถึงตำตุ่ม
๕.๓ไม่มีลวดลำยหรือสีอื่นปน โดยสอดเชือกผูกรองเท้ำทุกรูของรองเท้ำ
๕.๔ รองเท้ ำ ผ้ ำ ใบขอบยำงสี เ ดี ย วกั น สั น ตรงปกติ ไม่ เ รี ย วสู ง ส้ น สู ง ไม่ เ กิ น ๓
เซนติเมตร
๖. ทรงผมนักเรียน
ทรงผม (ทั้ ง ม.ต้ น และ ม.ปลาย) ตั ด ผมรองทรงสู ง ด้ ำ นหน้ ำ ยำวไม่ เ กิ น ๕ ซม.
ด้ำนข้ำงและด้ำนหลังตัดสั้นขำว ๓ ด้ำน ควำมสูงให้อยู่ในระดับใบหู หรือไม่น้อยกว่ำ ๕ ซม. และ
ไล่สูงขึ้นไปให้มองเห็นเป็นขอบหรือเป็นชั้น ด้ำนข้ำงและด้ำนหลังห้ำมยำวเกิน ๑ ซม. ไม่ใส่น้ำมัน
ครีม เจลหรือโฟม ห้ำมย้อมเป็นสีต่ำงๆ ห้ำมไว้หนวด ไว้เครำ

ทรงผมนักเรียน ม. ปลาย

ทรงผมนักเรียน ม. ต้น

การแต่งกายนักเรียนหญิง
เครื่องแบบนักเรียนหญิง
นักเรียนหญิง

นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

๑. เสื้อ

นักเรียนหญิง
๑.๑ สีขำวเกลี้ยง ไม่มีลวดลำย ไม่บำงจนมองเห็นเสื้อชั้นใน
๑.๒ คอพับในตัว ลึกพอสวมศีรษะได้สะดวก
๑.๓ สำบพันในตัว ส่วนแบนของสำบใหญ่พอแบะคอแล้วเห็นตะเข็บด้ำนใน
๑.๔ ปกขนำด ๑๐ เซนติเมตร ใช้ผ้ำ ๒ชิ้นเย็บตะเข็บเข้ำใน

๑.๕ แขนสั้นยำวเหนือข้อศอก พอสมควร ปลำยแขนจีบเล็กน้อย ปลำยแขนประกอบด้วยผ้ำ
๕ ชิ้น กว้ำง ๓ซม
๑.๖ ควำมยำวของตัวเสื้อ วัดจำกข้อมือขึ้นมำ เมื่อยืนตรงรำว ๑๐ - ๑๕ เซนติเมตร
๑.๗ ควำมกว้ำงของตัวเสื้อพอเหมำะสมตัวไม่รัดเอว
๑.๘ ขอบชำยเสื้อด้ำนล่ำงพับไม่เกิน ๓ เซนติเมตร
๑.๙ กระเป๋ำติดขอบด้ำนล่ำงขวำ ขนำดกว้ำง ๕.๐ เซนติเมตร ยำว ๗ - ๑๐ เซนติเมตรพับริม
กระเป๋ำเข้ำด้ำนในกว้ำวไม่เกิน ๓ เซนติเมตร
๑.๑๐ ปักอักษรของโรงเรียน "ว.พ." และเลขประจำตัวด้ำนขวำระดับรำวนม ปักตรำประจำ
โรงเรียนที่เหนืออักษร ว.พ. และปักชื่อ นำมสกุล และกระเป๋ำรำวนมเบื้องซ้ำย ปักทับตัวไหมสีน้ำเงิน
๒. ผ้าผูกคอสีกรมท่า
2.๑ เช่นเดียวกับสีกระโปรง
2.๒ ชำยผ้ำสำมเหลี่ยมกว้ำง ๑๐ - ๑๕ เซนติเมตร ยำว ๘๐ - ๑๐๐ เซนติเมตร
2.๓ ผูกเงื่อนกระลำสี เมื่อผูกแล้วให้ปมเงื่อน ปิดร่องอกเสื้อพอดี
๓. กระโปรง
๓.๑ กรมท่ำ ไม่มีลวดลำย เนื้อเกลี้ยงเย็บด้วยสีกรมกลืนกับผ้ำ
๓.๒ พับจีบด้ำนหน้ำ และด้ำนหลังด้ำนละ ๖ จีบ ข้ำงละ ๓ จีบ หันออกด้ำนนอก จีบลึกซ้อน
กันกว้ำง ๓/๔ นิ้ว เย็บเกล็ดตำมลงมำ ๖ - ๑๒ เซนติเมตร
๓.๓ ควำมยำวคลุมเข่ำวัดจำกกลำงสะบ้ำลงไปประมำณ ๗ - ๘ เซนติเมตร
๔. ถุงเท้า
๔.๑ ถุงเท้ำสีขำว พื้นเทำ ไม่ยำวเกินไป
๔.๒ พับปลำยแล้วควำมยำวไม่เกินน่อง และสูงกว่ำตำตุ่มขึ้นมำไม่น้อย ๕ เซนติเมตร
๔.๓ ถุงเท้ำต้องเป็นชนิดพับด้วยตนเอง อนุญำตให้ใส่ถุงเท้ำพื้นสีเทำได้โดยไม่มีกำรพับแต่ต้อง
สูงกว่ำตำตุ่มขึ้นมำไม่น้อยกว่ำ ๕ เซนติเมตร
๕. รองเท้า
๕.๑ หนังดำหรือผ้ำใบสีขำวหุ้มส้นมีเชือกผูกไม่หุ้มถึงตำตุ่ม
๕.๒ ไม่มีลวดลำยใด ๆ รองเท้ำผ้ำใบยำงสีขำว
๕.๓ ส้นสูงไม่เกิน ๓ เซนติเมตร
๖. ทรงผมนักเรียน
๖.๑ ผมสั้นตัดตรงเสมอ ต่ำกว่ำติ่งหูได้ไม่เกิน 5 เซนติเมตร
๖.๒ ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อย โดยรวบให้ควำมสูงระดับหู ควำมยำวของผมไม่เกิน ๗
นิ้วฟุต จำกตำแหน่งที่ผูกโบ
๖.๓ กรณีที่รวบผม ต้องใช้โบผูกผมเนื้อเรียบ ไม่มีลวดลำย ขนำดกว้ำงไม่เกิน ๑ นิ้ว สีขำวเท่ำนั้น
๖.๔ ไม่อนุญำตให้ติดกิ๊บขนำดใหญ่หรือหวีสับ กิ๊บที่ใช้ติดผม ต้องเป็นกิ๊บลวดสีดำ
๖.๕ ห้ำมใส่สำรที่ทำให้ผมแข็ง ห้ำมใส่น้ำมัน ห้ำมโกรกหรือกัดสีผม
๖.๖ ให้ใช้ที่คำดผมตำมแบบที่โรงเรียนกำหนด

นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนหญิง

๑. เสื้อ
๑.๑ สีขำวเกลี้ยง ไม่มีลวดลำย ไม่บำงจนมองเห็นเสื้อชั้นใน
๑.๒ ตัวเสื้อปกเชิ้ต ผ่ำอกตลอด สำยตลบเข้ำข้ำงในกว้ำง ๓ เซนติเมตร มีกระดุมแบนสีขำวขนำดกว้ำง
๑ ซม. ๕ เม็ด ไม่มีเกล็ดใด ๆ ทั้งสิ้น ขนำดตัวเสื้อไม่คับหรือหลวม จนเกินไป
๑.๓ แขนเสื้อยำวเหนือศอก ปลำยแขนลีบเล็กน้อย ปลำยแขนประกอบด้วยผ้ำ ๒ ชิ้น ขนำดกว้ำง ๒ ซม.
๑.๔ สอดปลำยเสื้อไว้ในกระโปรง ไม่ปิดบังเข็มขัด สำมำรถมองเห็นเข็มขัดได้ตลอดเอว
๑.๕ ปักอักษรของโรงเรียน "ว.พ." และเลขประจำตัวด้ำนขวำระดับรำวนม ปักตรำประจำโรงเรียนที่
เหนืออักษร ว.พ. และปักชื่อ นำมสกุล และกระเป๋ำรำวนมเบื้องซ้ำย ปักทับตัวไหมสีน้ำเงิน
๒. กระโปรง
๒.๑ กระโปรงสีดำ ไม่มีลวดลำยเนื้อเกลี้ยง ขอบเอวกระโปรงไม่มีหู
๒.๒ พับจีบด้ำนหน้ำ ๖ จีบ ข้ำงละ ๓ จีบ หันออกด้ำนนอก จีบลึกซ้อนกันไม่เกิน ๓/๔ นิ้ว
เย็บเกล็ดตำยลง ๘ - ๑๒ ซม.
๒.๓ คำดทับขอบกระโปรง ต้องมองเห็นเข็มขัดได้รอบเอว
๒.๔ คำดเข็มให้ตึง ไม่หย่อนจำกขอบกระโปรง
๓. เข็มขัด
๓.๑ หนังสีดำกว้ำง ๓ เซนติเมตร มีที่สอดสำยเข็มขัด เป็นหนังสีดำ
๓.๒ หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ มีหนังสีดำ หุ้มตลอดชนิดมีหัวกลัด
๓.๓ คำดทับขอบกระโปรง ต้องมองเห็นเข็มขัดได้รอบเอว
๓.๔ คำดเข็มขัดให้ตึง ไม่หย่อนจำกขอบกระโปรง
๔. ถุงเท้า
๔.๑ ถุงเท้ำไนลอน สั้นสีสำว แบบเรียบ ลอนเล็ก ไม่มีลวดลำย ไม่บำงเกินไป
๔.๒ พับปลำยแล้วยำวไม่เกินครึ่งน่อง ไม่สั้นกว่ำกลำงตำตุ่มขึ้นมำ ๕ เซนติเมตร
๔.๓ สำหรับชุดนักเรียน ห้ำมใช้ถุงเท้ำไนลอนชนิดบำงลอนใหญ่หรือผ้ำลูกฟูกชนิดหนำ
๕. รองเท้า
๕.๑ หนังสีดำมีสำยรัดหลังเท้ำ หุ้มปลำย หัวมน หุ้มส้น หรือผ้ำใบสีขำวมีเชือกผูกขอบ
มีพื้น สีเดียวกับรองเท้ำ
๕.๒ ส้นสูงไม่เกิน ๓ เซนติเมตร ส้นตรงไม่เรียว
๖. ทรงผมนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. ผมสั้นตัดตรงเสมอ ต่ำกว่ำติ่งหูได้ไม่เกิน 5 เซนติเมตร
๒. ผมยำวต้องรวบให้เรียบร้อย โดยรวบให้ควำมสูงระดับหู ควำมยำวของผมไม่เกิน
๗ นิ้วฟุต จำกตำแหน่งที่ผูกโบ
๓. กรณีที่รวบผม ต้องใช้โบผูกผมเนื้อเรียบ ไม่มีลวดลำย ขนำดกว้ำงไม่เกิน ๑ นิ้ว สี
น้ำเงินเท่ำนั้น
๔. ไม่อนุญำตให้ติดกิ๊บขนำดใหญ่หรือหวีสับ กิ๊บที่ใช้ติดผม ต้องเป็นกิ๊บลวดสีดำ

๕. ห้ำมใส่สำรที่ทำให้ผมแข็ง ห้ำมใส่น้ำมัน ห้ำมโกรกหรือกัดสีผม
๖. ให้ใช้ที่คำดผมตำมแบบที่โรงเรียนกำหนด
ข้อห้ามพิเศษ สาหรับการแต่งกายนักเรียน
- ห้ำมไว้หนวดเครำ ดัดผม ย้อมผมโกรกผมเป็นสีอื่น นอกจำกสีดำ
- ห้ำมไว้เล็บ, ทำเล็บ, หรือใช้เครื่องสำอำงตกแต่งหน้ำ
- ห้ำมใช้เครื่องประดับใด ๆ ยกเว้นนำฬิกำข้อมือและใช้สำยที่สุภำพ
- ห้ำมสักคิ้วถำวร
- แต่งกำยให้สุภำพ และสะอำดสะอ้ำนอยู่เสมอ
- ไม่ควรใช้เครื่องแต่งกำยรำคำแพงเกินไป
เครื่องแต่งกายในโอกาสอื่น ๆ
- เครื่องแต่งกำยให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรแต่งกำยของลูกเสือนั้นจำกเคร่งครัด
- เครื่องแต่งกำยของเนตรนำรีให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยเครื่องแต่งกำยของเนตรนำรี
- เครื่องแต่งกำยของยุวกำชำด ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยเครื่องแต่งกำยยุวกำชำด
- เครื่องแต่งกำยผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยเครื่องแต่งกำยผู้บำเพ็ญประโยชน์
- เครื่องแต่งกำยนักศึกษำวิชำทหำรให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยเครื่องแบบนักศึกษำวิชำทหำร
เครื่องแบบพลศึกษา
นักเรียนหญิง
๑. ใช้เสื้อพละของโรงเรียน
๒. กำงเกง ใช้กำงเกงวอร์ม ของโรงเรียน
๓. ถุงเท้ำสั้น สีขำว (หมำยเหตุ ให้คลุมข้อเท้ำเลยมำประมำณ ๕-๑๐ ซม.)
๔. รองเท้ำผ้ำใบ มัธยมต้นและมัธยมปลำยสีขำว
นักเรียนชาย
๑. ใช้เสื้อพละของโรงเรียน
๒.กำงเกง ใช้กำงเกงวอร์ม ของโรงเรียน
๓.ถุงเท้ำสั้น สีขำว (หมำยเหตุ ให้คลุมข้อเท้ำเลยมำประมำณ ๕-๑๐ ซม. )
๔. รองเท้ำผ้ำใบมัธยมต้นสีน้ำตำลและรองเท้ำมัธยมตอนปลำยสีดำ
การแต่งชุดกิจกรรม
กำรแต่งเครื่องแบบกิจกรรมต่ำง ๆ ให้นักเรียนแต่งตำมข้อกำหนดของแต่ละกิจกรรม
ข้อปฏิบัติของนักเรียนว่าด้วยการใช้กระเป๋า เป้ และของใช้ประจาตัว
กระเป๋านักเรียน -ให้ใช้กระเป๋ำนักเรียนตำมแบบที่โรงเรียนกำหนดเท่ำนั้น ห้ำมเขียนข้อควำมหรือ
ประดับวัตถุใด
เป้ - เป้สำหรับใส่สัมภำระอื่น ๆ อนุญำตให้ใช้เป้ของโรงเรียนวังไพรวิทยำคม เท่ำนั้น
นาฬิกาข้อมือ - อนุญำตให้ใช้เพื่อประโยชน์ในกำรดูเวลำ ไม่ใช้เป็นเครื่องประดับรูปแบบต้องสุภำพ
ขนำด และ รำคำพอเหมำะ สำยโลหะหรือสำยหนังสีดำ, สีน้ำตำลเท่ำนั้น

สร้อยคอ - อนุญำตให้สวมสร้อยคอเพื่อแขวนพระบูชำ โดยใช้สร้อยเงินหรือสแตนเลสขนำดเล็ก
รูปแบบตำมควำมเหมำะสม สวมเสื้อทับมิดชิดทั้ง สำยสร้อยและพระบูชำ ห้ำมใช้เชือกถักลูกประคำ
หรือสร้อยคอทองคำ นำก หรือ สร้อยสำมกษัตริย์
แหวน - ห้ำมสวมแหวนใด ๆ ทั้งสิ้น
แว่นตา -อนุญำตให้ใช้ได้เฉพำะนักเรียนที่มีปัญหำเรื่องสำยตำ มีขนำดและ รูปแบบที่สุภำ
ห้ามนาเครื่องประดับของมีค่าอื่น ๆ และของใช้ที่ไม่จำเป็น เช่น กำไล เครื่องสำอำงทุกชนิด หวีสับ,
วิทยุเทป ซำวด์อเบำท์ กล้องถ่ำยรูป ฯลฯ ห้ำมนักเรียนนำมำใช้
หากมีความจาเป็นต้องใช้เป็นครั้งคราว เพื่อประกอบการเรียนหรือการจัดกิจกรรม ต้องขออนุญาตอาจารย์
ผู้สอน หรือฝ่ายกิจการนักเรียนก่อนและต้องดูแลรักษา หากชารุดหรือสูญหายโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ

ประกาศโรงเรียนวังไพรวิทยาคม
ว่าด้วย ระเบียบและแนวปฏิบัติของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เพื่อให้นักเรียนมีกรอบและแนวทำงกำรประพฤติปฏิบัติตนให้เหมำะสมกับสภำพควำมเป็นนักเรียน
โรงเรียนจึงขอกำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนวังไพรวิทยำคมวิทยำคม
ดังต่อไปนี้
ข้อที่ ๑ การมาโรงเรียน
๑.๑นักเรียนทุกคนต้องมำถึงโรงเรียนก่อนเวลำ ๐๗.๕๐ น. เมื่อเข้ำมำโรงเรียนแล้วออกนอกบริเวณ
โรงเรียนไม่ได้ เว้นแต่มีกิจธุระจำเป็น ซึ่งต้องมีผู้ปกครองมำรับ และได้รับอนุญำตจำกหัวหน้ำแผนก
และฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
๑.๒ นักเรียนที่มำโรงเรียนไม่ทัน ทำกิจกรรมหน้ำเสำธง ให้ไปรำยงำนตัวกับฝ่ำยกิจกำรนักเรียนและ
รับบัตรอนุญำตเข้ำชั้นเรียน แล้วนำแสดงตัวแก่ครูผู้สอนในชั่วโมงนั้น ๆ เพื่อขออนุญำตเข้ำเรียน
กรณีมำโรงเรียนสำยเกิน๓ครั้ง โรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองมำรับทรำบ และเชิญพบเพื่อร่วมมือกัน
แก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน
๑.๓ นักเรียนเลิกเรียนกลับบ้ำนตั้งแต่เวลำ ๑๖.๓๐น. เป็นต้นไป
๑.๔ ห้ำมนักเรียนที่ไม่มีหมวกกันน็อคขับขี่รถจักรยำนยนต์นำรถจักรยนต์มำโรงเรียน
๑.๕ ห้ำมนักเรียนขับรถยนต์มำโรงเรียน
ข้อที่ ๒ นักเรียนที่มาสาย หมายถึงไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติจะต้องปฏิบัติตนดังนี้
๒.๑กลุ่มที่มำไม่ทันเข้ำแถว แต่ทันเคำรพธงชำติ
มำหลังจำกเวลำ ๐๗.๕๐ น.- ๐๘.๐๐ น. ห้ำมนักเรียนเข้ำไปแทรกในแถว ให้อยู่ที่บริเวณ
หน้ำป้อมยำมประตู ๒ ทำกิจกรรม ร่วมกับนักเรียนที่เข้ำแถวหน้ำเสำธงเป็นปกติ บทลงโทษ ครูเวร
ประจำวันสอบถำมสำเหตุของกำรมำสำยว่ำกล่ำวตักเตือน อบรมเรื่องกำรมีวินัยต่อตนเอง และกำร
ตรงต่อเวลำ ทำกิจกรรมซ่อมเสริม หำกไม่มีเหตุผลเพียงพอ ให้ดำเนินกำร ดังนี้

ครั้งที่ ๑ ตักเตือน
ครั้งที่ ๒ หักคะแนน ๕ คะแนน
ครั้งที่ ๓ หักคะแนน ๕ คะแนน แจ้งผู้ปกครองให้ทรำบ
ครั้งที่ ๔ เป็นต้นไป หักคะแนน ๑๐ คะแนนเชิญผู้ปกครองมำพบ
ให้ หั ว หน้ ำงำนวินั ย นั กเรี ย นเชิญผู้ ปกครองมำรับทรำบและรำยงำนให้ กับผู้ อำนวยกำรโรงเรี ย น
นักเรียนทรำบ
๒.๒กลุ่มที่มำไม่ทันเวลำเข้ำแถวเคำรพธงชำติ และโฮมรูม
ช่วงเวลำ ๐๘.๒๐ - ๐๙.๑๐น. ครูเวรประจำวัน สอบถำมสำเหตุของกำรมำสำยว่ำกล่ำวตักเตือน
อบรมเรื่องกำรมีวินัยต่อตนเอง และกำรตรงต่อเวลำ ทำกิจกรรมซ่อมเสริม หำกไม่มีเหตุผลเพียงพอ
ให้ดำเนินกำร ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ตักเตือน
ครั้งที่ ๒ หักคะแนน ๕คะแนน
ครั้งที่ ๓ หักคะแนน ๕ คะแนน แจ้งผู้ปกครองให้ทรำบ
ครั้งที่ ๔ เป็นต้นไป หักคะแนน ๑๐ คะแนนเชิญผู้ปกครองมำพบ
ให้หัวหน้ำงำนวินัยนักเรียนเชิญผู้ปกครองมำรับทรำบ และรำยงำนให้กับผู้อำนวยกำรโรงเรียน
นักเรียนทรำบ
๒.๓ เมื่อมำสำย ไม่ทันเข้ำเรียน หลังหมดเวลำคำบที่ ๑เป็นต้นไป ให้ปฏิบัติดังนี้
๒.๓.๑ รำยงำนตัวลงชื่อในสมุดบันทึกกำรมำสำย ที่ห้องกิจกำรนักเรียน
๒.๓.๒ แสดงหนังสือของผู้ปกครองในกรณีที่นักเรียนมีควำมจำเป็นที่เป็นสำเหตุทำให้นักเรียนมำ
โรงเรียนมำสำยหำกไม่มีเหตุผลเพียงพอให้ดำเนินกำรหักคะแนนควำมประพฤติ
๒.๓.๓ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน หรือครูประจำชั้นติดต่อประสำนงำนกับผู้ปกครอง (ตำมข้อ ๒.๒ )
๒.๓.๔ หำกมำไม่ทันเรียนคำบเรียนใด ให้ตัดเวลำเรียนรำยวิชำในคำบเรียนนั้น ๆ
ข้อที่ ๓ นักเรียนที่จะขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องปฏิบัติตนดังนี้
๓.๑กรณีผู้ปกครองมำขออนุญำตและรับตัวออกไป (ผู้ปกครองแสดงบัตรด้วย) ให้ติดต่อที่ห้อง
กิจกำรนักเรียน
๓.๒กรณีนักเรียนมีควำมจำเป็นต้องขออนุญำตออกนอกบริเวณด้วยตนเองโรงเรียนให้นำจดหมำย
ขออนุ ญำตของผู้ ป กครอง มำแสดงกับครูประจำชั้น เพื่อให้ ค รูประจำชั้นรับรองหรือติดต่อกับ
ผู้ปกครองทันทีเพื่อแสดงควำมยืนยัน
ในกำรรั บ ทรำบ และนั กเรี ย นน ำส่ งที่ห้องกิจกำรนักเรียนเพื่อรับบัตรอนุญำตออกนอกบริเวณ
โรงเรียน
๓.๓ผู้มีอำนำจในกำรอนุญำตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน
๓.๓.๑ ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
๓.๓.๒หัวหน้ำงำนวินัยนักเรียน หรือหัวหน้ำงำนกิจรรมนักเรียน
๓.๓.๓หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป
๓.๓.๔ ผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้อำนวยกำรโรงเรียนนักเรียน

๓.๔กรณีเจ็บป่วยที่ได้รับกำรติดต่อจำกห้องพยำบำล ให้รับตัวที่ห้องพยำบำลได้ ซึ่งทำงงำนอนำมัย
โรงเรียนจะแจ้งให้ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนทุกครั้ง
๓.๕กรณีมีควำมจำเป็นเร่งด่วนอื่น ให้ติดต่อขออนุญำตโดยตรงที่ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนักเรียน
๓.๖ให้นักเรียนนำบัตรอนุญำตออกนอกบริเวณโรงเรียนไปแสดง จึงจะออกนอกบริเวณโรงเรียนได้
และนักเรียนต้องใช้ ๑ บัตร ต่อ ๑ คน เท่ำนั้น
๓.๗ให้นักเรียนนำบัตรอนุญำตออกนอกบริเวณโรงเรีย นติดตัวไปในขณะอยู่นอกบริเวณโรงเรียน
เพื่อแสดงว่ำได้รับอนุญำตจำกโรงเรียนแล้ว
๓.๘กรณีที่นักเรียนขออนุญำตออกนอกโรงเรียนแล้วเมื่อเสร็จสิ้นภำรกิจกลับมำแล้วต้องไปรำยงำน
ตัวกับฝ่ำยกิจกำรนักเรียน หรือผู้ที่ให้อนุญำตทุกครั้ง
๓.๙กรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยกะทันหันให้เข้ำ พักที่ห้องพยำบำลถ้ำเจ้ำหน้ำที่พยำบำลเห็นสมควรให้
กลับบ้ำน จะแจ้งให้ผู้ปกครองมำรับ หรือนำส่งโรงพยำบำลแล้วแต่กรณี
ข้อที่ ๔ การทากิจกรรมหน้าเสาธง
๔.๑เมื่อเปิ ดเพลงประจ ำโรงเรี ย น เวลำ ๐๗.๕๐ น. นักเรียนทุกคนต้องไปเข้ำ แถวอย่ำ งเป็ นระเบี ย บ
เรียบร้อย โดยให้หัวหน้ำเวร หรือครูเวรประชำสัมพันธ์ เป็นผู้ดูแลควำมเรียบร้อย ภำยใต้กำรกำกับดูแลของ
ครูประจำชั้น
๔.๒นักเรียนร่วมร้องเพลงชำติ เพลงประจำโรงเรียน อธิษฐำนด้วยอำกำรสำรวม ทำกิจกรรมอื่นๆ
๔.๓นักเรียนเดินแถวเข้ำห้องเรียนอย่ำงเป็นระเบียบตำมข้อตกลงที่ทำงโรงเรียนกำหนด
ข้อที่ ๕ การเรียนในห้องเรียน
๕.๑นักเรียนต้องตั้งใจเรียนไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นในขณะเรียน
๕.๒ห้ำมลุกเดินไปมำในระหว่ำงกำรเรียนกำรสอน ถ้ำมีธุระให้ขออนุญำตก่อน
๕.๓ห้ำมนำเครื่องดื่ม ของขบเคี้ยวหรืออำหำรเข้ำไปรับประทำนในห้องเรียนหรือบนอำคำรเรียน
ข้อที่ ๖การขออนุญาตเข้า – ออก ในห้องเรียนในขณะเรียน
๖.๑กำรเข้ำ – ออก ห้องเรียนทุกครั้ง ต้องได้รับอนุญำตจำกครูผู้สอน กรณีเข้ำห้องช้ำอำจมีสำเหตุมำ
จำกมำสำย เข้ำห้องพยำบำล พบฝ่ำยกิจกำรนักเรียน จะต้องได้รับกำรยืนยันจำกฝ่ำยดังกล่ำว
๖.๒เมื่อครูที่มิได้ทำกำรสอนต้องกำรเรียกนักเรียนคนใดในห้องระหว่ำงกำรเรียนกำรสอนนักเรียนที่
จะไปพบต้องขออนุญำตครูผู้สอนวิชำนั้นๆ ก่อนออกจำกห้องเรียน
๖.๓กำรซื้ออำหำรให้นักเรียนเข้ำแถวซื้ออำหำรอย่ำงเป็นระเบียบ ตำมลำดับก่อนหลัง ตำมเวลำที่
ทำงโรงเรียนกำหนดให้
๖.๔ให้ รับประทำนอำหำรในโรงอำหำรเท่ำนั้น ยกเว้นนักเรียนที่นำข้ำวมำรับประทำนที่โรงเรียน
สำมำรถทำนในห้องเรียนได้หลังจำกรับประทำนเสร็จให้ทำควำมสะอำดให้เรียบร้อย
๖.๕ หลั งจำกรั บ ประทำนอำหำรแล้วให้ นำภำชนะใส่ อำหำรทุกชนิดเก็บไว้ในสถำนที่ที่โรงเรียน
กำหนด
๖.๖ห้ำมนักเรียนทิ้งเศษอำหำร ในบริเวณที่นั่งรับประทำนอำหำร
๖.๗ห้ำมนักเรียนสั่งซื้ออำหำรจำกร้ำนค้ำภำยนอกเข้ำมำรับประทำนภำยในโรงเรียน

ข้อที่ ๗ข้อปฏิบัติเมื่อทาของหายหรือเก็บของได้
๗.๑กำรแจ้งเพื่อรับหรือคืนของหำยให้ติดต่อฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
๗.๒เมื่อเก็บของได้ ให้นำไปมอบไว้ที่ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกรำยละเอียดด้วย
ข้อที่ ๘การติดต่อขอพบนักเรียน
๘.๑ผู้ปกครองมำพบนักเรียนที่โรงเรียน ให้ติดต่อฝ่ำยกิจกำรนักเรียน หรือห้องธุรกำร
ไม่อนุญำตให้ผู้ปกครองพบนักเรียนโดยลำพังตำมห้องเรียน
๘.๒ โรงเรียนไม่อนุญำตให้นักเรียนนำเพื่อนนักเรียนต่ำงโรงเรียน หรือบุคคลภำยนอกเข้ำ มำใน
โรงเรียนหรือเข้ำร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
ข้อที่ ๙การมาโรงเรียนในวันหยุด ให้ปฏิบัติดังนี้
๙.๑นักเรียนที่มำทำกิจกรรมของโรงเรียนในวันหยุด ต้องมีหนังสืออนุญำตจำกผู้ปกครองโดยมีครู
ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมดูแล
๙.๒นักเรียนต้องแต่งกำยให้เหมำะสมกับสภำพควำมเป็นนักเรียน
๙.๓ไม่อนุญำตให้ทำกิจกรรมทุกประเภทที่โรงเรียนในวันอำทิตย์
๙.๓กรณีที่นักเรียนติดต่อรำชกำรกับทำงโรงเรียน ให้แต่งเครื่องแบบนักเรียน
ข้อที่ ๑๐การร่วมกิจกรรมของนักเรียน
๑๐.๑นักเรียนทุกคนจะต้องเข้ำร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ทำงโรงเรียนจัดให้
๑๐.๒นักเรียนที่ไม่เข้ำร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนด โดยไม่มีเหตุผลอันควร จะถือว่ำนักเรียนผู้นั้น
ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ข้อที่ ๑๑การใช้โทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสาร ไอทีทุกชนิด ในโรงเรียนของนักเรียน
โทรศัพท์อนุญำตให้นักเรียนใช้ในช่วงมีกิจกรรมตำมที่โรงเรียนแจ้งเท่ำนั้น
อุปกรณ์ ไอที notebook ห้ำมใช้ในห้องเรียนต้องได้รับอนุญำตจำกครูผู้สอนเท่ำนั้น
ข้อที่ ๑๒การรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน
๑๒.๑ นักเรียนต้องช่วยกันรักษำชื่อเสียงของโรงเรียน โดยไม่ประพฤติตนในทำงเสื่อมเสียและช่วยดูแล
แก้ไขผู้ที่มีพฤติกรรมอันจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อโรงเรียน
๑๒.๒ให้ นั กเรีย นช่วยสอดส่องดูแลและรำยงำนต่อครูในกรณีที่นักเรียนประพฤติผิ ดระเบียบหรือมี
บุคคลภำยนอกที่มีพฤติกรรมไม่น่ำไว้วำงใจเข้ำมำในโรงเรียน
๑๒.๓นักเรียนรุ่นน้องต้องเคำรพเชื่อฟังคำแนะนำในทำงที่ถูกต้องดีงำมจำกรุ่นพี่

ข้อที่ ๑๓การรักษาความสะอาด การใช้ทรัพย์สินของโรงเรียน เช่น
๑๓.๑ช่วยกันรักษำควำมสะอำดห้องเรียน ห้องน้ำห้องส้วม และบริเวณโรงเรียน
๑๓.๒ไม่ขีดเขียนข้อควำมใด ๆ บนโต๊ะ เก้ำอี้ พื้น ฝำผนังอำคำรทุกแห่งในโรงเรียน
๑๓.๓ปิดไฟฟ้ำ พัดลม เมื่อเลิกใช้
๑๓.๔ปิดก๊อกน้ำให้สนิท เมื่อเลิกใช้
๑๓.๕ไม่ทำลำยสำธำรณะสมบัติของโรงเรียนให้เสียหำย
๑๔. กำรแสดงควำมเคำรพ
กำรแสดงควำมเคำรพเป็นกำรแสดงออกของผู้ที่ได้รับกำรศึกษำอบรม โดยโรงเรียนได้กำหนดหลัก
ปฏิบัติเพื่อปลูกฝังนิสัยให้นักเรียนรู้จักเคำรพครู และผู้ใหญ่ ดังนี้
๑๔.๑ กำรแสดงควำมเคำรพภำยในบริเวณโรงเรียน
๑๔.๑.๑ ครูทุกท่ำนในโรงเรียนถือว่ำเป็นครูของนักเรียนทุกคน นักเรียนต้องให้ควำมเคำรพนับถือยก
ย่องโดยเสมอเท่ำเทียมกัน
๑๔.๑.๒ เมื่อนักเรียนนั่งหรืออยู่กับที่ ครูเดินผ่ำนมำในระยะใกล้อันสมควรให้แสดงควำมเคำรพด้วย
กำรยืนไหว้
๑๔.๑.๓ เมื่อนักเรียนเดินสวนทำงกับครู ให้หยุดแสดงควำมเคำรพด้วยกำรยืนไหว้เมื่อครูเดินผ่ำนไปจึง
เดินต่อ
๑๔.๑.๔ เมื่อนักเรียนเดินตำมหลังครู ไม่ควรแซงขึ้นหน้ำนอกจำกจำเป็นจริง ๆ แต่ต้องกล่ำวคำขอโทษ
ก่อน ถ้ำครูเดินตำมหลังนักเรียนมำในระยะใกล้ ๆ ควรหยุดให้ครูเดินผ่ำนไปก่อน
๑๔.๑.๕ลูกเสือหรือนักศึกษำวิชำทหำรที่อยู่ในเครื่องแบบให้ทำควำมเคำรพตำมเครื่องแบบที่สวม
๑๔.๑.๖ เมื่อครูเข้ำห้องเรียน หรือก่อนออกนอกห้องเรียน หัวหน้ำชั้นบอกทำควำมเคำรพ "นักเรียน
เคำรพ" ให้นักเรียนยืนตรง และกล่ำวพร้อมกันว่ำ "ขอบคุณครับ" "ขอบคุณค่ะ ” เมื่อครูออกนอก
ห้องเรียน
๑๔.๑.๗นักเรียนที่ยืนพูดกับครู ต้องยืนตรงในลักษณะสำรวม เพื่อพูดเสร็จแล้วให้แสดงควำมเคำรพด้วย
กำรคำนับหรือไหว้
๑๔.๑.๘เมื่อนักเรียนเข้ำพบครูที่โต๊ะทำงำน ให้ยืนห่ำงจำกโต๊ะประมำณ ๑ ก้ำว แล้วทำควำมเคำรพด้วย
กำรไหว้
กรณีที่นักเรียนเข้ำพบครูจำนวนมำก ๆ เช่น ส่งงำน ให้เข้ำแถวตำมลำดับก่อนหลัง ไม่ควรรุมล้อมครู
๑๔.๑.๙ เมือ่ ผู้ใหญ่ทำงรำชกำรมำเยี่ยมโรงเรียน ให้นักเรียนฟังคำสั่งจำกครูที่สอนในขณะนั้นหำกนักเรียน
พบเห็นผู้ใหญ่เข้ำมำในโรงเรียน ให้นักเรียนแสดงควำมเคำรพตำมควำมเหมำะสม
๑๕. การนานักเรียนมาสอบสวนความผิด
ในบำงกรณี เมื่อนักเรียนกระทำผิด จำเป็นต้องสอบสวนโดยทันที เพื่อป้อ งกันไม่ให้เหตุกำรณ์ลุกลำม
ต่อไป โรงเรียนจึงกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรนำนักเรียนมำสอบสวนควำมผิดระหว่ำงเวลำเรียน
ดังต่อไปนี้
๑. ครูผู้สอบสวน เมื่อต้องกำรนำนักเรียนคนใดมำสอบสวนควำมผิดระหว่ำงเวลำเรียน ให้มีหนังสือ
แจ้งขออนุญำตไปยังครูประจำวิชำ ให้ครูประจำวิชำอนุ ญำต ให้นักเรียนผู้นั้นมำรับกำรสอบสวนและ
บันทึกเวลำเรียนให้
๒. ถ้ำกำรสอบสวนต้องใช้เวลำเรียนเกินกว่ำ ๑ คำบ ในคำบหลังครูผู้สอบสวน จะส่งใบแจ้งขออนุญำต
ไปภำยหลังก็ได้

๑๖. การขออนุญาตนานักเรียนไปร่วมกิจกรรมระหว่างเวลาเรียน
ในกรณีที่ครูประสงค์จะนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมใด ๆ ระหว่ำงเวลำเรียนอันเป็นเหตุให้
นักเรียนต้องขำดคำบเรียนในรำยวิชำต่ำง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อกำรคิดเวลำเรียนภำคปลำย ใน
รำยวิชำต่ำง ๆ โรงเรียนเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑๖.๑ กำรไปร่วมกิจกรรมระหว่ำงเวลำเรียนโรงเรียนคิดเวลำเรียนให้ ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งต่อไปนี้
๑๖.๑.๑ เป็นกำรไปร่วมกิจกรรมตำมคำสั่งของโรงเรียน
๑๖.๑.๒ ขออนุญำตโรงเรียนไปร่วมกิจกรรม และโรงเรียนอนุญำตแล้ว
๑๖.๒ ครูผู้ควบคุมนักเรียนไปร่วมกิจกรรม และนักเรียนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมให้ปฏิบัติดังนี้
๑๖.๒.๑ ครูผู้ควบคุมนักเรียน ส่งรำยชื่อนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม พร้อมบอกสถำนที่ที่เข้ำร่วม
กิจกรรม ให้กับหัวหน้ำระดับ เพื่อหัวหน้ำระดับจะได้แจ้งครูประจำวิชำรับทรำบ
๑๖.๒.๒ นักเรียนนำใบอนุญำต ไปแสดงแก่ครูประจำวิชำก่อนไปร่วมกิจกรรม เพื่อคิดเวลำ
เรียนให้ เฉพำะระหว่ำงเวลำที่ขออนุญำตไปเท่ำนั้น
๑๖.๒.๓ ครูผู้ควบคุมควรดำเนินกำรแต่เนิ่น ๆ เพื่อนักเรียนจะได้มีเวลำไปพบครูประจำวิชำได้ทัน
๑๗. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียนที่ติดสิ่งเสพติด
เมื่อสอบส่ ว นปรำกฏหลักฐำนเป็นที่แน่ชัดว่ำ นักเรียนคนใดใช้ห รือเสพสิ่ งเสพติด ให้ ครู
ปรึกษำรำยงำนถึงหัวหน้ำระดับตำมลำดับ จนถึง ผู้อำนวยกำร เพื่อสั่งพักกำรเรียนในกรณีนี้ ก็เพื่อให้
ผู้ปกครองพำนักเรียนเข้ำรับกำรบำบัดรักษำ จนกว่ำจะเลิกใช้สิ่งเสพติด ในระหว่ำงกำรพักกำรเรียนให้
อำจำรย์ประจำวิชำคิดเวลำเรียนให้นักเรียนด้วย เมื่อแพทย์เลิกใช้สิ่งเสพติดแล้ว ให้ผู้ปกครองนำ
ใบรับรองแพทย์มำแสดงแก่ โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนกับเข้ำเรียนตำมปกติต่อไป แพทย์ผู้รับรอง
จะต้องเป็ น แพทย์ ของโรงพยำบำลของรัฐ เท่ำนั้น ในระหว่ำงที่นักเรียนคนใดถูกสั่งพักกำรเรียน
เนื่องจำกใช้สิ่งเสพติดอีกให้รำยงำนเสนอพักกำรเรียนอีกนักเรียนคนใดถูกสั่งพักกำรเรียน เหตุเพรำะ
เสพสิ่งเสพติดถึง ๓ ครั้ง ให้ผู้ปกครองมำลำเพื่อให้นักเรียนผู้นั้นย้ำยสถำนศึกษำ
๑๘. การพานักเรียนมาทากิจกรรมในวันหยุดเรียนนอกเวลาเรียนปกติ
๑๘.๑ ครูท่ำนใดประสงค์จะให้นักเรียนจัดกิจกรรมในวันหยุด หรือนอกเวลำรำชกำรหรือนอกเวลำ
เรียนปกติ ให้ปฏิบัติดังนี้
๑๘.๑.๑ กิจกรรมวิชำกำรให้แจ้งผ่ำนหัวหน้ำกลุ่มสำระ รองผู้อำนวยกำรบริหำรงำนวิชำกำรจน ถึง
ผู้อำนวยกำร
๑๘.๑.๒ กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กิจกรรมทำงวิชำกำร ให้แจ้งหัวหน้ำหมวดกิจกรรมบริหำรงำนกิจกำร
นักเรียน จนถึงผู้อำนวยกำรโรงเรียน
๑๘.๑.๓ เมื่อโรงเรียนอนุญำตแล้ว ให้หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนวิ ชำกำรหรือกลุ่มงำนบริหำรบุคคลแจ้งให้
ครูเวร ในวันที่มีนักเรียนทำกิจกรรมทรำบด้วย เพื่อว่ำจะได้ชี้แจงกับผู้ปกครองได้ถูกต้อง เมื่อ ผู้ปกครอง
สอบถำมมำ
๑๘.๒ มีหนังสือขออนุญำตผู้ปกครอง
๑๘.๓ นักเรียนที่จะมำร่วมกิจกรรมต้องเป็นนักเรียนที่ผู้ปกครองอนุญำตแล้วเท่ำนั้น โดยผู้ปกครองต้อง
อนุญำตเป็นหนังสือ
๑๘.๔ ผู้ขออนุญำต ต้องมำควบคุมนักเรียนตลอดเวลำที่ทำกิจกรรม และดูแลให้นักเรียนกลับบ้ำน
ตำมเวลำที่ขออนุญำตผู้ปกครองไว้

๑๙. การเก็บยึดเครื่องประดับนักเรียน
ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยเครื่องแต่งกำยนักเรียน ห้ำมนักเรียนใช้เครื่องประดับ
และของมี ค่ ำ เพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งนี้ เ ป็ น ไปในแนวเดี ย วกั น โรงเรี ย นจึ ง ก ำหนดแนวปฏิ บั ติ ไว้
ดังต่อไปนี้
๑๙.๑ นักเรียนที่ใช้เครื่องประดับอันไม่เหมำะสมแก่สภำพนักเรียน หรือใช้ของมีค่ำ ครูที่พบนอกจำกจะ
ดำเนินกำรลงโทษแล้ว ให้ยึดเก็บของมีค่ำและเครื่องประดับนั้น
๑๙.๒ กำรยึดเก็บของมีค่ำหรือเครื่องประดับ
๑๙.๒.๑ นำของมีค่ำ หรือเครื่องประดับทีเก็บยึด ส่งที่งำนกิจกำรนักเรียนเพื่อลงทะเบียน
๑๙.๒.๒ กำรนำส่งให้มีกำรเซ็นชื่อไว้เป็นหลักฐำน
๑๙.๒.๓ ถ้ำเป็นของมีค่ำ ต้องเซ็นชื่อส่งต่อหน้ำทั้งสองฝ่ำย
๑๙.๒.๔ ผู้เก็บจะต้องแจ้งให้นักเรียนทรำบ ดังนี้
๑๙.๓ ของมีค่ำต้องให้ผู้ปกครอง หรือบิดำมำรดำมำรับคืน โดยให้พบผู้ยึดก่อนแล้วจึงมำรับคืนที่งำน
กิจกำรนักเรียน เครื่องประดับอื่น จะไม่ให้แก่นักเรียนไม่ว่ำกรณีใด ๆ เว้นแต่จะมีเหตุผลสมควรเท่ำนั้น
ประกำศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๓

( นำงวรรณวนำ พิทักษ์สงครำม )
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวังไพรวิทยำคม

ประกาศโรงเรียนวังไพรวิทยาคม
ว่าด้วยระเบียบการควบคุมความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๐
……………..………………
ด้วยโรงเรียนวังไพรวิทยำคม เห็นสมควรกำหนดระเบียบกำรดูแลควำมประพฤติของนักเรียน
เพื่อให้กำรดำเนินงำนด้ำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ดำเนินไปด้วยควำมสงบเรียบร้อย
ทั้งนี้โดยอำศัยระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๘
จึงวำงระเบียบไว้ดังนี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบโรงเรียนวังไพรวิทยำคม ว่ำด้วยกำรควบคุมควำมประพฤติ
นักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อที่ ๒ ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ประกำศใช้เป็นต้นไป
ข้อที่ ๓ “โรงเรียน” หมำยถึง โรงเรียนวิทยำคม
ข้อที่ ๔ “นักเรียน” หมำยถึง นักเรียนที่กำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนวังไพรวิทยำคม
ข้อที่ ๕ “ครู” หมำยถึงครูที่ปฏิบัติรำชกำรอยู่ในโรงเรียนวังไพรวิทยำคม
ข้อที่ ๖ “ผู้อำนวยกำร” หมำยถึง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวังไพรวิทยำคม
ข้อที่ ๗ “ประเภทควำมคิด” หมำยถึง ลักษณะควำมประพฤติที่นักเรียนกระทำขึ้นอันเป็นกำรฝ่ำฝืน
ระเบียบของทำงโรงเรียนหรือของกระทรวงศึกษำธิกำร
ข้อที่ ๘ “กำรลงโทษ” หมำยถึงกำรลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน
หรือของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยมีควำมมุ่งหมำยเพื่ออบรมสั่งสอนและส่งเสริมให้นักเรียนมีควำม
ประพฤติดี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ำสถำนศึกษำ มอบหมำยให้ดำเนินกำรตำมระเบียบของ
โรงเรียนวังไพรวิทยำคม ว่ำด้วยกำรควบคุมควำมประพฤตินักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อที่ ๙ “ฝ่ำยปกครอง” หมำยถึง หัวหน้ำงำนควบคุมและแก้ไขควำมประพฤตินักเรียน ซึ่งได้รับกำร
แต่งตั้งจำกโรงเรียนหรือจำกผู้ได้รับมอบหมำย
“กำรพัฒนำพฤติกรรมนักเรียน” หมำยถึง กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่ประพฤติผิด
หรือฝ่ำฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน โดยใช้กิจกรรม หรือกำรลงโทษตำมระดับควำมผิดที่กระทำ
และกำรสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมอันดีงำม
ข้อที่ ๑๐ “พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์” หมำยถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกในทำงที่ผิด ฝ่ำฝืน
ต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน กฎกระทรวงกำหนดควำมประพฤติของนักเรียนและนักศึกษำ
พ.ศ.๒๕๕๕ และพฤติกรรมที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงำมชองสังคม

ข้อที่ ๑๑ “พฤติกรรมที่พึงประสงค์” หมำยถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกในทำงที่ถูก ที่ควร
กระทำควำมดีอันเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม สมควรได้รั บกำรยกย่อง เชิดชู เป็น
แบบอย่ำงที่ดีและควรได้รับรำงวัล
ข้อที่ ๑๒ “กำรกระทำควำมผิด ” หมำยถึง กำรที่นักเรียนประพฤติผิด ฝ่ำฝืนระเบียบ คำสั่งแนว
ปฏิบัติ ข้อบังคับชองโรงเรียน หรือกฎกระทรวงศึกษำธิกำร กำหนดควำมประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๘
ข้ อ ที่ ๑๓ “ท ำกิ จ กรรม” หมำยถึ ง กำรให้ นั ก เรี ย นที่ ก ระท ำผิ ด ท ำกิ จ กรรมบ ำเพ็ ญ ตนให้ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น ส่วนรวมหรือสังคม
ข้อที่ ๑๔ ให้หัวหน้ำสถำนศึกษำ เป็นผู้รักษำให้เป็นไปตำมระเบียบนี้
หมวดที่ ๒
ข้อ ๑๕ นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรม ๑๐๐ คะแนน เมื่อเริ่มเข้ำศึกษำในโรงเรียนหรือ
เมื่อเปิดภำคกำรศึกษำใหม่ ยกเว้นนักเรียนที่ถูกทำทัณฑ์บนในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำให้มีคะแนนสะสม
เท่ำที่กำหนดไว้
ข้อ ๑๖ นักเรียนจะถูกตัดคะแนนเมื่อมีควำมประพฤติที่ไม่พึงประสงค์ โดยให้แบ่งระดับควำมผิด
ลักษณะกำรกระทำผิดและเกณฑ์กำรตัดคะแนนพฤติกรรม ดังนี้

ระดับ
ความผิด
สถำนเบำ

ลักษณะการกระทาผิด

- ทิ้งขยะไม่ถูกที่หรือก่อควำมสกปรกในรงเรียน
- เข้ำห้องเรียนช้ำ
- ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
- มำโรงเรียนสำย
- รับประทำนอำหำรในเวลำเรียน
- ไม่ทำเวรหรือทำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
- ขับขี่ยำนพำหนะในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญำต
- แต่งกำยหรือไว้ทรงผมผิดระเบียบ
- ไม่นำข่ำวสำรหรือจดหมำยไปแจ้งผู้ปกครอง
สถำนกลำง - ขำดเรียนโดยไม่มีเหตุผลจำเป็น
- หนีกำรเรียน
- ไม่ร่วมกิจกรรมของทำงโรงเรียน
- กริยำ วำจำไม่สุภำพ พูดเท็จ ให้กำรเท็จ
- ทำพฤติกรรมนั้นไม่เหมำะสมกับสถำนที่หรือไม่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์
- กลั่นแกล้ง รังแกผู้อื่น
- นำสิ่งของต้องห้ำม ไม่เหมำะสมไม่ได้รับอนุญำต

ตัดคะแนน
พฤติกรรม
-๓
-๓
-๓
-๕
-๕
-๕
-๕
-๕
-๕
- ๑๐
- ๑๐
- ๑๐
- ๑๐
- ๑๐
- ๑๐
- ๑๐
- ๑๐

- ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทำควำมผิด
สถานหนัก - ฝ่ำฝืน/ขัดขืนคำสั่งครู ผู้บริหำร ที่สั่งโดยชอบธรรม
- หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน
- ขำดเรียนไม่แจ้งเหตุต่อเนื่องนำน ๓ วันขึ้นไป
- แสดงกริยำก้ำวร้ำว ขำดสัมมำคำรวะต่อผู้อำวุโส
- ก่อควำมไม่สงบขึ้นในโรงเรียน
- ทำลำยทรัพย์สินของส่วนรวมหรือของผู้อื่น
- มั่วสุม รวมกลุ่มก่อควำมเดือดร้อนให้ผู้อื่น
- ทุจริตในกำรเรียนและกำรสอบ
- แอบอ้ำงบุคคลอื่นมำเป็นผู้ปกครองของตน
- ปลอมแปลงเอกสำร ลำยมือชื่อ
- จัดให้มีหรือเล่นกำรพนันทุกชนิดในโรงเรียน
- ประพฤติตนไม่เหมำะสมในเชิงชู้สำว
- พกพำบุหรี่ สุรำ สำรระเหย ในโรงเรียน
- มีหรือเผยแพร่สื่อลำมกอนำจำรในโรงเรียน
- ขำดเรียนหรือไม่แจ้งเหตุผลนำนเกิน ๕ วันขึ้นไป
- สูบบุหรี่ เสพสำรระเหย
- ดื่มสุรำ หรือของมึนเมำ
- ชักนำบุคคลภำยนอกเข้ำมำก่อกวนในโรงเรียน
- ก่อเหตุทะเลำะวิวำทในโรงเรียน
- เข้ำประกวดนำงงำม นำงแบบ นำยแบบ หรือ ถ่ำยภำพเพื่อ
เผยแพร่ โฆษณำต่อสำธำรณะชนไม่ได้รับอนุญำตจำกทำง
โรงเรียน
- ลักขโมยสิ่งของ ทรัพย์สินของผู้อื่น
สถาน
- ขมขู่ กรรโชก ทำให้สูญเสียทรัพย์สิน
ร้ายแรง - ซื้อ จำหน่ำย จ่ำยแจก ยำเสพติดหรือสิ่งมึนเมำ
- ล่วงละเมิดทำงเพศทำให้ผู้อื่นได้รับควำมเสียหำย
- กระทำตนเสื่อมเสียด้ำนชู้สำวหรือทำงเพศชัดแจ้ง
- ขำดเรียนไม่แจ้งเหตุผลต่อเนื่องนำน ๑๐ วันขึ้นไป
- กระทำควำมผิดคดีอำญำ
- กระทำกำรอันเป็นปฏิปักษ์ต่อกำรบริหำรโรงเรียน
- เกี่ยวข้องกับกำรค้ำประเวณี
- กระทำกำรอันเป็นบ่อนทำลำยควำมมั่นคงของ สถำบันชำติ
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
- กระทำกำรให้เป็นกำรสร้ำงควำมเสื่อมเสียต่อเกียรติยศ
ชื่อเสียง ของโรงเรียนอย่ำงร้ำยแรง

- ๑๐
- ๒๐
- ๒๐
- ๒๐
- ๒๐
- ๒๐
- ๒๐
- ๒๐
- ๒๐
- ๒๐
- ๒๐
- ๒๕
- ๒๕
- ๒๕
- ๒๕
- ๒๕
- ๓๐
- ๓๐
- ๔๐
- ๔๐
- ๔๐
- ๔๐
- ๕๐
- ๕๐
- ๕๐
- ๕๐
- ๕๐
- ๕๐
- ๕๐
- ๕๐
- ๕๐
- ๕๐
- ๕๐

ข้อ๑๗. นักเรียนที่กระทำผิดระเบียบของโรงเรียน หรือกำรกระทำที่ทำให้เกิดควำมเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของ
โรงเรียน สังคม หมู่คณะ หรือประพฤติฝ่ำฝืนตำมกฎกระทรวงกำหนดควำมประพฤติของนักเรียนและนักศึกษำ
พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษำธิกำร โรงเรียนวังไพรวิทยำคมจะพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบศึกษำธิกำรว่ำ
ด้วยกำรลงโทษนักเรียนและนักศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบนี้ ซึ่งโทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนที่กระทำผิดมี
๔ สถำน ดังนี้
(๑) ว่ำกล่ำวตักเตือน
(๒) ตัดคะแนนพฤติกรรม
(๓) ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(๔) ทำทัณฑ์บน
กำรลงโทษนักเรียนโรงเรียนวังไพรยำคม ให้เป็นไปเพื่อว่ำกล่ำวสั่งสอน โดยเจตนำที่จะแก้ไข
ควำมประพฤติที่ไม่ดีของนักเรียนให้รู้สำนักในควำมผิดที่กระทำ ละเว้นกำรประพฤติชั่ว และ
ปรับปรุงพฤติกรรมของตนในทำงที่ดีต่อไป โดยผู้ที่จะลงโทษจะต้องทำกำรสอบสวนให้ปรำกฏซึ่ง
ข้อเท็จจริงให้ชัดแจ้งว่ำนักเรียนผู้นั้นได้กระทำผิดและสมควรถูกลงโทษ
กำรลงโทษตำม (๓)(๔) ก่อนลงโทษให้ผู้เกี่ยวข้องเสนอควำมเห็นพร้อมเหตุผลประกอบต่อ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน เมื่อได้รับควำมเห็นชอบแล้วจึงให้ลงโทษได้ ในกำรลงโทษนักเรียนทุกครั้งให้
โรงเรียนบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐำน โดยจัดทำแบบบันทึกให้เหมำะสม มีกำรจัดเก็บ
และแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนรับทรำบด้วยทุกครั้ง
ข้อ ๑๘ กำรว่ำกล่ำวตักเตือน ใช้สำหรับนักเรียนที่กระทำผิดทุกสถำน และในเมื่อผู้อำนวยกำร
โรงเรียนหรือครูและบุคคลกรทำงกำรศึกษำที่ผู้อำนวยกำรโรงเรียนมอบหมำยเห็นว่ำเหมำะสมและ
จะได้ผลดี ซึ่งผู้อำนวยกำรโรงเรียนได้ออกคำสั่งของโรงเรียนมอบหมำยให้ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำทุกคนสำมำรถว่ำกล่ำวตักเตือนนักเรียนได้
ข้อ ๑๙. กำรตัดคะแนนพฤติกรรม กำรตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน เป็นกำรลงโทษเพื่อให้
นักเรียนได้ระมัดระวังตัวในกำรประพฤติผิดระเบียบและส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดี
ถูกต้องตำมระเบียบโรงเรียน เพื่อให้เป็นกำรร่วมกันอบรม ตักเตือน ป้องปรำม มิให้นักเรียนประพฤติ
ตนผิดระเบียบของโรงเรียน ดังนั้นจึงให้ครูและบุคลำกรมีอำนำจในตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน
ดังนี้
(๑) ครูที่ปรึกษำ และครูเวรประจำวัน มีอำนำจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนคนใดๆในหนึ่งปี
กำรศึกษำ รวมแล้วไม่เกิน ๓๐ คะแนน
(๒) ครูหัวหน้ำระดับมีอำนำจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนคนใดๆในหนึ่งปีกำรศึกษำ เมื่อรวม
กับคะแนนที่ครูที่ปรึกษำหรือครูเวรตัดแล้ว เกิน ๕๐ คะแนน
(๓) หัวหน้ำงำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนมีอำนำจตัดคะแนนพฤติกรรมของ
นักเรียนคนใดๆในหนึ่งปีกำรศึกษำ เมื่อรวมกับคะแนนครูที่ปรึกษำหรือครูเวรและหัวหน้ำระดับตัด
แล้ว ไม่เกิน ๘๐ คะแนน
(๔) หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริมกิจกำรนักเรียน รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนมีอานาจตัดคะแนน
พฤติกรรมของนักเรียนคนใดๆเมื่อรวมกับคะแนนที่ครูที่ปรึกษำหรือครูเวร หัวหน้ำระดับ ตัดแล้ว ไม่
เกิน ๑๐๐ คะแนน

ข้อ ๒๐. กำรแจ้งให้ผู้ปกครองทรำบ ให้ครูที่ปรึกษำ ครูหัวหน้ำระดับชั้น หัวหน้ำงำน
ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ประสำนงำนกับหัวหน้ำงำน
กิจกำรนักเรียนเพื่อทำหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียนให้รับทรำบพฤติกรรมของนักเรียน
ข้อ ๒๑. กำรเชิญผู้ปกครองมำพบทำงโรงเรียนให้ครูที่ปรึกษำ ครูหัวหน้ำระดับชั้น หัวหน้ำงำน
ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ประสำนงำนกับหัวหน้ำงำน
กิจกำรนักเรียนเพื่อทำหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียน เพื่อปรึกษำหำรือกับทำงโรงเรียนในกำรร่วมมือ
แก้ไขปัญหำนักเรียน
ข้อ ๒๒. กำรทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน มีดังนี้
(๑) ส่งตัวให้รับกำรอบรมตักเตือน จำกครูหรือบุคคลอื่น ตำมที่กำหนด
(๒) ให้บันทึกกำรทำควำมดีซึ่งมีครูลงชื่อรับรองเป็นพยำน ตำมที่กำหนด
(๓) ให้รำยงำนตัวเป็นประจำตำมวันและเวลำที่กำหนด
(๔) ให้ทำบันทึกสัญญำปรับปรุงพฤติกรรมเป็นลำยลักษณ์อักษร
๖๑
(๕) ให้เข้ำรับกำรอบรมเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมตำมที่กำหนด
(๖) ให้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ชุมชน ท้องถิ่น ตำมที่กำหนด
(๗ )ให้ซ่อมแซม ชดใช้ ประดิษฐ์ชิ้นงำนที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ให้ทำกิจกรรมหรือวิธีอื่นๆที่
คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกกำรนักเรียนเห็นว่ำเหมำะสม
ข้อ ๒๓. กำรทำทัณฑ์บน ให้พิจำรณำทำทัณฑ์บนแก่นักเรียนที่ทำผิดและถูก ตัดคะแนนพฤติกรรมตั้งแต่
๕๐ คะแนนขึ้นไป หรือนักเรียนที่ประพฤติตนที่ไม่สมควรแก่สภำพนักเรียน ตำกฎกระทรวงกำหนดควำม
ประพฤติของนักเรียนและนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษำธิกำร ในกรณีที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
และเกียรติยศของโรงเรียน หรือฝ่ำฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนอย่ำงร้ำยแรงหรือได้รับโทษอย่ำงอื่น
แล้วไม่เข็ดหลำบ ให้ทำทัณฑ์บนไว้เป็นหลักฐำนและเชิญผู้ปกครอง หรือ ผู้รับประกันพฤติกรรมนักเรียนมำ
บันทึกรับทรำบควำมละรับรองกำรทำทัณฑ์บนไว้ด้วย โดยให้ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติกำร
ทำทัณฑ์บน
กำรทำทัณฑ์บนครั้งที่ ๑ ให้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนมำรับทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร
กำรทำทัณฑ์บนครั้งที่ ๒ ให้ผู้ปกครองนักเรียนนำผู้รับประกันพฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งเป็น
ข้ำรำชกำรประจำ หรือผู้นำชุมชน มำเป็นผู้ร่วมรับทรำบและรับประกันทำทัณฑ์บนนักเรียนด้วยนักเรียนที่
ได้รับโทษทัณฑ์บนแล้ว จะมีคะแนนพฤติกรรมกำรศึกษำต่อไปเท่ำกับคะแนนที่มีอยู่เมื่อถูกทำทัณฑ์บนครั้ง
แรก และโทษทัณฑ์บนจะมีผลต่อเนื่องในปีกำรศึกษำต่อไปจนกว่ำจะจบกำรศึกษำในช่วงชั้นที่ศึกษำอยู่
ขณะนั้น
ข้อ ๒๔ นักเรียนที่ถูกลงโทษทำทัณฑ์บน ครั้งที่ ๑ หรือครั่งที่ ๒ แล้ว ปรำกฏว่ำไม่ปรับปรุงพัฒนำตนเอง
หรือมีพฤติกรรมผิดระเบียบ หรือสร้ำงควำมเดือดร้อน เสื่อมเสียต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนร่วมอย่ำงร้ำยแรง
ให้คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเสนอปัญหำรำยกรณีเพื่อให้ผู้อำนวยกำรวินิจฉัยแนวทำงแก้ไข
ปัญหำ เช่น กำรส่งต่อ กำรแยกกลุ่มปัญหำ กำรให้มีกำรเปลี่ยนสถำนที่เรียนเพื่อให้สำมำรถปรับตัวใน
สภำพแวดล้อมใหม่ เป็นต้น

ข้อ.๒๕ เกณฑ์กำรลงโทษกำรตัดคะแนนควำมประพฤติ
(๑) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนควำมประพฤติรวม ๕๐ คะแนน ให้ทำทัณฑ์บนครั้ง ๑ และเชิญผู้ปกครองมำ
รับทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร
(๒) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนควำมประพฤติรวม ๖๐ คะแนน ให้ทำทัณฑ์บนครั่งที่ ๒ และให้เชิญครูประจำ
ชั้น ผู้ปกครองหรือบิดำมำรดำ มำรับรองเป็นลำยลักษณ์อักษร
(๓) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนควำมประพฤติรวม ๘๐ คะแนน ทำงโรงเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทรำบโดยทำ
หนังสือพักกำรเรียน
(๔) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนควำมประพฤติรวม ๑๐๐ คะแนน ให้ย้ำยสถำนศึกษำหรือให้ผู้ปกครองมำ
ลำออก
(๕)นักเรียนที่ถูกลงโทษในข้อ ๓, ๔ จะนำคะแนนควำมประพฤติไปสะสมในปีกำรศึกษำต่อไป
ข้อ ๒๖ ผู้อำนำจลงโทษนักเรียน
ครูอำจำรย์ทุกคนมีอำนำจในกำรลงโทษนักเรียน ตำมคำสั่งโรงเรียนวังไพรวิทยำคมเรื่อง มอบหมำยอำนำจ
กำรลงโทษนักเรียน ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้
(๑) ลงโทษนักเรียน โดยกำรว่ำกล่ำว ตักเตือน
(๒) ลงโทษนักเรียนโดยกำรให้นักเรียนทำกิจกรรม
(๓) ลงโทษนักเรียนโดยกำรให้ย้ำยสถำนศึกษำหรือให้ผู้ปกครองมำลำออก เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(๔) ครู/อำจำรย์ทุกท่ำน มีอำนำจลงโทษนักเรียนตำมกฎข้อ ๑, ๒
(๕) หัวหน้ำระดับมีอำนำจลงโทษนักเรียนตำมกฎข้อ ๑, ๒, ๓
(๖) ผู้อำนวยกำร รองผู้อำนวยกำร ผู้ช่วยอำนวยกำรและคณะกรรมกำรฝ่ำยปกครองมีอำนำจลงโทษ
นักเรียนตำมกฎข้อ ๑, ๒, ๓
หมวดที่ ๓
เกณฑ์การลงโทษและเกณฑ์ระดับคะแนนความประพฤติ
ข้อ ๒๗ เมื่อนักเรียนกระทำควำมผิด และถูกตัดคะแนนควำมประพฤติสะสมหรืออยู่ในเกณฑ์ระดับ
ควำมคะแนนใดจะได้รับกำรลงโทษ ดังต่อไปนี้
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

เกณฑ์กำรลงโทษ
โทษตักเตือน
โทษทำกิจกรรมนอกเวลำเรียน
โทษแจ้งผู้ปกครอง
โทษเชิญผู้ปกครอง
โทษทำทัณฑ์บน
โทษทำกิจกรรมในเวลำเรียน
(บำเพ็ญประโยชน์)

เกณฑ์ระดับคะแนนควำมประพฤติ
๓-๑๔ คะแนน
๑๕-๑๙ คะแนน
๒๐-๒๙ คะแนน
๓๐-๓๙ คะแนน
๔๐-๔๙ คะแนน
๕๐-๗๙ คะแนน
๘๐ คะแนนขึ้นไป
ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียน

หมวดที่ ๔
ลักษณะโทษและการดาเนินการ
ข้อ ๒๘ ในกำรตัดคะแนนควำมประพฤตินักเรียนที่กระทำควำมผิดในแต่ละครั้งนั้น ให้ ครูที่ได้รับ
มอบหมำย บันทึกไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรในแบบบันทึกพฤติกรรม
ข้อ ๒๙ โทษตักเตือนมีจุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนผู้กระทำผิดสถำนเบำ ได้ยอมรับในควำมผิดของ
ตนและไม่ประพฤติอีก โดยให้ครูประจำชั้นดำเนินกำรในเบื้องต้น
ข้อ ๓๐ โทษทำกิจกรรมนอกเวลำเรียน ให้หัวหน้ำระดับประสำนกับครูประจำชั้น ใช้นักเรียนที่
กระทำผิดระเบียบหรือศีลธรรมอันดี หรือเป็นตัวอย่ำงที่ไม่ดี หรือไม่ให้นักเรียนอื่นประพฤติปฏิบัติ
ตำม
ข้อ ๓๑ โทษแจ้งผู้ปกครอง ให้หัวหน้ำระดับประสำนงำนกับครูประจำชั้น เพื่อทำหนังสือแจ้ง
ผู้ปกครองให้ผู้ปกครองรับทรำบ และร่วมมือกับทำงโรงเรียน เพื่อหำทำงแก้ไขต่อไป
ข้อ ๓๒ โทษเชิญผู้ปกครอง ให้หัวหน้ำระดับ ประสำนงำนกับฝ่ำยปกครองเพื่อให้ฝ่ำยปกครองทำ
หนังสือเชิญผู้ปกครอง มำพบหับฝ่ำยปกครอง หัวหน้ำระดับหรือครูประจำชั้น เพื่อปรึกษำกับทำง
โรงเรียน ในอันที่จะร่วมมือกับทำงโรงเรียนในกำรแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนต่อไป
ข้อ ๓๓ โทษทัณฑ์บน โทษทำกิจกรรมในเวลำเรียน พักกำรเรียน โทษให้ออก ให้ดำเนินกำรตำม
ระเบียบโรงเรียนวังไพรวิทยำคม ว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียน
ข้อ ๓๔ ในกำรดำเนินกำรลงโทษหรือตัดคะแนนควำมประพฤติในแต่ล ะครั้ง ให้ครูที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินกำรอย่ำงระมัดระวัง โดยคำนึงถึงเหตุผลและควำมจำเป็น ถ้ำเกิดปัญหำอย่ำงไรให้ประสำน
กับหัวหน้ำระดับหรือฝ่ำยปกครอง

หมวดที่ ๕
การเพิ่มคะแนนพฤติกรรม และ การส่งเสริมพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์
ข้อ ๓๕. นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรม ๑๐๐ คะแนน เมื่อเริ่มเข้ำศึกษำในโรงเรียน
หรือเมื่อเปิดภำคกำรศึกษำใหม่ ยกเว้นนักเรียนที่ถูกทำทัณฑ์บนในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำให้มีคะแนนสะสมเท่ำที่
กำหนดไว้
ข้อ ๓๖. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และกำรเพิ่มคะแนนพฤติกรรม มีดังนี้
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
คะแนนพฤติกรรมที่เพิ่ม
- เก็บสิ่งของคืนหรือประกำศหำเจ้ำของโดยไม่หวังผลตอบแทน
(๑) มูลค่ำไม่เกิน ๑๐๐ บำท
+๕
(๒) มูลค่ำเกิน ๑๐๐ บำท
+ ๑๐
- เต็มใจช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ครู หรือ ส่วนรวม
+ ๑๐
- ให้ข่ำวสำร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
+ ๑๐
- ช่วยเหลือเพื่อนหรือผู้อื่นที่ประสบปัญหำ หรือเดือนร้อน
+ ๑๐
- เป็นตัวแทนของโรงเรียนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ
+ ๑๕
- สร้ำงชื่อเสียงที่ดีให้แก่โรงเรียน
(๑) ในระดับโรงเรียน
+ ๑๐ - ๒๐
(๒) ในระดับอำเภอ
+ ๑๕ - ๒๕

พฤติกรรมที่พึงประสงค์
(๓) ในระดับสหวิทยำเขต
(๔) ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ/จังหวัด
(๕) สูงกว่ำระดับจังหวัดขึ้นไป

คะแนนพฤติกรรมที่เพิ่ม
+ ๒๐ - ๓๐
+ ๓๐ - ๔๕
+ ๕๐ - ๑๐๐

ข้อ ๓๗. แนวทำงกำรพัฒนำพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
(๑) นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จะได้รับคะแนนพฤติกรรมเพิ่มขึ้นตำม
ลักษณะของพฤติกรรมที่พึงประสงค์
(๒) ครูและบุคลำกรทุกคนสำมำรถเสนอข้อเพิ่มพฤติกรรมคะแนนพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของนักเรียนได้ โดยเสนอเป็นลำยลักษณ์อักษรพร้อมแนบเอกสำรหลักฐำน ถ้ำมี
ข้อ ๓๘. นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ถือเป็นแบบอย่ำงที่ดีของนักเรียนและส่วนรวมจึงควร
แก่กำรยกย่อง เชิดชู หรือประกำศเกียรติคุณ ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนนพฤติกรรมที่เพิ่มขึ้น
- คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น ไม่เกิน ๒๙ คะแนน
- คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น ๓๐ คะแนนขึ้นไป
- คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น ๕๐ คะแนนขึ้นไป
- คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น ๙๐ คะแนนขึ้นไป

การประกาศเกียรติคุณ
ย่องชมเชย
ประกำศเกียรติคุณ
มอบเกียรติบัตรกำรทำควำมดี
ประกำศให้เป็นนักเรียนดีเด่นในวันสำคัญ
ต่ำงๆ

หมวดที่ ๖
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๙ แนวปฏิบัติและขั้นตอนกำรดำเนินงำนของครู
๓๙.๑ ครูทุกท่ำนมีอำนำจและหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรตำมระเบียบนี้
๓๙.๒ ให้ครูที่ปรึกษำและครูทุกท่ำนที่เป็นผู้ดำเนินกำรในเบื้องต้น โดยฝ่ำยปกครองจะทำแบบ
กำรควบคุมควำมประพฤตินักเรียน (ป.ค.) เก็บไว้ที่หัวหน้ำระดับ เพื่อดำเนินกำรตัดคะแนนควำม
ประพฤติ เมื่อนักเรียนกระทำควำมผิด
๓๙.๓ ในกรณีที่ครู ทุกท่ำนพบนักเรียนกระทำควำมผิดให้ ดำเนินกำรแจ้งต่อหัวหน้ำระดับ ใน
ระดับที่นักเรียนสังกัด หรือฝ่ำยปกครองเพื่อดำเนินกำรต่อไป โดยแจ้งด้วยวำจำหรหือลำยลักษณ์
อักษรก็ได้ (ในกรณีที่แจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรทำงใยปกครองจะมีใบแจ้ง ของฝ่ำยปกครอง (ปค.
เตรียมไว้ให้)
๓๙.๔ ให้ครูที่ปรึกษำควบคุมควำมประพฤติควำมผิดของนักเรียนในเกณฑ์กำรลงโทษ
ลำดับที่ ๑ หรือระดับคะแนน ๓-๑๔ คะแนน โดยทำงฝ่ำยปกครองจะส่งบันทึกให้ครูที่ปรึกษำ เมื่อ
นักเรียนกระทำควำมผิดในแต่ละครั้ง
๓๙.๕ ถ้ำคะแนนควำมประพฤติของนักเรียนถูกตัดสะสมอยู่ในเกณฑ์ลำดับที่ ๒ และ ๓
หรือ คะแนนสะสมตั้งแต่ ๑๕-๒๙ คะแนน ให้ครูหัวหน้ำระดับประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำและฝ่ำย
ปกครองเพื่อดำเนินกำรตำมระเบียบนี้

๓๙.๖ ถ้ำคะแนนควำมประพฤติของนักเรียนถูกตัดสะสมอยู่ในเกณฑ์ลำดับที่ ๔-๖ หรือ คะแนน
สะสมตั้งแต่ ๓๐-๗๙ คะแนนขึ้น ไป ให้ ครูหั ว หน้ำระดับประสำนงำนกับ ครู ที่ปรึ กษำและฝ่ ำ ย
ปกครองดำเนินกำรตำมระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป
๓๙.๗ ในกำรดำเนินกำรลงโทษ หรือตัดคะแนนควำมประพฤติทุกครั้ง ให้หัวหน้ำระดับบันทึกไว้
เป็ น ลำยลั กษณ์ อั กษรลงในแบบควบคุ มคงวำมประพฤตินั ก เรี ยน (ปค.) และให้ นักเรีย นที่ ถู ก
พิจำรณำลงโทษลงชื่อเพื่อรับทรำบ
ข้อ ๔๐ ในกรณีที่นักเรีย นทำควำมผิดจนถึงเกณฑ์ทำทัณฑ์บน (๔๐-๔๙ คะแนน) โรงเรียนจะ
พิจำรณำจัดส่งนักเรียนผู้กระทำผิดเข้ำค่ำยอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ข้อ ๔๑ ควำมผิดที่ทำงโรงเรียนได้ตักเตือนและสั่งให้แก้ไขภำยในเวลำที่กำหนด ถ้ำนักเรียนยังไม่
ปฏิบัติตำมให้อยู่ในดุลยพินิจของคระกรรมกำรฝ่ำยปกครอง เพื่อพิจำรณำกำเนินกำรลงโทษต่อไป
ข้อ ๔๓ กำรให้นักเรียนทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ครูที่ปรึกษำหรือครูฝ่ำยปกครอง
เป็นผู้มอบหมำยให้ทำกิจกรรมและควบคุมดูแลร่วมกับคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรนักเรียน
ข้อ ๔๔ กำรแก้ไขระเบียบนี้ ให้เป็นหน้ำที่ของฝ่ำยปกครอง พิจำรณำร่วมกับคณะกรรมกำรฝ่ำย
ปกครองเพื่อเสนอต่อหัวหน้ำสถำนศึกษำดำเนินกำรอนุมัติและแก้ไขต่อไป
ประกำศ ณ วันที่ ๑๙

พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นำงวรรณวนำ พิทักษ์สงครำม)
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