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คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

ค�ำน�ำ
โรงเรียนปทุมพิทยาคม ได้จัดท�ำคู่มือนักเรียน ครูและ
ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน ครู
และผู้ปกครอง ได้ศึกษาข้อมูลด้านครู บุคลากร สารสนเทศต่างๆ
ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของโรงเรียน ที่นักเรียนต้อง
ปฏิบัติ ตลอดจนโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560 ระเบียบการวัดผลและประเมินผล รวมทั้งสาระความรู้อันจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
และการปฏิบัติตนตามแนวทางที่ถูกต้องในระหว่างศึกษาอยู่ในโรงเรียนปทุมพิทยาคม
โรงเรียนขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท�ำคู่มือฉบับนี้ จนส�ำเร็จลุล่วงและ
มีความคาดหวังว่า คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 จะเป็นคู่มือที่เป็น
ประโยชน์ ท�ำให้เกิดความเข้าใจและเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของโรงเรียนในการ
จัดการเรียนรู้ เป็นสื่อกลางที่ท�ำให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ในการดูแลบุตรหลาน ให้สามารถ
เรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนเอง อยู่ร่วมกันในสถานศึกษาแห่งนี้ และในสังคมโลกได้อย่าง
มีความสุข
					

(นายจิรายุทธ  อักษรพิมพ์)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม
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กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
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ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
และกลุ่มบริหารงานทั่วไป

มูลนิธิโรงเรียนปทุมพิทยาคม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
และงบประมาณ

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน

ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการ
กลุม่ บริหารงานกิจการนักเรียน

รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
และกิจการนักเรียน

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมพิทยาคม

ชมรมผู้ปกครองและครูฯ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม

โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
รองผู้อ�ำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
1. งานบริหารวิชาการ
2. งานวางแผนงานวิชาการ
3. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
4. งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. งานวัดผลประเมินผลและทะเบียนนักเรียน
6. งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการศึกษา
7. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
8. งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการและทัศศึกษา
9. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
10. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11. งานห้องเรียนคุณภาพ (ห้องเรียนพิเศษ)
12. งานรับนักเรียน
13. งานแนะแนวการศึกษา และกองทุนกู้ยืม
14. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
15. งานนิเทศการศึกษา
16. งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมการศึกษา
17. งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
18. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
19. งานห้องสมุด
20. งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
21. งานประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถาบันอื่น
22. งานส่งเสริม สนับสนุนวิชาการแก่บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน
ที่จัดการศึกษา
23. งานตามนโยบายกลุ่มบริหารงานวิชาการ
1. โครงการสถานศึกษาพอเพียง
2. โครงการอาเซียนศึกษา
3. โครงการ PLC
4. โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
5. โครงการ DLTV & DLIT
6. โครงการสะเต็มศึกษา (Stem)
7. โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการ
   มีรายได้ระหว่างเรียน (สอร.)
8. โครงการศูนย์สง่ เสริมวิทยาศาสตร์การกีฬา
9. โครงการโรงเรียนคุณภาพต�ำบล
10. โครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
11. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ บริหารงานกิจการนักเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

งานบริหารกิจการนักเรียน
งานระดับชั้นและการประสานงานระดับชั้น
งานเครือข่ายผู้ปกครอง
งานระบบดูและและช่วยเหลือนักเรียน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งานส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ค่านิยม 12 ประการ
7. งานส่งเสริมประชาธิปไตย พิทักษ์สิทธิเด็ก
และเยาวชน
8. งานส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัยและ
คุณธรรมจริยธรรม
9. งานจราจรและวินัยจราจร
10. งานกิจกรรมหน้าเสาธง
11. งานเวรประจ�ำวัน
12. งานการปฐมนิเทศนักเรียน
13. งานตามนโยบายกลุม่ บริการกิจการนักเรียน
1. โครงการโรงเรียนสีขาว
2. โครงการ To Be Number One
3. โครงการค่านิยม 12 ประการ
4. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งเสพติด
5. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
6. โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มบริหารงานบุ คคล และงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานทั่วไป
รองผู้อ�ำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล และงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล และงบประมาณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

งานบริหารงานบุคคล
งานบริหารงานธุรการ
งานวางแผนอัตราก�ำลัง
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
งานประเมินผลการปฏิบัติงาน
งานด�ำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
งานเปลี่ยนต�ำแหน่งให้สูงขึ้นและการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. งานการลาของบุคลากรสถานศึกษาที่ไม่มี
ระเบียบก�ำหนดไว้เป็นการเฉพาะ
9. งานด�ำเนินการทางวินัย
10. งานทะเบียนประวัตแิ ละเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
11. งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
12. งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
13. งานแผนงานและสารสนเทศ
14. งานจัดท�ำและเสนอของบประมาณ
15. งานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
16. งานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้จ่าย
17. งานบริหารงานการเงิน
18. งานระดมทรัพยากรและลงทุนเพื่อการศึกษา
19. งานบริหารพัสดุและบริหารสินทรัพย์
20. งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน
21. งานตามนโยบายกลุ่มบริหารงานบุคคลและ
งบประมาณ
1. โครงการโรงเรียนสุจริต (ITA)
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ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มบริหารงาน บริหารทั่วไป
1.
2.
3.
4.

งานบริหารทั่วไป
งานบริหารและการพัฒนาองค์กร
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ
5. งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
ชุมชนและภาคีเครือข่าย
6. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษา
และหน่วยงานอื่น
7. งานส่งเสริมสนับสนุน และประสานงาน
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษา
8. งานรับการสนับสนุนจากชุมชุม
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
9. งานส่งเสริมประสานงานการศึกษาในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย
10. งานอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและ
โสตทัศนศึกษา
11. งานรักษาความปลอดภัย
12. งานให้บริการแก่ชุมชน
13. งานประชาสัมพันธ์
14. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
15. งานโภชนาการ
16. งานกิจกรรมสหกรณ์

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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กลุ่ม

บริหารงานบุ คคลและงบประมาณ
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ประวัติโรงเรียนปทุมพิทยาคม
โรงเรียนปทุมพิทยาคม ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 279 ถนนสมเด็จ ต�ำบลปทุม อ�ำเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ก่อตัง้ ขึน้ โดยสภาต�ำบลกุดลาด ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนในท้องถิน่
ซึ่งมีความเห็นตรงกันว่าควรจะสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ�ำต�ำบลกุดลาด ประกอบกับมี
ทีด่ นิ สาธารณประโยชน์ทที่ ำ� เลเลีย้ งสัตว์บริเวณดงห่องแห่ จ�ำนวน 798 ไร่ สามารถทีจ่ ะจัดสรร
เป็นที่ก่อสร้างได้ คณะบุคคลดังกล่าวจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งโรงเรียน
คณะกรรมการจัดตั้งโรงเรียน ได้ด�ำเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา
และตั้งชื่อว่า โรงเรียนปทุมพิทยาคม ก�ำหนดพื้นที่ในการก่อสร้างโรงเรียน 50 ไร่ บนที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ท�ำเลเลี้ยงสัตว์ดงห่องแห่ ซึ่งเดิมเป็นสนามยิงปืนของกองก�ำกับการ
ต�ำรวจตระเวนชายแดน เปิดท�ำการสอน เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2519 โดยมี ร.ต.ชัยทวี เดชพล
รักษาการในต�ำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียน 52 คน ครู-อาจารย์ 3 คน ลูกจ้างประจ�ำ 1 คน
แต่ยงั ไม่มอี าคารเรียน จึงได้ไปอาศัยเรียนทีโ่ รงเรียนกุดลาด วันที่ 9 กรกฎาคม 2519 กรมสามัญ
ศึกษาได้อนุมัติการขอจัดตั้งโรงเรียนปทุมพิทยาคม ซึ่งนับเป็นวันสถาปนาโรงเรียนตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา และในภาคเรียนที่ 2 ปี พ.ศ. 2519 ก็ได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนในปัจจุบัน หลังจาก
สร้างอาคารชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว
ปีการศึกษา 2522 โรงเรียนได้รับการปรับเปลี่ยนสายการบริหารเป็นโรงเรียนสังกัด
จังหวัดและได้ขยายพื้นที่ของโรงเรียนเป็น 73 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา มาจนปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2524 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดท�ำการสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ทัง้ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2518 และหลักสูตรมัธยมศึกษา พ.ศ. 2524
ปีการศึกษา 2526 อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี ก�ำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงเขต
ต�ำบลกุดลาดและต�ำบลปทุม โรงเรียนปทุมพิทยาคม อยู่ในเขตต�ำบลปทุมแต่นั้นมา
ปีการศึกษา 2546 ย้ายไปสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ปีการศึกษา 2551 ได้เริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ในโครงการโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ปีการศึกษา 2553 ย้ายมาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
จนถึงปัจจุบัน
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ท�ำเนียบผู ้บริหาร โรงเรียนปทุมพิทยาคม
ล�ำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ต�ำแหน่ง

ปี พ.ศ.

1 เรือตรีชัยทวี เดชพล

พ.ม., ค.บ., น.บ.

รักษาการ
ครูใหญ่

2519-2520

2 นายวิเชียร วรรณพงศ์

กศ.บ.

ครูใหญ่
2520-2521
อาจารย์ใหญ่ 2521-2525
ผูอ้ ำ� นวยการ 2525-2527

3 นายธ�ำรง แพรนิมิต

กศ.บ.

ผูอ้ ำ� นวยการ 2527-2531

4 นายประดิษฐ์ ศรีวรมาศ กศ.บ.
ผูอ้ ำ� นวยการ 2531-2534
พบ.ม.รัฐประศาสนศาสตร์
5 นายพิชัย มุขสมบัติ

ศศ.บ.
ผูอ้ ำ� นวยการ 2534-2535
พบ.ม.รัฐประศาสนศาสตร์

6 นายเจริญ ช่วงชิง

ศศ.บ.

7 นายพงศ์ศักดิ์ คูณเรือง

กศ.บ.
ผูอ้ ำ� นวยการ 2537-2543
พบ.ม.รัฐประศาสนศาสตร์

8 นายวิชัย ศิริบูรณ์

กศ.บ.
ผูอ้ ำ� นวยการ 2543-2546
พบ.ม.รัฐประศาสนศาสตร์

9 นายวิโรจน์ ดวงมาลา

ค.บ.
ผูอ้ ำ� นวยการ 2546-2549
พบ.ม.รัฐประศาสนศาสตร์

ผูอ้ ำ� นวยการ 2535-2537

10 นายสินสมุทร บุตรภักดี ปร.ด.
ผูอ้ ำ� นวยการ 2549-2554
Ph.D.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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ล�ำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ต�ำแหน่ง

11 นายวีรพล สารรัตน์

ป.บัณฑิต
(บริหารการศึกษา)
ศษ.ม.ประชากรศึกษา

ผูอ้ ำ� นวยการ 2554-2556

12 นายส�ำเร็จ ธงศรี

กศ.บ.(ภาษาไทย)
ผูอ้ ำ� นวยการ 2556-2558
ศศ.ม.(การสอนภาษาไทย)

13 นายวสันต์ มรกตเขียว

กศ.บ.(เคมี)
ศษ.ม.บริหารการศึกษา

14 นางสุพัตรา ค�ำจันทร์

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา รอง
2560-2561
ผูอ้ ำ� นวยการ
รักษาการ
ในต�ำแหน่ง
ผูอ้ ำ� นวยการ

ผูอ้ ำ� นวยการ 2558-2560

15 นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ผูอ้ ำ� นวยการ
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2561

ข้อมูลทั่วไป
ต้นสังกัด

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ก่อตั้งโรงเรียน

9 กรกฎาคม 2519

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนปัจจุบัน นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม
ชื่อโรงเรียน

ปทุมพิทยาคม

ตราโรงเรียน

ผูอ้ อกแบบ/ประดิษฐ์ตราโรงเรียนและก�ำหนดปรัชญาโรงเรียน
คือ นายมนัส สุขสาย

ทีต่ งั้

279 หมู่ 3 ถนนสมเด็จ ต�ำบลปทุม อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
34000 โทร. 045-244283 โทรสาร 045-242536

เว็บไซต์

http://www.pathumpit.ac.th

ขนาดที่ดิน

73 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา เป็นที่สาธารณประโยชน์
(117,752 ตารางเมตร)

เขตการปกครอง

เทศบาลต�ำบลปทุม

ระดับการศึกษาที่เปิดสอน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประเภท

สหศึกษา แบบ ไป - กลับ

แผนการจัดชั้นเรียน

ม.ต้น 4:4:4

ม.ปลาย 5:5:5

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

รูปมือชูคบเพลิงบนดอกบัว
หมายถึง สถาบันที่ประสาทแสงสว่างแห่งปัญญาของจังหวัดอุบลราชธานี

ปรัชญาโรงเรียน
อตฺตานํ   ทมยนฺติ   ปณฺฑิตา   “บัณฑิตย่อมฝึกตน”

ค�ำขวัญโรงเรียน
เรียนดี   มีศีลธรรม   น�ำสังคม

สีประจ�ำโรงเรียน
เขียว – ชมพู
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ความร่าเริงแจ่มใส
สีชมพู หมายถึง ความรัก ความผูกพัน ความสมัครสมานสามัคคี

อัตลักษณ์โรงเรียน
ยิ้มไหว้   มีน�้ำใจ   ใฝ่เรียนรู้

จุ ดเน้นของโรงเรียน
ดนตรีดี   กีฬาเด่น
18
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โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
1. โครงการก้าวย่างอย่างมั่นใจ
2. ศูนย์การเรียนรูด้ า้ นยาเสพติด “TO BE NUMBER ONE” รางวัลระดับประเทศ
3. โครงการ “อุบลเมืองสะอาดราชธานีอีสาน” พ.ศ. 2553
4. โรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
5. โครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
6. โรงเรียนโครงการอิ่มบุญเยาวชนปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
7. โครงการเพื่อน YC และต้นกล้าแผ่นดิน
8. โครงการยุวอาสากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี
9. โรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด ปีการศึกษา 2557
10. โรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2558

ผลงาน โครงการ กิจกรรมดีเด่นของโรงเรียน
1. รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563 การประกวดโครงงานคุณธรรม
ปณิธานความดี ท�ำดีเริ่มได้ที่ใจเรา เรื่อง สืบสาน สายใยน้องพี่ วิถีไทย วิถีพุทธ
2. รางวัลโรงเรียนต้นแบบ ได้รบั คัดเลือกเป็นตัวแทน ปี 2563 การประกวดผลงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทชมรม TO BE
NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีร่ กั ษามาตรฐานต้นแบบพร้อมเป็นเพชร  
3. รางวัลชนะเลิศการประกวดผลการด�ำเนินงาน โครงการ To Be Number One
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศ ปี 2563
ผลการประกวดระดับประเทศ ปี 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
4. โรงเรียนปทุมพิทยาคมเป็นศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โรงเรียน
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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5. โรงเรียนปทุมพิทยาคมมีผลการทดสอบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
o-net รายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 56.34 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ
6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)
ม. 1 - 3 ปีการศึกษา 2560
7. รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
8. รางวัลระดับทองและได้รบั การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2553
9. รางวัลชนะเลิศ ดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยว พิณ โหวด
10. รางวัลระดับประเทศ โครงการรักการอ่าน/สุนทรพจน์
11. โรงเรียนปทุมพิทยาคมได้รบั การคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายมหิดลวิทยานุสรณ์
(โครงการ ECP ห้องเรียนอัจฉริยภาพ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
12. โรงเรียนปทุมพิทยาคมเป็นโรงเรียนเครือข่าย GLOBE  STEM  (โครงการพัฒนา
งานวิจัยสิ่งแวดล้อมในรูปแบบสะเต็มศึกษา)
13. โรงเรียนปทุมพิทยาคมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ในพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
14. โรงเรียนปทุมพิทยาคมได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคู่ร่วมพัฒนา (MOU) กับ
สถาบันดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย
15. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม จ�ำนวน 6 คน ได้รับ
คัดเลือกจากหน่วยงาน Fulbright American-Thailand Foundation ให้เป็นตัวแทนนักเรียน
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ “2019 Global Leadership Camp Malaysia and Thailand”
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 5 - 8  กันยายน 2562
16. โรงเรียนปทุมพิทยาคมเป็นโรงเรียนเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นกับโรงเรียนนารีนุกูล
และมีนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
“โฮมเสตย์” ปีการศึกษา 2562 เพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยการพักอาศัยและ
ท�ำกิจกรรมร่วมกับชาวญี่ปุ่นโดยตรง
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บุ คลากร

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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บุ คลากรโรงเรียน

นายจิรายุทธ  อักษรพิมพ์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน

นายนครชัย  วงศ์จันทร์
รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน

นางเพชรา  กิติศรีวรพันธุ์
รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชี พและเทคโนโลยี

นายวิบูลย์  สารสิทธิธรรม

22

นายสมชาย  จันทร์ศรี

คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

นางชิดกมล  รัฐเสรี

นางสาวพินทุสร  สังฆมโนเวศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสุพจน์  โสภาพล

นางพินพร  แก้วมีศรี

นางจุรีรัตน์  ปัญจพงษ์

นางนวลนภา  บรรพตาธิ

นางอระศรี  หินนาค

นางเยาวลักษณ์  โคตรมงคล

นางสุกานดา  โคระรัตน์

นางสาวดรรชนี  ดอกดวง นายเปรมมินทร์  จันทร์กองกวิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสุกานดา  โคระรัตน์

นางสาวดรรชนี  ดอกดวง

นายเปรมมินทร์  จันทร์กองกวิน
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางวชิราภรณ์  ศรีดาโคตร

นางสุชาดา  กิจเกียรติ์

นางสาวฐิติมากร  ทองล้วน

นางสาวญาดา  กล้าหาญ

นายวราชัย  โคตรมงคล

นางอรุณี  จันทร์หอม

นางสาวธัญญพร  ดุจดา

นางสาวธิติยาพร  อาษาสิงห์

นางสาวจุมพร  วงษาหล้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางวลัยพร  เชื้อตาแสง
24
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นางอัญญานี  โคตถา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางปราณี  แสงชาติ

นางสาวพรรณทิพย์  เกษเจริญคุณ

นางสาวพิชญ์ณภัทร  ทองคำ�

นางสาวอารีรัตน์  คำ�วัน

นางนันทกา  ดลปัดชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายสุรพล  กิจเกียรติ์

นางกานดา  ขุนเมือง

นางสาวจาฬุวรรณ  พรรณวงศ์

นางธมกร  อาภาวัณสงค์

นางสาวปาริณีย์  ชารีแก้ว
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวันเพ็ญ  ชาวทอง

นางรุจี  สีตะมัย

นายพงศ์โสภณ  เศรษฐมาตย์

แนะแนว

นางสุกฤตา  อยู่เมี่ยง

26

นางนงลักษณ์  ขันธะรี

คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

นางสาววิชุดา  เอกสุข

นางเพชรรัตน์  ปัดทุม  สเกบรี

พนักงานราชการ

นายชวิศ  ศรีลาเคน

ลูกจ้างประจ�ำ

นายอำ�นวย  แก้วคำ�

นายจิตกร  ยิ่งยืน

นายสุพี  เจริญลอย

นายสุรพล  เจริญพงศ์

ครูอัตราจ้าง

นางสาวชวิศา  บุญเพ็ง

นายเฉลิม  ศรีปรัง

นายอุดร  ชาตรี

นายเอกชัย  ผาสุข

นางสาวสุกัญญา  เจริญลอย

สิบเอกปิยะณัฐ  ทันหาบุรุษ นางสาวกมลชนก  ขุนเมือง

นางสาวน�้ำฝน  ชมภูพื้น

นางสาวสิริวรรณ  จันมานิจ

นางสาวภาวดี  สายลาด

นายธนวัฒน์  คำ�จันทร์
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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ครู ขาดแคลนขัน้ วิกฤตฯ

ครูชาวต่างชาติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเจษฎา  กิตติภาณุกุล

Miss Pricilla  Kwong

นายดำ�รงค์  สาริบุตร

พนักงานท�ำความสะอาด

นางสาวทองใบ  จอมแจ่ม

นางสวลี  อินทร์เลิศ

นางสุทธิสา  หอมอ่อน นางสาวสุกญ
ั ญา  เจตเกษตรการ

ยาม-จราจร

นายเรืองยศ  เกษียร
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คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

นายจำ�นงค์  เหลากลม

นายนราวุธ  มาลัยงาม

กลุ่ม

บริหารงานวิชาการ

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุ ทธศักราช 2551
และมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้ วัดฯ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มุง่ พัฒนาผูเ้ รียนทุกคนซึง่ เป็นก�ำลังของชาติ
ให้เป็นมนุษย์ทมี่ คี วามสมดุลทัง้ ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจติ ส�ำนึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลก ยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข
มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ�ำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวติ โดยมุง่ เน้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญบนพืน้ ฐานความเชือ่ ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
จุดหมาย
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา
การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและรักการออกก�ำลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตส�ำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. มีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิง่ แวดล้อม มีจติ สาธารณะทีม่ งุ่ ท�ำประโยชน์และสร้างสิง่ ทีด่ งี ามในสังคมและอยูร่ ว่ มกันในสังคม
อย่างมีความสุข
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สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน
1.
2.
3.
4.
5.

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง
รักความเป็นไทย
มุ่งมั่นในการท�ำงาน
มีจิตสาธารณะ

มาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพ
8. ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี, กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ,
กิจกรรมผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์, กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
2.2 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
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โครงสร้างหลักสูตรชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6
ปี การศึกษา 2563 โรงเรียนปทุมพิทยาคม
(ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษ
ที่ รหัสวิชา
1 ท21101
2 ค21101
3 ว21101
4 ว21111
5 ส21101
6 ส21103
7 พ21101
8 พ21102
9 ศ21101
10 ง21101
11 อ21101
12 ส21231
13 ค21201
14 ค20201

ภาคเรียนที่ 1
นก.
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
11.0
ภาษาไทย 1
1.5
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
1.5
วิทยาศาสตร์ 1
1.5
วิทยาการคำ�นวณ 1
0.5
สังคมศึกษา 1
1.5
0.5
ประวัติศาสตร์ 1
สุขศึกษา 1
0.5
พลศึกษา 1
0.5
ศิลปะ 1
1.0
การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 1 0.5
ภาษาอังกฤษ 1
1.5
รายวิชาเพิ่มเติม
5.5
หน้าที่พลเมือง***
0.5
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
1.0
ความรู้ลึกเชิงคำ�นวณ
1.0

15 ว20241 ชีววิทยา 1
16 ว21201 ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 1
17 อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การอ่าน - เขียน 1

ชั้น ห้อง ที่ รหัสวิชา
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 ท21102
2 ค21102
3 ว21102
4 ว21114
5 ส21102
6 ส21104
7 พ21103
8 พ21104
9 ศ21102
10 ง21102
11 อ21102

ม.1 1 12 ส21232
ม.1 1 13 ค21202
ม.1 1 14 ค20202

1.0 ม.1 1 15 ว20242
1.0 ม.1 1 16 ว21202

ชั้น ห้อง
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ม.1 1
ม.1 1
ม.1 1
ม.1 1
ม.1 1

1.0 ม.1 1 17 อ20202 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังพูด 2   1.0 ม.1 1

รวมหน่วยกิต
พฐ. พต. รวม
แผนห้องเรียนพิเศษ ห้อง 1 11.0 5.5 16.5
*** รายวิชาหน้าที่พลเมือง เรียนนอกตาราง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชม. ชม./ภาค
หมวด 1 1. กิจกรรมแนะแนว
1 20
หมวด 1
2. กิจกรรมนักเรียน
1
2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
20
2.2 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
10
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
1 10
และสาธารณประโยชน์
34

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
11.0
ภาษาไทย 2
1.5
คณิตศาสตร์ 2
1.5
วิทยาศาสตร์ 2
1.5
ออกแบบเทคโนโลยี 1  
0.5
สังคมศึกษา 2
1.5
0.5
ประวัติศาสตร์ 2  
สุขศึกษา 2
0.5
พลศึกษา 2  
0.5
ศิลปะ 2  
1.0
การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 2   0.5
ภาษาอังกฤษ 2
1.5
รายวิชาเพิ่มเติม
5.5
หน้าที่พลเมือง 2***
0.5
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2  
1.0
การสำ�รวจเรขาคณิต
1.0
ด้วยโปรแกรม GSP
ชีววิทยา 2  
1.0
วิทยาศาสตร์กับความงาม
1.0

คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

รวมหน่วยกิต
พฐ. พต. รวม
แผนห้องเรียนพิเศษ ห้อง 1 11.0 5.5 16.5
*** รายวิชาหน้าที่พลเมือง เรียนนอกตาราง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชม. ชม./ภาค
1. กิจกรรมแนะแนว
1 20
2. กิจกรรมนักเรียน
1
2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
20
2.2 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
15
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
1 5
และสาธารณประโยชน์

โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 - 1/3 แผนการเรียน วิทย์ - คณิต
ที่ รหัสวิชา
1 ท21101
2 ค21101
3 ว21101
4 ว21111
5 ส21101
6 ส21103
7 พ21101
8 พ21102
9 ศ21101
10 ง21101
11 อ21101
12 ส21231
13 ค21201
14 ว21201

ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
11.0
ภาษาไทย 1
1.5
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
1.5
วิทยาศาสตร์ 1
1.5
วิทยาการคำ�นวณ 1
0.5
สังคมศึกษา 1
1.5
0.5
ประวัติศาสตร์ 1
สุขศึกษา 1
0.5
พลศึกษา 1
0.5
ศิลปะ 1
1.0
การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 1 0.5
ภาษาอังกฤษ 1
1.5
รายวิชาเพิ่มเติม
2.5
หน้าที่พลเมือง***
0.5
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
1.0
ทักษะกระบวนการทาง
1.0
วิทยาศาสตร์ 1

ชั้น ห้อง ที่ รหัสวิชา
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

1 ท21102
2 ค21102
3 ว21102
4 ว21114
5 ส21102
6 ส21104
7 พ21103
8 พ21104
9 ศ21102
10 ง21102
11 อ21102

ม.1 2-3 12 ส21232
ม.1 2-3 13 ค21202
ม.1 2-3 14 ว21202

รวมหน่วยกิต
พฐ. พต. รวม
ห้อง 2-3
11.0 2.5 13.5
*** รายวิชาหน้าที่พลเมือง เรียนนอกตาราง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
หมวด 1 1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
2.2 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
หมวด 2-4 กิจกรรมตามปฏิทิน
วันจันทร์ - ศุกร์

ชั้น ห้อง
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
2.5
ม.1
ม.1
ม.1

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

รวมหน่วยกิต
พฐ. พต. รวม
ห้อง 2-3
11.0 2.5 13.5
*** รายวิชาหน้าที่พลเมือง เรียนนอกตาราง

ชม. ชม./ภาค
1 20
หมวด 1
1
20
10
1 10
6

ภาคเรียนที่ 2
นก.
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
11.0
ภาษาไทย 2
1.5
คณิตศาสตร์ 2
1.5
วิทยาศาสตร์ 2
1.5
ออกแบบเทคโนโลยี 1  
0.5
สังคมศึกษา 2
1.5
0.5
ประวัติศาสตร์ 2  
สุขศึกษา 2
0.5
พลศึกษา 2  
0.5
ศิลปะ 2  
1.0
การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 2   0.5
ภาษาอังกฤษ 2  
1.5
รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง 2***
0.5
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
1.0
วิทยาศาสตร์กับความงาม
1.0

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
2.2 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
หมวด 2-4 กิจกรรมตามปฏิทิน
วันจันทร์ - ศุกร์

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20
15
1 5
6

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 แผนการเรียน ศิลป์ ภาษา สังคม
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
11.0
1 ท21101 ภาษาไทย 1
1.5
2 ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
1.5
3 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1
1.5
4 ว21111 วิทยาการคำ�นวณ 1
0.5
5 ส21101 สังคมศึกษา 1
1.5
6 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1
0.5
7 พ21101 สุขศึกษา 1
0.5
8 พ21102 พลศึกษา 1
0.5
9 ศ21101 ศิลปะ 1
1.0
10 ง21101 การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 1 0.5
11 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1
1.5
รายวิชาเพิ่มเติม
12 ส21231 หน้าที่พลเมือง***
0.5
13 ส21201 ท้องถิ่นของเรา 1
1.0
14 พ 20201 เทเบิลเทนนิส
1.0
ที่ รหัสวิชา

ชั้น ห้อง ที่ รหัสวิชา
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1 ท21102
2 ค21102
3 ว21102
4 ว21114
5 ส21102
6 ส21104
7 พ21103
8 พ21104
9 ศ21102
10 ง21102
11 อ21102

ม.1 4 12 ส21232
ม.1 4 13 ท21201
ม.1 4 14 ง20209

รวมหน่วยกิต
พฐ. พต. รวม
ห้อง 4
11.0 2.5 13.5
*** รายวิชาหน้าที่พลเมือง เรียนนอกตาราง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
หมวด 1 1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
2.2 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
หมวด 2-4 กิจกรรมตามปฏิทิน
วันจันทร์ - ศุกร์
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คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

ชั้น ห้อง
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

ม.1 4
ม.1 4
ม.1 4

รวมหน่วยกิต
พฐ. พต. รวม
ห้อง 4
11.0 2.5 13.5
*** รายวิชาหน้าที่พลเมือง เรียนนอกตาราง

ชม. ชม./ภาค
1 20
หมวด 1
1
20
10
1 10
6

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
11.0
ภาษาไทย 2
1.5
คณิตศาสตร์ 2
1.5
วิทยาศาสตร์ 2
1.5
ออกแบบเทคโนโลยี 1  
0.5
สังคมศึกษา 2
1.5
ประวัติศาสตร์ 2  
0.5
สุขศึกษา 2
0.5
พลศึกษา 2  
0.5
ศิลปะ 2  
1.0
การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 2   0.5
ภาษาอังกฤษ 2
1.5
รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง 2***
0.5
เสริมทักษะภาษาไทย
1.0
การปลูกพืชสวนครัว
1.0

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
2.2 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
หมวด 2-4 กิจกรรมตามปฏิทิน
วันจันทร์ - ศุกร์

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20
15
1 5
6

โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษ
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
11.0
1 ท22101 ภาษาไทย 3
1.5
2 ค22101 คณิตศาสตร์ 3
1.5
3 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3
1.5
4 ว22112 วิทยาการคำ�นวณ 2
0.5
5 ส22101 สังคมศึกษา 3
1.5
6 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3
0.5
7 พ22101 สุขศึกษา 3
0.5
8 พ22102 พลศึกษา 3
0.5
9 ศ22101 ศิลปะ 3
1.0
10 ง22101 การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 3 0.5
11 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3
1.5
รายวิชาเพิ่มเติม
11.0
12 ส22233 หน้าที่พลเมือง 3***
0.5
13 I20201 การศึกษาค้นคว้า
1.0
และสร้างองค์ความรู้ (IS1)
14 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
1.0
15 ว22281 ทักษะปฎิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ 2 1.0
16 อ22201 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 2
1.0
17 ว 20221 เคมี 1
1.0
ที่ รหัสวิชา

ชั้น ห้อง ที่ รหัสวิชา
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 ท22102
2 ค22102
3 ว22102
4 ว22115
5 ส22102
6 ส22104
7 พ22103
8 พ22104
9 ศ22102
10 ง22102
11 อ22102

ม.2 1 12 ส22234
ม.2 1 13 ว22282
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2

1
1
1
1

14 ค22202
15 ว20222
16 ว22282
17 ท20201

รวมหน่วยกิต
พฐ. พต. รวม
แผนห้องเรียนพิเศษ ห้อง 1 11.0 5.5 16.5
*** รายวิชาหน้าที่พลเมือง เรียนนอกตาราง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
หมวด 1 1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
2.2 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์

ชม. ชม./ภาค
1 20
หมวด 1
1
20
10
1 10

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
11.0
ภาษาไทย 4  
1.5
คณิตศาสตร์ 4  
1.5
วิทยาศาสตร์ 4  
1.5
ออกแบบเทคโนโลยี 2  
0.5
สังคมศึกษา 4
1.5
ประวัติศาสตร์ 4  
0.5
สุขศึกษา 4  
0.5
พลศึกษา 4  
0.5
ศิลปะ 4  
1.0
การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 4   0.5
ภาษาอังกฤษ 4
1.5
รายวิชาเพิ่มเติม
2.5
หน้าที่พลเมือง 4***
0.5
การสื่อสารและการนำ�เสนอ 1.0
(IS2)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
1.0
เคมี 2
1.0
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 1 1.0
การเขียนเชิงวิชาการ
1.0

ชั้น ห้อง
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ม.2 1
ม.2 1
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2

1
1
1
1

รวมหน่วยกิต
พฐ. พต. รวม
แผนห้องเรียนพิเศษ ห้อง 1 11.0 5.5 16.5
*** รายวิชาหน้าที่พลเมือง เรียนนอกตาราง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
2.2 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20
15
1 5

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 - 2/3 แผนการเรียน วิทย์ - คณิต
ที่ รหัสวิชา
1 ท22101
2 ค22101
3 ว22101
4 ว22112
5 ส22101
6 ส22103
7 พ22101
8 พ22102
9 ศ22101
10 ง22101
11 อ22101
12 ส22233
13 I20201
14 ค22201

ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
11.0
ภาษาไทย 3
1.5
คณิตศาสตร์ 3
1.5
วิทยาศาสตร์ 3
1.5
วิทยาการคำ�นวณ 2
0.5
สังคมศึกษา 3
1.5
ประวัติศาสตร์ 3
0.5
สุขศึกษา 3
0.5
พลศึกษา 3
0.5
ศิลปะ 3
1.0
การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 3 0.5
ภาษาอังกฤษ 3
1.5
รายวิชาเพิ่มเติม
2.5
หน้าที่พลเมือง 3***
0.5
การศึกษาค้นคว้า
1.0
และสร้างองค์ความรู้ (IS1)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
1.0

ชั้น ห้อง ที่ รหัสวิชา
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

1 ท22102
2 ค22102
3 ว22102
4 ว22115
5 ส22102
6 ส22104
7 พ22103
8 พ22104
9 ศ22102
10 ง22102
11 อ22102

ม.2 2-3 12 ส22234
ม.2 2-3 13 I20202
ม.2 2-3 14 ค22202

รวมหน่วยกิต
พฐ. พต. รวม
ห้อง 2-3
11.0 2.5 13.5
*** รายวิชาหน้าที่พลเมือง เรียนนอกตาราง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
หมวด 1 1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
2.2 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
หมวด 2-4 กิจกรรมตามปฏิทิน
วันจันทร์ - ศุกร์
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ชั้น ห้อง
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

ม.2 2-3
ม.2 2-3
ม.2 2-3

รวมหน่วยกิต
พฐ. พต. รวม
ห้อง 2-3
11.0 2.5 13.5
*** รายวิชาหน้าที่พลเมือง เรียนนอกตาราง

ชม. ชม./ภาค
1 20
หมวด 1
1
20
10
1 10
6

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
11.0
ภาษาไทย 4  
1.5
คณิตศาสตร์ 4  
1.5
วิทยาศาสตร์ 4  
1.5
ออกแบบเทคโนโลยี 2  
0.5
สังคมศึกษา 4
1.5
ประวัติศาสตร์ 4  
0.5
สุขศึกษา 4  
0.5
พลศึกษา 4  
0.5
ศิลปะ 4  
1.0
การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 4   0.5
ภาษาอังกฤษ 4
1.5
รายวิชาเพิ่มเติม
2.5
หน้าที่พลเมือง 4***
0.5
การสื่อสารและการนำ�เสนอ 1.0
(IS2)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
1.0

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
2.2 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
หมวด 2-4 กิจกรรมตามตารางสอน
วันจันทร์ - ศุกร์

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20
15
1 5
6

โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 แผนการเรียน ศิลป์ ภาษา สังคม
ที่ รหัสวิชา
1 ท22101
2 ค22101
3 ว22101
4 ว22112
5 ส22101
6 ส22103
7 พ22101
8 พ22102
9 ศ22101
10 ง22101
11 อ22101
12 ส22233
13 I20201
14 ศ20215

ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
11.0
ภาษาไทย 3
1.5
คณิตศาสตร์ 3
1.5
วิทยาศาสตร์ 3
1.5
วิทยาการคำ�นวณ 2
0.5
สังคมศึกษา 3
1.5
ประวัติศาสตร์ 3
0.5
สุขศึกษา 3
0.5
พลศึกษา 3
0.5
ศิลปะ 3
1.0
การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 3 0.5
ภาษาอังกฤษ 3
1.5
รายวิชาเพิ่มเติม
11.0
หน้าที่พลเมือง 3***
0.5
การศึกษาค้นคว้า
1.0
และสร้างองค์ความรู้ (IS1)
ดนตรีสากล 1
1.0

ชั้น ห้อง ที่ รหัสวิชา
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1 ท22102
2 ค22102
3 ว22102
4 ว22115
5 ส22102
6 ส22104
7 พ22103
8 พ22104
9 ศ22102
10 ง22102
11 อ22102

ม.2 4 12 ส22234
ม.2 4 13 I20202
ม.2 4 14 ศ20216

รวมหน่วยกิต
พฐ. พต. รวม
ห้อง 4
11.0 2.5 13.5
*** รายวิชาหน้าที่พลเมือง เรียนนอกตาราง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
หมวด 1 1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
2.2 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
หมวด 2-4 กิจกรรมตามปฏิทิน
วันจันทร์ - ศุกร์

ชั้น ห้อง
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

ม.2 4
ม.2 4
ม.2 4

รวมหน่วยกิต
พฐ. พต. รวม
ห้อง 4
11.0 2.5 13.5
*** รายวิชาหน้าที่พลเมือง เรียนนอกตาราง

ชม. ชม./ภาค
1 20
หมวด 1
1
20
10
1 10
6

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
11.0
ภาษาไทย 4  
1.5
คณิตศาสตร์ 4  
1.5
วิทยาศาสตร์ 4  
1.5
ออกแบบเทคโนโลยี 2  
0.5
สังคมศึกษา 4
1.5
ประวัติศาสตร์ 4  
0.5
สุขศึกษา 4  
0.5
พลศึกษา 4  
0.5
ศิลปะ 4  
1.0
การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 4 0.5
ภาษาอังกฤษ 4
1.5
รายวิชาเพิ่มเติม
2.5
หน้าที่พลเมือง 4***
0.5
การสื่อสารและการนำ�เสนอ 1.0
(IS2)
ดนตรีสากล 2  
1.0

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
2.2 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
หมวด 2-4 กิจกรรมตามปฏิทิน
วันจันทร์ - ศุกร์

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20
15
1 5
6

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2566
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษ
ที่ รหัสวิชา
1 ท23101
2 ค23101
3 ว23101
4 ว23113
5 ส23101
6 ส23103
7 พ23101
8 พ23102
9 ศ23101
10 ง23101
11 อ23101
12 ส23234
13 ค23201
14 ค20203
15 ว23283

ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
11.0
ภาษาไทย 5
1.5
คณิตศาสตร์ 5
1.5
วิทยาศาสตร์ 5
1.5
วิทยาการคำ�นวณ 3
0.5
สังคมศึกษา 5
1.5
ประวัติศาสตร์ 5
0.5
สุขศึกษา 5
0.5
พลศึกษา 5
0.5
ศิลปะ 5
1.0
การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 5 0.5
ภาษาอังกฤษ 5
1.5
รายวิชาเพิ่มเติม
5.5
หน้าที่พลเมือง 5***
0.5
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
1.0
การสำ�รวจพีชคณิต
1.0
ด้วยโปรแกรม GSP
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 2 1.0

ชั้น ห้อง ที่ รหัสวิชา
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 ท23102
2 ค23102
3 ว23102
4 ว23116
5 ส23102
6 ส23104
7 พ23103
8 พ23104
9 ศ23102
10 ง23102
11 อ23102

ม.3 1 12 ส23236
ม.3 1 13 ค23202
ม.3 1 14 ค20204

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
11.5
ภาษาไทย 6
1.5
คณิตศาสตร์ 6
1.5
วิทยาศาสตร์ 6
1.5
ออกแบบเทคโนโลยี 3  
0.5
สังคมศึกษา 6
1.5
ประวัติศาสตร์ 6  
0.5
สุขศึกษา 6  
0.5
พลศึกษา 6  
0.5
ศิลปะ 6  
1.0
การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 6 1.0
ภาษาอังกฤษ 6
1.5
รายวิชาเพิ่มเติม
5.5
หน้าที่พลเมือง 6***
0.5
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
1.0
โครงงานคณิตศาสตร์
1.0

ชั้น ห้อง
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ม.3 1
ม.3 1
ม.3 1

ม.3 1 15 ว23203 พลังงานทดแทน
1.0 ม.3 1
กับการใช้ประโยชน์
16 ว20201 ฟิสิกส์ 1
1.0 ม.3 1 16 ว20202 ฟิสิกส์ 2
1.0 ม.3 1
17 อ20201 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 1.0 ม.3 1 17 อ20202 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำ�เสนอ 1.0 ม.3 1
รวมหน่วยกิต
พฐ. พต. รวม
แผนห้องเรียนพิเศษ ห้อง 1 11.0 5.5 16.5
*** รายวิชาหน้าที่พลเมือง เรียนนอกตาราง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
หมวด 1 1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
2.2 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ (IS3)
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ชม. ชม./ภาค
1 20
หมวด 1
1
20
10
1 10

คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

รวมหน่วยกิต
พฐ. พต. รวม
แผนห้องเรียนพิเศษ ห้อง 1 11.0 5.5 16.5
*** รายวิชาหน้าที่พลเมือง เรียนนอกตาราง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
2.2 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ (IS3)

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20
15
1 5

โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2566
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 - 3/3 แผนการเรียน วิทย์ - คณิต
ที่ รหัสวิชา
1 ท23101
2 ค23101
3 ว23101
4 ว23113
5 ส23101
6 ส23103
7 พ23101
8 พ23102
9 ศ23101
10 ง23101
11 อ23101
12 ส23234
13 ค23201
14 อ20201

ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
11.0
ภาษาไทย 5
1.5
คณิตศาสตร์ 5
1.5
วิทยาศาสตร์ 5
1.5
วิทยาการคำ�นวณ 3
0.5
สังคมศึกษา 5
1.5
ประวัติศาสตร์ 5
0.5
สุขศึกษา 5
0.5
พลศึกษา 5
0.5
ศิลปะ 5
1.0
การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 5 0.5
ภาษาอังกฤษ 5
1.5
รายวิชาเพิ่มเติม
2.5
หน้าที่พลเมือง 5***
0.5
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
1.0
ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 1.0

ชั้น ห้อง ที่ รหัสวิชา
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

1 ท23102
2 ค23102
3 ว23102
4 ว23116
5 ส23102
6 ส23104
7 พ23103
8 พ23104
9 ศ23102
10 ง23102
11 อ23102

ม.3 2-3 12 ส23236
ม.3 2-3 13 ค23202
ม.3 2-3 14 ว23203

รวมหน่วยกิต
พฐ. พต. รวม
ห้อง 2-3
11.5 2.5 13.5
*** รายวิชาหน้าที่พลเมือง เรียนนอกตาราง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
หมวด 1 1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
2.2 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ (IS3)
หมวด 2-4 กิจกรรมตามปฏิทิน
วันจันทร์ - ศุกร์

ชั้น ห้อง
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

ม.3 2-3
ม.3 2-3
ม.3 2-3

รวมหน่วยกิต
พฐ. พต. รวม
ห้อง 2-3
11 2.5 13.5
*** รายวิชาหน้าที่พลเมือง เรียนนอกตาราง

ชม. ชม./ภาค
1 20
หมวด 1
1
20
10
1 10
6

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
11.5
ภาษาไทย 6
1.5
คณิตศาสตร์ 6
1.5
วิทยาศาสตร์ 6
1.5
ออกแบบเทคโนโลยี 3  
0.5
สังคมศึกษา 6
1.5
ประวัติศาสตร์ 6  
0.5
สุขศึกษา 6  
0.5
พลศึกษา 6  
0.5
ศิลปะ 6  
1.0
การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 6 1.0
ภาษาอังกฤษ 6
1.5
รายวิชาเพิ่มเติม
2.5
หน้าที่พลเมือง 6***
0.5
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
1.0
พลังงานทดแทน
1.0
กับการใช้ประโยชน์

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
2.2 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ (IS3)
หมวด 2-4 กิจกรรมตามปฏิทิน
วันจันทร์ - ศุกร์

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20
15
1 5
6

โรงเรียนปทุมพิทยาคม

41

โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2566
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 แผนการเรียน ศิลป์ ภาษา สังคม
ที่ รหัสวิชา
1 ท23101
2 ค23101
3 ว23101
4 ว23113
5 ส23101
6 ส23103
7 พ23101
8 พ23102
9 ศ23101
10 ง23101
11 อ23101
12 ส23234
13 อ20201
14 ง20206

ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
11.0
ภาษาไทย 5
1.5
คณิตศาสตร์ 5
1.5
วิทยาศาสตร์ 5
1.5
วิทยาการคำ�นวณ 3
0.5
สังคมศึกษา 5
1.5
ประวัติศาสตร์ 5
0.5
สุขศึกษา 5
0.5
พลศึกษา 5
0.5
ศิลปะ 5
1.0
การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 5 0.5
ภาษาอังกฤษ 5
1.5
รายวิชาเพิ่มเติม
2.5
หน้าที่พลเมือง 5***
0.5
ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 1.0
งานประดิษฐ์
1.0

ชั้น ห้อง ที่ รหัสวิชา
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1 ท23102
2 ค23102
3 ว23102
4 ว23116
5 ส23102
6 ส23104
7 พ23103
8 พ23104
9 ศ23102
10 ง23102
11 อ23102

ม.3 4 12 ส23236
ม.3 4 13 ส23203
ม.3 4 14 พ20228

รวมหน่วยกิต
พฐ. พต. รวม
ห้อง 4
11 2.5 13.5
*** รายวิชาหน้าที่พลเมือง เรียนนอกตาราง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
หมวด 1 1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
2.2 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ (IS3)
หมวด 2-4 กิจกรรมตามปฏิทิน
วันจันทร์ - ศุกร์
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คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

ชั้น ห้อง
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

ม.3 4
ม.3 4
ม.3 5

รวมหน่วยกิต
พฐ. พต. รวม
ห้อง 4
11 2.5 13.5
*** รายวิชาหน้าที่พลเมือง เรียนนอกตาราง

ชม. ชม./ภาค
1 20
หมวด 1
1
20
10
1 10
6

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
11.5
ภาษาไทย 6
1.5
คณิตศาสตร์ 6
1.5
วิทยาศาสตร์ 6
1.5
ออกแบบเทคโนโลยี 3  
0.5
สังคมศึกษา 6
1.5
ประวัติศาสตร์ 6  
0.5
สุขศึกษา 6  
0.5
พลศึกษา 6  
0.5
ศิลปะ 6  
1.0
การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 6 1.0
ภาษาอังกฤษ 6
1.5
รายวิชาเพิ่มเติม
2.5
หน้าที่พลเมือง 6***
0.5
อาเซียน  
1.0
ฟุตซอล 2  
1.0

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
2.2 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ (IS3)
หมวด 2-4 กิจกรรมตามปฏิทิน
วันจันทร์ - ศุกร์

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20
15
1 5
6

โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษ
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
1 ท31101 ภาษาไทย 1
2 ค31101 คณิตศาสตร์ 1
3 ว31111 วิทยาการคำ�นวณ 1
4 ว31114 การออกแบบเทคโนโลยี 1
5 ส31101 สังคมศึกษา 1
6 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
7 ศ31101 ศิลปะ 1
8 ง31101 การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 1
9 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
10 ว31101 ฟิสิกส์ 1
11 ว31121 เคมี 1
12 ว31161 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1
13 ว31141 ชีววิทยา 1
รายวิชาเพิ่มเติม
14 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1
15 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
16 ว30281 เทคนิคปฏิบัติการ 1
17 ค30201 คณิตศาสตร์ ประยุกต์ 1
ที่ รหัสวิชา

นก. ชั้น ห้อง ที่ รหัสวิชา

ชั้น ห้อง

1.0
1.0
0.5
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.5
1.0
1.0
1.5

ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
ท31102 ภาษาไทย 2  
1.0
ค31102 คณิตศาสตร์ 2
1.0
ส31102 สังคมศึกษา 2
1.5
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
0.5
ศ31102 ศิลปะ 2   
0.5
ง31102 การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 2   0.5
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2  
1.0

ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4

1
1
1
1
1
1
1

0.5
1.5
1.0
0.5

ม.4
ม.4
ม.4
ม.4

1
1
1
1

8
9
10
11
12
13
14
15

ส30232
ค31202
ว30201
ว30221
ว30241
ว30261
ว30282
ค30202

รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง 2
0.5
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
1.5
ฟิสิกส์ 1
2.0
เคมี 1
1.5
ชีววิทยา 1
1.5
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1   1.5
เทคนิคปฏิบัติการ 2  
1.0
คณิตศาสตร์ ประยุกต์ 2
0.5

ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4

1
1
1
1
1
1
1
1

รวมหน่วยกิต
แผนห้องเรียนพิเศษ ห้อง 1

พฐ. พต. รวม
12.0 3.5 15.5

รวมหน่วยกิต
แผนห้องเรียนพิเศษ ห้อง 1

พฐ. พต. รวม
6.0 10.0 16.0

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ/
ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
(เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
รวม

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ/
ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
(เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
รวม

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20

10
1 10
60

10
1 10
60

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 - 4/3 แผนการเรียน วิทย์ - คณิต
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
1 ท31101 ภาษาไทย 1
2 ค31101 คณิตศาสตร์ 1
3 ว31111 วิทยาการคำ�นวณ 1
4 ว31114 การออกแบบเทคโนโลยี 1
5 ส31101 สังคมศึกษา 1
6 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
7 ศ31101 ศิลปะ 1
8 ง31101 การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 1
9 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
10 ว31101 ฟิสิกส์ 1
11 ว31121 เคมี 1
12 ว31161 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1
13 ว31141 ชีววิทยา 1
รายวิชาเพิ่มเติม
14 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1
15 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ที่ รหัสวิชา
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นก. ชั้น ห้อง ที่ รหัสวิชา

ชั้น ห้อง

1.0
1.0
0.5
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.5
1.0
1.0
1.5

1
2
3
4
5
6
7

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
ท31102 ภาษาไทย 2  
1.0
ค31102 คณิตศาสตร์ 2
1.0
ส31102 สังคมศึกษา 2
1.5
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
0.5
ศ31102 ศิลปะ 2   
0.5
ง31102 การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 2   0.5
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2  
1.0

ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

8
9
10
11
12
0.5 ม.4 2-3 13
1.5 ม.4 2-3 14

รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง 2
0.5
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
1.5
ฟิสิกส์ 1
2.0
เคมี 1
1.5
ชีววิทยา 1
1.5
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1   1.5
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วัน   1.0

ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

ส30232
ค31202
ว30201
ว30221
ว30241
ว30261
อ31201

รวมหน่วยกิต
ห้อง 2-3

พฐ. พต. รวม
12.0 2.0 14.0

รวมหน่วยกิต
ห้อง 2-3

พฐ. พต. รวม
6.0 9.5 15.5

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ/
ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
(เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
รวม

ชม ชม./ภาค
1 20
1
20

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ/
ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
(เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
รวม

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20

คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

10
1 10
60

10
1 10
60

โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 แผนการเรียน ภาษาญี่ปุ่น
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
1 ท31101 ภาษาไทย 1
2 ค31103 คณิตศาสตร์ 1
3 ว31111 วิทยาการคำ�นวณ 1
4 ว31114 การออกแบบเทคโนโลยี 1
5 ส31101 สังคมศึกษา 1
6 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
7 ศ31101 ศิลปะ 1
8 ง31101 การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 1
9 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาเพิ่มเติม
10 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1
11 ศ30211 นาฏศิลป์พื้นเมือง 1
12 ท31201 การอ่านและ
พิจารณาวรรณกรรม
13 ญ31101 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
14 ส30218 อาเซียน 1
15 ง30244 อาหารไทย
ที่ รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
ท31102 ภาษาไทย 2  
1.0
ค31104 คณิตศาสตร์ 2
1.0
ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
1.0
ส31102 สังคมศึกษา 2
1.5
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
0.5
ศ31102 ศิลปะ 2   
0.5
ง31102 การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 2   0.5
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2  
1.0

นก. ชั้น ห้อง ที่ รหัสวิชา

ชั้น ห้อง

1.0
1.0
0.5
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0

ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4

ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8

4
4
4
4
4
4
4
4

รายวิชาเพิ่มเติม
0.5 ม.4 4 9 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2  
0.5 ม.4 4
1.0 ม.4 4 10 ค31203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7   
1.0 ม.4 4
1.0 ม.4 4 11 อ31201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วัน   1.0 ม.4 4
2.5 ม.4 4 12 ญ31102 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2   2.5 ม.4 4
1.0 ม.4 4 13 ว30261 สารและสมบัติของสาร  
1.0 ม.4 4
1.0 ม.4 4 14 พ30227 ฟุตซอล 1   
1.0 ม.4 4

รวมหน่วยกิต
ห้อง 4

พฐ. พต. รวม
7.0 7.0 14.0

รวมหน่วยกิต
ห้อง 4

พฐ. พต. รวม
7.0 7.0 14.0

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ/
ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
(เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
รวม

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ/
ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
(เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
รวม

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20

10
1 10
60

10
1 10
60

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 แผนการเรียน ศิลป์ เทคโน การงาน
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
1 ท31101 ภาษาไทย 1
2 ค31103 คณิตศาสตร์ 1
3 ว31111 วิทยาการคำ�นวณ 1
4 ว31114 การออกแบบเทคโนโลยี 1
5 ส31101 สังคมศึกษา 1
6 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
7 ศ31101 ศิลปะ 1
8 ง31101 การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 1
9 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาเพิ่มเติม
10 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1
11 ศ30211 นาฏศิลป์พื้นเมือง 1
12 ว30251 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
13 ว 30295 การจัดการฐานข้อมูล
14 ง30297 งานช่างพื้นฐาน
ที่ รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
ท31102 ภาษาไทย 2  
1.0
ค31104 คณิตศาสตร์ 2
1.0
ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
1.0
ส31102 สังคมศึกษา 2
1.5
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
0.5
ศ31102 ศิลปะ 2   
0.5
ง31102 การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 2   0.5
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2  
1.0

นก. ชั้น ห้อง ที่ รหัสวิชา

ชั้น ห้อง

1.0
1.0
0.5
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0

ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
2
3
4
5
6
7
8

ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4

5
5
5
5
5
5
5
5

0.5
1.0
2.0
2.0
1.0

ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4

5
5
5
5
5

9 ส30232
10 ค31203
11 ส30209
12 ว30261
13 พ30227
14 ง30203

ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4

5
5
5
5
5
5

รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง 2  
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7   
ประชากรและสิ่งแวดล้อม
สารและสมบัติของสาร  
ฟุตซอล 1   
โครงงานเพื่อชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 2

0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0

รวมหน่วยกิต
ห้อง 5

พฐ. พต. รวม
7.0 6.5 13.5

รวมหน่วยกิต
ห้อง 5

พฐ. พต. รวม
7.0 6.5 13.5

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ/
ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
(เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
รวม

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ/
ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
(เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
รวม

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20
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คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

10
1 10
60

10
1 10
60

โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษ
ที่ รหัสวิชา

นก. ชั้น ห้อง ที่ รหัสวิชา

นก. ชั้น ห้อง

1
2
3
4
5
6
7

ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3
ค32101 คณิตศาสตร์ 3
ส32101 สังคมศึกษา 3
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ศ32101 ศิลปะ 3
ง32101 การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 3
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3

1.0
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0

ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5

1
1
1
1
1
1
1

1.0
1.0
0.5
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0

ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5

1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
9
10
11
12
13
14
15

ส30233
ว30283
อ30205
ค32201
ว30202
ว30222
ว30242
ว30262

0.5
1.0
1.0
1.5
2.0
1.5
1.5
1.5

ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5

1
1
1
1
1
1
1
1

0.5
2.0
1.5
2.0
1.5
1.5
1.5
1.0

ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5

1
1
1
1
1
1
1
1

รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง 3
ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น
ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
ฟิสิกส์ 2
เคมี 2
ชีววิทยา 2
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
1 ท32102 ภาษาไทย 4
2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4
3 ว32122 วิทยาการคำ�นวณ 2
4 ว32115 การออกแบบเทคโนโลยี 2
5 ส32102 สังคมศึกษา 4  
6 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
7 ศ32102 ศิลปะ 4
8 ง32102 การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 4
9 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4  
รายวิชาเพิ่มเติม
10 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4  
11 ว30284 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1
12 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
13 ว32203 ฟิสิกส์ 3
14 ว32223 เคมี 3
15 ว32243 ชีววิทยา 3
16 ว32263 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 3
17 อ30207 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน
และเขียน 1

รวมหน่วยกิต
แผนห้องเรียนพิเศษ ห้อง 1

พฐ. พต. รวม
6.0 10.5 16.5

รวมหน่วยกิต
แผนห้องเรียนพิเศษ  ห้อง 1

พฐ. พต. รวม
7.0 11.5 17.5

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ/
ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
(เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
รวม

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ/
ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
(เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ (IS3)
รวม

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20

10
1 10
60

10
1 10
60

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 - 5/3 แผนการเรียน วิทย์ - คณิต
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3
ค32101 คณิตศาสตร์ 3
ส32101 สังคมศึกษา 3
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ศ32101 ศิลปะ 3
ง32101 การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 3
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
1 ท32102 ภาษาไทย 4
2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4
3 ว32122 วิทยาการคำ�นวณ 2
4 ว32115 การออกแบบเทคโนโลยี 2
5 ส32102 สังคมศึกษา 4  
6 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
7 ศ32102 ศิลปะ 4
8 ง32102 การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 4
9 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4  
รายวิชาเพิ่มเติม
10 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4  
11 I30202 การสื่อสารและการนำ�เสนอ
(IS2)
12 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
13 ว30203 ฟิสิกส์ 3
14 ว30223 เคมี 3
15 ว30243 ชีววิทยา 3
16 ว30263 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 3

ที่ รหัสวิชา

นก. ชั้น ห้อง ที่ รหัสวิชา

นก. ชั้น ห้อง

1
2
3
4
5
6
7

1.0
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0

1.0
1.0
0.5
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0

รายวิชาเพิ่มเติม
8 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3
9 I30201 การศึกษาค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้ (IS1)
10 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
11 ว30202 ฟิสิกส์ 2
12 ว30222 เคมี 2
13 ว30242 ชีววิทยา 2
14 ว30262 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2
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ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

0.5 ม.5 2-3
1.0 ม.5 2-3
1.5
2.0
1.5
1.5
1.5

ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

0.5 ม.5 2-3
1.0 ม.5 2-3
1.5
2.0
1.5
1.5
1.5

ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

รวมหน่วยกิต
แผนวิทย์-คณิต ห้อง 2-3

พฐ. พต. รวม
6.0 9.5 15.5

รวมหน่วยกิต
แผนวิทย์-คณิต ห้อง 2-3

พฐ. พต. รวม
7.0 9.5 16.5

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ/
ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
(เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
รวม

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ/
ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
(เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ (IS3)
รวม

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20

คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

10
1 10
60

10
1 10
60

โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 แผนการเรียน ภาษาญี่ปุ่น
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3
ค32103 คณิตศาสตร์ 3
ว32103 โลกทั้งระบบ
ส32101 สังคมศึกษา 3
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ศ32101 ศิลปะ 3
ง32101 การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 3
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
1 ท32102 ภาษาไทย 4
2 ค32104 คณิตศาสตร์ 4  
3 ว32122 วิทยาการคำ�นวณ 2
4 ว32115 การออกแบบเทคโนโลยี 2
5 ส32102 สังคมศึกษา 4  
6 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
7 ศ32102 ศิลปะ 4
8 ง32102 การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 4
9 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4  
รายวิชาเพิ่มเติม
10 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4  
11 I30202 การสื่อสารและการนำ�เสนอ
(IS2)
12 ญ32204 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 4  
13 ท32203 การเขียนในงานอาชีพ
14 ค32204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 10
15 ว30272 การเคลื่อนที่และแรงธรรมชาติ
16 ง30243 การตัดเย็บเบื้องต้น

ที่ รหัสวิชา

นก. ชั้น ห้อง ที่ รหัสวิชา

นก. ชั้น ห้อง

1
2
3
4
5
6
7
8

1.0
1.0
1.5
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0

1.0
1.0
0.5
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0

รายวิชาเพิ่มเติม
9 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3
10 I30201 การศึกษาค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้ (IS1)
11 ญ32203 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3
12 ท32201 ภาษากับวัฒนธรรม
13 ค32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9
14 ว30271 สีย้อมจากวัสดุธรรมชาติ

ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5

4
4
4
4
4
4
4
4

0.5 ม.5 4
1.0 ม.5 4
2.5
1.0
1.0
1.0

ม.5
ม.5
ม.5
ม.5

4
4
4
4

ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5

4
4
4
4
4
4
4
4
4

0.5 ม.5 4
1.0 ม.5 4
2.5
1.0
1.0
1.0
1.0

ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5

4
4
4
4
4

รวมหน่วยกิต
ห้อง 4

พฐ. พต. รวม
7.5 7.0 14.5

รวมหน่วยกิต
ห้อง 4

พฐ. พต. รวม
7.0 8.0 15.0

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ/
ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
(เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
รวม

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ/
ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
(เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ (IS3)
รวม

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20

10
1 10
60

10
1 10
60

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 แผนการเรียน ศิลป์ เทคโน การงาน
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3
ค32103 คณิตศาสตร์ 3
ว32103 โลกทั้งระบบ
ส32101 สังคมศึกษา 3
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ศ32101 ศิลปะ 3
ง32101 การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 3
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
1 ท32102 ภาษาไทย 4
2 ค32104 คณิตศาสตร์ 4  
3 ว32122 วิทยาการคำ�นวณ 2
4 ว32115 การออกแบบเทคโนโลยี 2
5 ส32102 สังคมศึกษา 4  
6 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
7 ศ32102 ศิลปะ 4
8 ง32102 การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 4
9 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4  
รายวิชาเพิ่มเติม
10 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4  
11 I30202 การสื่อสารและการนำ�เสนอ
(IS2)
12 ค32204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 10
13 ว30272 การเคลื่อนที่และแรงธรรมชาติ
14 ว30276 การเขียนโปรแกรมภาษา
15 ง30243 การตัดเย็บเบื้องต้น
16 ง30209 เกษตรทฤษฎีใหม่

ที่ รหัสวิชา

นก. ชั้น ห้อง ที่ รหัสวิชา

นก. ชั้น ห้อง

1
2
3
4
5
6
7
8

1.0
1.0
1.5
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0

1.0
1.0
0.5
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0

รายวิชาเพิ่มเติม
9 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3
10 I30201 การศึกษาค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้ (IS1)
11 ค32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9
12 ว30271 สีย้อมจากวัสดุธรรมชาติ
13 ศ30211 นาฎศิลป์พื้นเมือง
14 ศ30209 ดนตรีสากล 1
15 พ30231 กาบัดดี้
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ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5

5
5
5
5
5
5
5
5

0.5 ม.5 1-5
1.0 ม.5 2-5
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0

ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5

4-5
4-5
5
5
5

ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5

5
5
5
5
5
5
5
5
5

0.5 ม.5 5
1.0 ม.5 5
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0

ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5

5
5
5
5
5

รวมหน่วยกิต
ห้อง 5

พฐ. พต. รวม
7.5 7.0 13.5

รวมหน่วยกิต
ห้อง 5

พฐ. พต. รวม
7.0 7.5 14.5

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ/
ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
(เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
รวม

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ/
ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
(เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ (IS3)
รวม

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20

คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

10
1 10
60

10
1 10
60

โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2566
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษ
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
พื้นฐาน
1 ท33101 ภาษาไทย 5
2 ค33101 คณิตศาสตร์ 5
3 ส33101 ประวัติศาสตร์ 1
4 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
5 ศ33101 ศิลปะ 5
6 ง33101 การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 5
7 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
รายวิชาเพิ่มเติม
8 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
9 ค30204 คณิตศาสตร์ ประยุกต์ 3
10 ว30204 ฟิสิกส์ 4
11 ว30224 เคมี 4
12 ว30244 ชีววิทยา 4
13 ว30264 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 4
14 ว30286 วิทยาศาสตร์เพือ่ การศึกษาต่อ 1
15 อ30211 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 1
ที่ รหัสวิชา

นก. ชั้น ห้อง ที่ รหัสวิชา
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0

ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6

1
1
1
1
1
1
1

1.5
0.5
2.0
1.5
1.5
1.5
1.0
1.0

ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6

1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
พื้นฐาน

ท33102 ภาษาไทย
ค33102 คณิตศาสตร์ 6
ส33102 ประวัติศาสตร์ 2  
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
ศ33102 ศิลปะ 6
ง33102 การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 6
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6  
รายวิชาเพิ่มเติม
8 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6  
9 ค30205 คณิตศาสตร์ ประยุกต์ 4
10 ว30205 ฟิสิกส์ 5
11 ว30225 เคมี 5
12 ว30245 ชีววิทยา 5
13 ว30265 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 5
14 ว30287 วิทยาศาสตร์เพือ่ การศึกษาต่อ 2
15 อ30212 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 2

นก. ชั้น ห้อง
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0

ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6

1
1
1
1
1
1
1

1.5
0.5
2.0
1.5
1.5
1.5
1.0
1.0

ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6

1
1
1
1
1
1
1
1

รวมหน่วยกิต
แผนห้องเรียนพิเศษ ห้อง 1

พฐ. พต. รวม
5.5 10.5 16.0

รวมหน่วยกิต
แผนห้องเรียนพิเศษ ห้อง 1

พฐ. พต. รวม
4.5 10.5 15.0

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ/
ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
(เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ (IS3)
รวม

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ/
ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
(เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ (IS3)
รวม

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20

10
1 10
60

10
1 10
60

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2566
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 - 6/3 แผนการเรียน วิทย์ - คณิต
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
พื้นฐาน
1 ท33101 ภาษาไทย 5
2 ค33101 คณิตศาสตร์ 5
3 ว33113 วิทยาการคำ�นวณ 3
4 ส33101 ประวัติศาสตร์ 1
5 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
6 ศ33101 ศิลปะ 5
7 ง33101 การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 5
8 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
รายวิชาเพิ่มเติม
9 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
10 ว30204 ฟิสิกส์ 4
11 ว30224 เคมี 4
12 ว33044 ชีววิทยา 4
13 ว30264 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 4
14 อ30211 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 1
ที่ รหัสวิชา
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นก. ชั้น ห้อง ที่ รหัสวิชา

นก. ชั้น ห้อง

1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0

ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

1
2
3
4
5
6
7

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
พื้นฐาน
ท33102 ภาษาไทย 6
ค33102 คณิตศาสตร์ 6
ส33102 ประวัติศาสตร์ 2  
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
ศ33102 ศิลปะ 6
ง33102 การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 6
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6  

1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0

ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

1.5
2.0
1.5
1.5
1.5
1.0

ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

8
9
10
11
12
13

รายวิชาเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6  
ฟิสิกส์ 5
เคมี 5
ชีววิทยา 5
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 5
ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 2

1.5
2.0
1.5
1.5
1.5
1.0

ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

ค33202
ว30205
ว30225
ว30245
ว30265
อ30212

รวมหน่วยกิต
ห้อง 2-3

พฐ. พต. รวม
6.0 8.5 14.5

รวมหน่วยกิต
ห้อง 2-3

พฐ. พต. รวม
5.5 9.0 14.5

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ/
ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
(เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ (IS3)
รวม

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ/
ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
(เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ (IS3)
รวม

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20

คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

10
1 10
60

10
1 10
60

โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2566
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 แผนการเรียน ภาษาญี่ปุ่น
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
พื้นฐาน
1 ท33101 ภาษาไทย 5
2 ค33103 คณิตศาสตร์ 5
3 ว30111 การออกแบบเทคโนโลยี
4 ส33101 ประวัติศาสตร์ 1
5 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
6 ศ33101 ศิลปะ 5
7 ง33101 การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 5
8 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
รายวิชาเพิ่มเติม
9 ท33201 ภาษาไทยเพือ่ การพัฒนาตนเอง
10 ส30217 ธรรมเนียมไทยธรรมเนียมพุทธ
11 ญ33203 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 5
12 พ30251 เพศศึกษา
13 ง30278 การจัดสวน
14 ว30273 พันธุศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
15 ศ30211 นาฎศิลป์พื้นเมือง 1
ที่ รหัสวิชา

นก. ชั้น ห้อง ที่ รหัสวิชา
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0

ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6

4
4
4
4
4
4
4
4

1.0
1.0
2.5
0.5
1.0
1.0
1.0

ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6

4
4
4
4
4
4
4

1
2
3
4
5
6
7

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
พื้นฐาน

ท33102 ภาษาไทย
ค33104 คณิตศาสตร์ 6
ส33102 ประวัติศาสตร์ 2  
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
ศ33102 ศิลปะ 6
ง33102 การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 6
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6  

รายวิชาเพิ่มเติม
8 ท33203 ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ
9 ส30215 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
10 ญ33204 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 6  
11 พ30255 สถานการณ์โรคในปัจจุบัน  
12 ว30274 พลังงาน
13 ศ30212 นาฎศิลป์พื้นเมือง 2  
14 ง30242 ดอกไม้ประดิษฐ์

นก. ชั้น ห้อง
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0

ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6

1
1
1
1
1
1
1

1.0
1.0
2.5
0.5
1.0
1.0
1.0

ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6

4
4
4
4
4
4
4

รวมหน่วยกิต
ห้อง 4

พฐ. พต. รวม
6.0 8.0 14.0

รวมหน่วยกิต
ห้อง 4

พฐ. พต. รวม
5.5 8.0 13.5

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ/
ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
(เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ (IS3)
รวม

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ/
ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
(เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ (IS3)
รวม

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20

10
1 10
60

10
1 10
60

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2566
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 แผนการเรียน ศิลป์ เทคโน การงาน
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
พื้นฐาน
1 ท33101 ภาษาไทย 5
2 ค33103 คณิตศาสตร์ 5
3 ว30111 การออกแบบเทคโนโลยี
4 ส33101 ประวัติศาสตร์ 1
5 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
6 ศ33101 ศิลปะ 5
7 ง33101 การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 5
8 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
รายวิชาเพิ่มเติม
9 พ30251 เพศศึกษา
10 ศ30201 ศิลปะนิยม 1
11 ง30278 การจัดสวน
12 ว30273 พันธุศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
13 ง30210 เกษตรทฤษฎีใหม่
14 ว30298 อินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น  
ที่ รหัสวิชา
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นก. ชั้น ห้อง ที่ รหัสวิชา
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0

ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6

5
5
5
5
5
5
5
5

1
2
3
4
5
6
7

0.5
1.0
1.0
1.0
2.0
2.0

ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6

5
5
5
5
5
5

8 พ30255
9 ศ30202
10 ง30221
11 ง30295
12 ว30274
13 พ30219
14 ง30242

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
พื้นฐาน

นก. ชั้น ห้อง

ท33102 ภาษาไทย
ค33104 คณิตศาสตร์ 6
ส33102 ประวัติศาสตร์ 2  
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
ศ33102 ศิลปะ 6
ง33102 การดำ�รงชีวิตและการอาชีพ 6
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6  

1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0

ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6

5
5
5
5
5
5
5

รายวิชาเพิ่มเติม
สถานการณ์โรคในปัจจุบัน  
ศิลปะนิยม 2  
การเลี้ยงสัตว์ปีก
การเลีย้ งสัตว์เพือ่ การดำ�รงชีวติ
พลังงาน
ฟุตบอล 1
ดอกไม้ประดิษฐ์

0.5
1.0
1.5
2.0
1.0
1.0
1.0

ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6

5
5
5
5
5
5
4

รวมหน่วยกิต
  ห้อง 5

พฐ. พต. รวม
6.0 7.5 13.5

รวมหน่วยกิต
ห้อง 5

พฐ. พต. รวม
5.5 8.0 13.5

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ
/ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
(เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ (IS3)
รวม

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรม นศท./ลูกเสือวิสามัญ/
ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์
2.2. กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
(เรียนทุกคน)
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ (IS3)
รวม

ชม. ชม./ภาค
1 20
1
20
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10
1 10
60

10
1 10
60

ระเบียบโรงเรียนปทุมพิทยาคม
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ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปทุมพิทยาคม พุทธศักราช 2561
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
------------------------------------------------------------โดยที่ ก ระทรวงศึก ษาธิก ารได้มีค�ำสั่งที่ 1239/2560 ลงวั น ที่ 7 สิ ง หาคม 2560
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
จึงเป็นการสมควรที่จะก�ำหนดระเบียบโรงเรียนปทุมพิทยาคม ว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ให้ตรงกับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปทุมพิทยาคม พุทธศักราช 2561
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อให้
สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับค�ำสั่งดังกล่าว
ฉะนัน้ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปทุมพิทยาคม จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบโรงเรียนปทุมพิทยาคม” ว่าด้วยการวัดและประเมิน
ผลการเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปทุมพิทยาคม พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับ ผูเ้ รียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
ปทุมพิทยาคม พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 มีผลบังคับตั้งแต่ ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
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ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบข้อบังคับหรือค�ำสัง่ อืน่ ใดซึง่ ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 4 ให้ใช้ระเบียบนีค้ วบคูก่ บั หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปทุมพิทยาคม พุทธศักราช
2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ข้อ 5 ให้ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด 1

หลักการวัดและประเมินผลการเรียน
ข้อ 6 การวัดและประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักการต่อไปนี้
ข้อ 6.1 โรงเรียนปทุมพิทยาคมเป็นผูร้ บั ผิดชอบการวัดและประเมินผลการเรียน
ของผูเ้ รียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียน
ปทุมพิทยาคม
ข้อ 6.2 การวัดและประเมินผลการเรียน มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาผู้เรียน และ
ตัดสินผลการเรียน
ข้อ 6.3 การวัดและประเมินผลการเรียน ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก�ำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา และจัดให้มี
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ข้อ 6.4 การวัดและประเมินผลเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ข้อ 6.5 การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากการพัฒนาของผู้เรียน
ข้อ 6.6 เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ตรวจสอบผลการประเมินผล
การเรียน
ข้อ 6.7 ให้มกี ารเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและระหว่างรูปแบบ
การศึกษาต่างๆ
ข้อ 6.8 โรงเรียนปทุมพิทยาคม เป็นผูจ้ ดั ท�ำเอกสารหลักฐานการศึกษา เพือ่ เป็น
หลักฐานการประเมินผลการเรียน รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษา และรับรองผล
การเรียนของผู้เรียน

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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หมวด 2

วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน
ข้อ 7 สถานศึกษาต้องด�ำเนินการวัดและประเมินผลให้ครบองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน
คื อ กลุ ่ ม สาระการเรี ยนรู้ 8 กลุ่ม สาระ การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขี ย น คุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
		7.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
เป็นการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ทักษะการคิด ที่ก�ำหนดอยู่ในตัวชี้วัด
ในหลักสูตร ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารสรุปผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
1) ให้ครูผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายวิชาตาม
ตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐานและตามผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติม
2) ให้ครูผู้สอนใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่สะท้อนความรู้ความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน
โดยต้องวัดและประเมินผลการเรียนรูข้ องนักเรียนอย่างต่อเนือ่ งไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน
3) ให้ครูผสู้ อนเน้นการประเมินตามสภาพจริง เช่น การประเมินการปฏิบตั งิ าน
การประเมินจากโครงงาน หรือการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ฯลฯ ควบคู่ไปกับการใช้
การทดสอบแบบต่างๆ อย่างสมดุล
4) ครู ผู ้ ส อนต้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การประเมิ น ระหว่ า งภาคมากกว่ า
การประเมินปลายภาค ตามสัดส่วนคะแนน ดังนี้
คะแนนระหว่างภาค
คะแนน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คะแนนตัวชีว้ ดั ตามหน่วย คะแนนกลางภาค ปลายภาค
ภาษาไทย
50
20
30
คณิตศาสตร์
50
20
30
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50
20
30
สังคมศึกษาฯ
50
20
30
สุขศึกษาและพลศึกษา
60
20
20
ศิลปะ
60
20
20
การงานอาชีพ
60
20
20
ภาษาต่างประเทศ
50
20
30
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การประเมินตัวชีว้ ดั ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ให้มกี ารประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ (K)
ด้านกระบวนการ (P) และด้านคุณธรรม จริยธรรม (A) และมีคะแนน (เทียบจาก 100) ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ

ด้านคุณธรรม
ด้านความรู้ (K) ด้านกระบวนการ
(P)
จริยธรรม (A)
40
40
20
40
40
20
40
40
20
40
40
20
40
40
20
40
40
20
40
40
20
40
40
20

		7.2 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
1) ให้ครูผู้สอนแต่ละรายวิชา มีหน้าที่ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนให้กับนักเรียนทุกคน โดยครูผู้ประเมินต้องศึกษาความหมาย ขอบเขตการประเมินและ
ตัวชีว้ ดั ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในแต่ละระดับการศึกษา ควรประเมิน
ในห้องเรียนตามปกติ หรือใช้เวลานอกห้องเรียนจากการมอบหมายให้นักเรียนท�ำงานกลุ่มที่
สะท้อนความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและการประเมินหลายครั้งและน�ำผลมาสรุปรวม
2) ให้ครูผู้สอนบันทึกผลการประเมินในสมุดบันทึกการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนตามแบบที่โรงเรียนก�ำหนด (ปพ.5) และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนที่โรงเรียนแต่งตั้ง
3) ให้คณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ที่โรงเรียน
แต่งตั้ง น�ำผลการประเมินจากครูผู้สอน ไปสรุปในภาพรวมเป็นผลการประเมินความสามารถ
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายภาค โดยใช้คา่ สถิตฐิ านนิยม (Mode) หากค่าสถิตฐิ านนิยม
เท่ากัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
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4) ในการด�ำเนินการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน นักเรียนทุกคน
ต้องได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง และสรุปผลเป็นรายภาค เพื่อวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนานักเรียน และประเมินการเลื่อนชั้น ตลอดจนการจบระดับการศึกษา
7.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน มี 8 คุณลักษณะ ดังนี้
(1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
(2) ซื่อสัตย์สุจริต
(3) มีวินัย
(4) ใฝ่เรียนรู้
(5) อยู่อย่างพอเพียง
(6) มุ่งมั่นในการท�ำงาน
(7) รักความเป็นไทย
(8) มีจิตสาธารณะ
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ให้ครูผู้สอนด�ำเนินการวัดผล
ไปพร้อมกับการประเมินผลระดับชั้นเรียนตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด ดังนี้
1) ให้ครูผู้สอนแต่ละรายวิชา มีหน้าที่ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนโดยให้ประเมินนักเรียนทุกคนในแต่ละคุณลักษณะตามข้อ 7.3 ครูผู้สอนต้องมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างชัดเจน โดยพิจารณาจากนิยาม ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบ่งชี้และเกณฑ์การให้คะแนนตามแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ควรจัดให้มีการประเมินเป็นระยะๆ โดยอาจประเมิน
เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน ด้วยวิธกี ารบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูข้ องกลุม่ สาระการเรียนรู้
ต่างๆ ในกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน โครงการพิเศษต่างๆ รวมทัง้ สอดแทรกในกิจวัตรประจ�ำวันของ
โรงเรียน และบันทึกผลการประเมินในสมุดบันทึกคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) ตามแบบที่โรงเรียน
ก�ำหนดแล้วรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่โรงเรียนแต่งตั้ง
2) ให้คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่โรงเรียนแต่งตั้ง
น�ำผลการประเมินจากครูผู้สอนไปสรุปตามเกณฑ์การสรุปผลการประเมินรวมทุกคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์รายภาคของนักเรียนรายบุคคล ในการด�ำเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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นักเรียนทุกคนต้องได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง และสรุปผลเป็นรายภาคเพื่อวินิจฉัย และ
ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนานักเรียนและประเมินการเลือ่ นชั้น ตลอดจนการจบระดับการศึกษา
7.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี 3 ลักษณะ คือ
(1) กิจกรรมแนะแนว
(2) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย
ก. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือวิสามัญ ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์
และนักศึกษาวิชาทหาร โดยให้นักเรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
ข. กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม
โดยนักเรียนทุกคน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ข้อ ก. และ ข้อ ข.
(3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
1) ให้นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 ลักษณะ ใน
1 ปีการศึกษา และจะต้องได้รับการตัดสิน “ผ่าน” ทั้ง 3 กิจกรรม หากมีนักเรียนที่ไม่ผ่าน
ให้ครูผู้สอนจัดซ่อมเสริมให้นักเรียนท�ำกิจกรรมในส่วนที่นักเรียนไม่ได้เข้าร่วม หรือไม่ได้ท�ำ
จนครบถ้วนแล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจากไม่ผ่านเป็นผ่าน ทั้งนี้ต้องด�ำเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในปีการศึกษานั้น
2) ให้ครูผรู้ บั ผิดชอบกิจกรรมนัน้ ๆ มีหน้าทีป่ ระเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียนทุกคน โดยพิจารณาจากการปฏิบตั กิ จิ กรรม ผลงานของนักเรียนต้องผ่านร้อยละ 70
และต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 แล้วบันทึกผลการประเมิน และรายงาน
ผลการประเมินต่อหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนแต่งตั้ง
3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วม
ท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ และมีบนั ทึกเป็นหลักฐานร่องรอย ปีละ 15 ชัว่ โมง
ส�ำหรับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น รวม 3 ปี 45 ชัว่ โมง และปีละ 20 ชัว่ โมง ส�ำหรับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย รวม 3 ปี 60 ชั่วโมง
4) หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนแต่งตั้ง รวบรวมผลการ
ประเมินแต่ละกิจกรรม น�ำมาสรุปผลการประเมินเป็นรายภาค เพื่อวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนานักเรียนและประเมินการเลือ่ นชัน้ เรียน ตลอดจนการจบการศึกษาในระดับต่างๆ
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หมวด 3

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน
ข้อ 8 การตัดสินผลการเรียน
ข้อ 8.1 ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ
ข้อ 8.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก�ำหนด
ข้อ 8.3 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
ข้อ 8.4 ผูเ้ รียนต้องได้รบั การประเมินและมีผลการประเมินในระดับผ่าน ตามเกณฑ์
ทีโ่ รงเรียนก�ำหนด ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ข้อ 9 การให้ระดับผลการเรียน
		ข้อ 9.1 การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียน รายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ ดังนี้
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ระดับผลการเรียน

ความหมาย

ช่วงคะแนน

4

ดีเยี่ยม

80 - 100

3.5

ดีมาก

75 - 79

3

ดี

70 - 74

2.5

ค่อนข้างดี

65 - 69

2

ปานกลาง

60 - 64

1.5

พอใช้

55 - 59

1

ผ่านเกณฑ์ขั้นต�่ำ

50 - 54

0

ต�่ำกว่าเกณฑ์

0 - 49
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ในกรณีที่ไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับได้ ให้ใช้ตัวอักษร ระบุเงื่อนไข
ของผลการเรียน ดังนี้
ระดับ
ความหมาย
ผลการเรียน
มส
ผูเ้ รียนไม่มสี ทิ ธิเ์ ข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนือ่ งจากผูเ้ รียนมีเวลาเรียน
ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในแต่ละรายวิชา และไม่ได้รับการ
ผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
ร
รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูล
ผลการเรียนรายวิชานั้นครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วัดผลกลาง/ปลายภาคเรียน
ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายให้ท�ำ  (ต้องเป็นงานที่ครูประจ�ำวิชาระบุว่าเป็น
เงือ่ นไขในการติด “ร” และผ่านการเสนอขออนุมตั ติ อ่ หัวหน้าสถานศึกษาแล้ว
ซึ่งปรากฏอยู่ในสมุดบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน ปพ.5) ซึ่งงานนั้นเป็น
ส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ท�ำให้ประเมิน
ผลการเรียนไม่ได้
		ข้อ 9.2 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ให้ระดับผลการประเมิน
เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หรือ “0” กรณี “ผ่าน” ให้ได้ระดับผลการเรียนเป็น “ดีเยี่ยม”
หรือ “3”, “ดี” หรือ “2” และ “ผ่าน” หรือ “1” ดังนี้
ระดับผลการเรียน
ดีเยี่ยม (3)

ความหมาย
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ

ดี (2)

มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)

มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพเป็นทีย่ อมรับแต่มขี อ้ บกพร่องบางประการ
ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้อง
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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		ข้อ 9.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทุกคุณลักษณะเพื่อการ
เลื่อนชั้น และจบการศึกษา ให้ระดับผลการประเมิน เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หรือ “0”
กรณี “ผ่าน” ให้ได้ระดับผลการเรียนเป็น “ดีเยี่ยม” หรือ “3”, “ดี” หรือ “2” และ “ผ่าน”
หรือ “1” ดังนี้
ระดับผลการเรียน

ความหมาย

ดีเยี่ยม (3)

ผูเ้ รียนปฏิบตั ติ นตามคุณลักษณะจนเป็นนิสยั และน�ำไปใช้ในชีวติ
ประจ�ำวันเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณา
จากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ�ำนวน 5-8 คุณลักษณะและ
ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต�่ำกว่า ระดับ “ดี”
ผู ้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะตามกฎเกณฑ์ เพื่ อ ให้ เ ป็ น การยอมรั บ
ของสังคม โดยพิจารณาจาก
1) ได้ผลการเรียนระดับดีเยี่ยม จ�ำนวน 1-4 คุณลักษณะ
และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต�่ำกว่า ระดับดี หรือ
2) ได้ผลการเรียนระดับดีเยี่ยม จ�ำนวน 4 คุณลักษณะ
และไม่มคี ณ
ุ ลักษณะใด ได้ผลการประเมินต�ำ่ กว่า ระดับผ่าน หรือ
3) ได้ผลการเรียนระดับดี จ�ำนวน 5-8 คุณลักษณะ
และไม่มีคุณลักษณะใด ได้ผลการประเมินต�่ำกว่า ระดับผ่าน
ผูเ้ รียนรับรูแ้ ละปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และเงือ่ นไขทีโ่ รงเรียนก�ำหนด
โดยพิจารณาจาก
1) ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จ�ำนวน 5-8 คุณลักษณะ และ
ไม่มีคุณลักษณะใดได้รับผลการประเมิน ต�่ำกว่าระดับผ่าน หรือ
2) ได้ผลการประเมินระดับดี จ�ำนวน 4 คุณลักษณะ และไม่มี
คุณลักษณะใดได้รับผลการประเมิน ต�่ำกว่าระดับผ่าน
ผูเ้ รียนรับรูแ้ ละปฏิบตั ไิ ด้ไม่ครบตามเกณฑ์และเงือ่ นไขทีโ่ รงเรียน
ก�ำหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมิน ระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่
1 คุณลักษณะ

ดี (2)

ผ่าน (1)

ไม่ผ่าน (0)
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ข้อ 9.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนจะต้องพิจารณาทัง้ เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
การปฏิบตั กิ จิ กรรม และผลงานของผูเ้ รียนตามเกณฑ์ทโี่ รงเรียนก�ำหนด และให้ผลการประเมิน
เป็น “ผ่าน” หรือ “ผ” และ “ไม่ผ่าน” หรือ “มผ” กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี 3 ลักษณะ คือ
1) กิจกรรมแนะแนว
2) กิจกรรมนักเรียน
(1) ลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือวิสามัญ ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์
และนักศึกษาวิชาทหาร
(2) กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม
โดยนักเรียนทุกคน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ข้อ (1) และ ข้อ (2)
3) กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ โดยกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ให้
ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้
ระดับผลการเรียน

ความหมาย

ผ

ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรม
และมีผลงานตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก�ำหนด
ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรม
และมีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก�ำหนด

มผ

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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ข้อ 10 การเปลี่ยนผลการเรียน
		ข้อ 10.1 การเปลี่ยนผลการเรียน “0” ให้ดูแผนผังประกอบ
ได้ “0”

ได้ “1”
สอบซ่อมเสริม/สอบแก้ตัวครั้งที่ 2

เรียนซ�ำ้
ได้ “0”

ได้ “1”

สอบซ่อมเสริม/สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ยื่นคำ�ร้องแก้ “0”
ได้ “0”

ได้ “1-4”
ได้ “มส”

ตัดสินผลการเรียน
วัดผลปลายภาคเรียน

อนุญาต

มีเวลาเรียน 80%

มีเวลาเรียนไม่ถึง 80%

วัดผลระหว่างภาค
เรียน
แผนผังแสดงขั้นตอนการเปลี่ยนผลการเรียน “0”
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ไม่อนุญาต

สรุปการเปลี่ยนผลการเรียน “0” ได้ ดังนี้
1) โรงเรียนจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้ ทีผ่ เู้ รียนสอบไม่ผา่ นก่อน แล้วจึงด�ำเนินการสอบแก้ตวั ได้ไม่เกิน 2 ครัง้ ถ้าผูเ้ รียน
ไม่ด�ำเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่ก�ำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะพิจารณา
ขยายเวลาออกไปอีก 1 ภาคเรียน ทั้งนี้ ต้องด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น
2) ถ้าสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “0” อีก ให้โรงเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผู้เรียน โดยปฏิบัติ ดังนี้
(1) ถ้ารายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ�้ำ
(2) ถ้ารายวิชาเพิ่มเติมให้เรียนซ�้ำ  หรือเปลี่ยนวิชาเรียนใหม่ ทั้งนี้ให้อยู่
ในดุลยพินิจของโรงเรียน ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผล
การเรียนว่าเรียนแทนวิชาใด และให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทนผลการเรียนเดิม
		ข้อ 10.2 การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” ให้ดูแผนผังประกอบ
ยื่นคำ�ร้องแก้ “0”
ได้ “0”
เรียนซ�้ำเพิ่มเติมเวลาเรียนครบ

วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ

มีเวลาเรียนมากกว่า 60% แต่น้อยกว่า 80%
วัดผลปลายภาคเรียน
อนุญาต

ได้ “1”

มีเวลาเรียนน้อยกว่า 60%
ได้ “มส”

ดุลยพินิจ

ไม่อนุญาต

ไม่แก้ “มส”
ภายในภาคเรียนนั้น

มีเวลาเรียนไม่ถึง 80%
เรียนซ�้ำ
เรียน
แผนผังแสดงขั้นตอนการเปลี่ยนผลการเรียน “มส”
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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สรุปการเปลี่ยนผลการเรียน “มส”
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี 2 กรณี ดังนี้
1) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80
แต่ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทัง้ หมด โรงเรียนจัดให้เรียนเพิม่ เติมโดยใช้ชวั่ โมงสอน
ซ่อมเสริมหรือใช้เวลาว่าง หรือใช้วันหยุด หรือมอบหมายงานให้ท�ำ จนมีเวลาเรียนครบตามที่
ก�ำหนดไว้ส�ำหรับรายวิชานั้นแล้วจึงให้วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ ผลการแก้ “มส” ให้ได้
ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1” การแก้ “มส” กรณีนใี้ ห้กระท�ำให้เสร็จสิน้ ภายในปีการศึกษานัน้
ถ้าผูเ้ รียนไม่มาด�ำเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้นใี้ ห้เรียนซ�ำ 
้ ยกเว้นมีเหตุสดุ วิสยั
ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะขยายเวลาแก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน แต่เมื่อ
พ้นก�ำหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ�้ำในรายวิชานั้น
(2) ถ้าเป็นรายวิชาเพิม่ เติม ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของโรงเรียนทีจ่ ะพิจารณา
ให้เรียนซ�้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่
2) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60
ของเวลาเรียนทั้งหมด โรงเรียนด�ำเนินการ ดังนี้
(1) กรณีเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ�้ำในรายวิชานั้น
(2) กรณีเป็นรายวิชาเพิม่ เติม ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของโรงเรียนทีจ่ ะพิจารณา
ให้เรียนซ�ำ้ หรือเปลีย่ นรายวิชาใหม่ ในกรณีทเี่ ปลีย่ นรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียน
แสดงผลการเรียนว่า เรียนแทนวิชาใด และให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทนผลการเรียนเดิม
การเรียนซ�ำ้ รายวิชา ผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตวั 2 ครัง้ แล้ว
ยังไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน ให้เรียนซ�ำ้ รายวิชานัน้ ทัง้ นี้ โรงเรียนจะเป็นผูพ้ จิ ารณาจัดให้เรียนซ�ำ้
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงว่างหลังเลิกเรียน
ภาคฤดูร้อน เป็นต้น
ในกรณีภาคเรียนที่ 2 หากผูเ้ รียนยังมีผลการเรียน “0”, “ร”, “มส” ให้ดำ� เนินการ
ให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป โรงเรียนอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน
เพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนได้ หรือจัดส่งให้ไปเรียนที่โรงเรียนอื่นในเขตพื้นที่การศึกษา
เดียวกันที่เปิดท�ำการสอนในภาคฤดูร้อนได้
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		ข้อ 10.3 การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ดูแผนผังประกอบ
แก้ “ร”

ได้ “0-4”
ไม่แก้ “ร”
ภายใน 1 ภาคเรียน

ได้ “ร”

1. ไม่เข้าวัดผล กลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน
2. ส่งงานชิ้นสำ�คัญไม่ครบ
วัดผลปลายภาค
วัดผลระหว่างภาค

มีเวลาเรียน 80%
เรียน

เรียนซ�้ำ

แผนผังแสดงขั้นตอนการเปลี่ยนผลการเรียน “ร”

สรุปการเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ได้ ดังนี้
1) ด�ำเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ ดังนี้
(1) ไม่เข้าวัดผลกลางภาคเรียน / ปลายภาคเรียน
(2) ส่งงานชิน้ ส�ำคัญไม่ครบ หรือไม่มขี อ้ มูลเพียงพอทีจ่ ะตัดสินผลการเรียน
2) เมื่อผู้เรียนแก้ไข “ร” ตามสาเหตุเสร็จแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียน ดังนี้
(1) เนื่องจากเหตุสุดวิสัย ให้ได้รับผลการเรียน ตามปกติ ตั้งแต่ “0-4”
(2) ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ซึ่งเกิดจากความประมาท หรือขาดความเอาใจใส่
ของผู้เรียน ให้ได้รับผลการเรียน ตั้งแต่ “0-1” โดยให้ครูผู้สอนเป็นผู้พิจารณาสาเหตุ ดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ด�ำเนินการแก้ไข “ร” เนื่องจากส่งงานชิ้นส�ำคัญไม่ครบ
แต่มีผลการประเมินระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน ให้ผู้สอนน�ำข้อมูลที่มีอยู่ตัดสิน
ผลการเรียน (0-4) ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะขยายเวลาแก้ “ร”
ออกไปไม่เกิน 1 ภาคเรียน ส�ำหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องด�ำเนินการให้เสร็จสิน้ ภายในปีการศึกษานัน้
เมื่อพ้นก�ำหนดแล้วให้เรียนซ�้ำ หากผลการเรียนเป็น “0” ให้ด�ำเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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งานชิ้นส�ำคัญ หมายถึง งานที่ครูผู้สอน ระบุว่าเป็นเงื่อนไขในการติด “ร” ไว้ใน
สมุดบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
ปทุมพิทยาคมแล้ว
ข้อ 10.4 การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ”
ในกรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ” โรงเรียนจะด�ำเนินการจัดซ่อมเสริมให้
ผูเ้ รียนท�ำกิจกรรมส่วนทีไ่ ม่ได้เข้าร่วม หรือไม่ได้ทำ� จนครบถ้วน แล้วจึงเปลีย่ นผลการเรียนจาก
“มผ” เป็น “ผ” ได้ ทั้งนี้ให้ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนนั้นๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย
ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปไม่เกิน 1 ภาคเรียน ส�ำหรับ
ภาคเรียนที่ 2 ต้องด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น
ข้อ 11 การเลื่อนชั้น
เมื่อสิ้นปีการศึกษา ผู้เรียนที่จะได้รับการเลื่อนชั้น ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
ข้อ 11.1 รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ได้รับการตัดสินผลการเรียน
ผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก�ำหนด
ข้อ 11.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก�ำหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ข้อ 11.3 ระดับผลการเรียนเฉลีย่ ในปีการศึกษานัน้ ต้องไม่ตำ�่ กว่า 1.00 หลังจาก
ที่มีการด�ำเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์แล้ว
ข้อ 12 การสอนซ่อมเสริม
โรงเรียนจะด�ำเนินการจัดสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน ในกรณีต่างๆ ดังนี้
ข้อ 12.1 ผูเ้ รียนมีความรู้ / ทักษะพืน้ ฐานไม่เพียงพอทีจ่ ะศึกษาในแต่ละรายวิชานัน้
ข้อ 12.2 ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะกระบวนการ หรือเจตคติ /
คุณลักษณะที่ก�ำหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด ในการประเมินผลระหว่างเรียน
ข้อ 12.3 ผูเ้ รียนได้ระดับผลการเรียน “0” ต้องจัดสอนซ่อมเสริมก่อนแล้วสอบแก้ตวั
ข้อ 12.4 กรณีผู้เรียนมีผลการเรียน “ไม่ผ่าน” สามารถจัดสอนซ่อมเสริมใน
ภาคฤดูร้อนและแก้ไขผลการเรียนได้ ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน
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ข้อ 13 การเรียนซ�้ำชั้น
โรงเรียนได้กำ� หนดให้มกี ารเรียนซ�ำ้ ชัน้ ส�ำหรับผูเ้ รียนทีไ่ ม่ผา่ นรายวิชาจ�ำนวนมาก
และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้ โดยพิจารณาจาก 2 ลักษณะ ดังนี้
ข้อ 13.1 ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้น ต�่ำกว่า 1.00 และ
มีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นสูงขึ้น
ข้อ 13.2 ผู้เรียนมีผลการเรียน “0”, “ร”, “มส” เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น
ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง 2 ลักษณะ ให้โรงเรียนด�ำเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้เรียนซ�้ำชั้น และให้ยกเลิกผลการเรียนเดิม และใช้
ผลการเรียนใหม่แทน หรือหากเกิดทั้ง 2 ลักษณะข้างต้นแล้ว คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่ต้องเรียนซ�้ำชั้น ก็ให้ด�ำเนินการแก้ไขผลการเรียนตามหลักเกณฑ์ต่อไป
ข้อ 14 เกณฑ์การจบการศึกษา
ข้อ 14.1 เกณฑ์การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1) ผู ้ เ รี ย นเรี ย นรายวิ ช าพื้ น ฐานและเพิ่ ม เติ ม โดยเป็ น รายวิ ช าพื้ น ฐาน
66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต
3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
ข้อ 14.2 เกณฑ์การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1) ผู ้ เ รี ย นเรี ย นรายวิ ช าพื้ น ฐานและเพิ่ ม เติ ม โดยเป็ น รายวิ ช าพื้ น ฐาน
41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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3) ผูเ้ รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
5) ผูเ้ รียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก�ำหนด

หมวด 4

การเทียบโอนผลการเรียน
ข้อ 15 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ก�ำหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียน
จากสถานศึกษาอื่นได้ในกรณีต่างๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา
การย้ายหลักสูตร การละทิง้ การศึกษาและการขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาต่างประเทศ
และขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
จากแหล่งการเรียนรูอ้ นื่ ๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นต้น
โดยจะด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียนในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียน
แรกของโรงเรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในโรงเรียน
ปทุมพิทยาคมอย่างน้อย 1 ภาคเรียน โดยโรงเรียนปทุมพิทยาคม เป็นผูก้ ำ� หนดรายวิชา จ�ำนวน
หน่วยกิต ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม โดยมีหลักการพิจารณาการเทียบโอน ดังนี้
ข้อ 15.1 พิจารณาหลักฐานการศึกษา ซึง่ จะให้ขอ้ มูลทีแ่ สดงความรู้ ความสามารถ
ของผู้เรียนในด้านต่างๆ
ข้อ 15.2 พิจารณาความรู้ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ จริง การทดสอบ
การสัมภาษณ์ เป็นต้น
ข้อ 15.3 พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง
ข้อ 15.4 การเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนปทุมพิทยาคม ให้ด�ำเนินการใน
รูปของคณะกรรมการ การเทียบโอน จ�ำนวน 3 คน ดังนี้
1) รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ
2) หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กรรมการ
3) หัวหน้างานทะเบียนวัดผล
กรรมการและเลขานุการ
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ข้อ 15.5 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งท�ำหน้าที่การเทียบโอนโดยใช้หลัก
การพิจารณา ดังนี้
1) กรณีผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น ให้น�ำรายวิชาหรือ
หน่วยกิตที่มีมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์/เนื้อหาที่สอดคล้องกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มาเทียบโอนผลการเรียน และพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน
2) กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสาร
หลักฐาน (ถ้ามี) โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย และให้ระดับผลการเรียน
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน
3) กรณีการเทียบโอนนักเรียนทีเ่ ข้าโครงการแลกเปลีย่ นต่างประเทศ ให้ดำ� เนินการ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่ งหลักการและแนวปฏิบตั กิ ารเทียบชัน้ การศึกษาส�ำหรับ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ทั้งนี้ วิธีและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักการและ
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเทียบโอน
ผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต�่ำกว่าปริญญาตรี
ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2540 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน
เข้าสู่การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดท�ำโดยส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สิงหาคม 2549) โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้
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- เทียบโอนหมวดวิชา/
สาระ/กิจกรรมที่ผ่าน
การตัดสินผลการเรียน
จากสถานศึกษาเดิม ดังนี้
1. เรียนผ่านอย่างน้อย
3 หมวดวิชา จัดให้เรียน
ปีที่ 2 ของระดับชั้นและ
ลงทะเบียนเรียนต่อไป
ตามปกติ
2. เรียนผ่านอย่างน้อย
6 หมวดวิชา จัดให้เรียน
ปีที่ 3 ของระดับชั้นและ
ลงทะเบียนเรียนต่อใน
รายวิชาทีจ่ ำ� เป็นต้องเรียน
เพือ่ ให้ครบตามเกณฑ์การ
จบระดับชั้นตามหลักสูตร
ของสถานศึกษาใหม่
ที่รับเข้าเรียน

การเทียบโอน
การเทียบโอน
จากการศึกษาในระบบ จากการศึกษานอกระบบ
เข้าสู่การศึกษาในระบบ เข้าสู่การศึกษาในระบบ

วิธีปฏิบัติ 1. เทียบโอนรายวิชา/
ในการจัด สาระ/กิจกรรมที่ผ่านการ
เข้าชั้นเรียน ตัดสินผลการเรียนจาก
สถานศึกษาเดิมได้ทั้งหมด
และจัดเข้าชัน้ เรียนต่อเนือ่ ง
จากที่เรียนอยู่เดิม เช่น
จบ ป.1 จัดเข้าเรียน ป.2
สถานศึกษาอาจประเมิน
บางรายวิชาที่จ�ำเป็นเพื่อ
การตรวจสอบ ความรูพ้ นื้ ฐาน
2. รายวิชา/สาระ/กิจกรรม
ทีย่ งั ไม่ได้ตดั สินผลการเรียน
ให้ประเมินตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก�ำหนด
หากไม่ผ่านเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก�ำหนด
ให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม

แนวทาง
พิจารณา

การเทียบโอนจาก
การศึ
กษา โดยศูนย์
การเทียบโอน
การเรี
ย
นการศึ
กษาตาม
จากการศึกษา
หลั
ก
สู
ต
รระยะสั
น
้
หลักสูตร
โดยครอบครัวระบบ
เฉพาะประสบการณ์
เข้าสู่การศึกษาในระบบ การท�ำงานการฝึกอาชีพ
เข้าสู่การศึกษาในระบบ
1. ให้น�ำผลการวัดและ - พิจารณาความรู้ทักษะ
ประเมินของเขตพื้นที่ ประสบการณ์ที่ขอเทียบโอน
การศึกษามาประกอบ ว่าตรงกับรายวิชา/สาระ/
การพิจารณา
กิจกรรมใด จึงท�ำการ
2. ให้สถานศึกษา
ประเมิน หากปรากฏชื่อ
ประเมินความรู้ ทักษะ ไม่ตรงกับที่ปรากฏใน
ประสบการณ์เพื่อการ โครงสร้างหลักสูตร
จัดเข้าชั้นเรียน
ให้ก�ำหนดและบรรจุชื่อนั้น
ไว้ในหลักสูตร

1. ส�ำเร็จการศึกษาภาคเรียนใด
ชั้นปีใด ให้พิจารณาเทียบโอน
ภาคเรียนต่อภาคเรียน ปีต่อปี
โดยน�ำความรู้สามัญเดิม
มาประกอบการพิจารณาหรือ
อาจประเมินเพิ่มเติม
เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐาน
2. รายวิชา/สาระ/กิจกรรมที่
ยังไม่ได้เทียบโอนเนื่องจาก
ยังไม่ตัดสินผลการเรียน
ให้ประเมินตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก�ำหนด

การเทียบโอน
จากการศึกษา
ตามหลักสูตรต่างประเทศ
เข้าสู่การศึกษาในระบบ

แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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จ�ำนวน
หน่วยกิต/
หน่วยการ
เรียน/หน่วย
น�้ำหนัก
ผลการเรียน/
ผลการ
ประเมิน
การบันทึก
ผลการเรียน
ในใบแสดง
ผลการเรียน

แนวทาง
พิจารณา

- พิจารณาแล้วเห็นว่า
เทียบโอนผลการเรียนได้
จ�ำนวนหน่วยให้เป็นไป
ตามโครงสร้างหลักสูตร
ของสถานศึกษาใหม่
- ไม่ต้องให้ผลการเรียน
ในรายวิชา/สาระ/กิจกรรม
ที่ได้จากการเทียบโอน
1. ไม่ต้องน�ำรายวิชาและ - ไม่ต้องน�ำหมวดวิชาและ
ผลการเรียนเดิมกรอกใน ผลการเรียนเดิมกรอกใน
ใบแสดงผลการเรียนของ ใบแสดงผลการเรียนของ
สถานศึกษาใหม่ แต่ให้
สถานศึกษาใหม่ แต่ให้
แนบใบแสดงผลการเรียน แนบใบแสดงผล
เดิมไว้กับใบแสดงผล
การเรียนเดิมไว้กับ
การเรียนใหม่ และบันทึก ใบแสดงผลการเรียนใหม่
จ�ำนวนหน่วยกิตที่ได้รับ และบันทึกจ�ำนวนหน่วย
การเทียบโอนตามโครงสร้าง ที่ได้รับการเทียบโอนตาม
หลักสูตรผลการเรียนของ โครงสร้างหลักสูตรของ
สถานศึกษาเดิมไว้ในช่อง สถานศึกษาใหม่ไว้ใน
หมายเหตุ
ช่องหมายเหตุ

- พิจารณาแล้วเห็นว่า
เทียบโอนผลการเรียนได้
จ�ำนวนหน่วยให้เป็นไป
ตามโครงสร้างหลักสูตร
ของสถานศึกษาเดิม
- ยอมรับผลการเรียน
ของสถานศึกษาเดิม
- ยอมรั บ ผลการเรี ย น
ของเขตพื้นที่ มาเป็นส่วน
ประกอบในการพิจารณา
- ไม่ต้องน�ำรายวิชา/
ผลการเรียน/ผลการวัด
และประเมินเดิมของ
เขตพื้นที่กรอกใน
ใบแสดงผลการเรียน
ของสถานศึกษาใหม่ แต่
ให้แนบเอกสารเดิมไว้กับ
ใบแสดงผลการเรียนใหม่
และบันทึกข้อมูลและ
จ�ำนวนหน่วยที่ได้รับ
การเทียบโอนไว้ใน
ช่องหมายเหตุ

- จ�ำนวนหน่วย ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ใหม่ก�ำหนด

การเทียบโอน
การเทียบโอน
การเทียบโอน
จากการศึ
ษา
จากการศึกษาในระบบ จากการศึกษานอกระบบ โดยครอบครักวระบบ
เข้าสู่การศึกษาในระบบ เข้าสู่การศึกษาในระบบ เข้าสู่การศึกษาในระบบ

การเทียบโอนจาก
การศึกษา โดยศูนย์
การเรียนการศึกษาตาม
หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร
เฉพาะประสบการณ์
การท�ำงานการฝึกอาชีพ
เข้าสู่การศึกษาในระบบ
- ให้จ�ำนวนหน่วยของ
รายวิชา/สาระตามเกณฑ์
ของสถานศึกษาใหม่
ส�ำหรับกิจกรรม
ไม่ให้จ�ำนวนหน่วย
- ผลการประเมินความรูท้ กั ษะ
ประสบการณ์ให้เป็นไปตาม
ที่ ส ถานศึ ก ษาใหม่ ก� ำ หนด
- น�ำผลการประเมินความรู้/
ทักษะประสบการณ์
กรอกในใบแสดงผลการเรียน

- ผลการประเมินเพิ่มเติม
ให้เป็นไปตามที่สถานศึกษา
ที่รับเข้าเรียนก�ำหนด
1. ให้กรอกรายชื่อสถานศึกษา
ที่รับเข้าเรียนในใบแสดง
ผลการเรียนและจ�ำนวนหน่วย
การเรียนตามรายวิชาของ
สถานศึกษาที่รับเข้าเรียนโดย
ไม่ต้องกรอกผลการเรียนและ
แนบใบแสดงผลการเรียน
จากสถานศึกษาเดิมและ
สถานศึกษาที่รับและบันทึกผล
การเทียบโอนไว้ในช่องหมายเหตุ

- จ�ำนวนหน่วยให้เป็นไป
ตามโครงสร้างหลักสูตร
ของสถานศึกษาที่รับเข้าเรียน

การเทียบโอน
จากการศึกษา
ตามหลักสูตรต่างประเทศ
เข้าสู่การศึกษาในระบบ

แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
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คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

การเทียบโอนจาก
การศึ
กษา โดยศูนย์
การเทียบโอน
การเที
ย
บโอน
การเที
ย
บโอน
การเรี
ย
นการศึ
กษาตาม
แนวทาง จากการศึกษาในระบบ จากการศึกษานอกระบบ
จากการศึกษา
หลั
ก
สู
ต
รระยะสั
น
้
หลักสูตร
พิจารณา เข้าสู่การศึกษาในระบบ เข้าสู่การศึกษาในระบบ โดยครอบครัวระบบ
เฉพาะประสบการณ์
เข้าสู่การศึกษาในระบบ การท�ำงานการฝึกอาชีพ
เข้าสู่การศึกษาในระบบ
2. รายวิชา/สาระ/กิจกรรม
ที่ยังไม่ได้ตัดสินผล
การเรียนและได้รับ
การประเมินให้น�ำผล
การประเมินกรอกใน
ช่องหมายเหตุ
การคิด
การคิดผลการเรียนเฉลี่ย การคิดการเรียนเฉลี่ย
การคิดผลการเรียนเฉลี่ย การคิดผลการเรียนเฉลี่ย
ผลการเรียน ให้น�ำผลการเรียนและ
ให้คิดจากรายวิชาที่มี
ให้คิดจากรายวิชาที่ได้ ให้คิดจากรายวิชาที่ได้จาก
เฉลี่ย
จ�ำนวนจากสถานศึกษาเดิม จ�ำนวนหน่วยและระดับ จากการเรียนใน
การเรียนในสถานศึกษาใหม่
มาคิดรวมกับผลการเรียน ผลการเรียนที่ได้เรียน
สถานศึกษาใหม่
โดยไม่ต้องน�ำผลการ
และจ�ำนวนหน่วยที่ได้จาก ในสถานศึกษาใหม่
โดยน�ำผลการประเมิน ประเมินความรู้ ทักษะ
การเรียนในสถานศึกษาใหม่
ของเขตพื้นที่ที่มีระดับ ประสบการณ์มาคิดรวมกัน
และคิดผลการเรียน
ผลการเรียนมาคิดรวมกัน
เฉลี่ยรวมตลอดระดับ
การศึกษา

2. รายวิชาที่ยังไม่ตัดสิน
ผลการเรียนและสถานศึกษา
ที่รับเข้าเรียนได้ประเมินผล
การเรียนแล้วให้น�ำผล
การประเมินกรอกไว้ใน
ช่องหมายเหตุ
1. ให้คิดผลการเรียนเฉลี่ยจาก
รายวิชาที่มีจ�ำนวนหน่วยและ
ระดับผลการเรียนที่ได้จาก
การเรียนในสถานศึกษาใหม่
2. รายวิชาที่ยังไม่ได้ตัดสิน
การเรียนในสถานศึกษาใหม่
ผลการเรียนจากหลักสูตร
ต่างประเทศที่สถานศึกษา
ที่รับเข้าเรียนได้ประเมินแล้ว
และได้ระดับผลการเรียนให้น�ำ
มาคิดผลการเรียนเฉลี่ยรวมกับ
ผลการเรียนที่ได้จากการเรียน
ในสถานศึกษาที่รับเข้าเรียน
ตลอดระดับการศึกษา

การเทียบโอน
จากการศึกษา
ตามหลักสูตรต่างประเทศ
เข้าสู่การศึกษาในระบบ

แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)

หมวด 5

การรายงานผลการเรียน
ข้อ 16 โรงเรียนปทุมพิทยาคม จะด�ำเนินการรายงานผลการเรียนเพื่อเป็นการสื่อสาร
ให้ผปู้ กครองและผูเ้ รียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน โดยจะด�ำเนินการเมือ่ สิน้ สุด
ภาคเรียนๆ ละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้งต่อปี
ข้อ 17 จุดหมายการรายงานผลการเรียน ดังนี้
ข้อ 17.1 เพื่อแจ้งให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องทราบความก้าวหน้าของผู้เรียน
ข้อ 17.2 เพื่อผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม
พัฒนาการเรียนของผู้เรียน
ข้อ 17.3 เพือ่ ให้ผเู้ รียน ผูเ้ กีย่ วข้องใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียน ก�ำหนด
แนวทางการศึกษา และการเลือกอาชีพ
ข้อ 17.4 เพือ่ เป็นข้อมูลให้ผทู้ มี่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องใช้ในการกรอกเอกสารหลักฐาน
การศึกษาตรวจสอบและรับรองผลการเรียน หรือวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน
ข้อ 17.5 เพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัดใช้ประกอบในการก�ำหนดนโยบาย วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อ 18 ข้อมูลในการรายงานผลการเรียน
ข้อ 18.1 ข้อมูลระดับชัน้ เรียน ประกอบด้วย เวลามาเรียน ผลการประเมินความรู้
ความสามารถ พฤติกรรมการเรียน ความประพฤติและผลงานในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน เป็นข้อมูล
ส�ำหรับรายงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครอง ได้รับทราบ
ความก้าวหน้า ความส�ำเร็จในการเรียนของผูเ้ รียนเพือ่ น�ำไปใช้ในการวางแผนก�ำหนดเป้าหมาย
และวิธีการในการพัฒนาผู้เรียน
ข้อ 18.2 ข้อมูลระดับโรงเรียน ประกอบด้วย ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ผลการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้รายปี/รายภาคโดยรวมของโรงเรียน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลและสารสนเทศในการพัฒนาในการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเ้ รียน ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดการตัดสินการเลื่อนชั้นและการซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีข้อบกพร่อง
ให้ผ่านระดับชั้น และเป็นข้อมูลในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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ข้อ 18.3 ข้อมูลการประเมินคุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ผลการ
ประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยแบบประเมินที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดท�ำขึ้นในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ส�ำคัญในระดับชั้นที่นอกเหนือจากการประเมินคุณภาพระดับชาติ เป็นข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องใช้วางแผนและด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา เพือ่ ให้เกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผูเ้ รียนและสถานศึกษา
ข้อ 18.4 ข้อมูลการประเมินคุณภาพระดับชาติ ได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพ
ของผู้เรียนด้วยแบบประเมินมาตรฐานระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส�ำคัญในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งด�ำเนินการโดยหน่วยงานระดับชาติเป็นข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องใช้วางแผนและด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียน สถานศึกษา ท้องถิ่น เขตพื้นที่
การศึกษาและประเทศชาติ รวมทั้งน�ำไปรายงานในเอกสารหลักฐานการศึกษาของผู้เรียน
ข้ อ 18.5 ข้ อ มู ล พั ฒ นาผู ้ เ รี ย นในด้ า นอื่ น ๆ ประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
การพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและพฤติกรรมต่างๆ เป็นข้อมูลส่วนหนึ่ง
ของการแนะแนวและจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ เพื่อแจ้งให้ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครองและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละฝ่ายน�ำไปปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดพัฒนาการอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทัง้ น�ำไปจัดท�ำเอกสารหลักฐานแสดง
พัฒนาการของผู้เรียน
ข้อ 19 ลักษณะข้อมูลส�ำหรับการรายงาน โรงเรียนปทุมพิทยาคมจะด�ำเนินการรายงาน
ผลการเรียนโดยลักษณะข้อมูลมีรูปแบบดังนี้
ข้อ 19.1 รายงานเป็นตัวเลข ตัวอักษร ค�ำ หรือข้อความทีเ่ ป็นตัวแทนระดับความรู้
ความสามารถของผู้เรียนที่เกิดจากการประมวลผล สรุปตัดสินข้อมูลผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ได้แก่
1) คะแนนที่ได้กับคะแนนเต็ม
2) ระดับผลการเรียน “0 - 4” (8 ระดับ) และผลการเรียนที่มีเงื่อนไข “ผ”
“มผ” “ร” “มส”
3) ผลการประเมินคุณภาพ “ดีเยี่ยม” “ดี” “ผ่าน” “ไม่ผ่าน”
4) ผลการตัดสินผ่านระดับชั้น “ผ่าน” “ไม่ผ่าน”
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ข้อ 19.2 รายงานเป็นข้อความ เป็นการบรรยายพฤติกรรมหรือคุณภาพที่
ผู้ประเมินสังเกตพบเพื่อรายงานให้ทราบว่า ผู้เรียนมีความสามารถ มีพฤติกรรม ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดและบุคลิกภาพอย่างไร เช่น
1) ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ชอบแสดงความคิดเห็นและมีเหตุผล
2) ผู้เรียนสนใจอ่านเรื่องต่างๆ หลากหลายประเภท สามารถสรุปใจความ
ของเรื่องได้ถูกต้องสมบูรณ์
3) ผูเ้ รียนมีผลการเรียนในกลุม่ สาระการเรียนรูเ้ ป็นทีน่ า่ พอใจ แต่ควรมีการ
พัฒนาด้านการเขียน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการฝึกหรือส่งเสริมให้นักเรียน
มีทักษะในการเขียนสูงขึ้น
ข้อ 20 เป้าหมายการรายงาน
โรงเรียนปทุมพิทยาคม จะด�ำเนินการรายงานผลการจัดการศึกษา ให้กับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด�ำเนินงาน ดังนี้
กลุ่มเป้าหมาย

การใช้ข้อมูล

ผู้เรียน

- ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการเรียน รวมทั้งพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และพฤติกรรมต่างๆ ของตน
- วางแผนการเรียน การเลือกแนวทางการศึกษา และอาชีพในอนาคต
- แสดงผลการเรียน ความรู้ ความสามารถ และวุฒิการศึกษาของตน

ผู้สอน

- วางแผนการด�ำเนินการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาผู้เรียน
- ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ครูวัดผล

- ตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินผลของผู้สอน/ผู้เรียน
- พัฒนาระบบ ระเบียบและแนวทางการประเมินผลการเรียน

นายทะเบียน

- จัดท�ำเอกสารหลักฐานการศึกษา

ครูแนะแนว

- ให้ค�ำแนะน�ำผู้เรียนในด้านต่างๆ

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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กลุ่มเป้าหมาย

การใช้ข้อมูล

คณะกรรมการ
- พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรียนของผู้เรียน
บริหารหลักสูตร
- พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
และวิชาการของ
สถานศึกษาและ
คณะกรรมการอืน่ ๆ
ผู้บริหารสถานศึกษา - พิจารณาตัดสิน และอนุมัติผลการเรียนของผู้เรียน
- พัฒนากระบวนการจัดการเรียนของสถานศึกษา
- วางแผนการบริหารจัดการศึกษาด้านต่างๆ
ผู้ปกครอง

- รับทราบผลการเรียนและพัฒนาของผู้เรียน
- ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งการดูแล
สุขภาพ อนามัย ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและพฤติกรรมต่างๆ
ของผู้เรียน
- พิจารณาวางแผนและส่งเสริมการเรียน การเลือกแนวทาง
การศึกษาและอาชีพในอนาคตของผู้เรียน

ฝ่าย/หน่วยงานที่
มีหน้าที่ตรวจสอบ
รับรองความรู้และ
วุฒิการศึกษา/
สถานศึกษา

- ตรวจสอบ และรับรองผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผู้เรียน
- เทียบระดับ/วุฒิการศึกษาของผู้เรียน
- เทียบโอนผลการเรียน

ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ - ยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษา/
- นิเทศ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด ของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา
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ข้อ 21 วิธีการรายงาน
โรงเรียนปทุมพิทยาคม จะด�ำเนินการรายงานผลการเรียนให้ผเู้ กีย่ วข้องรับทราบ ดังนี้
ข้อ 21.1 การรายงานผลการเรียนในเอกสารหลักฐานการศึกษา ได้แก่
1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ.1) เป็นเอกสารบันทึกผล
การเรียนของผูเ้ รียนตามสาระการเรียนรูก้ ลุม่ วิชาและกิจกรรมต่างๆ ทีไ่ ด้เรียนในแต่ละช่วงชัน้
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เป็นหลักฐานแสดงสถานภาพและความส�ำเร็จใน
การศึกษาของผู้เรียนแต่ละคน ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครท�ำงานหรือ
ด�ำเนินการในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) (ปพ.2) เป็นเอกสารที่
สถานศึกษาออกให้กบั ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาและรับรองวุฒกิ ารศึกษาของผูเ้ รียน ให้ผเู้ รียนน�ำไปใช้
เป็นหลักฐานแสดงระดับวุฒิการศึกษาของตน
3) แบบรายงานผูส้ ำ� เร็จการศึกษา (ปพ.3) เป็นแบบรายงานรายชือ่ และข้อมูล
ของผูส้ ำ� เร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ใช้เป็นหลักฐานส�ำหรับ
ตรวจสอบยืนยันและรับรองความส�ำเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้ส�ำเร็จการศึกษาแต่ละคน
ต่อเขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
4) แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) เป็นเอกสาร
รายงานพัฒนาการด้านคุณลักษณะของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถานศึกษาก�ำหนดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นพิเศษ เพื่อการ
แก้ปัญหาหรือสร้างเอกลักษณ์ให้ผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา เป็นการรายงานผล
การประเมินทีแ่ สดงถึงสภาพหรือระดับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น สถานศึกษาต้องจัดท�ำเอกสารนี้ให้ผู้เรียนทุกๆ คน ควบคู่กับ
ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียนเพื่อน�ำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณลักษณะของผู้เรียน
เพื่อประกอบในการสมัครศึกษาต่อหรือสมัครท�ำงาน
5) แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ปพ.5) เป็นเอกสารส�ำหรับ
ผู้สอนใช้บันทึกเวลาเรียน ข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียน ข้อมูลการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคนที่เรียนในห้องเรียนกลุ่มเดียวกัน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมและตัดสินผลการเรียน
ของผู้เรียน รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานส�ำหรับตรวจสอบยืนยัน สภาพการเรียน การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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6) แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนรายบุคคล (ปพ.6) เป็นเอกสาร
ส�ำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน พัฒนาการในด้านต่างๆ และข้อมูลอื่นๆ ของผู้เรียน
7) ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผู้เรียน
เป็นการเฉพาะกิจเพื่อรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว ทั้งกรณี
ผู้เรียนยังไม่ส�ำเร็จการศึกษาและส�ำเร็จการศึกษาแล้ว
8) ระเบียนสะสม (ปพ.8) เป็นเอกสารส�ำหรับบันทึกข้อมูลเกีย่ วกับพัฒนาการ
และผลงานด้านต่างๆ ของผู้เรียนทั้งที่สถานศึกษาและที่บ้าน เพื่อประโยชน์ในการแนะแนว
ผู้เรียนในทุกๆ ด้าน
9) สมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.9) เป็นสมุดบันทึกผลการเรียนรูท้ สี่ ถานศึกษา
จัดท�ำขึ้น เพื่อบันทึกรายการวิชาต่างๆ ที่ผู้เรียนจะต้องเรียนในแต่ละช่วงชั้น ตามโครงสร้าง
หลักสูตรของสถานศึกษา พร้อมด้วยผลการประเมินผลการเรียนของแต่ละรายวิชา และ
สถานศึกษา ออกให้ผู้เรียนส�ำหรับใช้ศึกษาและน�ำไปแสดงให้บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจ
ได้ทราบโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชาต่างๆ ของสถานศึกษา พร้อมด้วย
ผลการเรียนของผู้เรียนจากการเรียนแต่ละรายวิชา กรณีที่ผู้เรียนย้ายสถานศึกษาข้อมูลใน
สมุดบันทึกผลการเรียนรู้จะเป็นประโยชน์ในการน�ำไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอนผล
การเรียนจากสถานศึกษาเดิมไปเป็นผลการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาใหม่
ข้อ 21.2 การรายงานคุณภาพการศึกษาให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบ ทางด้านอืน่ ๆ ได้แก่
1) เอกสารรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจ�ำปีการศึกษา
   
2) รายงานข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
คือ http://www.pathumpit.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม
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แนวปฏิบัติการขอเอกสารทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ
1.  การขอใบรับรองสถานภาพการศึกษา (ปพ.7)
1. นักเรียนเขียนใบค�ำร้องด้วยตนเอง
2. ยื่นค�ำร้องต่อนายทะเบียน
3. ถ้าเป็นใบรับรองที่ต้องรับรองความประพฤติ นักเรียนต้องน�ำใบค�ำร้องไปให้
ครูที่ปรึกษารับรองความประพฤติก่อน
4. รูปถ่ายนักเรียนปัจจุบันขนาด 1.5 นิ้ว จ�ำนวน 1 แผ่น
5. ติดต่อรับเอกสารได้ภายใน 3 วันท�ำการนับตั้งแต่วันที่ยื่นค�ำร้อง
2.  การขอระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
1. ผู้ปกครอง/นักเรียน เขียนใบค�ำร้องขอ ปพ.1
2. ผูป้ กครองส�ำรวจการค้างช�ำระเงินกับฝ่ายต่างๆ ของทางโรงเรียน คือ ฝ่ายปกครอง
งานการเงิน และงานห้องสมุด
3. ส่งรูปถ่ายชุดนักเรียนปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว จ�ำนวน 1 แผ่น
4. ติดต่อรับเอกสารได้ภายใน 5 วันท�ำการนับตั้งแต่วันที่ยื่นค�ำร้อง
3.  การขอระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในกรณีท�ำหาย
1. ผู้ปกครอง/นักเรียน เขียนใบค�ำร้องขอ ปพ.1
2. ส�ำเนาใบแจ้งความใบ ปพ.1 สูญหาย
3. รูปถ่ายปัจจุบัน สวมเสื้อขาว ขนาด 1.5 นิ้ว จ�ำนวน 1 แผ่น
4. จ่ายค่าธรรมเนียม 30 บาท ที่ห้องธุรการ
5. ติดต่อรับเอกสารได้ภายใน 5 วันท�ำการนับตั้งแต่วันที่ยื่นค�ำร้อง
4. การขอตรวจสอบคุณวุฒิ
1. น�ำหนังสือของหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีข่ อตรวจสอบวุฒกิ ารศึกษายืน่ ต่อ
นายทะเบียน
2. ส�ำเนาวุฒกิ ารศึกษา เช่น ใบสุทธิ, ปพ.1 หรือประกาศนียบัตรของบุคคลทีข่ อตรวจสอบ
3. ติดต่อรับเอกสารได้ภายใน 5 วันท�ำการนับตัง้ แต่วนั ทีย่ นื่ หนังสือขอตรวจสอบวุฒิ
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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5. การลาออก
1. ผู้ปกครองที่เป็นคนมามอบตัวมาเขียนค�ำร้องขอลานักเรียนออก และใบค�ำร้อง
ขอระเบียบแสดงผลการเรียน (ในกรณีที่มีผลการเรียน)
2. ผูป้ กครองส�ำรวจการค้างช�ำระเงินกับฝ่ายต่างๆ ของทางโรงเรียน คือ ฝ่ายปกครอง
งานการเงิน งานห้องสมุด และสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนปทุมพิทยาคม
3. ส่งรูปถ่ายชุดนักเรียนปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว จ�ำนวน 1 แผ่น
4. ติดต่อรับเอกสารได้ภายใน 5 วันท�ำการนับตั้งแต่วันที่ยื่นค�ำร้อง
6. การย้ายสถานศึกษา
1. ผู้ปกครองเขียนค�ำร้องขอย้ายสถานศึกษา
2. แนบเอกสารการรับย้ายจากโรงเรียนปลายทาง
3. นักเรียนน�ำแบบฟอร์มใบรับรองผลการเรียน และคะแนนระหว่างเรียน ขอคะแนน
และเวลาเรียนกับครูผู้สอน (กรณีย้ายระหว่างภาค)
4. ยืน่ เอกสาร ส�ำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน/บิดา/มารดา พร้อมรูปถ่ายในเครือ่ งแบบ
ของนักเรียนปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว จ�ำนวน 2 แผ่น
5. ติดต่อรับเอกสารได้ภายใน 5 วันท�ำการนับตั้งแต่วันที่ยื่นค�ำร้อง
7. การแก้ไขหลักฐานต่าง ๆ
นักเรียนที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เปลี่ยนยศบิดา มารดา เปลี่ยนที่อยู่
ต้องส่งหลักฐานต่าง ๆ ที่นายทะเบียนด้วยตนเอง
หมายเหตุ  - กรณีเป็นนักเรียนปัจจุบัน มาติดต่อด้วยชุดนักเรียน
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ระเบียบโรงเรียนปทุมพิทยาคม

ว่าด้วยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน พ.ศ. 2561
...............................................................
โดยเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบโรงเรียนปทุมพิทยาคมว่าด้วยกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน พ.ศ. 2560 ให้เหมาะสมสอดคล้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การกิจการนักเรียน พ.ศ. 2560 โรงเรียนปทุมพิทยาคมจึงก�ำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1

หมวดทั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนปทุมพิทยาคมว่าด้วยกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนปทุมพิทยาคมว่าด้วยกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน พ.ศ. 2556 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค�ำสั่งอื่นใดในส่วนที่ก�ำหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน” หมายความว่า ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม
“นักเรียน” หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนปทุมพิทยาคม
“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บุคคลซึ่งรับนักเรียนไว้ในความปกครอง อุปการะ
เลี้ยงดูหรือบุคคลที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ด้วย
“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียนหรือของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสั่งสอนให้มี
ความประพฤติดีหรือเข็ดหลาบ
“การท�ำกิจกรรม” หมายความว่า การให้นักเรียนที่กระท�ำผิด ท�ำกิจกรรมหรือ
บ�ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อโรงเรียนหรือสังคม
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หมวดที่ 2

ว่าด้วยเรื่องผู้ปกครอง
ข้อ 5 ผู้ปกครองจะต้องมามอบตัวนักเรียนในวันมอบตัว พร้อมเอกสารต่างๆ
ตามที่โรงเรียนก�ำหนด ถ้าผู้ปกครองมามอบตัวนักเรียนตามก�ำหนดไม่ได้ ให้ผู้ปกครองตกลง
กับผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเพื่อก�ำหนดวันมอบตัวใหม่
ข้ อ 6 ผู ้ ป กครองจะต้ อ งร่ ว มมื อ กั บ โรงเรี ย นเพื่ อ ควบคุ ม ความประพฤติ แ ละ
การศึกษาเล่าเรียน โดยให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบ ประพฤติตนตามระเบียบ ข้อบังคับหรือ
ค�ำสั่งของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
ข้อ 7 ผู้ปกครองจะต้องเข้าร่วมประชุมกับทางโรงเรียนทุกครั้ง หรือควรติดต่อ
กับทางโรงเรียนอยู่เสมอเพื่อทราบข้อมูลและปัญหาต่างๆ ในการร่วมมือกันพัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุน แก้ไขปัญหาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หากผู้ปกครองย้ายที่อยู่หรือ
ความเป็นผู้ปกครองสิ้นสุดลงให้ผู้ปกครองแจ้งให้โรงเรียนทราบ

หมวดที่ 3

ว่าด้วยนักเรียน
ข้อ 8 นักเรียน ต้องพักอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง จะอยู่โดยล�ำพังไม่มีผู้ปกครองไม่ได้
ข้อ 9 นักเรียนจะต้องแต่งกายสุภาพ ไว้ทรงผมตามระเบียบของโรงเรียน การไว้เล็บ
แต่งคิ้ว แต่งตา แต่งริมฝีปาก แต่งหน้า การใช้สิ่งของมีค่าและเครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ
ตุ้มหู แหวน เหรียญ ก�ำไล และสร้อยข้อมือ ถือว่าเป็นการแต่งกายที่ไม่สุภาพและไม่เหมาะสม
กับสภาพของนักเรียน
ข้อ 10 ความประพฤติตอ่ ไปนี้ ถือว่าไม่เหมาะสมกับสภาพของนักเรียนตามความใน
ข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงศึกษาธิการ ก�ำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
(1) ประพฤติท�ำนองชู้สาว
(2) ยุยงส่งเสริมหรือกระด้างกระเดื่องอันเป็นที่ก่อให้เกิดความแตกแยกใน
หมู่คณะและการกระท�ำตนเป็นอันธพาล
(3) ลักขโมย จี้ ปล้น วิ่งราว หรือประพฤติตนเข้าลักษณะมิจฉาชีพ
(4) ประพฤติชั่วร้ายหรือกระท�ำการใดๆ ที่น�ำความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียน
(5) เสพ จ�ำหน่าย จ่าย แจก สิ่งเสพติดให้โทษ
(6) เข้าไปในสถานบริการตามกฎหมายห้ามเด็กอายุตำ�่ กว่า 18 ปี ได้แก่ ไนต์คลับ
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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โรงบิลเลียต ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด สถานที่ค้าประเวณี เป็นต้น เว้นแต่ผู้มีสถานที่
พ�ำนักในสถานที่บริการดังกล่าว และผู้ปกครองต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบ
(7) มีอาวุธติดตัวหรือซ่อนเร้นไว้ (นับตั้งแต่คัตเตอร์) เพื่อใช้ในการประทุษร้าย
พกอาวุธเข้ามาในสถานศึกษาหรือเข้าไปในสาธารณสถาน
(8) ท�ำลายทรัพย์สมบัติของโรงเรียนหรือผู้อื่นโดยเจตนา
(9) แสดงกิริยาก้าวร้าวอันไม่เคารพต่อครู
(10) สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เบียร์ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
(11) เล่นการพนันหรือมั่วสุมแหล่งอบายมุข
(12) ก่อเหตุหรือยุยงสนับสนุนให้มีการทะเลาะวิวาท
(13) กระท�ำการอันเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ อ�ำนาจการบริหารโรงเรียน หรือบังคับขูเ่ ข็ญ
ยุยง ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้นักเรียนหรือบุคคลอื่นใดกระท�ำการดังกล่าว
(14) ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
(15) หลบหนีชั่วโมงเรียน
(16) มุดหรือปีนรั้วโรงเรียน
(17) เที่ยวเตร่ยามวิกาล ระหว่างเวลา 22.00-24.00 น. ของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่
ผู้ปกครองพาไปหรือได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียน
(18) ขาดเรียนติดต่อกัน 3 วันขึ้นไป โดยไม่มีใบลาและไม่ทราบสาเหตุ
(19) กล่าววาจาหยาบคายหรือกลั่นแกล้งผู้อื่น
(20) ขัดค�ำสั่งของโรงเรียน ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
(21) ใช้เครื่องประดับตกแต่งร่างกาย (ยกเว้นนาฬิกา)
(22) แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน
(23) มาโรงเรียนสาย หมายถึง นักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
(24) น�ำอาหาร น�้ำ ขนมขบเคี้ยวขึ้นไปรับประทานบนอาคารหรือในห้องเรียน
(25) ส่งเสริมหรือกระท�ำการอันเป็นที่รบกวนผู้อื่น
(26) น�ำหนังสือ สิ่งพิมพ์ สื่อลามกอนาจาร เข้ามาในโรงเรียน
(27) ขีดเขียนข้อความหรือถ้อยค�ำในที่ไม่สมควรอันจะน�ำความเสื่อมเสียมาสู่
โรงเรียนและผู้อื่น
(28) กระท�ำการทุจริตในการสอบ
(29) ประทุษร้าย ให้ร้ายต่อครู บิดา มารดา
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หมวดที่ 4

ว่าด้วยการแต่งกาย
ข้อ 11 นักเรียนต้องแต่งกายให้เป็นไปในลักษณะสุภาพเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ
ข้อ 12 การแต่งกายของนักเรียนชายระดับ ม.ต้นและระดับ ม.ปลาย
(1) กางเกง ใช้ผ้ากากีแบบกางเกงไทยขาสั้นเหนือลูกสะบ้าประมาณ 2 ซม.
ขอบขากว้างห่างจากขาประมาณ 8-12 ซม. ปลายขาพับเข้าข้างในกว้าง 4 ซม. มีจีบด้านหน้า
ข้างละ 2 จีบ มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บ ข้างละ 1 ใบ ไม่มีกระเป๋าหลัง
(2) เสื้อ ใช้เสื้อเชิ้ตคอตั้งสีขาว ผ่าอกตลอด มีสาบที่อกกว้างประมาณ 4 ซม.
แขนสั้น ใช้กระดุมสีขาวกลม มีกระเป๋าติดเหนืออกด้านซ้าย 1 ใบ ไม่มีจีบหลัง เหนือด้านขวา
ปักชื่อและอักษร ป.พ. สีน�้ำเงิน สอดชายเสื้อเข้าในกางเกง
(3) เข็มขัด ใช้เข็มขัดลูกเสือหรือเข็มขัดหนังสีนำ�้ ตาล หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเหลือง
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชนิดมีเข็มส�ำหรับสอดเข็มเดียว
(4) รองเท้า ใช้รองเท้าสีน�้ำตาลชนิดหุ้มส้น มีเชือกผูก ไม่มีลวดลาย
(5) ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสั้นสีน�้ำตาล
ข้อ 13 การแต่งกายของนักเรียนหญิง ม.ต้น
(1) เสือ้ ใช้ผา้ ขาวแบบคอพับในตัวลึกพอสวมศีรษะได้สะดวก สาบตลบเข้าด้านใน
ปลายแขนจีบเล็กน้อยริมขอบล่าง ด้านหน้าข้างขวาติดกระเป๋า ผูกโบสีกรมท่า ชายเสื้อ
สามเหลีย่ มชายเสือ้ ปล่อยออกนอกกระโปรง เหนืออกด้านขวา ปักชือ่ และอักษร ป.พ. สีนำ�้ เงิน
(2) กระโปรงใช้ผ้ากรมท่าไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบออก
ด้านนอกข้างละ 3 จีบ ยาวคลุมเข่า ชายกระโปรงพับเข้าข้างใน
(3) ผ้าผูกคอ ใช้ผ้ากรมท่าชายสามเหลี่ยมกว้าง 10-15 ซม. ยาว 80-100 ซม.
ผูกด้วยเงื่อนกะลาสี
(4) รองเท้า หุ้มส้นสีด�ำ หนังหรือผ้าใบ ไม่มีลวดลาย
(5) ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสั้นสีขาว ไม่มีลวดลาย
ข้อ 14 การแต่งกายของนักเรียนหญิง ม.ปลาย
(1) เสื้ อ ใช้ผ้าขาว คอเชิ้ต ผ่าอกตลอด สาบเสื้ อ ตลบเข้ า ด้ า นใน 3-4 ซม.
ติดกระดุมสีขาวไม่รัดรูป สอดชายเสื้อเข้าในกระโปรง
(2) เข็มขัดใช้เข็มขัดหนังสีด�ำ หัวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัด
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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(3) กระโปรง ใช้กระโปรงผ้าสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลังพับ
เป็นจีบออกด้านนอก ข้างละ 3 จีบ ยาวคลุมเข่า ปลายกระโปรงพับเข้าข้างใน
(4) รองเท้า รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�ำ ไม่มีลวดลาย
(5) ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสั้น สีขาว ไม่มีลวดลาย
ข้อ 15 เครื่องหมายระดับชั้น ให้ปักไหมสีน�้ำเงินที่ปกเสื้อด้านขวา โดยก�ำหนดดังนี้
ม.1 ปักหนึ่งจุด ม.4 ปักดาวหนึ่งดวง
ม.2 ปักสองจุด ม.5 ปักดาวสองดวง
ม.3 ปักสามจุด ม.6 ปักดาวสามดวง
การติดเข็มโรงเรียนที่บริเวณหน้าอก
ม.ต้น ใช้เข็มสีเงิน ปักที่เสื้อเหนือป้าย “ปพ”
ม.ปลาย ใช้เข็มสีทอง ปักที่เสื้อเหนือป้าย “ปพ”
ข้อ 16 เสื้อประจ�ำโรงเรียนแบบเสื้อคอโปโล สวมศีรษะ ปักชื่อ นามสกุลไว้ที่อกเสื้อ
ด้านขวา
ข้อ 17 เครื่องแบบเรียนพลศึกษา
(1) เสื้อ เสื้อยืดสีตามที่หมวดพลานามัยจัดแบ่งชั้นเรียนให้สังกัดคณะสี
(2) กางเกง กางเกงวอร์มสีด�ำขายาว
(3) รองเท้า นักเรียนชายใช้รองเท้าผ้าใบนักเรียนสีนำ�้ ตาลล้วนและนักเรียนหญิง
ใช้รองเท้าผ้าใบนักเรียนสีด�ำล้วน หรือสีขาวล้วน
(4) ถุงเท้า นักเรียนชายใช้ถงุ เท้านักเรียนสีนำ�้ ตาลล้วนแบบยาวและนักเรียนหญิง
ใช้ถุงเท้านักเรียนสีขาวล้วนแบบยาว
ข้อ 18 การแต่งกายมาโรงเรียน
(1) วันที่มีการเรียนพลศึกษาให้แต่งเครื่องแบบนักเรียนและอนุญาตให้เปลี่ยน
เป็นชุดพละในคาบเรียนพลศึกษาเท่านั้น
(2) วันที่มีการเรียนกิจกรรมให้แต่งเครื่องแบบเรียนกิจกรรม
(3) ให้แต่งเครื่องแบบเสื้อประจ�ำโรงเรียน ในวันที่โรงเรียนก�ำหนด
(4) วันที่ไม่มีการแต่งกายตามข้อ (1), (2), (3) ให้แต่งเครื่องแบบนักเรียนเท่านั้น
ข้อ 19 กระเป๋าใส่แบบเรียน เครื่องเขียน ให้ใช้ชนิดมีหูหิ้ว หรือกระเป๋าสะพายหลัง
ตามแบบมาตรฐาน
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ข้ อ 20 นั ก เรี ย นโรงเรี ย นปทุ ม พิ ท ยาคมทุ ก คนต้ อ งรั บ บั ต รรั บ รองคุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์จากครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับตามรายการที่ก�ำหนด เดือนละ 1 ครั้ง
ข้ อ 21 นักเรียนจะใช้บัตรรับรองคุณลักษณะ เพื่อแสดงสิทธิเข้าห้อง สิทธิเข้า
ห้ อ งสอบกลางภาค ปลายภาค ที่มีก ารรับ รองจากครูที่ป รึ ก ษา หั ว หน้ า ระดั บ แสดงต่ อ
คณะกรรมการก�ำกับห้องสอบ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

หมวดที่ 5

ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในการไว้ทรงผมของ
นักเรียน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�ำเนินการของสถานศึกษามีความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวมทั้งเป็นการ
คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 22 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของ
นักเรียน พ.ศ. 2563”
ข้อ 23 ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ข้อ 24 ในระเบียบนี้
“นักเรียน” หมายความว่า บุคคลซึ่งก�ำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาในสังกัดหรือก�ำกับดูแลของกระทรวง
ศึกษาธิการ ทีจ่ ดั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เว้นแต่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อ�ำนวยการ หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีอ�ำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
ข้อ 25 นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังนี้
(1) นักเรียนชายจะไว้ผมสัน้ หรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้อง
ไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย
(2) นักเรียนหญิงจะไว้ผมสัน้ หรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความ
เหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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ข้อ 26 นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้
(1) ดัดผม
(2) ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม
(3) ไว้หนวดหรือเครา
(4) การกระท�ำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่ง
ทรง เป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย
ข้อ 27 ความในข้อ 4 และข้อ 5 มิให้นำ� มาใช้บงั คับแก่นกั เรียนทีม่ เี หตุผลความจ�ำเป็น
ในการปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนหรือการด�ำเนินกิจกรรมของสถานศึกษา
ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีอ�ำนาจพิจารณาอนุญาต
ข้อ 28 ภายใต้บงั คับข้อ๔ให้สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาน
ศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนที่มี
ความเฉพาะเจาะ ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
การด�ำเนินการตามวรรคหนึ่งให้ยึดถือหลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพ
ที่ดีของนักเรียน และการมีส่วนร่วมของนักเรียน สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น
ข้อ 29 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มี
อ�ำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
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หมวดที่ 6

ว่าด้วยการลงโทษ
ข้อ 30 การลงโทษนักเรียนให้ใช้ระบบคะแนนเป็นแนวทางในการควบคุมความ
ประพฤติของนักเรียน คะแนนพฤติกรรมจะถูกน�ำไปร่วมประเมินตามเกณฑ์คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน
ข้อ 31 การลงโทษนักเรียนที่กระท�ำผิด นอกจากใช้ระบบคะแนน ให้สถานศึกษา
ลงโทษนักเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2548
ข้อ 5 โทษที่จะลงโทษนักเรียนที่กระท�ำผิดมี 4 สถาน ดังนี้
(1) ว่ากล่าวตักเตือน
(2) ท�ำทัณฑ์บน
(3) ตัดคะแนนความประพฤติและบันทึกข้อมูล
(4) ให้ท�ำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ 32 การด�ำเนินการเกี่ยวกับคะแนนความประพฤติ
(1) นักเรียนกระท�ำผิดฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนถูกตัดคะแนน
ความประพฤติและลงโทษตามเกณฑ์ในหมวดที่ 6
(2) นักเรียนที่มีความประพฤติดี มารยาทดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี สมควรได้รับการยกย่อง
(3) ให้กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเป็นผู้รวบรวมสถิติข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ
คะแนนความประพฤติ น�ำเสนอข้อมูลให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน
ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
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หมวดที่ 7

ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติและการลงโทษ
ข้อ 33 ก�ำหนดให้ด�ำเนินงานการตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษนักเรียน
ที่กระท�ำผิดตามเกณฑ์ดังนี้
ความผิดสถานเบา
รายการท�ำผิด
1. มาโรงเรียนสายโดยไม่จ�ำเป็น
2. หลบไม่เข้าแถวพิธีหน้าเสาธง
3. การแต่งกายและทรงผมผิดระเบียบ
4. หลบหนีคาบเรียน และไม่เข้าคาบประชุม
5. ขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ
6. เข้าไปใช้ห้องน�้ำ ห้องส้วมของครู
7. ขัดค�ำสั่งครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน
8. พูดจาหยาบคาย รายงานเท็จ กลัน่ แกล้งผูอ้ นื่
9. ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
10. น�ำอาหารเครื่องดื่มขึ้นไปรับประทานบน
อาคารห้องเรียน
11. ไม่ร่วมกิจกรรมวันส�ำคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
12. ไม่ให้ความร่วมมือ/ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่
โรงเรียนจัดขึ้น
13. ปกปิดหรือปิดบังการกระท�ำผิดของเพื่อน
14. ขีดเขียนข้อความลงบนผนังหรือในที่ไม่
สมควร
15. ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎจราจร การจอดรถไม่ถกู ที่
16. ไม่เดินแถวตามโรงเรียนก�ำหนด
17. ทิง้ ขยะหรือท�ำความสกปรกให้กบั โรงเรียน
18. ไม่นำ� ผูป้ กครองมาประชุมตามทีโ่ รงเรียนเชิญ
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การลงโทษ
1. ว่ากล่าวตักเตือน 3 ครั้ง
2. แจ้งผู้ปกรอง
3. ท�ำทัณฑ์บน
4. ตัดคะแนนพฤติกรรม ครั้งละ 10 คะแนน
(ยกเว้น การหลบเรียน ตัดคะแนนชั่วโมงละ
5 คะแนน)
5. เมื่อถึง 50 คะแนนขึ้นไป ท�ำกิจกรรม
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์
6. ตรวจงานถ้ายังไม่ผ่านให้ท�ำเพิ่มจนกว่า
จะผ่าน
7. ถ้านักเรียนเพิกเฉยไม่มาแก้ไขคะแนน
พฤติกรรมจะได้ผลการเรียน “มผ” รายวิชา
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ความผิดสถานกลาง
รายการท�ำผิด
1. เทีย่ วเตร่ยามวิกาลหรือสถานทีไ่ ม่เหมาะสม
2. ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รบั อนุญาต
3. มุดหรือปีนรั้วโรงเรียนเพื่อเข้า-ออก
4. ฝ่าฝืนค�ำสั่งของโรงเรียน
5. แสดงกิริยาวาจาก้าวร้าวไม่เคารพครู
6. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมคณะสี
7. จอดรถนอกบริเวณโรงเรียน

การลงโทษ
1. ว่ากล่าวตักเตือน 1 ครั้ง
2. แจ้งผู้ปกรอง/เชิญผู้ปกครอง
3. ท�ำทัณฑ์บน
4. ตัดคะแนนครั้งละ 20 คะแนน
5. เมื่อถึง 50 คะแนนขึ้นไป
ท�ำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
6. ตรวจงานถ้าไม่ผา่ นให้ทำ� เพิม่ จนกว่าจะผ่าน

ความผิดสถานหนัก
รายการท�ำผิด
1. ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
2. เล่นการพนัน
3. มั่วสุมแหล่งอบายมุข
4. สูบบุหรี่
5. ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
6. ท�ำลายทรัพย์สินของโรงเรียนหรือผู้อื่น
(ต้องชดใช้ตามราคาสิ่งของ)

การลงโทษ
1. เชิญผู้ปกครอง
2. ท�ำทัณฑ์บน
2. ตัดคะแนนครั้งละ 30 คะแนน
3. เมื่อถึง 50 คะแนนขึ้นไป
ท�ำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4. ตรวจงานถ้าไม่ผา่ นให้ทำ� เพิม่ จนกว่าจะผ่าน

ความผิดขั้นรุนแรง
รายการท�ำผิด
1. พกพาอาวุธเข้ามาโรงเรียนหรือทีส่ าธารณะ
2. เข้าไปในสถานที่ที่กฎหมายห้ามเด็กอายุ
ต�่ำกว่า 18 ปี เช่น ไนต์คลับ โรงอาบอบนวด
หรือสถานที่ค้าประเวณี เป็นต้น
3. ยุยงส่งเสริมหรือกระด้างกระเดือ่ งอันท�ำให้
เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ
4. การแข่งรถจักรยานยนต์ที่ผิดกฎหมาย

การลงโทษ
1. เชิญผู้ปกครอง/ท�ำทัณฑ์บน
2. ตัดคะแนนครั้งละ 40 คะแนน
3. เมื่อถึง 50 คะแนนขึ้นไป
ท�ำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4. ตรวจงานถ้าไม่ผา่ นให้ทำ� เพิม่ จนกว่าจะผ่าน
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ความผิดขั้นร้ายแรง
รายการท�ำผิด
1. ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
2. ลักขโมยจีป้ ล้น กรรโชกทรัพย์ ฉก ชิง วิง่ ราว
3. เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เสพ - ค้า
4. กระท�ำตนเป็นผู้มีอิทธิพลซ่องสุมก่อความ
ไม่สงบ
5. เป็นผู้ต้องคดีความ
6. กระท�ำตนเป็นปฏิปักษ์ต่ออ�ำนาจบริหาร
ของโรงเรียน
7. แสดงพฤติกรรมท�ำนองชู้สาว ถ้าชู้สาวถึง
ขั้นสมรส จะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม

การลงโทษ
1. เชิญผู้ปกครอง/ท�ำทัณฑ์บน
2. ตัดคะแนนครั้งละ 50 คะแนน
3. ท�ำกิจกรรมตามความเหมาะสม
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4. ตรวจผลงานถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ให้ท�ำเพิ่ม
จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
5. ให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนเนื่องจาก
ขาดคุ ณ สมบั ติ ก ารเป็ น นั ก เรี ย นโรงเรี ย น
ปทุมพิทยาคม

ข้อ 34 ให้อำ� นาจครูทกุ คนตัดคะแนนความประพฤตินกั เรียน โดยปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน
ตามระเบียบนี้
ข้อ 35 การพิจารณาโทษนักเรียนจากคะแนนความประพฤติให้เป็นไปตามล�ำดับขัน้
ดังนี้โดยความเห็นชอบของผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
คะแนนถูกตัด

รายการด�ำเนินงาน
1. แจ้งนักเรียน
2. แจ้งครูที่ปรึกษา
ถูกตัด
3. แจ้งผู้ปกครองรับทราบ
30-50 คะแนน
4. มอบหมายงานบ�ำเพ็ญประโยชน์เพือ่ แก้ไข
คะแนนพฤติกรรม
1. ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน งานระดับชัน้ งานวินยั นักเรียน
ถูกตัด
2. เชิญผู้ปกครองมารับทราบ
100 คะแนน 3. รายงานผู้อ�ำนวยการ
4. มอบหมายงานบ�ำเพ็ญประโยชน์เพือ่ แก้ไข
คะแนนพฤติกรรม
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ผู้รับผิดชอบ
1. ครูที่ปรึกษา
2. หัวหน้าระดับชั้น
3. หัวหน้างานวินัยนักเรียน
4. รอง ผอ.กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
1. ครูที่ปรึกษา
2. หัวหน้าระดับชั้น
3. หัวหน้างานวินัยนักเรียน
4. รอง ผอ.กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน

คะแนนถูกตัด

รายการด�ำเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียนงานระดับชัน้ งานวินยั นักเรียน
2. เชิญผู้ปกครองมารับทราบ
ถูกตัด
3. กรณีความผิดร้ายแรงโรงเรียนจะติดต่อ
200 คะแนน ประสานงานสถานศึกษาให้ใหม่ตามความ
ขึ้นไป
เหมาะสมเป็นรายกรณี
4. มอบหมายงานบ�ำเพ็ญประโยชน์เพือ่ แก้ไข
คะแนนพฤติกรรม
5. รายงานผู้อ�ำนวยการโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ
1. ครูที่ปรึกษา
2. หัวหน้าระดับชั้น
3. หัวหน้างานวินัยนักเรียน
4. รอง ผอ.กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
5. เข้ า ค่ า ยคุ ณ ธรรมปรั บ
เปลีย่ นพฤติกรรม ระยะเวลา
3-7 วัน ณ สถานปฏิบตั ธิ รรม

ข้อ 36 หากผูป้ กครองไม่มาตามนัดหมายโรงเรียน ให้ดำ� เนินการตามความเห็นของ
คณะกรรมการแล้วแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบภายหลัง
ข้อ 37 ให้กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนจากคะแนนความประพฤติของนักเรียน โดยให้นกั เรียนปรับแก้คะแนนพฤติกรรมด้วย
การบ�ำเพ็ญประโยชน์ กับครูที่ปรึกษา และหัวหน้าระดับชั้น ถ้านักเรียนแก้ไขคะแนนไม่หมด
ให้คณะกรรมการกลุม่ บริหารงานกิจการนักเรียน ประกอบด้วย งานวินยั นักเรียน งานระดับชัน้
(หัวหน้าระดับชั้น) และครูที่ปรึกษา ร่วมประชุมพิจารณาและสรุปผลการแก้ไขคะแนน
พฤติกรรม แจ้งฝ่ายวิชาการ เพื่อประกาศผลการเรียน “มผ” ในรายวิชา กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ ในรายที่แก้ไขคะแนนไม่หมด
ข้อ 38 นักเรียนทุกคนต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือได้รับ
การตรวจหาสารเสพติด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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หมวดที่ 8

ว่าด้วยการเพิ่มคะแนนความประพฤติ
ข้อ 39 ครูมีอ�ำนาจพิจารณาเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียนได้ตามเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนที่เพิ่ม
เพิ่มครั้งละ
10 คะแนน

เพิ่มครั้งละ
20 คะแนน

เพิ่มครั้งละ
30 คะแนน
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รายการด�ำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1. ช่วยงานกิจการครู (กิจกรรมพิเศษ)
2. เก็บสิ่งของแจ้งครู
เพิ่มตามจ�ำนวนครั้ง
3. ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เรื่องการติดตาม ทีน่ ักเรียนปฏิบัติ
พฤติกรรมนักเรียน (พิจารณาเป็นกรณี)
1. เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันหรือ
แสดงทักษะความสามารถของนักเรียน
เช่น แข่งขันทักษะทางวิชาการ ดนตรี กีฬา
ศิลปะ เป็นต้น
2. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานโรงเรียนหรือ
เพิ่มตามจ�ำนวนครั้ง
สังคมด้วยความรับผิดชอบและมีความ
ที่นักเรียนปฏิบัติ
ประพฤติดี เช่น หัวหน้าชั้น นศท.
3. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยกิจกรรมส�ำคัญของ
โรงเรียน (ตามที่โรงเรียนก�ำหนด)
4. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยกิจกรรมชุมชน ท้องถิ่น
สังคม (หน่วยงานภายนอก)
1. ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะสี
คณะกรรมการในคณะสีทมี่ คี วามรับผิดชอบดี
2. ปฏิบัติหน้าที่ประธาน / รองประธาน /
เพิ่มได้
คณะกรรมการนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ความรับผิดชอบสม�่ำเสมอมีความประพฤติดี
3. น�ำผู้ปกครองมาประชุมตามโรงเรียนเชิญ

คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

หมวดที่ 9

ว่าด้วยการตอบแทนความดี
ข้อ 40 เพือ่ เป็นการยกย่องชมเชยส่งเสริมให้กำ� ลังใจนักเรียนทีต่ งั้ ใจประพฤติปฏิบตั ติ น
เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน จึงก�ำหนดรางวัล
เพื่อเป็นการตอบแทนนักเรียน ปีละ 1 ครั้ง (ปลายเดือนมกราคม) มีเกณฑ์ดังนี้
คะแนนความประพฤติ
1. มีคะแนน 100 - 200 คะแนน
2. มีคะแนน 201 - 300 คะแนน
3. มีคะแนน 301 - 400 คะแนน
4. มีคะแนน 401 คะแนน ขึ้นไป

รางวัลที่นักเรียนได้รับ
รับมอบเกียรติบัตรชมเชย
รับมอบเกียรติบัตรดี
รับมอบเกียรติบัตรดีเด่น
รับมอบเกียรติบัตรดีเยี่ยม

ข้อ 41 เพือ่ เป็นก�ำลังใจแก่ ครูทปี่ รึกษา ทีด่ แู ลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนือ่ ง ตลอด
ปีการศึกษาจึงก�ำหนดให้มรี างวัล ระดับชัน้ ละ 5 รางวัล ปีละ 1 ครัง้ (ปลายเดือนมกราคม) ดังนี้
คะแนนความประพฤติ
รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
รางวัลชมเชย 2 รางวัล

รางวัล
เกียรติบัตรดีเยี่ยม
เกียรติบัตรดีเด่น
เกียรติบัตรดี
เกียรติบัตรชมเชย

โรงเรียนปทุมพิทยาคม

99

หมวดที่ 10

ว่าด้วยการลา
ข้อ 42 นักเรียนไม่มาโรงเรียนเพราะมีเหตุจ�ำเป็นให้ยื่นใบลาตามแบบที่โรงเรียน
ก�ำหนดโดยมีผู้ปกครองรับรอง ถ้าไม่สามารถส่งใบลาได้ให้ผู้ปกครองโทรศัพท์แจ้งการลาให้
โรงเรียนทราบในวันนั้น ถ้าขาดโรงเรียนต่อกันโดยไม่ทราบสาเหตุเกิน 3 วัน โรงเรียนจะแจ้ง
ผู้ปกครองมารับทราบและด�ำเนินการตามระเบียบโรงเรียนปทุมพิทยาคม หมวดที่ 5 และ 6
ต่อไป

หมวดที่ 11

ว่าด้วยการพ้นสภาพนักเรียน
ข้อ 43 นักเรียนจะมีสภาพนักเรียนตัง้ แต่มอบตัวเข้าเรียนในชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปจนกว่าจะจบชั้นสูงสุดหลักสูตร หรืออาจหมดสภาพเป็นนักเรียน ต่อเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ต้องโทษค�ำพิพากษาของศาล
4. ขาดสภาพเป็นนักเรียน ตามหมวดที่ 6 (ข้อ 23 วรรคสุดท้าย)

หมวดที่ 12

ว่าด้วยการออกนอกบริเวณโรงเรียน
ข้อ 44 นักเรียนโรงเรียนปทุมพิทยาคมจะออกนอกโรงเรียนในระหว่างทีม่ กี ารเรียน
การสอนไม่ได้ เว้นแต่
- ผู้ปกครองมาขอรับตัวออกนอกบริเวณโรงเรียน
- โรงเรียนอนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร
- นักเรียนมีความจ�ำเป็นและได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ 45 ให้รองผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ บริหารงานกิจการนักเรียนรักษาการณ์ให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้
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หมวดที่ 13

ว่าด้วยการใช้/ขับขี่รถจักรยานยนต์ในโรงเรียน
ข้อ 46 นักเรียนโรงเรียนปทุมพิทยาคมต้องขับขีร่ ถจักรยานยนต์ในโรงเรียนตามแนว
ปฏิบัติดังนี้
- มีใบขับขี่และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่
- จอดรถจักรยานยนต์ก่อนท�ำความเคารพครูเวรประจ�ำวัน
- ขับขี่และปฏิบัติตามกฎจราจรและไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในสถานศึกษา
- น�ำรถเข้าจอดในสถานที่ที่โรงเรียนจัดให้ (โรงจอดรถ) จนกว่าโรงเรียนจะเลิก
- ถ้ามีความจ�ำเป็นต้องน�ำรถออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องได้รบั การอนุญาตจาก
โรงเรียน
- ห้ามจอดรถนอกบริเวณโรงเรียน
- จะออกนอกโรงเรียนในระหว่างทีม่ กี ารเรียนการสอนไม่ได้ เว้นแต่ได้รบั อนุญาต

หมวดที่ 14

ว่าด้วยการท�ำความเคารพ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท�ำความเคารพของนักเรียนโรงเรียนปทุมพิทยาคม อาศัย
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเคารพของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2530 จึงประกาศ
ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้
ข้อ 47 การเคารพในห้องเรียน
เมื่อผู้ควรเคารพเข้ามาในห้องเรียนให้หัวหน้าห้องเรียนบอก “นักเรียนเคารพ”
ให้นักเรียนยืนตรง แล้วไหว้ ผู้รับความเคารพให้นั่งจึงนั่ง เมื่อนักเรียนไปพบผู้ควรเคารพ เมื่อ
ไปถึงให้ไหว้และกล่าวค�ำสวัสดี เมื่อกลับให้ไหว้ เมื่อพูดกับผู้ควรเคารพให้ยืนตรง
ข้อ 48 การเคารพในโอกาสอื่น
48.1 เมื่อนักเรียนอยู่ที่ ผู้ควรเคารพผ่านมาให้ยืนตรงแล้วไหว้
48.2 เมื่อเดินสวนกับผู้ควรเคารพ นักเรียนหยุดหันหน้าไปทางผู้ควรเคารพ
ยืนตรงแล้วไหว้ ผู้ควรเคารพผ่านไปแล้วจึงเดินต่อไป

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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48.3 เมือ่ ผูค้ วรเคารพอยูก่ บั ทีน่ กั เรียนจะเดินผ่าน ให้หยุดยืนตรงแล้วยกมือไหว้

แล้วจึงเดินผ่านไป
ข้อ 49 นักเรียนไม่ต้องท�ำความเคารพในโอกาสต่อไปนี้
49.1 เมื่อได้รับอนุญาต
49.2 เมื่อขับขี่ยานพาหนะอยู่ในที่คับขัน
ข้อ 50 นักเรียนทีเ่ ป็นลูกเสือ - เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร การแสดงความเคารพ
ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
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(นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม

ใบลา

เขียนที่......................................................................
วันที่..............เดือน........................................ พ.ศ. .....................................
เรื่อง   ลากิจ       ลาป่วย
เรียน ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่............/..............
ด้วยข้าพเจ้า.....................................................ไม่สามารถมาโรงเรียนตามปกติได้
เนื่องจาก...................................................................................................................................
จึงขออนุญาตหยุดเรียนมีก�ำหนด.......................วัน นับตั้ง แต่วันที่......................
เดือน...........................พ.ศ. ..............ถึงวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ..............หรือ
ขออนุญาตมีก�ำหนด....................ชั่วโมง นับจากชั่วโมงที่....................ถึงชั่วโมงที่....................
ของวันที่.................เดือน....................................พ.ศ. ..................
ในระหว่างที่ลาข้าพเจ้าพักอยู่ที่ บ้านเลขที่.................ถนน...................................
หมู่ที่.......................ต�ำบล...............................................อ�ำเภอ...............................................
จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์.........................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
      ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ่ ...............................................
      (.............................................)
      นักเรียน / ผู้ลา
ค�ำรับรองของผู้ปกครอง
ขอรับรองว่าเป็นความจริง                                           รับทราบ
ลงชื่อ.............................................
ลงชื่อ............................................
      (............................................)
      (..........................................)
                 ผู้ปกครอง
      ครูที่ปรึกษา / ครูฝ่ายปกครอง
						
รับวันที่............./........................./.............
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่อง
เนื่องในงานวันเกียรติยศ ลูก ป.พ. ปีการศึกษา 2563
------------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนปทุมพิทยาคม ก�ำหนดจัดงาน “วันเกียรติยศ ลูก ป.พ.” ประจ�ำ
ปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมขวัญและก� ำลังใจนักเรียน ให้มีความ
กระตือรือร้นในการเรียน และเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลงานดีเด่นในด้าน
กิจกรรม ตลอดทั้งปลูกฝังความรักสถาบัน โรงเรียนปทุมพิทยาคม จึงก�ำหนดรายละเอียด
การสรรหานั ก เรี ย น เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่อง เนื่อ งในงานวั น เกี ย รติ ย ศ ลู ก ป.พ.
ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
รางวัลเกียรติยศ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 รางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น
คุณสมบัติ :
1. เป็นนักเรียนทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในปีการศึกษา 2563
2. เป็นนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนอันดับที่ 1 ของระดับชั้น
3. เป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี
ประเภทที่ 2 รางวัลเกียรติยศทักษะดีเด่น
คุณสมบัติ :
1. เป็นนักเรียนทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในปีการศึกษา 2563
2. เป็นนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมแข่งขันทักษะต่างๆ ในระดับภาค โดยได้รบั รางวัลระดับ
เหรียญเงินขึ้นไป
3. ประเภททีมคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดรับรางวัล 1 คน
ประเภทที่ 3 รางวัลเกียรติยศกิจกรรมดีเด่น
คุณสมบัติ :
1. เป็นนักเรียนทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในปีการศึกษา 2563
2. เป็นนักเรียนที่อุทิศตน บริการสาธารณะ เข้าร่วม กิจกรรมต่างๆ ตามที่
โรงเรียนก�ำหนดอย่างสม�่ำเสมอ และสังกัดงาน/กิจกรรม/ชุมนุม/องค์กรต่างๆ ของโรงเรียน
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3. ก�ำหนดผูม้ สี ทิ ธิร์ บั รางวัลกิจกรรมละ 1 คน จากการคัดเลือกจากกิจกรรมต่างๆ
ประเภทที่ 4 รางวัลเกียรติยศนักเรียนตัวอย่างยอดเยี่ยม
คุณสมบัติ :
1. เป็นนักเรียนทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในปีการศึกษา 2563
2. เป็นนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนอันดับที่ 1-10 ของระดับชั้น และระดับ
ผลการเรียนเฉลี่ยต้องไม่ต�่ำกว่า 3.00
3. เป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยม
4. เป็นนักเรียนผู้อุทิศตน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับ
ของครู และเพื่อนร่วมสถาบัน
5. ก�ำหนดผู้มีสิทธิ์รับรางวัล จ�ำนวน 1 คน
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
                               (ลงชื่อ)      
(นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม
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แบบเครื่องแต่งกายนักเรียน
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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แบบเครื่องแต่งกายนักเรียนชาย - หญิง

มัธยมศึกษาตอนต้น

แบบเครื่องแต่งกายนักเรียนชาย - หญิง

มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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แบบเครื่องแต่งกายนักเรียนชาย - หญิง

ชุดสีเสื้อเขียวโรงเรียนปทุมพิทยาคม

แบบเครื่องแต่งกายนักเรียนชาย - หญิง

ชุดลูกเสือ - เนตรนารี
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แบบเครื่องแต่งกายนักเรียนชาย - หญิง

ชุดนักศึกษาวิชาทหาร

แบบเครื่องแต่งกายลูกเสือวิสามัญ / แบบเครื่องแต่งกายกิจกรรมผู บ้ ำ� เพ็ญประโยชน์
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แบบเครื่องแต่งกายนักเรียนชาย - หญิง

ชุดคณะสีเสื้อยืด โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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อักษรย่อชื่ อโรงเรียน / เครื่องหมาย
ป.พ.
ขยัน หมั่นเสมอ

- ตัวย่อชื่อโรงเรียน
- ชื่อ - นามสกุล
- เครื่องหมายระดับชั้น ม.1
- เครื่องหมายระดับชั้น ม.2
- เครื่องหมายระดับชั้น ม.3

- เครื่องหมายระดับชั้น ม.4

- เครื่องหมายระดับชั้น ม.5

- เครื่องหมายระดับชั้น ม.6

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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งานระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนปทุมพิทยาคมได้จดั ให้มรี ะบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีวตั ถุประสงค์
ที่จะให้นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ตามหลักสูตร พร้อมทั้งได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์และสังคม โดยจัดให้มีการด�ำเนินการเป็นระบบเพื่อติดตามช่วยเหลือ สนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนทุกด้าน โดยด�ำเนินการดังนี้
1. ประชุมผูป้ กครอง ประชุมภาคเรียนละ 1 ครัง้ ผูป้ กครองทุกคนต้องมาร่วมประชุม
ทุกครั้ง
2. เลือกคณะกรรมการผูป้ กครองชัน้ เรียนและผูป้ กครองเครือข่าย เพือ่ ให้ผปู้ กครอง
นักเรียนได้มีบทบาทและส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ โดย
มีส่วนร่วมดังนี้
2.1 คณะกรรมการผู้ปกครองชั้นเรียน ก�ำหนดให้มีชั้นเรียนละ 10 คนโดยเลือก
จากผู้ปกครองในชั้นเรียน
2.2 เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครองทุกคนต้องเป็นสมาชิกเครือข่ายผู้ปกครอง
3. การเยีย่ มบ้านนักเรียน ครูทปี่ รึกษา ครูประจ�ำวิชา ครูแนะแนว ครูอนามัยโรงเรียน
จะออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน เพื่อให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานด้านครอบครัวและอื่นๆ ที่
จ�ำเป็นต้องการดูแล แก้ไข และให้ความช่วยเหลือนักเรียน
4. การรู้จักตนเอง นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเอง ได้มีการพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาความเก่ง (IQ) คุณธรรม จริยธรรม (MQ)
และความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรค (AQ)
5. การส่งเสริมพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพโดยรอบด้าน
6. ผู้ปกครองและเครือข่ายร่วมพัฒนาในทุกส่วนของสังคม มีความมุ่งมั่นในการ
ด�ำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงบูรณาการอย่างเข้มแข็งจริงจัง
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กลุ่ม

บริหารงานทั่วไป

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ระเบียบการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
แนวปฏิบัติการใช้บริการส�ำหรับครู
1. เปิดให้จองใช้หอ้ งโสตทัศนศึกษาล่วงหน้าทุกวันศุกร์ ส�ำหรับทีจ่ ะใช้ในสัปดาห์ถดั ไป
2. การน�ำโสตทัศนูปกรณ์ออกจากห้องโสตทัศนศึกษา กรุณากรอกแบบฟอร์มใน
ใบยืมและเซ็นชื่อทุกครั้งที่มีการยืมโสตทัศนูปกรณ์
3. การยืมโสตทัศนูปกรณ์ไปใช้นอกห้องโสตทัศนศึกษากรุณาส่งคืนทันทีทใี่ ช้เสร็จ
4. ครูผู้สอนกรุณาควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนและ
ความสะอาด โดยห้ามน�ำอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยวเข้ามารับประทานตลอดจนช่วย
ดูแลรักษาโสตทัศนูปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ
5. การเปิดใช้เครื่องปรับอากาศขอสงวนสิทธิ์การใช้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของ
ผูใ้ ห้บริการ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมต่างๆ เช่น จ�ำนวนคน กิจกรรมทีม่ คี วามจ�ำเป็น ฯลฯ
6. งานโสตทัศนศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองหากมีความจ� ำเป็น
ต้องใช้ห้องโสตทัศนศึกษาเพื่องานส่วนรวมของทางราชการ เช่น ใช้เพื่อการประชุม ใช้เพื่อ
การอบรม ใช้เพื่อการจัดกิจกรรมส�ำคัญต่างๆ ฯลฯ
7. หากงานบริการโสตทัศนศึกษามีข้อบกพร่องประการใด กรุณาเสนอแนะ
เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
ข้อควรปฏิบัติส�ำหรับนักเรียน
1. เข้าใช้ตามชั้นเรียนตามที่ครูผู้สอนก�ำหนดด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. ห้ามใช้โสตทัศนูปกรณ์ด้วยตนเอง เว้นแต่ได้รับอนุญาต
3. ห้ามน�ำโสตทัศนูปกรณ์ออกจากห้องโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาต
4. ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดไม่นำ� อาหารและของขบเคีย้ วเข้ามารับประทาน
ในห้องโสตทัศนศึกษา
5. ช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สมบัติต่างๆ ในห้องโสตทัศนศึกษา

114

คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

งานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ ติดต่อที่ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร 1
การให้บริการงานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์จะมีเจ้าหน้าที่เวรประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นครู - อาจารย์ หรือ
นักเรียนประจ�ำที่ห้องประชาสัมพันธ์เพื่อบริการรับโทรศัพท์ ประกาศเสียงตามสายเพื่อแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง
งานบริการประชาสัมพันธ์ มีดังนี้
1. การประกาศประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งข่าวสารจากหน่วยงานของโรงเรียนหรือ
หน่วยงานอื่นเพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนโดยตรง โดยจะประกาศหน้าเสาธงตอนเช้าหลังเคารพ
ธงชาติ ประกาศในช่วงเปลี่ยนชั่วโมงเรียน (ภายใน 5 นาที) และปิดประกาศให้ทราบ
2. เสนอข่าวสารจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนและข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆ
ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ โดยจัดป้ายประชาสัมพันธ์หรือจัดพิมพ์เอกสาร
3. รับแจ้งของหายและเก็บของได้เพื่อประกาศหาเจ้าของ
4. รับฝากสิ่งของและข้อความทางโทรศัพท์จากผู้ปกครอง
5. จดหมายลงทะเบียน พัสดุและธนาณัตขิ องนักเรียน ติดต่อรับทีง่ านประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติการให้บริการงานบริการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน
1. หน่วยงานภายโรงเรียนที่ต้องการใช้บริการของงานประชาสัมพันธ์ให้กรอก
แบบฟอร์มการใช้บริการโดยละเอียดล่วงหน้าผ่านงานประชาสัมพันธ์เพื่อน� ำเสนอตาม
ความต้องการต่อไป
2. หน่วยงานภายนอกโรงเรียนที่ต้องการใช้บริการงานประชาสัมพันธ์ให้ท�ำ
หนังสือถึงโรงเรียนผ่านผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน รองผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ บริหารงานทัว่ ไป เพือ่ สัง่ การ
ให้งานประชาสัมพันธ์ด�ำเนินการ
ผู้ปกครองมีความประสงค์ขอพบนักเรียนให้กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
ที่ก�ำหนดและให้รอพบที่ห้องกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์จะประกาศ
ในช่วงเปลี่ยนชั่วโมงเรียนเท่านั้น
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งานบริการสาธารณะ
งานกิจกรรมสัมพันธ์ชมุ ชนโรงเรียนปทุมพิทยาคมได้จดั กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์
และความร่วมมือกับชุมชน ดังนี้
1. ผู้บริหารและครูสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ในการร่วมมือกับชมรม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนปทุมพิทยาคม คือ
- ร่ ว มประชุม ปรึก ษาหารือคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ชมรม
ผู้ปกครองและครู ชมรมศิษย์เก่า เพื่อหาแนวทางพัฒนาด้านต่างๆ
- เชิญวิทยากรในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
2. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน
เพื่อให้เห็นความส�ำคัญในการจัดการศึกษาร่วมกัน คือ
- ร่วมจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- ร่วมจัดท�ำคู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนปทุมพิทยาคม
- จัดท�ำวารสารประจ�ำเดือน
2. ร่วมประชาสัมพันธ์กจิ กรรมสถานศึกษาต่อชุมชนอย่างสม�ำ่ เสมอและมีสว่ นร่วม
ในการจัดกิจกรรมของชุมชน คือ
- งานแห่เทียนเข้าพรรษา
- งานดนตรีเพื่อชุมชน
- งานวันลอยกระทง
- งานวันส�ำคัญทางศาสนา
- งานบริการด้านอาคารสถานที่
- การท�ำบุญประเพณี
- งานบริการด้านแสง สี เสียง ภาคสนามทั้งในและนอกโรงเรียน
3. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา
- ร่วมจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหานักเรียน
ในด้านต่างๆ เช่น พฤติกรรมการศึกษา
- ร่วมจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน / เยี่ยมบ้านนักเรียน
- จัดประชุมสัมมนาผู้น�ำชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
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งานโภชนาการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดอาหารในโรงเรียนโดยพิจารณาถึงคุณภาพ ปริมาณ ความสะอาดและประหยัด
2. ตรวจสอบคุณภาพของอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาล
3. จัดครูเวรควบคุมดูแลมารยาทในการรับประทานอาหารและดูแลความสะอาด
ในโรงอาหาร
4. ปรับปรุงบรรยากาศและอ�ำนวยความสะดวกของโรงอาหาร
5. พัฒนาโรงอาหารเพื่อรองรับการให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากร
ระเบียบปฏิบัติการจ�ำหน่ายอาหารกลางวัน
1. ผู้จ�ำหน่ายอาหารกลางวันในโรงอาหารจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก
โรงเรียนเท่านั้น
2. ผูจ้ ำ� หน่ายอาหารจะต้องแต่งกายสะอาด เรียบร้อย สวมหมวก ผ้ากันเปือ้ นและ
มีผู้ช่วยได้ไม่เกิน 2 คน (การปฏิบัติตนเหมือนผู้จ�ำหน่ายอาหาร)
3. เวลาจ�ำหน่ายอาหารเช้า 06.00-08.00 น. กลางวัน เวลา 11.30-13.30 น.
4. ภาชนะในการจ�ำหน่ายอาหารเป็นภาชนะโลหะ โลหะเคลือบ กระเบื้อง
เคลือบเผา ถ้วยแก้ว ห้ามใช้ ภาชนะพลาสติก โฟม และถุงกระดาษที่มีอักษรพิมพ์
5. ไม่ใช้สารปรุงรส กลิ่น สี หรือสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
6. อาหารทุกชนิดต้องมีฝาปิดมิดชิด มีเครื่องปรุงที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
มีภาชนะต้มส�ำหรับลวกช้อน - ส้อม และตะเกียบ
7. จัดโต๊ะรองรับภาชนะที่ใช้แล้วสูงจากพื้นไม่ต�่ำกว่า 60 ซม. แยกถังขยะเปียก
ขยะแห้ง โดยให้นักเรียนน�ำไปเก็บเมื่อรับประทานเสร็จแล้ว
8. นักเรียนเข้าแถวซื้ออาหาร
9. ผู้จ�ำหน่ายอาหารต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบคุณภาพอาหาร และ
การรักษาความสะอาดบริเวณโรงอาหาร
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งานอนามัยโรงเรียน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดท�ำแผนงาน / โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานของงานอนามัยโรงเรียน
2. จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลความสะอาดห้องจ่ายยา ให้การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่ผู้ป่วยภายในโรงเรียน
3. จัดหา จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้พร้อมและ
ใช้การได้ทันที
4. จัดท�ำงบประมาณซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับด้านพยาบาล
5. ให้บริการเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาลผู้ป่วยในโรงเรียน
6. จัดท�ำบัตรประกันสุขภาพนักเรียน
7. ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ด�ำเนินการตรวจสุขภาพของบุคลากร
ในโรงเรียน
8. เชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยให้ความรู้
แก่บุคลากรในโรงเรียน
9. ให้ค�ำปรึกษาแก่บุคลากรในการป้องกันการรักษาโรคบางชนิดและส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
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งานอาคารสถานที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดหา ควบคุม ดูแลรักษา และซ่อมเสริมสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ซึ่งถือเป็น
สาธารณูปโภคในสถานศึกษา ให้มีความเพียงพอตามความจ�ำเป็นแก่นักเรียน
2. จัดหา ควบคุม ดูแลรักษาและซ่อมเสริมสาธารณูปโภค ให้ได้ใช้ประโยชน์
ตลอดเวลาและเป็นไปโดยประหยัด
3. จัดหา ควบคุมและดูแลรักษาอาคารสถานที่ ให้อยู่ในสภาพเอื้อต่อการเรียน
การสอน การฝึกอบรมการกีฬา การพักผ่อน การจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทัง้ การซ่อมแซมปรับปรุง
ให้เป็นระเบียบสวยงามอยู่เสมอ
4. อ�ำนวยความสะดวกในการใช้สาธารณูปโภคและอาคารสถานทีใ่ ห้กบั บุคลากร
ในสถานศึกษาและบุคคลอืน่ โดยทัว่ ไป เช่น หอประชุม สนามกีฬาของโรงเรียน ในส่วนทีไ่ ม่ขดั ต่อ
ระเบียบข้อบังคับของราชการ
5. รับปัญหาในเรือ่ งอาคารและสาธารณูปโภคจากผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ ท�ำการปรับปรุง
แก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน
6. จัดตกแต่งบริเวณและสถานที่เป็นกรณีพิเศษในโอกาสที่โรงเรียนจัดกิจกรรม
7. ควบคุมดูแลเรื่องการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ�ำ
8. จัดหา ควบคุม ดูแลเรื่องความสะอาดในสถานศึกษา
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คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานโรงเรียนปทุมพิทยาคม
1. นายวิโรจน์  ดวงมาลา
2. นายอาคม  สวัสดิ์มงคล
3. พ.ต.ท.วิจิตร  พุฒพิมพ์
4. นายบวร  พงษ์พีระ
5. นายทรงศักดิ์  เถลิงรัมย์
6. นางบรรเทิง  พลสวัสดิ์
7. นางวิมลฉัตร  มีหนองหว้า
8. นายปฐมพงษ์  อ่อนผิว
9. นายสมชาย  จันทร์ศรี
10. นายมงคล  โสพัฒน์
11. นายวีระศักดิ์  พงษ์อนันต์
12. นายสอาด  มุ่งสิน
13. พระครูสิริสุตวิมล ดร.
14. พระครูจินดาสารานุกูล ดร.
15. ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม
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ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
ผู้แทนครู
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมพิทยาคม
ปี การศึกษา 2563
1. นายสอาด  มุ่งสิน
2. นายเฉลียว  บุญมั่น
3. พันต�ำรวจเอกพิเชษฐ์  แสนทวีสุข
4. นางจุฑาไล  พลาศรี
5. นางเบญญาภา  ไชยมาตย์
6. นางธัญณภัสร์  วัชรวิเศษวงศ์
7. นายธรัตน์  ศิริอ�ำนาจ
8. นายพรชัย  แสวงพันธ์
9. นางสุดใจ  สะสมผลสวัสดิ์
10. นางนงคราญ  ศิริอ�ำนาจ
11. ดร.นวัตกร  หอมสิน
12. นางปัทมา  เยาวเรศ
13. นายธนิตชาติ  ทองมงคล
14. นายด�ำรงค์  สาริบุตร
15. นางธภัสธร  มิ่งชัย
16. นายอาคม  สวัสดิ์มงคล
17. นายประสาทชัยรุ่งเรือง  บรรพตาธิ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นายทะเบียน
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา

โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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เพลงชาติไทย
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ด�ำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโย

ค�ำกล่าวปฏิญาณตน
เราคนไทยใจกตัญญู รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เรานักเรียน จะต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน
เรานักเรียน จะต้องไม่กระท�ำตนให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น
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ค�ำสั่งโรงเรียนปทุมพิทยาคม

ที่  085/2564
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ำหนังสือคู่มือนักเรียน ครู ผู้ปกครอง
โรงเรียนปทุมพิทยาคม ปีการศึกษา 2564
-------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนปทุมพิทยาคม จะด�ำเนินการจัดท�ำหนังสือ คู่มือนักเรียน ครู ผู้ปกครอง
ปีการศึกษา 2563 เพือ่ ให้นกั เรียนและผูป้ กครอง ได้ศกึ ษาข้อมูล กฎระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน
มีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติของโรงเรียนในด้านต่างๆ และสามารถปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม เพือ่ ให้การด�ำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวตั ถุประสงค์ จึงแต่งตัง้
คณะกรรมการด�ำเนินงานดังนี้
1.  คณะกรรมการอ�ำนวยการ  ประกอบด้วย   
1.1 นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
1.2 นายนครชัย วงศ์จันทร์
รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ
1.3 นางสุฤตา อยู่เมี่ยง
ครูช�ำนาญการพิเศษ กรรมการ
1.4 นายสุรพล กิจเกียรติ์
ครูช�ำนาญการพิเศษ กรรมการ
1.5 นายวิบูลย์ สารสิทธิธรรม ครูช�ำนาญการพิเศษ กรรมการ
1.6 นายสมชาย จันทร์ศรี
ครูช�ำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
1.7 นางวันเพ็ญ ชาวทอง
ครูช�ำนาญการพิเศษ กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
มีหน้าที่
ให้ค�ำปรึกษา แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินงาน  
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2. คณะกรรมการด�ำเนินงาน  ประกอบด้วย
2.1 นายนครชัย วงศ์จันทร์ รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ
2.2 นายวิบูลย์ สารสิทธิธรรม ครูช�ำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
2.3 นายสมชาย จันทร์ศรี
ครูช�ำนาญการพิเศษ กรรมการ
2.4 นายสุรพล กิจเกียรติ์ ครูช�ำนาญการพิเศษ กรรมการ
2.5 นางสุกฤตา อยู่เมี่ยง
ครูช�ำนาญการพิเศษ กรรมการ
2.6 นายสุพจน์ โสภาพล
ครูช�ำนาญการพิเศษ กรรมการ
2.7 นางอรวรรณ ศิลา
ครูช�ำนาญการพิเศษ กรรมการ
2.8 นางวลัยพร เชื้อตาแสง ครูช�ำนาญการพิเศษ กรรมการ
2.9 นางปราณี แสงชาติ
ครูช�ำนาญการพิเศษ กรรมการ
2.10 นางสาววิชุดา เอกสุข
ครูช�ำนาญการพิเศษ กรรมการ
2.11 นางกานดา ขุนเมือง
ครูช�ำนาญการพิเศษ กรรมการ
2.12 นายดนัย กัณหรักษ์ ครูช�ำนาญการพิเศษ กรรมการ
2.13 นางวันเพ็ญ ชาวทอง
ครูช�ำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
2.14 นางวชิราภรณ์ ศรีดาโคตร ครูชำ� นาญการพิเศษ กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
2.15 นางชิดกมล รัฐเสรี
ครูชำ� นาญการพิเศษ กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
2.16 นางสาวพิชณภัทร  ทองค�ำ ครู
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. รวบรวมข้อมูลกิจกรรมโรงเรียน ปรับปรุงระเบียบ แนวปฏิบัติของโรงเรียนให้เป็น
ปัจจุบัน และน�ำส่งฝ่ายเลขานุการ  ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
2. ด�ำเนินการจัดพิมพ์ ตรวจสอบเอกสารฉบับร่างและน�ำส่งโรงพิมพ์ ให้แล้วเสร็จ
เพื่อมอบให้นักเรียนในวันปฐมนิเทศ
3. จัดเก็บข้อมูลเพือ่ ใช้ประโยชน์และมอบให้ผเู้ กีย่ วข้องใช้เป็นแนวทางการปฏิบตั งิ าน
ต่อไป
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3. คณะกรรมการรวบรวม คัดเลือกรูปภาพและออกแบบปก
3.1 นายเปรมมินทร์ จันทร์กองกวิน ครูช�ำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
3.2 นายด�ำรงค์ สาริบุตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
3.3 นายเจษฎา กิตติภาณุกุล ครูอัตราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. รวบรวม คัดเลือก ภาพกิจกรรมโรงเรียนที่ดีเด่นในด้านต่างๆ
2. ออกแบบหน้าปกของหนังสือคู่มือนักเรียน ครู ผู้ปกครอง
3. น�ำส่งรูปภาพกิจกรรม หน้าปกคู่มือฯ ส่งโรงพิมพ์ด�ำเนินการจัดพิมพ์
4. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
4.1 นางรุจี
สีตะมัย
4.2 นางสาวอระศรี หินนาค
4.3 นางนวลนภา บรรพตาธิ

ครูช�ำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
ครูช�ำนาญการพิเศษ กรรมการ
ครูช�ำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
1. จัดท�ำเครื่องมือประเมินผลการด�ำเนินงาน
2. สรุปและรายงานผลต่อหัวหน้าสถานศึกษา  
ขอให้บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่และเสียสละ
เพื่อให้งานบรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ บังเกิดผลดีแก่นักเรียนและองค์กร หากมีอุปสรรคใด
ให้รายงานหัวหน้าสถานศึกษาทราบ เพื่อก�ำกับ ดูแล ด�ำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  19  เมษายน  พ.ศ. 2564
สั่ง ณ วันที่  20  พฤษภาคม  2564

(นายจิรายุทธ  อักษรพิมพ์)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
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