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 “เด็ก ๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว : ยังต้องหัดทําการงาน และทําความดีด้วย  
เพราะการทํางาน จะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยัน อดทน พ่ึงตนเองได้ และการทําดีนั้น 
จะช่วยให้มีความเจริญ ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่ำ” 
 

พระบรมราโชวาท  
พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
            ประจำปี ๒๕๓๐ 
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สารจากผู้อำนวยการ 
เรียน  ผู้ปกครองที่เคารพ 
       และสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ที่รักทุกท่าน 

ขอต้อนรับทุกท่านสู่ปีการศึกษา 2563 ด้วยความยินดียิ่ง ขอขอบคุณผู้ปกครองที่มี ความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของโรงเรียน จึงไว้วางใจนำบุตรหลานของท่านมารับการศึกษา อบรม ณ โรงเรียนแห่งนี้ โรงเรียนบ้าน
ระเริงก่อตั้งเป็นเวลากว่าห้าทศวรรษ ตลอดเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนของเราได้พัฒนาเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ
จนถึงปัจจุบัน มีเกียรติประวัติที่น่าชื่นชม หลายประการ อาทิ ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 
โรงเรียนในฝัน การเข้าร่วมโรงเรียนต้นแบบ การได้เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
คุณธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระดับดีเด่น ล้วนแล้วแต่นำความภาคภูมิใจมาสู่ชาวโรงเรียนบ้านระเริง
ทุกคน 

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคน มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับ นักเรียนทุกคน 
ทั้งคุณภาพด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันดีงาม และทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน 
การพัฒนาอย่างหลากหลายจึงเกิดข้ึนเพ่ือมุ่งสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง อันประกอบด้วย การจัดการเรียน   
การสอนโดยใช้ห้องเรียนคุณภาพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกห้องเรียน การเพิ่มแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพโดยการจัดทำห้องสมุดมีชีวิต “เฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก” การปรับปรุงพื้นที่และสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนให้มีบรรยากาศที่ดี เอ้ือต่อการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทักษะความสามารถ
ของนักเรียน ฯลฯ ผู้ปกครองทุกท่าน โปรดเชื่อมั่นและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพบุตร
หลานของท่านตามแนวทาง ที่กำหนดไว้ในคู่มือเล่มนี้ 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน ขอแสดงความยินดี ที่ลูก ๆ ได้
ก้าวเข้าสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นอีกขั้นหนึ่ง ขอให้ทุกคนจงตระหนักในความสำคัญของการศึกษาเล่าเรียน ที่จะ
ส่งผลต่ออนาคตในภายภาคหน้า การศึกษาคือทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากที่สุดที่พ่อแม่ ผู้ปกครองและคุณครู มอบ
ให้ลูกทุกคน จงมีความมานะพยายามเพ่ือมุ่งสู่ความสำเร็จ และยึดมั่นปฏิบัติตามแนวทางแห่งคุณความดี ความ
มีระเบียบวินัย พยายามค้นหาความสามารถของตนเองและพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไป 

 
 ด้วยความรักและปรารถนาดี 

      
    (นางสายฝน  สุวรรณรินทร์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง 
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โทรศัพท์ติดต่อกับทางโรงเรียนบ้านระเริง  ปีการศึกษา 2562 
โทร. 0-4443-0121     โทรสาร     - 

 
 

โทรศัพท์สายตรง 
ผู้อำนวยการ    061-0238045  
กลุ่มบริหารวิชาการ   084-4963045 

      081-7896050 
กลุ่มบริหารงบประมาณ   081-3603321 

      090-8286236 
กลุ่มบริหารงานบุคคล   090-4965381 
กลุ่มบริหารทั่วไป    089-2833519 
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สารบัญ 
 

- ประวัติโรงเรียน ............................................................................................................  
- สถานที่ตั้ง .......................................................................................................... .......... 
- วิสัยทัศน์ ............................................................................................................ .......... 
- พันธกิจ  ........................................................................................................... ............ 
- เป้าประสงค์ ........................................................................................................... ...... 
- จุดเน้น ................................... ........................................................................... ........... 
- นโยบาย ........................................................................................................... ............ 
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ...........................................................................................  
- ผลงานดีเด่น..... ........................................................................................................... . 
- แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการในโรงเรียน………………………………………………………………. 
 - คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน………………………………………………………………...  
- ทําเนียบผู้บริหารโรงเรียน ............................................................................................ 
- ทําเนียบบุคลากร ........................................................................................................ .  

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
- แผนภูมิการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ ............................................................... .. 
- งานบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ ..............................................................................  

กลุม่บริหารวิชาการ 
- แผนภูมิการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ ………………………………………………………………. 
- รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562 (ม.1-ม.6)........................................................... 
- เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน……………………………………………………………………………… 
- การติดต่อกับงานทะเบียนวัดผล ……………………………………………………………………….. 
- บริการงานแนะแนว......................................................................................................  
- งานห้องสมุด ........................................................................................................... ..... 
- ประกาศโรงเรียนบ้านระเริง เรื่อง ระเบียบและแนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผล 
  เกี่ยวกับ การสอบแก้ตัว, การเรียนรายวิชา, การเรียนซ้ำชัน้ ………………………………….. 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- แผนภูมิการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล  
- ประกาศโรงเรียนบ้านระเริง เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบและวินัยนักเรียน  
- ผังการดำเนินงานการปรับพฤติกรรมอันพึงประสงค์  
- ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน  
- แบบอักษรย่อโรงเรียน แบบอักษรที่ใช้ปักชื่อ-นามสกุล และเครื่องหมายบอกระดับชั้น  
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- ภาพตัวอย่างการแต่งกาย 
 - สาระสำคัญ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน-นักศึกษา พ.ศ.2548  
- บทบาทของผู้ปกครอง ......... 
  

กลุ่มบริหารทั่วไป 
- แผนภูมิการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป...  
- งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป...  
- งานอาคารสถานที่  
- งานประชาสัมพันธ์  
- งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ  
- งานสัมพันธ์ชุมชน ...............  
- งานโภชนาการ ......  
- งานอนามัยโรงเรียน  
- งานโสตทัศนศึกษา..... 
- งานสุขอนามัย  
- ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ.. 
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ประวัติโรงเรียน 
 

เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2510 โดยชาวบ้านได้สงวนไว้สร้างโรงเรียน
โดยเฉพาะ (ที่ราชพัสดุ) มีที่ดินจำนวนเนื้อที่ 24 ไร่ 73 ตารางวา และเปิดในนามของโรงเรียนบ้านระเริงน้อย 
อาคารหลังแรกเป็นศาลาชั่วคราว ขนาด 7×7 เมตร ซึ่งชาวบ้านร่วมกันสร้างโต๊ะครู กระดานดำ และหาไม้               
มาทำเป็นตอม่อ เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 43 คน หลังจากนั้นในปี 
พ.ศ. 2513 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนบ้านระเริง” และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                    
เมื่อปี พ.ศ. 2534 ต่อมาได้ขยายชั้นเรียนและเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. 2552  
 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านระเริง  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวน
นักเรียนทั้งสิ้น 324 คน ข้าราชการครู 21 คน ครูอัตราจ้าง - คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คนรวม 14 ห้องเรียน มี
อาคารเรียน 4 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง อาคารประกอบ 6 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง 
มีเนื้อที ่23 ไร่ 73 ตารางวา มีเขตพ้ืนที่บริการ จำนวน 14 หมู่บ้าน ได้แก่  

1. บ้านระเริง 
2. บ้านคลองก่ี 
3. บ้านคลองหินร่อง 
4. บ้านซับปลากั้ง 
5. บ้านคลองกุ่ม 
6. บ้านหนองไม้สัก 
7. บ้านไทรงาม 
8. บ้านโป่งตาลาด 
9. บ้านคลองสมบูรณ์ 
10.  บ้านหนองกระจง 
11.  บ้านโป่งค่าง 
12.  บ้านคลองดินดำ 
13.  บ้านวังสับปะรด 
14.  บ้านวังขอน 

โรงเรียนบ้านระเริง มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในระยะ เวลา 51 ปี (พ.ศ. 2510 - 2561) จากนักเรียน 
43 คน ปัจจุบันมีนักเรียน 303 คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้ปกครองและชุมชนยอมรับและได้วางใจให้ดูแล 
กุลบุตร-กุลธิดา ในด้านการศึกษาเป็นอย่างดี 

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านระเริง เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ขนาดกลาง จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนต้นแบบในโครงการ ๑ อําเภอ 
๑ โรงเรียนในฝัน” เป็น “สถานศึกษาพอเพียง” สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
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ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน   โรงเรียนบ้านระเริง 
อักษรย่อ  บ.ร.  
วันประกาศตั้งโรงเรียน  วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2510  
ตราของโรงเรียน   -รูปซุ้มเรือนไทย : รูปแบบ สถาปัตยกรรมไทย ภาพมีลักษณะเป็นศิลปะไทย 
   หมายถึง การปกป้อง คุ้มครอง 

    -รูปสัญลักษณ์โรงเรียนในฝัน หมายถึง โรงเรียนดีใกล้บ้าน ให้โอกาสเด็กนักเรียนที่      
   ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
 -ตัวอักษร บ.ร. ในวงกลม ย่อมาจาก บ้านระเริง หมายถึง โรงเรียนที่อยู่แล้วมี        
   ความสุข ร่าเริง สนุกสนาน แต่ก็อยู่ในกฎระเบียบ มีวินัย 
   -ชื่อโรงเรียน อยู่บนพื้นสีส้ม หมายถงึ ความรัก ความสุข ความอ่อนน้อมถ่อมตน  

  และสุขภาพที่ดี 
สีประจำโรงเรียน  “แสด – ขาว” 
    สีแสด หมายถึง ความร่าเริง แจ่มใส 
    สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน  
คำขวัญของโรงเรียน “ศึกษาดี มีวินัย ไร้โรคา พัฒนาชีวิต” 
อัตลักษณ์  “วาจาดี ยิ้มง่าย กล้าแสดงออก” 
เอกลักษณ์  “เป็นศูนย์กลางการบริการชุมชน” 
ปรัชญา   “วิริเยนะ ทุกขะมัจเจติ” 
   (บุคคลจะล่วงทุกข์ ได้เพราะความเพียร) 
สถานที่ตั้ง   โรงเรียนบ้านระเริง  โทร. 0-4443-0121 
   เลขที่ 137 หมู่ที่ 1 ตำบลระเริง  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา 
   รหัสไปรษณีย์ 30150 (ปท.ปักธงชัย) 
รหัสโรงเรียน 10 หลัก  :  1030201212 
รหัส SMIS 8 หลัก      : 30030162 
รหัส Obec 6 หลัก     :    201212 
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)    :    บา้นระเริง 
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :    Banraroeng School  
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โรงเรียนบ้านระเริง  

ที่อยู่ :   หมู่ที่   1   บ้านระเริง 
ตำบล :   ระเริง 
อำเภอ :   วังน้ำเขียว 
จังหวัด :   นครราชสีมา 
รหัสไปรษณีย์ :   30150 
โทรศัพท์ :   0-4443-0121 
โทรสาร :   - 
ระดับท่ีเปิดสอน :  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :   30/04/2510 
อีเมล์ :   Raroeng @ hotmail.co.th 
เว็บไซต์ :   http://Raroeng.ac.th 
Facebook :   รอบรัว้บ้านระเริง 
กลุ่มโรงเรียน :    กลุ่มพฒันาคณุภาพและมาตรฐานวงัคีรี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :   ระเริง 
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพ้ืนที่ฯ:      145 กม. 
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:      40 กม. 
  
 

แผนที่พิกัดโรงเรียน 
 

 

http://raroeng.ac.th/
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วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

       โรงเรียนบ้านระเริง มุ่งเน้นผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การมีส่วนร่วมของชุมชน 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
3. ส่งเสริมครูและบุคลากรใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  
4. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา  
5. ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  
6. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชนและองค์กรต่างๆทุกภาคส่วน   

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 

ตามศักยภาพ  
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
3. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้สื่อเทคโนโลยี 

สารสนเทศ และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  
4. การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามระเบียบแบบแผน มีคุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม 

รับผิดชอบ และคุ้มค่า           
5. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้จริง           
6. ชุมชนและองค์กรต่างๆทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   

กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ   
กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ   
กลยุทธ์ที่  3  เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
กลยุทธ์ที่  4  เสริมสร้างการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ 
                 ดำเนินชีวิต  
กลยุทธ์ที่  5  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   

จุดเน้น  
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมพ้ืนฐาน 12 ประการของคนไทย  
2. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 5 
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาและแสวงหาความรู้  
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4. สร้างโอกาสทางการศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อน   
5. พัฒนาระบบประกันการคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ  
6. พัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน  
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาและการให้บริการ  
8. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและท้องถิ่น 

 
 นโยบาย 
      1.จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 
      2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแสวงหาความรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ 
      3.ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม พลังงาน สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย 
      4.ส่งเสริมสุนทรียภาพในด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
      5. พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและ
อบายมุข 
      6.ส่งเสริมให้ผู้เรียนและครู มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันดีงามและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      7. เพิ่มศักยภาพครู เพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานวิชาชีพโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กระบวนการนิเทศมาพัฒนาตนเอง 
      8. พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ 
      9. เพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยระบบการประกันคุณภาพ 
      10. พัฒนาองค์กรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
      11.จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีความสุขและปลอดภัย 
      12.ระดมทรัพยากรบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใช้พัฒนา
การศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ฉบับลงวันที่ 6  สิงหาคม พ.ศ. 
2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน คือ  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
   1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
   1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
   1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีในสังคม 
   1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
   2.2 จัดครูและเพียงพอกับชั้นเรียน 
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   2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
   2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
   2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
   2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
  มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
   3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
   3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
   3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
   3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง                
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับลงวันที่ 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน คือ  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
    1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน               
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
    1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
    1.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    1.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    1.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
    2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ             
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
    2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
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    2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
    3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
    3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
    3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย     4. ใฝ่เรียนรู้  
5. อยู่อย่างพอเพียง   6. มุ่งม่ันในการทำงาน  
7. รักความเป็นไทย   8. มีจิตสาธารณะ 
 
 

ผลงานดีเด่นของโรงเรียน 
 ผลงานของนักเรียน 
 -  เด็กชายนครราช  บุญรอด ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 
 -  เด็กชายนวมินทร์  บัวอินทร์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 
 -  เด็กชายวุฒิวัฒน์  บาดาล ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 

-  เด็กชายนำโชค  จิบสันเทียะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 

-  เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ก้อนใส ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออก 



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  โรงเรียนบ้านระเริง 

 

เฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 
-  เด็กหญิงพิมพ์สุดา  ก้อนใส ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 

-  เด็กหญิงสิริวิมล  งาสระน้อย ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 

-  เด็กหญิงพิมนภา  ถัดพิมาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 
 -  นายธีระพล  พิมพ์รัตน์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 
 -  เด็กชายสกุลเดช  ขอทับกลาง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพ
ด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 
 
 ผลงานด้านครูผู้สอน 
 -  นายสมมิตร  เครื่องกลาง  เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6                               
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 

-  นางสาวรัตนาภรณ์  บุญเลีย้ง  เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 

-  นายณัฐกฤษ  มณีเนตร เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรม การแข่งขันขับ
ร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 

-  นายวรายุทธ  บุญวงศ์  เปน็ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 

-  นางสาวมัตติกา  สุดโลก  เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 
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-  นางสาวขนิษฐา  กินก่ิง  เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวด
การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 

-  นายบรรลือศักดิ์  สำรวมรัมย์  เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม 
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 

 
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 

 -  โรงเรียนบ้านระเริง  ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2555  
 -  โรงเรียนบ้านระเริง  ได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2558 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.24 เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา  เขต 3 
 -  โรงเรียนบ้านระเริง  ได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559 รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  (36.37) สูงกว่าระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3 
 -  โรงเรียนบ้านระเริง  ได้ผ่านการประเมินความยั่งยืนต้นแบบโรงเรียนในฝันประจำปีการศึกษา 2559 
         -  โรงเรียนบ้านระเริง  ได้รับรางวัลโรงเรียนผ่านการประเมินรอบที่ 2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ตาม
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2560-2562 

-  โรงเรียนบ้านระเริง  ได้รับรางวัลโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste  School) ประจำปี
การศึกษา 2560 
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สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน  
ปีการศึกษา 2561  ระดับกลุ่มโรงเรียน 

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ ลำดับ นักเรียน ครู 
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  

ป.1-ป.3 
94 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
1.ด.ญ.ลวิตรา กรอบทอง 1..น.ส.ขนิษฐา  กินกิ่ง 

2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
ป.4-ป.6 

85 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

1.ด.ญ.สุพรรษา บุญอุ้ม 1..น.ส.ขนิษฐา  กินกิ่ง 

3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ 
ป.1-ป.3  

90 ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ญ.สุพรรษา โภคา 1.น.ส.ขนิษฐา  กินกิ่ง 

4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ 
ป.4-ป.6 

66 ทองแดง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

1.ด.ญ.วรรณษา เกษสาคร 1.น.ส.ขนิษฐา  กินกิ่ง 

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ ลำดับ นักเรียน ครู 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี 

ป.1-ป.3 
26 เข้าร่วม รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
1.ด.ญ.กานต์ธิกา ปางสุข 1.น.ส.ขนิษฐา  กินกิ่ง 

6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี 
ป.4-ป.6 

48 เข้าร่วม รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

1.ด.ญ.กัลยกร วงษ์แสง 1.น.ส.ขนิษฐา  กินกิ่ง 

7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
 ป.1–ป. 3 

77 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

1.ด.ญ.ธัญชนก เตชะแก้ว 1.นางปาณิศา เคนมี 

8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
ป.4–ป. 6 

71 เงิน 5 1.ด.ญ.วริศรา ใจอุ่น 1.น.ส.สุพรรษา พลขุนทด 

9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4–ป. 6 

90 ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ญ.พรทิพร พรมศรี 
2.ด.ช.อนุภัทร รุจิสุข 

1.น.ส.ฉัตรยุภา ลาภกระโทก 
2.นางธัญสิริ ลิบลับ 

10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4–ป. 6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

1.ด.ช.เบ็ญจพล สุวรรณสิงห์ 1.น.ส.ฉัตรยุภา ลาภกระโทก 

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ ลำดับ นักเรียน ครู 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ  ป.1–ป. 6 95 ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ญ.จรัสทิพย์ ไปวันเสาร์ 1.น.ส.ฉัตรยุภา ลาภกระโทก 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 

ป.4–ป. 6 
82 ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ช.นพรัตน์ แคใหญ่ 

2.ด.ญ.วรรณวิษา แก้วศรี 
3.ด.ช.วัชรินทร์ แสนศรี 

1.นางนิภาพร ไทยกิ่ง 
2.น.ส.สุพรรษา พลขุนทด 

13 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ป.1–ป. 3 78 เงิน 7 1.ด.ญ.กัญญารัตน์ ปรางอยู่ 
2.ด.ช.วันชนะ ฉายมณี 

1.น.ส.รัตนาภรณ์ บุญเลี้ยง 
2.น.ส.สุนันทา โสบกระโทก 

14 สุขศึกษาและ 
พละศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละ
ศึกษา ป.1–ป. 6 

85 ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ญ.บุษยมาส วงษ์แก้ว 
2.ด.ญ.ปิยมาส ตอนกลาง 

1.นายชยาพล ความดี 
2.น.ส.อ้อมฤทัย พาเกล 

15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
หญิง  ป.1–ป. 6 

81 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

 

1.ด.ญ.พรพรรณ วันอินทร์ 1.น.ส.ขนิษฐา  กินกิ่ง 

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ ลำดับ นักเรียน ครู 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย  

ป.1–ป. 6 
90 ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ช.อธิคม สุภเดช 1.นายนัฐกฤษ  มณีเนตร 

17 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม 
การอ่าน ป.4–ป. 6 

90 ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ญ.ฐิตาภา มากมูล 
2.ด.ญ.นารีรัตน์ สวาสดี 
3.ด.ญ.สตางค์  
  ขอเหนี่ยวกลาง 

1.น.ส.ขนิษฐา กินกิ่ง 
2.นางนิภาพร ไทยกิ่ง 

18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถ่ิน ป.4–ป. 6 

96 ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ช.นครราช บุญรอด 
2.ด.ช.พงศกร เขตขุนทด 
3.ด.ช.พัชรพล ธนูศร 

1.น.ส.รัตนาภรณ์ บุญเลี้ยง 
2.นายสมมิตร เครื่องกลาง 

19 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
ปฐมวัย 

95 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

1.ด.ญ.ปองทิพย ์เพ็ชรกร่อง 
2.ด.ญ.พัทธ์ธีรา ภิญโญ 
3.ด.ญ.สุวรรณี คำสี 

1.น.ส.จุฬารัตน์ วงศ์อนุ 
2.นางพุทธมนต์ นามปัญญา 



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  โรงเรียนบ้านระเริง 

 

20 เรียนรวม-ภาษา 
ไทย 

การแข่งขันนักอ่านข่าวลุ่ยเยาว์ ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
ป.1–ป. 6 

90 ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ญ.จันทิมา ศรีหนู 1.น.ส.สุนันทา โสบกระโทก 

21 เรียนรวม-ภาษา 
ไทย การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ
เหลือใช้  ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1–ป. 6 

90 ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ช.กิตติศักด์ิ เชิดชู 
2.ด.ช.ณัฐดนัย มนทชาติ 
3.ด.ช.ศุภกร จูมาพันธ์ 

1.น.ส.รัตนาภรณ์ บุญเลี้ยง 
2.น.ส.อ้อมฤทัย พาเกล 

 
 

สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน  
ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ ลำดับ นักเรียน ครู 

1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3  เงิน  1.ด.ญ.สุพรรษา โภคา 1.น.ส.ขนิษฐา  กินกิ่ง 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้

โปรแกรม GSP ป.4–ป. 6 
ทองแดง  1.ด.ญ.พรทิพร พรมศรี 

2.ด.ช.อนุภัทร รุจิสุข 
1.น.ส.ฉัตรยุภาลาภกระโทก 
2.นางธัญสิริ ลิบลับ 

3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ  ป.1–ป. 6 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

1.ด.ญ.จรัสทิพย์ ไปวันเสาร์ 1.น.ส.ฉัตรยุภา ลาภกระโทก 

4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4–ป. 6 เข้าร่วม  1.ด.ช.นพรัตน์ แคใหญ่ 
2.ด.ญ.วรรณวิษา แก้วศรี 
3.ด.ช.วัชรินทร์ แสนศรี 

1.นางนิภาพร ไทยกิ่ง 
2.น.ส.สุพรรษา พลขุนทด 

5 สุขศึกษาและ 
พละศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษา  
ป.1–ป. 6 

ทองแดง  1.ด.ญ.บุษยมาส วงษ์แก้ว 
2.ด.ญ.ปิยมาส ตอนกลาง 

1.นายชยาพล ความดี 
2.น.ส.อ้อมฤทัย พาเกล 

6 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4–ป. 6 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

1.ด.ญ.ฐิตาภา มากมูล 
2.ด.ญ.นารีรัตน์ สวาสดี 
3.ด.ญ.สตางค์ ขอเหนี่ยว
กลาง 

1.น.ส.ขนิษฐา กินกิ่ง 
2.นางนิภาพร ไทยกิ่ง 

7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน  
ป.4–ป. 6 

ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ช.นครราช บุญรอด 
2.ด.ช.พงศกร เขตขุนทด 
3.ด.ช.พัชรพล ธนูศร 

1.น.ส.รัตนาภรณ์ บุญเลี้ยง 
2.นายสมมิตร เครื่องกลาง 

8 เรียนรวม-
ภาษาไทย 

การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้  
ป.1–ป. 6 

เงิน  1.ด.ญ.จันทิมา ศรีหนู 1.น.ส.สุนันทา โสบกระโทก 

9 เรียนรวม-ไทย 
การงานอาชีพ 
 

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้  
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
ป.1–ป. 6 

เงิน  1.ด.ช.กิตติศักด์ิ เชิดชู 
2.ด.ช.ณัฐดนัย มนทชาติ 
3.ด.ช.ศุภกร จูมาพันธ์ 

1.น.ส.รัตนาภรณ์ บุญเลี้ยง 
2.น.ส.อ้อมฤทัย พาเกล 
 

สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน 
ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 31 

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ ลำดับ นักเรียน ครู 
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3  ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ช.เสฏฐวุฒิ พิมสอน 1.น.ส.ขนิษฐา  กินกิ่ง 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6   1.น.ส.ปาริชาต ยมสันเทีนะ 1.น.ส.ขนิษฐา  กินกิ่ง 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  โครงสี่สุภาพ ม.4-ม.6   1.น.ส.ณัฐธิดา บุญใจ 

2.น.ส.สุชาวดี เมืองแสน 
1.น.ส.ขนิษฐา  กินกิ่ง 
2.น.ส.อ้อมฤทัย พาเกล 

4 ศิลปะ-
ทัศนศิลป ์

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6   1.น.ส.ประกายดาว ผมหอม 1.นายณัฐกฤษ มณีเนตร 

5 ศิลปะ-
ทัศนศิลป ์

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6   1.นายธีรภัทร บุญชน 1.นายณัฐกฤษ มณีเนตร 

6 ศิลปะ-
ทัศนศิลป ์

การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6   1.น.ส.กชกร สุไสยา 
2.น.ส.สุจินดา วังล้น 
3.น.ส.สุวรรณี จงเจนกลาง 

1.นายณัฐกฤษ มณีเนตร 
2.นายวรายุทธ บุญวงศ์ 



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  โรงเรียนบ้านระเริง 

 

7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

  1.ด.ญ.ปริศนา ศรัโยธา 1.นายณัฐกฤษ มณีเนตร 

8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6   1.น.ส.จิดายุ กาบสันเทียะ 1.นายณัฐกฤษ มณีเนตร 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 

ประเภทชาย ม.4-ม.6 
  1.นายนำโชค จิบสันเทียะ 1.นายณัฐกฤษ มณีเนตร 

10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

  1.ด.ญ.ชุติกาญจน์ เถาคำ 1.นายณัฐกฤษ มณีเนตร 

11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1.น.ส.เนตรนภา มนทชาติ 1.นายณัฐกฤษ มณีเนตร 

12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

  1.ด.ญ.ภคพร กุมปรุ 1.นายณัฐกฤษ มณีเนตร 

13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

  1.น.ส.วรรณาพรพรามสำโรง 1.นายณัฐกฤษ มณีเนตร 

14 เรียนรวม-
ศิลปะ 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ญ.พิมนภา ถัดพิมาย 1.น.ส.ขนิษฐา กินกิ่ง 

15 เรียนรวม-การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 

ทอง ชนะเลิศ 1.นายวรภพ ซื่อสัตย์ 
2.นายสกุลเดช ขอทับกลาง 

1.นายปริฉัตร สัจจา 
2.นายชยาพล ความดี 

สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน  
ปีการศึกษา 2561  ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ ลำดับที่ นักเรียน ครู 
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน

ท้องถ่ิน ป.4–ป. 6 
84 ทอง 51 1.ด.ช.นครราชบุญรอด 

2.ด.ช.พงศกร เขตขุนทด 
3.ด.ช.พัชรพล ธนูศร 

1.น.ส.รัตนาภรณ์ บุญเลี้ยง 
2.นายสมมิตร เครื่องกลาง 

1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ 
ม.1-ม.3  

16 เข้าร่วม 42 1.ด.ช.เสฏฐวุฒิ พิมสอน 1.น.ส.ขนิษฐา  กินกิ่ง 

2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

82 ทอง 51 1.น.ส.เนตรนภา มนทชาติ 1.นายณัฐกฤษ มณีเนตร 

3 เรียนรวม-ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

76 เงิน 31 1.ด.ญ.พิมนภา ถัดพิมาย 1.น.ส.ขนิษฐา  กินกิ่ง 

4 เรียนรวม-การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
 

การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 

78 เงิน 15 1.นายวรภพ ซื่อสัตย์ 
2.นายสกุลเดช 
   ขอทับกลาง 
 

1.นายปริฉัตร สัจจา 
2.นายชยาพล ความดี 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  โรงเรียนบ้านระเริง 

 

 แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการของโรงเรียนบ้านระเริง  
 

   เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้อำนวยการโรงเรียน                    คณะกรรมการ                            
      สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะครู 
 

  กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคลากร กลุ่มบริหารทั่วไป 
-การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  
- การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้  
- การวัดผลประเมินผล 
เทียบโอนผลการเรียน  
- การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
- การพัฒนาสื่อ    
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา            
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
- การนิเทศการศึกษา  
- การแนะแนวการศึกษา 
–การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
- การส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการแก่ชุมชน  
-การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษา
อ่ืน  
- การส่งเสริม สนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร 

- การจัดทำและเสนอขอ 
งบประมาณ  
- การจัดสรรงบประมาณ 
- การตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงาน
ผล การใช้เงินและผล
การดำเนินงาน  
- การระดมทรัพยากร
และการ ลงทุนเพ่ือ
การศึกษา  
- การบริหารการเงิน  
- การบริหารบัญชี  
- การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 

-การวางแผนอัตรากำลัง
และกำหนดตำแหน่ง  
- การสรรหาและการ
บรรจุแต่งตั้ง  
- การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติราชการ  
- วินัยและการรักษาวินัย 
- การออกจากราชการ 

-การดำเนินงานธุรการ 
-การพัฒนาระบบและ 
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
- การประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 
- การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร  
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- การจัดสถานที่และ 
สภาพแวดล้อม  
- การจัดทำสำมะโนผู้เรียน  
- การรับนักเรียน  
- การระดมทรัพยากร  
- ส่งเสริมกิจการนักเรียน  
- การประชาสัมพันธ์  
- การส่งเสริม สนับสนุน 
และประสานงานการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบัน 
สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  
-งานประสานราชการกับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานอ่ืน  
- การจัดระบบการควบคุม 
ภายในหน่วยงาน  
- งานบริการสาธารณะ  
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หน่วยงานและสถาบัน
อ่ืน ที่จัดการศึกษา  

- งานอ่ืนๆที่ไม่ได้ระบุไว้ 

 

 

รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านระเริง ปีการศึกษา 2562 
 

ลำดับที่ ชื่อสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายธีรศักดิ์  ใช้คง ประธานกรรมการ  
2 นายณัฐพล  คูณขุนทด ผู้ทรงคุณวุฒิ  
3 นายสุทิน  แก้วสี ผู้ทรงคุณวุฒิ  
4 นายทวี  ลุนราช ผู้ทรงคุณวุฒิ  
5 นางสมนึก  สุระกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ  
6 นางอำนวย  ภู่ขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
7 นางสาวจามีกร  ใยเพ็ง ผู้แทนครู  
8 นายสมยศ  ใช้คง ผู้แทนศิษย์เก่า  
9 นางสาวกณัส์ปวี  วิชาผา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
10 นางทองใส  ปานนอก ผู้แทนองค์กรชุมชน  
11 นางสาวพัชรี  ทองสุขนอก ผู้แทนผู้ปกครอง  
12 นายประทีป  ปีกบินกลาง ผู้แทนองค์กรศาสนา  
13 นายเถียน  สูนขุนทด ผู้ทรงคุณวุฒิ  
14 พระอธิการบุญทวี  ถาวรสทโท ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  
15 นายสินประเสริฐ  เวหา กรรมการและเลขานุการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกัเรียน 
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ทำเนียบบุคลากร 

 
นางสายฝน  สุวรรณรินทร ์

                     ผู้อำนวยการ  

                                    
                     นางวนิดา  ใช้คง        นางสาวลัดดาวัลย ์กาญจนะ   นางพุทธมนต์  นามปัญญา 
                        รักษาการคนที่ 1               รักษาการคนที่ 2             ผูช้่วยผู้อำนวยการ  
                                          
 

   

         

                    
         นางปาณิศา เคนมี    นางพุทธมนต์ นามปัญญา   นายปริฉัตร สัจจา         นางวนิดา  ใช้คง 
        หัวหน้างานวิชาการ    หัวหน้างานงบประมาณ     หัวหน้างานบุคคล     หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
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กลุ่มงาน 
 

   ระดับประถมศึกษา 

                          
   นางปาณิศา เคนม ี           นางอุทัยวัลย์  แต้มสี            นางนิภาพร ไทยก่ิง       นางสาวสุภาวดี ไกรมณี 
       หน.วชิาการ                      ผช.วิชาการ                  หน.งานทะเบียน              ผช…งานทะเบียน 
  

    ระดับมัธยมศึกษา 

                                                                            
 

  นางนิศากร  ขำโชติ      นางสาววรรณภา วาประสิทธิ์      นายณัฐกฤษ มณีเนตร         
        หน.วชิาการ                      ผช.วิชาการ                   หน.งานทะเบียน             

                    
นางพุทธมนต์ นามปัญญา      นางสาวขนิษฐา กินกิ่ง    

      หน.การเงิน                       ผช.การเงิน 
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นางสาวรัตนาภรณ์ บุญเลี้ยง นางสาวสุนันทา โสบกระโทก      
    เจ้าหน้าที่พัสดุ               ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ                      
 
        

                           
      นางวนิดา  ใช้คง       นางสาวลัดดาวัลย์ กาญจนะ   นางสาวธัญสิริ ลิบลับ        นายปริฉัตร สัจจา   
      หน.บริหารทั่วไป             ผช.บริหารทั่วไป             ผช.บริหารทั่วไป             ผช.บริหารทั่วไป 
                         

                                                      
  นางสาวจามีกร ใยเพ็ง      นางสาวจุฬารัตน์ วงศ์อนุ      นส.อ้อมฤทัย พาเกล     นส.ฉัตรยุภา ลาภกระโทก   
      ผช.บริหารทั่วไป              ผช.บริหารทั่วไป              ผช.บริหารทั่วไป         ผช.บริหารทั่วไป                              

                   
     นายชยาพล ความดี    นายอภิชิต เมืองสันเทียะ       นางลัคนาพร เผ่าต๊ะใจ     
        ผช.บริหารทั่วไป          ผช.บริหารทั่วไป         
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      นายไพโรจน์ กุมปรุ          นายสุพัฒน์ บุญเต็ม          นางสัมฤทธิ์ แก้วมั่น  นายเฮือง  แก้วมาลา 
        ผช.บริหารทั่วไป              ผช.บริหารทั่วไป               ผช.บริหารทั่วไป            ผช.บริหารทั่วไป                    
 
 
 
 
    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระภาษาไทย 

                                      
  นางนิภาพร ไทยก่ิง       นางสาวขนิษฐา กินกิ่ง   นางฉัตรยุพา  ลาภกระโทก       นางอุทัยวัลย์ แต้มสี 
 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

                
นางสาวจามีกร ใยเพ็ง       นางธัญสิริ ลิบลับ          นางปาณิศา เคนมี 
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กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 
         
  
  
                                                                      
 

 

 นางนิศากร ขำโชติ        นางวนิดา ใช้คง           นางสาววรรณภา วาประสิทธิ์   นางสาวสุภาวดี ไกรมณี 
 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

                                         
  นายปริฉัตร สัจจา    นางสาวรัตนาภรณ์ บุญเลี้ยง นางสาวสุนันทา โสบกระโทก      
 
 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม             กลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ 

                                          
 นางสาวลัดดาวัลย์ กาญจนะ                                          นายอภิชิต เมืองสันเทียะ 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  โรงเรียนบ้านระเริง 

 

กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา              กลุ่มดนตรี 
                  

นางสาวอ้อมฤทัย พาเกล     นายชยาพล ความดี                 นายณัฐกฤษ มณีเนตร 
 
 
  กลุ่มปฐมวัย  
            
 
 
 
 
 
นางพุทธมนต์ นามปัญญา   นางสาวจุฬารัตน์ วงศ์อนุ 
 
การบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ 
1. งานผู้อำนวยการ  
2. งานกลุ่มบริหารงบประมาณ  
3. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ 
4. งานบริหารการเงิน  
5. งานบริหารการบัญชี  
6. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  
7. งานตรวจสอบภายใน  
8. งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน  
9. งานสารบรรณ 
10. งานวิเคราะห์และจัดทำแผนของสถานศึกษา  
11. งานจัดตั้งเสนอขอและจัดสรรงบประมาณ  
12. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการใช้เงิน และการดำเนินงาน  
13. งานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
14. งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
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15. งานสวัสดิการ  
16. งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
17. งานสารสนเทศของสถานศึกษา  
18. งานอ่ืนๆ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ  
1. งานสำนักงานผู้อำนวยการ 

งานที่บริการ อำนวยความสะดวก ประสานงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับผู้อำนวยการ  
2. งานบริหารบัญชีและการเงิน 

งานที่บริการ 1. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
                2. รับ-จ่ายเงิน บำรุงการศึกษา  
                3. ให้คำปรึกษาด้านการเงิน 
                4. งานอ่ืนๆ เกี่ยวกับการเงินของโรงเรียน  

3. งานบริหารพัสดุ และสินทรัพย์ 
งานที่บริการ 1. จัดซื้อจัดหา เบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ 

     2. งานอ่ืนๆ เกี่ยวกับการบริการวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการศึกษา  
4. งานแผนงาน 

งานที่บริการ 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 
     2. ตรวจสอบและควบคุมให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ  
     3. สรุปประเมินผลแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน  
     4. บริการข้อมูลสารสนเทศ  
     5. งานอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการวางแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 

5 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
งานที่บริการ 1 ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา 
                2.งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสถานศึกษา 

6. งานสารบรรณ 
งานที่บริการ 1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานรับ-ส่งหนังสือราชการให้เป็นไปตามระเบียบของสำนัก
นายกรัฐมนตรี 
                   ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
                2. จัดทำหนังสือรับรองให้กับครู และบุคลากรในโรงเรียน  
แนวปฏิบัติ   1. ประสานงานกับหัวหน้างานธุรการ หรือผู้เกี่ยวข้องในการใช้บริการประเภทต่างๆ 
                2. กรอกแบบฟอร์มเรื่องที่ขอใช้บริการ  

7. งานจัดระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
งานที่บริการ 1. จัดทำรายงานผลการจัดงบ ระบบควบคุมภายในทุกสิ้นปีงบประมาณ  
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                2. ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข งานควบคุมของกลุ่มบริหารงานทุกกลุ่ม 
8. งานสารสนเทศ 

งานที่บริการ 1. จัดทำบริการข้อมูลสารสนเทศ 
                2. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องงานสารสนเทศ 

การบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ  
กลุ่มบริหารวิชาการ 
1. งานพัฒนาหลักสูตร 
2. งานทะเบียนนักเรียนและจัดทำสำมโนนักเรียน  
3. งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  
4. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
5. งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
6. งานการรับนักเรียน  
7. งานพัฒนาเครือข่ายศูนย์วิทยบริการ  
8. งานสวนพฤกษศาสตร์ 
9.งานโครงการและภูมิปัญญา 
10.งานห้องเรียนพิเศษ 
11.งานอ่ืนๆ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
1. งานกลุ่มบริหารวิชาการ  
2. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้  
3. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/แนะแนวการศึกษา  
4. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา  
5. งานนิเทศการศึกษา  
6. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนงานวิชาการแก่ครอบครัว ชุมชน องค์กรหน่วยงานและ สถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษาในระบบและตามอัธยาศัย  
7. งานห้องสมุด  
8. งานแผนพัฒนาและสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  
9. งานพิเศษเพ่ือการเรียนร่วม  
10. งานอ่ืนๆ 
 
 
 
 



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  โรงเรียนบ้านระเริง 

 

โครงสร้างหลักสูตรและเวลาเรียน  
โรงเรียนบ้านระเริง พุทธศักราช 2562 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
 

เวลาเรียน/หน่วยกิต 
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 
ภาษาไทย 120 3.0 120 3.0 120 3.0 240 6.0 
คณิตศาสตร์ 120 3.0 120 3.0 120 3.0 240 6.0 
วิทยาศาสตร์ 120 3.0 120 3.0 120 3.0 240 6.0 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ 160 4.0 160 4.0 160 4.0 320 8.0 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 2.0 80 2.0 80 2.0 120 3.0 
ศิลปะ 80 2.0 80 2.0 80 2.0 120 3.0 
การงานอาชีพเทคโนโลยี 80 2.0 80 2.0 80 2.0 120 3.0 
ภาษาต่างประเทศ 120 3.0 120 3.0 120 3.0 240 6.0 
รวม 880 22 880 22 880 22 1640 41.0 
         
รายวิชาสาระเพ่ิมเติม 200 5.0 200 5.0 200 5.0 1600 40.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 - 120 - 120 - 360 - 

รวม  27  27  27  81 
รวม 3 ปี = 81 หน่วย 3 ปี = 81 หน่วย 

 
หมายเหตุ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ จัดแทรกไว้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
             โดยแต่ละปี ภาคเรียนที่1 จำนวน 10 ชั่วโมง และภาคเรียนที่ 2 จำนวน 10 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  โรงเรียนบ้านระเริง 

 

โครงสร้างหลักสูตรและเวลาเรียน  
โรงเรียนบ้านระเริง พุทธศักราช 2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3 

ชั่วโมง/ภาค ชั่วโมง/ภาค ชั่วโมง/ภาค 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 

1 ภาษาไทย 60  
 
 
 

100 

60  
 
 
 

   100 

60  
 
 
 

  100 
 

2 คณิตศาสตร์ 60 60 60 
3 วิทยาศาสตร์ 60 60 60 
4 สังคมศึกษา ศาสนาฯ 80 80 80 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 
6 ศิลปะ 40 40 40 
7 การงานอาชีพฯ 40 40 40 
8 ภาษาต่างประเทศ 60 60 60 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
 แนะแนว 20 - 20 - 20 - 
 กิจกรรมเครื่องแบบ 20 - 20 - 20 - 
 ชุมนุม/ชมรม 20 - 20 - 20 - 
 รวม 500 100 500 100 500 100 
 รวม 600 600 600 

 
หมายเหตุ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ จัดแทรกไว้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
             โดยแต่ละปี ภาคเรียนที่1 จำนวน 10 ชั่วโมง และภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  โรงเรียนบ้านระเริง 

 

โครงสร้างหลักสูตรและเวลาเรียน  
โรงเรียนบ้านระเริง พุทธศักราช 2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม. รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม. 

 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440  รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 
ท21101 ภาษาไทย 1.5 60 ท21102 ภาษาไทย 1.5 60 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1.5 60 ค21102 คณิตศาสตร์ 1.5 60 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1.5 60 ว21102 วิทยาศาสตร์ 1.5 60 
ส21101 สังคมศึกษาฯ 1.5 60 ส21102 สังคมศึกษาฯ 1.5 60 
ส21103 ประวัติศาสตร์1 0.5 20 ส21104 ประวัติศาสตร์2 0.5 20 
พ21101 สุขศึกษา 0.5 20 พ21103 สุขศึกษา 0.5 20 
พ21102 พลศึกษา 0.5 20 พ21104 พลศึกษา 0.5 20 
ศ21101 ศิลปะ 1.0 40 ศ21102 ศิลปะ 1.0 40 
ง21101 การงานอาชีพฯ 1.0 40 ง21102 การงานอาชีพฯ 1.0 40 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 

 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 100  รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 100 
ง20241 การประมวลคำเบื้องต้น 1.0 40 ง20242 ตารางทำงานเบื้องต้น 1.0 40 
ท20211 การอ่าน1 0.5 20 ท20212 การอ่าน 2 0.5 20 

 คณิต,วิทย์,อังกฤษ, 
การงาน,ยิม,สังคม,ศิลปะ 

1.0 40  คณิต,วิทย์,อังกฤษ, 
การงาน,เปตอง,สังคม,
ศิลปะ 

1.0 40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 
 กิจกรรมแนะแนว - 20  กิจกรรมแนะแนว - 20 
 กิจกรรมเครื่องแบบ - 20  กิจกรรมเครื่องแบบ - 20 
 กิจกรรมชุมนุม - 20  กิจกรรมชุมนุม - 20 
 รวมเวลาทั้งสิ้น 13.5 600  รวมเวลาทั้งสิ้น 13.5 600 

 
หมายเหตุ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ จัดแทรกไว้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
             โดยภาคเรียนที่1 จำนวน 10 ชั่วโมง และภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5 ชั่วโมง 
 
 



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  โรงเรียนบ้านระเริง 

 

โครงสร้างหลักสูตรและเวลาเรียน  
โรงเรียนบ้านระเริง พุทธศักราช 2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม. รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม. 

 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440  รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 
ท22101 ภาษาไทย 1.5 60 ท22102 ภาษาไทย 1.5 60 
ค22101 คณิตศาสตร์ 1.5 60 ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 60 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 1.5 60 ว22102 วิทยาศาสตร์ 1.5 60 
ส22101 สังคมศึกษาฯ 1.5 60 ส22102 สังคมศึกษาฯ 1.5 60 
ส22103 ประวัติศาสตร์1 0.5 20 ส22104 ประวัติศาสตร์2 0.5 20 
พ22101 สุขศึกษา 0.5 20 พ22103 สุขศึกษา 0.5 20 
พ22102 พลศึกษา 0.5 20 พ22104 พลศึกษา 0.5 20 
ศ22101 ศิลปะ 1.0 40 ศ22102 ศิลปะ 1.0 40 
ง22101 การงานอาชีพฯ 1.0 40 ง22102 การงานอาชีพฯ 1.0 40 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 

 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 100  รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 100 
ง20243 ตารางทำงานขั้นสูง 1.0 40 ง20244 เทคโนโลยีสื่อประกอบ 1.0 40 
ท20221 การเขียน1 0.5 20 ท20222 การเขียน2 0.5 20 

 คณิต,วิทย์,อังกฤษ, 
การงาน,บาส,สังคม, 
ศิลปะ 

1.0 40  คณิต,วิทย์,อังกฤษ, 
การงาน,ฟุตบอล,สังคม,
ศิลปะ 

1.0 40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 
 กิจกรรมแนะแนว - 20  กิจกรรมแนะแนว - 20 
 กิจกรรมเครื่องแบบ - 20  กิจกรรมเครื่องแบบ - 20 
 กิจกรรมชุมนุม - 20  กิจกรรมชุมนุม - 20 
 รวมเวลาทั้งสิ้น 13.5 600  รวมเวลาทั้งสิ้น 13.5 600 

 
หมายเหตุ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ จัดแทรกไว้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
             โดยภาคเรียนที่1 จำนวน 10 ชั่วโมง และภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5 ชั่วโมง 
 
 



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  โรงเรียนบ้านระเริง 

 

โครงสร้างหลักสูตรและเวลาเรียน  
โรงเรียนบ้านระเริง พุทธศักราช 2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม. รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม. 

 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440  รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 
ท23101 ภาษาไทย 1.5 60 ท23102 ภาษาไทย 1.5 60 
ค23101 คณิตศาสตร์ 1.5 60 ค23102 คณิตศาสตร์ 1.5 60 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 1.5 60 ว23102 วิทยาศาสตร์ 1.5 60 
ส23101 สังคมศึกษาฯ 1.5 60 ส23102 สังคมศึกษาฯ 1.5 60 
ส23103 ประวัติศาสตร์1 0.5 20 ส23104 ประวัติศาสตร์2 0.5 20 
พ23101 สุขศึกษา 0.5 20 พ23103 สุขศึกษา 0.5 20 
พ23102 พลศึกษา 0.5 20 พ23104 พลศึกษา 0.5 20 
ศ23101 ศิลปะ 1.0 40 ศ23102 ศิลปะ 1.0 40 
ง23101 การงานอาชีพฯ 1.0 40 ง23102 การงานอาชีพฯ 1.0 40 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 อ23102 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 

 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 100  รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 100 
ง20245 การนำเสนองานด้วย

โปรแกรม 
1.0 40 ง20246 การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น 1.0 40 

ท20223 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 0.5 20 ท20261 เสริมทักษะทางภาษา 0.5 20 
 คณิต,วิทย์,อังกฤษ, 

การงาน,บาส,สังคม, 
ศิลปะ 

1.0 40  คณิต,วิทย์,อังกฤษ, 
การงาน,ฟุตบอล,สังคม,
ศิลปะ 

1.0 40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 
 กิจกรรมแนะแนว - 20  กิจกรรมแนะแนว - 20 
 กิจกรรมเครื่องแบบ - 20  กิจกรรมเครื่องแบบ - 20 
 กิจกรรมชุมนุม - 20  กิจกรรมชุมนุม - 20 
 รวมเวลาทั้งสิ้น 13.5 600  รวมเวลาทั้งสิ้น 13.5 600 

 
หมายเหตุ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ จัดแทรกไว้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
             โดยภาคเรียนที่1 จำนวน 10 ชั่วโมง และภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5 ชั่วโมง 
 



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  โรงเรียนบ้านระเริง 

 

โครงสร้างหลักสูตรและเวลาเรียน  
โรงเรียนบ้านระเริง พุทธศักราช 2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้น ม.4 ภาคเรียน1 ชั้น ม.4 ภาคเรียน 2 

ชั่วโมง/ภาค ชั่วโมง/ภาค 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 

1 ภาษาไทย 40  
 
 
 

80 

40  
 
 
 

   320 

2 คณิตศาสตร์ 40 40 
3 วิทยาศาสตร์ 240 - 
4 สังคมศึกษา ศาสนาฯ 40 40 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 20 
6 ศิลปะ 20 20 
7 การงานอาชีพฯ 20 20 
8 ภาษาต่างประเทศ 40 40 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
 แนะแนว 20 - 20 - 
 กิจกรรมเครื่องแบบ 20 - 20 - 
 ชุมนุม/ชมรม 20 - 20 - 
 รวม 520 80 280 320 
 รวม 600 600 

 
หมายเหตุ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ จัดแทรกไว้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
             โดยแต่ละปี ภาคเรียนที่1 จำนวน 10 ชั่วโมง และภาคเรียนที่ 2 จำนวน 10 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  โรงเรียนบ้านระเริง 

 

โครงสร้างหลักสูตรและเวลาเรียน  
โรงเรียนบ้านระเริง พุทธศักราช 2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้น ม.5 ภาคเรียน1 ชั้น ม.5 ภาคเรียน 2 

ชั่วโมง/ภาค ชั่วโมง/ภาค 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 

1 ภาษาไทย 40  
 
 
 

300 

40  
 
 
 

   300 

2 คณิตศาสตร์ 40 40 
3 วิทยาศาสตร์ - - 
4 สังคมศึกษา ศาสนาฯ 60 60 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 20 
6 ศิลปะ 20 20 
7 การงานอาชีพฯ 20 20 
8 ภาษาต่างประเทศ 40 40 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
 แนะแนว 20 - 20 - 
 กิจกรรมเครื่องแบบ 20 - 20 - 
 ชุมนุม/ชมรม 20 - 20 - 
 รวม 300 300 300 300 
 รวม 600 600 

 
หมายเหตุ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ จัดแทรกไว้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
             โดยแต่ละปี ภาคเรียนที่1 จำนวน 10 ชั่วโมง และภาคเรียนที่ 2 จำนวน 10 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  โรงเรียนบ้านระเริง 

 

โครงสร้างหลักสูตรและเวลาเรียน  
โรงเรียนบ้านระเริง พุทธศักราช 2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้น ม.6 ภาคเรียน1 ชั้น ม.6 ภาคเรียน 2 

ชั่วโมง/ภาค ชั่วโมง/ภาค 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 

1 ภาษาไทย 40  
 
 
 

300 

40  
 
 
 

   300 

2 คณิตศาสตร์ 40 40 
3 วิทยาศาสตร์ - - 
4 สังคมศึกษา ศาสนาฯ 60 60 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 20 
6 ศิลปะ 20 20 
7 การงานอาชีพฯ 20 20 
8 ภาษาต่างประเทศ 40 40 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
 แนะแนว 20 - 20 - 
 กิจกรรมเครื่องแบบ 20 - 20 - 
 ชุมนุม/ชมรม 20 - 20 - 
 รวม 300 300 300 300 
 รวม 600 600 

 
หมายเหตุ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ จัดแทรกไว้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
             โดยแต่ละปี ภาคเรียนที่1 จำนวน 10 ชั่วโมง และภาคเรียนที่ 2 จำนวน 10 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  โรงเรียนบ้านระเริง 

 

โครงสร้างหลักสูตรและเวลาเรียน  
โรงเรียนบ้านระเริง พุทธศักราช 2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (สายวิทย์-คณิต) 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม. รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม. 

 รายวิชาพื้นฐาน 11.5 460  รายวิชาพื้นฐาน 5.5 220 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว31101 ฟิสิกส์ 2.0 80 ส31102 สังคมศึกษาฯ 1.0 40 
ว31102 เคมี 1.5 60 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ว31103 ชีววิทยา 1.5 60 ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 
ว31104 โลกและดาราศาสตร์ 1.0 40 ง31102 การงานอาชีพฯ 0.5 20 
ส31101 สังคมศึกษาฯ 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20  รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 320 
ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ง30247 คอมฯกราฟิกส์1 1.0 40 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20 ค30202 คณิตศาสตร์ 2 1.5 60 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 ว30201 ฟิสิกส์ 1 1.5 60 

 รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 80 ว30221 เคมี 1 1.5 60 
ง30246 การประมวลคำขั้นสูง 1.0 40 ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 60 
ค30201 คณิตศาสตร์1 1.0 40 อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 
 กิจกรรมแนะแนว - 20  กิจกรรมแนะแนว - 20 
 กิจกรรมเครื่องแบบ - 20  กิจกรรมเครื่องแบบ - 20 
 กิจกรรมชุมนุม - 20  กิจกรรมชุมนุม - 20 
 รวมเวลาทั้งสิ้น 13.5 600  รวมเวลาทั้งสิ้น 13.5 600 

 
หมายเหตุ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ จัดแทรกไว้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
             โดยภาคเรียนที่1 จำนวน 10 ชั่วโมง และภาคเรียนที่ 2 จำนวน 10 ชั่วโมง 
 
 
 
 



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  โรงเรียนบ้านระเริง 

 

โครงสร้างหลักสูตรและเวลาเรียน  
โรงเรียนบ้านระเริง พุทธศักราช 2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (สายวิทย์-คณิต) 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม. รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม. 

 รายวิชาพื้นฐาน 6.0 240  รายวิชาพื้นฐาน 6.0 240 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษาฯ 1.0 40 ส32102 สังคมศึกษาฯ 1.0 40 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์2 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง32102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

 รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 300  รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 300 
ง30248 การประมวลคำขั้นสูง 1.0 40 ง30249 การสร้างเว็บไซต์ 1 1.0 40 
ค30203 คณิตศาสตร์1 1.5 60 ค32204 คณิตศาสตร์ 4 1.5 60 
ว30202 ฟิสิกส์ 2 1.5 60 ว32203 ฟิสิกส์ 3 1.5 60 
ว30222 เคมี 2 1.5 60 ว30223 เคมี 3 1.5 60 
ว30242 ชีววิทยา2 1.5 60 ว30243 ชีววิทยา3 1.5 60 
อ30207 ภาษาอังกฤษอ่าน คิด

วิเคราะห์ 
0.5 20 อ30208 ภาษาอังกฤษอ่าน คิด

วิเคราะห์ 
0.5 20 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 
 กิจกรรมแนะแนว - 20  กิจกรรมแนะแนว - 20 
 กิจกรรมเครื่องแบบ - 20  กิจกรรมเครื่องแบบ - 20 
 กิจกรรมชุมนุม - 20  กิจกรรมชุมนุม - 20 
 รวมเวลาทั้งสิ้น 13.5 600  รวมเวลาทั้งสิ้น 13.5 600 

 
หมายเหตุ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ จัดแทรกไว้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
             โดยภาคเรียนที่1 จำนวน 10 ชั่วโมง และภาคเรียนที่ 2 จำนวน 10 ชั่วโมง 
 
 



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  โรงเรียนบ้านระเริง 

 

โครงสร้างหลักสูตรและเวลาเรียน  
โรงเรียนบ้านระเริง พุทธศักราช 2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (สายวิทย์-คณิต) 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม. รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม. 

 รายวิชาพื้นฐาน 6.0 240  รายวิชาพื้นฐาน 6.0 240 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษาฯ 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษาฯ 1.0 40 
ส33103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส33104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะ 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

 รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 300  รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 300 
ง30250 การพัฒนาเวปไซต์ 1.0 40 ง30251 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1.0 40 
ค30205 คณิตศาสตร์5 1.5 60 ค30206 คณิตศาสตร์ 6 1.5 60 
ว30204 ฟิสิกส์ 4 1.5 60 ว30205 ฟิสิกส์ 5 1.5 60 
ว30224 เคมี 4 1.5 60 ว30225 เคมี 5 1.5 60 
ว30244 ชีววิทยา4 1.5 60 ว30245 ชีววิทยา5 1.5 60 
อ30209 ภาษาอังกฤษอ่าน คิด

วิเคราะห์ 
0.5 20 อ30210 ภาษาอังกฤษอ่าน คิด

วิเคราะห์ 
0.5 20 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 
 กิจกรรมแนะแนว - 20  กิจกรรมแนะแนว - 20 
 กิจกรรมเครื่องแบบ - 20  กิจกรรมเครื่องแบบ - 20 
 กิจกรรมชุมนุม - 20  กิจกรรมชุมนุม - 20 

 
หมายเหตุ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ จัดแทรกไว้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
             โดยภาคเรียนที่1 จำนวน 10 ชั่วโมง และภาคเรียนที่ 2 จำนวน 10 ชั่วโมง 
 
 
 



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  โรงเรียนบ้านระเริง 

 

เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 
เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนผ่านระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน เพ่ือใช้เป็นข้อมูล สำหรับตัดสินความสำเร็จในการเรียนการจบหลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ ซึ่งผู้เรียน
สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อ การสมัครเข้าทำงาน และใช้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการในเรื่องอ่ืน ๆ ที่
เกีย่วข้อง ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับการตัดสินให้ “ผ่าน” เกณฑ์มาตรฐานทั้ง 4 เกณฑ์ ดังนี้  
เกณฑ์ที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1.1 ผู้เรียนต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเลือกแผนการเรียนที่
สถานศึกษาจัดขึ้น 

1.2 การประเมินผลสาระการเรียนรู้ กำหนดดังนี้ 
4 หมายถึง ผลการเรียนดีเยี่ยม  
3.5 หมายถึง ผลการเรียนดีมาก  
3 หมายถึง ผลการเรียนดี  
2.5 หมายถึง ผลการเรียนค่อนข้างดี  
2 หมายถึง ผลการเรียนน่าพอใจ  
1.5 หมายถึง ผลการเรียนพอใช้  
1 หมายถงึ ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด  
0 หมายถงึ ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด 

 
ระดับผลการเรียน 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
คะแนนร้อยละ 80-100 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 0-49 

 
 1.3 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ การเรียนรู้ทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ในระดับ 
“ผ่านเกณฑ์” ทุกรายวิชาจึงจะได้รับ การตัดสินให้ผ่านระดับชั้น 

1.4 ผู้เรียนที่ได้ผลการประเมินรายวิชาใด ๆ ต่ำกว่าเกณฑ์ ขั้นต่ำที่กำหนด หรือ “0” ผู้ปกครองต้อง
ติดตามผู้เรียนให้เข้ารับการแก้ไข ซ่อมเสริมจนได้ระดับผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า “1” หรือผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ ที่
กำหนด หากมีผลการเรียน 0, มส, มผ ตั้งแต่ 6 รายวิชาขึ้นไป หรือ ผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.00 จะไม่ได้รับ
การพิจารณาเลื่อนชั้นในปีการศึกษา ถัดไป 
เกณฑ์ที่ 2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 

2.1 คณะกรรมการโรงเรียนมีหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของสถานศึกษา เพ่ือสร้าง
เอกลักษณ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมี ความสุข โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือพฤติกรรมของผู้เรียน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  โรงเรียนบ้านระเริง 

 

“ดีเยี่ยม” (3) หมายถึง มีพฤติกรรมสูงกว่าเกณฑ์ท่ี สถานศึกษากำหนด 
“ดี” (2) หมายถึง มีพฤติกรรมผ่านเกณฑ์ตามที่ สถานศึกษากำหนด 
“ผ่านเกณฑ์การประเมิน” (1) หมายถึง มีพฤติกรรม ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่สถานศึกษา 

กำหนด 
“ควรปรับปรุง” (0) หมายถึง มีพฤติกรรมบางประการ ที่ต้องปรับปรุง 

2.3 ผู้เรียนต้องด้รับผลการประเมิน “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ“ผ่านเกณฑ์การประเมิน” จึงถือว่าผ่าน 
2.4 ผู้เรียนที่ได้รับผลการประเมิน “ควรปรับปรุง” ต้อง เข้ารับการปรับปรุงแก้ไขจนผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 
2.5 ให้ครูที่ปรึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย บันทึกผล การประเมินแต่ละครั้งอย่างต่อเนื่อง 
2.6 ผู้เรียนที่ “ไม่ผ่าน” เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของสถานศึกษาประการใด

ประการหนึ่งต้องเข้าร่วมปฏิบัติ กิจกรรมคุณความดี ตามแนวทางท่ีสถานศึกษากำหนดให้ครบถ้วนก่อน จึงจะ
ได้รับการตัดสินให้ผ่านระดับชั้น 
เกณฑ์ที ่3 การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กระทำได้หลายวิธี อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม มีแนว
ดำเนินการดังนี้ 

3.1 สถานศึกษามีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
3.2 คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่กำหนดเงื่อนไข การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โดยแยก

ต่างหากจากผลการเรียนรู้รายภาค แล้วมอบหมายผู้ดำเนินการ 
3.3 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย/ผู้สอน มีหน้าที่มอบหมายผู้เรียน ให้ไปศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยตนเอง หรือ

ทำโครงการ หรือเลือกชิ้นงาน หรือเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน และจัดให้มีการประเมินเป็นระยะๆ 

3.4 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย/ผู้สอน รายงานผลการประเมิน ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อการตัดสิน เมื่อ
คณะกรรมการฯ ตัดสินแล้วจึง ประกาศผลให้ผู้เรียนทราบ พร้อมมอบผลการตัดสินให้ครูประจำชั้น 

3.5 ครูที่ปรึกษา รายงานผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้ผู้ปกครองทราบใน ปพ.6 
และร่วมกับผู้สอน ปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนที่ผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ให้ “ผ่าน” 

3.6 ผู้เรียนที่ “ผ่าน” เกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามท่ีสถานศึกษากำหนด จึง
จะได้รับการตัดสินให้ ผ่านระดับชั้น 
เกณฑ์ที่ 4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4.1 สถานศึกษามีหน้าที่กำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และแนวทางในการประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรมและจัดให้มีการบันทึกผล การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนไว้เป็นหลักฐาน 

4.2 ผู้เรียนต้องเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงเวลาของการจัดกิจกรรม และ 
“ผ่าน” เกณฑก์ารประเมินผลตามท่ี สถานศึกษากำหนด 

4.3 ผู้เรียนที่ “ไม่ผ่าน” ต้องทำการซ่อมเสริมให ้“ผ่าน” ทุกกิจกรรม จึงจะได้รับการตัดสินผ่าน
ระดับชั้น 
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การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนผ่านช่วงช้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               

                                                         
 
 
 

 

การประเมินผลการเรียน / 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การประเมินคณุลกัษณะอนั
พงึประสงค์ของสถานศกึษา 

การการประเมินผลการเรียน 
อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 

ผู้เรียนต้อง “ผ่าน” 
ผลการประเมิน 

ทุกรายวิชา 
 

ผู้ เรียนต้อง “ผ่าน” 
ผลการประเมินรายภาค 

ตลอดหลกัสตูร 

ผู้ เรียนต้อง “ผ่าน”ผลการประเมิน

ทกุกิจกรรม 

การตดัสินผลการเรียนผ่านระดบัชัน้ 

ผู้ เรียนต้อง “ผ่าน” 
ผลการประเมินตามเกณฑ์ที่

คณะกรรมการของ
สถานศึกษาก าหนดทกุ

คณุลกัษณะ 
 

การประเมิน 

กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ/ระดับท้องถิ่น 
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การติดต่องานทะเบียน-วัดผล 
 

หวัหน้างานทะเบียนวัดผล  นายณัฐกฤษ  มณีเนตร   ระดับมัธยมศึกษา 
หัวหน้างานทะเบียนวัดผล  นางนิภาพร ไทยกิ่ง ระดับประถมศึกษา 
การบริการ 

1. การขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานขอได้ใน 2 กรณี  
1.1 การขอแก้ วัน เดือน ปี เกิด  
ในกรณีที่ปรากฏว่า วัน เดือน ปี เกิด ของนักเรียนมี ความผิดพลาดไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่ว่าจะ

กรณีใดก็ตาม ผู้ปกครอง จะต้องติดต่อกับทางโรงเรียน พร้อมนําหลักฐานต่อไปนี้ 
   1. ใบคำร้อง (ตามแบบของโรงเรียน)  
   2. สูติบัตร หรือทะเบียนแจ้งคนเกิด 

              3. ทะเบียนปัจจุบันที่ถูกต้อง  
          1.2 การเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล 

สำหรับนักเรียนที่ขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลของตัวเอง หรือ บิดา มารดา เมื่อได้รับอนุมัติจากทางราชการ
แล้ว บิดา มารดาจะต้องติดต่อกับ ทางโรงเรียน เพ่ือขอ 
เปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลในทะเบียนของโรงเรียน หลักฐาน การเปลี่ยนชื่อหรือสกุล มีดังนี้ 

1. ใบคำร้อง (ตามแบบของโรงเรียน)  
2. หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งใบถ่ายเอกสาร) การขอแก้ วัน เดือน ปี เกิด และชื่อ หรือชื่อสกุล 

นักเรียนจะต้อง ขอแก้ไขให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาคที่ 2 อย่างน้อย 1 เดือน 
ในกรณีที ่บิดา มารดามียศทางทหาร หรือตำรวจเมื่อได้รับการเลื่อน ให้แจ้งทางโรงเรียนทราบ

เพ่ือที่จะได้แก้ไขในทะเบียนของโรงเรียนให้ถูกต้อง และเมื่อเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็ต้องแจ้งให้ทางโรงเรียน
ทราบด้วย 

2. การออกใบรับรอง ใบระเบียนแสดงผลการเรียน และ ใบประกาศนียบัตร 
2.1 ใบรับรองทางโรงเรียนจะออกให้แก่ 
ก. นักเรียนที่กำลังอยู่ในโรงเรียนซึ่งประสงค์จะขอใบรับรอง วุฒิ และความประพฤติจากโรงเรียน 
ใบรับรองประเภทนี้ใช้ได้เพียง 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกให้ 
ข. นักเรียนที่ต้องออกจากโรงเรียน เพราะถูกไล่ออกหรือ คัดชื่อออก เนื่องจากประพฤติผิดใบรับรอง

ประเภทนี้ผู้ขอจะต้องขอรับภายใน 10 ปี นับจากวันจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน ถ้าพ้นกำหนดทาง
โรงเรียน จะออกให้ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากอธิบดีเจ้าสังกัด 

2.2 ใบระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปพ.1 : บ จะออกให้แก่นักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.3) ปพ.1 : พ จะออกให้นักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
หมายเหตุ 
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ก. การขอใบรับรองและใบระเบียนแสดงผลการเรียน นักเรียนและ ผู้ปกครองเท่านั้นเป็นผู้ขอและ
จะต้องแจ้งความจำนงที่งานทะเบียน พร้อมทั้ง รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกผมสั้นขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
สำหรับ ปพ.1-3, ปพ.1-4 ใบรับรองใช้จำนวน 1 รูป จะได้รับหลังจากยื่นความจำนง ไว้ 1 สัปดาห์ (ห้ามใช้รูป
ถ่ายด่วน) 

2.3 ใบประกาศนียบัตร จะออกให้แก่นักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย พร้อมกับ ใบ ปพ.1 
ข้อควรปฏิบัติ เมื่อนักเรียนได้รับเอกสารจากฝ่ายทะเบียนแล้ว ควรปฏิบัติดังนี้ 

1. เอกสารที่ได้รับเอกสารฉบับจริง ควรนำไปถ่ายเอกสารไว้หลายๆ ชุด สำหรบัไว้ใช้เมื่อคราวจำเป็น 
และเก็บต้นฉบับจริงไว้อย่าให้หาย 

2. ถ้าเอกสารฉบับจริงหาย ให้นำรูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป มายื่นคำร้องขอเอกสาร
ฉบับใหม่ (ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามท่ี โรงเรียนกำหนด) 

3. ควรมารับเอกสารตามกำหนด ถ้าเลยเวลานัดหมายต้องเสียค่าปรับ มีระยะเวลารับ 1 เดือนนับจาก
ที่กำหนด 

4. นักเรียนปัจจุบันแต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้งที่มาติดต่อและ แสดงบัตรประจำตัวหรือบัตร
ประชาชนทุกครั้งที่มาติดต่อ 
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เอกสารหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดประสงค์ 
ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) 
(ปพ.1) 

- หลักฐานแสดงผลการเรียนจบระดับชั้น  
- หลักฐานแสดงผลการเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 
- หลักฐานแสดงผลการเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน | 

หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 
(ประกาศนียบัตร) (ปพ.2) 
 

-หลักฐานแสดงการจบหลักสูตรของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
-หลักสูตรภาคบังคับ (ม.3)   - หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.
6)   

แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) -หลักฐานแสดงผลการตัดสินและอนุมัติให้ผู้เรียนจบหลักสูตร 
-หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ  - หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ (ปพ.4) 

หลักฐานแสดงผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียนรายบุคคล 

เอกสารแสดงบันทึกผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 

บันทึกผลการประเมินผลการเรียนของผู้เรียน 

เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) 

บันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนและพัฒนาการของผู้เรียน
รายบุคคลสำหรับสื่อสารข้อมูลระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง 

ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) หลักฐานแสดงสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการ
ชั่วคราว 

เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8) หลักฐานแสดงข้อมูลพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียนที่บันทึก
ใช้ต่อเนื่องกันตลอดหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน - ผลการเรียน- พัฒนาการด้านต่างๆ 

สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9) - แสดงโครงสร้างหลักสูตรแต่ละช่วงชั้นของสถานศึกษาว่ามี
จำนวนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมอะไรบ้าง แสดง
รายละเอียดของแต่ละรายวิชาว่ามีผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
และคำอธิบายรายวิชาอย่างไร  
- บันทึกผลการเรียนของผู้เรียนในรายวิชาที่เรียนแล้ว  
- สื่อสารรายงานผลการเรียน  
- ใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอนผลการเรียน 
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บริการงานแนะแนว 
 
หัวหน้างาน  นางสาวลัดดาวัลย์ กาญจนะ 

งานแนะแนวเป็นงานบริการที่จัดขึ้น สำหรับนักเรียนทุกคน มุ่งส่งเสริม และพัฒนานักเรียนให้รู้จัก
ตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต ทั้งด้านการเรียน และ
อาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม และเป็นงานที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษา แก่ผู้ปกครองในการมีส่วน
ร่วมพัฒนานักเรียน 
ขอบข่ายงานแนะแนว 

1. การแนะแนวด้านการศึกษามุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนได้ เต็มศักยภาพรู้จักแสวงหาความรู้
และแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวด้าน 
การเรียนและมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 

2. การแนะแนวด้านอาชีพช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองรู้จักงานอย่าง หลากหลาย มีเจตคติและนิสัยที่ดีใน
การทำงาน มีโอกาสได้รับประสบการณ์ และฝึกงานตามความถนัดความสนใจ 

3. การแนะแนวด้านชีวิตและสังคม ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน มี
อารมณ์มั่นคง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจสิ่งแวดล้อมและสามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บริการรวบรวมข้อมูล สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ 
1.1 การสังเกต    1.2 การสัมภาษณ์   1.3 แบบสอบถามแบบทดสอบ  
1.4 การเขียนอัตชีวประวัติ  1.5 สังคมมิติ    1.6 การเยี่ยมบ้าน  ฯลฯ 

2. บริการสารสนเทศ 
2.1 รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาและอาชีพ  
2.2 จัดป้ายนิเทศให้ความรู้แก่นักเรียนด้านต่างๆ  
2.3 ติดต่อขอเอกสารและวีดีทัศน์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

บริการสารสนเทศ 

บริการจัดวางตัวบุคคล 

บริการให้คำปรึกษา บริการรวบรวมข้อมูล 
บริการติดตาม 

และ
ประเมินผล 
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2.4 เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน 
2.5 จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและงานอาชีพ ฯลฯ  

3. บริการให้คำปรึกษา 
3.1 ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม    
3.2 ให้บริการแก่ผู้ปกครองและครูที่มาปรึกษาเก่ียวกับปัญหานักเรียน  
3.3 ส่งนักเรียนไปรับการบำบัดจากผู้เชี่ยวชาญ ในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหาพิเศษท่ีเกี่ยวข้องด้านจิตใจ 

4. บริการจัดวางตัวบุคคล  
4.1 จัดวางตัวด้านการศึกษา - การเลือกแผนการเรียน - การวางแผนการศึกษาต่อ  
                                  - โควตาสถาบันต่างๆ 
4.2 จัดวางตัวด้านอาชีพ - หารายได้พิเศษระหว่างเรียน  

         - ประสานบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
         - ทุนการศึกษา  

5. บริการติดตามและประเมินผล 
5.1 ติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษาของโรงเรียน 5.2 ติดตามผลนักเรียนที่มาขอรับคำปรึกษา  
5.3 ติดตามผลนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา         5.4 ติดตามผลการดำเนินงานการบริการแนะแนว 

การขอใช้บริการแนะแนว  
นักเรียนสามารถจะรับบริการแนะแนวที่ห้องแนะแนว  - ช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน - เวลาพักกลางวัน – 

หลังเลิกเรียน 
 
 

งานห้องสมุด 
หัวหน้างาน นางขนิษฐา กินกิ่ง 
สถานที ่ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนบ้านระเริง เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่
เวลา 07.00 น. - 16.30 น. 
ระเบียบการยืมหนังสือ  

1. ให้บริการยืมหนังสือเวลา 07.00 - 07.30 น. เวลาพักกลางวันและ หลังเลิกเรียน 
2. ยืมหนังสือได้ครั้งละไม่เกิน 2 เล่ม กำหนดส่งภายใน 7 วัน  
3. ส่งหนังสือเกินกำหนด จ่ายค่าปรับวันละ 1 ต่อ 1 เล่ม 
4. ถ้าทำหนังสือห้องสมุดหายหรือชำรุดต้องชดใช้เป็นเงิน 2 เท่าของ ราคาหนังสือในปัจจุบัน 
5. หนังสือที่ห้ามยืมและห้ามนำออกนอกห้องสมุด คือ หนังสืออ้างอิง หนังสือพิมพ์ฉบับใหม่ วารสาร

ฉบับใหม่ 
6. ผู้ใดตัด ฉีก หรือขโมยหนังสือ จะถูกพิจารณาการกระทำความผิด ตามระเบียบของโรงเรียน 

มารยาทในการใช้ห้องสมุด  
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1. วางกระเป๋าและถุงหนังสือไว้ที่ชั้นวางกระเป๋าก่อนใช้ห้องสมุด  
2. ไม่นำอาหาร ขนมขบเคี้ยว น้ำดื่ม/เครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในห้องสมุด  
3. ห้ามตัดหรือขีดเขียนหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ทุกชนิดของห้องสมุด  
4. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน  
5. ไม่วิ่งเล่นในห้องสมุด  
6. อ่านหนังสือพิมพ์ และวารสารแล้วควรนำเก็บท่ีเดิมทุกครั้ง  
7. นักเรียนลุกข้ึนจากเก้าอ้ีแล้วให้เลื่อนเก้าอ้ีเข้าที่เดิมทุกครั้ง  
8. เมื่อมีปัญหาในการค้นหาหนังสือให้สอบถามบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด  
9. ใช้บริการห้องสมุด ต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียน  

บริการห้องสมุด 
“การบริการ” เป็นหัวใจสำคัญ ของห้องสมุด ซึ่งจำเป็นต้องจัดขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการ

สอน ให้นักเรียนเกิดความรู้ รู้จักการศึกษา ด้วยตนเอง 
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บริการสำหรับนักเรียน 

บริการพื้นฐาน 
 • บริการการอ่าน 
 • บริการยืม – คืน 
 • หนังสือ สื่อ ICT 

 

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 
 • บริการตอบคำถาม  
 • บริการแนะแนว การอ่าน 
 • บริการบรรณานุกรม   หรือรายชื่อหนังสือ  
• บริการแนะนำ การใช้ห้องสมุด 
 

 

บริการสื่อเทคโนโลยี 
• บริการวีซีดี, ซีดี  
• บริการอินเทอร์เน็ต 
• บริการสืบค้นข้อมูล 
หนังสือด้วยระบบ 
คอมพิวเตอร์ 

 

• บริการยืม-คืน • บริการ
บรรณานุกรม หรือ
รายชื่อหนังสือ บริการนํา
นักเรียนเข้า ค้นคว้าใน
ห้องสมุด บริการใช้สื่อ 

 

• ห้องสมุดสู่ชุมชน • 
กิจกรรมส่งเสริม 
การอ่าน • เผยแพร่
ข่าวสาร 
 

บริการสำหรับครู 
 

บริการสำหรับชุมชน 
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กิจกรรมห้องสมุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ 
เรื่องการใช้ห้องสมุด 

กิจกรรมส่งเสริม 
การอ่านหนังสือ ฯลฯ 

 

• ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 
สำหรับนักเรียนใหม่  
• นำชมห้องสมุด 
• แนะนำการค้นคว้าข้อมูล 
โปรแกรมฯ  
• แนะนำการดูแลรักษาหนังสือ ฯลฯ 
• ชมรมห้องสมุด 

 

 

• ชมรมห้องสมุด 
• การเล่านิทาน  
• การตอบปัญหาจากหนังสือ  
• การใช้เกมสู่การอ่าน  
• การแสดงบทบาทสมมติ 
• การจัดป้ายนิเทศ  
• กิจกรรมตามวันสำคัญ 
• ค่ายส่งเสริมการอ่าน 
• กิจกรรมส่งเสริมนิสัยการอ่าน  
• สัปดาห์ห้องสมุด 
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ประกาศโรงเรียนบ้านระเริง 
เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลเกี่ยวกับการสอบแก้ตัว, การเรียนรายวิชา การเรียนซ้ำชั้น,  

การเรียนซ้ำชั้น, การเลื่อนชั้นเรียน 
อ้างตามระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน 

บ้านระเริง พุทธศักราช ๒๕๕๑ เรื่อง การเปลี่ยนผลการเรียน การเลื่อนชั้น การเรียนซ้ำชั้น การเรียนรายวิชา 
เพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนั้นโรงเรียนบ้านระเริง จึงประกาศแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลเกี่ยวกับ การ 
แก้ตัว การเรียนรายวิชา การเรียนซ้ำชั้น การเลื่อนชั้น เมื่อนักเรียนมีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์ ดังนี้ 

๑. การสอบแก้ตัว 
นักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด สามารถสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง  

ตามระยะเวลาที่สถานศึกษากำหนด สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น  
๒. การเรียนรายวิชา 
นักเรียนที่มีผลการเรียน ๐, ร, มส, มผ ต่ำกว่า 5 รายวิชา ถา้มีความประสงค์จะเรียนรายวิชาต้องเสีย 

ค่าดำเนินการตามท่ีสถานศึกษากำหนด และให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา ถัดไป  
๓. การเรียนซ้ำชั้น 

๓.๑ นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษาต่ำกว่า “๑.๐๐”  
๓.๒ นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษาตั้งแต่ “๑.๐๐” ขึ้นไป และมีผลการเรียน  

เป็น ๐, ร, มส, มผ ตั้งแต่ 5 รายวิชาขึ้นไป  
๓.๓ นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ตามมติของคณะอนุกรรมการ กลุ่มบริหารงาน 

บุคคล ได้แก่ มีหลักฐานการทำทัณฑ์บน หลักฐานการหนีเรียนจากสมุดบันทึกหน้าชั้นเรียน และอ่ืนๆ   
๔. การเลื่อนชั้น  

๔.๑ นักเรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติมในระดับ 
ผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด  

          ๔.๒ นักเรียนที่มีผลการเรียน ๐, ร, มส, มผ. ต้องดำเนินการสอบแก้ตัวให้เสร็จสิ้นใน
การศึกษานั้น 

ทั้งนี้ การพิจารณาในทุกกรณีให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ลงชื่อ) 
(นายสินประเสริฐ  เวหา)  

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง 
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การบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

2.งานวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง 

3. งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ลงเวลา นักเรียนและการออก
จากราชการ 

4. งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จ 

5. งานวินัยและการรักษาวินัย 
6. งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ  
7. งานอ่ืนๆ 

 
 

 

 

 

1. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
3. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
4. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

5. งานระดับชั้น คณะสีและครูที่ปรึกษา ความชอบ 
6. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดเอดส์และอบายมุข 

7. งานวินัยและความประพฤตินักเรียน 

8. งานประสานและพัฒนาเครือข่าย การศึกษา 

9. งานอ่ืนๆ 
 
 

 

นักเรียน 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
งานกลุ่มบริหารงานบุคคล หัวหน้า  นายปริฉัตร สัจจา 
หน้าที ่ 1. งานธุรการประจำกลุ่มงาน 

2. รับ-ส่งหนังสือ บันทึกข้อความ ร่างหนังสือ จัดทำคำสั่ง  
3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
4. จัดทำแผนปฏิบัติการ สารสนเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. จัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่ม 

งานบุคลากร 
หัวหน้างาน นายปริฉัตร สัจจา 
หน้าที ่ 1. สำรวจความต้องการอัตรากำลังที่อยู่จริงและอนาคต 

2. วางแผนกำหนดตำแหน่งตามเกณฑ์กำหนด  
3. สำเร็จความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความต้องการสับเปลี่ยนหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  

งานสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง ลงเวลาและการออกจากราชการ   
หน้าที ่ 1. สรรหาภายนอก การรับสมัคร การคัดเลือก การว่าจ้าง การประเมินทดลองงาน  

2. สรุปผลการทดลองงาน 
3. งานบรรจุและแต่งตั้ง  

งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ   
หน้าที ่ 1. จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ 

2. งานปรับอัตราเงินเดือน  
3. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

งานวินัยและการรักษาวินัย 
หน้าที ่ 1. ติดตามการลา มาสาย ละทิ้งหน้าที่ ฯลฯ 

2. รายงานผลการปฏิบัติงานและบันทึกความดี  
งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
หน้าที ่1. ศึกษาขอบข่ายงานของฝ่ายต่างๆ 

2. ศึกษาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
3. สำรวจความต้องการในการพัฒนา  
4. วางแผนกำหนดรูปแบบการพัฒนา  
5. รายงานการพัฒนาขยายผลแก่ผู้เกี่ยวข้อง  
6. กำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล นำผลการประเมินไปพัฒนา 

งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
หัวหน้างาน นายชยาพล ความดี 
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หน้าที ่ 1. วางแผนและกำหนดรูปแบบการส่งเสริม 
2. ประสานงานกับองค์กร และ/หรือผู้เชี่ยวชาญ  
3. ดำเนินการส่งเสริม จัดส่ง หรือเข้าร่วมกับองค์กรภายนอก  
4. กำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล 
5. ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องชมเชย  
 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
หัวหน้างาน  นางสาวลัดดาวัลย์  กาญจนะ 
หน้าที ่ 1. นิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการใช้เอกสารประกอบการประเมินนักเรียนตาม
ขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. จัดทำเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือส่งเสริมแนวทางพัฒนานักเรียน 
3. ประสานกับหัวหน้าระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงพัฒนานักเรียน กลุ่มเสี่ยง / กลุ่ม

มีปัญหา และส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษ  
4. ส่งเสริมการเยี่ยมบ้านนักเรียน  
5. สรุปและประเมินผลของนักเรียนในทุกระดับเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน นำข้อบกพร่องต่างๆ มา

ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ  
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
หน้าที ่ 1. ประสานงานกับหน่วยงานในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียนรวมทั้งการกำหนดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง  

2. ประสานงานในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  
3. รับผิดชอบงาน /โครงสร้างที่เป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านการพัฒนา 

วินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน งานระดับชั้น คณะสีและครูที่ปรึกษา 
หน้าที่  1. ปฏิบัติงานประสานอำนวยความสะดวก สนับสนุนการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา  

2. ปฏิบัติงานด้านนโยบายบริหารให้งานดำเนินการไปอย่างเป็นระบบเป็นแนวทางเดียวกัน  
3. รับผิดชอบนักเรียนที่มีปัญหา  
4. ดำเนินการตามแผนงาน / โครงการร่วมกับครูที่ปรึกษา  
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 

อย่างใกล้ชิด  
6. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ภาพกิจกรรม ประมวลผลงานระดับนำเสนอในแต่ละภาคเรียน 
7. จัดการประชุมครูที่ปรึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าการทำงานตรงกัน  
8. ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในระดับเพ่ือเสนอตามลำดับชั้น  
9. สรรหานักเรียนดีเด่นเพื่อเสนอรับเกียรติบัตรและรางวัลอ่ืนๆ 
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งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
หัวหน้างาน นางสาวจามีกร  ใยเพ็ง  
หน้าที ่ 1. ส่งเสริมการทำงานของคณะกรรมการนักเรียนตามหลักประชาธิปไตย 

2. วางแผนร่วมกับครูที่เก่ียวข้อง จัดการเลือกตั้ง ประธานนักเรียน ประธานคณะสี ประธานระดับชั้น 
ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  

3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  
4. ส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับประสบการณ์ด้านกระบวนการประชาธิปไตยอย่างหลากหลายทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียน 
5. จัดทำสรุป ประเมินผล แฟ้มสะสมงานเสนอต่อฝ่ายบริหาร  
 

งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์และอบายมุข  
หัวหน้างาน นายณัฐกฤษ มณีเนตร 
หน้าที ่ 1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศ  
3. ป้องกันและแก้ปัญหาการพนัน  
4. ป้องกันและแก้ปัญหาทะเลาะวิวาท 

การป้องกันและต่อต้านโรคเอดส์ งานวินัยและความประพฤตินักเรียน 
หน้าที่  1. กำหนดกฎ ระเบียบ และนำระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยความประพฤตินักเรียนหรือ
นักศึกษา 2548 มาบังคับใช้ 

2 ตรวจสอบ กำกับติดตามความประพฤติผู้เรียน วางแผน กำหนดรูปแบบการดำเนินการและจัด
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย  

3. ประสานงานกับงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
4. จัดทำสถิติข้อมูลการมาโรงเรียน  
5. จัดทำข้อมูลนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนพฤติกรรมอันพึงประสงค์พิมพ์แจ้งครูที่ปรึกษา สัปดาห์ละ 1 

ครั้ง เพื่อการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนได้ทันเวลา  
6. กำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลให้ฝ่ายบริหารทราบจะเลือกตั้งผู้ปกครอง

เครือข่าย 
งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
หน้าที ่ 1. วางแผนจัดการเลือกตั้งผู้ปกครองเครือข่าย 

2. ประสานงานการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายในทุกระดับชั้น  
3. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเครือข่ายผู้ปกครอง  
4. นำเสนอปัญหาพฤติกรรมนักเรียน เป็นข้อมูลจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและแก้ไขปัญหา 
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งานรักษาความปลอดภัย 
หัวหน้างาน นางอัจฉรา ลีลาทัศนาวิจิตร  
หน้าที่  1. จัดเวรยามรักษาการวันหยุด กลางวัน กลางคืน 

2. ร่วมกับกลุ่มบริหารทั่วไปอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวร 
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ประกาศโรงเรียนบ้านระเริง 
เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบและวินัยนักเรียน 

ด้วยโรงเรียนบ้านระเริง เห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบัติ ตามระเบียบและวินัยนักเรียนขึ้น เพ่ือเป็น 
แบบแผนในการประพฤติปฏิบัติของ นักเรียนโรงเรียนบ้านระเริง ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545 และสอดคล้องกับการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึง
กำหนด แนวปฏิบัติไว้ ดังนี้ 
ข้อที่ 1 การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติทั่วไป 
1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านระเริง พึ่งปฏิบัติดังนี้ 

1.1.1 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของการแต่งกายนักเรียนตาม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและ
ตามแบบท่ีโรงเรียนกำหนด 

1.1.2 มาโรงเรียนให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ ถ้ามาไม่ทันเข้าแถว ก็ต้องอยู่ในบริเวณท่ีโรงเรียนกำหนด
พร้อมบันทึกข้อมูลมาสาย และเมื่อเข้ามา ภายในบริเวณโรงเรียนแล้วห้ามออกนอกบริเวณโรงเรียน เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาต 

1.1.3 เชื่อฟังและอยู่ในโอวาทครูทุกท่าน 
1.1.4 ประพฤติและปฏิบัติตนให้สมกับสภาพนักเรียน ละเว้น จากการสูบบุหรี่ เสพสิ่งเสพติดและของ

มีนเมาท้ังหลาย เล่นการพนัน ลักขโมย แต่งตัวและไว้ผมทรงสมัยนิยม ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
 1.1.5 รักษาความสามัคคี มีน้ำใจในหมู่คณะ รุ่นพ่ีต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแก่รุ่นน้อง และรุ่นน้อง
ต้องเคารพ นับถือรุ่นพ่ี 
 1.1.6 ต้องทำความเคารพครู รู้จักกล่าวคำว่า “สวัสดี” “ขอโทษ” “ขอบคุณ” ตามโอกาสอันสมควร 
 1.1.7 ไม่ประพฤติหรือทำการใดๆ อันนำความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ควรนำชื่อเสียงมาสู่
โรงเรียนด้วยการแสดงออกในทางท่ีดีงาม 
 1.1.8 ไม่เล่นส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืนในระหว่างเวลาเรียน ควรรู้จักเกรงใจครูผู้สอน และเพ่ือนๆที่กำลัง
ตั้งใจเรียน 
 1.1.9 ไม่นำอาหารทุกประเภท แก้วน้ำและขวดน้ำขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียน หรือบริเวณอ่ืนใด 
นอกโรงอาหาร เว้นแต่โรงเรียนอนุญาต 
 1.1.10 สุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลทั่วไป ไม่กล่าวคำหยาบ 
 1.1.11 ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน เมื่อเข้ามาบริเวณโรงเรียนทุกครั้ง 
 1.1.12 เมื่อออกนอกบริเวณโรงเรียน พึงแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่ไปมั่วสุม หรือเดินเล่นตาม
สถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือแสดงกิริยาใดๆ อันจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียนและหมู่คณะ 
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 1.1.13 บันทึกและขอบัตรอนุญาต เมื่อเข้าโรงเรียนสาย หรือออกนอกห้องเรียน หรือออกนอกบริเวณ
โรงเรียน ก่อนจะเข้าหรือออกนอกห้องเรียนหรือออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 1.1.14 ไม่ขีดเขียน ขีดฆ่า ขุด ลบ ต่อเติมหรือทำลายข้อความในป้ายประกาศของโรงเรียนและ
ข้อความใดๆบนโต๊ะ ฝาผนังหรือกำแพง 

1.1.15 ส่งเอกสารหรือใบลา เมื่อนักเรียนไม่มาโรงเรียน เนื่องจากป่วย ลากิจ ตามแบบฟอร์มของ
โรงเรียน นำมาให้ครูที่ปรึกษาทุกครั้ง 

1.1.16 ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน ในการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
1.2 การมาเรียน และการกลับบ้าน 

1.2.1 นักเรียนต้องทำความเคารพครู ที่ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ณ ประตูโรงเรียนก่อนเข้า-ออก 
นอกบริเวณโรงเรียนทุกวัน และพร้อมให้ครุตรวจ หรือรับฟังคำตักเตือนเพ่ือปฏิบัติ 

1.2.2 นักเรียนต้องเดินเรียงแถวให้เป็นระเบียบ โดยเดินเข้าโรงเรียนโดยชิดทางซ้าย ออกนอกบริเวณ
โรงเรียนเดินชิดขวา และจะต้องเดินบนทางเท้า ไม่ควรเดินบนถนนซึ่งจะเกิดอันตราย 

1.2.3 นักเรียนที่ฝึกซ้อมกีฬา หรือทำกิจกรรม จะอยู่ไม่เกิน 17.00 น. และต้องอยู่ในความดูแล 
ควบคุม และความรับผิดชอบของครู 
1.3 การลาหยุดของนักเรียน 

1.3.1 นักเรียนเขียนใบลา ให้ผู้ปกครองลงชื่อรับรองท้ายใบลา เมื่อหยุดเรียนทุกครั้ง ลายเซ็นต์ของ
ผู้ปกครองจะต้องตรงกับท่ีให้ไว้กับทางโรงเรียน 

1.3.2 นักเรียนต้องส่งใบลาต่อครูที่ปรึกษา บอกสาเหตุที่ลา 
1.3.3 นักเรียนที่หยุดเรียนบ่อย เนื่องจากไม่สบาย ขอให้ผู้ปกครองส่งใบรับรองแพทย์พร้อมใบลา 
1.3.4 นักเรียนที่หนีเรียนหรือหยุดเรียน โดยไม่ทราบสาเหตุ ครูที่ปรึกษาจะส่งจดหมายเชิญผู้ปกครอง

มาพบ ถ้าผู้ปกครองไม่มาติดต่อภายใน 5 วัน ครูที่ปรึกษาจะส่งจดหมายเชิญครั้งที่ 2 ถ้าผู้ปกครองไม่มาติดต่อ
ภายใน 7 วัน ทางโรงเรียนจะดำเนินการจำหน่ายชื่อนักเรียนออก 
1.4 การมาโรงเรียนสาย 
 นักเรียนทุกคนต้องมาทันเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 07.40 น. ถ้าไม่ทันต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.4.1 มาสายไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน จะอยู่ในความ
ควบคุมดูแลของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ เวรประจำวัน โดยนักเรียนมาสายระหว่าง 07.40 -08.00 น. จะต้องลงชื่อมา
สายในแบบบันทึกการมาสาย 
 1.4.2 แนวลงโทษของนักเรียนมาสาย มีดังนี้ 

 นักเรียนมาสาย ครั้งที่ 1 ว่ากล่าวตักเตือน พร้อมถูกตัดคะแนน 
 นักเรียนมาสายครั้งที่ 2 แจ้งผู้ปกครอง พร้อมถูกตัดคะแนน 
 นักเรียนมาสายครั้งที่ 3 เชิญผู้ปกครอง พร้อมถูกตัดคะแนน 

นักเรียนที่ปลอมลายเซ็นของผู้อ่ืนโดยไม่ลงชื่อนักเรียนเองจะถูกตัด 3 กรณี คือมาสาย   
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ปลอมแปลงลายเซ็น และเขียนความเท็จ พร้อมกับเชิญผู้ปกครอง 
1.4.3 แนวปฏิบัติเมื่อมาไม่ทันเข้าห้องเรียน (เริ่มเรียนคาบแรกเวลา 08.30 น.) ดังตารางนี้ 

 - รายงานตัวกับครูกลุ่มบริหารงานบุคคลเพ่ือลงบันทึกและรับบัตรเข้าห้องเรียน 
- รายงานตัวกับครูประจำวิชา เพื่อขออนุญาตเข้าห้องเรียนพร้อมกับส่งบัตรเข้าห้องเรียน

ให้กับหัวหน้าห้อง หัวหน้าห้องจะลงบัตรไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับเสนอกับครูที่ปรึกษารับทราบ ครูที่ปรึกษาจะ
บันทึกในสมุดบันทึกประจำห้องเรียนและแบบบันทึกพฤติกรรม เพ่ือสรุปการมาเรียนของนักเรียนทุกเดือน 

1.4.4 นักเรียนที่มมาโรงเรียนสายทุกกรณี กลุ่มบริหารงานบุคคลจะบันทึกตัดคะแนนทุกครั้ง 
1.5 กิจกรรมหน้าเสาธง 

การเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงออกถึงการเคารพสสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นักเรียน
โรงเรียนบ้านระเริงทุกคนต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

1.5.1. สัญญาณเพลงพระคุณที่สาม ให้นักเรียนทุกคนหยุดกิจกรรมต่างๆ แล้วรีบมาเข้าแถวให้
เรียบร้อย 

1.5.2 เวลา 08.00 น. นักเรียนต้องอยู่ที่แถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ครูที่ปรึกษาควบคุมแถว ครูที่
ได้รับมอบหมายบอกแถวเคารพธงชาติ ผู้แทนนักเรียนเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา นักเรียนทุกคนต้องร้องเพลงชาติ
สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ กล่าวคำปฏิญาณ 

1.5.3 นักเรียนต้องฟังโอวาท คำชี้แจง ข้อปฏิบัติจากครูที่ได้รับมอบหมายด้วยความสงบและสำรวม 
1.5.4 เมื่อครูอนุญาตให้เข้าห้องเรียน ต้องเดินแถวเข้าห้องเรียนอย่างมีระเบียบ ไม่พูดคุหรือเดินออก

จากแถว 
1.5.5 นักเรียนที่มาสายไม่ทันเข้าแถวให้เข้าแถวอยู่ในกลุ่มผู้มาโรงเรียนสายพร้อมมาลงบันทึก ต้องร้อง

เพลงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ กล่าวคำปฏิญาณ ในความควบคุมของครูที่ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน
หรือครุกลุ่มบริหารงานบุคคล กรณีมาสายหลัง 08.00 น. นักเรียนจะถูกตัดคะแนนการมาสาย 
1.6 ข้อปฏิบัติขณะมีชั่วโมงเรียน 

1.6.1 ในระหว่างเวลาเรียน นักเรียนต้องอยู่ในห้องเรียน จะไปอยู่ในสถานที่ใดๆนอกห้องเรียนโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากครูไม่ได้ 

1.6.2 ห้ามใช้โทรศัพท์และหูฟังในระหส่างเวลาเรียน 
1.6.3 ต้องตั้งใจฟังคำอธิบายของครุดด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่ลุกออกจากที่โดยไม่ได้รับอนุญาต 
1.6.4 ไม่นำวิชาอ่ืนมาทำ ดู หรือลอก โดยครูผู้สอนไม่อนุญาต 
1.6.5 ในกรณีท่ีครูไม่อยู่ในห้องเรียน ให้นักเรียนทุกคนอยู่ในห้อวเรียนด้วยความเป็นระเบียบ ไม่ส่ง

เสียงหรือกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนห้องข้างเคียงหรือเม่ือเวลาผ่านไป 5 นาที ครูยังไม่เข้าห้องเรียนให้
หัวหน้าห้องไปแจ้งครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชานั้นๆโดยเร็ว 
1.7 การหนีเรียน 
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      ถ้านักเรียนมาโรงเรียนแล้วหายไปจากห้องเรียนในเวลาเรียนโดยไม่แจ้งครูประจำวิชาทราบ ครูประจำวิชา
จะลงบันทึกในสมุดบันทึกการสอนประจำห้องแล้วรายงานครูที่ปรึกษาลงในสมุดพฤติกรรมและแบบฟอร์ม 
ทะเบียนประวัติของนักเรียนที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ครูประจำวิชาลงการตัดคะแนนพฤติกรรมตามแบบฟอร์ม
ของกลุ่มบริหารงาบุคคล ครูที่ปรึกษาดำเนินการตักเตือนและลงโทษตามระเบียบ 
1.8 การเปลี่ยนคาบ 
      ช่วงเวลาเปลี่ยนคาบเรียนห้ามนักเรียนออกนอกห้อง นักเรียนจะต้องเตรียมหนังสือหรืออุปกรณ์การเรียน
ในคาบต่อไปพร้อมรอครูด้วยความเรียบร้อย เมื่อมีการเปลี่ยนสถานที่เรียนให้นักเรียนเดินชิดด้นขวาอย่างเป็น
ระเบียบ 
1.9 แนวปฏิบัติในการรับประทานอาหาร 
      เนื่องจากโรงเรียนมีความประสงค์ที่จะให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายและราคาถูก 
อีกท้ังยังต้องการจะอบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีมารยาทในการบริโภค โรงเรียนมีดรงอารหารที่จัดอาหาร
ไว้จำหน่ายแก่นักเรียนในราคาถูก และไม่อนุญาตให้นักเรียนนำอาหารออกอนอกโรงอาหารไปรับประทานที่
อ่ืน โดยกำหนดช่วงเวลาใช้โรงอาหาร ดังนี้ 

ชั้น ม.1-ม.2 พักรับประทานอาหาร เวลา 11.20-12.20 น. 
ชั้น ม.3-ม.6 พักรับประทานอาหาร เวลา 12.20-13.20 น. 

1.10 แนวปฏิบัติในการพบครุที่ปรึกษาและการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ในแต่ละสัปดาห์ นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
1.10.1 กิจกรรมโฮมรูมและพบครูที่ปรึกษา ระหว่างเวลา 08.00 – 08.20 น. ของวันพุธ 
1.10.2 กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม หัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษาจะอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมตามสถานที่ที่โรงเรียนกำหนด 

1.11 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
1.11.1 นักเรียนหรือผู้ปกครองขอแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนที่กลุ่มบริหารงาน

บุคคล โดยที่ผู้ปกครองหรือนักเรียนกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย 
1.11.2 นักเรียนนำแบบขออนุญาตเสนอต่อครูที่ปรึกษาของนักเรียนลงความเห็นและลงชื่อรับทราบ 
1.11.3 นักเรียนนำแบบขออนุญาต เสนอหัวหน้าระดับเพ่ือตรวจสอบว่าลายเซ็นของผู้ปกครองตรงงกับ

ลายเซ็นที่ลงไว้กับทะเบียนประวัติ 
1.11.4 นำแบบขออนุญาต เสนอรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลลงนามอนุญาตเพ่ือเป็นหลักฐาน

ออกนอกบริเวณโรงเรียน 
1.11.5 นักเรียนลงบันทึกในแบบฟอร์มเก่ียวกับสถิติการออกนอกบริเวณโรงเรียนที่กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
1.11.6 นักเรียนนำบัตรออกนอกบริเวณโรงเรียนแสดงให้ยามดูพร้อมบันทึกข้อมูลเวลาออกนอกบริเวณ

โรงเรียนที่ป้อมยาม 
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1.11.7 นักเรียนจะต้องลงข้อมูลเวลาที่เข้ามาภายในโรงเรียนที่ป้อมยามเม่ือนักเรียนกลับเข้ามาภายใน
โรงเรียน 

1.11.8 ในกรณีนักเรียนป่วยมากไม่สามารถเรียนได้ ให้ผู้ปกครองมาติดต่อที่งานพยาบาลและมารับบัตร
ออกนอกโรงเรียนที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
ข้อที่ 2 การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ 

ในกรณีที่นักเรียนกระทำความผิดต่างๆ อันอาจจะทำให้เกิดผลเสียแก่ตนเองและส่วนรวม โรงเรียน
จำเป็นต้องมีระเบียบควบคุมความประพฤติโดยการตัดคะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์และกฎกระทรวงว่า
ด้วยความประพฤติของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ดังรายการต่อไปนี้ 

เกณฑ์การตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี 4 ระดับ คือ ระดับ คือ 3, 2, 1 
และ 0 โดยหมายความว่า 

3 หมายถึง นักเรียนไม่เคยประพฤติขัดต่อกฎ ระเบียบและวินัย โรงเรียน 
2 หมายถึง นักเรียนเคยประพฤติ ขัดต่อกฎ ระเบียบและวินัย โรงเรียน ถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 5 คะแนน

ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 40 คะแนน และทำกิจกรรมเพ่ือแก้ไขคะแนนจนเป็น 0 แล้ว 
1 หมายถึง นักเรียนเคยประพฤติ ขัดต่อกฎ ระเบียบและวินัยของ โรงเรียน ถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 40 

คะแนนขึ้นไป และทำกิจกรรมเพ่ือแก้ไข คะแนนจนเป็น 0 แล้ว 
0 หมายถึง นักเรียนเคยประพฤติ ขัดต่อกฎ ระเบียบและวินัยของ โรงเรียน ถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 40 

คะแนนขึ้นไป และไม่มาทำกิจกรรมเพ่ือแก้ไขคะแนน 
หมายเหตุ กรณีท่ีนักเรียนไม่ปรับคะแนนพฤติกรรมจะมีผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “มผ” 
 
ข้อที่ 3 การพิจารณานักเรียนดีเด่นของโรงเรียน 

โดยคัดเลือกจากแต่ละห้องว่าห้องใดจะมีนักเรียนที่มีคุณสมบัติดีเด่น แต่ละประเภทและสรุปเป็น
นักเรียนดีเด่นแต่ละระดับโดยพิจารณาปีละ 1 ครั้ง 

 
นักเรียนดีเด่น 11 ด้าน ดังนี้  
1. ด้านมีความซื่อสัตย์  
2. ด้านความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา  
3. ด้านความกตัญญูต่อพ่อ-แม่ ผู้มีพระคุณ  
4. ด้านประพฤติดีและชักจูงเพ่ือนไม่ให้มั่วอบายมุข  
5. ด้านบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม มีจิตอาสา 
6. ด้านสนใจและกระตือรือร้นต่อการปกครองในระบอประชาธิปไตย  
7. ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
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8. ด้านความเป็นผู้นํา  
9. ด้านมีน้ำใจต่อครูและญาติมิตร  
10. ด้านมีมนษุยสัมพันธ์ที่ดี  
11. ด้านมีไหวพริบ การแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ 
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนดีเด่น 11 ด้าน คือ 
1. ด้านความซื่อสัตย์ มีเกณฑ์พิจารณา 2 ข้อ ดังนี้ 

1.1 ไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตน 
1.2 เก็บของได้นําคืนเจ้าของ หรือมอบให้งานประชาสัมพันธ์ประกาศ 

2. ขยันหมั่นเพียรทางการศึกษา มีเกณฑ์การพิจารณา 7 ข้อ ต้องผ่าน เกณฑ์ทุกข้อ คือ 
2.1 ความประพฤติเรียบร้อย  
2.2 ทำงานที่ครูผู้สอนมอบหมายให้ทุกครั้ง  
2.3 ใช้เวลาว่างในทางที่เป็นประโยชน์  
2.4 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  
2.5 ซักถามปัญหาเมื่อไม่เข้าใจ  
2.6 แบ่งเวลาในการเรียนได้ถูกต้อง 
2.7 มีผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป (เกรดสะสม ยกเว้น ม.1) 

3. ด้านความกตัญญูต่อพ่อ-แม่ ผู้มีพระคุณ มีเกณฑ์การพิจารณา 4 ข้อ ต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ คือ 
3.1 ความประพฤติเรียบร้อย 
3.2 ใช้เวลานอกเวลาเรียนทำงานหรือขายของเพื่อหารายได้ใน สัมมาชีพ 
3.3 ใช้เงินประหยัด และสมควรแก่การใช้จ่าย  
3.4 ไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียน 

4. ด้านประพฤติดีและชักจูงเพ่ือนไม่ให้มัวอบายมุข มีเกณฑ์การพิจ 2 ข้อ ต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ คือ 
4.1 ความประพฤติเรียบร้อย 
4.2 ช่วยดูแลสอดส่องการมั่วสุม เมื่อพบแจ้งให้ครูทราบ 

5. ด้านบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม มีเกณฑ์การพิจารณา 4 ต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ คือ 
5.1 ความประพฤติเรียบร้อย  
5.2 เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  
5.3 ช่วยพัฒนาโรงเรียนตามเวลาและโอกาส 
5.4 เป็นตัวแทนเพ่ือร่วมทำกิจกรรมในและนอกโรงเรียน 

6. ด้านความสนใจและกระตือรือร้นต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีเกณฑ์การพิจารณา 5 
ข้อ ต้องผ่านเกณฑ์ข้อ 1, 2 ส่วนข้อ 3-5 ผ่านเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง คือ 
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6.1 ความประพฤติเรียบร้อย  
6.2 ใช้สิทธิในการเลือกตั้ง  
6.3 เข้าสมัครเพ่ือเป็นตัวแทนคณะกรรมการนักเรียน  
6.4 เข้ารว่มกิจกรรมเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย 
6.5 ซักถามเกี่ยวกับข้อมูลของระบอบประชาธิปไตย 

7. ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเกณฑ์การพิจารณา 3 ข้อ ต้องผ่าน เกณฑ์ทุกข้อ คือ 
7.1 ความประพฤติเรียบร้อย 
7.2 มีความคิดแตกต่างจากผู้อ่ืนในทางที่ดีและถูกต้อง สร้างสรรค์ ประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ที่เป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
7.3 สามารถดําเนินงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  

8. ด้านความเป็นผู้นํา มีเกณฑ์การพิจารณา 3 ข้อ ต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ คือ 
8.1 ความประพฤติเรียบร้อยและเป็นแบบอย่างที่ดี 8.2 เป็นหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน หัวหน้าชั้น 

หัวหน้าคณะสี 
8.3 ชักจูงเพ่ือนๆ และเป็นผู้นําในการทำกิจกรรมต่างๆ 

9. ด้านความมีนำ้ใจต่อครูและญาติมิตร มีเกณฑ์การพิจารณา 2 ข้อ ต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ คือ 
9.1 ความประพฤติเรียบร้อย 
9.2 ช่วยเหลืองานครู ญาติมิตรด้วยความเต็มใจ 

10. ด้านมีมนษุยสัมพันธ์ที่ดี มีเกณฑ์การพิจารณา 6 ข้อ ต้องผ่านเกณฑ์ ทุกข้อ คือ 
10.1 ความประพฤติเรียบร้อย  
10.2 เป็นผู้ที่รับฟังความคิดเห็นหรือปัญหาของผู้อื่น  
10.3 ไม่แสดงกิริยาดูถูกผู้อื่น  
10.4 มีนำ้ใจ  
10.5 ให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้อ่ืนเดือดร้อน 
10.6 ประสานงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

11. ด้านมีไหวพริบการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ดี มีเกณฑ์การพิจารณา 4 ข้อ ต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 
คือ 

11.1 ความประพฤติเรียบร้อย  
11.2 มีแนวทางในการแก้ปัญหา  
11.3 ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในการแก้ปัญหา  
11.4 เลือกแนวทางในการแก้ปัญหาที่ไม่ทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน 

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
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(นายสินประเสริฐ  เวหา)  

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านระเริง 
 

แผนภูมิการดําเนินงานการปรับพฤติกรรมอันพึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนผิดระเบียบ ตัดคะแนน 
ส่งกลุ่มงาน 

กิจการนักเรียน 

กำหนดวันให้นักเรียน 
มาทำกิจกรรม 
ปรับคะแนน 

แจ้งครูที่ปรึกษารับทราบ
คะแนนทุกสิ้นเดือน 

 

เจ้าหน้าที่ลงข้อมูล 
ในโปรแกรม 

ส่งจดหมาย แจ้ง
ผู้ปกครอง (ตอบรับ) 

 

นักเรียน 
มาทำกิจกรรม 

 

ครูผู้มอบหมายงาน 
และครูที่ปรึกษา ประเมินผล

ส่งกลุ่มงาน 
กิจการนักเรียน 

 

นําข้อมูล การทำกิจกรรม มาลบ
คะแนน ที่ถูกตัดออก 

 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
ทำบันทึกรายงาน 

สรุปนักเรียนทำกิจกรรม 
เสนอผู้อํานวยการ 
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ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน 
โรงเรียนบ้านระเริง ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนบ้านระเริง  มีนโยบายให้การแต่งกายของ นักเรียนทุกคน เป็นไปในลักษณะสุภาพ เรียบร้อย 
สะอาดถูกสุขลักษณะ ประหยัด เหมาะสมกับสภาพและวัยของนักเรียน จึงกําหนดให้นักเรียนทุกคน ต้องแต่ง
กายตามระเบียบที่โรงเรียนกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น 

• แนวปฏิบัติการไว้ผมของนักเรียน 
- ตัดสั้นเกรียนรอบศีรษะ บนศีรษะไว้ยาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร  
- ห้ามเจาะหู ห้ามใช้เครื่องสําอาง หรือสิ่งแปลกปลอม เพื่อการเสริมสวย  
- ห้ามไว้หนวดหรือเครา  
- ห้ามสกินเฮด  

• เสื้อ เสื้อคอเชิ้ตสาบนอก ผ้าโทเรสีขาวเกลี้ยงไม่มีจุดลายในตัว ไม่บาง ไม่แลดูเป็นมัน ผ่าอกตลอด ใช้
กระดุมกลมขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน 1 ซม. สาบนอกกว้าง 4 ซม. แขนเสื้อยาวไม่เกินข้อศอก มี
กระเป๋าไม่มีฝาปิดอยู่แนวราวอกเบื้องซ้าย 1 ใบ ขนาดกว้างประมาณ 10 พอเหมาะกับขนาดตัวเสื้อ ด้านหลัง
เสือไม่มีจีบเกล็ดใดๆ ปักอักษรย่อ บ.ร. ตามแบบพิมพ์ของโรงเรียน เหนืออกเบื้องขวาด้วยด้ายสีน้ำเงิน ปักชื่อ 
ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือกระเป๋า ความสูง 0.7 ซม. และปักจุดรูปวงกลม  0.5 ซม. ด้วยไหมสีน้ำเงิน เหนือ ชื่อ-
สกุล จำนวนดาวเท่ากับระดบัของนักเรียน 

• กางเกง แบบกางเกงสากลใช้ผ้าโท สีดำ ขนาดของการ ดังนี้ ขาสั้นเหนือเข่าพ้นจากก่ึงกลางลูกสะบ้า
ไม่เกิน 5 ซม. ส่วนกว้างขวา ชายกางเกงห่างจากขาประมาณ 8-10 ซม. เมือวัดตามส่วนของขนาด โดยรอบ 
ปลายขาพับชายผ้าเข้าด้านใน กว้างประมาณ 4-5 ซม. ผ่าหุ้ม ใช้กระดุมหรือซิปขัดซ่อนไว้ในสาบมีกระเป๋าตาม
แนวตะเข็บข้างละ 1 ใน ไม่มีกระเป๋าหลังหรือที่อ่ืนใดอีก ด้านหน้ามีจีบข้างละ 2 จีบ หูกางเกงกร้าน ประมาณ 
4 ซม. มี 6 หรือ 7 หู ติดเป็นระยะที่ขอบกางเกงไว้ร้อยเข็มขัด ขนาดกว้าง 4 ซม. ความยาวของเป้ากางเกง มี
ขนาดพอสมควรไม่ตึงจนเกินไป เวลาสวมทับชายเสื้อให้เรียบร้อย 

• เข็มขัด หนังสีดำ ขนาดกว้าง 4 ซม. เจาะรูแถวเดียว หัวสี่เหลี่ยม ผืนผ้าสีเงินมนทั้งสี่มุมแบบชนิดหัว
กลัด เวลาคาดต้องร้อยไว้ในหูของกางเกง 

• ถุงเท้า ถุงเท้าของโรงเรียน 
• รองเท้า แบบหุ้มส้นเป็นผ้าใบ หรือหนังสีดำล้วน มีรูร้อยเชือก 5 รู ไม่มีลวดลายใดๆ ทั้งสิ้น ไม่หุ้มข้อ

เมื่อสวมใส่ ไม่เหยียบส้นรองเท้า 
 

หมายเหตุ : วันที่มีชั่วโมงเรียนวิชาพลศึกษา สวมเสื้อพละของโรงเรียน กางเกงนักเรียน รองเท้าผ้าใบสีดำ 
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นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น 
• แนวปฏิบัติการไว้ผมของนักเรียน 

ทรงผมสั้น  
- ความยาวเสมอกันทั้งด้านข้างและด้านหลัง ยาวเลยติ่งหูไม่เกิน 2 เซนติเมตร  
- ไม่ตัดซอย เซท กัดสีผม ไว้หน้าม้า หรืออ่ืนๆ 
- ไม่ตกแต่งด้วยเครื่องประดับใด ๆกรองประดับใด ๆ  
- ใช้กบสีดำเก็บผมให้เรียบร้อย  
- ห้ามใช้เครื่องสําอาง หรือสิ่งแปลกปลอม เพ่ือการเสริมสวย ทรงผมยาว  
- ผมยาวเสมอกันทั้งด้านข้างและด้านหลัง  
- รวบด้วยยางรัดผมสีดำ ใช้โบว์สีขาวของโรงเรียน ติดให้เรียบร้อย  
- ไม่ตัดซอย เซท กัดสีผม ไว้หน้าม้า หรืออ่ืน ๆ  
- ไม่ตกแต่งด้วยเครื่องประดับใด ๆ  
- ไม่ซอยสไลด์ ไม่ต่อผม  
- เมื่อรัดผมแล้ว ความยาวไม่เกิน 25 ซม.  
- ห้ามใช้เครื่องสําอาง หรือสิ่งแปลกปลอม เพ่ือการเสริมสวย 

• เสื้อ ใช้ผ้าสีขาวเรียบเกลี้ยง ไม่บางเกินควร ให้สวมเสื้อสีขาวทับ เสื้อชั้นในก่อน แบบเสื้อคอปก
ทหารเรือคอไม่กว้างจนเกินไป พอให้สวมศีรษะ ได้สะดวก ส่วนบนของสาบใหญ่พอที่จะแบะปกเสื้อแล้วไม่เห็น
ตะเข็บใน ปลายแขนยาวเหนือศอก 5 ซม. ปลายแขนมีจีบข้างละ 6 จีบ ปลายจีบ ประกอบด้วยผ้าสองชั้นกว้าง 
3 ซม. เมื่อยืนตรงความยาวของตัวเสื้อวัดจาก ชายเสื้ออยู่เหนือข้อมือ 8-10 ซม. ชายเสื้อพับขอบริมกว้าง 3 
ซม. ชายขอบ ด้านหน้าข้างขวาติดกระเป๋าขนาดพองาม ปากกระเป๋าพับริมกว้างไม่เกิน 3 ซม. เสื้อตัวตรงไม่
รัดรูป ปักอักษรย่อ บ.ร. ตามแบบพิมพ์ของโรงเรียน เหนืออกเบื้องขวาด้วยด้ายสีน้ำเงิน ปักชื่อ-ชื่อสกุล ที่อก
เสื้อเบื้องซ้ายเหนือ กระเป๋า ความสูง 0.7 ซม. และปักดาว ขนาด 0.5 ซม. ด้วยไหมสีน้ำเงินที่สังกัด เหนือ ชื่อ-
สกุล จำนวนดาวเท่ากับระดับชั้นของนักเรียน 

• ผ้าผูกคอ คอเสื้อผูกด้วยผ้าสีกรมท่า ชายสามเหลี่ยมกว้าง 5-8 ซม. ยาวประมาณ 80 ซม. ผูกเป็นเงื่อน
กะลาสี เมื่อผูกแล้วปลายผ้าผูกคอจะ มีความกว้างประมาณ 5 ซม. และยาวไม่น้อยกว่า 7 ซม. เมื่อก้มหน้าฝ้าย 
ห่างจากคางประมาณ 6-8 ซม. 

• กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่า เนื้อผ้าเรียบเกลี้ยง มีจีบอีกด้านหน้า 6 จีบ ด้านหลัง 6 จีบ ความลึกของจีบ 1 
นิ้ว สม่ำเสมอตั้งแต่ขอบเอวจน ชายกระโปรง เย็บเกล็ดทับจีบมีความยาว 6 ซม. ความยาวของกระโปรงลาง 
พ้ืนขึ้นมา 1 ฟุต ชายกระโปรงพับเก็บริม 4-5 ซม. เมื่อสวมแล้วชายกระโปรง คลุมเข่า 

• ถุงเทา้ ใช้ถุงเท้าของโรงเรียน 
• รองเท้า แบบหุ้มส้นหนังสีดำมีสายรัดหลังเท้า ส้นสูงไม่เกิน 3 ซม ไม่มีลวดลายเมื่อสวมใส่ไม่เหยียบส้น

รองเท้า  



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  โรงเรียนบ้านระเริง 

 

 
หมายเหตุ : วันที่มีชั่วโมงเรียนวิชาพลศึกษา สวมเสื้อกางเกงพละของโรงเรียน สวมรองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีเส้น
ขอบสี 
 
 
 

นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย 
นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ใช้ระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย เหมือนมัธยมศึกษาตอนต้น 

ทุกประการ มีข้อแตกต่างเฉพาะเรื่องดังนี้  
• แนวปฏิบัติการไว้ผมของนักเรียน 

ทรงผมสั้น  
- ตัดสั้นเกรียนรอบศีรษะ บนศีรษะไว้ยาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร  
- ห้ามเจาะหู ห้ามใช้เครื่องสําอาง หรือสิ่งแปลกปลอม เพื่อการ เสริมสวย 
- ห้ามไว้หนวดหรือเครา 
- ห้ามสกินเฮด ทรงผมยาว  
- ตัดรองทรงสูง บนศีรษะยาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร  
- ห้ามเจาะหู ห้ามใช้เครื่องสําอาง หรือสิ่งแปลกปลอม เพื่อการเสริมสวย  
- ห้ามไว้หนวดหรือเครา 
- ห้ามสกินเฮด 

• เสื้อ เสื้อคอเชิ้ตสาบนอก ผ้าโทเรสีขาวเกลี้ยงไม่มีจุดลายในตัว ไม่บาง ไม่แลดูเป็นมัน ผ่าอกตลอด ใช้
กระดุมกลมขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน 1 ชม. สาบนอกกว้าง 4 ซม. แขนเสื้อยาวไม่เกินข้อศอก มี
กระเป๋า ไม่มีฝาปิดอยู่แนวราวอกเบื้องซ้าย 1 ใบ ขนาดกว้างประมาณ 10-15 ซม. พอเหมาะกับขนาดตัวเสื้อ 
ด้านหลังเสื้อไม่มีจีบเกล็ดใด ๆ ปักอักษรย่อ บ.ร. ตามแบบพิมพ์ของโรงเรียน เหนืออกเบื้องขวาด้วยด้ายสีน้ำ
เงิน เหนืออักษรย่อ บ.ร. ปักตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านระเริง ปักดาวสัญลักษณ์ด้วยไหมสีแดง ระดับชั้นตาม
คณะสี คือ ม.4 ปัก 1 ดวง ม.5 ปัก 2 ดวง ชั้น ม.6 ปัก 3 ดวง ที่ชายปกเสื้อด้านขวา ตามแนวนอน ใช้สีประจำ
คณะที่นักเรียนสังกัด ปักชื่อ ชื่อสกุล ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือกระเป๋า ความสูง 0.7 ซม. 

• กางเกง แบบกางเกงสากลใช้ผ้าโทเร สีดำ ขนาดของกางเกงวัดได้ ดังนี้ ขาสั้นเหนือเข่าพ้นจากกึ่งกลาง
ลูกสะบ้าไม่เกิน 5 ซม. ส่วนกว้างของ ชายกางเกงห่างจากขาประมาณ 8-10 ซม. เมื่อวัดตามส่วนของขนาดขา 
โดยรอบ ปลายขาพับชายผ้าเข้าด้านใน กว้างประมาณ 4-5 ซม. ผ่าหน้า ใช้กระดุมหรือซิปขัดซ่อนไว้ในสาบมี
กระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 ใบ ไม่มีกระเป๋าหลังหรือที่อ่ืนใดอีก ด้านหน้ามีจีบข้างละ 2 จีบ หูกางเกงกว้าง 
ประมาณ 4 ซม. มี 6 หรือ 7 หู ติดเป็นระยะที่ขอบกางเกงไว้ร้อยเข็มขัดขนาดกว้าง 4 ชม. ความยาวของเป๋า
กางเกง มีขนาดพอสมควรไม่ตึงจนเกินไป เวลาสวมทับขายเพ่ือให้เรียบร้อย 



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  โรงเรียนบ้านระเริง 

 

• เข็มขัด หนังสีดำ ขนาดกว้าง 4 ซม. เจาะรูแถวเดียว หัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเงินมนทั้งสี่มุมแบบชนิดหัว
กลัด เวลาคาดต้องร้อยไว้ในหูของกางเกง 

• ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าของโรงเรียน 
• รองเท้า แบบหุ้มส้นเป็นผ้าใบหรือหนังสีดำล้วน มีรูร้อยเชือก ไม่มีลวดลายใดๆทั้งสิ้น ไม่หุ้มข้อเมื่อสวม

ใส่ ไม่เหยียบส้นรองเท้า  
 

หมายเหตุ : วันที่มีชั่วโมงเรียนวิชาพลศึกษา สวมเสื้อพละของโรงเรียนกางเกงนักเรียน รองเท้าผ้าใบสีดำ 
 
 

นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
• แนวปฏิบัติการไว้ผมของนักเรียน 

ทรงผมสั้น  
- ความยาวเสมอกันทั้งด้านข้างและด้านหลัง ยาวเลยติ่งหูไม่เกิน 2 เซนติเมตร  
- ไม่ตัดซอย เซท กัดสีผม ไว้หน้าม้า หรืออ่ืน ๆ  
- ไม่ตกแต่งด้วยเครื่องประดับใด ๆ ใช้กับสีดำเก็บผมให้เรียบร้อย  
- ห้ามใช้เครื่องสําอาง หรือสิ่งแปลกปลอม เพ่ือการเสริมสวย  
ทรงผมยาว 
- ผมยาวเสมอกันทั้งด้านข้างและด้านหลัง เมื่อรัดผมแล้ว ความยาวไม่เกิน 25 ซม. 
- รวบด้วยยางรัดผมสีดำ ใช้โบว์สีน้ำเงินของโรงเรียนให้เรียบร้อย  
- ไม่ตัดซอย เซท กัดสีผม ไว้หน้าม้า หรืออ่ืน ๆ  
- ไม่ตกแต่งด้วยเครื่องประดับใด ๆ  
- ไม่ซอยสไลด์ ไม่ต่อผม 
- ห้ามใช้เครื่องสําอาง หรือสิ่งแปลกปลอม เพ่ือการเสริมสวย  

• เสื้อ แบบคอเชิ้ต ผ้าเนื้อขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร ผ่าอกตลอด สาบในกระดุมกลมแบบสีขาว ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2 ซม. แขนยาว เหนือข้อศอกพอควรปลายแขนมีจีบข้างละ 6 จีบ ปลายจีบ
ประกอบด้วยผ้า สองชั้นกว้าง 3 ซม. เวลาสวมสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงดึงตัวเสื้อให้หลวม พองามเม่ือคาด
เข็มขัดให้มองเห็นเข็มขัดได้รอบเอวกระโปรง ปักอักษรย่อ บ.ร. ตามแบบพิมพ์ของโรงเรียน เหนืออกเบื้องขวา
ด้วยด้ายสีน้ำเงิน เหนืออักษรย่อ บ.ร. ปักตราสัญลักษณโ์รงเรียนบ้านระเริง ปักดาวสัญลักษณด์้วยไหมสีแดง 
ระดับชั้นตามคณะสี คือ ชั้น ม.4 ปัก 1 ดวง ชั้น ม.5 ปัก 2 ดวง ชั้น ม.6 ปัก 3 ดวง ที่ชายปกเสื้อด้านขวาตาม
แนวนอนใช้สีประจำคณะที่นักเรียนสังกัด ปักชื่อ - ชื่อสกุล ที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ความสูง 0.7 ซม. 



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  โรงเรียนบ้านระเริง 

 

• กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่า เนื้อผ้าเรียบเกลี้ยง มีจีบลึกด้านหน้า 6 จีบ ด้านหลัง 6 จีบ ความลึกขนาดจีบ 
1.5 นิ้ว สม่ำเสมอตั้งแต่ขอบเอวถึงชายกระโปรง เย็บเกล็ดทับจีบยาว 6 ซม. ความยาวของกระโปรง เมื่อสวม
แล้ว ชายกระโปรงคลุมเข่า ชายกระโปรงพับเก็บริม 4-6 ซม. 

• เข็มขัด หนังสีดำกว้าง 3.4 ซม. หัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้หนังสีดำหุ้ม มีปลอกหนังสีดำสำหรับสอดปลาย
เข็มขัด 

• ถุงเท้าหรือรองเท้า เหมือนนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น 
หมายเหตุ : วันที่มีชั่วโมงเรียนวิชาพลศึกษา สวมเสื้อกางเกงพละของโรงเรียน สวมรองเท้าผ้าใบสีขาว ไม่มีเส้น
ขอบสี และต้องสวมถุงเท้าทุกครั้ง 

กระเป๋านักเรียน นักเรียนทุกคนต้องใช้กระเป๋านักเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด คือ กระเป๋าเป้ของ
โรงเรียน (จําหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียน) 

ใช้กระเป๋าหิ้ว (ของโรงเรียน) ใส่อุปกรณ์ท่ีนํามาโรงเรียน เช่น กางเกงพละ อุปกรณ์ทำงานอืน่ๆ ไม่
อนุญาตให้ใช้กระเป๋าหิ้วเพียงใบเดียว ต้องถือคู่กับกระเป๋านักเรียนเท่านั้น 

 
 
 
 
 

ข้อปฏิบัติทั่วไปของนักเรียน 
1. ต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
2. ต้องมาทันเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 08.00 น.  
3. การมาโรงเรียนในวันหยุดต้องแต่งชุดนักเรียน  
4. นักเรียนทุกคนต้องพกบัตรประจําตัวนักเรียนติดตัวไว้ตลอดเวลา 
 
มีรูปภาพประกอบ  
ถุงเท้านักเรียนชายสีขาว ดึงสูง   
ถุงเท้านักเรียนหญิงสีขาว 
รองเท้า ถุงเท้าลูกเสือ ถุงเท้าดึงสูงใต้เข่า พับขอบมีพู่ หรือตามแบบสังกัดที่กำหนด 
รองเท้ากีฬานักเรียนหญิง สีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย ใส่กับชุดพลศึกษา และถุงเท้าโรงเรียน ถุงเท้ารองเท้าเนตร
นารีมีสีตามสังกัด ถุงเท้าพับแบนเช่นกัน 
 
 
 



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  โรงเรียนบ้านระเริง 

 

แบบอักษรย่อโรงเรียน - อักษรที่ใช้ปักชื่อ - สกุล 
และเครื่องหมายบอกระดับชั้น 

1. อักษรย่อ บ.ร. 
2. อักษรย่อสำหรับปักชื่อ-สกุล นักเรียนต้องคัดลอกตามตัวอย่างของ พยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ไทย 
3. เครื่องหมายบอกระดับชั้น 

ปักดาวขนาด 0.5 ซม. สีตามคณะสี  
ม.ต้น      ปักดาวเหนือชื่อ - สกุล ประมาณ 1 ซม. 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปัก 1 ดวง  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปัก 2 ดวง 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัก 3 ดวง 

ม.ปลาย   ปักดาวที่ปกเสื้อด้านขวา  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปัก 1 ดวง 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปัก 2 ดวง 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัก 3 ดวง 
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สาระสำคัญ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

 ............................  
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มีผลใช้บังคับ 30 มีนาคม 2547 กำหนดสิทธิและ

หน้าที่ของเด็กบิดามารดา ผู้ปกครอง สิทธิหน้าที่ของรัฐไว้ดังนี้ 
1. สิทธิของเด็ก 

ก. เด็กต้องได้รับการปฏิบัติ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก และไม่เลือกปฏิบัติ (มาตรา 22) 
ข. เด็กต้องได้รับการอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนพัฒนาจากบิดา มารดาผู้ปกครอง หรือ

ผู้ปกครองสวัสดิภาพตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น แต่ต้องไม่ต่ำกว่า
มาตรฐานขั้นตำ่ที่กำหนด (มาตรา 23) 

ค. เด็กมีสิทธิได้รับการปกป้อง คุ้มครองมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่า จะเป็นอันตรายต่อร่างกาย หรือ
จิตใจหรือขัดขวางการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ของเด็กและได้รับการสงเคราะห์และส่งเสริมความประพฤติ
ตามมาตรฐานที่ กำหนด (มาตรา 28 และมาตรา 29) 

ง. เด็กได้รับการคุ้มครองจากการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ หรือ สารสนเทศในทางท่ีเป็นภัยต่อ
อนาคตเด็ก หรือน่าจะทำให้เกิดความเสียหาย แก่ชื่อเสียงเกียรติคุณ (มาตรา 27) 

จ. เด็กมีสิทธิได้รับการดูแลสุขภาพ การศึกษา นันทนาการและ การฝึกอาชีพ แนะแนวให้
คำปรึกษาและฝึกอบรม เพ่ือส่งเสริมความประพฤติท่ี เหมาะสม ความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคม 
(หมวด 3 การสงเคราะห์) 

ฉ. เด็กมีสิทธิได้รับการศึกษา การฝึกอบรม สั่งสอน บําบัด รักษา แนะแนว และฟ้ืนฟูสภาพ
ร่างกายและจิตใจให้เหมาะสมแก่เด็ก (หมวด 6 สถาน รับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพ และ สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู) 

ช. เด็กได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพในเรื่องการปฏิบัติต่อเด็ก กรณี ดังต่อไปนี้ (มาตรา 2) 
(1) กระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกาย หรือจิตใจของเด็ก 
(2) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจําเป็นแก่การดำรงชีวิตหรือการรักษา พยาบาลแก่เด็กท่ีอยู่ใน

ความดูแลของตนจนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกาย หรือจิตใจของเด็ก 
(3) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตน ไม่สมควรแก่วัย หรือน่าจะ

ทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด 
(4) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพ่ือเด็กหรือ ยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่

มิใช่ญาติของเด็ก เว้นแต่เป็นการกระทำของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว 
(5) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระทำด้วยประการใด ให้เด็กไปเป็นขอทาน 

เด็กเร่ร่อน หรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทาน หรือ กระทำผิดหรือกระทำด้วยประการใดอันเป็นการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก 
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(6) ใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ทำงานหรือกระทำการอันอาจเป็นอันตราย แก่ร่างกายหรือจิตใจมี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตหรือขัดขวางต่อพัฒนาการ ของเด็ก 

(7) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอม ให้เด็กเล่นกีฬา หรือให้กระทำการใด 
เพ่ือแสวงหาประโยชน์ทางการค้า อันมีลักษณะเป็น การขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก
หรือมีลักษณะเป็นการ ทารุณกรรมต่อเด็ก 

(8) ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดหรือเข้าไปใน สถานที่เล่นการพนันสถาน
ค้าประเวณี หรือสถานที่ที่ห้ามมิให้เด็กเข้า 

(9) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้แสดง หรือกระทาการอนมลกษณะ
ลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพ่ือการใด 

2. สิทธิหน้าที่ของบิดามารดาผู้ปกครอง 
ก. กำหนดหน้าที่ผู้ปกครองไม่ทอดทิ้งเด็กหรือไม่ให้สิ่งจําเป็นแก่ การดำรงชีพจนน่าจะเกิด

อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก หรือไม่ทำให้ สิ่งจําเป็นแก่การดำรงชีพจนน่าจะเกิดอันตรายแก่กายหรือ
จิตใจของเด็ก หรือ ขัดขวางการเจริญและพัฒนาการของเด็กหรือเลี้ยงดูโดยมิชอบ (มาตรา 25) 

ข. มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์หรือได้รับคำแนะนําจากรัฐ และพนักงานของรัฐให้
สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ (หมวด 3 การสงเคราะห์) 

ค. ไม่ถูกแยกเด็กจากครอบครัวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยมี สิทธิที่จะไม่ให้ความยินยอม และ
กรณีท่ีต้องการแยกเด็กออกจากครอบครัว สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ศาลเยาวชนและครอบครัว (มาตรา 33) 

ง. มีหน้าที่ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็ก ที่อยู่ในความปกครองตาม
สมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่นตามมาตรฐานและพัฒนาการที่เหมาะสม (มาตรา 23) 

จ. ปกป้องและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กท่ีอยู่ในความปกครองของตน มิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะ
เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ และกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการ 
(หมวดการปฏิบัติต่อเด็ก มาตรา 28 และมาตรา 29) 

3. สิทธิหน้าที่รัฐ 
ก. มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริม

ความประพฤติเด็ก (มาตรการสงเคราะห์เด็ก หมวด 4 การคุ้มครองสวัสดิภาพ) 
ข. ต้องจัดการศึกษา ฝึกอบรม สั่งสอน บำบัดรักษา และฟ้ืน สภาพร่างกายและจิตใจ ให้

เหมาะสม ให้เหมาะสมแก่เด็ก (หมวด 6 สกา รับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิ
ภาพ สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู) 

ค. การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎที่ถือว่าเป็น เจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

4. การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
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มาตรา 23 โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงาน กิจกรรม ในการแนะแนวให้คำปรึกษา
และฝึกอบรมแก่นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง เพ่ือส่งเสริมความประพฤติท่ีเหมาะสม ความรับผิดชอบและ
ความปลอดภัย แก่นักเรียนและนักศึกษาตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขท่ีกำหนดในกระทรวง 

มาตรา 64 นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบ โรงเรียนหรือสถานศึกษาและ
ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

5. การปฏิบัติต่อเด็ก 
มาตรา 23 ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความ

ปกครอง ปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ต้อง
ไม่ตำ่กว่า มาตรฐานขั้นต่ำตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ที่อยู่ในความปกครอง
ดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตราย แก่ร่างกายหรือจิตใจ 

มาตรา 25 ผู้ปกครองต้องไม่กระทำ ดังต่อไปนี้ 
(1) ทอดทิ้งเด็กไว้ ณ สถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือ ไว้กับบุคคลที่รับจ้างเลี้ยงเด็กหรือ 
สาธารณะหรือสถานที่ใด ๆ โดยเจตนาที่จะ ไม่รับเด็กกลับคืน 
(2) ละทิ้งเด็กไว้ ณ สถานที่ใด ๆ โดยไม่จัดให้มีการป้องกัน สวัสดิภาพหรือให้การเลี้ยงดูที่

เหมาะสม 
(3) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งที่จําเป็นแก่การดำรงชีวิตหรือสุขภาพ อนามัยจนน่าจะเกิดอันตราย

แก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 
(4) ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการเจริญเติบโต 
หรือพัฒนาการของเด็ก 
(5) ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการเลี้ยงดูโดยมิชอบ 
มาตรา 26 ภายใต้บังคับบทบัญญัติ แห่งกฎหมายอ่ืน ไม่ว่าเด็ก จะยินยอมหรือไม่ห้ามให้ผู้ใด

กระทำการดังต่อไปนี้ 
(1) กระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกาย หรือจิตใจของเด็ก 
(2) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจําเป็นแก่การดำรงชีวิตหรือรักษา พยาบาลแก่เด็กท่ีอยู่ในความดูแล

ของตน จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกาย หรือจิตใจของเด็ก 
(3) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตน ไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมี

ความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด 
ถ้ากระทำความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษหรือจําคุกไม่เกินสามเดือน ปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท 

หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามกฎหมายอ่ืนที่หนักกว่า โทษตามกฎหมายนั้นการคุ้มครองเด็ก 
มาตรา 45 ห้ามมิให้เด็กซื้อหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หรือเข้าไปในที่เฉพาะเพ่ือการจําหน่ายหรือเสพ

สุราหรือบุหรี่ หากฝ่าฝืนให้พนักงานที่สอบถามเด็กเพ่ือทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและมีหนังสือแจ้งผู้ปกครอง
มาร่วมกันประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ ว่ากล่าวตักเตือนให้ทำทัณฑ์บนหรือมีข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับวิธีการและ
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ระยะเวลาในการจัดให้เด็กทำงานบริการสังคมหรือทำงาน สาธารณประโยชน์ และอาจวางข้อกําหนดให้
ผู้ปกครองต้องปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตามมาตรา 44 วรรคสอง หรือวางข้อกําหนดอื่นใด หรือป้องกัน
มิให้เด็กกระทำความผิดขึ้นอีกก็ได้ 

หากปรากฏว่าผู้ปกครองของเด็กฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ บทบัญญัติมาตรา 39 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

การว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน และจัดให้เด็กทำงานบริการสังคม หรือทำงานสาธารณะ
ประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 78 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 26 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่น หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา 79 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 27 มาตรา 50 หรือมาตรา 61 ต้อง ระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

จากมาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม รักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้ และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอำนาจแต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่
กับออกกฎกระทรวง หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ทั้งนี้ส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น 

………………………………………………… 
 
 
 

ข้อมูลจาก สำนกัปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 

พุทธศักราช 2548 
---------------- 

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 
พ.ศ. 2548” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน หรือนักศึกษา พ.ศ. 2543 
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ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อํานวยการ อธิการบดี 

หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือ สถานศึกษา หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น 
“กระทำความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษา ประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ 

ของสถานศึกษา หรือของกระทรวง ศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษา 

“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่ กระทำความผิด โดยมีความมุ่ง
หมายเพื่อการอบรมสั่งสอน 

ข้อ 5 โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำ มี 4 สถาน ดังนี้ 
(1) ว่ากล่าวตักเตือน  
(2) ทำทัณฑ์บน  
(3) ตัดคะแนนความประพฤติ  
(4) ทำกิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ข้อ 6 ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบ กลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความ

โกรธ หรือด้วยความพยาบาท โดยให้คํานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์
ประกอบ การลงโทษด้วย 

การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพ่ือเจตนาที่จะแก้นิสัย และความประพฤติไม่ดีของ
นักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สํานึกในความผิดและ กลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป 

ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่ผู้บริหารโรงเรียนหรือ สถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มี
อำนาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 

ข้อ 7 การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทำ ความผิดไม่ร้ายแรง 
ข้อ 8 การทำทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตน ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน

หรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความ ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
และเกียรติศักดิ์ ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าว ตักเตือนแล้ว แต่
ยังไม่เข็ดหลาบ 

การทำทัณฑ์บนให้ทำเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครอง มาบันทึกรับทราบความผิด
และรับรองการทำทัณฑ์บนไว้ด้วย 

ข้อ 9 การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ว่าด้วยการตัดคะแนนความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานที่กำหนด และให้ทำบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ 10 ทำกิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ในกรณีท่ีนักเรียน และนักศึกษากระทำความผิด
ที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การจดักิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
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ข้อ 11 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 
อดิศัย โพธารามิก  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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บทบาทของผู้ปกครอง 
1. ช่วยกวดขันการมาโรงเรียน ของนักเรียนให้ทันเวลาธงชาติ 7.40 น. และการกลับบ้านให้เป็นเวลา 

ถ้าปรากฏว่านักเรียนกลับบ้าน ปกติบ่อยครั้ง หรือกลับผิดเวลา โปรดแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบโดยด่วนทา 
จดหมาย หรือโทรศัพท์เพ่ือทางโรงเรียนจะได้ทราบข้อมูลและหาทางแก้ไข ต่อไป 

2. โปรดอย่าอนุญาตให้นักเรียนในความปกครองของท่านไปโรงเรียน ในวันหยุดราชการ หรือใน
วันหยุดเรียนเว้นแต่มีหนังสือขออนุญาตจากทาง โรงเรียนหรือครูอาจารย์ 

3. อย่าเชื่อคําแอบอ้าง เมื่อนักเรียนขอเงินซื้อวัสดุฝึกงานต่าง ๆ เว้นแต่มีหนังสือจากโรงเรียนแจ้งมา 
4. ในวันหยุดเรียน ควรเป็นเวลาที่นักเรียนควรจะได้พักผ่อนอยู่กับบ้าน และช่วยผู้ปกครองทำงาน

ตามสมควร ฉะนั้นโปรดอย่าอนุญาตให้นักเรียน ในความปกครองของท่านไปเที่ยวเตร่นัดหมายกับเพ่ือนบ่อย ๆ 
โดยที่ท่านไม่ ทราบว่าไปกันที่ไหนหรือไปบ้านใครเพราะอาจเป็นหนทางนําไปสู่ความเสื่อมเสีย หรือไม่ปลอดภัย
แก่นักเรียนได้ 

5. ขอได้ช่วยกวดขันและห้ามปรามหรือสอดส่อง มิให้นักเรียนใน ปกครองของท่านมีโอกาสพกอาวุธ
หรือนําสิ่งที่มีอันตราย เช่น ระเบิด วัตถุ อันตรายอื่น ๆ ติดตัวมาโรงเรียนเพราะถ้าโรงเรียนตรวจพบจะถูก
ลงโทษตาม กฎหมายกำหนด 

6. โปรดช่วยกวดขันและสอดส่องดูแลการคบเพ่ือนของนักเรียนใน ปกครองของท่านว่าสนิทกับใคร
เป็นพิเศษ เพราะอาจจะชักนําไปให้ประพฤติตน ในทางเสียหาย เช่น มีปัญหาเรื่องชู้สาว ยาเสพติด การพนัน 
และพฤติกรรม อ่ืน ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน 

7. ช่วยสอดส่องและสังเกตพฤติกรรม ที่เก่ียวกับยาเสพติดให้โทษ หากนักเรียนในปกครองของท่านมี
พฤติกรรมเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษจะมี พฤติกรรมที่น่าสงสัย เช่น มีอาการมึนซึม เหม่อ เฉื่อยชา เล็บซีด
เหลือง เวลาพูดมักจะหลบสายตา 

8. อย่าอนุญาตให้นักเรียนไปนอนค้างบ้านเพื่อน โดยนักเรียนมัก อ้างว่าไปทำการบ้านทำกิจกรรม
และขณะเดียวกันควรปรามเพ่ือนของลูก อย่าให้มา บ้านบ่อย ๆ สังเกตอาการอ่ืน ๆ ว่าผิดไปจากปกติได้โปรด
แจ้งให้ ทางโรงเรียนทราบจะได้ช่วยป้องกันและแก้ไข ก่อนที่จะสายเกินไป 

9. ช่วยกวดขันให้นักเรียนเรียนหนังสือที่บ้าน เช่น ทำการบ้าน ทบทวนบทเรียน สวดมนต์ไหว้พระ
ก่อนนอน นักเรียนคนใดอ้างว่าทำการบ้าน แล้วที่โรงเรียน หรือครูไม่ให้การบ้านแสดงว่านักเรียนคนนั้นโกหก 
พบว่า นักเรียนคนนั้นไม่เรียนและไม่สนใจเรียน 

10. ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ ของโรงเรียน หนังสือและ
อุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ให้ครบเสมอ โดยการตรวจตรา เป็นประจำ 

11. ตรวจสมุดทำงานของนักเรียนว่ามีการทำงานเป็นระเบียบ เรียบร้อยสม่ำเสมอหรือไม่ 
12. หมั่นสอบถามทางโรงเรียน จะเป็นทางจดหมายหรือโทรศัพท์ หรือการไปเยี่ยมโรงเรียนเพื่อให้ได้

ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับเด็กมากยิ่งข้ึน 
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13. ปัญหาของนักเรียนที่เกิดขึ้นหากไม่อาจแก้ไขได้ ควรปรึกษาครู ทันที มิฉะนั้นจะทำให้ปัญหา
ลุกลามแก้ไขยาก 

14. โปรดระลึกเสมอว่าการปล่อยให้นักเรียนใช้เวลาว่างโดยไม่ดูแล เด็กจะเสียคนควรให้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 

15. นักเรียนจะประสบความสำเร็จในชีวิตตามความประสงค์ของ บิดามารดาและผู้ปกครองได้ต้องมี
องค์ประกอบที่สำเร็จบางประการคือความพร้อมของเด็ก สิ่งแวดล้อม เพ่ือนนักเรียนและบุคคลภายนอกท่ี 4 
สมาคมด้วย ด้านเศรษฐกิจ การรู้จักตนเองความรับผิดชอบ ผู้คอย คือบิดา-มารดา ครู ฯลฯ 

16. กรณีผู้ปกครองย้ายที่อยู่ใหม่หรือเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์กรุณาแจ้งให้โรงเรียนทราบโดยด่วน 
เพราะโรงเรียนมีความจําเป็นจะติดต่อท่าน 

17. โรงเรียนมีโครงการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง จะมี หนังสือแจ้งไป 
18. โรงเรียนจะมีไปรษณียบัตรติดต่อกับผู้ปกครอง ดังนี้ 
- นักเรียนทำผิดระเบียบของโรงเรียน  
- แจ้งพฤติกรรมและการมาเรียนประจำเดือน  
- ยกย่องชมเชยนักเรียนทำความดี 
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แผนภูมิการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

คณะกรรมการบริหาร 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ผู้อํานวยการโรงเรียน 

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

1.งานสำนักงานกลุ่มบริหาร
ทั่วไป  
2.งานประชาสัมพันธ์  
3.งานสัมพันธ์ชุมชน  
4.งานสุขอนามัย  
5.งานอื่นๆ 
 

1. งานอาคารสถานที่  
2. งานยานพาหนะ  
3. งานโภชนาการ  
4. งานอนามัย  
5. งานโสตทัศนศึกษา  
6. งานอ่ืนๆ 

นักเรียน 
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1. งานสำนักงาน กลุ่มบริหารทั่วไป 
หัวหน้างาน  นางวนิดา ใช้คง 
หน้าที ่ 

1. งานสารบรรณภายในและภายนอก 
2. งานจัดซื้อจัดจ้าง  
3. ให้บริการแบบฟอร์มงานในกลุ่มบริหารทั่วไป  
4. บริการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่มบริหารทั่วไป  
5. สรุปผลการดําเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป  
6. จัดพิมพ์เอกสารงานแผนงาน นโยบาย กลุ่มบริหารทั่วไป 

แนวปฏิบัติ 
1. ติดต่อประสานงานกับหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
2. กรอกแบบฟอร์มเรื่องที่ขอใช้บริการ จากสำนักงานทั่วไป 

 
2. งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 

หัวหน้างาน  นายปริฉัตร  สัจจา  
หน้าที ่ 

1. วางแผน ดูแล พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมบํารุงอาคารสถานที่ 
2. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ประปา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้  
3. ติดตั้ง ดูแลระบบโทรทัศน์ โทรศัพท์ภายใน  
4. ดูแลระบบเครื่องปรับอากาศโรงเรียน  

แนวปฏิบัติ 
1. สำหรับนักเรียน เมื่อพบอาคาร หรือทรัพย์สินอื่นใดของโรงเรียน ถูกทำลายหรือชํารุด ให้รีบ

แจ้งครู หัวหน้างาน หรือครูกลุ่มบริหารทั่วไป หรือครูที่ปรึกษาทันที 
2. สำหรับครู ให้บันทึกเสนอแจ้งการปรับปรุงซ่อมแซม หรือติดต่อ กับครูหัวหน้างาน หรือ

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป 
3. งานประชาสัมพันธ์ 

หัวหน้างาน   
หน้าที ่ 

1. ประชาสัมพันธ์ภายใน และภายนอกโรงเรียน  
2. ประสานงานกิจกรรมโรงเรียนกับชุมชน สื่อมวลชน 
3. ต้อนรับ อํานวยความสะดวกผู้ปกครอง หรือผู้ที่มาติดต่อราชการ กับทางโรงเรียน  
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แนวปฏิบัติ 
1. การขอพบนักเรียนและครูของโรงเรียน 

1.1 ลงชื่อแจ้งความประสงค์ขอพบในแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ 
1.2 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประกาศให้ตามเวลาที่กำหนด  

2. การขอให้ประกาศออกเสียงตามสาย 
2.1 เขียนข้อความตามแบบที่กำหนด  
2.2 ส่งข้อความตามเวลาประกาศ  
2.3 จะประกาศช่วงเปลี่ยนคาบเรียน คือเวลา 9.20, 10.10,11.00, 12.50, 13.50, 14.40, 
15.30 และ 15.50 น. 

3. การแจ้งของหายและเก็บของได้ 
3.1 ส่งของที่เก็บได้ที่เจ้าหน้าที่ เพื่อลงบันทึกในสมุด  
3.2 ถ้าไม่มีเจ้าของมารับ จะรวบรวมติดประกาศให้ทราบทุกสิ้นเดือน  

4. การรับโทรศัพท์ภายนอก  
4.1 สำหรับนักเรียนจะบันทึกไว้ แล้วประกาศออกเสียงตามสายให้ทราบในช่วงเวลาที่
ประกาศได้ (จะไม่ตามให้มารับสาย)  
4.2 สำหรับครู และบุคคลอ่ืนๆ จะติดต่อด้วยเครื่องติดต่อภายใน 
หรือแจ้งไปยังห้องพักครูที่ครูท่านนั้นอยู่ หากติดต่อไม่ได้จะบันทึกไว้แล้ว ประกาศออกเสียง
ตามสายให้ทราบ  

5. การรับฝากของ 
5.1 ให้ผู้ฝากติดต่อบันทึกการฝากของลงในแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ 
5.2 จะประกาศแจ้งให้ทราบในช่วงเวลาตามกำหนด  

6. การขอประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้และเสียงตามสาย 
6.1 ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการอย่างน้อย 2 วัน 
6.2 เขียนข้อความท่ีต้องการประชาสัมพันธ์  

7. เสียงตามสาย 07.00-07.20 น. เปิดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง 
ประเทศไทย 07.20-07.35 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้ความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสาร 07.00 น. เปิดเพลงพระคุณที่สามและเพลงโรงเรียนในฝัน  
8. จัดทำวารสาร บ.ร. สัมพนัธ์  
9. รายงานกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน ไปยัง สพป.นม. เขต 3 
และลงใน website ของโรงเรียน 
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4. งานสัมพันธ์ชุมชน 
หัวหน้างาน   
หน้าที ่ 

จัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน ทั้งใน เรื่องการให้บริการ ข้อมูล
ข่าวสาร การร่วมกิจกรรมของชุมชน และบริการ อื่นๆ แก่สาธารณชนตามความเหมาะสมและศักยภาพของ
โรงเรียน  
แนวปฏิบัติ 

1. ติดต่อประสานงานกับหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
2. กรอกแบบฟอร์มเรื่องที่ขอใช้บริการ 

5. งานโภชนาการ 
หัวหน้างาน  นางสาวฉัตรยุพา ลาภกระโทก 
หน้าที ่ 

1. คัดเลือก และพิจารณาผู้ประกอบการร้านค้าท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ ที่กำหนด 
2. ดูแลสุขอนามัยของผู้ประกอบการร้านค้าและคุณภาพของอาหาร ตามที่โรงเรียนกำหนด 
3. จัดระเบียบการใช้โรงอาหาร ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
4. จัดบริการด้านโภชนาการ เพื่อให้นักเรียนบุคลากรได้รับการบริโภค อาหารและน้ำดื่มที่ถูกต้อง

ตามหลักโภชนาการ 
5. ให้ความรู้เรื่องโภชนาการ 
6. ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา เรื่องอาหารกลางวันและนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 

 
6. งานอนามัยโรงเรียน 

หัวหน้างาน  นางธัญสิริ ลิบลับ 
สถานที ่      ห้องพยาบาล  
หน้าที ่

1. ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพอนามัย สุขาภิบาล ในโรงเรียน 
2. จัดบริการประกันอุบัติเหตุ และบริการอ่ืน ๆ ที่จําเป็นด้านสุขภาพ เช่น บัตรประกันสุขภาพ 

แนวปฏิบัติ 
1. ด้านการใช้บริการอนามัยโรงเรียน 

1.1 ห้องพยาบาลเปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.30-16.00 น.  
1.2 บริการทำแผลสดตลอดเวลา แผลเก่าเฉพาะคาบพัก  
1.3 นักเรียนต้องการนอนพัก เจ้าหน้าที่พยาบาลจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
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1.4 ผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัว หรือแพ้ยา ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่พยาบาลทราบก่อนรับยา และไม่
อนุญาตให้รับยาแทน  
1.5 กรณีท่ีนักเรียนไม่สบายมาก เจ้าหน้าที่พยาบาลจะแจ้งให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้าน  

2. ด้านการใช้บริการประกันอุบัติเหตุ  
2.1 ในกรณีนักเรียนหรือผู้ใช้สิทธิ์เกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน เจ้าหน้าที่ และครู อนามัย
โรงเรียนจะประสานงานกับผู้ปกครอง เพื่อนําส่งต่อโรงพยาบาลตามความเหมาะสม 
2.2 ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิ์เกิดอุบัติเหตุนอกเวลาทำการ สามารถทำการรักษาพยาบาลที่
โรงพยาบาลเอกชน รัฐบาล หรือ คลินิกแพทย์แผนปัจจุบัน ภายใน 48 ชั่วโมง (วงเงินประกัน 
10,000 บาท) แล้วแจ้งการประสบอุบัติเหตุพร้อมแนะ หลักฐานการประสบอุบัติเหตุที่ห้อง
พยาบาล ดังนี้  
- ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลตัวจริง  
- ใบรับรองแพทย์ตัวจริงที่ระบุสาเหตุของอุบัติเหตุให้ชัดเจน 
 

7. งานโสตทัศนศึกษา 
หัวหน้างาน  นายณัฐกฤษ  มณีเนตร 
สถานที ่      ห้องโสตฯ 
หน้าที ่

1. บริการเทคโนโลยีด้านงานโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน 
2. บริการสถานที่ห้องโสตฯ ห้องประชุม หอประชุม โดม  
3. บริการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ 
4. บริการซ่อมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา  
 

แนวปฏิบัติ 
1. ขอใช้บริการได้ เวลา 07.30 - 16.00 น. 
2. เขียนแบบฟอร์มขอใช้สถานที่หรืออุปกรณ์โสตฯ ต่าง ๆ ล่วงหน้า 3 วัน 
3. ห้ามนําอาหาร เครื่องดื่มเข้ามาในห้องโสตฯ  
4. ช่วยรักษาความสะอาด 
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8. งานสุขอนามัยภายในโรงเรียน 
หัวหน้างาน   
หน้าที ่          

วางแผน ดูแลรักษาความสะอาด อาคารเรียน ห้องโสตทัศนศึกษา หอประชุม ลานอเนกประสงค์ 
พ้ืนที่รอบบริเวณโรงเรียน และ ห้องน้ำ ทุกอาคาร  
แนวปฏิบัติ 

1. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การรักษาความสะอาด อาคารเรียน ห้องโสตทัศนศึกษา 
หอประชุม ลานอเนกประสงค์ และห้องน้ำให้แก่นักเรียน 

2. มอบหมายงานระดมในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ตามคำสั่ง 
3. ดูแลรับผิดชอบงานรักษาความสะอาด อาคารเรียน ห้องโสต ทัศนศึกษา หอประชุม ลาน

อเนกประสงค์ และห้องน้ำ 
 

10. งานอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
หัวหน้างาน     
หน้าที ่         1. รณรงค์ - สง่เสริมการลดใช้พลังงาน  

 2. ข้อมูลการใช้พลังงาน  
 3. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
 4. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
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ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ต้องการ 
1.  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2.  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3.  กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4.  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม  
5.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6.  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เพื่อแผ่และแบ่งปัน  
7.  เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
8.  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9.  มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
     รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้ พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการ 
     เมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป  
     ตามหลักของศาสนา  
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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