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 โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี 

อกัษรย่อ ป.ภ.ส. เป็นสัญลกัษณ์แทนช่ือโรงเรียนประภสัสรวิทยาซ่ึงประกอบดว้ย

ป.ภ.ส. เขียนไขวก้นัอยู่ในสามเหล่ียมรองรองดว้ยราชพฤกษ์หมายถึงระเบียบวินยัความรู้

และคุณธรรมลอ้มรอบดว้ยวงกลมแสดงถึงเกียรติยศ แสงสว่างวิชาการท่ีมีประกายเจิดจา้

แสดงถึงความรุ่งเรืองเคียงคู่กนัเสมอไป 

 

 

มาตรฐานดี  กจิกรรมเด่น   เน้นวนัิย 

สีประจ าโรงเรียน คือ        “ สีขาวแดง ”  

                   สีขาว    หมายถึง     ความสะอาด  บริสุทธ์ิ  ความเป็นธรรม                                                                                                                     

                                  สีแดง    หมายถึง    การต่อสู้  ท่ีเขม้แขง็ และอดทนในทิศทางท่ีถูกตอ้ง  

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 

“ ดอกเฟ่ืองฟ้า” ความหมาย   ช่ือเสียง ฟุ้งเฟ่ืองทวีเกียรติ  เกรียงไกล 

ทศิทางการบริหารจัดการศึกษา 

วสัิยทัศน์ (Vision) 
 มุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีภาวะผูน้ า สู่ความเป็นสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย และยึดหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
พนัธกจิ (Mission) 
 1. พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวยั  
 2. พฒันาผูเ้รียนใหมี้ภาวะผูน้ ามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมไทย และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคส์อดคลอ้งกบั
คุณลกัษณะนิสัยประกอบการตามหลกัปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาเชิง
พื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี 
 4.พฒันาระบบบริหารการจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5. พฒันาครูใหมี้กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั พฒันาตนเองเตม็ตามศกัยภาพและเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดี 
 6. พฒันาเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างสถานศึกษาใหเ้ป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ตราโรงเรียน 

 

ปรชัญาโรงเรยีน 
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 7. พฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาและงานวจิยัใหมี้ประสิทธิภาพ  
 

 

ประกาศโรงเรียนประภัสสรวทิยา 

เร่ืองอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอืน่ 
 

เพ่ือให้เป็นตามบทบญัญติั มาตรา 32  แห่งพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550โรงเรียนประภสัสรวิทยา ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงเป็นโรงเรียน
ประเภทสามญัศึกษา และในปีการศึกษา2561 เป็นโรงเรียนท่ีนกัเรียนรับเงินอุดหนุนรายบุคคลจากกระทรวงศึกษาธิการในทุกระดบัชั้น โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการอ านวยการ ตามมติท่ีประชุมคร้ังท่ี 5 /2560 เม่ือวนัท่ี 18 เดือนมกราคม  พ.ศ.2561   โรงเรียนจึงก าหนดอตัราค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ดงัน้ี 

1. อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อภาคเรียน 
       (1) ชั้นเตรียมอนุบาล   ภาคเรียนละ 18,000  บาท   

      (2) ชั้นอนุบาล 1-3  ภาคเรียนละ 2,750  บาท   (ปีละ 5,500 บาท) 
       (3) ประถมศึกษา 1 – 3  ภาคเรียนละ 2,670  บาท   (ปีละ 5,340 บาท) 
                     (4) ประถมศึกษา 4 – 6  ภาคเรียนละ 2,670  บาท   (ปีละ 5,340 บาท) 

     (5)  มธัยมศึกษา 1 – 3  ภาคเรียนละ 2,380  บาท   (ปีละ 4,760 บาท) 
       2.  อตัราค่าธรรมเนียมอืน่(บาท) 

รายการ ระดบัการศึกษา 

อนุบาล 1-3 ประถม 1-3 ประถม 4-6 มธัยม 1-3 

ค่าเรียนภาษาต่างประเทศ (ต่อภาคเรียน) 
ค่าบ ารุงสระวา่ยน ้ า (ต่อภาคเรียน) 
ค่าอาหาร (ต่อภาคเรียน) 
ค่าวสัดุ/อุปกรณ์ตลอดปี 
ค่าส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนตลอดปี 
ค่าบ ารุงศูนยก์ารเรียนรู้ตลอดปี 
เงินประกนัอุบติัเหตุตลอดปี 

2,000 
600 
2,500 
2,100 
1,500 
1,000 
500 

2,000 
600 
2,500 
1,300 
2,000 
1,000 
500 

2,000 
600 

- 
1,400 
2,000 
1,000 
500 

2,000 
600 

- 
2,600 
2,000 
1,000 
500 

รวม 10,200 9,900 7,500 8,700 

3.  เงือ่นไขการคนืเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอืน่ 
โรงเรียนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนให้ผูป้กครองและ/หรือนกัเรียนในกรณี ดงัต่อไปน้ี 

 3.1 กรณีท่ีโรงเรียนเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนจากนักเรียนท่ีเรียนอยู่แล้วไวก่้อนเปิดภาคเรียน หากผูป้กครองและ/หรือ
นกัเรียนประสงคล์าออกก่อนเปิดภาคเรียน ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั โรงเรียนจะคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเรียกเก็บให้ผูป้กครองนกัเรียน
พร้อมทั้งออกหลกัฐานแสดงผลการเรียนให้ผูป้กครองนกัเรียนภายใน 7วนั นบัแต่วนัท่ีขอลาออก 
 3.2 กรณีท่ีโรงเรียนเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนจากนกัเรียน ท่ีมาเขา้เรียนใหม่ไวแ้ลว้ หากผูป้กครองและ/หรือนกัเรียนประสงค์
ลาออกภายใน7วนัท าการหลงัจากเปิดภาคเรียนโรงเรียนจะคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ช้บริการให้ผูป้กครองนกัเรียน 
พร้อมทั้งคืนหลกัฐานต่างๆ ให้ผูป้กครองนกัเรียนในวนัท่ีขอลาออก 

ทั้งน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

                  ประกาศ ณ วนัท่ี  25 มกราคม 2561 

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

              นางสาวอุไรวรรณ   ตนัประภสัร์ 

           ผูรั้บใบอนุญาต 
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ประกาศโรงเรียนประภัสสรวทิยา 

เร่ือง  การด าเนินการให้เงนิอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  เคร่ืองแบบนักเรียนและกจิกรรมพฒันาคุณภาพ

ผู้เรียนตามมตคิณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม  ๔ ฝ่าย 

 ตามท่ีโรงเรียนไดรั้บการจดัสรรเงินงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนเป็นค่าหนังสือเรียน  อุปกรณ์เรียน  

เคร่ืองแบบนกัเรียน  และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนส าหรับนกัเรียนท่ีเรียนอยู่ในแต่ละระดบัการศึกษา  ตามรายการและอตัรา

ดงัต่อไปน้ี 

๑.ค่าหนงัสือเรียน  นกัเรียนในแต่ละชั้นเรียนมีสิทธ์ิไดรั้บเงินอุดหนุน ดงัน้ี 

 ชั้นอนุบาลปีท่ี ๑-๓  ๒๐๐.๐๐   บาท/คน/ปี 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑  ๖๒๕.๐๐    บาท/คน/ปี 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒  ๖๑๙.๐๐    บาท/คน/ปี 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓  ๖๒๒.๐๐   บาท/คน/ปี 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔  ๖๗๓.๐๐    บาท/คน/ปี 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕  ๘๐๖.๐๐    บาท/คน/ปี 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖  ๘๑๘.๐๐    บาท/คน/ปี 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๑  ๗๖๔.๐๐    บาท/คน/ปี 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๒  ๘๗๗.๐๐    บาท/คน/ปี 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๓  ๙๔๙.๐๐    บาท/คน/ปี 

๒.ค่าอุปกรณ์การเรียน  นกัเรียนในแต่ละระดบัมีสิทธ์ิไดรั้บเงินอุดหนุน  ดงัน้ี 

ระดบัก่อนประถมศึกษา    ๑๐๐.๐๐   บาท/คน/ภาคเรียน 

ระดบัประถมศึกษา  ๑๙๕.๐๐   บาท/คน/ภาคเรียน 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ๒๑๐.๐๐   บาท/คน/ภาคเรียน 

๓.ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน  นกัเรียนในแต่ละระดบัมีสิทธ์ิไดรั้บเงินอุดหนุน  ดงัน้ี 

ระดบัก่อนประถมศึกษา    ๓๐๐.๐๐   บาท/คน/ปี 

ระดบัประถมศึกษา  ๓๖๐.๐๐   บาท/คน/ปี   

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ๔๕๐.๐๐  บาท/คน/ปี 

๔.ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  นกัเรียนในแต่ละระดบัมีสิทธ์ิไดรั้บเงินอุดหนุน  ดงัน้ี 

ระดบัก่อนประถมศึกษา    ๒๑๕.๐๐  บาท/คน/ภาคเรียน 

ระดบัประถมศึกษา  ๒๔๐.๐๐  บาท/คน/ภาคเรียน 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ๔๔๐.๐๐   บาท/คน/ภาคเรียน 
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อาศยัอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการก าหนดมาตรการช่วยเหลือนกัเรียน  ในโรงเรียนเอกชนเป็น

เงินอุดหนุนค่าหนงัสือเรียนอุปกรณ์การเรียน  เคร่ืองแบบนกัเรียน และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน พ.ศ.๒๕๕๒   

ขอ้ ๕  โรงเรียนจึงไดป้ระชุมคณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม ๔ ฝ่าย เม่ือวนัท่ี  ๒๓กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ เพ่ือใหท่ี้ประชุม

พิจารณาด าเนินการก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการรับเงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน  ค่า

เคร่ืองแบบนกัเรียน  และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  ส าหรับนกัเรียนท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บเงินอุดหนุน  โดยค านึงถึงประโยชน์ของ

นกัเรียนอยา่งเหมาะสม  เป็นธรรมและโปร่งใส และท่ีประชุมไดมี้มติใหด้ าเนินการเพ่ือใชจ่้ายในเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

๑. การจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าหนงัสือเรียน  ใหด้ าเนินการดงัน้ี 

หนงัสือเรียนส าหรับนกัเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ท่ีจดัซ้ือ โดยเงินอุดหนุนเป็นค่าหนงัสือ 

๒.การจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ใหด้ าเนินการดงัน้ี 

การด าเนินการในรายการน้ี  ท่ีประชุมเห็นว่า การด าเนินการจะตอ้งเป็นการด าเนินการท่ีเป็นประโยชน์ไม่สร้างปัญหา

ใหก้บัผูป้กครองและนกัเรียน  อนัอาจจะมีผลกระทบต่อการเรียนของนกัเรียน ท่ีประชุมจึงเห็นควรใหด้ าเนินการ  หกัลดจากค่า

วสัดุ/อุปกรณ์ตลอดปี ซ่ึงเป็นค่าธรรมเนียมอ่ืนของโรงเรียน  ตามจ านวนเงินอุดหนุนท่ีไดรั้บ แลว้จึงเรียกเก็บส่วนท่ีเหลือจาก

ผูป้กครองตามประกาศ เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืน  พร้อมการลงช่ือรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์ตามแบบท่ี

โรงเรียนก าหนดเพ่ือเป็นหลกัฐานการรับเงิน 

๓. การจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน  ใหด้ าเนินการดงัน้ี 

การด าเนินการในรายการน้ี  ท่ีประชุมเห็นว่า  การด าเนินการใดจะเป็นการด าเนินการท่ีเป็นประโยชน์ท่ีเหมาะสมแก่

ผูเ้รียน  ไม่สร้างปัญหาให้กบัผูป้กครองและนักเรียนอนัอาจจะมีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน  ท่ีประชุมจึงเห็นควรให้

ด าเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน  ค่าเคร่ืองแบบให้แก่ผูป้กครอง/นักเรียน  เม่ือไดรั้บหลกัฐานการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน

ตามท่ีคณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม ๔ ฝ่ายก าหนด  โดยใหผู้ป้กครองน าคูปองค่าเคร่ืองแบบนกัเรียนไปรับเคร่ืองแบบ

นกัเรียนท่ีสหกรณ์โรงเรียนพร้อมลงช่ือวนัรับเงินอุดหนุนค่าเคร่ืองแบบ  ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนดเพ่ือเป็นหลกัฐานการรับเงิน 

๔.การจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  ใหด้ าเนินการดงัน้ี 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้  ใหน้ าเงินดงักล่าวไปด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้ง ๔ ดา้น คือ ดา้นวิชาการ ดา้นคุณธรรม  

ดา้นการทศันศึกษา  ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามโครงการและแผนงานของโรงเรียนจึงประกาศแจง้ผูป้กครอง  

นกัเรียน  ไดรั้บทราบวิธีการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้โดยทัว่กนั 

  ประกาศ  ณ วนัท่ี  ๒๕  เดือน เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

ลงนาม................................................... 

นางสาวอุไรวรรณ   ตนัประภสัร์ 

          ผูรั้บใบอนุญาต 
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วธิีการช าระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน 
สามารถเลือกช าระเงินได ้ 2  ช่องทาง    คือ   
1. ช าระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เป็นเงินสดไดท่ี้ ส านกังานธุรการ งานการเงิน 
2. ช าระค่าธรรมเนียมการเรียนผา่นเคาน์เตอร์ธนาคาร 

-  ธนาคารกรุงไทย บญัชีออมทรัพย ์สาขาชลบุรี ช่ือบญัชี โรงเรียนประภสัสรวทิยา เลขท่ีบญัชี 207-1-41247-8 
กรณีช าระผ่านธนาคาร : ผูป้กครองด าเนินการส่งแฟกซ์ (Fax.) ใบน าฝากเงินมาท่ี  หมายเลข     0-3878-3314 

พร้อมระบุช่ือ นามสกุล และชั้นเรียนของนกัเรียน เพื่อใหง้านการเงินออกใบเสร็จรับเงิน 
 
 

 

พื้นท่ี เส้นทาง 

1 รอบบริเวณโรงเรียน,เมืองใหม่,หมูบา้นริมทะเล, อบต.หว้ยกะปิ,สารพดัช่าง,วดับางเป้ง,ชลชาย ตึก

น ้า,บางแสน,หนองมนบางแสนทาวเวอร์,หมู่บา้นคนัทร่ี,หลงัวดัทา้ยดอน,โรงพยาบาลชลบุรี,หนอง

ขา้งคอก, ซากพดูซา, เมืองใหม่,หาดวอน,หลงั ม.บูรพา,แหลมแท่น,วงัมุขแลน,คลองน ้าเหมน็,บาโค

น่ี, เล่ียงเมืองหนองมน 

2 บางทรายค่ายนวมินทร์, ค่ายปืนใหญ่,โคง้ลูกทุ่ง,ม.มณีแกว้ 

3 ศรีพะโล, วดัอุ่ตะเพา, วดัทอ้งคุง้,/ นรานุบาล,บางพระ,ม.แฟมิล่ีแลนด,์ คาซาลูน่า, ไร่ไหหล า 

4 นาพร้าว , ห้วยกุ่ม , เขาเขียว , หว้ยกรุ,สวนผเีส้ือ , หว้ยกุ่ม 

 

 
 

1. กรอกระเบียบค าร้องขอใชบ้ริการ พร้อมทั้งระบุแผนท่ีอยา่งละเอียด 

2. กรณีช าระค่าบริการรถรับ-ส่งรายเดือน ของโรงเรียนก่อนรับบริการก าหนดช าระไม่เกนิวนัที ่5 ของเดอืนตามระเบียบของ
การลงทะเบียนหากช าระช้ากว่าก าหนดเกนิ 15 วนั โรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิการให้บริการรถโรงเรียน 

3. กรณีช าระค่ารถเป็นรายเทอมแบ่งจ่ายได ้2 งวด วนัท่ี 3-30 เม.ย. 2561 (งวด1) และวนัท่ี 1-25 พ.ค.2561 (งวดท่ี 2)  หากเลย
จากก าหนดการช าระทางโรงเรียนขอปรับอตัราเป็นรายเดือน 

4. กรณแีจ้งยกเลกิ หรือเปล่ียนแปลงการใชบ้ริการผูข้อใชบ้ริการรถจะตอ้งช าระค่าบริการจนถึงวนัท่ีขอเปล่ียนแปลงหรือ
ยกเลิกบริการรถรับ-ส่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามท่ีโรงเรียนก าหนดหากมไิด้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจะถือคดิค่าบริการรถ
รับ-ส่งในเดอืนนั้น 

หมายเหต ุกรณีพ้ืนท่ีนอกเขตเสน้ทางท่ีก าหนดค่าบริการข้ึนอยูก่บัจ านวนผูใ้ชบ้ริการของรถแต่ละคนั 

การบรหิารงานธรุการการเงนิ 

งานบรกิารรถรบั-สง่โรงเรยีนประภสัสรวทิยา 

 

ระเบยีบการใชบ้รกิารรถรบั-ส่ง 
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การประกนัอบัุติเหตุนักเรียน 

 ทางโรงเรียนไดด้ าเนินการจดัท าประกนัอุบติัเหตุแบบมีบตัร (CARE CARD) ให้กบันกัเรียนทุกคนซ่ึงนกัเรียน

จะไดรั้บความคุม้ครองตลอด 24 ชัว่โมงในการเขา้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลคู่สัญญาโดยมีรายละเอียดความ

คุม้ครองและเง่ือนไขการรับประกนัภยัอุบติัเหตุส าหรับนกัเรียน ดงัน้ี 
 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง ทุนประกนั 

เสียชีวติเน่ืองจากอุบติัเหตุทัว่ไป สูญเสียอวยัวะ และสายตา 70,000 

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 70,000 

ฆาตกรรม และลอบท าร้าย 70,000 

ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 7,000 

กรณีมบีัตรประกนัอุบตัเิหตุ (CARE CARD) 

1. บตัรประกนัอุบติัเหตุ (CARE CARD) 
2. บตัรประจ าตวันกัเรียน หรือ บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ สูติบตัร 

กรณีไม่ได้แสดงบัตรให้ผู้ปกครองส ารองเงนิจ่ายก่อน และเตรียมเอกสารหลกัฐานทีข่อเบิกค่ารักษาพยาบาลดงันี ้

 1.ใบเสร็จรับเงิน (ฉบบัจริง) 

 2.ใบรับรองแพทย ์(ฉบบัจริง) 

3.ติดต่อขอรับผลประโยชน์กรณีค่ารักษาพยาบาลท่ีงานธุรการ 

กรณีเสียชีวติ 

 1.ส าเนาใบชนัสูตรพลิกศพ  (รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยหน่วยงานท่ีออกให)้ 

 2.ส าเนาใบรับรองการเสียชีวติ  (รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยหน่วยงานท่ีออกให)้ 

 3.ส าเนาใบแจง้ความ  (รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยหน่วยงานท่ีออกให)้ 

 4.ส าเนาใบมรณะบตัร (รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยหน่วยงานท่ีออกให)้ 

 5.ส าเนาทะเบียนบา้น  ส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้สียชีวติและผูรั้บประโยชน์ (รับรองส าเนา โดยผูรั้บประโยชน์) 

สามารถติดต่อยืน่เอกสารขอรับเงินประกนัอุบติัเหตุ  ไดท่ี้ส านกังานธุรการ  กบันางสาวอรัญญา  สิงห์เกิด และ 

 นางสาวจินตนา  เปียขนุทด หรือติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศพัท ์038-276891-4 ต่อ 186 และ 086-3051-043 
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1. หลกัสูตรโรงเรียนประภัสสรวทิยา 

 ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนประกาศใชห้ลกัสูตรการเรียนการสอน ดงัน้ี 

   การศึกษาระดบัปฐมวยั ( ชั้นอนุบาลปีท่ี 1 – 3)    ใช ้หลกัสูตรปฐมวยั  พุทธศกัราช  2560 

   การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ระดับประถมศึกษา  (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6) และระดับมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   1-3)  ใช้หลักสูตร

สถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  (ฉบบัปรับปรุง 2560 ) 

   หลักสูตรเสริมภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนจดัหลกัสูตรเสริมเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครอง  ชุมชน และ

สภาพสงัคมในปัจจุบนั โดยเฉพาะการเสริมภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาองักฤษ และภาษาจนี 

1)  หลักสูตรส่งเสริมสามภาษา  (Mini   English & Chinese Program :  MEC)   ชั้นอนุบาล และ ชั้นประถมศึกษา บูรณาการ

เรียนวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นฐาน นอกเหนือจากการเรียนเน้ือหาดว้ยภาษาไทย และ

เพ่ิมชัว่โมงการเรียนภาษาองักฤษ กบัครูต่างชาติ มากกว่าหลกัสูตรปกติ เพ่ือให้นกัเรียนไดคุ้น้เคยกบัค าศพัท์ ประโยชน์ ท่ีใชใ้น

วิชาดงักล่าว เป็นพ้ืนฐานท่ีดี ในการเรียนต่อระดับสูงข้ึนไปและการประกอบอาชีพ และพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 ด้วยการใช้

ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัอยา่งคุน้เคย  

2)  หลักสูตรเสริมภาษาเข้มข้น (Intensive English &Chinese Program : IEC)   ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา โดยเรียนเสริม

ภาษากบัครูชาวต่างชาติ ภาษาองักฤษเพ่ิมเป็น 8 คาบ/สัปดาห์ และภาษาจีนเพ่ิม  2 คาบ/สปัดาห์เนน้การอ่าน ออกเสียง (Phonics) และ

ทกัษะการฟัง พดูส่ือสาร ต่างๆ ดว้ยกิจกรรมท่ีสนุกสนาน 

3)  หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English:  IE)   ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา โดยเรียนภาษาองักฤษเสริมกบั

ครูชาวต่างชาติ เพ่ิมอีก   สัปดาห์ละ 2 คาบ เน้นการอ่าน ออกเสียง (Phonics) และทกัษะการฟัง พูดส่ือสาร ต่างๆ ดว้ยกิจกรรมท่ี

สนุกสนาน 

หลกัสูตรบูรณาการสะเตม็ศึกษา(STEM EDUCATION)  

สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจดัการศึกษาท่ีบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม 

เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเนน้การน าความรู้ไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพฒันากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ท่ี

เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการท างาน ช่วยนกัเรียนสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กบัชีวิตจริงและการ

ท างาน  การจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีไม่เนน้เพียงการ ท่องจ าทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเขา้ใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบติัให้เห็นจริง ควบคู่กบัการพฒันาทกัษะการคิดตั้ง

ค าถาม  แกปั้ญหาและการหาขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้คน้พบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถน าขอ้คน้พบนั้นไปใชห้รือบูรณาการกบั

ชีวิตประจ าวนัได ้

STEM education is an integrated approach to teaching and learning. 

It brings together science, technology, engineering and mathematics emphasizing the 

application of the knowledge gained to real life problem solving and to developing a 

process or a new product for the benefits of life and work. 

การบรหิารหลกัสตูรและงานวชิาการ 
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โรงเรียนประภสัสรวทิยา ไดจ้ดัให้นกัเรียนไดท้  ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้นวทางสะเตม็ศึกษา ของสถาบนัส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) มาจดัประสบการณ์ให้นักเรียนตั้งแต่ระดบัอนุบาล ประถมศึกษา และ

มธัยมศึกษา ทุกสัปดาห์ เพื่อพฒันาทกัษะผูเ้รียนได้แก่ทกัษะชีวิตและอาชีพ ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะ

ทางดา้นสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลย ีใหมี้ความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การจัดแผนการเรียนรู้  ครอบคลุม  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยจัดวิชาพ้ืนฐาน 9 วิชา  ( 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และวิชา

ประวติัศาสตร์)  จดัวิชาเพ่ิมเติมใหน้กัเรียนทุกคนเรียนในระดบัประถมศึกษา และใหเ้ลือกเรียนในระดบัมธัยมศึกษา  

รายวิชาพืน้ฐาน  8  กลุ่มสาระประกอบดว้ย  วิชาภาษาไทย,  สุขศึกษาและพลศึกษา, คณิตศาสตร์,  สังคมศึกษา  ศาสนาและ

วฒันธรรม,  ประวติัศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์,  การงานอาชีพและเทคโนโลยี,  ศิลปะ  และ   ภาษาต่างประเทศ  

รายวชิาเพิม่เตมิ     จดัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของ ชุมชน   แนวโนม้การพฒันาประเทศโดยเฉพาะการเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษ

ท่ี 21และบูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทกัษะอาชีพ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  จดัใหผู้เ้รียนทุกช่วงชั้น  แบ่งเป็น  3  ลกัษณะ   

 3.1   กจิกรรมแนะแนว  จดัคาบโฮมรูม/แนะแนวหรือ การเสริมกิจกรรมแนะแนวในกิจกรรมลกูเสือ เพ่ือแนะแนวทั้ง

ดา้นทกัษะวิชาการในการซ่อมเสริมพฒันาผูเ้รียน   ดา้นทกัษะชีวิต และการพฒันาตนสู่โลกอาชีพ   โดยครูประจ าชั้น/ครูแนะ

แนว 

3.2   กจิกรรมนักเรียน   ประกอบดว้ย 

         -   กิจกรรมลกูเสือ   จดัใหส้ าหรับนกัเรียนทุกคน   

         -   กิจกรรมชุมนุม  เปิดใหน้กัเรียนเลือกตามความถนดัและความสนใจทั้งชุมนุมทางวิชาการ   ชุมนุมพฒันา

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ชุมนุมพฒันาทกัษะอาชีพ 

 3.3  กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ จดัใหน้กัเรียนทุกคนท ากิจกรรมทั้งในโรงเรียน ท่ีบา้น และในชุมชน 

เป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีและมีภาวะผูน้ า ดว้ยการส่งเสริม กิจกรรมผูน้ าท าดี, โครงการ 5 ส , 

กิจกรรมจิตอาสา และจิตสาธารณะ ต่างๆ 
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โครงสร้างเวลาเรียน   ปีการศึกษา  2561 

รายวิชา  / กิจกรรม 
เวลาเรียน  ( คาบ  / สัปดาห์) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
วิชาพื้นฐาน   8 กลุ่มสาระฯ          
 ภาษาไทย 200 200 200 200 200 200 120 120 120 
คณิตศาสตร ์ 200 200 200 200 200 200 160 120 120 
 วิทยาศาสตร ์ 80 80 80 120 120 120 120 120 120 
สังคมศึกษาฯ 80 80 80 80 80 80 120 120 120 
 ประวัติศาสตร ์ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40 80 80 80 
ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 40 40 40 40 80 80 
 ภาษาอังกฤษ 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรยีน 8 กลุ่มสาระ 840 840 840 880 880 880 880 880 880 
วิชาเพิ่มเติม          
ระดับประถมศึกษา          
คณิตศาสตรเ์สริม 40 40 40 40 40 40    
 วิทยาการค านวณ 40 - - 40 - -    
 ภาษาอังกฤษเสริม 40 40 40 40 40 40    
ภาษาจีนเบื้องต้น 40 40 40 40 40 40    
หน้าท่ีพลเมือง 40 40 40 40 40 40    
 STEM/ โครงงาน 80 80 80 80 80 80    
 ทักษะอาชีพ - - - 40 40 40    
 ดนตร ี 40 40 40 40 40 40    
 ว่ายน้ า 40 40 40 40 40 40    
 Computer - 40 40 - 40 40    
 การอ่านเสรมิ 40 40 40 40 40 40    

รวมเวลาเรยีนวิชาเพิ่มเตมิ 400 400 400 440 440 440    
ระดับมัธยมศึกษา          
1)   เพิ่มเติมบังคับ          320 320 320 
        *  คณิตศาสตร์เสริม       - 80 80 
        *  วิทยาการค านวณ       40 - - 
        *   ภาษาอังกฤษเสริม             80 40 40 
        *   หน้าท่ีพลเมือง             40 40 40 
        *   STEM /โครงงาน       80 80 80 
        *   ทักษะอาชีพ       80 80 80 
   2)   เพิ่มเติมเลือก            80 80 80 
        *   สนุกกับโครงงาน
วิทยาศาสตร์   
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        *   ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์          
        *   วิทยาศาสตร์กับความงาม             
        *   โลกท้ังระบบ                
        *   เชื้อเพลิงเพ่ือการคมนาคม              
        *   พลังงานหมุนเวียน          
        *   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร          
        *   คอมพิวเตอร์เสริม           
        *   คหกรรม          
        *   ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม          

รวมเวลาเรยีนวิชาเพิ่มเตมิ       400 400 400 
เวลากิจกรรม 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
โฮมรูม/แนะแนว 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
ลูกเสือ/ เนตรนาร ี 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
ชุมนุม 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาทั้งหมด 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,400 1,400 1,400 
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MEC Structure for Primary Level 2018 

Learning Area/Activities 
P 1-3 P 4-6 

Period(s)/wk. Period(s)/wk. 
Core Subjects 23 23 

Thai Language 5 4 
Mathematics 5 4 
Science 2 2 
Social Study + History + Citizenship 2 3 
Health / Physical Education 2 2 
Art /  Music / Acting art 1 2 
Occupations and Technology 1 1 
English -My First English Adventure (MFEA) 5 5 

Additional Subject 8 8 
Project-Based Learning : Math- Science 4 4 
Chinese 2 2 
Computer 1 1 
STEM Study 2 2 

Student Development Activities   
Club  2 2 
Boy scout / Girl – guide 1 1 

Total 35 35 

IEC Structure for Secondary Level 2018 

 

Learning Area/Activities 
IEC 1 IEC 2 

Period(s)/wk. Period(s)/wk. 
Core Subjects 23 22 

Thai Language 3 3 
Mathematics 4 3 
Science 3 3 
Social Study + History + Citizenship 4 4 
Health / Physical Education 2 2 
Art /  Music / Acting art 2 2 
Occupations and Technology 2 2 
English 3 3 

Additional Subject 9 10 
English for Professional skills 3 3 
English Mate 2 1 
Mathematics2 - 2 
Chinese  2 2 
STEM Study 2 2 

Student Development Activities 3 3 
Club 2 2 
Boy scout / Girl – guide 1 1 

Total 35 35 
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2.  การจดัการเรียนรู้ 

การจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน   เนน้กิจกรรมการเรียนรู้  โดยจดักิจกรรมอย่างหลากหลาย  พฒันาทกัษะ

กระบวนการ  และความคิดสร้างสรรค ์  เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและพลโลก    ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้

ครบทั้ง   8   กลุ่มสาระการเรียนรู้    พฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ตอบสนองความสามารถ   ความถนดั  และความสนใจ

ของนักเรียน  สามารถสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานจากการเรียนรู้ของตนเองไดอ้ย่างภาคภูมิใจ น าวิธีการเรียนรู้ด้วย

โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม (STEM) มาใชใ้น

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ใหน้กัเรียนสามารถประยกุต์ความรู้มาแกปั้ญหาไดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั โดยยึดหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างคุณลกัษณะใหผู้เ้รียนมีภาวะผูน้ า เป็นพลเมืองดีของสงัคม  โดยเนน้ใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วม

ในการจดัการเรียนรู้และประเมินผลงานของนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ  และก าหนดพบผูป้กครองเพ่ือรายงานความกา้วหนา้ของ

นกัเรียน  1 คร้ัง ต่อภาคเรียน   

 

3.  การวดัและประเมนิผลการเรียน       

องค์ประกอบของการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ก าหนดจุดหมาย สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน และ

มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีด

ความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก  ก าหนดใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดัท่ีก าหนดในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  มีความสามารถดา้นการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์และเข้าร่วม

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้มีองคป์ระกอบต่างๆ ดงัแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั

การเรียนรู้             

ใน ๘ กลุ่มสาระ๘  

กลุ่มสาระ 

การอ่าน   

คดิวเิคราะห์และเขียน 

คุณลกัษณะ           

อนัพึงประสงค ์

กจิกรรม 

พฒันาผู้เรียน 

คุณภาพผู้เรียน 
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 ระเบียบการประเมนิผลของโรงเรียน    ก าหนดการวดัและประเมินผลเป็น   4  ส่วน ดงัน้ี 

 1.   การประเมินผลการเรียน   8   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 2.   การประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ 

 3.   การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 4.   การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 โดยนกัเรียนตอ้งมีผลการประเมินผา่นครบทั้ง  4   ส่วน    

 การตดัสินให้ระดบัผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้   ก าหนดระดบัผลการเรียน    8  ระดบัตามช่วงคะแนนดงัน้ี 

 4 = คะแนนร้อยละ 80 – 100  = ดีเยี่ยม 

 3.5 = คะแนนร้อยละ    75- 79  = ดีมาก 

 3 = คะแนนร้อยละ 70-74  = ดี 

 2.5 = คะแนนร้อยละ 65 – 69  = ค่อนขา้งดี 

 2 = คะแนนร้อยละ 60 – 64  = น่าพอใจ 

 1.5 = คะแนนร้อยละ 55 – 59  = พอใช ้

 1 = คะแนนร้อยละ 50 – 54  = ผา่นเกณฑข์ั้นต ่า 

 0 = คะแนนร้อยละ  0 – 49  = ไม่ผา่นเกณฑป์ระเมิน 

 ร = รอการตดัสินหรือยงัตดัสินไม่ได ้

    ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการตดัสินผลการเรียน  “0”   จะตอ้งซ่อมเสริม  ถา้ซ่อมเสริมครบ 2 คร้ัง  แลว้ยงัไม่ผา่นผูเ้รียนตอ้งเรียน

ซ ้ารายวิชา  

  ผูเ้รียนท่ีมีเวลาเรียนต ่ากว่าร้อยละ  80  ของเวลาเรียนตลอดรายวิชาตอ้งเรียนซ ้ารายวิชา 

 

   การประเมนิการอ่าน  คิดวเิคราะห์  และการเขียน 

 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  เป็นการประเมินศกัยภาพของผูเ้รียนในการอ่าน   การฟัง การดูและการ
รับรู้  จากหนงัสือ เอกสารและส่ือต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  แลว้น ามาคิดวิเคราะห์เน้ือหาสาระท่ีน าไปสู่การแสดงความคิดเห็น  
การสังเคราะห์สร้างสรรคใ์นเร่ืองต่างๆ และถ่ายทอดความคิดนั้นดว้ยการเขียนซ่ึงสะทอ้นถึงสติปัญญา ความรู้ ความเขา้ใจ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและสร้างสรรค์จินตนาการอย่างเหมาะสมและมีคุณค่าแก่ตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติ พร้อมดว้ยประสบการณ์ และทกัษะในการเขียนท่ีมีส านวนภาษาถูกตอ้ง  มีเหตุผลและล าดบัขั้นตอนในการ
น าเสนอ  สามารถสร้างความเขา้ใจแก่ผูอ่้านไดอ้ย่างชดัเจนตามระดบัความสามารถในแต่ละระดบัชั้น  การประเมินการอ่าน     
คิดวิเคราะห์และเขียน สรุปผลเป็นรายปี/รายภาค เพ่ือวินิจฉยัและใชเ้ป็นขอ้มูลเพ่ือประเมินการเล่ือน   ชั้นเรียนและการจบ
การศึกษาระดบัต่างๆ 
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การอ่านคิดวเิคราะห์และเขียนเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง 

          อ่าน       หนงัสือเอกสารวิทย ุโทรทศัน์ ส่ือต่างๆฯลฯ 

       (รับสาร)    แลว้สรุปเป็นความรู้ความเขา้ใจของตนเอง 

         วิเคราะห์สังเคราะห์หาเหตุผลแกปั้ญหา 

         และสร้างสรรค ์

        เขียน       ถ่ายทอดความรู้ความคิดส่ือสารใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 

      (สื่อสาร)   

 -   ครูทุกรายวิชามีหนา้ท่ีประเมินตามตวัช้ีวดัของเกณฑ ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนในแต่ละ

หน่วยการเรียน 

-   การตดัสินผลก าหนดเป็น  4 ระดบั 

 ดีเยี่ยม   ดี   ผา่น   ไม่ผา่น 

     ผูท่ี้ไดรั้บผลการประเมินไม่ผา่น   ตอ้งซ่อมเสริมใหผ้า่นจึงจะไดรั้บการพิจารณาจบช่วงชั้น 

 

การประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช 2551 และ

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดเพ่ิมเติม เป็นการประเมินรายคุณลกัษณะแลว้รวบรวมผลการประเมินจากผูป้ระเมินทุกฝ่ายน ามา

พิจารณาสรุปผลเป็นรายปี/รายภาค เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูประเมิน การเล่ือนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดบัต่างๆดงัแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ   แสดงองค์ประกอบการวดัและประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

คิดวิเคราะห์ 

คุณลักษณะ  

อันพงึ

ประสงค์ 

รักชาต ิศาสน์ 

กษัตริย์ 

ซื่อสัตย์

สุจริต

 

 รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

มีวินัย 

ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง

พอเพียง 

มุ่งมั่นใน

การท างาน 

รัก

ความ 

เป็น

ไทย 

มีจิตสาธารณะ 
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 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์หมายถึงลกัษณะท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนอนัเป็นคุณลกัษณะ ท่ีสงัคมตอ้งการ  ใน

ดา้นคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม จิตส านึก สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพล

โลก ตามท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดซ่ึง มีอยู ่ ๘  คุณลกัษณะ  ครูทุกคนและบุคคลท่ีโรงเรียนก าหนดมี

หนา้ท่ีประเมินโดยสรุปผลการประเมินภาคเรียนละ  1   คร้ัง  เป็นระดบัคุณภาพ  4 ระดบั  ดงัน้ี    

    ดีเยี่ยม      ดี  ผา่น  ไม่ผา่น 

ผูท่ี้ไดรั้บการประเมินไม่ผา่นจะตอ้งซ่อมเสริมใหไ้ดรั้บผล  “ผา่น”  จึงจะไดรั้บพิจารณาใหจ้บช่วงชั้น 

 

 

เกณฑ์การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

1.  ระดบัประถมศึกษา 
 การตดัสินผลการเรียน 
  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ ไดก้ าหนดโครงสร้าง เวลาเรียน  มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตวัช้ีวดั  การอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ท่ีสถานศึกษาตอ้งจดัใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรู้  มีคุณภาพเตม็ตามศกัยภาพและใหส้ถานศึกษาก าหนดหลกัเกณฑก์ารวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อตดัสินผลการ
เรียนของผูเ้รียน ดงัน้ี 

 1)  ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
 2)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดั และผา่นตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 
 3)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวชิา 

 4)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินและมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด ในการอ่าน คิดวเิคราะห์และ
เขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ผู้เรียนทีจ่ะได้รับการอนุมตัใิห้เลือ่นช้ัน   ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. ไดรั้บการตดัสินผลการเรียนรายวชิาพ้ืนฐาน  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และรายวชิาเพ่ิมเติม ผา่นเกณฑท่ี์โรงเรียนก าหนด  
2. ไดร้ะดบัผลการเรียนไม่ต ่ากวา่ 1  ในรายวชิาพ้ืนฐานทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และไดร้ะดบัผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษา

นั้น ไม่ต ่ากวา่ 1.00 
3. ผา่นการประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามเกณฑป์ระเมินท่ีโรงเรียนก าหนด 
4. ผา่นการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์  และเขียนส่ือความตามเกณฑป์ระเมินท่ีโรงเรียนก าหนด 
5. ผา่นการประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตามเกณฑป์ระเมินท่ีโรงเรียนก าหนด 

2. ระดบัมธัยมศึกษา เกณฑ์การจบระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 
1. เรียนรายวชิาพ้ืนฐานและวชิาเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวชิาพ้ืนฐาน 66  หน่วยกิต  และรายวชิาเพ่ิมเติม ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2. ไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  77   หน่วยกิต   เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66   หน่วยกิต   และรายวชิาเพ่ิมเติม ตามท่ี

สถานศึกษาก าหนดและไม่นอ้ยกวา่ 11 หน่วยกิต 
3. มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์ และเขียน  ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ีโรงเรียนก าหนด 
4. มีผลการประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ีโรงเรียนก าหนด 
5. เขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมิน ตามเกณฑก์ารประเมินท่ีโรงเรียนก าหนด 

 

เกณฑ์การผ่านเลือ่นช้ัน 

และการจบการศึกษาภาคบังคบั  ตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
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ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา เป็นหน่วยงานสนับสนุนเพื่อการพฒันาศกัยภาพนักเรียน ให้เกิดการเรียนรู้อย่าง

หลากหลายรูปแบบ ด าเนินงานนอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติ เก่ียวกบั งานพฤติกรรมนกัเรียน งานอนามยัและ

โภชนาการ งานระบบช่วยเหลือนกัเรียน งานกิจกรรม งานบริการรถรับ – ส่งนกัเรียน รวมถึงการจดัสภาพแวดลอ้ม

ให้ร่มร่ืน สวยงาม เหมาะกบัการจดัการเรียนการสอน พร้อมทั้งขอ้ควรปฏิบติัร่วมกนัระหว่างบา้นและโรงเรียนให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

กจิวตัรประจ าวนั 
07.40 – 07.50 น. กิจกรรมรักการอ่าน 
07.50 – 08.15 น.  เขาแถวเคารพธงชาติ  ท ากิจกรรมหนา้เสาธง 
08.15 – 08.30 น.  นกัเรียนพบอาจารยป์ระจ าชั้นในชั้นเรียน (นกัเรียนตรวจเช็คความพร้อมของ

นกัเรียน) 
08.30 – 09.20 น. คาบเรียนท่ี 1 
09.20 – 10.10 น. คาบเรียนท่ี 2 
10.10 – 11.00 น คาบเรียนท่ี 3 
11.00 – 11.50 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
11.50 – 12.00 น. กิจกรรมสมาธิเพื่อชีวติและฝึกมารยาท 
12.00 – 12.50 น. คาบเรียนท่ี 5 
12.50 – 13.40 น. คาบเรียนท่ี 6 
13.40 – 13.50 น. พกั 10 นาที 
13.50 – 14.40 น. คาบเรียนท่ี 7 
14.40 – 15.30 น. คาบเรียนท่ี 8 
15.30 – 15.40 น. โฮมรูม/กลบับา้น 
15.45 – 16.45 น.        กจิกรรมสอนเสริมพเิศษตามความสนใจของนักเรียนและผู้ปกครองทุกระดับช้ัน   

 
 
 
 

 

 

การบรหิารงานสง่เสรมิการศกึษาการศกึษา 
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ระเบียบโรงเรียนประภัสสรวิทยา 

ว่าด้วยเร่ือง เคร่ืองแต่งกายของนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา  2561 

 โดยท่ีโรงเรียนเป็นการสมควรใหก้ าหนดระเบียบ  วา่เคร่ืองแต่งกาย ของนกัเรียน  ให้เป็นในทิศทางเดียวกนั  

ตามรูปแบบท่ีโรงเรียนก าหนด  จึงเห็นสมควรใหก้ าหนดระเบียบน้ีไวด้งัน้ี 

ข้อ 1  เคร่ืองแบบนกัเรียน มีเคร่ืองแบบท่ีแตกต่างกนัตามระดบัชั้นโดยจดัหาซ้ือไดจ้ากร้านสหกรณ์โรงเรียน 

ขอ้ 2. ชุดเรียนพลศึกษาตามระดบัชั้นตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

     -  ระดบัอนุบาล เส้ือสีขาว  ปักช่ือ – นามสกุล สีแดง 

     -  ระดบัประถมศึกษา เส้ือสีเหลือง ปักช่ือ – นามสกุล สีน ้าเงิน 

     -  ระดบัมธัยมศึกษา เส้ือสีแดง ปักช่ือ – นามสกุล สีขาว 

ขอ้ 3. ชุดวา่ยน ้าของโรงเรียนสีด า-แดง สวมใส่เหมือนกนัทุกระดบัชั้นพร้อมอุปกรณ์หมวก    แวน่ตาวา่ยน ้า นกัเรียน

สวมใส่เฉพาะ ในชัว่โมงเรียนพลศึกษาหรือช่วงการฝึกทกัษะเพิ่มเติม 

ขอ้ 4. ชุดอนุรักษว์ฒันธรรมไทยตามระดบัชั้นท่ีโรงเรียนก าหนด เส้ือลายดอก สวมใส่กางเกงพลศึกษา ทุกวนัศุกร์ 

ขอ้ 5.  เคร่ืองแบบ ลูกเสือและเนตรนารี ตามระเบียบกระทรวง 

ลูกเสือส ารอง ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
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ลูกเสือสามญั ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ขอ้ 6 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัวา่ดว้ยเร่ืองการแต่งกาย เคร่ืองแต่งกายของนกัเรียน  ประจ าปีการศึกษา  2561

ตั้งแต่วนัท่ี 17  พฤษภาคม   พ.ศ.   2561 เป็นตน้ไป 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  17   พฤษภาคม   พ.ศ.   2561 

       

                     (ดร.ชลกร  ตนัประภสัร์) 

                                                   ผูอ้  านวยการโรงเรียนประภสัสรวทิยา  
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ระเบียบโรงเรียนประภัสสรวิทยา 
ว่าด้วยเร่ืองเวลาการมาเรียน การหยุดเรียน(ลาป่วย ลากจิ ลากลบัก่อนเวลา) 

ประจ าปีการศึกษา  2561 
 โรงเรียนประภสัสรวิทยาก าหนดใหน้กัเรียนทุกคนไดมี้โอกาสศึกษาเรียนรู้ใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ  โดยก าหนดระเบียบ

เก่ียวกบั เวลาการมาเรียน การหยดุเรียน ( ลาป่วย ลากิจ ลากลบัก่อนเวลา) ไวด้งัน้ี 

ข้อ 1 การลาหยุดของนกัเรียนทุกคร้ัง นกัเรียนตอ้งยื่นใบลากบัครูประจ าชั้น และแจง้เหตุผลใหท้ราบทุกคร้ัง เพ่ือการติดตาม  
ตอนทา้ยของใบลาควรมีความวา่ “ขา้พเจา้ขอรับรองวา่เป็นความจริง” ลงลายมือช่ือของผู้ปกครองดว้ยหากปรากฏวา่นกัเรียน
คนใดปลอมลายเซ็นผูป้กครอง  ถือวา่ปลอมแปลงความเทจ็ต่อโรงเรียน 
ข้อ 2 หากนกัเรียนขาดเรียนโดยไม่ส่งใบลา หรือไม่แจง้ใหค้รูประจ าชั้นทราบ ติดต่อกนั 3 วนัโรงเรียนจะด าเนินการดงัน้ี 

2.1 ครูประจ าชั้นจะแจง้เร่ืองการขาดเรียนใหผู้ป้กครองทราบ 
2.2 หากโรงเรียนไม่ไดรั้บการติดต่อตามเวลาท่ีนดัหมาย โรงเรียนจะเชิญผูป้กครองมาพบเพ่ือรับทราบดว้ยตนเอง 
2.3 หากนกัเรียนคนใดขาดเรียนบ่อยคร้ัง และมีแนวโนม้ท าใหเ้กิดผลเสีย ต่อการเรียนจะเชิญผูป้กครองมาพบเพ่ือ 

ด าเนินการแกไ้ข 
2.4 หากผูป้กครองไม่มาติดต่อกบัโรงเรียน ทางปกครองจะเสนอเร่ืองใหผู้บ้ริหาร พิจารณาตามล าดบัขั้นต่อไป 
2.5 กรณีนกัเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ 80 %  นกัเรียนตอ้งยื่นค าร้องขอมีสิทธิพร้อมดว้ยหลกัฐานการขาดเรียน 

ข้อ 3 การมาสายแต่ละคร้ังตอ้งขอรับใบแจง้เขา้หอ้งเรียนท่ีหอ้งพฒันาพฤติกรรม นกัเรียน ถา้มาสายบ่อยคร้ังโดยมีเหตุผลอนั
ไม่สมควรจะถูกตดัคะแนนความประพฤติ และเชิญผูป้กครองมารับทราบพฤติกรรมเพ่ือการปรับปรุง ถา้ไม่แกไ้ขอาจไม่ได ้
การพิจารณาใหเ้ขา้สอบปลายภาคในรอบปกติ 
ข้อ 4 การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนนกัเรียนจะตอ้งไดรั้บอนุญาต จึงจะสามารถออกนอกบริเวณโรงเรียนได ้โดย
ปฏิบติัตามขั้นตอนดงัน้ี 

4.1 ผูป้กครองหรือนกัเรียนจะตอ้งมาแจง้ความประสงค ์โดยมีผูป้กครอง หรือ (ครูประจ าชั้น ครูประจ าวิชาเฉพาะกิจ) 
บุคคลใด บุคคลหน่ึงมาดว้ยเพ่ือลงบนัทึก การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนดว้ยการลงรายมือช่ือผูรั้บและ ผูอ้นุญาตให้
ออกชดัเจน 
 4.2 ส่งใบขออนุญาตต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัของโรงเรียน จึงจะออกนอกบริเวณไดถื้อว่าขั้นตอนการขออนุญาต 
                     เสร็จส้ินสมบูรณ์ (กรณีไปท าธุระและกลบัมาใหน้ าใบอนุญาตจาก รปภ.  
 4.3 มายื่นต่อครูผูส้อน/ครูประจ าชั้นเพ่ือเขา้ชั้นเรียนต่อไป) 
ข้อ 6 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัวา่ดว้ยเร่ืองเวลาการมาเรียน การหยดุเรียน(ลาป่วย ลากิจ ลากลบัก่อนเวลา)ประจ าปีการศึกษา  

2561 ตั้งแต่วนัท่ี 17  พฤษภาคม   พ.ศ.   2561                ประกาศ  ณ  วนัท่ี  17   พฤษภาคม   พ.ศ.   2561  

  (ดร.ชลกร  ตนัประภสัร์) 

                                             ผูอ้  านวยการโรงเรียนประภสัสรวิทยา  
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ระเบียบโรงเรียนประภัสสรวทิยา 
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2561 

_____________ 

โดยเป็นการสมควรวา่ ดว้ยระเบียบโรงเรียนประภสัสรวิทยา เพื่อพฒันาพฤติกรรมนกัเรียนให้ปฏิบติัตนอยู่
ร่วมกนัในโรงเรียนอย่างมีความสุข ตามระเบียบแบบแผนส่วนรวมโรงเรียนประภสัสรวิทยาจึงก าหนดหลกั เกณฑ์
และวิธีการตดัคะแนนความประพฤตินกัเรียน  เพื่อให้เหมาะสม จึงอาศยัอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้วยการลงโทษนักเรียน-นักศึกษา พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา พ.ศ.2548 
โรงเรียนประภสัสรวทิยา จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบโรงเรียนประภสัสรวทิยา วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิตดัคะแนนความ
ประพฤตินกัเรียน พ.ศ.2561” 

ข้อ 2 ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่ ปีการศึกษา  2561  เป็นตน้ไป ขอ้บงัคบัอ่ืนใดท่ีระเบียบน้ีก าหนดไว ้หรือ
ขดัแยง้กบัระเบียบน้ีใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ข้อ 3 ในระเบียบน้ี 

“กระท าผดิ” หมายความวา่ การท่ีนกัเรียน ประพฤติฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบั ของสถานศึกษา หรือ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวง วา่ดว้ยการส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนนกัศึกษา 

“การลงโทษ” หมายความวา่ การลงโทษนกัเรียนหรือนกัศึกษาท่ีกระท าความผดิ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการ
อบรมสั่งสอน 

ข้อ 4 โทษท่ีจะลงโทษนกัเรียน ท่ีกระท าผดิมี 4 สถานดงัน้ี 

4.1 วา่กล่าวตกัเตือน 

4.2 ท าทณัฑบ์น 

4.3 ตดัคะแนนความประพฤติและบนัทึกขอ้มูล 

4.4 ท ากิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ข้อ 5 การวา่กล่าวตกัเตือน ใชใ้นกรณีนกัเรียน กระท าความผดิท่ีไม่ร้ายแรง 

ข้อ 6 การท าทณัฑบ์น ใชใ้นกรณีท่ีนกัเรียนท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัสภาพนกัเรียน นกัศึกษา ตาม
กฎกระทรวงวา่ดว้ยความประพฤตินกัเรียนนกัศึกษา หรือกรณีท่ีท าใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียงและเกียรติยศของสถานศึกษา 
หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือไดรั้บโทษตกัเตือนแลว้แต่ไม่เขด็หลาบ 

ข้อ 7 การตดัคะแนนความประพฤตินกัเรียน – นกัศึกษา ใหพ้ิจารณาระดบัความผิดตามความเหมาะสมแต่ละ
กรณีความผดิเป็นรายๆไป โดยคะแนนความประพฤติในหน่ึงปีการศึกษา มี 100 คะแนน  

7.1 การตดัคะแนนแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 

(1) ความผดิสถานหนกัใหต้ดัคะแนน คร้ังละ 20-30 คะแนน 

(2) ความผดิสถานกลางใหต้ดัคะแนน คร้ังละ 10-19 คะแนน 

(3) ความผดิสถานเบาให้ตดัคะแนน คร้ังละ 3-9 คะแนน 
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7.2 ผลของการตดัคะแนน 

(1) กรณีถูกตดัคะแนนรวมทั้งส้ิน 15 คะแนนใหท้ ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
จ านวน  10 ชัว่โมง    หรือตามความเห็นชอบของมติท่ีประชุมของคณะกรรมการส่วนงานพฒันาวินยั
นกัเรียน 

(2) กรณีถูกตดัคะแนนรวมทั้งส้ิน 20 คะแนนใหท้ ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
จ านวน  20  ชัว่โมงหรือตามความเห็นชอบของมติท่ีประชุมของคณะกรรมการส่วนงานพฒันาวินยันกัเรียน 

(3) กรณีถูกตดัคะแนนรวมทั้งส้ิน 30 คะแนน ใหท้  ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ตามท่ีโรงเรียน
ก าหนด จ านวน 30 ชัว่โมง หรือตามความเห็นชอบของมติท่ีประชุมของคณะกรรมการส่วนงานพฒันาวินยั
นกัเรียน 

(4) กรณีถูกตดัคะแนนรวมทั้งส้ิน มากกวา่ 30 คะแนน อาจพิจารณาใหพ้กัการเรียน ย้ายสถานศึกษา
หรือตามความเห็นชอบของมติท่ีประชุมของคณะกรรมการส่วนงานพฒันาวนิยันกัเรียน 

             ข้อ 8 ความประพฤติท่ีตอ้งลงโทษให้ตดัคะแนนความประพฤติ 20-30 คะแนน 

8.1 ท  าลายทรัพยสิ์นของสถานศึกษา โดยเจตนาให้เกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

8.2 มัว่สุม ก่อความไม่สงบเรียบร้อย กระท าตนเป็นอนัธพาล 

8.3 พกพาอาวธุปืน หรือวตัถุระเบิด หรือวตัถุอ่ืนท่ีเป็นอาวุธโดยสภาพแต่สามารถใชป้ระทุษร้ายแก่
ร่างกายอยา่งอาวธุได ้

8.4 ฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษาและการท าใหช่ื้อเสียงของสถานศึกษาเสียหายอยา่งร้ายแรง 

8.5 ปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือช่ือ 
8.6 โทษอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการพิจารณาลงโทษนกัเรียน-นกัศึกษา เห็นสมควร 

ข้อ 9 ความประพฤติท่ีตอ้งลงโทษใหต้ดัคะแนนความประพฤติ 10-19 คะแนน 

9.1 ประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัวยั หรือสภาพการเป็นนกัเรียน-นกัศึกษา เช่น เขา้ไปในบ่อนการ
พนนั สถานโสเภณี สถานอาบ อบ นวด สถานบริการท่ีหา้มเยาวชน อายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ใชบ้ริการ หรือ แสดง
พฤติกรรมทางชูส้าวท่ีไม่เหมาะสมในท่ีสาธารณะรวมทั้งการใชส่ื้อ ออนไลน์ในทางไม่เหมาะสม 

9.2 ด่ืมสุรา หรือของมึนเมา จนครองสติไม่ไดห้รือ เสพยาเสพติด เสพสาระเหย หรือมีไวค้รอบครอง
เล่นการพนนัหรือจดัใหมี้การเล่นการพนนัท่ีผดิกฎหมายใหป้รับตามท่ีกฎหมายระบุ 

9.3 ลบหลู่ครู-อาจารย ์ก่อความเดือนร้อนแก่ผูอ่ื้น หรือก่อการทะเลาะววิาทชกต่อย หรือกระท าให้
เกิดความแตกแยกสามคัคี 

9.4 ลกัทรัพย ์กรรโชกทรัพย ์ข่มขู่บงัคบั หรือรีดไถบุคคลอ่ืน 

9.5 ยยุงส่งเสริมใหเ้กิดความกระดา้งกระเด่ือง เพื่อฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา 

              9.6 ความผดิอ่ืนๆซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาลงโทษนกัเรียน เห็นสมควรลงโทษในหมวดน้ี 

             ข้อ 10 ความผดิท่ีถูกตดัคะแนนความประพฤติ 3-9 คะแนน 

               10.1 แสดงกริยา วาจาไม่สุภาพ 

              10.2 ขดัค าสั่งอนัชอบของครู-อาจารย ์
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              10.3 เขา้ไปในเขตหวงหา้มโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

              10.4 กระท าผดิระเบียบการ การใชโ้รงอาหาร การใชห้อ้งพกั การใชห้อ้งสมุด และการใช้
รถจกัรยานยนตใ์นสถานศึกษา 

              10.5 แต่งกายไม่สุภาพ หรือแต่งกายผดิระเบียบ 

              10.6 มีอุปกรณ์เล่นการพนนัไวใ้นครอบครอง 

              10.7 หลีกเล่ียงการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนก าหนด 

              10.8  มาโรงเรียนสายเป็นประจ าโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
               10.9 ความผดิอ่ืนๆซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาโทษนกัเรียน-นกัศึกษาเห็นสมควรลงโทษตามหมวดน้ี 

             ข้อ 11 อ านาจการตดัคะแนนความประพฤติ 

              11.1 ครู-อาจารยใ์นสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการตดัคะแนนความประพฤตินกัเรียนแต่ละคน ท่ีการ
กระท าผดิไม่เกินคร้ังละ 10 คะแนน 

             11.2 ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน หวัหนา้งานปกครอง มีอ านาจสั่งตดัคะแนน
ความประพฤตินกัเรียนแต่ละคนท่ีมีการกระท าผดิไม่เกินคร้ังละ 20 คะแนน 

             11.3 การตดัคะแนนความประพฤตินกัเรียนท่ีกระท าความผดิ คร้ังละมากกวา่ 20 คะแนน ใหต้ั้ง
คณะกรรมการพิจารณา 

             11.4 การลงโทษนกัเรียน ผูล้งโทษจะลงโทษได ้จะ ตอ้งปรากฏขอ้เทจ็จริงชดัแจง้วา่ผูน้ั้นไดก้ระท า
ความผดิและสมควรถูกลงโทษ และการสั่งตดัคะแนนความประพฤติทุกคร้ังจะตอ้งมีหลกัฐานประกอบ 

          ข้อ 12 การตดัคะแนนความประพฤติใหเ้ร่ิมตน้นบัใหม่ เม่ือเร่ิมปีการศึกษาใหม่ 
          ข้อ 13 การตดัคะแนนความประพฤตินกัเรียน ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ีภายใน 3วนั ไดแ้ก่ 

            13.1 แจง้ใหน้กัเรียน ผูน้ั้นทราบ 

            13.2 แจง้การถูกตดัคะแนนความประพฤติหรือลงโทษให้ผูป้กครองนกัเรียนผูน้ั้นทราบ 

            13.3 รายงานผลการพิจารณาตดัคะแนนความประพฤติตามล าดบัขั้น  
            13.4 ใหง้านพฒันาวินยัรวบรวม จดัเก็บขอ้มูลคะแนนความประพฤติท่ีถูกตดัของนกัเรียนแต่ละคน
เป็นหลกัฐานร่องลอยเพื่อการพิจารณาอ่ืน ๆต่อไป 

        ข้อ 14 ใหห้วัหนา้งานพฒันาวนิยั รักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี รวมทั้งใหมี้อ านาจตีความและวนิิจฉยั
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี 

  ทั้งน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
  สั่ง   ณ  วนัท่ี   17   พฤษภาคม    2561 
 
 
         (ดร.ชลกร   ตนัประภสัร์  ) 
          ผูอ้  านวยการโรงเรียนประภสัสรวทิยา 
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ระเบียบโรงเรียนประภัสสรวิทยา 

ว่าด้วยการใช้โทรศัพท์เคลือ่นที ่(มือถือ) และเคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิด 

โดยท่ีเป็นการสมควรใหก้ าหนดระเบียบ  วา่ดว้ยการใชโ้ทรศพัท ์(มือถือ) และเคร่ืองส่ือสารทุกชนิดของ

นกัเรียน  ให้เป็นในทิศทางเดียวกนั  ในทางท่ีสร้างสรรค ์ จึงเห็นสมควรใหก้ าหนดระเบียบน้ีไวด้งัน้ี 

ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ ระเบียบโรงเรียนประภสัสรวทิยา “ วา่ดว้ยการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ( มือถือ) และ

เคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิดในโรงเรียน 

ข้อ 2 ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่ ปีการศึกษา 2561 เป็นตน้ไป 

ข้อ 3 โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี( มือถือ) และเคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิด  หมายถึง 

(1)โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี( มือถือ) และเคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิด  ของนกัเรียนท่ีผูป้กครองอนุญาตใหใ้ช ้และ

น ามาโรงเรียน 

(2)โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี( มือถือ) และเคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิด  ของนกัเรียนท่ีผูป้กครองไม่อนุญาตใหใ้ช ้และ

น ามาโรงเรียน 

ข้อ 4 ครูหมายถึง ครูโรงเรียนประภสัสรวทิยา และบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีสอนและงานบริการอ่ืน ๆในโรงเรียน 

         ประภสัสรวทิยาทุกคน 

ข้อ 5 ขอ้ก าหนดการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี( มือถือ) และเคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิด   

(1) ผูป้กครอง/นกัเรียนตอ้งมาลงทะบียนขออนุญาตน าโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ( มือถือ) และเคร่ืองมือส่ือสารทุก
ชนิดมาโรงเรียนตามประกาศของโรงเรียน 

(2) ใหใ้ชใ้นการติดต่อส่ือสารในธุระท่ีจ าเป็นเท่านั้น 

(3) ไม่อนุญาตให้นกัเรียนเปิดหรือใชโ้ทรศพัทใ์นขณะมีการเรียนการสอน หากมีเหตุจ าเป็นใหข้ออนุญาต

ครูผูส้อนหรือครูผูเ้ก่ียวขอ้งในสถานการณ์นั้น 

(4) ใหใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี( มือถือ) และเคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิดในเร่ืองท่ีจ าเป็นและเหมาะสมตาม

ก าหนดเวลา ดงัน้ี 

(4.1) เชา้ ก่อน  เวลา07.40  น. 

(4.2) เลิกเรียน  เวลา 15.40 น. เป็นตน้ไป 

 (5) หา้มนกัเรียนใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี( มือถือ) และเคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิด  ฟังเพลง  เล่นเกม ถ่ายรูปและ

เปิดคลิปต่าง ๆ ในชัว่โมงเรียนและในโรงเรียน รวมถึงภาพอ่ืน ๆ  ท่ีเผยแพร่เป็นภาพท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพเด็กในวยั

เรียน 

  



 
 

โรงเรียนประภสัสรวทิยา  ชลบุรี หนา้ - 24 - 

ข้อ 6 บทก าหนดโทษ 

 (1) ถา้พบเห็นนกัเรียน ใชใ้นทางท่ีไม่สร้างสรรค ์เช่น ใชใ้นเวลาเรียน ตรวจพบคลิปลากมก อนาจาร ร่วมทั้ง

ท าการถ่ายภาพท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพการเป็นนกัเรียนโรงเรียนประภสัสรวทิยาทั้งในเคร่ืองแบบชุดนกัเรียนและชุด

อ่ืน ๆ ฯลฯ  ใหค้รูท่ีพบเห็นสามารถด าเนินการไดด้งัน้ี 

1.ตกัเตือนดว้ยวาจา  บนัทึกพฤติกรรมท่ีหวัหนา้ระดบัและท าหนา้ท่ีเป็นจิตอาสา 

2.ตดัคะแนน 3-5 คะแนน ให้ฝ่ายพฒันาวนิยั บนัทึกพฤติกรรมเก็บยดึโทรศพัท ์ใหผู้ป้กครองมาติดต่อ ขอรับ

คืนในวนัถดัไป และบ าเพญ็ประโยชน์ จิตอาสา 10 ชม. 

3.ตดัคะแนน 5-10 คะแนน ใหฝ่้ายพฒันาวนิยั บนัทึกพฤติกรรม  เก็บยดึโทรศพัท ์1 สัปดาห์ และให้

ผูป้กครองมาติดต่อขอรับคืน เม่ือถึงก าหนด และบ าเพญ็ประโยชน์ จิตอาสา 20 ชม. 

4.ตดัคะแนน 10-15 คะแนน ใหฝ่้ายพฒันาวนิยั บนัทึกพฤติกรรม  เก็บยดึโทรศพัท ์1 เดือน และใหผู้ป้กครอง

มาติดต่อขอรับคืน เม่ือถึงก าหนด และบ าเพญ็ประโยชน์ จิตอาสา 30 ชม.  

5. ตดัคะแนนเกิน 15 คะแนน ใหฝ่้ายพฒันาวนิยั บนัทึกพฤติกรรม บ าเพญ็ประโยชน์ จิตอาสา 40 ชม. ยกเลิก

การใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ( มือถือ) และเคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิด  ตลอดปีการศึกษา 

(2) ในกรณีนกัเรียนท่ีมึความผอดใขอ้(1) ดว้ยระดบัความผดิ 1-5 (อยูใ่นระหวา่งรับโทษ) ถา้พบเห็นนกัเรียน
ใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี( มือถือ) และเคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิด ของนกัเรียนคนอ่ืน (ยมืเพื่อนใช/้ มี 2 เคร่ือง) 
ถือวา่ท าผดิระเบียบ จะถูกตดัคะแนน เป็น 2 เท่าของบทก าหนดโทษ  

ข้อ 7 กรณีอ่ืน ๆ นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี หรือมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ีใหอ้ยูใ่น

ดุลยพินิจของผูอ้  านวยการโรงเรียนประภสัสรวทิยา  เป็นผูว้นิิจฉยัช้ีขาด 

ข้อ 8 ใหฝ่้ายพฒันาวินยั รักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี ทั้งน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ี   ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561  

เป็นตน้ไป 

ข้อ 9 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัโทรศพัท(์มือถือ)และเคร่ืองส่ือสารทุกชนิด ตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561  เป็น

ตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 17   พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 

 

     (ดร.ชลกร  ตนัประภสัร์) 

                                                              ผูอ้  านวยการโรงเรียนประภสัสรวทิยา 
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ปฏิทนิเวลาเรียนของโรงเรียน   ประจ าปีการศึกษา 1/2561 

เดอืน / สัปดาห์

ที ่

ภาคเรียนที ่ 1 

17 พ.ค. –26 ต.ค. 61 หมายเหตุ 

จ. อ. พ. พฤ. ศ. 

พฤษภาคม 

สปัดาห์ท่ี 1 

    

17 

 

18 

17 พ.ค. เปิดภาคเรียนท่ี 1/61 

 

สปัดาห์ท่ี 2 21 22 23 24 25 23พ.ค. ปฐมนิเทศนกัเรียนและรับนอ้งใหม่ ปีกศ.2561 

25พ.ค. ปฐมนิเทศผูป้กครองนกัเรียน 

มถุินายน

สปัดาห์ท่ี 3 

28 29 30 31 1 28 พ.ค. ลงทะเบียนแกไ้ขผลการเรียน 

29 พ.ค. หยดุวนัวสิาขบูชา 

31 พ.ค. รณรงคว์นังดสูบบุหร่ีโลก  

1 ม.ิย. พิธีแสดงตนเป็นพทุธมามะกะ นร.มธัยม 1 

           และอบรมการป้องกนัอคัคีภยั 

สปัดาห์ท่ี 4 3 4 5 6 7 เปิดกิจกรรม 5 ส และกิจกรรมผูน้ าท าดี 

สปัดาห์ท่ี 5 11 12 13 14 15  

สปัดาห์ท่ี 6 18 19 20 21 22  

สปัดาห์ท่ี 7 25 26 27 28 29 26 ม.ิย. กิจกรรมวนัสุนทรภู่ 

28 ม.ิย. วนัสถาปนากองลูกเสือไทย 

กรกฎาคม

สปัดาห์ท่ี 8 

2 3 4 5 6 5-6 ก.ค. สปัดาห์ส่งเสริมการอ่านและวนัภาษาไทย 

สปัดาห์ท่ี 9 9 10 11 12 13  

สปัดาห์ท่ี 10 16 17 18 19 20 18-20 ก.ค. สอบกลางภาค 1/61 

สปัดาห์ท่ี 11 23 24 25 26 27 23-25 ก.ค. แห่เทียนจ าน าพรรษา 

10-11 ก.ค. หยดุ วนัอาสาฬหบูชาและวนัเขา้พรรษา 

27ก.ค. หยดุวนัอาสาหบูชา 
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เดอืน / สัปดาห์

ที ่

ภาคเรียนที ่ 1 

17 พ.ค. –26 ต.ค.61 หมายเหตุ 

จ. อ. พ. พฤ. ศ. 

สิงหาคม 

สปัดาห์ท่ี 12 

30 31 1 2 3 28 ก.ค. หยดุชดเชยวนัเฉลิมฯ ร.10 

สปัดาห์ท่ี 13 6 7 8 9 10 10 ส.ค. ท าบุญตกับาตรอาหารแหง้/กิจกรรมวนัแม่

แห่งชาติ 

สปัดาห์ท่ี 14 13 14 15 16 17 13 ส.ค. หยดุ ชดเชยวนัแม่แห่งชาติ 

สปัดาห์ท่ี 15 20 21 22 23 24  

กนัยายน 

สปัดาห์ท่ี 16 

27 28 29 30 31  

สปัดาห์ท่ี 17 3 4 5 6 7  

สปัดาห์ท่ี 18 10 11 12 13 14  

สปัดาห์ท่ี 19 17 18 19 20 21 20-21 ก.ย. สอบปลายภาค 1/60 

 

สปัดาห์ท่ี 20 

 

24 25 26 27 28 30 ก.ย. ปิดภาคเรียนท่ี 1/60 

ตุลาคม 

สปัดาห์ท่ี 21 

1 2 3 4 5 1-2 ต.ค. สอบรอบ2 

สปัดาห์ท่ี 22 8 9 10 11 12 10-11 ต.ค. รับผลการเรียน1/61 และลงทะเบียนภาค2/61 

 

สปัดาห์ท่ี 23 15 16 17 18 19 13 ต.ค. หยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 

สปัดาห์ท่ี 24 22 23 24 25 26 23 ต.ค. หยดุวนัปิยมหาราช 
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ปฏิทนิเวลาเรียนของโรงเรียน   ประจ าปีการศึกษา 2/2561 

เดอืน / สัปดาห์

ที ่

ภาคเรียนที ่ 2 

1 พ.ย. 61–51ม.ีค. 62 หมายเหตุ 

จ. อ. พ. พฤ. ศ. 

พฤศจกิายน 

สปัดาห์ท่ี 1 

29 30 31  

1 

 

2 

1 พ.ย. เปิดภาคเรียนท่ี 2/61 

 

สปัดาห์ท่ี 2 5 6 7 8 9  

สปัดาห์ท่ี 3 12 13 14 15 16  

สปัดาห์ท่ี 4 19 20 21 22 23 22 พ.ย. กิจกรรมวนัลอยกระทง 

ธันวาคม 

สปัดาห์ท่ี 5 

26 27 28 29 30  

สปัดาห์ท่ี 6 3 4 5 6 7 5 ธ.ค. หยดุวนัพอ่แห่งชาติ 

สปัดาห์ท่ี 7 10 11 12 13 14 10 ธ.ค. หยดุวนัรัฐธรรมนูญ 

สปัดาห์ท่ี 8 17 18 19 20 21 18-19 ธ.ค. สอบกลางภาค 2/2561 

18-22 ธ.ค. อนุบาลสอบสาระท่ี 3 

สปัดาห์ท่ี 9 24 25 26 27 28  

มกราคม 

สปัดาห์ท่ี 10 

31 1 2 3 4 31ธ.ค.-1 ม.ค. หยดุเทศกาลส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ 

สปัดาห์ท่ี 11 7 8 9 10 11  

สปัดาห์ท่ี 12 15 16 17 18 19 16 ม.ค. หยดุวนัครู 

สปัดาห์ท่ี 13 22 23 24 25 26  

กมุภาพนัธ์ 

สปัดาห์ท่ี 14 

28 29 30 31 1  

สปัดาห์ท่ี 15 4 5 6 7 8  

สปัดาห์ท่ี 16 11 12 13 14 15  

สปัดาห์ท่ี 17 18 19 20 21 22  

มนีาคม 

สปัดาห์ท่ี 18 

25 26 27 28 1  

สปัดาห์ท่ี 19 4 5 6 7 8  

สปัดาห์ท่ี 20 

 

11 12 13 14 15  
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7 อปุนิสัยพฒันาสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูงและภาวะผู้น า 

The Seven Habits of Highly Effective People 

อ้างองิ สตีเฟน อาร์. โคว์วย์ี 
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เคลด็ลบัโลกหมุนเร็วไปทุกวนั เราตอ้งหมุนใหเ้ร็วกวา่โลก หรือ อยา่งนอ้ยตอ้งไม่ชา้กวา่โลก เม่ือก่อนมี

ค าวา่ “ถา้เราหยดุ กเ็หมือนกบัถอยหลงั”  แต่ตอนน้ี “แค่เราเดินกเ็หมือนถอยหลงัแลว้ เพราะคนอ่ืนเขาวิง่

กนั!!” 
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 นางปวนัรัตน์  เสถียรกุลศกัด์ิ (มือถือ  091-7684-654) รองผูอ้  านวยการ 

 นางโสพิศ  ศศิธร (มือถือ  089-0712-370)ระดบัประถมศึกษา 

 นายจิรพนัธ์  สง่าวทิยากุล (มือถือ  092-4736-301)ระดบัมธัยมศึกษา 

นายอรุณ  วนัอารีย ์ (มือถือ  081-6965-556)  งานพฒันาวนิยั 

 นายเกษม  ธรรมรังษี (มือถือ  083-6081-480 )งานกิจกรรม 

นายประนต   แสงไพบูลย ์ (มือถือ  081-6301-003 )  งานบริการรถรับ ส่งนกัเรียน  

 นางสาวอรัญญา  สิงห์เกิด (มือถือ  086-3051-043)งานธุรการ 

 

 

 แดเนียล  โกลแมน นกัจิตวทิยา มหาวทิยาลยัฮาวาร์ด ผูเ้ขียนหนงัสือ  Emotional Intelligence (EI) ได้

กล่าวถึงคุณลกัษณะ 10 ประการของผูท่ี้มีระดบัคุณภาพทางอารมณ์สูง ดงัน้ี 

1. รับรู้อารมณ์ของตนเองมากกวา่ท่ีจะกล่าวโทษสถานการณ์ หรือผูอ่ื้น 
2. สามารถแยกแยะระหวา่ง ความคิด กบั ความรู้สึก ได ้
3. มีความรับผดิชอบต่อความรู้สึกของตนเองไม่โทษโน่นโทษน้ี 
4. รู้จกัใช ้ความรู้สึก เพื่อช่วยในการตดัสินใจ 
5. มีความเคารพ ให้เกียรติในความรู้สึกของคนอ่ืน 
6. เม่ือถูกกระตุน้ให้โกรธ จะสามารถควบคุมจิตใจไม่ให้โกรธได ้และสามารถแปลงพลงัความโกรธใหเ้ป็น

พลงัในทางสร้างสรรคไ์ด ้
7. เขา้ใจเห็นอกเห็นใจและยอมรับในความรู้สึกของผูอ่ื้น 
8. รู้จกัฝึกหาคุณค่าในทางบวก จากอารมณ์ในทางลบ 
9. ไม่ชอบวพิากษว์จิารณ์ ตดัสิน ออกค าสั่ง ท าการควบคุม หรือแนะน าสั่งสอนผูอ่ื้น เป็นกิจวตัร 
10. หลีกเล่ียงการปะทะอารมณ์กบัคนท่ีไม่ยอมรับ หรือ ไม่เคารพความรู้สึกของผูอ่ื้น 

   

 

 

 

 

ช่องทางการตดิต่อส่ือสารข้อมูล 

เรียนรู้ร่วมกนั  เช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน 
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ประจ าช้ัน ช่ือ – นามสกลุ เบอร์โทรศัพท์ ประจ าช้ัน ช่ือ – นามสกลุ เบอร์โทรศัพท์ 

เตรียมอนุบาล ครูวภิา     ภาเภา 099-1175997 ประถมศึกษาปีท่ี 4/1 ครูเกษมณี บุราณรมณ์ 089-4145871 

อนุบาลปีท่ี 1/1 ครูดวงธิดา  ทองแกว้ 0861408636 ประถมศึกษาปีท่ี4/2 ครูจารุวรรณ สิทธิจนัทร์ 092-7837571 

อนุบาลปีท่ี 1/2 ครูทิพยสุ์ดา สุขกญัญา 081-6272803 ประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ครูภทัราภรณ์  สมหวงั 092-4581480 

อนุบาลปีท่ี 2/1 ครูมะลิ  ป้อมมาก 089-4030485 ประถมศึกษาปีท่ี 5/2 ครูสุวรรณี  พดัศรี 085-4924273 

อนุบาลปีท่ี 2/2 ครูสุกญัญา  มัน่ใจ 099-5402450 ประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ครูอริศรา  อ่ิมแจง้ 085-4318084 

อนุบาลปีท่ี 3/1 ครูรุ่นนภา  ไร่ดี 062-4643011 ประถมศึกษาปีท่ี 6/2 ครูเลิศฤทธ์ิ โพธิกลุ 081-7921015 

อนุบาลปีท่ี 3/2 ครูสุพรรณี  ผาวงั 082-7096415 มธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 ครูอนงคนุ์ช  โคตรวงษ ์ 082-4833267 

ประถมศึกษาปีท่ี 1/1 ครูสุดใจ  วยิะบุญ 082-2013205 มธัยมศึกษาปีท่ี 1/2 ครูอนญัญา  ศรีมงคล 092-3789889 

ประถมศึกษาปีท่ี 1/2 ครูโสพิศ  ศศิธร 089-0712370 มธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 ครูพรพิมล  อินทร์ถา 095-4250364 

ประถมศึกษาปีท่ี 2/1 ครูอรุณโรจน์  นิโรรัมย ์ 061-6483765 มธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 ครูพิมพพิ์ไล แหล่งหลา้ 095-7490520 

ประถมศึกษาปีท่ี 2/2 ครูนงนุช บริสุทธ์ิศิลาวาทย ์ 084-8702576 มธัยมศึกษาปีท่ี 2/2 ครูวลิาสินี ประเสริฐกลุ 082-9258286 

ประถมศึกษาปีท่ี 3/1 ครูสุวรรณี  ทองเขียว 092-3196035 มธัยมศึกษาปีท่ี 2/3 ครูพรมณี สิริวาณีปกรณ์ 085-0927737 

ประถมศึกษาปีท่ี 3/2 ครูปิยวรรณ สมัฤทธิคุณากร 095-8349589 มธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 ครูณฐัรดา  ขนุศรี 087-5329626 

   มธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 ครูจิรพนัธ์  สง่าวทิยากลุ 092-4736301 

 

ช่องทางการตดิต่อส่ือสารคุณครูประจ าช้ัน

ประจ าช้ัน 

 


