คมู อื นักเรียน ผปู กครองและครู
โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม
ชือ่ ............................................................................................. นามสกุล ..............................................................................
เลขที่ ................................................................. ชัน้ ................................/................................../.........................................

ที่ รล 0003/19666

สำนักราชเลขาธิการ
พระบรมมหาราชวัง กทม. 10200
29 ธันวาคม 2535

เรือ่ ง

พระราชทานพระราชานุญาตใหเชิญพระมหาพิชยั มงกุฎเปนตราสัญลักษณประจำโรงเรียน
และเข็มสำหรับติดเสื้อนักเรียน

เรียน

รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ

อางถึง หนังสือที่ ศธ 0806/12608 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2534
ตามทีไ่ ดมหี นังสือขอใหนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา วา โรงเรียน นวมินทราชูทศิ รวม 5 แหง
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญพระมหาพิชยั มงกุฎเปนตราสัญลักษณประจำโรงเรียนและเข็มสำหรับ
ติดเสื้อนักเรียนโรงเรียนดังกลาวนั้น
ไดนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลพี ระบาทแลว พระราชทานพระบรมราชานุญาต
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(หมอมหลวงทวีสนั ต ลดาวัลย)
ราชเลขาธิการ


แด สมเด็จพระเจาอยหู วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
............................................

ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
ขาพระพุทธเจา (ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว).......................................................................
(ครู/นักเรียน) โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม ซึง่ ไดมาประชุมพรอมกันในเขตมงคลสถานทีน่ ี้ ลวน
มีจิตโสมนัส ปรารถนาถวายพระพรชัยมงคล แดใตฝาละอองธุลีพระบาทผูทรงพระคุณธรรมอัน
ประเสริฐ
พระองคทรงเปนพระประมุขของชาติ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก มีพระราชหฤทัย
ประกอบไปดวยพระเมตตากรุณาอยเู ปนเนืองนิจ ดวยพระราชประสงคจำนงหมาย จะใหประชาชน
ทั้งหลายมีความเจริญรมเย็นเปนสุขทั่วหนา
ขาพระพุทธเจา ตางสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใตฝาละอองธุลีพระบาท จึงพรอมใจกันถวายพระพรชัยมงคล ใหใตฝา ละอองธุลพี ระบาท ทรงเจริญพระชนมายุยงั่ ยืนดวยรอยพรรษา
ปราศจากสรรพโรคาธิภยั พิบตั ิ ขอใหทรงดำรงสิรริ ชั พิพฒ
ั นไพบูลย พระบรมเดชานุภาพแผไพศาล
ดวยจตุรพิธพรทุกประการ จงประสิทธิ์
ชยตุ ภวังค ขอจงทรงพระเจริญดวยราชฤทธิ์ ชนะศัตรูหมูราย ทั่วเมทนีดล ชยมงคลัง
ชัยมงคลดังกลาวนี้ จงมีแตใตฝา ละอองธุลพี ระบาททุกประการเทอญ.
ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

  
1. การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเองทีจ่ ะประพฤติปฏิบตั แิ ตสงิ่ ทีเ่ ปนประโยชนและเปนธรรม
2. การรจู กั ขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบตั อิ ยใู นความสัจ ความดีนนั้
3. การอดทน อดกลัน้ และอดออม ทีจ่ ะไมประพฤติปฏิบตั ลิ ว งความสัจสุจริต ไมวา ดวยเหตุผลประการ
ใด
4. การรจู กั ละวางความชัว่ ความทุจริต และรจู กั สละประโยชนสว นนอยของตนเพือ่ ประโยชนสว น
ใหญของบานเมือง

พระราชดำรัส พระราชทานแกประชาชน
เนื่องในพระราชพิธีบวงสรวง
สมเด็จพระบูรพมหาราชกษัตริยาธิราช
5 เมษายน 2525

คมู อื นักเรียน ผปู กครองและครูเลมนี้ โรงเรียนจัดทำขึน้ เพือ่ ใหนกั เรียนและผปู กครองไดศกึ ษา
เกีย่ วกับประวัตแิ ละขอมูลตางๆ เกีย่ วกับโรงเรียน หลักสูตร มัธยมศึกษาตอนตนและหลักสูตรมัธยม
ศึกษาตอนปลาย ทีใ่ ชในโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ
วัดและประเมินผล ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียน หรือนักศึกษา ตลอด
จน ระเบียบ กฎเกณฑและขอบังคับตางๆ ของโรงเรียน เพือ่ ใหนกั เรียนและผปู กครอง ใชเปนแนว
ทางในการประพฤติปฏิบตั ติ นและติดตอธุระกับโรงเรียนไดถกู ตอง และหากนักเรียนสามารถปฏิบตั ิ
ไดถูกตองตามกฎระเบียบและขอบังคับของโรงเรียนแลวนักเรียนจะอยูรวมกับคนอื่นในโรงเรียนได
อยางมีความสุขและกอใหเกิดความสงบสุขในโรงเรียน สำหรับผปู กครองก็สามารถใชคมู อื นีเ้ ปนแนว
ทางในการสอดสอง ดูแล และควบคุมบุตรหลานปฏิบตั ติ นใหถกู ตองตามระเบียบของโรงเรียน ทัง้
ดานการเรียน การแตงกาย และพฤติกรรมอืน่ ๆ ซึง่ จะเปนผลใหบตุ รหลานมีพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค
เปนที่ยกยองชื่นชมแกผูพบเห็นโดยทั่วไป
โรงเรียน ใครขอความรวมมือจากผปู กครอง และลูกนวมินท ทีร่ กั ทุกคน ศึกษา และทำความ
เขาใจสาระตางๆ ในคมู อื ฉบับนีใ้ หถอ งแทละเอียดถีถ่ ว น ทัง้ นี้ เพือ่ รวมมือกับโรงเรียนในการดูแล บุตร
หลานใหประพฤติปฏิบตั ติ นในทางทีถ่ กู ตอง และนำชือ่ เสียงเกียรติยศมาสตู นเอง วงศตระกูล และ
โรงเรียนตอไป

สารบัญ
เรือ่ ง

หนา

พระบรมราโชวาท
หนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาต
คำกลาวถวายราชสักการะ
คุณธรรม 4 ประการ
คำนำ
โครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา
แผนผังโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ งตัง้ โรงเรียนรัฐบาล
ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
เพลงมารชนวมินท
ทำเนียบผบู ริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู
คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา
คณะผบู ริหารโรงเรียน

1
2
3
9
10
14
17
18
19
20
21

กลมุ บริหารวิชาการ
-

หลักสูตร/โครงสราง
การวัดผลประเมินผลการเรียนหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2551
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการจัดระบบงานในการแนะแนว
งานหองสมุด

กลมุ บริหารงานบุคคล
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
- ระเบียบโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม
วาดวยการควบคุมความประพฤติของนักเรียน พ.ศ.2561
- ขอบังคับการแตงกายของนักเรียน

36
37
45
58
60
63
64
66
73

- ผูปกครองที่โรงเรียนคาดหวัง
- ระเบียบโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม วาดวยคณะกรรมการเครือขายผปู กครอง พ.ศ.2561
- ขัน้ ตอนการขออนญาตนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียน

กลมุ บริหารทัว่ ไป
- งานอนามัยโรงเรียน
- สมาคมผปู กครอง และครูโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม

กลมุ บริหารงบประมาณ
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการพานักเรียนและนักศึกษา
ไปนอกสถานศึกษา
- นโยบายเรียนฟรี 15 ป

ภาคผนวก
- คำบูชาพระรัตนตรัย
- บทไหวครู
- คำแผเมตตา
- เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
- ผลงานและรางวัลทีน่ กั เรียนไดรบั ปการศึกษา 2554-2557
รายนามกรรมการผจู ดั ทำเอกสาร

80
81
85
86
87
88
96
97
100
108
110
111
112
113
114
137
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โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
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ตามทีร่ ฐั บาลเห็นสมควรใหมกี ารจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9เนือ่ งในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2530 นัน้ กรมสามัญศึกษาไดระลึกในพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ ทีพ่ ระองคทรงมีตอ พสกนิกร ชาวไทยอยางลนพน โดยตลอดระยะเวลาทีพ่ ระองคทรงเถลิงถวัลย
ราชสมบัติ พระองคทรงไดประกอบพระราชภารกิจดวยความวิรยิ ะอุตสาหะ ทรงเปย มไปดวยพระเมตตาและทรง
บำบัดทุกขบำรุงสุขแกพสกนิกรอยางทัว่ หนา โดยมิไดทรงเห็นแกความเหน็ดเหนือ่ ย ดวยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
พระองคดงั กลาวและประกอบกับรัฐบาลจะจัดงานเฉลิมพระเกียรติกรมสามัญศึกษาจึงไดทำ โครงการ เพือ่ จัด
ตัง้ โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทศิ ขึน้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติถวายเปนราชสักการะแดพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพือ่ จะไดเปนถาวรวัตถุทางการศึกษาสืบไป โดยจัดตัง้ ตามภูมศิ าสตร
ของประเทศ ภาคละ 1 โรงเรียน ตามลำดับดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ

กรุงเทพมหานคร
ทักษิณ
อีสาน
มัชฌิม
พายัพ

(กรุงเทพมหานคร)
(จ.สงขลา)
(จ.มุกดาหาร)
(จ.นครสวรรค)
(จ.เชียงใหม)

1
โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม

2
โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม
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โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม เปนโรงเรียนหนึง่ ในจำนวน 5 โรงเรียนทีอ่ ยใู นโครงการ จัดตัง้ โรงเรียน
มัธยมศึกษา : โรงเรียนนวมินทราชูทศิ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลย
เดช รัชกาลที่ 9 เนือ่ งในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2530 ของกรมสามัญศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการโดยกรมสามัญศึกษามีจดุ มงุ หมายทีจ่ ะใหโรงเรียนดังกลาวนีเ้ ปนอนุสรณแหงความตระหนักและรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ลนพน ทีไ่ ดทรงปกปองไพรฟา ขาแผนดินใหรม เย็นเปนลำดับมา สมควรเผยแพรเกียรติ
คุณใหกวางไกลทัว่ ทุกทิศ ดังนัน้ จึงไดประกาศจัดตัง้ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ ขึน้ 5 โรงเรียน ตามภาค ภูมศิ าสตร
ของประเทศภาคละ 1 โรงเรียน คือ ภาคเหนือ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ พายัพ จังหวัดเชียงใหม ภาคกลาง
โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ อีสาน
จังหวัดมุกดาหาร ภาคใต โรงเรียนนวมินทราชูทศิ ทักษิณ จังหวัดสงขลา สวนกลาง โรงเรียน นวมินทราชูทศิ กรุงเทพ
มหานคร
กรมสามัญศึกษามีเจตนาอันแนวแนทจี่ ะจัดสรางโรงเรียนนวมินทราชูทศิ ทัง้ 5 แหง ใหเปนโรงเรียนขนาด
ใหญ 60 หองเรียน สามารถรับนักเรียนเขาเรียนทัง้ ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวน 2,700 คน โดยจะ จัดโรงเรียนใหมคี วามพรอม มีความสมบูรณ ดานอาคารเรียน อาคาร ประกอบ วัสดุ
ั ฑ อุปกรณ การเรียน การสอน ตลอดจนกำลังบุคลากรของโรงเรียนโดยเฉพาะอยางยิง่ กรมสามัญศึกษา
ครุภณ
ปรารถนาทีจ่ ะสงเสริม โรงเรียนนวมินทราชูทศิ 5 แหง ใหมคี ณ
ุ ภาพมาตรฐานสูง มีเอกลักษณเฉพาะตัวในดาน
การบริหาร การปกครองนักเรียนใหอยใู นระเบียบวินยั มีศลี ธรรมจรรยาและมีความกตัญูกตเวทีตอ ประเทศชาติ
และพระมหากษัตริยอยางดีเยี่ยม สมกับชื่อโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ที่มีรากฐานจากการสนธิของคำ นวม
+อิท+ราชา+อุทศิ อันเปนคำสนธิทมี่ คี วามสมบูรณ มีความไพเราะในเชิงอักษรศาสตร โดยเฉพาะสีประจำโรงเรียน
ทีไ่ ดกำหนดไวเปนสีน้ำเงิน เหลือง เปนแมสที มี่ คี วามหมายสูงสุดของประเทศอีกเชนเดียวกัน (สีน้ำเงิน หมาย
ถึง สถาบันพระมหากษัตริย สีเหลือง หมายถึง สีประจำวันจันทร อันเปนวันคลายวันพระราชสมภพของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยหู วั ภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9)
สำหรับโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตัง้ เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2529
สถานทีจ่ ดั ตัง้ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม เดิมเปนคายลูกเสือ “พระบาง” ซึง่ เปนคายลูกเสือของจังหวัด
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นครสวรรค ตัง้ อยบู ริเวณเชิงสะพานขามแมน้ำปง ริมทางหลวงหมายเลข 117 (ถนนนครสวรรค - พิษณุโลก)
ทานผวู า ราชการจังหวัดนครสวรรค นายประกิต พิณเจริญ ไดพจิ ารณาเห็นวากรมสามัญศึกษา มีโครงการจัด
ตัง้ โรงเรียนมัธยมศึกษา เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจาอยหู วั รัชกาลที่ 9 เนือ่ งในโอกาสเฉลิม
พระชนมายุครบ 5 รอบ ในปพทุ ธศักราช 2530 ซึง่ ถือวาเปนถาวรวัตถุทางการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ คายิง่ แกชาวจังหวัด
นครสวรรค และจังหวัดใกลเคียง อีกทัง้ บริเวณคายลูกเสือพระบางเหมาะสมทีจ่ ะจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จึงไดจดั ประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการลูกเสือชาวบานและผเู กีย่ วของทุกฝายจนในทีส่ ดุ มีมติแบงทีด่ นิ ของ
คายลูกเสือพระบางซึง่ มีทงั้ สิน้ 63 ไร ใหเปนสถานทีจ่ ดั ตัง้ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม จำนวน 35 ไร และได
รายงานใหทางกระทรวงมหาดไทยทราบ เพือ่ พิจารณาใหใชทดี่ นิ จัดตัง้ โรงเรียน ซึง่ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0711/
5648 ลงวันที่ 28 เมษายน 2530
โรงเรียนเปดดำเนินการเรียนการสอนตัง้ แตปก ารศึกษา 2529 เปนตนมา โดยกรมสามัญศึกษาไดมคี ำสัง่
แตงตัง้ นายวิวฒ
ั น อนิวรรตกูล เปนผบู ริหาร โรงเรียน นับตัง้ แต 16 พฤษภาคม 2529 จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม
2539
นายมานิตย ศรีพทิ กั ษ ดำรงตำแหนงผอู ำนวยการโรงเรียน ตัง้ แตวนั ที่ 2 ธันวาคม 2539 ถึง 12 ธันวาคม
2540
นายจารึก วงศกหุ มัด ดำรงตำแหนงผอู ำนวยการโรงเรียน ตัง้ แต 12 ธันวาคม 2540 ถึง 30 กันยายน 2546
นายกอบกิจ สงศิริ ดำรงตำแหนงผอู ำนวยการโรงเรียน ตัง้ แต 6 พฤศจิกายน 2546 ถึง 12 มีนาคม 2548
นายประสิทธิ์ อุทยานวิทยา ดำรงตำแหนงผอู ำนวยการโรงเรียน ตัง้ แต 12 มีนาคม 2548 ถึง 30 กันยายน
2550
นายกอบกิจ สงศิริ ดำรงตำแหนงผอู ำนวยการโรงเรียน ตัง้ แต 1 ตุลาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2553
นายมาโนช รักภูธร รองผอู ำนวยการรักษาราชการแทนผอู ำนวยการโรงเรียนตัง้ แต 1 ตุลาคม 2553-20
กุมภาพันธ 2554 และ 1 ตุลาคม 2556-7 มกราคม 2557
นายสมชาย ตาฬุมาศสวัสดิ์ ดำรงตำแหนงผอู ำนวยการโรงเรียนตัง้ แต 21 กุมภาพันธ 2554 ถึง 30
กันยายน 2556
นายเมธี จิตรทรัพย ดำรงตำแหนงผอู ำนวยการโรงเรียน ตัง้ แต 8 มกราคม 2557 ถึง 30 กันยายน
2559
นายสมเดช ดีทรัพย ดำรงตำแหนงผอู ำนวยการโรงเรียน ตัง้ แต 27 ตุลาคม 2559 ถึงปจจุบนั
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ชือ่ สถานศึกษา
1. สถานทีต่ งั้

โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม
โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม ตัง้ อยบู ริเวณทิศเหนือของตัวเมืองนครสวรรค
เชิงสะพานใหมขา มแมน้ำปง เลขที่ 88/7 หมู 10 ถนนสายนครสวรรค - พิษณุโลก
ต.นครสวรรคตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค รหัสไปรษณีย 60000
2. การคมนาคมติดตอ มีเสนทางติดตอ 3 สาย คือ
1. นัง่ รถประจำทางสายนครสวรรค - เกาเลีย้ ว, ปากน้ำโพ - บานแกง, ปากน้ำโพ - บางมวง
2. รถ 2 แถว สายคาย จิรประวัติ - วัดไทรเหนือ - สะพานใหม
3. จากสถานีขนสง รถประจำทางสายนครสวรรค - พิจติ ร - พิษณุโลกสายใหม
3. ทางโทรศัพท โทร. (056) 226967, 227771
Fax. (056) 228775

⌦⌫
1. ใหโอกาสทางการศึกษานักเรียนมีความรแู ละทักษะพืน้ ฐานเพียงพอแกการศึกษาระดับสูงตอไป และมีเจตคติ
ทีด่ ตี อ ทุกสัมมาชีพ
2. เสริมสรางใหนกั เรียนเปนบุคคลมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
3. ใหนักเรียนมีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ
4. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
5. พัฒนาการจัดการศึกษาดวยการมีสว นรวมและระบบเครือขาย
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ทิศทางการจัดการศึกษา 2561
วิสัยทัศน
โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม มงุ จัดการศึกษาใหผเู รียนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย มีคณ
ุ ธรรม นำ
ความรู สมู าตรฐานสากลบนพืน้ ฐานความเปนไทย และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบริหาร
จัดการอยางมีคณ
ุ ภาพ

พันธกิจ
1. สงเสริมการจัดกิจกรรมใหผเู รียนและบุคลากรทางการศึกษามีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระ
มหากษัตริย
2. สงเสริมใหผเู รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยะรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค และเปนพลโลกทีด่ ี
3. สงเสริมการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา สมู าตรฐาน
สากล
4. สงเสริมบุคลากรทางการศึกษาใหมคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากลบนพืน้ ฐานความเปนไทย
5. บริหารจัดการระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยทุกสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
6. สงเสริมใหผเู รียน และบุคลากรทางการศึกษาดำรงชีวติ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เปาประสงค
1. ผเู รียนและบุคลากรทางการศึกษามีความจงรักภักดีตอ ชาติ ศาสนาและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย
2. ผเู รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม คุณลักษณะพึงประสงค เพือ่ เปนพลโลกทีด่ ี
3. ผเู รียนมีความรแู ละทักษะทีจ่ ำเปนพืน้ ฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานหลักสูตรสถาน
ศึกษา และมาตรฐานสากล
4. ครูมคี วามรู ความสามารถในการจัดการเรียนรทู เี่ นนผเู รียนเปนสำคัญโดยใชสอื่ เทคโนโลยีและกระบวน
การวิจยั
5. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการระบบคุณภาพแบบมีสว นรวมโดยใชหลักธรรมาภิบาล
6. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม แหลงเรียนรู และสงเสริมใหผเู รียน บุคลากรพัฒนาเต็มศักยภาพ
ดำรงชีวติ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สถานศึกษามีการจัดแนะแนวการศึกษาแกนกั เรียนทัง้ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย

จุดเนนของโรงเรียน
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2. ผเู รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเพิม่ ขึน้ ทุกกลมุ สาระการเรียนรู
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3. ผเู รียนทุกคนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
4. ผเู รียนมีทกั ษะกระบวนการแสวงหาความรดู ว ยตนเองอยางสรางสรรค สรางเครือ่ งมือกำหนดแหลง
รวบรวมขอมูล สรุปและนำเสนอผลงานได
5. ผเู รียนมีศกั ยภาพทางดานคณิตศาสตร ดานวิทยาศาสตร ดานภาษาและเทคโนโลยีเพิม่ ขึน้
6. ผเู รียนมีสนุ ทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและงานอาชีพ
7. ผเู รียนและบุคลากรทางการศึกษามีความรแู ละทักษะในการเขารวมประชาคมอาเซียน
8. ครู บุคลากรทางการศึกษามีองคความรดู า นการวิจยั และสนับสนุนการเผยแพรผลงาน
9. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในทีเ่ ขมแข็งและไดรบั การรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก
10. สถานศึกษามีระบบดุแลชวยเหลือผเู รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
11. สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศและสิง่ แวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการจัดการเรียนรู
12. ผเู รียนมีทกั ษะชีวติ ในการรับมือกับสถานการณและภัยพิบตั ติ า งๆ
13. ผเู รียนมีภาวะผนู ำและผตู ามทมีด่ ตี ามหลักประชาธิปไตย
14. สถานศึกษาจัดกิจกรรมทีม่ งุ เนน คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลเพือ่ ปองกันการทุจริต

แผนกลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ 1
กลยุทธที่ 2
กลยุทธที่ 3
กลยุทธที่ 4

สงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของลูกนวมินท
สงเสริมผเู รียนใหมคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา
สงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
สงเสริมการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพโดยเนนการมีสวนรวม
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“เมือ่ มือเปอ นชอลค’36”

“ขอบคุณนัยนตาสอง ทีท่ อดมองดวยหวงใย”
8
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือ่ ง ตัง้ โรงเรียนรัฐบาล
ดวยกระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรขยายการศึกษามัธยมศึกษาใหแพรหลาย
ยิง่ ขึน้
ฉะนั้ น อาศั ย อำนาจตามความในข อ 23 แห ง ประกาศของคณะปฏิ วั ติ
ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยาย 2515 จึงใหเปดโรงเรียนมัธยมศึกษาเพิม่ อีก 1 โรงเรียน
ในปการศึกษา 2529 โดยชือ่ วา โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2529
(นายชวน หลีกภัย)
รัฐมนตรีวาการประทรวงศึกษาธิการ

9
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎ
เปนตราสัญลักษณประจำโรงเรียนและเข็มสำหรับติดเสื้อนักเรียน

โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม
  














นวมินทราชูทศิ มัชฌิม
ตราสัญลักษณของโรงเรียน

อานวา นะ-วะ-มิน-ทะ-รา-ชู-ทิศ-มัด-ชิม
พระมหาพิชยั มงกุฏสีเหลืองทอง รองรับดวยโมลี 2 ชัน้
มีชอื่ “โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม” สีน้ำเงิน
ชือ่ ทีใ่ ชเรียกสัน้ ๆ
นวมินท
อักษรยอของโรงเรียน
น.ม.ม.
สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน - เหลือง
สีน้ำเงิน หมายถึง
พระมหากษัตริย
สีเหลือง หมายถึง
สีประจำวันจันทร อันเปนวันพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั รัชกาลที่ 9
ปรัชญาโรงเรียน
ความรู คคู ณ
ุ ธรรม
ตนไมประจำโรงเรียน
ตนราชพฤกษ
คำขวัญ
รักษศกั ดิศ์ รี มีคณ
ุ ธรรม นำวิชาการ
สืบสานงานพระราชดำริ
พระพุทธรูปประจำสถานศึกษา พระสมณโคดม
เว็บไซดโรงเรียน
www.nmm.ac.th
คณะสี
แบงเปน 6 คณะสี คือ คณะทักษิณ, คณะจิตรลดา, คณะภูพงิ ค,
คณะภูพาน, คณะไกลกังวล, และคณะจักรี
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เพลงมารชนวมินท
เนือ้ รองและทำนอง โดยวงดนตรีสนุ ทราภรณ

เราเทิดองคทรงชัยจงรักจอมไทยถวายชีวี
นวมินทเรานีท้ งั้ ใจกายพลีเพือ่ เกียรติยนื ยง
ดวยองคพระภูมนิ ทรชอื่ นวมินทถวิลดำรง
การใด ธ ประสงคนำชัยพระองคทรงพระภูบาล
เรามีใจพากเพียร เราจะเรียนดวยจิตสราญ
มีไมตรีประสานไดเขียนเรียนอานเจริญนานไกล
งามดัง่ ราชพฤกษประทับรสู กึ ระลึกดวงใจ
นวมินทถนิ่ ไหนทัว่ แควนแดนไทยใจสามัคคี
รคู ธู รรมยอมนำถึงคุณความดี
รอยพันปคณ
ุ ความดีไมมสี ลาย
ใหเจริญงอกงาม ดัง่ ชือ่ นามความหมาย
ผองเราทัง้ หญิงชายเราพรอมใจกายใฝในการเรียน
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เพลงรมราชพฤกษ
เนือ้ รองและทำนอง โดยวงดนตรีสนุ ทราภรณ

ราชพฤกษระลึกใจวา
นวมินทราชูทศิ อันรมเย็น
รมรืน่ ใจแมไดแลเห็น
ยิ่งงามเนนสีงามเดนน้ำเงินเหลือง
ปรัชญาความรคู ธู รรม
ครูสอนนำจำไปใหความรงุ เรือง
ตองพากเพียรเขียนอานเนืองเนือง
จะประเทืองรงุ เรืองเพียบพรอมความดี
โรงเรียนเราเพื่อนเราทั้งผอง
เปรียบพีน่ อ งตองมีความรักศักดิศ์ รี
การกีฬาการกิจใดมี
สามัคคีรว มใจมีระเบียบนำ
เทิดองคพระประมุขคมุ เกลา
บุญของเราชาวไทยหัวใจฝงจำ
จะแซซอ งรองเอยถอยคำ
ปกเกลาล้ำบาทบงสอุ งคพระภูมนิ ทร
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เพลงสำคัญ...ของชาติไทย

ทำนอง :พระเจนดุริยางค
คำรอง : พ.อ.หลวงสารานุประพันธ
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
อยดู ำรงคงไวไดทงั้ มวล
ไทยนีร้ กั สงบ แตถงึ รบไมขลาด
สละเลือดทุกหยาดเปนชาติพลี

เปนประชารัฐ ไผทของไทยทุกสวน
ดวยไทยลวนหมาย รักสามัคคี
เอกราชจะไมใหใครขมขี่
เถลิงประเทศชาติไทยทวีมชี ยั ชโย

⌫
ทำนอง :พระราชนิพนธรชั กาลที่ 6 และเจาฟากรมพระนริศรานุวตั วิ งศ
คำรอง : เฮวุต เชน
ขาวรพุทธเจา เอามโนและศิรกิ ราน
นบพระภูมบิ าล บุญดิเรก
เอกบรมจักริน พระสยามมินทร พระยศยิง่ ยง
เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเปนสุขศานติ์
ขอบันดาล ธ ประสงคใด
จงสฤษดิด์ งั หวังวรหฤทัย
ดุจถวายชัย ชโย
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ทำเนียบผบู ริหาร โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม

นายวิวฒ
ั น อนิวรรตกูล
16 พ.ค. 29 - 2 ธ.ค. 39

นายมานิตย ศรีพทิ กั ษ
2 ธ.ค. 39 - 12 ธ.ค. 40

นายจารึก วงศกหุ มัด
12 ธ.ค. 40 - 31 ก.ย. 46

ดร.กอบกิจ สงศิริ
6 พ.ค. 46 - 12 มี.ค. 48

นายประสิทธิ์ อุทยานวิทยา
12 มี.ค. 48 - 30 ก.ย. 50

ดร.กอบกิจ สงศิริ
1 ต.ค. 50 - 30 ก.ย.53

นายสมชาย ตาฬุมาศสวัสดิ์
21 ก.พ.54 - 30 ก.ย. 56

นายเมธี จิตรทรัพย
8 ม.ค. 57 - 30 กันยายน 59

นายสมเดช ดีทรัพย
27 ต.ค.59 - ปจจุบนั
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คณะกรรมการสมาคมผปู กครองและครู
โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม
ทีป่ รึกษาสมาคมผปู กครองและครูโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม
1. ผอู ำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม
2. รองผอู ำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม ทัง้ 4 ฝาย
3. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ ยพืน้ ฐานโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม
4. ประธานคณะกรรมการเครือขายผปู กครองนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม
คณะกรรมการสมาคมผปู กครองและครูโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม
1. นายวิวฒ
ั น
อนิวรรตกูล
นายกสมาคม
2. วาที่ ร.ต.ประทีป อนันตนาวี
อุปนายกสมาคม
3. นายคมเดช
เจิดนภาพันธ
อุปนายกสมาคม
4. นายมาโนช
รักภูธร
กรรมการ
5. นายพชรณัฐ
เปาอินทร
กรรมการ
6. นายสมเจตน
นิลเนตร
กรรมการ
เกียรติอดิศร
กรรมการ
7. นายวินัย
8. นายชำนาญ
เกตุทนงค
กรรมการ
9. นางสาวชุลพี ร
กิ่งสุคนธ
กรรมการ
10. นายวรารัตน
กลั่นหุน
กรรมการ
11. นางสุภาพร
วงศปยะรัตนกุล กรรมการ และนายทะเบียน
12. นางสาววันดี
ประสิทธิโชค
กรรมการ และเหรัญญิก
13. นายกิจจา
มหาวิจิตร
กรรมการ และผชู ว ยเหรัญญิก
14. นางวนิดา
จันทรเขียว
กรรมการ และเลขานุการ
15. นางนิตยา
กลอมจิตร
กรรมการ และผชู ว ยเลขานุการ
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คณะกรรมการสมาคมศิษยเกาโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ส.อ.จเร
นายสุเทพ
นางสุภา
นายพันธวิศ
นายเพ็ญชัย
นางอทิตยิ า
นางสาวอลิสา
นางสาวนวพร
นายวัลลภ
นางสาวชลนที
นางพวงเพชร
นายพรชัย
นายวงศกร
นายมณเฑียร
นายจักรกฤษณ

สิงหนอย
พูลสวัสดิ์
เศวตวนัส
ธีระไตรรักษ
บุตรศรีคุย
มาตุจรัส
กลัดบุบผา
เมณฑกลู
พูลเขตกิจ
สุขสำราญ
ลอพัน
วิสทุ ธากุล
นิลุบล
เอือ้ อำไพ
ไกรนิตย

นายกสมาคมศิษยเกาโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม
อุปนายกคนที่ 1
อุปนายกคนที่ 2
อุปนายกคนที่ 3
อุปนายกคนที่ 4
เลขานุการ
เหรัญญิก
ผชู ว ยเลขานุการ
นายทะเบียน
ปฎิคม
ประชาสัมพันธ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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รายชือ่ ฝายบริหาร
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

นายสมเดช
นางวนิดา
น.ส.พรประภา
นางจินตนา
นายวัชระ

ชือ่ - สกุล
ดีทรัพย
จันทรเขียว
พัฒนพงษ
พรมชัยชนะ
เงินสุข

เบอรบา น
-

เบอรโทรศัพท
081-9721794
089-8602850
081-7851343
089-2716570
089-8568656

รายชือ่ กลมุ สาระการเรียนรวู ทิ ยาศาสตร
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ชือ่ - สกุล
นายทนง
นายอดิศร
นายสุรเดช
นางวรัญญา
นายฉลอง
นางสาวสินจัย
นางกนกพร
นายปรเมษฐ
นางนลินี
นางนภัสวรรณ
นางสาวศศิภัสสร
นายสนธยา
นายสิรวิชญ
นางกิตตินภา
นายสรรเสริญ
นางนันทนา
นางองอาจ
นางสาวศรีนวล

ขันธบุญ
แพรสีนวล
วงศกระจาง
เถือ่ นชาง
เกษรบัว
ชาริดา
จีนมหันต
บาลเพียร
ประทุมานนท
นุชชม
พูลทอง
รอดแสวง
ทีปสิรลิ ทั ธพล
เขตวิทย
วีระพจนานันท
โพธิสุข
เมณฑกลู
วงษาพันธ
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เบอรบา น

เบอรโทรศัพท

-

089-4362668
088-1778458
089-4367515
084-6189439
061-6899555
089-2725936
082-8801880
085-8768271
081-0442725
096-0804709
086-9738845
085-7338690
081-7851200
088-1589923
083-2166826
085-5358030
083-4893001
082-8842081

รายชือ่ กลมุ สาระการเรียนรภู าษาไทย
ที่
1.
2.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชือ่ - สกุล
นางพรทิภา
นางนวลศรี
นางเกวลี
นางกัญจนณฉัตร
นางจิตธิดา
นางทิพวรรณ
นายณคพศ
นางกมลพร
นายกฤษฎา
น.ส.กัญญาณัฐ
นางชุลีกร
นางนุชจรี
นางพรรณภา

ศรีแสง
สัตยวงศทิพย
ชนะชัย
เชเดช
จรบุรี
ชวนะรานนท
ปยภัทรกุล
เพชรพงษ
อิม่ พงษ
ดวงอิม่
พิมลศรี
จันทรเกิด
ออนอุทยั

เบอรบา น

เบอรโทรศัพท

-

081-7401598
089-4394679
081-8863867
087-2112448
089-4397910
086-4494438
080-5863820
098-7461234
087-8417711
084-6159970
084-4948277
093-2298166
096-6639669

รายชือ่ กลมุ สาระการเรียนรพู ลศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชือ่ - สกุล
นายสรรเพชร
นางสมบูรณ
นายสัมฤทธิ์
นายวัชระ
สิบเอกสมพร
นางเจริญดี
นายปรารถนา
นายศาสตรา

เบอรบา น

พันธคุ า
ออนชุลี
สาดจีนพงษ
เงินสุข
เล็กขำ
สาดจีนพงษ
บัวตูม
คุณโทถม

เบอรโทรศัพท
081-3797650
081-2811390
086-6794549
089-8568656
081-5969058
081-2807233
080-5172465
087-3119215
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รายชือ่ กลมุ สาระการเรียนรสู งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชือ่ - สกุล
นายกนก
นายกิจจา
นางบรรจง
นายพีรวิชญ
นางอำพร
นางวิภา
นางศศิลกั ษณ
นางสุรยี ม าศ
นายธนสาร
นางมณีกาญจน
นางธนวรรณ
นางสุวรรณา
นางสาวศิรพิ ร
นางอุษา
นายณัฏฐวฒ
ั น

เบอรบา น

บุญญานุสรณ
มหาวิจิตร
พวงสายใจ
เสือเผือก
เขมะปญญา
จันทรแจม
ปานเลิศ
เกียรติวงคกมล
ปานออง
เจิมขุนทด
มุขขันธ
ยุนชัย
ศรีผึ้ง
ทองออน
อนันตะสุข

เบอรโทรศัพท
081-2833798
081-5960672
081-9713982
093-1951964
086-5890941
087-3150840
086-1999136
081-3245139
089-9581776
091-0252632
088-4201519
089-7047994
093-2871418
083-6222536
081-1816220

รายชือ่ กลมุ สาระการเรียนรศู ลิ ปะ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชือ่ - สกุล
นางพราหมณพนั ธ ชาติสทุ ธิ์
นายประเสริฐ
สิตุธะ
นายสถาพร
บุญจิตร
นางอรนุช
ชาติพนั จัน
นายณพลพงศ
ดวงกลัด
นายอิสระ
วีระนอย
นางกำไร
โสภาพ
นายศุภชัย
ชลาสินธุ
นายกิตติศักดิ์
แสงจันทร

เบอรบา น
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เบอรโทรศัพท
082-7720248
093-0372404
081-5868586
087-2441142
093-1343587
085-3312804
086-2049691
087-8425084
080-5164477

รายชื่อกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชือ่ - สกุล
นางเสมา
นางอินทิรา
นางปนัดดา
นายเจน
นางนภาวรรณ
นางสาวสุกญ
ั ญา
นางชาลิสา
นางวารุณี
นายวราวัฒน
นางสมจิตร
นางสาวรงุ กานต
นางสาวมณินทร
นางสาวยมลพร
นางสาวณัฐกานต
นางสาวฟาริดา

เบอรบา น

คำจริง
อินมณี
จันทรแสง
จันทรแสง
กลางนภา
อ่ำสม
เอมอิม่
เกลี้ยงเกิด
กลั่นหุน
เพ็ญวิจติ ร
เอมบัว
อูปแกว
ศรีพลอย
อารีรตั นเวช
สังขขาว

เบอรโทรศัพท
098-5536599
081-2803288
093-1362745
081-7873241
095-6373475
081-0417880
089-2681608
089-8580475
087-1977734
093-5415415
095-3858349
088-3565055
090-7691970
091-8860909
086-4105809
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รายชือ่ กลมุ สาระการเรียนรกู ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชือ่ - สกุล
นางสาววันดี
นายอดิศร
นายชูชาติ
นายโกเมศ
นายชัยมงคล
นางชไมพร
นางอาทีวร
นายเดชา
นางสุทธินี
นางวรรณทนาภร
นายทวี
นางสุวิมล
นางสาวพิมพนภา
นางนันทนิจ
นายอภิสทิ ธิ์
วาทีร่ อ ยตรีหญิง บุญญาพร
นางสาววรินทรัตน
นายปญญา

เบอรบา น
ประสิทธิโชค
ชนะโลก
พงคโสภี
ทังสุพานิช
เทพวงษ
วุฒกิ มลปรีดา
ใจการุณ
ภาคธรรม
โอภาษี
ลิขิตสุภิณ
ไวยมิตรา
อินอาย
มาลัย
ทองออน
วงศสุทธิ์
นอยธรรมราช
เงินสุข
พรมพิทกั ษ

26
โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม

เบอรโทรศัพท
085-5656209
084-1815869
093-4254935
081-9539404
081-8894765
090-2316882
081-8889589
081-8877867
084-4125357
086-2028240
084-5767979
086-2031969
081-1790230
087-3179464
089-8604122
084-8197271
094-5648412
089-9021150

รายชือ่ กลมุ สาระการเรียนรภู าษาตางประเทศ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชือ่ - สกุล
นายภาณุพนั ธุ
นางวิไลลักษณ
นางวิมลพรรณ
นางวัชรี
นางพิมลพรรณ
นางปภัส
นางกันยารัตน
นางสาวณัฐนพิน
นางพนิดา
นางวราภรณ
นางสาวนภสวรรณ
นายกิตติธัช
นางสาวจารุวรรณ
นางสาวศิรภิ ทั ร

เบอรบา น
จันทรมณี
เดชะ
ดีทรัพย
จันทนามล
ทาจวง
สัจจจารี
นัยนานนท
จันทรวรชาต
พอคา
ศรีเรืองพันธ
การสมพิศ
แสงดี
เส็งสุข
มั่นเขตกิจ
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เบอรโทรศัพท
089-4615638
081-9715224
083-1618837
086-7347868
081-6869424
081-9724625
086-9359964
083-5760346
081-6752375
086-6786390
083-9536335
081-9712347
-

รายชือ่ กลมุ พัฒนาผเู รียน (แนะแนว)
ที่
1
2
3
4

ชือ่ - สกุล
นางอินทิตา
นางนิตยา
นางอนุ เรือน
นายชาญวิทย

เบอรบา น

ถวิลไทย
กลอมจิตร
พรมบาง
พันธศภุ ะ

เบอรโทรศัพท
084-0495951
081-2908951
089-5654015
086-6595431

รายชื่อครูอัตราจาง
ที่
1
2
3
4
5
6

ชือ่ - สกุล

เบอรบา น

Miss.Shirly
C. Sacpa
นางสาวอภิญญา
หอมลา
Mr.Aaron Frederick Duncan
Mr.Edward Cecere III
นายจรินทร
สิทธิวะ
นางสาวธนพร
แพรเขียว

เบอรโทรศัพท
090-6838472
087-7325093
087-5840260
093-2607282
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31
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32
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33
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หลักสูตรโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม
พุทธศักราช 2552
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
วิสยั ทัศน (VISION)
ภายในป 2561 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม มุงมั่นพัฒนาการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยหู วั ดวยปญญาและเทคโนโลยี เพือ่ ยกระดับผเู รียนสมู าตรฐานสากล ดวยระบบคุณภาพ ใหเปนมนุษย
ทีม่ คี วามสมดุล มีความรับผิดชอบและสำนึกในความเปนพลโลก สงเสริมอัจฉริยภาพตามรอยเบือ้ งยุคคลบาทบน
พืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดมัน่ ระบอบประชาธิปไตย และเทิดทูนพระมหากษัตริยผ ทู รงเปน
ประมุข

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม มงุ เนนพัฒนาผเู รียนใหมคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานทีก่ ำหนด
ซึง่ จะชวยใหผเู รียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอังพึงประสงค ดังนี้
1. ความสามารถในการสือ่ สาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวฒ
ั นธรรมในการใชภาษาถายทอด
ความคิด ความรคู วามเขาใจ ความรสู กึ และทัศนะของตนเองเพือ่ แลกเปลีย่ นขอมูลขาวสารและประสบการณ
อันจะเปนประโยชนตอ การพัฒนาตนเองและสังคม รวมทัง้ การเจรจาตอรองเพือ่ ขจัดและลดปญหาความขัดแยง
ตางๆ การเลือกรับหรือไมรบั ขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวธิ กี ารสือ่ สาร
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบทีม่ ตี อ ตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค
การคิดอยางวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพือ่ นำไปสกู ารสรางองคความรหู รือสารสนเทศเพือ่ การตัดสิน
ใจเกีย่ วกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เผชิญไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมบนพืน้ ฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลีย่ น
แปลงของเหตุการณตา งๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรมู าใชในการปองกันและแกไขปญหา และมี
การตัดสินใจทีม่ ปี ระสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ตอตนเอง สังคมและสิง่ แวดลอม
4. ความสามารถในการใชทกั ษะชีวติ เปนความสามารถในการนำกระบวนการตางๆ ไปใชในการดำเนินชีวติ
ประจำวัน การเรียนรดู ว ยตนเอง การเรียนรอู ยางตอเนือ่ ง การทำงาน และการอยรู ว มกันในสังคมดวยการสราง
เสริมความสัมพันธอนั ดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวให
ทันกับการเปลีย่ นแปลงของสังคมและสภาพแวดลอมและการรจู กั หลีกเลีย่ งพฤติกรรมไมพงึ ประสงคทสี่ ง ผลกระทบ
ตอตนเองและผอู นื่
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5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยีดา นตางๆ และมีทกั ษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพือ่ การพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสือ่ สาร การทำงาน การแก
ปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคณ
ุ ธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม มงุ พัฒนาผเู รียนใหมคี ณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค เพือ่
ใหสามารถอยรู ว มกับผอู นื่ ในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย
2. ซื่อสัตยสุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝเรียนรู
5. อยอู ยางพอเพียง
6. มงุ มัน่ ในการทำงาน
7. รักความเปนไทย
8. มีจติ สาธารณะ

เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1. ผเู รียนเรียนรายวิชาพืน้ ฐานและเพิม่ เติมไมเกิน 81 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพืน้ ฐาน 66 หนวยกิต และ
รายวิชาเพิม่ เติมตามทีส่ ถานศึกษากำหนดโครงสราง
2. ผเู รียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอ ยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพืน้ ฐาน 66 หนวยกิต
และรายวิชาเพิม่ เติมไมนอ ยกวา 12 หนวยกิต
3. ผเู รียนมีผลการประเมิน การอาน การคิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมินตามทีส่ ถาน
ศึกษากำหนด
4. ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่สถานศึกษา
กำหนด
5. ผเู รียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผเู รียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามทีส่ ถานศึกษากำหนด
6. ใชผลสอบ O-net ชัน้ ม.3 เปนสวนหนึง่ การจบการศึกษา 20%

เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ผเู รียนเรียนรายวิชาพืน้ ฐานและเพิม่ เติม ไมนอ ยกวา 81 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพืน้ ฐาน 41 หนวย
กิต และรายวิชาเพิม่ เติมตามทีส่ ถานศึกษากำหนดโครงสราง
2. ผเู รียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอ ยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพืน้ ฐาน 41 หนวยกิต
และรายวิชาเพิม่ เติม ไมนอ ยกวา 36 หนวยกิต
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3. ผเู รียนมีผลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมินตามทีส่ ถานศึกษา
กำหนด
4. ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่สถานศึกษา
กำหนด
5. ผเู รียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผเู รียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามทีส่ ถานศึกษากำหนด
6. ใชผลสอบ O-net ชัน้ ม.6 เปนสวนหนึง่ ของการจบการศึกษา 20%
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โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)
โรงเรียนมาตรฐานสากล หมายถึง โรงเรียนทีจ่ ดั การเรียนการสอนมงุ ใหผเู รียนมีคณ
ุ ลักษณะพึงประสงคเทียบ
เคียงมาตรฐานสากล ผเู รียนมีศกั ยภาพเปนพลโลก คือ “เปนเลิศวิชาการ สือ่ สาร 2 ภาษา ล้ำหนาทางความคิด
ผลิตงานอยางสรางสรรค รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก” ซึง่ สอดคลองกับปฏิญญาวาดวยการจัดการศึกษาของ
ไทย และ UNESCO ทีว่ า “คนเกง คนดี และมีความสุข”
สาระสากลประกอบดวยสาระการเรียนรู 3 สาระ ดังนี้
1. การศึกษาคนควาและสรางองคความรู (IS 1 : Research and Knowledge Formation)
2. การสือ่ สารและการนำเสนอ (IS 2 : Communication and Presentation)
3. การนำองคความรไู ปใชบริการสังคม (IS 3 : Social Service Activity)
ภาษาอังกฤษ ซึง่ เปนภาษาสากล
ภาษาตางประเทศที่ 2 เพิม่ เติมจากภาษาอังกฤษ เชน จีน ญีป่ นุ ฝรัง่ เศส เปนตน ซึง่ มีโรงเรียน
เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 500 โรงเรียนทัว่ ประเทศ ซึง่ ในจังหวัดนครสวรรคมโี รงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาเขารวม 5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนนครสวรรค โรงเรียนสตรีนครสวรรค โรงเรียนตาคลีประชา
สรรค โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค และโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิมไดเขารวมเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล
ดวยเชนกัน
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ระเบียบสถานศึกษา
วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม
โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม ไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง
2560) ตามคำสัง่ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ 293/2551 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 เรือ่ ง ใหใชหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และกระจายอำนาจใหสถานศึกษากำหนดหลักสูตรสถานศึกษา
ขึน้ ใชเอง เพือ่ ใหสอดคลองกับคำสัง่ ดังกลาว
ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนนวมินทรา
ชูทศิ มัชฌิม จึงวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบสถานศึกษาวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
ขอ 2 ระเบียบนีใ้ หใชบงั คับตัง้ แตปก ารศึกษา 2552 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบขอบังคับหรือคำสัง่ อืน่ ใดในสวนทีก่ ำหนดไวในระเบียบนี้ หรือซึง่ ขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 4 ระเบียบนีใ้ หใชควบคกู บั หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม พุทธศักราช 2551
(ปรับปรุง 2560)
ขอ 5 ใหประธานคณะกรรมการสถานศึกษารักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
หมวดที่ 1 หลักการวัดและประเมินผลการเรียน
ขอ 6

การประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามหลักการในตอไปนี้
6.1 สถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบประเมินผลการเรียนของผูเรียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
6.2 การวัดและประเมินผลการเรียนตองสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรแู ละตัว
ชีว้ ดั ทีก่ ำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)
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6.3 การประเมินผลการเรียนตองประกอบดวย การประเมินเพือ่ ปรับปรุงพัฒนาผเู รียน การ
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผลเพือ่ ตัดสินผลการเรียน
6.4 การประเมินผลเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตองดำเนินการดวยวิธี
การทีห่ ลากหลาย เหมาะสมกับสิง่ ทีต่ อ งการวัด ธรรมชาติของรายวิชา และระดับชัน้
6.5 ใหมกี ารประเมินความสามารถของผเู รียนในการอาน คิด วิเคราะห และเขียนในแตละชัน้
6.6 ใหมกี ารประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผเู รียนในแตละชัน้
6.7 ใหมกี ารประเมินคุณภาพผเู รียนในระดับชาติในแตละชวงชัน้
6.8 เปดโอกาสใหผเู รียนตรวจสอบผลการประเมินการเรียนได
6.9 ใหมกี ารเทียบโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาตาง ๆ
หมวดที่ 2 วิธกี ารวัดและประเมินผลการเรียน
ขอ 7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนกระบวนการทีใ่ หผสู อนใชพฒ
ั นาคุณภาพผเู รียนเพือ่ ใหได
ขอมูลสารสนเทศ ทีแ่ สดงพัฒนาการความกาวหนาและความสำเร็จทางการเรียนของผเู รียน ใหเปนการประเมิน
เพือ่ ปรับปรุงการเรียนมากกวาการตัดสินผลการเรียน ประกอบดวย
7.1 การประเมินผลระดับชัน้ เรียนเปนการวัดความกาวหนาทัง้ ดานความรู ทักษะกระบวนการ
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ งึ ประสงค
7.2 การประเมินผลระดับสถานศึกษาเพือ่ ตรวจสอบความกาวหนา การเรียนรเู ปนรายป และ
ชวงชั้น สำหรับสถานศึกษานำขอมูลที่ไดใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและการพัฒนาการเรียนการสอนและ
คุณภาพของผเู รียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู รวมทัง้ พิจารณาตัดสินการเลือ่ นชวงชัน้
7.3 การประเมินผลระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เปนการประเมินดวยแบบประเมินผลสัมฤทธิท์ าง
การเรียนทีเ่ ปนมาตรฐาน เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของชาติ สำหรับ
นำผลการประเมินไปวางแผนดำเนินการปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการผูเรียนใหได
มาตรฐาน
7.4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ เปนการประเมินดวยแบบประเมิน
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีเ่ ปนมาตรฐานระดับชาติ เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพ
การศึกษาของชาติ สำหรับนำผลการประเมินไปวางแผนดำเนินการปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนการสอน และ
พัฒนาการผเู รียนใหไดมาตรฐาน
7.5 การประเมินเพือ่ ตัดสินผลการเรียน เปนการประเมินเพือ่ สรุปความสำเร็จในการเรียนรขู อง
ผเู รียนในการจบชวงชัน้ และจบหลักสูตรการศึกษาในระดับตางๆ ซึง่ จะทำใหผเู รียนไดรบั การรับรองความรแู ละ
วุฒกิ ารศึกษาจากสถานศึกษา
ขอ 8 แนวดำเนินการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
เพือ่ ใหการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
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ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 มีการดำเนินการตามหลักการกระจายอำนาจมีการประเมินผเู รียนตามหลักการ
วัดและประเมินผลการเรียน มีการตรวจสอบและกำกับติดตามประเมินคุณภาพการประเมินผลการเรียนอยางเปน
ระบบและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ดังนี้
8.1 สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา โดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดรูปแบบ ระบบและระเบียบประเมินผลของสถานศึกษา
เพือ่ ใชเปนแนวปฏิบตั ใิ นการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา กำหนดตัวชี้
วัดในแตละรายวิชา และแตละกลุมสาระการเรียนรูโดยวิเคราะหจากมาตรฐานการเรียนรู คุณลักษณะอันพึง
ประสงคและมาตรฐานการอาน คิด วิเคราะห และเขียนและหลักสูตรระดับทองถิน่ เพือ่ ใชเปนเปาหมายในการ
วัดและประเมินผลการเรียนรรู ายภาค
8.3 คณะอนุกรรมการระดับกลมุ วิชาใหความเห็นชอบของรูปแบบ วิธกี าร เครือ่ งมือสำหรับ
การประเมิน และผลการตัดสินการประเมินผลการเรียนรายวิชาของผสู อน
8.4 ผสู อนจัดการเรียนการสอน ตรวจสอบพัฒนาการของผเู รียน และประเมินสรุปผลสัมฤทธิ์
ของผเู รียนดวยวิธกี ารหลากหลายตามสภาพจริง โดยนำตัวชีว้ ดั ไปใชเปนขอมูลรวมกับการประเมินปลายภาค
8.5 หัวหนาสถานศึกษาอนุมตั ผิ ลการเรียนปลายภาค และการผาน จบการศึกษา
8.6 สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการดำเนินการประเมินผลการเรียนประจำปโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา เสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ขอ 9 ใหมกี ารประเมินผลการเรียนในดานตางๆ ประกอบดวย
9.1 การประเมินผลการเรียนในแตละรายวิชาของแตละกลุมสาระการเรียนรูซึ่งสถานศึกษา
วิเคราะหจากมาตรฐานการเรียนรู และตัวชีว้ ดั การประเมินรายวิชาใหตดั สินผลการประเมินเปนระดับผลการเรียน
8 ระดับ ดังนี้
“4”
หมายถึง
ผลการเรียนดีเยี่ยม
“3.5”
หมายถึง
ผลการเรียนดีมาก
“3”
หมายถึง
ผลการเรียนดี
“2.5”
หมายถึง
ผลการเรียนคอนขางดี
“2”
หมายถึง
ผลการเรียนนาพอใจ
“1.5”
หมายถึง
ผลการเรียนพอใช
“1”
หมายถึง
ผลการเรียนผานเกณฑขนั้ ต่ำทีก่ ำหนด
“0”
หมายถึง
ผลการเรียนต่ำกวาเกณฑขนั้ ต่ำทีก่ ำหนด
9.2 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผเู รียน ประกอบดวย กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียนและ
กิจกรรมบำเพ็ญเพื่อสาธารณประโยชน การรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนการประเมินความสามารถและ
พัฒนาการของผเู รียน ในการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผเู รียนในแตละภาคเรียนตามเกณฑของแตละกิจกรรม และ
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ตัดสินผลการประเมินเปน 2 ระดับ ดังนี้
“ผาน”
หมายถึง
ผานเกณฑทสี่ ถานศึกษากำหนด
“ไมผา น” หมายถึง
ไมผา นเกณฑทสี่ ถานศึกษากำหนด
9.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนการประเมินพัฒนาทางดานคุณธรรม จริยธรรม
คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผเู รียน ตามคุณลักษณะทีส่ ถานศึกษากำหนด การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงคจะประเมินเปนรายคุณลักษณะทุกภาคเรียน และตัดสินผลการประเมินเปน 4 ระดับ ดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึง
ผเู รียนมีพฤติกรรมตามตัวบงชีผ้ า นเกณฑ รอยละ 80-100 ของ
ุ ลักษณะนัน้ ๆ จนสามารถเปนแบบอยางแกผอู นื่ ได
จำนวนตัวบงชีค้ ณ
ุ ลักษณะนัน้ ๆ แสดงวาผเู รียนมีคณ
ดี
หมายถึง ผเู รียนมีพฤติกรรมตามตัวบงชีผ้ า นเกณฑ รอยละ 65-79 ของจำนวนตัว
บงชีค้ ณ
ุ ลักษณะนัน้ ๆ แสดงวาผเู รียนมีคณ
ุ ลักษณะนัน้ ๆ ดวยการปฏิบตั ดิ ว ยความเต็มใจ
ผาน
หมายถึง ผเู รียนมีพฤติกรรมตามตัวบงชีผ้ า นเกณฑ รอยละ 50-64 ของจำนวน
ตัวบงชีค้ ณ
ุ ลักษณะนัน้ ๆ ไดปฏิบตั ติ นดวยความพยายามปฏิบตั ติ นตามคำแนะนำ
ไมผา น หมายถึง ผเู รียนมีพฤติกรรมตามตัวบงชีผ้ า นเกณฑ ต่ำกวารอยละ 50 ของจำนวน
ตัวบงชีใ้ นคุณลักษณะนัน้ แสดงวาผเู รียนมีคณ
ุ ลักษณะนัน้ ๆ ตองมีผอู นื่ คอยกระตนุ เตือน เมือ่ เลือ่ นชัน้ จะพิจารณา
จากผลการประเมิน ดีเยีย่ ม, ดี, ผาน โดยตองมีผลการประเมินอยใู นระดับ “ผาน” ขึน้ ไป
9.4 การประเมินความสามารถอาน คิด วิเคราะห และเขียน เปนการประเมินทักษะการคิด
และการถายทอดความคิดดวยทักษะการอาน การคิด วิเคราะห ตามเงือ่ นไข และวิธกี ารทีส่ ถานศึกษากำหนด
และตัดสินผลการประเมินเปน 4 ระดับ ดังนี้
- ดีเยี่ยม
- ดี
- ผาน
- ไมผา น
เมือ่ เลือ่ นชัน้ จะพิจารณาจากผลการประเมิน ดีเยีย่ ม, ดี, ผาน โดยตองมีผลการประเมินอยใู นระดับ “ผาน”
ขึ้นไป
9.5 การตัดสินผลการเรียนเลือ่ นชัน้ เปนการนำผลการประเมินในดานตางๆ มาประมวลสรุป
เพือ่ ตัดสินใหผเู รียนผานระดับตางๆ ตามเกณฑการตัดสินผลการเรียนแตละระดับชัน้
ขอ 10 เกณฑการตัดสินผลการเรียนจบหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่ ใหผเู รียนหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ทีผ่ า นการศึกษาแตละชัน้ และจบหลักสูตรสถานศึกษาครบถวนตามโครงสรางของหลักสูตรของสถานศึกษา และ
มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาจึงกำหนดเกณฑการตัดสินผลการเรียน การจบหลักสูตรการศึกษา ไวดงั นี้
(1) ผเู รียนเรียนรายวิชาพืน้ ฐาน และรายวิชา/เพิม่ เติมตามโครงสรางเวลาเรียน ทีห่ ลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกำหนด
(2) ผูเรียนตองมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผานเกณฑการประเมินตามที่สถานศึกษา
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กำหนด
(3) ผเู รียนมีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียนในระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามทีส่ ถานศึกษากำหนด
(4) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด
(5) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด
หมวดที่ 3 เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน
ขอ 11 การตัดสินผลการเรียนใหถอื ปฏิบตั ดิ งั นี้
11.1 พิจารณาตัดสินวา ผเู รียนผานเกณฑการประเมินรายวิชาตามกลมุ สาระการเรียนรทู งั้ 8
กลมุ และไดรบั ผลการเรียน 1 ถึง 4
11.2 การตัดสินพิจารณาวาผเู รียนจะนับจำนวนชัว่ โมง/จำนวนหนวยกิตจะตองไดรบั ผลการเรียน
1 ถึง 4
11.3 ไดรบั การประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน เปนรายภาค และนำไปตัดสินการ
เลือ่ นชัน้ โดยถาผานเกณฑทสี่ ถานศึกษากำหนดใหไดผลการประเมินเปนดีเยีย่ ม ดี และผาน ถาไมผา นเกณฑการ
ประเมิน ใหไดผลการประเมิน “ไมผา น”
11.4 ไดรบั การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผเู รียนเปนรายภาค และนำไปตัดสินการ
เลือ่ นชัน้ โดยถาผานเกณฑทสี่ ถานศึกษากำหนดใหไดผลการประเมินเปนดีเยีย่ ม ดี และผาน ถาไมผา นเกณฑการ
ประเมินใหไดผลการประเมินเปน “ไมผา น”
11.5 ไดรับการตัดสินการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนรายภาคโดยถาผานเกณฑการ
ประเมินใหไดผลประเมินเปน “ผ” และถาไมผา นเกณฑใหผลประเมินได “มผ”
11.6 วัดผลปลายภาคเฉพาะผมู เี วลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอ ยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียน
ในรายวิชานัน้ ใหอยใู นดุลพินจิ ของคณะกรรมการกลมุ สาระการเรียนรู เสนอผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และวิชาการเห็นชอบ และเสนอผบู ริหารสถานศึกษาอนุมตั ิ
11.7 ผเู รียนทีม่ เี วลาเรียนไมถงึ รอยละ 80 ของเวลาเรียนในรายวิชานัน้ และไมไดรบั การผอนผัน
ใหเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนใหไดผลการเรียน “มส”
11.8 ผเู รียนทีม่ ผี ลการเรียนต่ำกวาเกณฑทสี่ ถานศึกษากำหนดใหไดระดับผลการเรียน “0”
11.9 ผเู รียนทีท่ จุ ริตในการสอบหรือทุจริตในงานทีม่ อบหมายใหทำในรายวิชาใด ครัง้ ใด ก็ตาม
ใหไดคะแนน “0” ในครัง้ นัน้
11.10 ผเู รียนทีไ่ มไดวดั ผลรายภาค ไมไดสง งานทีไ่ ดรบั มอบหมายใหทำ หรือมีเหตุสดุ วิสยั ทีท่ ำให
ประเมินผลการเรียนไมได ใหไดผลการเรียน “ร”
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กรณีทผี่ เู รียนไดผลการเรียน “ร” เพราะไมสง งานนัน้ จะตองไดรบั ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
กลุมสาระการเรียนรู
ขอ 12 การเปลีย่ นผลการเรียนใหถอื ปฏิบตั ดิ งั นี้
12.1 การเปลีย่ นผลการเรียน “0” ควรจัดใหมกี ารสอนซอมเสริมในตัวชีว้ ดั ทีผ่ เู รียนสอบไมผา น
กอน แลวจึงสอบแกตวั ใหและใหสอบแกตวั ไดไมเกิน 2 ครัง้ ทัง้ นีต้ อ งดำเนินการใหเสร็จสิน้ ภายในปการศึกษา
นั้น
ถาผเู รียนไมดำเนินการสอบแกตวั ตามระยะเวลาทีก่ ำหนดไวนี้ ใหอยใู นดุลยพินจิ ของสถานศึกษาทีจ่ ะพิจารณา
ขยายเวลาออกไปอีกไมเกิน 1 ภาคเรียน
ถาสอบแกตวั 2 ครัง้ แลว ยังไดระดับผลการเรียน “0” อีกใหแตงตัง้ คณะกรรมการดำเนินการเกีย่ วกับ
การแกผลการเรียนของผูเรียนโดยปฏิบัติดังนี้
1) ใหเรียนซ้ำรายวิชาถาเปนรายวิชาพืน้ ฐาน
2) ใหเรียนซ้ำหรือเปลีย่ นรายวิชาเรียนใหม ถาเปนรายวิชาเพิม่ เติม โดยใหอยใู นดุลยพินจิ ของสถาน
ศึกษา
ในกรณีทเี่ ปลีย่ นรายวิชาเรียนใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวาเรียนแทนรายวิชาใด
12.2 การเปลีย่ นผลการเรียน “ร”
การเปลีย่ นผลการเรียน “ร” มี 2 กรณี ดังนี้
1) มีเหตุสดุ วิสยั ทำให ประเมินผลการเรียนไมได เชน เจ็บปวย เมือ่ ผเู รียนไดเขาสอบ
หรือสงผลงานทีต่ ดิ คางอยเู สร็จเรียบรอย หรือแกปญ
 หาเสร็จสิน้ แลว ใหไดระดับผลการเรียนตามปกติ (ตัง้ แต 0-4)
2) ถาสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมใชเหตุสดุ วิสยั เมือ่ ผเู รียนไดเขาสอบ หรือสง
ผลงานทีต่ ดิ คางอยเู สร็จเรียบรอย หรือแกปญ
 หาเสร็จสิน้ แลว ใหไดระดับผลการเรียนไมเกิน “1”
การเปลีย่ นผลการเรียน “ร” ใหดำเนินการแกไขตามสาเหตุใหเสร็จสิน้ ภายในปการศึกษา
นัน้ ถาผเู รียนไมมาดำเนินการแก “ร” ตามระยะเวลาทีก่ ำหนดไวใหเรียนซ้ำรายวิชา ยกเวนมีเหตุสดุ วิสยั ให
อยใู นดุลยพินจิ ของสถานศึกษาทีจ่ ะขยายเวลาการแก “ร” ออกไปอีกไมเกิน 1 ภาคเรียนแตเมือ่ พนกำหนดนี้
แลวใหปฏิบัติดังนี้
(1) ใหเรียนซ้ำรายวิชา ถาเปนรายวิชาพืน้ ฐาน
(2) ใหเรียนซ้ำหรือเปลีย่ นรายวิชาเรียนใหม ถาเปนรายวิชาเพิม่ เติม โดยใหอยใู นดุลยพินจิ
ของสถานศึกษา
ในกรณีทเี่ ปลีย่ นรายวิชาเรียนใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวา เรียนแทน
รายวิชาใด
12.3 การเปลีย่ นผลการเรียน “มส”
การเปลีย่ นผลการเรียน “มส” มี 2 กรณี ดังนี้
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1) กรณีผเู รียนไดผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไมถงึ รอยละ 80 แตมเี วลาเรียนไม
นอยกวารอยละ 60 ของเวลาเรียนทัง้ หมด ใหสถานศึกษาจัดใหเรียนเพิม่ เติมโดยใชชวั่ โมงสอนซอมเสริม หรือ
เวลาวาง หรือวันหยุด หรือมอบหมายงานใหทำ จนมีเวลาเรียนครบตามทีก่ ำหนดไวสำหรับรายวิชานัน้ แลวจึง
ใหสอบเปนกรณีพเิ ศษ ผลการสอบแก “มส” ใหไดระดับผลการเรียนไมเกิน “1” การแก “มส” กรณีนใี้ หกระทำ
ใหเสร็จสิน้ ในปการศึกษานัน้ ถาผเู รียนไมมาดำเนินการแก “มส” ตามระยะเวลาทีก่ ำหนดไวนใี้ หเรียนซ้ำ ยก
เวน มีเหตุสดุ วิสยั ใหอยใู นดุลยพินจิ ของสถานศึกษาทีจ่ ะขยายเวลาการแก “มส” ออกไปอีกไมเกิน 1 ภาค
เรียน แตเมือ่ พนกำหนดนีแ้ ลว ใหปฏิบตั ดิ งั นี้
- ใหเรียนซ้ำรายวิชา ถาเปนรายวิชาพืน้ ฐาน
- ใหเรียนซ้ำหรือเปลีย่ นรายวิชาเรียนใหม ถาเปนรายวิชาเพิม่ เติมโดยใหอยใู นดุลยพินจิ ของ
สถานศึกษา
2) กรณีผเู รียนไดผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 60 ของเวลาเรียน
ทัง้ หมด ใหสถานศึกษาจัดใหเรียนซ้ำในรายวิชาพืน้ ฐานและรายวิชาเพิม่ เติม หรือเปลีย่ นรายวิชาใหมได สำหรับ
รายวิชาเพิม่ เติมเทานัน้
ในกรณีทเี่ ปลีย่ นรายวิชาเรียนใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวาเรียนแทนรายวิชาใด
ในกรณีภาคเรียนที่ 2 หากผเู รียนยังมีผลการเรียน “0” “ร” “มส” ใหดำเนินการใหเสร็จสิน้
กอนเปดเรียนปการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอ นเพือ่ แกไขผลการเรียนของ
ผเู รียนได ทัง้ นี้ โดยสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/ตนสังกัดควรเปนผพู จิ ารณาประสานใหมกี ารดำเนินการเรียน
การสอนในภาคฤดูรอ นเพือ่ แกไขผลการเรียนของผเู รียน
12.4 การเปลีย่ นผลการเรียน “มผ”
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดใหผเู รียนเขารวมกิจกรรม
พัฒนาผเู รียน 3 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียน ซึง่ ประกอบดวย กิจกรรม ลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด ผบู ำเพ็ญประโยชน หรือกิจกรรมชมรม โดยผเู รียนเลือกอยางใดอยางหนึง่ 1 กิจกรรม
และเลือกเขารวมกิจกรรมชุมนุม หรือชมรมอีก 1 กิจกรรม 3) กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน
ในกรณีทผี่ เู รียนไดผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาตองจัดซอมเสริมใหผเู รียนทำกิจกรรมจนครบตาม
เวลาทีก่ ำหนด หรือปฏิบตั กิ จิ กรรมเพือ่ พัฒนาคุณลักษณะทีต่ อ งปรับปรุง แกไข แลวจึงเปลีย่ นผลการเรียนจาก “มผ”
เปน “ผ” ทัง้ นีด้ ำเนินการใหเสร็จสิน้ ภายในปการศึกษานั้ ยกเวนมีเหตุสดุ วิสยั ใหอยใู นดุลยพินจิ ของสถานศึกษา
12.5 การเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ “ไมผาน” ให
คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดำเนินการจัดกิจกรรมซอมเสริม ปรับปรุงแกไข หรือตามวิธกี าร
ทีค่ ณะกรรมการกำหนด เพือ่ ใหผเู รียนผานเกณฑทสี่ ถานศึกษากำหนด
13 การตัดสินใหผเู รียนเลือ่ นชัน้ / ซ้ำชัน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1) ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผเู รียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอ ยกวารอยละ
80 ของเวลาเรียนทัง้ หมดในรายวิชานัน้ ๆ
51
โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม

2) ผเู รียนตองไดรบั การประเมินทุกตัวชีว้ ดั และผานตามเกณฑทสี่ ถานศึกษากำหนด คือ ตัว
ชีว้ ดั ทีต่ อ งผาน ไมนอ ยกวารอยละ 60 ของแตละรายวิชา
3) ผเู รียนตองไดรบั การตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
4) ผเู รียนตองไดรบั การประเมิน และมีผลการประเมินผานตามเกณฑทสี่ ถานศึกษากำหนด ใน
การอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผเู รียน
ถาผูเรียนไมผานใหดำเนินการสอนซอมเสริม แลวทำการประเมินจนผูเรียนสามารถผานเกณฑการ
ประเมินทีส่ ถานศึกษากำหนด
13.1 การเลือ่ นชัน้
ผูเรียนจะไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกภาคเรียนและไดรับการเลื่อนชั้นเมื่อสิ้นปการศึกษาโดยมี
คุณสมบัตติ ามเกณฑ ดังนี้
1) รายวิชาพืน้ ฐาน ไดรบั การตัดสินผลการเรียนผานทุกรายวิชา
2) รายวิชาเพิม่ เติม ไดรบั การตัดสินผลการเรียนผานตามเกณฑทสี่ ถานศึกษากำหนด
3) ผเู รียนตองรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑทสี่ ถานศึกษากำหนด
ในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนาผเู รียน
4) ระดับผลการเรียนเฉลีย่ ในปการศึกษานัน้ ควรไดไมต่ำกวา 1.00
ทัง้ นีร้ ายวิชาใดทีไ่ มผา นเกณฑการประเมิน สถานศึกษาสามารถซอมเสริมผเู รียนใหไดรบั การแกไขใน
ภาคเรียนถัดไป
13.2 การเรียนซ้ำ
สถานศึกษาจะจัดใหผเู รียนเรียนซ้ำใน 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 เรียนซ้ำรายวิชา หากผเู รียนไดรบั การสอนซอมเสริมและสอบแกตวั 2 ครัง้
แลวไมผา นเกณฑการประเมิน ใหเรียนซ้ำรายวิชานัน้ ทัง้ นีใ้ หอยใู นดุลยพินจิ ของสถานศึกษาในการจัดใหเรียนซ้ำ
ในชวงใดชวงหนึง่ ทีส่ ถานศึกษาเห็นวาเหมาะสม เชน พักกลางวัน วันหยุด ชัว่ โมงวางหลังเลิกเรียน ภาคฤดูรอ น
เปนตน
กรณีที่ 2 เรียนซ้ำชัน้ มี 2 ลักษณะ คือ
- ผูเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปการศึกษานั้นต่ำกวา 1.00 และมีแนวโนมวา
จะเปนปญหาตอการเรียนในระดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้
- ผเู รียนมีผลการเรียน 0, ร, มส เกินครึง่ หนึง่ ของรายวิชาทีล่ งทะเบียนเรียนในปการ
ศึกษานัน้
ทัง้ นี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือทัง้ 2 ลักษณะใหสถานศึกษาแตงตัง้ คณะกรรมการการ
พิจารณา หากเห็นวาไมมเี หตุผลอันสมควรก็ใหซ้ำชัน้ โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและใหใชผลการเรียนใหมแทน
หากพิจารณาแลวไมตอ งเรียนซ้ำชัน้ ใหอยใู นดุลยพินจิ ของสถานศึกษาในการแกไขผลการเรียน
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13.3 การสอนซอมเสริม
การสอนซอมเสริม เปนสวนหนึง่ ของกระบวนการจัดการเรียนรแู ละเปนการใหโอกาสแกผเู รียน
ใหมเี วลาเรียนรสู งิ่ ตางๆ เพิม่ ขึน้ จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนร/ู ตัวชีว้ ดั ทีก่ ำหนดไวการสอนซอมเสริม
เปนการสอนกรณีพเิ ศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนจัดการเรียนรปู กติเพือ่ แกไขขอบกพรองทีพ่ บในผเู รียน
โดยจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน
การสอนซอมเสริมสามารถดำเนินการไดในกรณีดงั ตอไปนี้
1) ผเู รียนมีความร/ู ทักษะพืน้ ฐานไมเพียงพอทีจ่ ะศึกษาในแตละรายวิชานัน้ ควรจัดการ
ซอมเสริม ปรับความร/ู ทักษะพืน้ ฐาน
2) การประเมินระหวางเรียน ผเู รียนไมสามารถแสดงความรู ทักษะกระบวนการหรือ
เจตคติ/คุณลักษณะทีก่ ำหนดไวตามมาตรฐานการเรียนร/ู ตัวชีว้ ดั
3) ผลการเรียนไมถึงเกณฑ และ/หรือต่ำกวาเกณฑการประเมิน โดยผูเรียนไดระดับ
ผลการเรียน “0” ตองจัดการสอนซอมเสริมกอนจะใหผเู รียนสอบแกตวั
4) ผเู รียนมีผลการเรียนไมผา น สามารถจัดสอนซอมเสริมในภาคฤดูรอ น ทัง้ นีใ้ หอยใู น
ดุลยพินจิ ของสถานศึกษา
หมวดที่ 4 การเทียบโอนผลการเรียน
ขอ 14 การเทียบโอนผลการเรียน เปนการนำผลการเรียนซึง่ เปนความรู ทักษะ และประสบการณของ
ผเู รียนทีเ่ กิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มาประเมินเปนสวนหนึง่
ของการศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
แนวการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตามระเบียบสถานศึกษาวาดวยการเทียบโอนผลการเรียน
ดังนี้
14.1 ผขู อเทียบโอนตองขึน้ ทะเบียนเปนนักเรียนของสถานศึกษา ทัง้ นีโ้ ดยผขู อเทียบโอนจะตอง
ไมเปนผทู กี่ ำลังศึกษาอยใู นระบบโดยสถานศึกษาดังกลาวดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ในภาคเรียนแรกทีข่ นึ้
ทะเบียนเปนนักเรียน ยกเวนกรณีมเี หตุจำเปน
14.2 จำนวนสาระการเรียนรู รายวิชา จำนวนหนวยกิตทีจ่ ะรับเทียบโอน และอายุของผลการ
เรียนทีจ่ ะนำมาเทียบโอน ใหอยใู นดุลพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา ทัง้ นี้
เมือ่ เทียบโอนแลวตองมีเวลาเรียนอยใู นสถานศึกษาทีจ่ ะรับเทียบโอนไมนอ ยกวา 1 ภาคเรียน
14.3 การเทียบโอนผลการเรียนใหดำเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียน
จำนวนไมนอ ยกวา 3 คนแตไมเกิน 5 คน
ขอ 15 การเทียบโอนใหดำเนินการดังนี้
15.1 การเทียบระดับการศึกษา หมายถึงการนำผลการเรียน ความรแู ละประสบการณทไี่ ดจาก
การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษานอกระบบ ไมแบงระดับมาประเมินเพือ่ เทียบเทาการศึกษาระดับใดระดับ
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หนึง่ มี แนวทางการเทียบระดับการศึกษาดังนี้
1) ผขู อเทียบระดับการศึกษาจะตองไมเปนผทู กี่ ำลังศึกษาอยใู นสถานศึกษาในระบบ หรือ
สถานศึกษานอกระบบทีจ่ ดั การศึกษาเปนระบบเดียวกันกับการศึกษาในระบบ และเปนผสู ำเร็จการศึกษาตามหลัก
สูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับทีต่ ่ำกวาระดับการศึกษาทีข่ อเทียบ 1 ระดับ ผไู มเคยมีวฒ
ุ กิ ารศึกษาใดๆ
จะขอเทียบระดับการศึกษาไดไมเกินระดับประถมศึกษา
2) ใหสถานศึกษาซึง่ เปนทีท่ ำการเทียบระดับการศึกษา ดำเนินการเทียบระดับดวยการ
ประเมินความรคู วามสามารถ และประสบการณของผขู อเทียบระดับ ดวยวิธกี ารทีห่ ลากหลายทัง้ ดวยการทดสอบ
การประเมินแฟมผลงาน การสังเกตพฤติกรรมตางๆ ใหครอบคลุมคุณลักษณะของผูเรียนทั้งดานพุทธิพิสัย
จิตพิสยั และทักษะพิสยั ตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรทีข่ อเทียบระดับ
3) ผูผานการประเมินจะไดรับหลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับความรูและใบ
ประกาศนียบัตรรับรองระดับความรขู องกระทรวงศึกษาธิการ
15.2 การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การนำผลการเรียนซึ่งเปนความรูทักษะ และ
ประสบการณของผเู รียนทีเ่ กิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และผลการ
ศึกษา จากตางสถานศึกษามาประเมินเปนสวนหนึง่ ของการศึกษา ตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ ทีก่ ำลังศึกษา มี
แนวการดำเนินการดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และวิชาการของสถานศึกษากำหนดจำนวนรายวิชา
จำนวนหนวยกิต ทีส่ ถานศึกษาจำกัดใหผเู รียนสามารถขอเทียบโอนไดในการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
แตละชวงชัน้ ทัง้ นีผ้ เู รียนจะตองเหลือรายวิชาทีจ่ ะตองศึกษาในสถานศึกษาอีกอยางนอย 1 ภาคเรียน พรอมกับ
การกำหนดแนวทางและวิธกี ารเทียบโอนทัง้ กรณีเทียบโอนผลการเรียนเดิมทีผ่ เู รียนศึกษากอนเขาศึกษาในสถาน
ศึกษา และกรณีเทียบโอนผลการเรียนทีผ่ เู รียนขออนุญาตไปศึกษาตางสถานศึกษา จะตองจัดทำเปนระเบียบการ
เทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนดวย
2) สถานศึกษาแตงตัง้ คณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา
ใหปฏิบตั หิ นาทีก่ ำหนดสาระ จัดสรางเครือ่ งมือ สำหรับการเทียบโอนผลการเรียน และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
3) คณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ทำการเทียบโอนผลการเรียนให
ผเู รียนในกรณีตอ ไปนี้
กรณีการเทียบโอนผลการเรียนเดิม ทีเ่ รียนศึกษามากอนเขาศึกษาในสถานศึกษาใหดำเนินการดังนี้
1) ใหดำเนินการใหเสร็จในภาคเรียนแรกทีผ่ เู รียนเขาศึกษาในสถานศึกษา
2) ใหเทียบโอนผลการเรียนเปนรายวิชา
3) ผเู รียนยืน่ คำรองเปนลายลักษณอกั ษรขอเทียบความรตู ามรายวิชาในหลักสูตรของสถาน
ศึกษา ตามจำนวนรายวิชาทีส่ ถานศึกษากำหนดไวในระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาใหผเู รียน
ยืน่ คำรอง พรอมเอกสารหลักสูตรทีน่ ำมาขอเทียบ และเอกสารการศึกษาทีไ่ ดรบั มา (ถาผเู รียนมี)
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4) คณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนพิจารณาหลักสูตรและหลักฐานเอกสารเดิม
ของผเู รียน เพือ่ เปรียบเทียบหลักสูตรทีเ่ รียนมากับหลักสูตรของสถานศึกษาในรายวิชาทีข่ อเทียบ ถามีจดุ ประสงค
และเนือ้ หาสาระตรงกันไมนอ ยกวารอยละ 60 ใหรบั เทียบโอนได และใหไดระดับผลการเรียนตามทีไ่ ดมาในกรณี
ทีผ่ เู รียนยายสถานศึกษา แตถา เปนกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาตางระบบ ใหคณะกรรมการดำเนิน
การเทียบโอนพิจารณาวาควรยอมรับผลการเรียนเดิมหรือไม ถาไมยอมรับก็ตอ งประเมินใหใหมดว ยวิธกี ารตางๆ
ทีเ่ หมาะสม
5) คณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน จัดใหมกี ารประเมินความรคู วามสามารถ
และประสบการณของผเู รียนใหม ตามตัวชีว้ ดั ของรายวิชาทีผ่ เู รียนขอเทียบในกรณีทผี่ เู รียนไมมเี อกสาร หลักฐาน
การศึกษาเดิมมาแสดง หรือหลักสูตรทีผ่ เู รียนนำมาขอเทียบโอนมีความสอดคลองกับตัวชีว้ ดั และเนือ้ หาสาระของ
หลักสูตรทีข่ อเทียบไมถงึ รอยละ 60 ผเู รียนทีผ่ า นการประเมินจะไดรบั การเทียบโอนผลการเรียนได โดยไดระดับ
ผลการเรียนตามทีป่ ระเมินได สวนผทู ไี่ มผา นการประเมินจะไมไดรบั การเทียบโอนผลการเรียน
กรณีผเู รียนขออนุญาตไปศึกษารายวิชาใดรายวิชาหนึง่ ตางสถานศึกษาหรือขอศึกษาดวยตนเอง
ใหดำเนินการดังนี้
1) ใหดำเนินการโดยผเู รียนยืน่ คำรองไปศึกษาตางสถานทีห่ รือตางรูปแบบตอคณะกรรมการ
เทียบโอนผลการเรียน ซึง่ จะพิจารณาผลการเรียนและความจำเปนของผเู รียนตามระเบียบการจัดการศึกษา 3
รูปแบบ ของสถานศึกษาทีจ่ ะจัดการศึกษาในระบบ
2) รายวิชาทีผ่ เู รียนขอไปศึกษาตางสถานที่ หรือตางรูปแบบตองมีจดุ ประสงคและเนือ้ หาสาระ
สอดคลองกับรายวิชาในหลักสูตรของสถานศึกษาทีจ่ ะนำมาเทียบโอนไมนอ ยกวา รอยละ 60
3) กรณีผเู รียนขอไปศึกษาตางสถานศึกษาหรือระบบทีม่ สี ถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแนนอน
ถาเห็นควรอนุญาตใหไปเรียนไดใหมกี ารประสานงาน เรือ่ งการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการรับโอน
ผลการเรียนกอน เมือ่ ไดตกลงรวมกันเรียบรอยแลวจึงจะอนุญาตเมือ่ ศึกษาสำเร็จ ใหรบั โอนผลการเรียนไดทนั ที
4) กรณีผูเรียนขออนุญาตศึกษาดวยตนเอง หรือศึกษาในสถานศึกษาที่ไมสามารถติดตอ
ประสานได ถาคณะกรรมการพิจารณาความจำเปนแลว เห็นควรอนุญาต เมือ่ ผเู รียนมารายงานผลการเรียน ให
คณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนทำการเทียบโอนผลการเรียนใหผเู รียน เชนเดียวกันกรณีการเทียบ
โอนผลการเรียนเดิมทีผ่ เู รียนศึกษามากอนเขาศึกษาในสถานศึกษา
5) คณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน รายงานผลการเทียบโอนใหคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาใหความเห็นชอบ และเสนอผบู ริหารสถานศึกษาอนุมตั ผิ ลการเทียบ
โอนผลการเรียน
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หมวดที่ 5 เอกสารหลักฐานการศึกษา
ขอ 16 ใหสถานศึกษาจัดใหมเี อกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนตางๆ ดังนี้
16.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ. 1) เปนเอกสารบันทึกผลการเรียนของผู
เรียนตามสาระการเรียนรกู ลมุ วิชาและกิจกรรมตางๆ ทีไ่ ดเรียนในแตละชัน้ ของหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพือ่
ใหเปนหลักฐานแสดงสถานภาพและความสำเร็จในการศึกษาของผเู รียนแตละคนใชเปนหลักฐานในการสมัครเขา
ศึกษาตอทำงานหรือดำเนินการในเรือ่ งอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
16.2 หลักฐานแสดงวุฒกิ ารศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) (ปพ. 2) เปนเอกสารทีส่ ถานศึกษาออก
ใหกบั ผสู ำเร็จการศึกษาและรับรองวุฒกิ ารศึกษาของผเู รียน ใหผเู รียนนำไปใชเปนหลักฐานแสดงระดับวุฒกิ าร
ศึกษาของตน
16.3 แบบรายงานผสู ำเร็จการศึกษา (ปพ.3) เปนแบบรายงานรายชือ่ ขอมูลของผสู ำเร็จการ
ศึกษาภาคบังคับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ใชเปนหลักฐานสำหรับตรวจสอบยืนยันและรับรองความสำเร็จ
และวุฒกิ ารศึกษาของผสู ำเร็จการศึกษาแตละคน ตอเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
16.4 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค (ปพ.4) เปนเอกสารรายงานพัฒนาการ
ดานคุณลักษณะของผูเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สถานศึกษา
กำหนดขึน้ เพือ่ พัฒนาผเู รียนเปนพิเศษ เพือ่ การแกปญ
 หาหรือสรางเอกลักษณใหผเู รียนตามวิสยั ทัศนของสถาน
ศึกษา เปนการรายงานผลการประเมินทีแ่ สดงถึงสภาพหรือระดับคุณธรรม จริยธรรม คานิยม หรือคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของผเู รียนในแตละชัน้ สถานศึกษาตองจัดทำเอกสารนีใ้ หผเู รียนทุกๆ คน ควบคกู บั ระเบียนแสดง
ผลการเรียนของผเู รียน เพือ่ นำไปใชเปนหลักฐานแสดงคุณลักษณะของผเู รียนเพือ่ ประกอบในการสมัครศึกษาตอ
หรือสมัครทำงาน
16.5 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผเู รียน (ปพ. 5) เปนเอกสารสำหรับผสู อนใชบนั ทึก
เวลาเรียน ขอมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียน ขอมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผเู รียนแต
ละคนที่เรียนในหองเรียนกลุมเดียวกัน เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง แกไข
สงเสริม และตัดสินผลการเรียนของผเู รียน รวมทัง้ ใชเปนหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการเรียน การ
มีสว นรวมในกิจกรรมตางๆ และผลสัมฤทธิข์ องผเู รียนแตละคน
16.6 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผเู รียนรายบุคคล (ปพ. 6) เปนเอกสารสำหรับบันทึก
ขอมูลเกีย่ วกับผลการเรียน พัฒนาการในดานตางๆ และขอมูลอืน่ ๆ ของผเู รียน
16.7 ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ. 7) เปนเอกสารทีส่ ถานศึกษาออกใหผเู รียนเปนการเฉพาะ
กิจเพือ่ รับรองสถานภาพทางการศึกษาของผเู รียนเปนการชัว่ คราว ทัง้ กรณีผเู รียนยังไมสำเร็จการศึกษาและสำเร็จ
การศึกษาแลว
16.8 ระเบียนสะสม (ปพ. 8) เปนเอกสารสำหรับบันทึกขอมูลเกีย่ วกับพัฒนาการและผลงาน
ดานตาง ของผเู รียนทัง้ ทีส่ ถานศึกษาและทีบ่ า น เพือ่ ประโยชนในการแนะแนวผเู รียนในทุกๆ ดาน
56
โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม

16.9 สมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ. 9) เปนสมุดบันทึกผลการเรียนรทู สี่ ถานศึกษาจัดทำขึน้ เพือ่
บันทึกรายการรายวิชาตางๆ ทีผ่ เู รียนจะตองเรียนในแตละชัน้ ตามโครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษา พรอม
ดวยผลการประเมินการเรียนของแตละรายวิชา และสถานศึกษาออกใหผเู รียนสำหรับใชศึกษาและนำแสดงให
บุคคลหรือหนวยงานทีส่ นใจไดทราบโครงสรางหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชาตางๆ ของสถานศึกษา พรอม
ดวยผลการเรียนของผเู รียนจากการเรียนแตละรายวิชา กรณีทผี่ เู รียนยายสถานศึกษา ขอมูลในสมุดบันทึกผลการ
เรียนรูจะเปนประโยชนในการนำไปใชเปนขอมูลในการเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิมไปเปนผลการ
เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาใหม
หมวดที่ 6 บทเฉพาะกาล
ขอ 17 ในกรณีนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งควรจะจบ
หลักสูตรในปการศึกษา 2560 หรือกอนปการศึกษา 2560 แตไมสามารถจบหลักสูตรไดตามกำหนดใหใชระเบียบ
ฉบับนี้
ขอ 18 ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษารักษาการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้
ขอ 19 กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงแกไข ใหเสนอคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอนุมตั แิ ละใหความเห็น
ชอบกอนนำไปใช
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(พลตรีสวุ ทิ ย แมนเหมือน)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม

57
โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม



 ⌫   
 ⌦⌫ ⌦
   
..................................................................
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัตคิ มุ ครองเด็ก พ.ศ.2546 อันเปน
กฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจำกัดสิทธิแ์ ละเสรีภาพของบุคคล มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา
31 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัตใิ หกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“กิจกรรมในการแนะแนว” หมายความวา กิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการแนะแนว การใหคำ ปรึกษา และฝกอบรม
เพือ่ สงเสริมความประพฤติทเี่ หมาะสม ความรับผิดชอบตอสังคม และความปลอดภัยแกนกั เรียน นักศึกษา และ
ผปู กครอง
“นักเรียนหรือนักศึกษาทีเ่ สีย่ งตอการกระทำผิด” หมายความวา นักเรียนหรือ นักศึกษาทีม่ ี ดังตอไปนี้
(1) ประพฤติตนไมสมควรกับสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษา
(2) ประกอบอาชีพในทางผิดกฎหมายหรือขัดแยงตอศีลธรรมอันดี
(3) คบหาสมาคมกับบุคคลทีน่ า จะชักนำไปในทางกระทำผิดกฎหมาย หรือขัดตอศีลธรรมอันดี หรือ
(4) อยใู นสภาพแวดลอมหรือสถานทีอ่ นั อาจชักนำไปในทางเสียหาย
ขอ 2 ใหโรงเรียนและสถานศึกษา จัดใหมีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวใหคำปรึกษาและฝก
อบรมแกนกั เรียน นักศึกษา และผปู กครอง ทัง้ นี้ ตามระดับของ โรงเรียนหรือสถานศึกษา
ขอ 3 ใหโรงเรียนและสถานศึกษามีหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) พัฒนาระบบงานแนะแนวทีจ่ ะชวยเหลือดูแลนักเรียน และนักศึกษา ในรายบุคคล พรอมทัง้ สงเสริม
ใหครูทกุ คนมีบทบาทในการแนะแนว รจู กั และเขาใจผเู รียน สามารถคนพบ และจัดการเรียนรทู จี่ ะพัฒนาศักยภาพ
ของผเู รียน และใหคำปรึกษาดานการดำรงชีวติ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการศึกษาตอและการมีงานทำ ทัง้ นี้
ใหมรี ะบบขอมูลตัง้ แตแรกเขาเพือ่ ติดตามดูแลอยางตอเนือ่ งจากการศึกษา
(2) สำรวจ เฝาระวัง และติดตามนักเรียนและนักศึกษาทีเ่ สีย่ งตอการกระทำผิดเพือ่ จัดกิจกรรมในการ
พัฒนาและปรับเปลีย่ นพฤติกรรมอยางเปนระบบและตอเนือ่ ง
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(3) แจงใหผปู กครองของนักเรียน และนักศึกษาทีเ่ สีย่ งตอการประทำผิดไดทราบถึงพฤติกรรมและหาแนว
ทางแกไขปญหารวมกัน ทัง้ นี้ อาจกำหนดใหนกั เรียนหรือนักศึกษาดังกลาวเขารวมกิจกรรมตามทีเ่ ห็นสมควร
(4) จัดใหมมี าตราการสงเสริมความปลอดภัย ปองกัน และแกไขปญหาความรุนแรง โดยมีครูผรู บั ผิดชอบ
และติดตามตรวจสอบ เพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพ
(5) สนับสนุนใหผูปกครองและชุมชน มีสวนรวมรับผิดชอบในการสงเสริมความประพฤติและความ
ปลอดภัยของนักเรียน และนักศึกษา
(6) จัดใหมรี ะบบการติดตามประเมินผล และรายงานการดำเนินงานตอสวนราชการตนสังกัดอยางนอย
ปการศึกษาละหนึง่ ครัง้
ใหไว ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2548
จาตุรนต ฉายแสง
รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยมีมาตรา 63 แหง พระราชบัญญัตขิ องเด็ก พ.ศ.2546
บัญญัตใิ หโรงเรียนและสถานศึกษาตองจัดใหมรี ะบบงานและกิจกรรมในการสนับสนุน ปรึกษาและ
ฝกอบรมแกนกั เรียน นักศึกษา และผปู กครอง เพือ่ สงเสริมความประพฤติทเี่ หมาะสมทีร่ บั ผิดชอบ
ตอสังคม และความปลอดภัยแกนกั เรียนและนักศึกษา ตามหลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไขทีก่ ำหนดใน
กฎกระทรวง จึงจำเปนออกกฎกระทรวงนี้
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ความหมายและความสำคัญ
หองสมุด คือสถานทีร่ วบรวมสรรพวิทยาการตางๆ ทุกชนิด เพือ่ จัดบริการในหองสมุด โดยมีเจาหนาทีด่ ำเนิน
การบริหารและจัดบริการใหแกผูใชหองสมุด
หองสมุดมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน ทุกคนจำเปนตองผานการศึกษาในโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาอืน่ เพือ่ ไดมวี ชิ าเปนพืน้ ฐานในการดำรงชีวติ ประจำวัน การศึกษาคนควาในหองสมุดเปน็ สวน
หนึง่ ทีส่ ง เสริมใหมคี วามคิดอยางกวางขวางลึกซึง้ ยิง่ อานมากประโยชนจะอยทู ผี่ อู า นทำใหคดิ เปน ทำเปน แก
ปญหาไดและเกิดความรักทีจ่ ะศึกษา ทำใหเปนคนทันโลก ทันเหตุการณ
วัตถุประสงค
หองสมุดดำเนินการโดยมีวตั ถุประสงค ดังนี้
1. จัดเปนศูนยวชิ าการใหบริการดานการเรียนการสอน และการศึกษาคนควาของครู นักเรียนและผสู นใจ
ทัว่ ไป
2. เพือ่ รวบรวมหนังสือ สิง่ พิมพ และวัสดุการศึกษา
3. เพือ่ บริการวิชาการแกสงั คมและชุมชน

การคนหาวัสดุหอ งสมุด
หองสมุดจัดเก็บหนังสือแยกเปนประเภททัว่ ไป หนังสืออางอิง หนังสือแบบเรียน หนังสือสำหรับเยาวชน
นวนิยาย
หนังสือทุกประเภทจัดเก็บในระบบชั้น เปดใหผูใชเลือกหยิบหนังสือดวยตนเอง และจัดหมูหนังสือเพื่อให
หนังสือทีอ่ ยใู นสาขาวิชาเดียวกันอยใู กลเคียง ดวยระบบการจัดหมแู บบทศนิยมดิวอี้ ซึง่ แบงเปน 10 หมวด ดัง
นี้
000 เบ็ดเตล็ด
500
วิทยาศาสตร
100 ปรัชญา
600
วิทยาศาสตรประยุกต
200 ศาสนา
700
ศิลปะและการบันเทิง
300 สังคมศาสตร 800
วรรณคดี
400 ภาษาศาสตร 900
ภูมศิ าสตร, ประวัตศิ าสตร,
ชีวประวัต,ิ การทองเทีย่ ว
นอกจากนีม้ หี นังสือบางประการทีห่ อ งสมุดใชอกั ษรยอจำแนกพิเศษ ไดแก
อ.
สำหรับ
หนังสืออางอิงภาษาไทย
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Ref
“
หนังสืออางอิงภาษาอังกฤษ
น
“
นวนิยายภาษาไทย
ร.ส.
“
เรือ่ งสัน้ ภาษาไทย
บ
“
หนังสือแบบเรียน ช สำหรับหนังสือชีวประวัติ
ย
“
หนังสือสำหรับเด็กภาษาไทย (เยาวชน)
หนังสือทุกเลมมีเลขเรียกหนังสือเปนสัญลักษณ เลขเรียกหนังสือนี้อยูสวน ลางของสันหรือสวนลางซาย
บนหนาปก บนซอง และบัตรยืมทีป่ กหลังดานในของซองหนังสือ หนังสือทีจ่ ดั เรียงบนชัน้ ตามลำดับของเลขเรียก
หนังสือ จากเลขนอยไปหามาก จากซายไปขวา จากบนลงลาง และเรียงลำดับอักษร

ระเบียบการเปนสมาชิกหองสมุด
1. การสมัครเปนสมาชิกหองสมุด
นักเรียนทุกระดับชัน้ สมาชิกหองสมุด โดยไมเสียคาสมัครและปฎิบตั ดิ งั นี้
1.1 เขียนสมัครเปนสมาชิกทีห่ อ งสมุด ตัง้ แตวนั ที่ 20 พฤษภาคม ถึง 30 มิถนุ ายน หากพนกำหนด
เวลาจะตองเสียคาสมัครเปนสมาชิก 10 บาท
1.2 รูปถายขนาด 1 นิว้ 1 รูป (รูปนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม)
2. เมือ่ บัตรสมาชิกหมดใหนำบัตรเกามาทำบัตรใหม พรอมรูปขนาด 1 นิว้ 1 รูป โดยไมตอ งเสียคาธรรมเนียม
3. เมือ่ บัตรสมาชิกหายตองแจงบรรณารักษทนั ที และจะตองเสียคาทำบัตรใหม 5 บาท ทุกระดับชัน้ (
โดยแจงหมายเลขสมาชิกเดิม) พรอมรูปถายขนาด 1 นิว้ 1 รูป
4. เจาของบัตรเทานัน้ มีสทิ ธิย์ มื หนังสือได
5. จะมอบใหผอู นื่ ใชบตั รสมาชิกแทนตนเองได

ขอปฏิบต
ั แิ ละมารยาทการใชหอ งสมุด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ไมนำอาหาร ขนม เครือ่ งดืม่ ทุกชนิดเขาไปในหองสมุด
ไมสง เสียงดังและไมปฏิบตั ติ นรบกวนผอู นื่ เพราะบุคคลอืน่ ตองการสมาธิ
ไมนำกระเปา แฟม ยาม หนังสือสวนตัวเขาหองสมุด
เมือ่ นำหนังสือของหองสมุดออกนอกหองควรไดรบั อนุญาตกอน
หนังสือพิมพ วารสาร และหนังสือทัว่ ไป อานและวางไวทที่ กี่ ำหนด
การยืมหรือคืนหนังสือถามีคนจำนวนมาก ใหเขาแถวเพือ่ ความสะดวกและรวดเร็ว
ใหความรวมมือดูแลรักษาทรัพยสนิ ของหองสมุด เพือ่ ใชประโยชนสว นรวมตอไป
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ระเบียบการใชหอ งสมุด
เวลาเปดบริการ
เวลา 07.30 น.-16.30 น. เวนวันหยุดราชการ
ผมู สี ทิ ธิเขาใชหอ งสมุด
1. นักเรียนทุกชั้น
2. ครู อาจารย
3. ลูกจางประจำและลูกจางชัว่ คราว
4. บุคคลภายนอก
การยืมและคืนหนังสือ
1. ยืมและคืนหนังสือไดตลอดเวลาเปดบริการหองสมุด
2. ตองยืมดวยตนเองและตองมีบัตรสมาชิกมาแสดงทุกครั้ง
3. เขียนชือ่ นามสกุล หองเรียน (ตัวบรรจง) ใหชดั เจนในบัตรยืม
4. เขียนเลขทะเบียนหนังสือลงในบัตรสมาชิกหองสมุดของนักเรียน
5. นักเรียนคนหนึง่ สามารถยืมหนังสือไดครัง้ ละ 2 เลม ภายใน 7 วัน
6. หนังสือแตละเลม นักเรียนจะยืมติดตอกันไดคนละ 2 ครัง้ เทานัน้
7. หากเกินกำหนดวันสงคืนหนังสือ ปรับวันละ 1 บาท ตอเลม
8. หนังสือที่ยืมไปชำรุดเสียหายตองติดตอที่หองสมุดโดยเร็ว
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ.2548
..................................................
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัตคิ มุ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 รัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.
2548”
ขอ 2 ระเบียบนีใ้ หใชบงั คับตัง้ แตวนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2543
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“ผบู ริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความวา ครูใหญ อาจารยใหญ ผอู ำนวยการ อธิการบดี หรือ
หัวหนาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือตำแหนงทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ของโรงเรียนหรือสถานศึกษานัน้
“กระทำความผิด” หมายความวา การทีน่ กั เรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝา ฝนระเบียบ ขอบังคับของสถาน
ศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงวาดวยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
“การลงโทษ” หมายความวา การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาทีก่ ระทำความผิด โดยมีความมงุ หมายเพือ่
การอบรมสัง่ สอน
ขอ 5 โทษทีจ่ ะลงโทษแกนกั เรียนหรือนักศึกษาทีก่ ระทำความผิด มี 4 สถาน ดังนี้
(1)
วากลาวตักเตือน
(2)
ทำทัณฑบน
(3)
ตัดคะแนนความประพฤติ
(4)
ทำกิจกรรมเพือ่ ใหปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ขอ 6 หามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาดวยวิธรี นุ แรง หรือแบบกลัน่ แกลง หรือลงโทษดวยความโกรธ
หรือดวยความพยาบาท โดยใหคำนึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความรายแรงของพฤติกรรมประกอบ
การลงโทษดวย
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาใหเปนไปเพือ่ เจตนาทีจ่ ะแกนสิ ยั และความประพฤติไมดขี องนักเรียนหรือ
นักศึกษาใหรสู ำนึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางทีด่ ตี อ ไป
ใหผบู ริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผทู ผี่ บู ริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเปนผมู อี ำนาจ
ในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
ขอ 7 การวากลาวตักเตือน ใชในกรณีนกั เรียนหรือนักศึกษากระทำความผิดไมรา ยแรง
ขอ 8 การทำทัณฑบนใชในกรณีนกั เรียนหรือนักศึกษาทีป่ ระพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือ
นักศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยความประพฤตินกั เรียนและนักศึกษา หรือกรณีทำใหเสือ่ มเสียชือ่ เสียงและเกียรติ
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ศักดิข์ องสถานศึกษา หรือฝาฝนระเบียบของสถานศึกษา หรือไดรบั โทษวากลาวตักเตือนแลว แตยงั ไมเข็ดหลาบ
การทำทัณฑบนใหทำเปนหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผปู กครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรอง
การทำทัณฑบนไวดว ย
ขอ 9 การตัดคะแนนความประพฤติ ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบตั วิ า ดวยการตัดคะแนนความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาของแตละสถานศึกษากำหนด และใหทำบันทึกขอมูลไวเปนหลักฐาน
ขอ 10 ทำกิจกรรมเพือ่ ใหปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ใชในกรณีทนี่ กั เรียนและนักศึกษากระทำความผิดทีส่ มควร
ตองปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมใหเปนไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
ขอ 11 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนีแ้ ละใหมอี ำนาจตีความและวินจิ ฉัย
ปญหาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548
อดิศยั โพธารามิก
รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม
วาดวยการควบคุมความประพฤติของนักเรียน พ.ศ.2561

*************************
เพือ่ สงเสริมใหนกั เรียนของโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม มีความประพฤติดี ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
มีวนิ ยั มีความสามัคคี สำนึกในหนาทีค่ วามรับผิดชอบ รจู กั เสียสละเพือ่ สวนรวม ตลอดจนปองกันมิใหนกั เรียน
ประพฤติผดิ จึงวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
หมวดที่ 1
บททัว่ ไป
ขอที่ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม วาดวยการควบคุมความประพฤติ
นักเรียน พ.ศ. 2561”
ขอที่ 2 บรรดากฎ ระเบียบหรือขอบังคับใดๆ ทีม่ อี ยกู อ น ใหยกเลิก และใหใชระเบียบนีแ้ ทน
นับตัง้ แตวนั ประกาศใชระเบียบนี้
ขอที่ 3 ในระเบียบนี้
“นักเรียน” หมายถึง บุคคลทีก่ ำลังศึกษาเลาเรียนของโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม
“ครู” หมายถึง ครูทกุ คนทีท่ ำการสอนประจำปการศึกษานัน้ ๆ
ขอที่ 4 เมือ่ นักเรียนกระทำความผิดจะไดรบั โทษตามเกณฑการพิจารณา ดังนี้
4.1 วากลาวตักเตือนใชสำหรับนักเรียนทีก่ ระทำความผิดไมรา ยแรง
4.2 ทำทัณฑบนใชในกรณีนกั เรียนประพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน ตามกฎกระทรวงวาดวย
ความประพฤตินกั เรียนและนักศึกษา หรือกรณีทำใหเสือ่ มเสียชือ่ เสียงและเกียรติศกั ดิข์ องสถานศึกษา หรือฝาฝน
ระเบียบของสถานศึกษา หรือไดรบั โทษวากลาวตักเตือนแลว แตยงั ไมเข็ดหลาบ
การทำทัณฑบนใหทำเปนหนังสือ และเชิญบิดามารดา หรือผปู กครองมาบันทึกรับทราบความ
ผิดและรับรองการทำทัณฑบนไวดว ย
4.3 ตัดคะแนนความประพฤติใหเปนไปตามหมวดที่ 2 ของระเบียบฯ นี้ ตามทีส่ ถานศึกษากำหนด
และบันทึกขอมูลไวเปนหลักฐาน
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4.4 ทำกิจกรรมเพือ่ ใหปรับเปลีย่ นพฤติกรรมใชในกรณีทนี่ กั เรียนทำความผิดทีส่ มควรตองปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม
4.5 สงตอไปแกไขพฤติกรรมกับหนวยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
ขอที่ 5 คณะกรรมการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน แกไขความประพฤติทไี่ มเหมาะสมของนักเรียน มี
อำนาจออกขอบังคับตางๆ เพิม่ เติม และกำหนดวิธกี ารอืน่ ๆ ไดตามความเหมาะสม เพือ่ ใหการดำเนินงานเกีย่ ว
กับการควบคุมความประพฤตินกั เรียน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 2
การควบคุมความประพฤตินกั เรียน
ขอที่ 6

แนวทางปฏิบตั วิ า ดวยการลงโทษ
เพือ่ ใหสอดคลองและสะดวกกับการปฏิบตั ขิ องครูในการพิจารณาลงโทษนักเรียน
จึงกำหนดใหนกั เรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน โดยโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม
ไดกำหนดลักษณะของความผิดไวดงั นี้
6.1 ความผิดสถานเบา ไดแก ความผิดทีแ่ สดงถึงอุปนิสยั ความประพฤติทไี่ มสมควรกับสถานภาพ
ของนักเรียน ตัดคะแนนความประพฤติ ครัง้ ละ 5 คะแนน
6.1.1 แตงกายผิดระเบียบของโรงเรียน เชน ทรงผมผิดระเบียบ เสือ้ ไมปก อักษรยอ น.ม.ม.
และชือ่ -สกุล กางเกงรัดรูปสัน้ กระโปรงสัน้ ถุงเทา รองเทาสีอนื่ หรือมีลวดลาย ที่
โรงเรียนไมไดกำหนด
6.1.2 แสดงกิรยิ าวาจาหยาบคาย ไมวา ในหรือนอกโรงเรียน
6.1.3 ใสเครือ่ งประดับ หรือของมีคา มาโรงเรียน เชน แหวน สรอย ตางหู หรือประเภท
อืน่ ๆ ทีม่ ลี กั ษณะเชนเดียวกัน
6.1.4 สงเสียงอึกทึกหรือเลนกีฬา บนอาคารเรียนหรือหองเรียน
6.1.5 ขาดความเอาใจใสเรือ่ งการเรียน
6.1.6 ไมรกั ษาความสะอาดของหองเรียน อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน
6.1.7 มาโรงเรียนสายหรือขาดเรียน โดยไมมเี หตุผล
6.1.8 ไมเขาเรียน (ตัดคะแนนความประพฤติวชิ าละ 5 คะแนน ตามทีค่ รูผสู อนแจง)
6.1.9 หลีกเลีย่ งไมเขาแถวเคารพธงชาติ
6.1.10 ปนกำแพงเขา-ออก โรงเรียน/ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไมไดรบั อนุญาต
6.1.11 ขูด เขียน ตามสถานทีต่ า งๆ ของโรงเรียน
6.1.12 ขัดคำสั่งครูเกี่ยวกับการเรียนหรือกิจกรรมของโรงเรียน
6.1.13 รับประทานอาหารนอกเวลา และนอกสถานทีท่ โี่ รงเรียนกำหนด
6.1.14 สัง่ อาหารจากนอกโรงเรียนเขามาโดยไมไดรบั อนุญาต
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6.1.15 ไมใชกระเปานักเรียนตามทีก่ ำหนด(ยึดกระเปา)/ขีด เขียนกระเปานักเรียน
6.1.16 คุยโทรศัพทหรือเลนโทรศัพทขณะเรียน หรือขณะเขารวมกิจกรรม หรือการประชุม
อบรมฯ
6.1.17 กลัน่ แกลงรังแก บังคับ ขเู ข็ญ หรือการกระทำอืน่ ใดทัง้ วาจาหรือการกระทำตอผอู นื่
ทีอ่ อ นแอกวา
6.1.18 ความผิดอืน่ ๆ ทีม่ ลี กั ษณะความผิดใกลเคียงกับความผิดทัง้ 17 ขอขางตน
6.2 ความผิดสถานหนัก ไดแกความผิดที่ทำใหเกิดความเสียหายตอสวนรวมและชื่อเสียงของ
โรงเรียนและหมคู ณะตัดคะแนนความประพฤติ ครัง้ ละ 20 คะแนนและทำทัณฑบน
6.2.1 ทะเลาะวิวาทกับเพือ่ นในโรงเรียน/ชักชวนบุคคลภายนอกเขามากอการทะเลาะวิวาท
6.2.2 ทำลายทรัพยสนิ ของผอู นื่ / ของโรงเรียนเสียหาย (ชดใชคา เสียหาย)
6.2.3 แสดงกิรยิ าวาจาไมสภุ าพตอครู
6.2.4 หนีโรงเรียน
6.2.5 ขาดเรียน 3-5 วัน โดยไมทราบสาเหตุ
6.2.6 ทำรายรางกายผอู นื่
6.2.7 นำสือ่ ลามกอนาจารทุกประเภทมาโรงเรียน
6.2.8 โพสตภาพไมเหมาะสมในสือ่ ออนไลน
6.2.9 ความผิดอืน่ ๆ ทีม่ ลี กั ษณะความผิดใกลเคียงกับความผิดทัง้ 8 ขอขางตน
6.3 ความผิดขัน้ รายแรง ไดแก ความผิดทีท่ ำใหเกิดความเสียหายแกผอู นื่ แกสว นรวม หรือชือ่
เสียงของโรงเรียนอยางรายแรง ซึง่ อาจมีความผิดตามกฎหมายดวย ตัดคะแนนความประพฤติ 30-50 คะแนน
ปฏิบตั กิ จิ กรรมจิตอาสาหรือบำเพ็ญประโยชน ตามทีก่ ลมุ บริหารงานบุคคลกำหนดและทำทัณฑบน ดังนี้
6.3.1 ลักทรัพย/ลักขโมยสิง่ ของผอู นื่ มาเปนของตนเอง
6.3.2 มีพฤติกรรมชสู าว หรือสอในทางชสู าว หรืออนาจาร
6.3.3 กอการวิวาทสถานหนักในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน
6.3.4 พกอาวุธ มีด ปน วัตถุระเบิด สนับมือ จุดประทัด
6.3.5 จำหนายสิง่ ผิดกฎหมายทุกประเภท
6.3.6 ทุจริตในการสอบ
6.3.7 ดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอลทกุ ชนิด/ สูบบุหรี่ /สารเสพติด หรือมีไวใน ครอบครอง
6.3.8 เลนการพนันทุกชนิด
6.3.9 ประพฤติชวั่ หรือกระทำการใดๆ ทีน่ ำความเสือ่ มเสียชือ่ เสียง เกียรติศกั ดิใ์ หแกโรงเรียน
หรือกระทำการอันเปนความผิดทางอาญา
6.3.10 ความผิดอืน่ ๆ ทีม่ ลี กั ษณะความผิดใกลเคียงกับความผิดทัง้ 9 ขอขางตน
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6.4 หากพบวานักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมต่ำกวา 50 คะแนน ผปู กครองตองยินยอมใหนกั เรียน
ปฏิบตั กิ จิ กรรมจิตอาสาหรือบำเพ็ญประโยชนและหากนักเรียนยังคงทำความผิดซ้ำๆ อีกโดยไมแกไขพฤติกรรม
ใหกลุมบริหารงานบุคคลบันทึกรายงานขอมูลและเสนอใหนักเรียนปรับเปลี่ยนสถานที่เรียนใหม
6.5 นักเรียน ม.3 ทีม่ คี ะแนนต่ำกวา 50 คะแนน ใหปฏิบตั กิ จิ กรรมจิตอาสา หากไมปฏิบตั ิ
ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียนตอ ม.4 หรือตัดสิทธิโ์ ควตา
6.6 การพิจารณาคะแนนใหพจิ ารณาตอปการศึกษาเปนปๆ ไป
6.7 ระดับความผิดอืน่ ทีไ่ มไดระบุไวในระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน แกไข
พฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสมของนักเรียน ใชดลุ ยพินจิ พิจารณาลงโทษตามความหนักเบาของการกระทำผิด แลวเสนอ
ตอรองผอู ำนวยการกลมุ บริหารงานบุคคล เพือ่ เสนอผอู ำนวยการโรงเรียนพิจารณาสัง่ การตอไป
ขอที่ 7 การดูแลปรับปรุงความประพฤติของนักเรียน
ในปการศึกษาหนึง่ ๆ ถามีนกั เรียนคนใดมีปญ
 หาดานความประพฤติ ใหครูทมี่ หี นาทีต่ อ ไปนีเ้ ปนผปู รับ
ปรุง แกไข ความประพฤตินกั เรียนรวมกับผปู กครอง และฝายตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ
7.1 ครูทปี่ รึกษาแจงหรือเชิญผปู กครองมารับทราบพฤติกรรม เพือ่ แกไขเมือ่ เกิดกรณี ดังนี้
7.1.1 นักเรียนขาดเรียนติดตอกัน 3 วัน โดยไมทราบเหตุผล
7.1.2 นักเรียนขาดเรียนติดตอกัน 5 วัน โดยไมทราบเหตุผล
7.1.3 นักเรียนมาโรงเรียนสายตัง้ แต 4 วันขึน้ ไป
7.1.4 นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติตงั้ แต 15 คะแนนขึน้ ไป
7.2 ครูหวั หนาระดับ เชิญผปู กครองมารวมแกไขพฤติกรรมของนักเรียน
7.2.1 กรณีนักเรียนมีพฤติกรรมตามความผิดสถานหนัก
7.2.2 กรณีนักเรียนมีพฤติกรรมตามความผิดขั้นรายแรง
7.2.3 กรณีนกั เรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติตงั้ แต 20 คะแนนขึน้ ไป
ขอที่ 8 การใหความรวมมือของผปู กครองในการดูแลชวยเหลือนักเรียน ดังนี้
8.1 เมือ่ ไดรบั การติดตอเกีย่ วกับความประพฤติของนักเรียนจากโรงเรียน ผปู กครองตองไปติดตอ
กับโรงเรียนทุกครั้ง
8.2 ในกรณีทผี่ ปู กครองไมไปพบเพือ่ รวมแกไขปญหาความประพฤติของนักเรียน โรงเรียนจะถือ
วานักเรียนขาดผดู แู ล โรงเรียนอาจจะพิจารณาใหนกั เรียนพักการเรียนจนกวาจะมีผปู กครองรวมรับผิดชอบในการ
ดูแลนักเรียน
ขอที่ 9 นักเรียนทีก่ ระทำความผิด ใหครูผพู บเห็นทำบันทึกสงไปทีห่ วั หนาระดับชัน้ นัน้ ๆ เพือ่ รวบรวมเปน
ขอมูลในการดำเนินการตอไป
ขอที่ 10 ใหใชแนวทางปฏิบตั วิ า ดวยการลงโทษเปนเกณฑ การพิจารณาลงโทษทุกครัง้ ใหนกั เรียน และ
ผเู กีย่ วของลงชือ่ รับทราบทุกครัง้
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ขอที่ 11 หลักฐานตางๆ
11.1 ครูทกุ ทาน / ครูทปี่ รึกษา รวบรวมเอกสารหลักฐานทีน่ กั เรียนทำผิด สงทีห่ วั หนาระดับ
ชั้นทุกครั้ง
11.2 หัวหนาระดับชั้นบันทึกหลักฐานการลงโทษ ตลอดจนพฤติกรรมของนักเรียนที่อยูใน
ความรับผิดชอบ เก็บหลักฐานไวเปนขอมูลและทำสถิตริ ายงานตอหัวหนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ผานรอง
ผอู ำนวยการกลมุ บริหารงานบุคคล เพือ่ รายงานตอผอู ำนวยการโรงเรียน และประกาศใหนกั เรียนทราบโดยทัว่ กัน
หมวดที่ 3
การสงเสริมนักเรียนทีม
่ ค
ี วามประพฤติดี
เพือ่ เปนการสงเสริมนักเรียน ใหเปนบุคคลทีม่ คี วามพรอมในความดีงาม นักเรียนคนใดทีเ่ รียนดี หรือกระทำ
ความดี ชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนหรือชวยเหลือกิจกรรมสาธารณะประโยชนหรือนำชือ่ เสียงมาสโู รงเรียน
ในดานตางๆ หรือประพฤติตนสมควรแกการยกยองชมเชย ใหเปนแบบอยางทีด่ แี กนกั เรียนผอู นื่ ได ใหครูทพี่ บเห็น
เสนอชือ่ และผลงานของนักเรียนผนู นั้ ตอหัวหนาระดับชัน้ และนำเขาสทู ปี่ ระชุมคณะกรรมการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน รวมกันพิจารณาแลวใหแจงหัวหนาสถานศึกษาทราบ เพือ่ ขออนุมตั มิ อบเกียรติบตั รยกยองเชิดชู
ขอที่ 12 คณะกรรมการกลมุ บริหารงานบุคคลทีไ่ ดรบั แตงตัง้ จะพิจารณาตามหัวขอและเปนไปตามเกณฑ
การใหคะแนนตามที่คณะกรรมการกำหนดไวดังนี้
12.1 เกียรติบตั รดานความซือ่ สัตย
12.2 เกียรติบัตรดานมีจิตสาธารณะ
12.3 เกียรติบตั รดานความเปนผนู ำ
12.4 เกียรติบัตรดานการสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน
ขอที่ 13 การมอบเกียรติบัตรจะจัดใหมีขึ้นในโอกาสอันสมควร
หมวดที่ 4
ิ มัชฌิม
การปฏิบต
ั ต
ิ นของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทศ
ขอที่ 14 การแตงกาย
ทุกครั้งที่มาโรงเรียนหรือมาติดตอราชการที่โรงเรียน ตองแตงเครื่องแบบนักเรียน ตาม
ระเบียบการแตงกายของนักเรียน ทีป่ รากฏอยใู นหนังสือคมู อื เลมนีแ้ ลว
ขอที่ 15 การมาโรงเรียน และการกลับ
15.1 นักเรียนจะตองมาโรงเรียนกอนเวลา 07.50 น. เพือ่ ใหทนั เขาแถวเวลา 07.50 น.
15.2 เมือ่ มาถึงโรงเรียนแลวจะตองอยใู นบริเวณโรงเรียน จะออกนอกบริเวณโรงเรียนไดตอ
เมือ่ โรงเรียนเลิกแลว หรือไดรบั อนุญาตจากกลมุ บริหารงานบุคคล และการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
นักเรียนจะตองนำผปู กครองมาแสดงตน และแสดงบัตรประจำตัวตอกลมุ บริหารงานบุคคลดวย ในกรณีทไี่ มมี
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เหตุผลอันสมควร จะไมอนุญาตใหนกั เรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน ทัง้ นีเ้ พือ่ ความปลอดภัยของนักเรียนเอง
15.3 การลาโรงเรียนทุกครัง้ จะตองมีคำรับรองของผปู กครอง กำกับมาในใบลาดวย และ
นักเรียนจะตองสงใบลาไปถึงโรงเรียนโดยเร็วทีส่ ดุ และหากเกิน 5 วัน จะตองมีใบรับรองแพทยมาประกอบใบ
ลาดวย (ใชแบบใบลาของโรงเรียน)
15.4 กรณีที่มีการใหนักเรียนไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนในวันหยุด โรงเรียนจะมีหนังสือ
ขออนุญาตถึงผปู กครอง เพือ่ ใหผปู กครองอนุญาตกอน นักเรียนจึงจะไปทำกิจกรรมทีโ่ รงเรียนได
15.5 หลังเวลา 18.00 น. นักเรียนทุกคนไมไดรบั อนุญาตใหอยใู นบริเวณโรงเรียน
15.6 นักเรียนที่มาถึงโรงเรียนหลังเคารพธงชาติแลว และไมทันสำรวจชื่อในแถว (เวลา
08.00น.) ถือวามาสายและจะถูกลงโทษตามระเบียบฯ
15.7 นักเรียนทีม่ าโรงเรียนสาย จะตองมีบตั รอนุญาตเขาหองเรียนจาก หัวหนาระดับ หรือ
ครูกลมุ บริหารงานบุคคล แลวนำบัตรไปแสดงตอครูประจำวิชา
ขอที่ 16 บัตรประจำตัวนักเรียน
16.1 นักเรียนทุกคนจะตองมีบตั รประจำตัวแบบสมารทการดแตงกายดวยชุดเครือ่ งแบบนัก
เรียน โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม โดยกลมุ บริหารงานบุคคลเปนผอู อกให
16.2 นักเรียนทุกคนจะตองนำบัตรประจำตัวมาดวยทุกครัง้ ทีม่ าโรงเรียน
ขอที่ 17 การแสดงความเคารพ
การแสดงความเคารพเปนสิง่ สำคัญอยางยิง่ ทีน่ กั เรียนจะตองปฏิบตั เิ พือ่ ใหเกิดความเคยชิน และ
เปนการสรางนิสยั ใหสภุ าพออนนอม เคารพตอครู และผใู หญ อันเปนสิง่ จำเปนในการดำเนินชีวติ ในสังคม โรงเรียน
จึงกำหนดหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
17.1 เมือ่ อยใู นเครือ่ งแบบนักเรียน

ในบริเวณโรงเรียน
-

เดินสวนทางกับครูหา งพอสมควร นักเรียนชายและนักเรียนหญิงหยุด ยกมือไหว ถาถือของใหยนื ตรง
ยืนหรือนัง่ อยกู บั ที่ (ครูเดินหางพอสมควร) นักเรียนชายและนักเรียนหญิงยกมือไหว ถายืนถือของให
ยืนตรง
ขีจ่ กั รยานยนตผา น หรือสวนทางกับครู นักเรียนชายและนักเรียนหญิงกมศีรษะ
ครูนงั่ เมือ่ นักเรียนจะเดินผานใหกม ศีรษะ และคอมตัวเดินตอไป
สวนทางกับครู ขณะขึน้ บันได ใหหยุดอยกู บั ที่ ใหครูเดินผานไปกอน
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นอกบริเวณโรงเรียน
เมือ่ พบครู
-

ทุกครัง้ ตองทำความเคารพยกเวนกรณีตอ ไปนีไ้ มตอ งทำความเคารพ
ขณะยืนอยใู นแถว
กำลังรับประทานอาหาร
ขณะรวมชุมนุมในพิธที มี่ ปี ระธานในพิธี

17.2 เมือ่ อยนู อกเครือ่ งแบบนักเรียน
เมือ่ พบครู ใหแสดงความเคารพ คือ ยกมือไหวและกลาวทักทายดวยถอยคำสุภาพ
ขอที่ 18 การประพฤติตอ เพือ่ นนักเรียน
- มีความสามัคคีกลมเกลียวตอกัน ไมแบงพรรคแบงพวก
- คบหาสมาคมในฐานะเพือ่ นนักเรียนดวยกัน
- ชวยเหลือเอือ้ เฟอ เผือ่ แผมนี ้ำใจตอกัน
- ยกยองใหเกียรติเพือ่ นทุกคน
- พูดและแสดงกิรยิ าทีด่ ตี อ เพือ่ นนักเรียน
- เคารพนักเรียนรนุ พี่ ผอู าวุโส หรือผทู มี่ าอยกู อ น
ขอที่ 19 การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียน(ติดตอขอบัตรออกนอกบริเวณโรงเรียนที่
หองบริหารงานบุคคล)โดยนักเรียนตองดำเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
- กรอกขอความลงในแบบขออนุญาตใหครบถวน
- นำไปให รองผอู ำนวยการกลมุ บริหารงานบุคคลลงนามอนุญาต กรณีทรี่ องผอู ำนวยการ
ไมอยู ใหขออนุญาตตอหัวหนากลมุ บริหารงานบุคคล หรือ หัวหนาระดับชัน้ ของนักเรียน
- ฉีกแบบตามรอยปรุออกเปน 2 สวน
สวนที่ 1 นำติดตัวไปเพือ่ แสดงวาไดขออนุญาตออกนอกโรงเรียนเรียบรอยแลว หรือ
มีการตรวจสอบจากเจาหนาที่
สวนที่ 2 นำไปใหครูทปี่ รึกษาหรือหัวหนาชัน้ เพือ่ แจงครูประจำวิชาตอไป
- ผปู กครองบันทึกรายละเอียดในสมุดทะเบียนสถิติ และลงชือ่ ในสมุด
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หมายเหตุ
ผปู กครองทีม่ าขออนุญาตนักเรียน จะตองแสดงบัตรประจำตัวทีท่ างราชการออกให มิฉะนัน้ ทางโรงเรียน
จะไมอนุญาตใหนกั เรียนออกจากโรงเรียน ทัง้ นี้ เพือ่ สวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียน
หมวดที่ 5
การแตงกายของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทศ
ิ มัชฌิม
พึงระลึกเสมอวา...เครือ่ งแบบทีน่ กั เรียนกำลังสวมใสอยู เปนเครือ่ งแบบ
อันมีเกียรติ พึงปฏิบตั ติ นใหดี ใหสมศักดิศ์ รี แหงเครือ่ งแบบทีส่ วมใสอยู
เพือ่ ใหการแตงกายของนักเรียนเปนระเบียบเรียบรอย สอดคลองกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
เครือ่ งแบบนักเรียน โรงเรียนจึงกำหนดขอบังคับ วาดวยการแตงกายของนักเรียนไวดงั นี้
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
1.1.1 เสือ้ และเสือ้ เชิต้ ผาขาวเกลีย้ ง ไมบางเกินควร ไมรดั รูปผาอกตลอด ไมมเี กล็ดดาน
หลัง สาบทีอ่ กเสือ้ กวาง 4 ซ.ม. ใชกระดุมสีขาวกลมแบบขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 1 ซ.ม. แขนสัน้ เพียง
ศอก มีกระเปาติดแนวราวนมกับขนาดตัวเสือ้
1.1.2 กางเกง ผาสีกรมทาอมเทาแบบชุดทหารอากาศไทย แบบทรงกางเกงไทยมีจบี ขางละ 2
จีบ ขาสัน้ ยาวถึงกลางลูกสะบาหัวเขา เมือ่ ยืนตรงสวนกวางของกางเกง เมือ่ ยืนตรงหางจากขา ตัง้ แต 8-12 ซ.ม.
ตามสวนขนาดของขา ปลายขาพันเขาขางในกวาง 5 ซ.ม. ผาตรงสวนหนาใชกระดุมหรือซิบ ติดซอนไวขา งใน
มีกระเปาตามแนวตะเข็บละ 1 กระเปา ไมมกี ระเปาหลัง เวลาสวมใหทบั ชายเสือ้ ไวใหเรียบรอย
1.1.3 เข็มขัด ใหใชเข็มขัดลูกเสือหนังสีดำ ขนาดกวางตัง้ แต 2.4-4 ซ.ม.
ตามขนาดของตัวนักเรียน คาดเข็มขัดโดยสอดในหูกางเกง
1.1.4 รองเทา ใหใชรองเทาหมุ สนชนิดผูก หนังหรือผาใบดำ ไมมี
ลวดลาย ถาเปนรองเทาหนัง จะตองใชชนิดผูกเชือกเสนเล็ก ขอบรองเทาบาง สนดำ
ใหใชประกอบถุงเทาสัน้ แบบธรรมดาสีขาว ความยาวถุงเทาวัดจากตาตมุ ขึน้ ไป 5-6
นิว้ หามใชถงุ เทาชนิดลูกฟูก แบบหนา

ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน ชาย
ทรงนักเรียนผมสัน้
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1.1.5 ผมนักเรียนชาย ตองไวทรงผมแบบสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ โดยไวผมดาน
ขางและดานหลังเกรียน ดานหนายาวไมเกิน 4 ซ.ม.ดานบนยาวไมเกิน 1 ซ.ม. หาม ทำสีผม ลวดลายผม ไว
หนวด/เครา ไมกนั ตีนผมไมกนั จอนแหลม หรือทำการอืน่ ใดทีไ่ มเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน
1.1.6 ไมอนุญาตไวเล็บมือยาว
หากมีความจำเปนตองไวทรงผมทีแ่ ตกตางจากทีไ่ ดกำหนดไว เนือ่ งจากความจำเปนทางศาสนา ประเพณี
หรือความจำเปนอืน่ ใด ใหทำเรือ่ งขออนุญาตเปนกรณีพเิ ศษ และอยใู นดุลยพินจิ ของโรงเรียน
1.2 นักเรียนหญิง ใหประกอบดวย
1.2.1 เสือ้ ใชผา ขาวเกลีย้ ง ไมมลี วดลายในตัว ไมบางเกินควร เปนเสือ้ คอพับในตัวลึกพอสวม
ศีรษะไดสะดวก สาบตลบเขาดานใน สวนบนของสาบใหใหญพอและคอแบะเห็นตะเข็บขางใน มีปกขนาด 10 ซ.ม.
ใหผา สองชิน้ เย็บแบบเขาถ้ำ แขนยาวเพียงเหนือศอกปลายแขนจีบเล็กนอย ประกอบดวยผาสองชิน้ กวาง3 ซ.ม.
ความยาวของตัวเสือ้ วัดจากขอมือมาเมือ่ ยืนตรง ระยะตัง้ แต 10-15 ซ.ม.ชายของเสือ้ ดานลาง มีรอยพับไมเกิน
3 ซ.ม. ขนาดตัวเสือ้ ตัง้ แตใตแขนถึงขอบลาง มีความกวางพอเหมาะกับตัว ไมรดั เอว ริมของลาง ดานหนาติด
กระเปาขนาดกวาง 5-9 ซ.ม. ยาว 7-10 ซ.ม. ตามสวนขนาดของตัวเสือ้ กระเปาพับเปนริมกวางไมเกิน 2 ซ.ม.
ผูกคอดวยผาสีกรมทาอมเทาชายสามเหลีย่ มกวางตัง้ แต 9-13 ซ.ม. ยาวตัง้ แต 9-13 ซ.ม. ผูกรอบคอแบบเงือ่ น
กลาสี
1.2.2 กระโปรง ใชผา สีกรมทาอมเทาแบบชุดทหารอากาศไทยเนือ้ เกลีย้ ง
แบบธรรมดา ไมมลี วดลายในตัวเนือ้ ผา ดานหนาและดานหลังพับเปนกลีบขางละ 3 ซ.ม.
หันกลีบออกดานนอกตีเกล็ดทับกลีบกระโปรง ขอบของกระโปรงมีระยะตัง้ แต 6-8 ซ.ม.
เวนระยะความกวางตรงกลางพองาม กระโปรงยาว คลุมเขา วัดจากกลางสะบาเขาลง
มา 3 นิว้
1.2.3 เข็มขัด นักเรียนหญิง ชัน้ มัธยมศึกษาตอนตนไมมเี ข็มขัด
1.2.4 รองเทา ใชรองเทาแบบหมุ สน หมุ ปลายเทา หัวมน หนังสีดำ ชนิด
มีสายรัดหลังสนเทาสูงไมเกิน 2 ซ.ม. ใชประกอบกับถุงเทาสีขาวเรียบสัน้ แบบธรรมดา
สีขาว ยาวเหนือตาตมุ ประมาณ 2 นิว้ หามใชถงุ เทาสัน้ กวาทีก่ ำหนด
1.2.5 ผม นักเรียนหญิง ตองไวผมสัน้ ปลายผมโดยรอบจนถึงดานหนา
ยาวไมเกินระดับมุมปาก หาม ไวผมยาว ทำสีผม ดัดผม ซอยผม ตัดผมหนามา ติดกิบ๊
ใหญ/สี ทีค่ าดผม โบว หรือทำการอืน่ ใดทีไ่ มเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน
1.2.6 กรณีขออนุญาตไวผมยาวเนือ่ งจากผมหยิก,ฟู,หนา อนุญาตใหไว
ยาวไมเกินกึง่ กลางหลังเมือ่ ปลอยผมและเมือ่ มัดใหปมมัดอยรู ะดับหูดา นหลัง ผูกดวยโบ
สีน้ำเงิน ความกวาง 2 ซ.ม. ยาว 4.5 ซ.ม. ไมอนุญาตใหใชโบวสำเร็จและไมอนุญาตให
ถักเปย
ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนตน หญิง ผมสัน้
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หากมีความจำเปนตองไวทรงผมที่แตกตางจากที่ไดกำหนดไว เนื่องจากความจำเปนทางศาสนา
ประเพณี หรือความจำเปนอืน่ ใด ใหทำเรือ่ งขออนุญาตเปนกรณีพเิ ศษ และอยใู นดุลยพินจิ ของโรงเรียน
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.1 นักเรียนชาย
2.1.1 เสือ้ ใชแบบเดียวกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน
2.1.2 กางเกง ใชแบบเดียวกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน
2.1.3 เข็มขัด ใชเข็มขัดหนังสีดำ ขนาดกวางตั้งแต 2.4-4 ซ.ม. ตามสวนขนาดของตัว
นักเรียน หัวเข็มขัดเปนโลหะมีตราสัญลักษณโรงเรียนคาดเข็มขัดโดยสอดในหูกางเกง
2.1.4 รองเทา ใหใชรองเทาแบบหมุ สนหมุ ปลายเทาผาใบสีดำ ชนิดมีสายรัด ใสประกอบกับ
ถุงเทาสีขาวเรียบ สูงจากตาตมุ 5- 6 นิว้ เปนแบบธรรมดาหามใสถงุ เทาสัน้ กวาทีก่ ำหนด
2.1.5 ผม นักเรียนชาย ตองไวทรงผมแบบสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ รองหวี
เบอร 1 ดานบนยาวไมเกิน 2 ซ.ม. ดานหนาไมเกิน 5 ซ.ม.

การแตงกายนักเรียน ชาย-หญิง
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
กรณี นศท.ใหตดั ตามระเบียบ นศท. พรอมใหตรวจทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน หามทำสีผม ลวดลายผม ไว
หนวด/เครา ไมกนั ตีนผม ไมกนั จอนแหลม หรือทำการอืน่ ใดทีไ่ มเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน
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หากมีความจำเปนตองไวทรงผมทีแ่ ตกตางจากทีไ่ ดกำหนดไว เนือ่ งจากความจำเปนทางศาสนา ประเพณี
หรือความจำเปนอืน่ ใด ใหทำเรือ่ งขออนุญาตเปนกรณีพเิ ศษ และอยใู นดุลยพินจิ ของโรงเรียน
2.2 นักเรียนหญิง
2.2.1 เสือ้ ใชผา ขาวเกลีย้ ง ไมมลี วดลายในตัว ไมบางเกินควรเปนแบบเสือ้ คอเชิต้ ผาอกตลอด
ทีอ่ กเสือ้ ทำเปนสาบตลบเขาขางในกวาง 3 ซ.ม. ใชกระดุมสีขาวกลมแบบขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 1 ซ.ม.
แขนยาวเหนือศอกเล็กนอย ตนแขนและปลายแขนมีจบี ปลายแขนเปนผา 2 ชิน้ กวาง 3 ซ.ม. ขนาด
ของตัวเสือ้ ยาวพอเหมาะกับลำตัวเวลาสวมใหชายเสือ้ อยใู นกระโปรงใหเรียบรอย(หามใชผา ฝาย,ผาดิบ)
2.2.2 กระโปรง ใชแบบเดียวกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน
2.2.3 เข็มขัด ใชเข็มขัดหนังสีดำแบบนักเรียน กวางตัง้ แต 3-4 ซ.ม.ตามสวนขนาดของตัวนัก
เรียน หัวรูปสีเหลีย่ มผืนผา ตราสัญลักษณโรงเรียนมีปลอกหนังสีดำ ขนาดกวาง 1.5 ซ.ม. สำหรับสอดปลาย
เข็มขัด ใหใชเข็มขัดคาดทับกระโปรงใหเรียบรอย
2.2.4 รองเทา ใชแบบเดียวกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน
2.2.5 ผม นักเรียนหญิง ใหไวผมสัน้ ปลายผมโดยรอบศีรษะจนถึงดานหนา ยาวเสมอปลายคาง
หาม ไวผมยาว ทำสีผม ดัดผม ซอยผม ตัดผมหนามา ติดกิบ๊ ใหญ/สี ทีค่ าดผม โบว หรือทำการอืน่ ใดทีไ่ มเหมาะ
สมกับสภาพการเปนนักเรียน
หากมีความจำเปนตองไวทรงผมทีแ่ ตกตางจากทีไ่ ดกำหนดไว เนือ่ งจากความจำเปนทางศาสนา ประเพณี
หรือความจำเปนอืน่ ใด ใหทำเรือ่ งขออนุญาตเปนกรณีพเิ ศษ และอยใู นดุลยพินจิ ของโรงเรียน
3. ใหนกั เรียนปกอักษรยอ น.ม.ม. โดยใชตราปม ของโรงเรียน (หามเขียนเอง)ปกดวยไหมสีน้ำเงิน สีไม
ตก ทีอ่ กเบือ้ งขวาเหนือราวนม และทีอ่ กดานซายใหปก ชือ่ และนามสกุล ขนาดของตัวอักษรมีความสูงประมาณ
0.8-1 ซ.ม. ปกดวยไหมสีกรมทาใหอา นงาย พรอมปกตราสัญลักษณเหนือชือ่ และทีเ่ หนืออักษรยอ น.ม.ม.โดย
ปกตราสัญลักษณโรงเรียนสีเหลืองทองตัวอักษรชือ่ โรงเรียนสีน้ำเงิน

การแตงกายเครื่องแบบพลศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
นักเรียนชาย-หญิง ใหแตงเครือ่ งแบบดังนี้
1. เสือ้ ใชเสือ้ แขนสัน้ คอโปโล สีเหลือง มีกระเปาขางซาย1 ใบทีก่ ระเปาปกตราสัญลักษณโรงเรียน
ปกชือ่ ทีห่ นาอกดานขวา
2. กางเกง เปนกางเกงวอรมขายาว สีน้ำเงินเขมรัดเอว มีแถบสีขาวตัวอักษร NAWAMIN ทัง้ สอง
ขาง ปลายขามีทรี่ ดั ขอเทาทัง้ 2 ขาง(หามตัดทีร่ ดั ขอเทาออก)
3. รองเทา ใชรองเทานักเรียนผาใบสีขาวลวนหมุ สน ไมมสี อี นื่ แซม
4. ถุงเทา ใชถงุ เทานักเรียน สีขาว
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. เสือ้ ใชเสือ้ แขนสัน้ คอโปโล สีเหลือง มีกระเปาขางซาย
1 ใบ ทีก่ ระเปาปกตราสัญลักษณโรงเรียน ปกชือ่ ที่
หนาอกดานขวา
2. กางเกง เปนกางเกงวอรมขายาว สีน้ำเงินเขมรัดเอว
มีแถบสีขาวทัง้ สองขาง ปลายขามีทรี่ ดั เทาทัง้ 2 ขาง
(หามตัดทีร่ ดั ขอเทาออก)
3. รองเทา ใชรองเทาผาใบสีขาวลวน ไมมสี อี นื่ แซม หมุ สน
4. ถุงเทา ใชถงุ เทานักเรียนสีขาว

การแตงกายชุดลูกเสือ-เนตรนารี
การแตงกายของลูกเสือ เนตรนารี เหลาอากาศ เปนไปตาม
พ.ร.บ.วาดวยเครือ่ งแบบลูกเสือ

การแตงกายชุดนักศึกษาวิชาทหาร
ชุดนักศึกษาวิชาทหาร ใหเปนไปตาม
ระเบียบวาดวยการแตงกายนักศึกษาวิชาทหาร
และแตงตามวันที่โรงเรียนกำหนดเปนวัน
กิจกรรม ของนักศึกษาวิชาทหาร
การแตงกายชุดพิธกี ารแบบที่ 1
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม

ชุดพิธกี ารนักเรียนชาย
เสือ้ ใชเสือ้ ผาเสิรท ขาว แบบเสือ้ ปกติแขนยาวต่ำกวาขอมือประมาณ
3-5 ซ.ม. คอตัง้ หนุนไหลซบั ในดานหนากระเปาเจาะ 4 กระเปา กระเปาดานบน
มีฝา ทีอ่ กเสือ้ ทำสาบเสือ้ ตลบเขาขางใน เจาะรังดุม 5 รังดุม ดานหลังแยกเกล็ด
ซาย-ขวา ดานละ 1 เกล็ด ชายเสือ้ คลุมสะโพก
กางเกง กางเกงใชผา โทเรสีกรมทาแบบทรงกางเกงไทยจีบหนาขางละ 2 จีบ
สวนกวางของขากางเกงพับชาย-ผาเขาดานในกวาง 5 ซ.ม. ผาตรงสวนหนาใส
ซิบติดซอนไวขา งใน มีกระเปาตามแนวตะเข็บขางละ 1 กระเปา
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ถุงเทา ถุงเทายาวแบบธรรมดา เนือ้ เรียบ สีกรมทาพับขอบถุงเทาออกดานนอก เมือ่ พับขอบถุงเทาแลว
ถุงเทายาวต่ำกวากลางลูกสะบาวัดลงมาประมาณ 5 ซ.ม.หรือยาวเสมอขอพับ
รองเทา รองเทาหนังสีดำ แบบหมุ สน หัวมน ไมมลี วดลาย ชนิดผูกเชือกตรงกลาง
เครื่องประดับนักเรียนชาย
1. หมวกหนีบ 1 ใบ สีกรมทา ขอบหมวกพับออกดานนอก โดยรอบ ยอดแหลม มีกระจังหนาประดับ
ดวยกระดุมลายนูนรูปเครือ่ งหมายตราสัญลักษณโรงเรียนสีเหลืองทองตรงขอบดานหนา จำนวน 2 เม็ด และ
ติดเข็มเครือ่ งหมายตราสัญลักษณของโรงเรียนสีเหลืองทอง ตัวอักษรสีน้ำเงินหนาหมวกดานซายจำนวน 1 อัน
2. แผงคอยาว 1 อัน ขนาดกวาง 3.5 ซ.ม. ยาว 18 ซ.ม.ผาเนือ้ สีเรียบกรมทา มีแถบดิน้ ทองขนาดกวาง
1 ซ.ม. พาดกลาง การประดับเข็มเครือ่ งหมายตราสัญลักษณโรงเรียน ใหแบงความยาวของแผงคอออกเปน 2
สวนแลวประดับดวยเข็มเครื่องหมายตราสัญลักษณโรงเรียนตรงกลางของแตละสวนของแผงคอ
3. กระดุม 5 เม็ด ลายนูนรูปเครือ่ งหมายตราสัญลักษณโรงเรียน สีเหลืองทอง

ชุดพิธกี ารนักเรียนหญิง
เสือ้ เสือ้ ใชเสือ้ ผาเสิรท สีขาว แบบเสือ้ ปกติแขนยาวต่ำกวาขอมือประมาณ
3-5 ซ.ม. คอแบะ หนุนไหลซบั ใน ดานหนากระเปาเจาะ 2 กระเปา อกเสือ้ ทำ
สาบเสือ้ ตลบเขาดานใน เจาะรังดุม 3 รังดุม ดานหลังผาซอน ชายเสือ้ ยาวคลุม
สะโพก
กระโปรง ใชผา สีกรมทาเนือ้ เรียบ จีบกระโปรงแบบ
กระโปรงชุดนักเรียน ความยาวของกระโปรงขณะยืนคลุมเขามองไมเห็นสะบา
ถุงเทา ถุงเทาสัน้ แบบธรรมดา เนือ้ เรียบ สีขาว (ถุงเทาขาวชุดนักเรียน)
รองเทา รองเทาหนังสีดำหมุ สน หมุ ปลายเทา หัวมน ชนิดมีสายรัด หลังเทา
สนสูงไมเกิน 2 ซ.ม. (รองเทาหนังชุดนักเรียน)
เครือ่ งประดับนักเรียนหญิง
1. หมวกหนีบ 1 ใบ สีกรมทา ขอบหมวกพับออกดานนอก โดยรอบ ยอดแหลม มีกระจังหนาประดับ
ดวยกระดุมลายนูนรูปเครือ่ งหมายตราสัญลักษณโรงเรียนสีเหลืองทองตรงขอบดานหนา จำนวน 2 เม็ด และ
เข็มเครือ่ งหมายตราสัญลักษณของโรงเรียนสีเหลืองทอง หนาหมวกดานซาย จำนวน 1 อัน
2. ประดับตราสัญลักษณของโรงเรียน ทีป่ กเสือ้ ทัง้ 2 ขาง
3. กระดุม 3 เม็ด ลายนูนรูปเครือ่ งหมายตราสัญลักษณโรงเรียนสีเหลืองทอง
4. เสือ้ เชิต้ ตัวในแขนสัน้ หรือแขนยาว สีขาวไมมลี วดลาย
5. เน็คไท ผูกเน็คไทสีกรมทา (เสือ้ เชิต้ ตัวในสีขาว) ไมมลี วดลาย ไมประดับเข็มตราสัญลักษณโรงเรียน
เก็บปลายซอนไวในเสือ้ ตัวนอก
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การแตงกายชุดพิธก
ี ารแบบที่ 2
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทศ
ิ มัชฌิม
ปกชือ่ หนาอกดานขวา ปกตราสัญลักษณกระเปาหนาอกดานซาย
นักเรียนชาย
เสือ้ ใชผา ฝายหนา เนือ้ เรียบ สีขาว แบบเสือ้ พระราชทานแขนสัน้ เหนือศอก3 ซ.ม. กระเปาเจาะ 3 กระเปา
ปกชือ่ นักเรียนหนาอกดานขวาดวยไหมสีน้ำเงินปกตราสัญลักษณโรงเรียนดวยไหมสีทองทีก่ ระเปานอกดานซาย
กระดุมหมุ ผาชนิดเดียวกันกับเสือ้ 5 ดุม ตัวเสือ้ แยกเกล็ดซาย ขวา ขางละเกล็ดทัง้ ดานหนาและ
ดานหลัง
หมายเหตุ กางเกง ถุงเทา และรองเทา ใชแบบชุดนักเรียนปกติ
นักเรียนหญิง
เสือ้ ใชผา ฝายหนา เนือ้ เรียบ สีขาวแบบเสือ้
พระราชทานแขนสัน้ เหนือศอก 3 ซ.ม. กระเปาเจาะ 3
กระเปา ปกชือ่ นักเรียนหนาอกดานขวาดวยไหมสีน้ำเงิน
ปกตราสัญลักษณโรงเรียนดวยไหมสีทองทีก่ ระเปาบนอก
ดานซาย กระดุมหมุ ผาชนิดเดียวกันกับเสือ้ 5 ดุม ตัวเสือ้
แยกเกล็ดซาย ขวาขางละเกล็ดทัง้ ดานหนาและดานหลัง
ชายเสือ้ ยาวคลุมสะโพก
หมายเหตุ กระโปรง ถุงเทา และรองเทา ใชแบบ
ชุดนักเรียนปกติ และนักเรียนทุกคนจะตองแตงมาทุกวันจันทร
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

( นายสมเดช ดีทรัพย )
ผอู ำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม
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⌫⌫
1. ดูแลนักเรียนในปกครองใหไปโรงเรียนโดยสม่ำเสมอ ทันเวลาโรงเรียนเขาและกลับบานทันที่ที่
เลิกเรียน (07.50-15.30 น.) ไมเถลไถล ประพฤติตนใหเหมาะสมกับสภาพนักเรียน
2. ใหการสนับสนุนในเรือ่ งอุปกรณการเรียนอยางเพียงพอ
3. ดูแลกวดขันใหนักเรียนแตงเครื่องแบบนักเรียน โดยถูกตองตามระเบียบของโรงเรียนทุกครั้งที่มา
โรงเรียนตามปกติ หรือมาติดตอกับทางโรงเรียน
4. ดูแลเอาใจใสในการเรียนของนักเรียนอยเู สมอ ติดตามผลการเรียนนักเรียน เปนประจำ
5. ไมใหนักเรียนหยุดเรียนโดยไมจำเปน และหากจำเปนตองลาผูปกครองที่แทจริงตองลงลายมือชื่อ
รับรองในใบลาของนักเรียนทุกครัง้ พรอมเบอรโทรศัพท
6. กรณีทมี่ กี ารยายทีอ่ ยเู ปลีย่ นแปลงเบอรโทรศัพทหรือเปลีย่ นแปลง ผปู กครอง แจงใหทางโรงเรียน
ทราบโดยเร็วทีส่ ดุ
7. แสดงความคิดเห็นตอการดำเนินการ ของโรงเรียนในการพัฒนานักเรียน ตามความเปนจริง
8. ดูแลเอาใจใสใหนกั เรียนใชจา ยเงินทองอยางประหยัด ไมฟมุ เฟอย สุรยุ สุรา ย ตามแนวทางพระราช
ดำริในการอยแู บบพอเพียง
9. ใหขอ เสนอแนะในอันทีจ่ ะปรับปรุง หรือสนับสนุนใหโรงเรียนเจริญกาวหนา
10. รวมมือและการประสานงานกับโรงเรียนในการพัฒนานักเรียน ใหประสบความสำเร็จ
11. ใหความใกลชิดและทำความเขาใจในพฤติกรรมบางอยาง ของนักเรียนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยน
แปลงของสภาพสังคมปจจุบนั
12. สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน สละเวลาไปโรงเรียนดวยตนเอง ตามโอกาสอันควร เชน ทาง
โรงเรียนเชิญผปู กครองพบเพือ่ ปรึกษา หรือเกีย่ วกับนักเรียนในปกครองหรือเชิญประชุม
13. อนุญาตกรณีโรงเรียนตองการใหนกั เรียนมาโรงเรียนนอกเวลาเรียนปกติ เชน การเรียนซอมเสริม
หรือทำกิจกรรม นอกเวลาราชการได หรือโทรศัพทสอบถามไดที่ โทร.0-5622-6967
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⌫⌫ 
  
เพือ่ ใหการบริหารงานและการจัดการเกีย่ วกับคณะกรรมการเครือขายผปู กครองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 วรรค (6) แหงพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม จึงวางระเบียบไว ดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบโรงเรียนวมินทราชูทศิ มัชฌิม วาดวยคณะกรรมการเครือขายผปู กครอง
พ.ศ.2561”
ขอ 2 ระเบียบนีใ้ หใ ชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดไปจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
คำวา “เครือขาย” (network) หมายความวา การเขามามีบทบาทในฐานะการสรางความรวมมือ
แนวรวม และหรือการมีสว นรวม โดยเฉพาะในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 9 (6) การ
มีสว นรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอืน่ ซึง่ คำวา “เครือขาย” ไดถกู นำมาใชเปนลายลักษณอกั ษร
เพือ่ ทีจ่ ะใหเกิดกลไกความรวมมือในการดูแลชวยเหลือนักเรียนรวมกัน ระหวางผปู กครองกับโรงเรียน
คำวา “คณะกรรมการ”หมายความวา คณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับหองเรียน
คณะกรรมการระดับชัน้ เรียน และคณะกรรมการระดับโรงเรียน
ขอ 4 วัตถุประสงคของคณะกรรมการเครือขายผปู กครอง
(1) เพือ่ การดำเนินงานสรางความสัมพันธอนั ดีระหวางบานกับโรงเรียน
(2) เพือ่ ใหพอ แม ผปู กครองมีสว นรวมในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมและการเรียนรขู อง
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม
(3) เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ และแนวคิดระหวางผูปกครอง ครู และ
นักเรียนในสถานศึกษา
(4) เพือ่ เปนสือ่ กลางในการติดตอประสานงาน ในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การสงเสริมความรู
ประสบการณ อันจะสามารถชวยเหลือตนเองได ดำรงไวซงึ่ วัฒนธรรมประเพณี และละเวนอบายมุขทัง้ ปวง ตลอดจน
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สงเสริมความสามัคคี ชวยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกันของผปู กครองและครู
(5) เพือ่ ใหมกี ารติดตอสือ่ สารกับพอแม ผปู กครองอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ขอ 5 ระเบียบของคณะกรรมการเครือขายผปู กครอง
5.1 คณะกรรมการเครือขายผปู กครองประกอบดวย
(1) คณะกรรมการระดับหองเรียนมีจำนวนไมนอ ยกวา 5 คน ประกอบดวย ประธาน, รอง
ประธาน, เลขานุการ และกรรมการ 2 คน โดยการคัดเลือกจากผปู กครองแตละหองเรียน
(2) คณะกรรมการระดับชัน้ เรียน แบงออกเปน 2 ระดับ ไดแก
- ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน มีจำนวน 12 คน ประกอบดวย ประธาน, รองประธาน
2 คน, เลขานุการ และกรรมการ 8 คน โดยการคัดเลือกจากประธานคณะกรรมการระดับหองเรียน ของชัน้
เรียนนัน้ ระดับหองละ 1 คน
- ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวน 8 คน ประกอบดวย ประธาน, รองประธาน
2 คน, เลขานุการ และกรรมการ 4 คน โดยการคัดเลือกจากประธานคณะกรรมการระดับหองเรียนของชัน้ เรียน
นัน้ ระดับหองละ 1 คน
(3) คณะกรรมการระดับโรงเรียนประกอบดวย คณะกรรมการเครือขายผปู กครอง จำนวน 13 คน
(4) การไดมาซึง่ ประธานคณะกรรมการระดับโรงเรียน ไดมาโดยการคัดเลือกมาจากประธาน
และเลขานุการของแตละระดับชัน้ เรียนทัง้ หมด จำนวน 12 คน กรณีทผี่ แู ทนของระดับใดไดรบั การคัดเลือกเปน
ประธานเครือขายผปู กครอง ใหเลือกผแู ทนของระดับนัน้ ขึน้ มาแทนตำแหนงทีว่ า งลง เพือ่ ใหครบจำนวน 13 คน
ประกอบดวย ประธาน รองประธาน 2 คน เลขานุการ ผชู ว ยเลขานุการ ประชาสัมพันธ ผชู ว ยประชาสัมพันธ
นายทะเบียน ปฏิคม และกรรมการทีเ่ หลือเปนกรรมการกลาง
5.2 คุณสมบัตขิ องกรรมการเครือขายผปู กครอง
(1) ประกอบอาชีพสุจริต มีทอี่ ยอู าศัยเปนหลักแหลงแนนอน
(2) บรรลุนติ ภิ าวะ
(3) มีสถานภาพเปนผปู กครองนักเรียนในปจจุบนั ในโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม
(4) ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
(5) ไมมคี วามผิดทางคดีอาญา
5.3 การพนจากตำแหนงของกรรมการเครือขายผปู กครอง
(1) ตาย
(2) เมือ่ ครบวาระ
(3) เมือ่ นักเรียนในความปกครองสิน้ สภาพการเปนนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม
(4) มีความประพฤติเสือ่ มเสียอยางรายแรง หรือมีพฤติกรรมทีข่ ดั ตอศีลธรรรมอันดีงาม
5.4 วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการเครือขายผปู กครอง ทุกระดับมีวาระ 3 ป นับตัง้ แต
วันทีไ่ ดรบั การคัดเลือก และสิน้ สุด ในวันทีค่ ณะกรรมการเครือขายผปู กครองชุดใหมไดรบั การคัดเลือก
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5.5 การแตงตั้งกรรมการแทนตำแหนงที่วาง
(1) ตำแหนงกรรมการบริหารเครือขาย ผปู กครองทีว่ า งลงกอนครบวาระ ใหประธานแตง
ตั้งจากคณะกรรมการเครือขายผูปกครองในระดับชั้น/หองนั้นๆ ใหดำรงตำแหนงแทน ถาตำแหนงประธาน
กรรมการวางลงใหรองประธานที่อาวุโสขึ้นตำแหนงแทน
(2) การเขาดำรงตำแหนงแทน ใหมอี ายุทำงานเทากับวาระทีเ่ หลือของกรรมการทีแ่ ทน
ขอ 6 บทบาทและหนาทีข่ องคณะกรรมการเครือขายผปู กครอง
6.1 รวมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน โดยผานความเห็นชอบจากผบู ริหารโรงเรียน
6.2 รวมสรางสายใยเชือ่ มสายสัมพันธอนั ดีงามระหวางครูและผปู กครอง
6.3 สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน
6.4 ใหขอ คิดเห็น และเสนอแนะตอโรงเรียนในเรือ่ งตางๆ ทีจ่ ะเปนประโยชนแกนกั เรียนและโรงเรียน
6.5 จัดการประชุมกรรมการและผปู กครอง ในหองเรียนตามความเหมาะสมอยางนอย 2 ครัง้ ตอป
6.6 จัดทำทำเนียบนักเรียนและผปู กครองโดยละเอียด และสงมอบสำเนาใหเลขานุการกรรมการ
เครือขายผปู กครองในระดับชัน้ เรียนและระดับ โรงเรียน
6.7 กรรมการเครือขายผปู กครองในระดับโรงเรียน จะตองรวบรวมขอมูลและกิจกรรมของแตละ
ระดับชัน้ นำเสนอโรงเรียนเพือ่ ดำเนินการตอไป
6.8 ใหคณะกรรมการเครือขาย ผปู กครองระดับโรงเรียนจัดการประชุมใหญ คณะกรรมการเครือ
ขายผปู กครองทุกระดับ ตามความเหมาะสมอยางนอย 2 ครัง้ ตอป โดยใหถอื องคประชุมสองในสามและมติเสียง
ขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานชีข้ าด
ขอ 7 หนาทีข่ องคณะกรรมการแตละฝาย
7.1 ประธาน เปนประธานคณะกรรมการเครือขายผปู กครอง
7.2 รองประธาน ดำเนินกิจกรรมแทนประธานเมือ่ ประธานไมอาจปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดหรือปฏิบตั ติ าม
หนาทีท่ ปี่ ระธานมอบหมาย
7.3 เลขานุการ จัดระเบียบวาระการประชุม จัดงานสารบรรณ เก็บ และรักษาเอกสาร
7.4 กรรมการ ทำหนาทีป่ ระสานงานและแจงขาวสารกับกรรมการระดับชัน้ /หอง เผยแพรกจิ กรรม
เสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ รวมสอดสองดูแลพฤติกรรมนักเรียนฯ หรือทำหนาทีท่ ปี่ ระธานมอบหมาย
ขอ 8 ใหผอู ำนวยการสถานศึกษารักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผลู งนามในประกาศแตงตัง้
คณะกรรมการเครือขายผปู กครองได กรณีสนิ้ สุดวาระลง ตาม ขอ 5.3
ขอ 9 ใหคณะกรรมการเครือขายผปู กครองทีโ่ รงเรียนจัดตัง้ ขึน้ ปฏิบตั ิ หนาทีต่ อ ไปจนกวาจะครบวาระ
ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2561
นายสมเดช ดีทรัพย
ผอู ำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม
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⌫
⌫⌫
1. กรอกขอความลงในแบบขออนุญาตใหครบถวน (หองกลมุ บริหารงานบุคคล)
2. นำไปให รองผอู ำนวยการกลมุ บริหารงานบุคคลลงนามอนุญาต กรณีทรี่ องผอู ำนวยการกลมุ บริหารงาน
บุคคลไมอยู ใหขออนุญาตตอหัวหนากลมุ บริหารงานบุคคล หรือหัวหนาระดับชัน้ ของนักเรียน
3. ฉีกแบบตามรอยปรุออกเปน 2 สวน
สวนที่ 1
นำติดตัวไปเพือ่ แสดงออกนอกโรงเรียนหรือการตรวจสอบจากเจาหนาที่
และนำกลับมาสงคืนที่กลุมบริหารงานบุคคล
สวนที่ 2
นำไปใหครูทปี่ รึกษาหรือหัวหนาชัน้ เพือ่ แจงครูประจำวิชาตอไป
4. ผปู กครองบันทึกรายละเอียดในสมุดทะเบียนสถิติ และลงชือ่ ในสมุด
หมายเหตุ
ผปู กครองทีม่ าขออนุญาตนักเรียน จะตองแสดงบัตรประจำตัวทีท่ างราชการออกใหมฉิ ะนัน้ ทางโรงเรียนจะไม
อนุญาตใหนกั เรียนออกจากโรงเรียน ทัง้ นี้ เพือ่ สวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียน
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⌫
โรงเรียนไดจัดใหมีหองพยาบาล เปนการบริการทางพยาบาลสำหรับครู อาจารย นักเรียน และนักการ
ภารโรง โดยมีหลักการดังนี้
1. จัดใหมกี ารปฐมพยาบาลเบือ้ งตนใหแกนกั เรียน และบุคลากรในโรงเรียน
2. จัดกิจกรรมเสริมความรเู กีย่ วกับสุขภาพอนามัย เรือ่ งโรค และยาตางๆ
3. ใหนกั เรียนมีความรเู กีย่ วกับเรือ่ งการปฐมพยาบาลเบือ้ งตน สามารถนำไปใชัในชีวติ ประจำวันได
เพือ่ ความเรียบรอยในการบริการของสวนรวม ใหนกั เรียนปฏิบตั ดิ งั นี้
1. กอนใชบริการรักษาพยาบาล ตองแจงชือ่ และบอกอาการใหเจาหนาที่พ ยาบาลทราบและลงบั น ทึ ก
การใชบริการทุกครั้ง
2. เพือ่ ความปลอดภัย ผปู ว ยควรติดตอหองพยาบาลดวยตนเอง และไม ควรหยิบยามารับประทานเอง
3. หามนำเครือ่ งพยาบาลออกจากหองกอนไดรบั อนุญาต
4. โปรดชวยกันรักษาความสะอาด และอยาสงเสียงดังเวลามีผปู ว ยอยใู นหองพยาบาล
5. หามนำอาหารมารับประทานในหองพยาบาล
6. ผใู ชเตียงพยาบาลตองจัดเตียงใหเรียบรอยกอนลุกจากเตียง
7. ผมู าใชบริการถามีอาการปวยมากควรแจงเจาหนาทีท่ ราบ
8. การนอนพักฟน จะใหใชบริการไดเพียงคาบเดียวเทานัน้ ถาอาการดีขนึ้ ฝายพยาบาลจะสงใหผปู กครอง
หรือสงโรงพยาบาลแลวแตกรณี

ขอแนะนำ

นักเรียนทีป่ ว ยเปนโรคติดตอควรรักษาตัวอยบู า น เพือ่ ปองกันการแพรเชือ้ และนักเรียนทีป่ ว ยอยกู อ นแลว
ควรพักผอนรักษาตัวอยทู บี่ า นดีกวาจะไปแพรเชือ้
ทีโ่ รงเรียน

การรักษาพยาบาล
1. มีการตรวจสุขภาพนักเรียนเขาใหม ชัน้ ม.1 อยางนอย 80%
2. ใหการรักษานักเรียนทีต่ รวจพบโรค และติดตามผลการรักษา
3. สงเสริมสุขศึกษา โดยการบรรยายพิเศษจากวิทยากร จัดนิทรรศการ
- หลักการใชยาทีถ่ กู ตอง
- เพศศึกษาและการวางแผนครอบครัว
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- โรคติดตอทางเพศสัมพันธ โดยเฉพาะโรคเอดส
4. จัดสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
- นักเรียนมีน้ำสะอาดดืม่ และเพียงพอตลอดป
- นักเรียนไดรบั ประทานอาหารกลางวันทีถ่ กู สุขลักษณะ
- มีสวมใหนักเรียนใชในอัตราสวนเหมาะสมกับจำนวนนักเรียนแยกเพศ
- มีหอ งพยาบาล
5. โภชนาการในโรงเรียน
- สงเสริมใหนกั เรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกคน
- จัดใหนกั เรียนมีสถานทีร่ บั ประทานอาหาร
หมายเหตุ : นักเรียนทีม่ โี รคประจำตัวทีเ่ ปนอุปสรรคในการเรียน ตองแจงครูทปี่ รึกษา ครูผสู อนประจำวิชา
และครูพยาบาล

สมาคมผปู กครองและครู โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม
⌫

โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม 88/7 หมู 10 ตำบลนครสวรรคตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
60000 โทร.0-5622-6967, 0-5622-7771 โทรสาร.0-5622-8775 (สำนักงานชัว่ คราว กลมุ บริหารทัว่ ไปโรง
เรียนวมินทราชูทศิ มัชฌิม)

⌫⌫

23 ธันวาคม 2539 ณ จังหวัดนครสวรรค

⌫⌫  

7/2539 โดยนายเรืองวิทย จารุจารีต รองผวู า ราชการจังหวัดนครสวรรค


ฉบับประกาศทัว่ ไปเลมที่ 114 ตอนที่ 7 ง. วันที่ 23 มกราคม 2540
(โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดดำเนินการประกาศเรือ่ งดังกลาว)

88
โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม

ขอบังคับ
ของ
สมาคมผปู กครองและครูในโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม
⌫ 


ขอ 1 สมาคมนีช้ อื่ วา สมาคมผปู กครองและครูโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม
ขอ 2 เครื่องหมายของสมาคม (ถามี) ตราโรงเรียนลอมรอบดวยวงกลม มีกลีบดอกบัวลอมรอบ
รอบนอกกลีบดอกบัวเปนชือ่ สมาคมผปู กครองและครูโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม
ขอ 3 สำนักงานใหญของสมาคมตัง้ อยู ณ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม เลขที่ 88/7 หมู 10 ตำบล
นครสวรรคตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000
สำนักงานสาขาของสมาคมตัง้ อยู ณ .........-..............(ถามี).............................................................
....................................................................................................................................................................................
ขอ 4 วัตถุประสงคของสมาคม
4.1 เพือ่ สรางเสริมความสัมพันธอนั ดี ระหวางผปู กครองและครูโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม
4.2 สงเสริมและรวมมือแกปญ
 หานักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม
4.3 แลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นและประสบการณในหมูมาชิก
4.4 สงเสริมใหมีสวัสดิการของนักเรียนและสมาชิก
4.5 ไมดำเนินการเกีย่ วกับการเมือง

⌫ 


ขอ 5 สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท คือ
5.1 สมาชิกสามัญ ไดแก ผปู กครองหรือเคยเปนผปู กครองของนักเรียนและศิษยเกา ครู-อาจารย
หรือเคยเปนครู อาจารย โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม และไดสมัครเขาเปนสมาชิกสามัญ
5.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลผทู รงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิ หรือผมู อี ปุ การะคุณแกสมาคม
ซึง่ คณะกรรมการลงมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคม
ขอ 6 สมาชิกจะตองประกอบดวยคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
6.1 เปนผบู รรลุนติ ภิ าวะแลว
6.2 เปนผมู คี วามประพฤติเรียบรอย
6.3 ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ
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6.4 ไมเปนบุคคลลมละลาย
6.5 ไมเปนบุคคลไรความสามารถหรือบุคคลเสมือนไรความสามารถ
6.6 ไมเปนบุคคลตองโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ยกเวนความผิดฐานประมาทหรือความ
ผิดลหุโทษ
ในกรณีดงั กลาว จะตองเปนในขณะทีส่ มัครเขาเปนสมาชิก หรือในระหวางทีเ่ ปนสมาชิกของสมาคม
เทานัน้
ขอ 7 คาลงทะเบียนและคาบำรุงสมาคม
7.1 สมาชิกสามัญ จะตองเสียคาลงทะเบียนครัง้ แรก 10 บาท คาบำรุงสมาคมเปนรายเดือนๆ
ละ - บาท หรือคาบำรุงเปนรายป ๆ ละ 100 บาท
7.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไมตอ ง เสียคาลงทะเบียนและคาบำรุงสมาคมแตอยางใดทัง้ สิน้
ขอ 8 การสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ใหผปู ระสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ยืน่ ใบสมัคร
ตามแบบของสมาคมตอเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอยางนอย 2 คน และใหเลขานุการติดประกาศ
รายชือ่ ผสู มัครไว ณ สำนักงานของสมาคมเปนเวลาไมน อ ยกวา 15 วัน เพือ่ ใหสมาชิกอืน่ ๆ ของสมาคมจะไดคดั
คานการสมัครนัน้ เมือ่ ครบกำหนดประกาศแลวก็ใหเลขานุการนำใบสมัครและหนังสือคัดคานของสมาชิก (ถามี)
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติวาจะรับหรือไมรับเขาเปนสมาชิกของสมาคม และเมื่อ
คณะกรรมการพิจารณาการสมัครแลว ผลเปนประการใดใหเลขานุการเปนผแู จงใหผสู มัครทราบโดยเร็ว
ขอ 9 ถาคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ใิ หรบั ผสู มัครเขาเปนสมาชิก ก็ใหผสู มัครนัน้ ชำระเงินคาลงทะเบียน
และคาบำรุงสมาคมใหเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวนั ทีไ่ ดรบั แจงจากเลขานุการและสมาชิกของผสู มัคร ใหเริม่
นับตัง้ แต วันทีผ่ รู บั สมัครไดชำระเงินคาลงทะเบียนและคาบำรุงสมาคมเปนทีเ่ รียบรอย แตถา ผสู มัครไมชำระเงิน
คาลงทะเบียนและคาบำรุงสมาคมภายในกำหนด ใหถอื วาการสมัครคราวนัน้ เปนโมฆะ
ขอ 10 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ใหเริม่ นับตัง้ แตวนั ทีห่ นังสือตอบรับคำเชิญของผทู คี่ ณะกรรมการ
ไดพจิ ารณาลงมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคม ไดมาถึงยังสมาคม
ขอ 11 สมาชิกภาพของสมาชิกใหสิ้นสุดลงดวยเหตุดังตอไปนี้
11.1 ตาย
11.2 ลาออก โดยยืน่ หนังสือเปนลายลักษณอกั ษรตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการไดพจิ ารณา
อนุมตั แิ ละสมาชิกผนู นั้ ไดชำระหนีส้ นิ้ ทีย่ งั ติดคางอยกู บั สมาคมเปนทีเ่ รียบรอย
11.3 ขาดคุณสมบัติสมาชิก
11.4 ที่ประชุมใหญของสมาคม หรือคณะกรรมการไดพิจารณาลงมติใหลบชื่อออกจากทะเบียน
เพราะสมาชิกผนู นั้ ไดประพฤตินำความเสือ่ มเสียมาสสู มาคม
ขอ 12 สิทธิและหนาทีข่ องสมาชิก
12.1 มีสทิ ธิใชสถานทีข่ องสมาคมโดยเทาเทียมกัน
12.2 มีสทิ ธิเสนอความคิดเห็นเกีย่ วกับ การดำเนินสมาคมตอคณะกรรมการ
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12.3 มีสทิ ธิไดรบั สวัสดิการตางๆ ทีส่ มาคมไดจดั ใหมขี นึ้
12.4 มีสิทธิเขารวมประชุมใหญของสมาคม
12.5 สมาชิกสามัญมีสทิ ธิในการเลือกตัง้ หรือไดรบั การเลือกตัง้ หรือแตงตัง้ เปนกรรมการสมาคม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงมติตา งๆ ทีป่ ระชุมไดครัง้ ละ 1 คะแนนเสียง
12.6 มีสทิ ธิรอ งขอตอคณะกรรมการ เพือ่ ตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพยสนิ ของสมาคม
12.7 สมาชิกสามัญไมนอ ยกวา 60 คน รองขอตอคณะกรรมการใหจดั ประชุมวิสามัญได
12.8 มีหนาทีจ่ ะตองปฏิบตั ติ ามระเบียบปฏิบตั ิ และขอบังคับของสมาคมโดยเครงครัด
12.9 มีหนาทีป่ ระพฤติตนใหสมกับเกียรติทเี่ ปนสมาชิกของสมาคม
12.10 มีหนาทีใ่ หความรวมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการตางๆ ของสมาคม
12.11 มีหนาที่รวมกิจกรรมที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น
12.12 มีหนาทีช่ ว ยเผยแพรชอื่ เสียง ของสมาคมใหเปนทีร่ จู กั อยางแพรหลาย
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ขอ 13 ใหมคี ณะกรรมการคณะหนึง่ ทำหนาทีบ่ ริหารกิจการของสมาคมมีจำนวน 15 คน นายกสมาคม
ตองมาจากการเลือกตัง้ ของทีป่ ระชุมใหญสามัญและใหนายกสมาคมแตงตัง้ กรรมการอีกจำนวน 14 คน จากสมาชิก
สามัญทีป่ ฏิบตั หิ นาทีใ่ นสถานศึกษาในปจจุบนั จำนวน 7 คน และสมาชิกสามัญอืน่ จำนวน 7 คน ซึง่ ตำแหนงตางๆ
ของสมาคมตามทีก่ ำหนดไวซงึ่ ตำแหนงของกรรมการสมาคม ตำแหนงและหนาทีโ่ ดยสังเขปดังตอไปนี้
13.1 นายกสมาคม
ทำหนาทีเ่ ปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคม เปนผแู ทนสมาคมในการติดตอบุคคล
ภายนอกและทำหนาทีเ่ ปนประธานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญของสมาคม
13.2 อุปนายก
ทำหนาทีเ่ ปนผชู ว ยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคมปฏิบตั ติ ามหนาทีน่ ายกสมาคม
ไดมอบหมาย และทำหนาทีแ่ ทนนายกสมาคมเมือ่ นายกสมาคมไมอยู หรือไมสามารถจะปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด แตการ
ทำหนาทีแ่ ทนนายกสมาคมใหอปุ นายกตามลำดับตำแหนงเปนผกู ระทำแทน
13.3 เลขานุการ
ทำหนาทีเ่ กีย่ วกับธุรการของสมาคมทัง้ หมด เปนหัวหนา เจาหนาทีข่ องสมาคมในการปฏิบตั ิ
กิจการของสมาคม และปฏิบตั ติ ามคำสัง่ ของนายกสมาคมตลอดจนหนาทีเ่ ปนเลขานุการในการประชุมตางๆ ของ
สมาคม
13.4 เหรัญญิก
มีหนาทีเ่ กีย่ วกับการเงินทัง้ หมดของสมาคม เปนผจู ดั ทำบัญชี รายรับ รายจาย บัญชีงบดุลย
ของสมาคม และเก็บหลักฐานตางๆ ของสมาคมไวเพือ่ ตรวจสอบ
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13.5 ปฏิคม
มีหนาทีใ่ นการใหการรับรองแขกของสมาคม เปนหัวหนาในการจัดเตรียมสถานทีข่ องสมาคม
และจัดเตรียมสถานทีป่ ระชุมตางๆ ของสมาคม
13.6 นายทะเบียน
มีหนาทีเ่ กีย่ วกับทะเบียนสมาชิกทัง้ หมดของสมาคมประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บ
เงินคาบำรุงสมาคมของสมาชิก
13.7 ประชาสัมพันธ
มีหนาทีเ่ ผยแพรกจิ กรรมและชือ่ เสียงเกียรติคณ
ุ ของสมาคมใหสมาชิกและบุคคลโดยทัว่ ไปให
เปนที่รูจักแพรหลาย
13.8 กรรมการตำแหนงอื่นๆ
ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดใหมีขึ้นโดยมีจำนวนเมื่อรวมกับ
ตำแหนงกรรมการตามขางตนแลว จะตองไมเกินจำนวนทีข่ อ บังคับไดกำหนดไว แตถา คณะกรรมการมิไดกำหนด
ตำแหนงก็ถือเปนกรรมการกลาง
ขอ 14 คณะกรรมการของสมาคมอยใู นตำแหนงคราวละ 2 ป และเมือ่ กรรมการอยใู นตำแหนงครบกำหนด
ตามวาระแลว แตคณะกรรมการชุดใหมยงั ไมไดรบั อนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการก็ใหคณะกรรมการทีค่ รบ
กำหนดตามวาระรักษาการไปพลางกอน จนกวาคณะกรรมการชุดใหมไดรบั อนุญาต ใหจดทะเบียนจากทางราชการ
เปนทีเ่ รียบรอยแลว ก็ใหทำการสงและรับมอบงานกันระหวางคณะกรรมการชุดเกาและคณะกรรมการชุดใหมให
เปนทีเ่ สร็จสิน้ ภายใน 30 วัน นับตัง้ แตวนั ทีค่ ณะกรรมการชุดใหมไ ดรบั อนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ
ขอ 15 ตำแหนงกรรมการสมาคม ถาตองวางลงกอนครบกำหนดตามวาระก็ ใหคณะกรรมการแตงตั้ง
สมาชิกสามัญคนใดคนหนึง่ ทีเ่ ห็นสมควรเขาดำรงตำแหนงทีว่ า งลงนัน้ แตผดู ำรงตำแหนงแทนอยใู นตำแหนงได
เทากับวาระของผทู ตี่ นแทนไดเทานัน้
ขอ 16 กรรมการอาจจะพนจากตำแหนง ซึง่ มิใชเปนการออกตามวาระ ดวยเหตุผลตอไปนี้ คือ
16.1 ตาย
16.2 ลาออก
16.3 ขาดจากสมาชิกภาพ
16.4 ที่ประชุมใหญลงมติใหออกจากตำแหนง
ขอ 17 กรรมการที่ประสงคจะลาออกจากตำแหนงกรรมการใหยื่นใบลาออกเปนลายลักษณอักษรตอ
คณะกรรมการมีมติใหออก
ขอ 18 อำนาจหนาทีข่ องคณะกรรมการ
18.1 มีอำนาจออกระเบียบปฏิบตั ติ า งๆ เพือ่ สมาชิกไดปฏิบตั ิ โดยระเบียบปฏิบตั นิ นั้ จะตองไมขดั
ตอขอบังคับฉบับนี้
18.2 มีอำนาจแตงตัง้ และถอดถอนเจาหนาทีข่ องสมาคม
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18.3 มีอำนาจแตงตัง้ กรรมการทีป่ รึกษา หรืออนุกรรมการไดแตกรรมการทีป่ รึกษาหรืออนุกรรม
การจะสามารถอยูในตำแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการที่แตงตั้ง
18.4 มีอำนาจเรียกประชุมใหญสามัญประจำป และประชุมใหญวสิ ามัญ
18.5 มีอำนาจแตงตัง้ กรรมการในตำแหนงอืน่ ๆ ทีย่ งั มิไดกำหนดไวในขอบังคับนี้
18.6 มีอำนาจบริหารกิจการของสมาคม เพือ่ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคตลอดจนมีอำนาจอืน่ ๆ ตาม
ทีข่ อ บังคับไดกำหนดไว
18.7 มีหนาทีร่ บั ผิดชอบในกิจการทัง้ หมด รวมทัง้ การเงิน และทรัพยสนิ ทัง้ หมดของสมาคม
18.8 มีหนาทีจ่ ดั ใหมกี ารประชุมวิสามัญ ตามทีส่ มาชิกสามัญจำนวนไมนอ ยกวา 60 คน ไดเขา
ยืน่ รองขอใหจดั ประชุมวิสามัญขึน้ ซึง่ การนีจ้ ะตองจัดใหมกี ารประชุมวิสามัญขึน้ ภายใน 30 วัน นับแตวนั ทีไ่ ด
รับหนังสือรองขอ
18.9 มีหนาทีจ่ ดั ทำเอกสารหลักฐานตางๆ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับการเงินทรัพยสนิ และการดำเนินกิจการ
ตางๆ ของสมาคมใหถกู ตองตามหลักวิชาการและสามารถจะใหสมาชิกตรวจดูไดเมือ่ สมาชิกรองขอ
18.10 จัดทำบันทึกการประชุมตางๆ ของสมาคมเพือ่ เก็บไวเปนหลักฐานและจัดสงใหสมาชิกได
รับทราบ
18.11 มีหนาทีอ่ นื่ ๆ ตามทีข่ อ บังคับไดกำหนดไว
ขอ 19 คณะกรรมการจะตองประชุมอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครัง้ ทัง้ นี้ เพือ่ ปรึกษาหารือเกีย่ วกับการ
บริหารกิจการของสมาคม
ขอ 20 การประชุมคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมคณะกรรมการ ถาขอบังคับมิได
กรรมการทัง้ หมด จึงจะถือวาครบองคประชุม มติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ถาขอบังคับมิไดกำหนดไวเปนอยาง
อืน่ ก็ใหถอื คะแนนเสียงมากเปนเกณฑ แตถา คะแนนเสียงเทากันก็ใหประธานในการประชุมเปนผชู ขี้ าด
ขอ 21 ในการประชุมคณะกรรมการ ถานายกสมาคมหรืออุปนายกสมาคมไมอยใู นทีป่ ระชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด ก็ใหกรรมการทีเ่ ขาประชุมในคราวนัน้ เลือกตัง้ กันเอง เพือ่ ใหกรรมการคนใดคนหนึง่ ทำหนาทีเ่ ปน
ประธานในการประชุมคราวนัน้
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ขอ 22 การประชุมใหญของสมาคมมี 2 ชนิดคือ
22.1 ประชุมใหญสามัญ
22.2 ประชุมใหญวสิ ามัญ
ขอ 23 คณะกรรมการจะตองจัดใหมกี ารประชุมใหญสามัญประจำปๆ ละ 1 ครัง้ ภายในเดือนพฤษภาคมของทุกป
ขอ 24 การประชุมใหญวสิ ามัญอาจมีขนึ้ ไดกโ็ ดยเหตุที่ คณะกรรมการ เห็นควรจัดใหมขี นึ้ หรือเกิดขึน้ ดวย
การเขาชือ่ รวมกันของสมาชิก ไมนอ ยกวา 60 คนของสมาชิกสามัญรองขอตอคณะกรรมการใหจดั ใหมขี นึ้
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ขอ 25 การแจงกำหนดนัดประชุมใหญใหเลขานุการเปนผแู จงกำหนดนัดประชุมใหญใหสมาชิกไดทราบและ
การแจงตองเปนลายลักษณอกั ษรโดยระบุ วัน เวลา และสถานทีใ่ หชดั เจน โดยจะตองแจงใหสมาชิกไดทราบลวง
หนาไมนอ ยกวา 7 วัน และประกาศแจงกำหนดนัดประชุมไว ณ สำนักงานของสมาคมเปนเวลาไมนอ ยกวา 7
วัน กอนถึงกำหนดการประชุมใหญ
ขอ 26 การประชุมใหญสามัญประจำป จะตองมีวาระการประชุมอยางนอย ดังตอไปนี้
26.1 แถลงกิจการทีผ่ า นมาในรอบป
26.2 แถลงบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุลของปผา นมาใหสมาชิกรับทราบ
26.3 เลือกตัง้ คณะกรรมการชุดใหญ เมือ่ ครบกำหนดวาระ
26.4 เลือกตัง้ ผสู อบบัญชี
26.5 เรือ่ งอืน่ ๆ ถามี
ขอ 27 ในการประชุมใหญสามัญประจำป หรือการประชุมใหญวิสามัญจะตองมีสมาชิกสามัญเขารวม
ประชุมไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของสมาชิกทัง้ หมด หรือสมาชิกสามัญไมนอ ยกวา 100 คน จึงจะถือวาครบองคประชุม
ถาไมครบองคประชุมใหขยายเวลาออกไปพบสมควร แตถา เมือ่ ถึงกำหนดรวมประชุมยังไมมสี มาชิกสามัญเขารวม
ประชุมไมครบองคประชุมก็ใหขยายเวลาออกไปอีกพอสมควร แตเมือ่ ครบกำหนดระยะเวลาทีข่ ยายออกไปแลว
ยังมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมครบองคประชุมก็ใหเลือ่ นการประชุมคราวนัน้ ไป และใหจดั ประชุมใหญอกี ครัง้
หนึง่ หลังจากเวลาไดลว งเลยมาแลวไมนอ ยกวา 15 วัน แตจะตองไมเกิน 45 วัน
ขอ 28 การลงมติตา งๆ ในทีป่ ระชุมใหญ ถาขอบังคับไดกำหนดไวเปนอยางอืน่ ก็ใหถอื คะแนนเสียงขางมาก
เปนเกณฑ ถาคะแนนเสียงทีล่ งมิตมิ คี ะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการประชุมเปนผชู ขี้ าด
ขอ 29 ในการประชุมใหญของสมาคม ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมมารวมประชุมหรือไม
สามารถจะปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด ก็ใหทปี่ ระชุมใหญทำการเลือกตัง้ กรรมการทีม่ ารวมประชุมคนใดคนหนึง่ ใหทำหนาที่
เปนประธานในการประชุมคราวนัน้
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ขอ 30 การเงินและทรัพยสนิ ทัง้ หมดใหอยใู นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถามี
ใหนำฝากไวในธนาคารใดธนาคารหนึง่ หรือสถาบันทางการเงิน ตามแตค ณะกรรมการจะเห็นสมควร
ขอ 31 การลงนามในตัว๋ เงินหรือเช็คของสมาคม จะตองมีรายชือ่ ของนายกสมาคม หรือผทู ำการแทนลง
นามรวมกับเหรัญญิก หรือเลขานุการ พรอมกับประทับตราของสมาคมจึงถือไดวา ใชได
ขอ 32 ใหนายกสมาคมมีอำนาจในการสัง่ จายเงินของสมาคม ไดครัง้ ละไมเกิน 10,000 บาท (หนึง่ หมืน่
บาทถวน) ถาเกินกวานัน้ จะตองไดรบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ และคณะกรรมการจะอนุมตั ใิ หจา ยเงินไดครัง้ ละ
ไมเกิน 50,000 บาท (หาหมืน่ บาทถวน) ถาจำเปนจะตองจายเงินเกินกวานี้ ตองไดรบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ
ของสมาคม
ขอ 33 ใหเหรัญญิกมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดไมเกิน 10,000 บาท (หนึง่ หมืน่ บาทถวน) ถา
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เกินกวานีจ้ ะตองนำฝากธนาคารหรือสถาบันทางการเงินในบัญชีของสมาคมทันทีทโี่ อกาสอำนวยให
ขอ 34 เหรัญญิกจะตองทำบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุลใหถกู ตอง ตามหลักวิชาการการรับหรือ
จายเงินทุกครัง้ จะตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชือ่ ของนายกสมาคม หรือผทู ำการแทนรวมกับเหรัญญิก
หรือผทู ำการแทนพรอมกับประทับตราของสมาคมทุกครัง้
ขอ 35 ผูสอบบัญชีจะตองไมใชกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคม และจะตองเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับ
อนุญาต
ขอ 36 ผสู อบบัญชี มีอำนาจหนาทีจ่ ะเรียกเอกสารทีเ่ กีย่ วกับการเงินและทรัพยสนิ จากคณะกรรมการและ
สามารถจะเชิญกรรมการหรือเจาหนาทีข่ องสมาคมเพือ่ สอบถามเกีย่ วกับบัญชีทรัพยสนิ ของสมาคมได
ขอ 37 คณะกรรมการจะตองใหความรวมมือกับผสู อบบัญชี เมือ่ ไดรบั การรองขอ

⌫ 
⌫

ขอ 38 ขอบังคับของสมาคมจะเปลีย่ นแปลงแกไข โดยมติของทีป่ ระชุมใหญ เทานัน้ และองคประชุมใหญ
จะตองมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของสมาชิกสามัญทัง้ หมดหรือสมาชิกสามัญไมนอ ยกวา
100 คน มติของทีป่ ระชุมใหญในการใหเปลีย่ นแปลงแกไขขอบังคับจะตองมีคะแนนเสียงไมนอ ยกวา 2 ใน 3 ของ
สมาชิกสามัญที่เขารวมประชุมทั้งหมด
ขอ 39 การเลิกสมาคมจะเลิกไดโดยมติของที่ประชุมใหญของสมาคมยกเวนเปนการเลิกเพราะเหตุของ
กฏหมาย มติของทีป่ ระชุมใหญใหเลิกสมาคมจะตองมีคะแนนเสียงไมนอ ยกวา 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญทีเ่ ขา
รวมประชุม ทัง้ หมด และองคประชุมใหญจะตองไมนอ ยกวาครึง่ หนึง่ ของสมาชิกสามัญ ทัง้ หมด
ขอ 40 เมือ่ สมาคมตองเลิก ไมวา ดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพยสนิ ของสมาคมทีเ่ หลืออยหู ลังจากทีไ่ ดชำระ
บัญชีเปนที่เรียบรอยแลวใหตกเปนของกรมสามัญศึกษาเพื่อใชจายทางการศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ
มัชฌิม เทานัน้ (ผรู บั ตองมีฐานะเปนนิตบิ คุ คลทีม่ ี วัตถุประสงคเพือ่ การกุศล)
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ขอ 41 ขอบังคับฉบับนีใ้ หเริม่ บังคับใชตงั้ แต วันทีส่ มาคมไดรบั อนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิตบิ คุ คล เปน
ตนไป
ขอ 42 เมือ่ สมาคมไดรบั อนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิตบิ คุ คลจากทางราชการ ก็ใหถอื วาผรู เิ ริม่ การทัง้ หมด
เปนสมาชิกสามัญ และสมาชิกภาพของคณะกรรมการทีต่ งั้ ขึน้ เริม่ ตัง้ แตวนั ทีจ่ ดทะเบียนเปนตนไป
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สืบเนื่องจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงมีความหวงใยในเรื่องของการจัด
ทัศนศึกษาทีป่ ลอดดภัย สนุกและไดรบั ความรู ใหแกนกั เรียน นักศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประกอบ
กับกระทรวงศึกษาธิการไดพจิ ารณาเห็นวา ในปจจุบนั นี้ การจัดกิจกรรมไปทัศนศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และ
การเขาคายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ของสถานศึกษา และหนวยงาน ยังมีปญ
 หาดานความ
ปลอดภัยกอใหเกิดอุบตั เิ หตุทมี่ ผี ลกระทบตอทรัพยสนิ และชีวติ อยเู นืองๆ จึงไดออกมาตรการในการพานักเรียน
และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เขาคายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด สอด
รับกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548 ขึน้ เพือ่
ใหสถานศึกษาและหนวยงานไดนำไปใชเปนระเบียบปฏิบตั โิ ดยเครงครัดตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2551

(นายสมชาย วงศสวัสดิ)์
รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ
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มาตรการที่ 1 ขัน
้ ตอนการปฏิบต
ั ิ
สถานศึกษาตองจัดโครงการ แผนงาน กิจกรรมประจำวัน การมอบหมายหนาที่ พรอมทัง้ แนบรายชือ่
ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา ทีเ่ ดินทางไปนอกสถานศึกษา และตองจัดทำแผนทีส่ งั เขปแสดงเสนทางการเดิน
ทาง และแผนผังแสดงทีต่ งั้ ของสถานทีไ่ ปทัศนศึกษา หรือสถานทีพ่ กั แรมคืน เพือ่ การตรวจสอบและการติดตาม
ผลการดำเนินงานทุกระยะ
รายละเอียดที่ควรกำหนดในโครงการ
1.1 ชือ่ โครงการ
1.2 หลักการและเหตุผล
1.3 วัตถุประสงค
1.4 เปาหมาย
1.5 ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
1.6 ระยะเวลา และสถานทีด่ ำเนินการ (ตองปลอดภัยและถูกตองตามสุขลักษณะ)
1.7 แผนการดำเนินงาน
1.8 กิจกรรม
1.9 งบประมาณ
1.10 ผรู บั ผิดชอบโครงการ /หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
1.11 ผลทีค่ าดวาจะไดรบั
1.12 ลักษณะโครงการ (โครงการใหม/โครงการตอเนือ่ ง)
มาตรการที่ 2 วัตถุประสงค
สถานศึกษาตองกำหนดวัตถุประสงคในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษาอยางชัดเจน หาก
เปนไปไดสามารถบูรณาการเขากับกลมุ สาระตางๆ โดยมีโครงการรองรับและดำเนินการตามลำดับขัน้ ใหบรรลุวตั ถุ
ประสงคของการไปนอกสถานศึกษาหรือสถานทีพ่ กั แรม ทัง้ นี้ จะตองเปนไปดวยความสมัครใจ ไมใชเ พือ่ การทดสอบ
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สมรรถภาพ หรือเพือ่ เปนการวัดผล
สวนการเดินทางไกลและการเขาคายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ตองปฏิบตั ใิ หเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษาทีโ่ ดยอนุโลม และตองเปน
ไปตามกฎ ขอบังคับ ประกาศ และคำสัง่ ของการเขาคายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นัน้ ๆ โดย
กำหนดใหผบู งั คับบัญชาลูกเสือ ผบู งั คับบัญชายุวกาชาด เปนผรู บั ผิดชอบในการควบคุมการทพกิจกรรมตามที่
กำหนดไวในหลักสูตรเทานั้น
มาตรการที่ 3 การขออนุญาตตนสังกัด
สถานศึกษาควรยืน่ เรือ่ งการขออนุญาตการไปนอกสถานศึกษาจากตนสังกัด ตามลำดับ กอนการเดินทาง
15 วัน หรือหากมีเหตุสดุ วิสยั ทีจ่ ะตองยืน่ เรือ่ งโดยกระทันหัน ใหชแี้ จงเหตุผลความจำเปนเปนรายๆ ไป
เอกสารประกอบการยืน่ เรือ่ งขออนุญาต กำหนดใหมี
1.
หนังสือนำของโรงเรียน
2.
โครงการ รายชือ่ ครูผคู วบคุมและนักเรียน
3.
ตารางกิจกรรมประจำวัน
4.
ใบตอบรับของผปู กครอง
5.
แผนทีก่ ารเดินทาง แผนทีส่ งั เขป และรายละเอียดของสถานทีท่ จี่ ะเดินทางไป
มาตรการที่ 4 การขออนุญาตผป
ู กครอง
สถานศึกษาตองมีหนังสือขออนุญาตผปู กครอง พรอมแนบใบตอบรับ โดยระบุ ชือ่ -สกุล ทีอ่ ยู หมาย
เลขโทรศัพททสี่ ามารถติดตอได ทัง้ ของผปู กครองและของครูผคู วบคุม ทัง้ นีโ้ ดยความสมัครใจ
มาตรการที่ 5 การกำหนดผรู บ
ั ผิดชอบ
สถานศึกษา หรือผรู บั ผิดชอบโครงการ จะตองจัดทำภารกิจการดำเนินงาน และกำหนดใหมผี รู บั ผิดชอบ
งานเปนสวนๆ เปนลายลักษณอกั ษร พรอมเบอรโทรศัพท โทรสาร แจงใหหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ และผมู สี ว น
เกีย่ วของไดทราบ เพือ่ การประชาสัมพันธ และเพือ่ ใหการติดตอประสานงานกระทำไดทนั ที กรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน
มาตราการที่ 6 การใชรถนำขบวน
1.
การพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา โดยใชรถโดยสารไมต่ำกวา 40 ทีน่ งั่ จำนวน 3
คัน ขึน้ ไป ตองจัดใหมรี ถนำขบวน
2.
จัดใหมปี า ยขอความทีร่ ะบุ โครงการ กิจกรรม และสถานศึกษา แสดงใหเห็นเดนชัดติดทีด่ า น
ขางรถ และมีหมายเลขกำกับติดทีด่ า นหนา และดานหลังรถในตำแหนงทีเ่ ห็นชัดเจน
3.
พนักงานขับรถใหขบั รถตามลำดับหมายเลข ตามเสนทางทีก่ ำหนดในแผนการเดินทาง ทัง้ นีก้ าร
ใชความเร็วของรถ ใหปฏิบตั ติ ามกฎจราจรอยางเครงครัด
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ความเปนมา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดบญ
ั ญัตสิ าระสำคัญในหมวด 5 หนาทีข่ องรัฐดาน
การศึกษา โดยมาตรา 54 รัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรบั การศึกษาเปนเวลาสิบสองปตงั้ แตกอ นวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคณ
ุ ภาพโดยไมเก็บคาใชจา ย และบัญญัตเิ กีย่ วกับการสนับสนุนคาใชจา ยวา ใน
การดำเนินการใหเด็กเล็กไดรบั การดูแลและพัฒนา หรือใหประชาชนไดรบั การศึกษา รัฐตองดำเนินการใหผขู าด
แคลนทุนทรัพยไดรบั การสนับสนุนคาใชจา ยในการศึกษาตามความถนัดของตน
ั ญัตเิ กีย่ ว
ในสวนของบทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ กไขเพิม่ เติมไดบญ
กับสิทธิและหนาทีท่ างการศึกษาในลักษณะเชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดย
มาตรา 10 วรรคหนึง่ ไดบญ
ั ญัตไิ ววา การจัดการศึกษาตองจัดใหบคุ คลมีสทิ ธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานไมนอ ยกวาสิบสองปทรี่ ฐั ตองจัดใหอยางทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพโดยไมเก็บคาใชจา ย ประกอบกับมาตรา
14 บัญญัตวิ า บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบ
การ และสถาบันสังคมอืน่ ซึง่ สนับสนุนหรือจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีสทิ ธิไดรบั สิทธิประโยชนตามควรแกกรณี
ดังตอไปนี้ (1) การสนับสนุนจากรัฐใหมคี วามรคู วามสามารถในการอบรมเลีย้ งดูบคุ คลซึง่ อยใู นความดูแลรับผิด
ชอบ (2) เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามทีก่ ฎหมายกำหนด (3) การลดหยอนหรือยก
เวนภาษีสำหรับคาใชจา ยการศึกษาตามทีก่ ฎหมายกำหนด
นอกจากนี้ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ เห็นวานโยบายจัดการศึกษาไมเก็บคาใชจา ยเปนเวลา 15
ป สอดคลองกับนโยบายดานการศึกษาของคณะรักษาความสงบแหงชาติ และนโยบายปฏิรปู การศึกษาของรัฐบาล
 หาความยากจนตลอด
ทัง้ สามารถลดความเหลือ่ มล้ำ สรางโอกาสทางการศึกษาและความเปนธรรมในสังคม แกปญ
จนสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสอดคลองกับความตองการของประชาชน จึงไดออกคำสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 28/2559 เรือ่ ง ใหจดั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 15 ป โดยไมเก็บคาใชจา ย มีผลบังคับ
ใชตงั้ แตวนั ที่ 15 มิถนุ ายน พุทธศักราช 2559 ไดยนื ยันแนวทางการจัดใหบคุ คลไดรบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไม
นอยกวา 15 ป โดยไมเก็บคาใชจา ย และพัฒนาตอไปดวยการยกระดับจากการเปนโครงการตามนโยบายของ
แตละรัฐบาลใหเปนหนาทีข่ องรัฐและมาตรการตามกฎหมาย เพือ่ เปนหลักประกันความยงยืนมัน่ คนและเพือ่ ให
สามารถจัดงบประมาณสนับสนุนไดอยางตอเนือ่ ง และไดใหความหมายของคาใชจา ยในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้
ฐาน 15 ป การศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห ดังนี้
คาใชจา ยในการจัดการศึกษา หมายความวา งบประมาณทีร่ ฐั จัดสรรใหแกหรือผานทางสถานศึกษาหรือผู
จัดการศึกษาเพือ่ เปนคาใชจา ยในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 15 ป และการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 15 ป หมายความ
วา การศึกษาตัง้ แตระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเทา และใหหมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษา
สงเคราะหดว ย นอกจากนี้ ไดกำหนดความหมายของคำวา การศึกษาพิเศษ หมายความวา การจัดการศึกษาให
แกบุคคลซึ่งมีความผิดปกติอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งจำเปนตองจัดการศึกษาใหเปนรูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัย
เทคนิคตางๆ ในการสอนตามลักษณะความตองการและความจำเปนของแตละบุคคล และการศึกษาสงเคราะห
หมายความวา การจัดการศึกษาใหแกเด็กทีต่ กอยใู นภาวะยากลำบากหรืออยใู นสถานภาพทีด่ อ ยกวาเด็กทัว่ ไป หรือ
ทีม่ ลี กั ษณะเปนการกุศล เพือ่ ใหมชี วี ติ และความเปนอยทู ดี่ ขี นึ้ มีพฒ
ั นาการทีถ่ กู ตองและเหมาะสมกับวัย
ทัง้ นี้ คำสัง่ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 28/2559 ไดกำหนดแนวทางการดำเนินงานใหจดั การ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 15 ป โดยไมเก็บคาใชจา ย ขอ 2 ใหสว นราชการทีเ่ กีย่ วของตามทีค่ ณะรัฐมนตรีกำหนดเตรียม
การเพือ่ จัดใหเด็กเล็ก กอนวัยเรียนไดรบั การดูแล และพัฒนาทางรางกาย จิตใจ วินยั อารมณ สังคม และสติ
ปญญาโดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ และภาคเอกชนเขามีสว นรวมในการดำเนินการ ขอ
3 ใหสว นราชการทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดำเนินการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 15 ป ใหมมี าตรฐาน
และคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจา ย และใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
กำหนดอัตราคาใชจา ยในการจัดการศึกษาสำหรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 15 ป เพือ่ เสนอตามกระบวนการจัดทำงบ
ประมาณรายจายประจำป โดยมีคา ใชจา ย ไดแก (1) คาจัดการเรียนการสอน (2) คาหนังสือเรียน (3) คาอุปกรณ
การเรียน (4) คาเครือ่ งแบบนักเรียน (5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผเู รียน และ (6) คาใชจา ยอืน่ ตามทีค่ ณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ และขอ 6 ใหอตั ราคาใชจา ยในการจัดการศึกษาตัง้ แตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทีม่ ผี ลใช
อยใู นวันกอนวันทีค่ ำสัง่ นีใ้ ชบงั คับ ยังคงมีผลใชบงั คับตอไปจนกวาจะมีการกำหนดอัตราคาใชจา ยสำหรับการจัดการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 15 ป ตามขอ 3
โดยการสนับสนุนคาใชจา ยในการจัดการศึกษาตัง้ แตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไดมมี ติคณะรัฐ
มนตรีทเี่ กีย่ วของ ประกอบดวย มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 13 มกราคม 2552 ขออนุมตั ติ งั้ งบประมาณเปนราย
ปเพือ่ ดำเนินงานสนับสนุนคาใชจา ยในการจัดการศึกษาตัง้ แตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเปนลำดับ
ตอเนือ่ งมาจนถึงปจจุบนั และมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 อนุมตั ใิ หปรับอัตราคาเงินอุด
หนุนคาใชจา ยตอหัวสำหรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทุกระดับการศึกษา ทัง้ ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
โดยแบงการปรับเพิม่ เปน 3 ปการศึกษาอยางตอเนือ่ ง ตัง้ แตปก ารศึกษา 2553 ใชอตั ราดังกลาวจนถึงปจจุบนั
เกณฑการจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงาน
1. คาจัดการเรียนการสอน
คาจัดการเรียนการสอน หมายถึง งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ ไป เงินอุดหนุน คา
ใชจา ยในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ไดแก เงินอุดหนุนรายหัว ปจจัยพืน้ ฐานสำหรับนักเรียนยากจน คาอาหาร
นักเรียนประจำพักนอน การจัดการศึกษาโดยครอบครัวและสถานประกอบการ
สาหรับนักเรียนโรงเรียนปกติ มีเกณฑการจัดสรร ดังนี้
1) เงินอุดหนุนรายหัว
1. ระดับกอนประถมศึกษา 850 บาท/คน/ภาคเรียน (1,700 บาท/คน/ป)
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2. ระดับประถมศึกษา 950 บาท/คน/ภาคเรียน (1,900 บาท/คน/ป)
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1,750 บาท/คน/ภาคเรียน (3,500 บาท/คน/ป)
4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,900 บาท/คน/ภาคเรียน (3,800 บาท/คน/ป)
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2552 เห็นชอบใหเพิม่ เงินอุดหนุนรายหัว ใหนกั เรียน ในโรงเรียนขนาด
เล็กตัง้ แตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 เปนตนไป ดังนี้
1. โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กทีม่ นี กั เรียน 120 คนลงมา ใหเพิม่ จากรายหัวทีไ่ ดรบั ปกติ (กอนประถม
ศึกษา 1,700 บาท/ประถมศึกษา 1,900 บาท) เพิม่ อีก 250 บาท/คน/ภาคเรียน (500 บาท/คน/ป)
2. โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กทีม่ นี กั เรียน 300 คนลงมา ใหเพิม่ จากรายหัวทีไ่ ดรบั ปกติ (ม.ตน
3,500 บาท/ม.ปลาย 3,800 บาท) เพิม่ อีก 500 บาท/คน/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ป)
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 2 มิถนุ ายน 2553 เห็นชอบใหเพิม่ เงินอุดหนุนใหโรงเรียน ขยายโอกาสทีม่ ี
นักเรียน 300 คนลงมา ใหเพิม่ จากรายหัวทีไ่ ดรบั ปกติ โดยจัดใหเฉพาะนักเรียน ม.ตน เพิม่ ใหอกี 500 บาท/
คน/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ป)
2) ปจจัยพืน้ ฐานสาหรับนักเรียนยากจน
1. ระดับประถมศึกษา 40% ของนักเรียนประถมศึกษาทัง้ หมด 500 บาท/คน/ภาคเรียน (1,000 บาท/
คน/ป)
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 30% ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนทัง้ หมด 1,500 บท/คน/ภาคเรียน
(3,000 บาท/คน/ป)
3) คาอาหารนักเรียนประจำพักนอน
1. ระดับประถมศึกษา 4,000 บาท/คน/ภาคเรียน (8,000 บาท/คน/ป)
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 4,000 บาท/คน/ภาคเรียน (8,000 บาท/คน/ป)
4) การจัดการศึกษาโดยครอบครัวและสถานประกอบการ
1. ระดับกอนประถมศึกษา 3,596 บาท/คน/ภาคเรียน (7,192 บาท/คน/ป)
2. ระดับประถมศึกษา 3,681 บาท/คน/ภาคเรียน (7,362 บาท/คน/ป)
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 5,138 บาท/คน/ภาคเรียน (10,276 บาท/คน/ป)
4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5,303 บาท/คน/ภาคเรียน (10,606 บาท/คน/ป)
5. ระดับ ปวช. 1-3 5,868 บาท/คน/ภาคเรียน (11,736 บาท/คน/ป)
(ทีจ่ ดั การศึกษาโดยสถานประกอบการ)
2. คาหนังสือเรียน
2.1 ลักษณะของหนังสือทีใ่ ช
หนังสือทีก่ ระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนงบประมาณใหสถานศึกษาจัดซือ้ ตาม นโยบายโครงการสนับ
สนุนคาใชจา ยในการจัดการศึกษาตัง้ แตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ไดแก
1. ระดับกอนประถมศึกษาใชหนังสือเสริมประสบการณสำหรับเด็กปฐมวัยทีส่ อดคลอง ตามหลัก
102
โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม

สูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
2. ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ใชหนังสือเรียนสาระการเรียนรพู นื้ ฐาน/รายวิชาพืน้ ฐาน 8 กลมุ
สาระการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 คือ
1) ภาษาไทย
2) คณิตศาสตร
3) วิทยาศาสตร
4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5) สุขศึกษาและพลศึกษา
6) ศิลปะ
7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8) ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
และใชแบบฝกหัดในรายวิชาพืน้ ฐาน 3 กลมุ สาระการเรียนรตู ามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ซึง่ กระทรวงศึกษาธิการกำหนดใหมเี พือ่ เสริมทักษะทีจ่ ำเปนแกนกั เรียน เฉพาะ
ระดับประถมศึกษาเทานัน้ ไดแก
1) ภาษาไทย
2) คณิตศาสตร
3) ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
3. ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) ใชหนังสือเรียน สาระการเรียนรพู นื้ ฐาน/รายวิชาพืน้ ฐาน 8 กลมุ สาระการ
เรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
2.2 งบประมาณคาหนังสือทีไ่ ดรบั ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไดรบั งบประมาณ ป 2559 เปนคาหนังสือเรียน ทุกระดับ
ชัน้ และแบบฝกหัดรายวิชาพืน้ ฐานเฉพาะ ป.1-ป.6 ใน 3 กลมุ สาระการเรียนรู ในการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และเปน
คาหนังสือเสริมประสบการณในการศึกษาปฐมวัย เพือ่ จัดสรรใหนกั เรียนมีหนังสือใชเรียนครบทุกคน โดยไมเรียก
เก็บคืน ดังนี้
มูลคาหนังสือตอชุด
กอนประถมศึกษา
200.00 บาท/คน/ป
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1
625.00 บาท/คน/ป
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2
619.00 บาท/คน/ป
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3
622.00 บาท/คน/ป
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4
673.00 บาท/คน/ป
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
806.00 บาท/คน/ป
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
818.00 บาท/คน/ป
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ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
764.00 บาท/คน/ป
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2
877.00 บาท/คน/ป
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
949.00 บาท/คน/ป
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4
1,318.00 บาท/คน/ป
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5
1,263.00 บาท/คน/ป
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6
1,109.00 บาท/คน/ป
ชัน้ ปวช.1-3 (สถานประกอบการ) 2,000.00 บาท/คน/ป
3. คาอุปกรณการเรียน
อุปกรณการเรียนทีจ่ ำเปนและสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผเู รียน ไดแก สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ
ไมบรรทัด เครือ่ งมือเรขาคณิต วัสดุฝก ตามกลมุ สาระการเรียนรู วัสดุฝก อาชีพ วัสดุดา น ICT กระดาษ สีเทียน
ดินน้ำมันไรสารพิษ กระเปานักเรียน ฯลฯ ในอัตราดังนี้
- ระดับกอนประถมศึกษา 100 บาท/คน/ภาคเรียน (200 บาท/คน/ป)
- ระดับประถมศึกษา 195 บาท/คน/ภาคเรียน (390 บาท/คน/ป)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 210 บาท/คน/ภาคเรียน (420 บาท/คน/ป)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 230 บาท/คน/ภาคเรียน (460 บาท/คน/ป)
- ระดับ ปวช.1-3 (สถานประกอบการ) 230 บาท/คน/ภาคเรียน (460 บาท/คน/ป)
ทัง้ นี้ ผปู กครอง/นักเรียนสามารถถัวจายระหวางอุปกรณการเรียนและเครือ่ งแบบนักเรียนได
แนวทางการจัดซื้อจัดหาอุปกรณการเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จะโอนเงินงบประมาณคาอุปกรณการเรียน ซึง่ เปนเงินอุดหนุน
ทัว่ ไปเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาจายเงินสดใหกบั นักเรียน และ/หรือผปู กครอง
เพื่อนำไปเลือกซื้ออุปกรณการเรียนที่จำเปนตองใชในการเรียนการสอนไดตามความตองการ ใหเหมาะสมกับ
นักเรียนในแตละระดับชัน้ โดยสงผลตอคุณภาพ ไดแก สมุด ดินสอ ยางลบ ปากกาไมบรรทัด ไมโปรแทรกเตอร
วัสดุดา น ICT กระดาษ สีเทียน ดินน้ำมันไรสารพิษ กระเปานักเรียน เปนตน ในกรณีทมี่ กี ารบริจาค ใหดำเนิน
การตามแนวทางการบริจาคเงินทีไ่ ดรบั สิทธิค์ า อุปกรณการเรียน โดยบริจาคเงินทีไ่ ดรบั สิทธิด์ งั กลาว ใหกบั สถาน
ศึกษาดวยความสมัครใจ เพือ่ ใหสถานศึกษานำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามวัตถุประสงคของผบู ริจาค โดย
ดำเนินการขัน้ ตอนการจายเงิน การควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ ดังนี้
1. เมือ่ สถานศึกษาไดรบั เงินงบประมาณใหตรวจสอบจำนวนเงินทีไ่ ดรบั แจงการโอนเงินและ จำนวนเงินใน
สมุดคฝู ากของธนาคารวามีจำนวนเงินทีถ่ กู ตองตรงกัน
2. สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการในนามของสถานศึกษาตามจำนวนเงิน ทีไ่ ดรบั
สงสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพือ่ รวบรวมไวเปนหลักฐาน
3. สถานศึกษาแตงตัง้ ผจู า ยเงินอยางนอย 2 คน เพือ่ รวมกันจายเงินใหกบั นักเรียนและ/หรือผปู กครองโดย
ลงลายมือชือ่ รับเงิน กรณีนกั เรียนไมสามารถลงลายมือชือ่ รับเงินได ใหผปู กครองลงลายมือชือ่ รับเงินแทน เพือ่
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เก็บไวเปนหลักฐานการจายเงิน ตามแบบหลักฐานการจายเงิน
4. สถานศึกษาแจงใหนกั เรียนและ /หรือผปู กครองจัดซือ้ จัดหาอุปกรณการเรียนไดตาม ความตองการ ไดแก
จัดซือ้ จากสหกรณ รานคา ชุมชน โดยดำเนินการใหทนั กอนเปดภาคเรียน สำหรับโรงเรียน ทีห่ า งไกลทุรกันดาร
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห และศูนยการศึกษาพิเศษ ผปู กครองหาซือ้ ไดลำบาก โรงเรียน
สามารถดำเนินการชวยเหลือในการจัดหาได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
5. สถานศึกษาติดตามใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดหาอุปกรณการเรียน จากนักเรียน หรือผปู กครอง
กรณีไมมีใบเสร็จใหใชแบบหลักฐานยืนยันการจัดหา
6. สถานศึกษาดูแลใหนักเรียนมีอุปกรณการเรียนจริง
7. สถานศึกษาตรวจสอบ หากพบวานักเรียนไมมอี ปุ กรณการเรียน โดยทีน่ ำเงินไปใชจา ย อยางอืน่ ทีไ่ มเปน
ไปตามวัตถุประสงค ผปู กครองจะตองคืนเงินใหกบั ทางราชการ
8. ผปู กครองสามารถใชจา ยเงินคาอุปกรณการเรียน โดยถัวจายรวมกับคาเครือ่ งแบบนักเรียนได
9. กรณีทผี่ ปู กครองบริจาคคาอุปกรณการเรียนใหแกสถานศึกษา ดำเนินการตามแนวทาง การบริจาคเงิน
ทีไ่ ดรบั สิทธิอ์ ปุ กรณการเรียน โดยบริจาคเงินทีไ่ ดรบั สิทธิด์ งั กลาวใหกบั โรงเรียนดวยความสมัครใจ เพือ่ ใหโรงเรียน
นำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงคของผบู ริจาค
4. คาเครือ่ งแบบนักเรียน
เครือ่ งแบบนักเรียน ประกอบดวย เสือ้ /กางเกง/กระโปรง คนละ 2 ชุด/ป ในอัตรา ดังนี้
- ระดับกอนประถมศึกษา 300 บาท/คน/ป
- ระดับประถมศึกษา 360 บาท/คน/ป
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 450 บาท/คน/ป
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 500 บาท/คน/ป
- ระดับ ปวช.1-3 (สถานประกอบการ) 900 บาท/คน/ป
กรณีนกั เรียนมีชดุ นักเรียนเพียงพอแลว สามารถซือ้ เข็มขัด รองเทา ถุงเทา ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ ยุวกาชาด/
ชุดกีฬาได กรณีการจัดซือ้ ชุดนักเรียนทีแ่ ตกตางไปจากชุดนักเรียนปกติและราคาสูงกวาทีก่ ำหนดวงเงิน ดังกลาว
อาจซือ้ ได เพียง 1 ชุด
ทัง้ นี้ ผปู กครอง/นักเรียนสามารถถัวจายระหวางเครือ่ งแบบนักเรียนและอุปกรณการเรียนได
แนวทางการจัดซือ้ จัดหาเครือ่ งแบบนักเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจะโอนเงินงบประมาณ คาเครือ่ งแบบนักเรียน ซึง่ เปนเงินอุด
หนุนทั่วไปเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาจายเงินสดใหกับนักเรียน และ/หรือ
ผปู กครอง เพือ่ ซือ้ เครือ่ งแบบนักเรียนคนละ 2 ชุด ในกรณีทเี่ ครือ่ งแบบนักเรียนราคาสูงกวาวงเงินทีไ่ ดรบั หรือ
ใชเครือ่ งแบบทีแ่ ตกตางจากเครือ่ งแบบปกติอาจจัดซือ้ ไดเพียง 1 ชุด และหากมีเครือ่ งแบบนักเรียน เพียงพอแลว
อาจนำเงินทีไ่ ดรบั ไปจัดซือ้ เข็มขัด รองเทาถุงเทา ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดกีฬา/ อุปกรณการเรียนที่
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จำเปนได
ทัง้ นีใ้ หสถานศึกษาแจงใหนกั เรียนและ/หรือผปู กครองจัดซือ้ จัดหาเครือ่ งแบบนักเรียนไดตามความตอง
การ ไดแก จัดซือ้ จากสหกรณ รานคา ชุมชน กลมุ แมบา นหรือตัดเย็บเอง โดยดำเนินการใหทนั กอนเปด ภาค
เรียน สำหรับโรงเรียนทีห่ า งไกล ทุรกันดาร โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห และศูนยการ
ศึกษาพิเศษ ทีผ่ ปู กครองหาซือ้ ไดลำบาก โรงเรียนสามารถดำเนินการชวยเหลือในการจัดหาเครือ่ งแบบนักเรียน
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพใหแกนกั เรียนไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
วิธปี ฏิบตั ใิ นการจายเงินการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบใหปฏิบตั เิ หมือนกับการจาย เงินคาอุปกรณ
การเรียน
5. คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผเู รียน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผเู รียน ประกอบดวย
1. กิจกรรมวิชาการ
2. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม /ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผบู ำเพ็ญประโยชน
3. กิจกรรมทัศนศึกษา
4. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT)
ทัง้ นีใ้ นการวางแผนกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผเู รียนตองใหคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย (ผแู ทนครู ผู
แทนผปู กครอง ผแู ทนชุมชน และผแู ทนกรรมการนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีสว นรวม
และพิจารณาโดยทีผ่ ลการพิจารณาตองไมเปนการรอนสิทธิข์ องเด็กยากจน เด็กทีม่ คี วามตองการพิเศษ และเด็ก
ดอยโอกาส ทีพ่ งึ จะไดรบั
โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผเู รียน ใหโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมใหครอบคลุม ตามนโยบาย "ลด
เวลาเรียน เพิม่ เวลาร"ู ตามคมู อื บริหารจัดการเวลาเรียน "ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลาร"ู โดยวางแผนดำเนินการใน
แผนปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษา และสามารถใชงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผเู รียนในการดำเนินการตามกิจกรรมดังกลาวได
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผเู รียน มีสาระสำคัญดังตอไปนี้
1. กิจกรรมวิชาการ เปนกิจกรรมทีส่ ถานศึกษาจัดเพิม่ เติมนอกจากการเรียนปกติในชัน้ เรียน เพือ่ ใหนกั เรียน
ทุกคนไดรบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สงเสริมเด็กเกงใหมคี วามเปนเลิศ และแกไขขอบกพรองของนักเรียน
ทีเ่ รียนออนใหมศี กั ยภาพสูงขึน้ เนนกิจกรรมทีเ่ สริมสรางจินตนาการใหโอกาสนักเรียนไดเรียนรู ไดแก กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผเู รียนดานประชาธิปไตยทัง้ นี้ กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลาร"ู เปนการดำเนินการเพือ่ เสริม
สรางสมรรถนะและการเรียนรู โดยพัฒนาความสามารถดานการสือ่ สารดานการคิดและการพัฒนากรอบความ
คิดแบบเปดกวาง (Growth Mindset) ดานการแกปญ
 หา ดานการใชเทคโนโลยีและทักษะ การเรียนรทู สี่ ง เสริม
การเรียนรู 8 กลมุ สาระการเรียนรู และเพือ่ เสริมสรางทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวติ โดยตอบ
สนองความสนใจ ความถนัด และความตองการของผเู รียนตามความแตกตางระหวางบุคคล ฝกการทำงาน ทักษะ
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ทางอาชีพ ทรัพยสนิ ทางปญญา อยอู ยางพอเพียงและมีวนิ ยั ทางการเงิน พัฒนาความสามารถ ดานการใชทกั ษะ
ชีวติ และสรางเสริมสมรรถนะทางกาย รวมทัง้ การสงเสริมการศึกษาอาชีพเพือ่ การมีงานทำ โดยกำหนดใหดำเนิน
การกิจกรรม ดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครัง้
2. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม /ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผบู ำเพ็ญประโยชน เปนกิจกรรมทีช่ ว ยสง
เสริมใหนกั เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ งี ามและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค ทัง้ นี้ กิจกรรม "ลดเวลาเรียน
เพิม่ เวลาร"ู เปนการดำเนินการเพือ่ เสริมสรางคุณลักษณะและคานิยม โดยปลูกฝงคานิยมและจิตสำนึกการทำ
ประโยชนตอ สังคมมีจติ สาธารณะและการใหบริการดานตาง ๆ ทัง้ ทีเ่ ปนประโยชนตอ ตนเองและตอสวนรวม ปลูก
ฝงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม (มีวนิ ยั ซือ่ สัตย สุจริต เสียสละ อดทน
มงุ มัน่ ในการทำงานกตัญู) และปลูกฝงความรักความภาคภูมใิ จ ในความเปนไทยและหวงแหนสมบัตขิ องชาติ
โดยมีสำระสำคัญดังตอไปนี้
- กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ไดแก คายเด็กดีของชุมชน คายรักษโลก คายรักษสตั ว คาย
ยุวชนคนดี คายสันติวธิ ี กิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมอนุรกั ษธรรมชาติและสิง่ แวดลอม กิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมหลัก 12 ประการ เปนตน
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผบู ำเพ็ญประโยชน เปนกิจกรรมภาคปฏิบตั ใิ นการเรียนลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด โดยใหนกั เรียนไดเรียนรจู ากประสบการณจริง ฝกทักษะการจัดการเผชิญสถานการณการใชชวี ติ รวม
กันเปนหมคู ณะ ไดแก การเดินทางไกล การอยคู า ยพักแรม การผจญภัย (ไตเขาปนตนไม ฯลฯ) โดยกำหนดใหมี
การดำเนินการกิจกรรมดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครัง้
3. กิจกรรมทัศนศึกษาโดยเนนภูมศิ าสตรและประวัตศิ าสตรของชาติและทองถิน่ และ/หรือทัศนศึกษา ตาม
แหลงเรียนรตู า งๆ เพือ่ สรางเสริมประสบการณตรงใหกบั นักเรียนทีเ่ พิม่ เติมจากการเรียนในหองเรียน เพือ่ ใหนกั
เรียนมีความรแู ละประสบการณอยางกวางขวาง โดยกำหนดใหดำเนินการกิจกรรมดังกลาวอยางนอย ปละ 1
ครั้ง
4. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) เปนกิจกรรมการใหบริการ ICT/บริการ
คอมพิวเตอรแกนกั เรียนเพิม่ เติมจากการเรียนคอมพิวเตอรพนื้ ฐานตามหลักสูตรปกติ ไดแก การใหบริการสืบคน
ความรผู า นระบบอินเทอรเน็ต การใหบริการคอมพิวเตอรในการจัดทำสือ่ รายงาน การนำเสนอขอมูล การออก
แบบสรางสรรคดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน โดยกำหนดใหดำเนินการกิจกรรมดังกลาวอยางนอย 40
ชัว่ โมง/คน/ป
งบประมาณพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผเู รียนตอนักเรียน 1 คน ดังนี้
- กอนประถมศึกษา 215 บาท/คน/ภาคเรียน (430 บาท/คน/ป)
- ประถมศึกษา 240 บาท/คน/ภาคเรียน (480 บาท/คน/ป)
- มัธยมศึกษาตอนตน 440 บาท/คน/ภาคเรียน (880 บาท/คน/ป)
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 475 บาท/คน/ภาคเรียน (950 บาท/คน/ป)
- ปวช.1-3 (สถานประกอบการ) 475 บาท/คน/ภาคเรียน (950 บาท/คน/ป)
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คำบูชาพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
พระผมู พี ระภาคเจา, เปนพระอรหันต, ดับเพลิงกิเลส
เพลิงทุกขสนิ้ เชิง, ตรัสรชู อบดวยพระองคเอง
พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ
ขาพเจาอภิวาทพระผมู พี ระภาคเจา, ผรู ,ู ผตู นื่ , ผเู บิกบาน
(กราบ)
สวากขาโต ภะคะวาตาธัมโม
พระธรรม, เปนธรรมทีพ่ ระผมู พี ระภาคเจา, ตรัสรไู วดแี ลว
ธัมมัง นมัสสามิ
ขาพเจานมัสการพระธรรม
(กราบ)
สุปะฏิปน โน ภะคะวาโต สาวะกะสังโฆ
พระสงฆ, สาวกของพระผมู พี ระภาคเจา, ปฏิบตั ดิ แี ลว
สังฆัง นะมามิ
ขาพเจานอบนอมพระสงฆ
(กราบ)
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บทไหวครู
ปาเจราจริยา โหติ คุณตรานุสาสกา
(ปาเจราจริย โหนติ คุณตุ ตะรานุสาสกา)
*** ขอขอประณตนอมสักการ
บูรพคณาจารย
ผูกอเกิดประโยชนศึกษา
*** ทั้งทานผูประสาทวิชา
อบรมจริยา
แกขาในกาลปจจุบัน
*** ขาขอเคารพอภิวนั ทร
ระลึกคุณอนันต
ดวยใจนิยมบูชา
*** ขอเดชกตเวทิตา
อีกวิริยะพา
ปญญาใหเกิดแตกฉาน
*** ศึกษาสำเร็จทุกประการ
อายุยืนนาน
อยูในศีลธรรมอันดี
ใหไดเปนเกียรติเปนศรี
ประโยชนทวี
แกชาติและประเทศไทยเทอญ
ปญญา วุฑฒิกเรเตเต
ทินโนวาเท นมามิหํ
(ปญญาวุฒกิ ะเรเตเต ทินโนวาเท นมามิหงั )
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คำแผเมตตา
สัพเพ สัตตา
สัตวทงั้ หลายทีเ่ ปนเพือ่ นทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันทัง้ หมดทัง้ สิน้
อะเวราโหนตุ
จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมเี วรแกกนั และกันเลย
อัพพะยาปชฌา โหนตุ
จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดเบียดเบียนซึง่ กันและกันเลย
อะนีฆา โหตุ
จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมคี วามทุกขกายทุกขใจเลย
สุขขี อัตตานัง ปริหะรันตุ
จงมีแตความสุขกาย สุขใจ รักษาตนใหพน จากทุกขภยั ทัง้ สิน้ เทอญ
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เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
(ผลงานและรางวัลทีค่ รูและนักเรียนไดรบั ) ปการศึกษา 2560
ประเภทสถานศึกษา/ครู
ผบู ริหาร
นายสมเดช ดีทรัพย
นางวนิดา จันทรเขียว
ครู
นายสรรเพชร พันธคุ า

ระดับรางวัล/ชือ่ รางวัลทีไ่ ดรบั

หนวยงานทีม่ อบรางวัล

- อุปนายกสมาคมผปู กครองและ
ครูดีเดน
- รองผอู ำนวยการสถานศึกษา
ดีเดน

- สภาผูปกครองและครูแหง
ประเทศไทย
- สภาผูปกครองและครูแหง
ประเทศไทย

- ผฝู ก สอนวอลเลยบ อลยอดเยีย่ ม
ประเทศไทย
- ผฝู ก สอนวอลเลยบ อลไดรบั
รางวัลชนะเลิศ รนุ อายุ 18 ป
- ผฝู ก สอนวอลเลยบ อลไดรบั
รางวังชนะเลิศ รนุ อายุ 18 ป
ประเทศไทย
- ผฝู ก สอนวอลเลยบ อลไดรบั
รางวัลชนะเลิศ รนุ เยาวชน ภาค
2 ประเทศไทย
- ผฝู ก สอนวอลเลยบ อลไดรบั
รางวัลยอดเยีย่ ม รนุ อายุ 14 ป
ภาคเหนือ
- ผฝู ก สอนวอลเลยบ อลไดรบั
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รนุ
อายุ 18 ป ประเทศไทย
- ผฝู ก สอนวอลเลยบ อลไดรบั
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รนุ
อายุ 14 ป

- สมาคมวอลเลยบ อลประเทสไทย
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- สมาคมวอลเลยบ อลประเทศไทย
- กรมพลศึกษา
- การกีฬาแหงประเทศไทย
- สมาคมวอลเลยบ อลประเทศไทย
- สมาคมวอลเลยบ อลประเทศไทย
- สมาคมวอลเลยบ อลประเทศไทย

ประเภทสถานศึกษา/ครู

นายชัยมงคล เทพวงษ
นายอดิศร ชนะโลก
นายสัมฤทธิ์ สาดจีนพงษ

นางวารุณี เกลีย้ งเกิด

นางสาวรงุ กานต เอมบัว

นางสาวสุกญ
ั ญา อ่ำสม

ระดับรางวัล/ชือ่ รางวัลทีไ่ ดรบั

หนวยงานทีม่ อบรางวัล

- ผฝู ก สอนวอลเลยบ อลทีมชาย
รนุ อายุ 19 ป
- รางวัล Oboe awards ระดับ
ภาคเหนือ
- ครูดีเดนกลุมโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินทราชูทศิ 5 ภูมภิ าค
- ผกู ำกับนักศึกษาวิชาทหารทีเ่ ปน
แบบอยางทีด่ ี
- ผกู ำกับนักศึกษาวิชาทหารทีเ่ ปน
ผปู กครองกำกับดูแลผทู เี่ กีย่ วของ
ในกิจกรรมการฝกวิชาทหารเปน
อยางทีด่ ี
- ระดับเหรียญทองกิจกรรม
ประกวดโครงงานประเภทบูรณา
การความรู (งานศิลปหัตถกรรม
ระดับภาคเหนือครัง้ ที่ 67)
- ระดับเหรียญทองชนะเลิศ
ครูผสู อนดีเดนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ผฝู ก สอนระดับเหรียญเงินเอแม็ท
รุนมัธยมศึกษาตอนตน
- ระดับเหรียญทองชนะเลิศ
ครูผสู อนดีเดนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ระดับเหรียญทองการแขงขันเอ
แม็ทระดับมัธยมศึกษาตอนตน
การแขงขันคณิตศาสตรวิชาการ
ระดับภาคเหนือครัง้ ที่ 2
- ระดับเหรียญทองโครงงาน
คณิตศาสตรงานศิลปหัตถกรรม
ครัง้ ที่ 67

- สมาคมวอลเลยบ อลประเทศไทย
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สพฐ.
- กลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
นวมินทราชูทศิ 5 ภูมภิ าค
- มณฑลทหารบกที่ 31
- มณฑลทหารบกที่ 31

- สพฐ.

- ศูนยพฒ
ั นาการเรียนรกู ลมุ สาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร
- สมาคมครอสเวิรด เกมเอแม็ท
คำคมและซูโดกุแหงประเทศไทย
- ศูนยพฒ
ั นาการเรียนรกู ลมุ สาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

- สพม. 42

ประเภทสถานศึกษา/ครู

ระดับรางวัล/ชือ่ รางวัลทีไ่ ดรบั

นางสาวสุกญ
ั ญา อ่ำสม (ตอ) - รางวัลครูดีเดนกลุมโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทศิ
- ครูคณิตศาสตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนยอดเยีย่ ม
นางพรทิภา ศรีแสง
- ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล
รองชนะเลิศการแขงขันตอบ
คำถามสารานุกรมไทยสำหรับ
เยาวชนระดับชัน้ ม.1-ม.3
นายภาณุพนั ธ จันทรมณี
- ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล
ระดับเหรียญทอง ละครสัน้
- ครูผคู วบคุม SKIT ระดับ
ม.ปลาย รางวัลเหรียญทอง
น.ส.ณัฐนพิน จันทรวรชาต - ครูผฝู ก สอนนักเรียนไดรบั รางวัล
Speech ม.ตน
นางวราภรณ ศรีเรืองพันธ - ครูผสู อนนักเรียนรางวัลระดับ
เหรียญทองการแขงขัน
Crossword Game
นางวิไลลักษณ เดชะ
- ใบประกาศการเปนผฝู ก สอน
English Drama Competition
2017 Northern Region At
Lampang Kanlayanee School
นางนภาวรรณ กลางนภา - ระดับเหรียญทองการแขงขัน
โปรแกรม GPS งานศิลปหัตถกรรม
ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
นางสมจิตร เพ็ญวิจติ ร
- ระดับเหียญทองแดงการแขงขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร
ระดับชัน้ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถ
กรรมระดับเขตพืน้ ที่ ครัง้ ที่ 67
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หนวยงานทีม่ อบรางวัล
- กลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
นวมินทราชูทศิ 5 ภูมภิ าค
- สพม. 42
สโมสรไลออน 4 ภาค 3104 2
จังหวัดนครสวรรค
- สพฐ.
- สพม. 35
- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 35

- สพม 42
- สพม 42

ประเภทสถานศึกษา/ครู

ระดับรางวัล/ชือ่ รางวัลทีไ่ ดรบั

นางสาวมณินทร อูปแกว

- ระดับเหรียญทองแดงรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน
คณิตคิดเร็วระดับชัน้ ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
ครัง้ ที่ 67
- ครูผูสอนนักเรียนระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมสภานักเรียนงาน
ศิลปหัตถกรรมครัง้ ที่ 67 ระดับ
ภาคเหนือ
- ระดับเหรียญทองโครงงาน
คณิตศาสตร ม.ตน ระดับเขต
พืน้ ทีป่ ระเภทสรางทฤษฎีคำและ
คำอธิบายทางคณิตศาสตร
- ระดับเหรียญทองโครงงาน
คณิตศาสตร ม.ตน ระดับเขต
พืน้ ที่ ประเภทบูรณาการความรู
ในคณิตศาสตรไปประยุกตใช
- ระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรม
สภานักเรียนงานศิลปหัตถกรรม
ครัง้ ที่ 67 ระดับเขตพืน้ ที่
- ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัล
เหรียญเงินกิจกรรมการประกวด
หนังสือเลมเล็ก ระดับชัน้ ม.1-ม.3
- ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทองการแขงขันการสรางสรรค
หนังสืออิเล็กทรอนิกส
- ครูผสู อนไดรบั รางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขงขันการ
สรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร
ระดับชัน้ ม.1-ม.3

นายวราวัฒน กลัน่ หนุ

นางสาววันดี ประสิทธิโชค
นางชไมพร วุฒกิ มลปรีดา
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หนวยงานทีม่ อบรางวัล
- สพม. 42

- สพฐ.

- สพม. 42

- สพม. 42

- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 42

ประเภทสถานศึกษา/ครู

ระดับรางวัล/ชือ่ รางวัลทีไ่ ดรบั

นางอาทีวร ใจการุณ

- ครูผสู อนนักเรียนระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขงขันการ
สรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร
ระดับชัน้ ม.1-ม.3
- ครูผูสอนระดับเหรียญทองการแขงขัน
การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสระดับ
ชัน้ ม.1-ม.3
นางสุทธินี โอภาสี
- ครูผูสอนนักเรียยนไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
แขงขันจัดสวนแกวระดับชัน้ ส ม.4-ม.6
นางวรรณทนาภร ลิขติ สุภณ
ิ - ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญ
ทองชนะเลิศการแขงขันประดิษฐกระทง
ดอกไม ระดับชัน้ ม.1-ม.3
- ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญ
ทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน
ประดิษฐบายศรีสขู วัญระดับชัน้ ม.4-ม.6
- ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญ
ทองการแขงขันประดิษฐกระทงดอกไม
สดระดับชัน้ ม.1-ม.3 ระดับภาคเหนือ
นายทวี ไวยมิตรา
- ครูผฝู ก สอนนักเรียนไดรบั รางวัล
เหรียญทองการแขงขันการตัดตอ
ภาพยนตรระดับชัน้ ม.4-ม.6
- ครูผฝู ก สอนนักเรียนรางวัลระดับ
เหรียญทองการแขงขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรระดับชัน้ ม.4-ม.6
- ครูผฝู ก สอนนักเรียนรางวัลระดับ
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1
การแขงขันหุนยนตระดับพื้นฐาน
ระดับชัน้ ม.4-ม.6
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หนวยงานทีม่ อบรางวัล
- สพม. 42

- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 42
- สพฐ.
- สพม. 42
- สพม. 42

- สพม. 42

ประเภทสถานศึกษา/ครู
นางสุวมิ ล อินอาย

นางสาวพิมพนภา มาลัย

นางนันทนิจ ทองออน

วาทีร่ อ ยตรีหญิง
บุญญาพร นอยธรรมราช

ระดับรางวัล/ชือ่ รางวัลทีไ่ ดรบั
- ครูผฝู ก สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
การแขงขันทำอาหารน้ำพริกผักสด
เครือ่ งเคียงระดับชัน้ ม.4-ม.6
- ครูผฝู ก สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศการแขงขันประดิษฐกระทง
ดอกไมสดระดับชัน้ ม.1-ม.3
- ครูผฝู ก สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน ประดิษฐ
บายศรีสขู วัญ ระดับชัน้ ม.4-ม.6
- ครูผฝู ก สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
การแขงขันประดิษฐกระทงดอกไมสด
ระดับชัน้ ม.1-ม.3
- ครูผฝู ก สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันทำ
อาหารคาวหวานเพือ่ สุขภาพ
ระดับชัน้ ม.1-ม.3
- ครูผฝู ก สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมทำอาหาร
คาวหวานเพือ่ สุขภาพ ระดับชัน้ ม.4-ม.6
- ครูผฝู ก สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
การแขงขันออกแบบสิง่ ของเครือ่ งใช
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับชัน้
ม.4-ม.6
- ครูผฝู ก สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
การแขงขันการตัดตอภาพยนตร
- ครูผฝู ก สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
การจัดสวนถาดแบบระดับชัน้ ม.1-ม.3
- ครูผฝู ก สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดสวนถาด
ระดับชัน้ ม.4-ม.6
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หนวยงานทีม่ อบรางวัล
- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 42

- สพม. 42
- สพม. 42

- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 42

ประเภทสถานศึกษา/ครู

ระดับรางวัล/ชือ่ รางวัลทีไ่ ดรบั

วาทีร่ อ ยตรีหญิง
บุญญาพร นอยธรรมราช
(ตอ)

- ครูผฝู ก สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2 อาหารคาวหวาน
เพือ่ สุขภาพ ระดับชัน้ ม.1-ม.3
- ครูผฝู ก สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 อาหารคาวหวาน
เพือ่ สุขภาพ ระดับชัน้ ม.4-ม.6
นางนวลศรี สัตยาวงศทพิ ย - ครูผสู อนนักเรียนคัดลายมือ ระดับชัน้
ม.4-ม.6
นายปญญา พรมพิทกั ษ
- ครูผฝู ก สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
การจัดสวนถาดแบบชั้น
- ครูผฝู ก สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
ทำน้ำพริกเครือ่ งคาวระดับชัน้ ม.1-ม.3
- ครูผฝู ก สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
ทำน้ำพริกเครือ่ งคาวระดับชัน้ ม.4-ม.6
นางสาววรินทรัตน เงินสุข - ครูผฝู ก สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศหุนยนต
นางทิพวรรณ ชวนะรานนท - ครูผฝู ก สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
นายกฤษฎา อิม่ พงษ
- ครูผฝู ก สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
นางเกวลี ชนะชัย
- ครูผฝู ก สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
นางกมลพร เพชรพงษ
- ครูผฝู ก สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
การแขงขันปริศนาสรางสรรค
วรรณกรรมไทย ระดับชัน้ ม.4-ม.6
ศิลปหัตถกรรม
นางพรทิภา ศรีแสง

- ครูผฝู ก สอนนักเรียนรางวัลยอดเยีย่ ม
กิจกรรมการเขียนตามคำบอก ระดับ
ชัน้ ม.4-ม.6 โครงการรักษภาษาไทย
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หนวยงานทีม่ อบรางวัล
- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 42
- มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรจน รวมกับสมาคม
นักเขียนแหงประเทศไทย
สมาคมครูภาษาไทยแหง
ประเทศไทยและรวมกับ
บริษทั ซีพอี อลลจำกัดมหาชน
- สพม. 42

ประเภทสถานศึกษา/ครู
นางพรทิภา ศรีแสง (ตอ)

นางกัญญาณัฐ ดวงอิม่

นางพรรณภา ออนอุทยั

นางวราภรณ ศรีเรืองพันธ

ระดับรางวัล/ชือ่ รางวัลทีไ่ ดรบั
- ครูผฝู ก ซอมนักเรียนไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทองกิจกรรมการแขงขันปริศนา
สรางสรรควรรณคดีไทยระดับชัน้ ม.1ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
- ครูผสู อนนักเรียนไดรบั รางวัลรองชนะ
เลิศ การแขงขันตอบคำถามสารานุกรม
ไทย สำหรับเยาวชน ระดับชัน้ ม.1-ม.3
- ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญ
ทองการแขงขันปริศนาสรางสรรค
วรรณกรรมไทย ระดับชัน้ ม.ปลาย
งานศิลปหัตถกรรม
- ครูผฝู ก ซอมนักเรียนไดรบั รางวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ
ระดับชัน้ ม.4-ม.6
- ครูผฝู ก สอนนักเรียนไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญเงินกิจกรรมประกวดหนังสือ
เลมเล็ก ระดับชัน้ ม.1-ม.3
- ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญ
ทองการแขงขันปริศนาสรางสรรค
วรรณกรรมไทย ระดับชัน้ ม.4-ม.6
ศิลปหัตถกรรม
- ครูผฝู ก สอนนักเรียนไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2
กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ
ระดับชัน้ ม.1-ม.3
- ครูผูสอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญ
ทองการแขงขัน Crossword Game
- ครูผสู อนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
ม.ปลาย
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หนวยงานทีม่ อบรางวัล
- สพม. 42

- สโมสรไลออน 4 ภาค
3104 2 จังหวัดนครสวรรค
- สพม. 42

- สพม. 42

- สพม. 42
- สพม. 42

- สพม. 42

- สพม. 42
- โรงเรียนสตรีนครสวรรค

ประเภทสถานศึกษา/ครู

ระดับรางวัล/ชือ่ รางวัลทีไ่ ดรบั

น.ส.นภสวรรณ การสมพิศ

- ครูผสู อนนักเรียนระดับเหรียญทอง
ละครสัน้ ภาษาอังกฤษ ระดับเขตพืน้ ที่
นางกันยารัตน นัยนานนท - ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแขงขัน Crossword
นางอุษา ทองออน
- ครูผูสอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญ
ทอง
นางสุวรรณา ยนุ ชัย
- ครูผสู อนนักเรียนระดับเหรียญทอง
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.ปลาย
นางธนวรรณ มุขขันธ
- ครูผสู อนนักเรียนระดับเหรียญทอง
การประกวดมารยาท ม.ตน และ
ม.ปลาย
นางสุรมี าศ เกียรติวงศกมล - ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.ตน
นายกิจจา มหาวิจติ ร
- ครูทปี่ รึกษารางวัลชนะเลิศเพลงยุวชน
ประกันภัย ระดับจังหวัด
น.ส.ศิรพิ ร ศรีผงึ้
- ครูผสู อนนักเรียนระดับเหรียญทอง
การประกวดมารยาท ม.ตน
นางศศิลกั ษณ ปานเลิศ
- ครูผสู อนนักเรียนระดับเหรียญทอง
การประกวดมารยาท ม.ปลาย
- ครูผสู อนนักเรียนระดับเหรียญทอง
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.ปลาย
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
แขงขันอัจฉริยะภาพทางสังคม ครัง้ ที่ 1
นายธนสาร ปานออง
- ครูผสู อนนักเรียนระดับเหรียญทอง
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.ตน
- ครูผูสอนนักเรียนระดับเหรียญเงิน
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.ตน
นางอำพร เขมะปญญา
- ครูผูฝกสอนโครงงานคุณธรรมรางวัล
เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม เขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา
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หนวยงานทีม่ อบรางวัล
- สพม. 42
- สพม. 42
- สพฐ.
- สพฐ.
- สพฐ.
- สพม. 42
- คปภ.
- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม 42
- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 42

ประเภทสถานศึกษา/ครู

ระดับรางวัล/ชือ่ รางวัลทีไ่ ดรบั

นายสนธยา รอดแสวง

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรม
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตรประเภท
ทดลอง
- รางวัลเหรียญเงินกิจกรรมประกวด
โครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลอง
นายสิรวิชญ ทีปสิรลิ ทั ธพล - รางวัลเหรียญทองชนะเลิศสิง่ ประดิษฐ
ทางวิทยาศาสตร
- รางวัลเหรียญเงินสิง่ ประดิษฐทาง
วิทยาศาสตร
นางกนกพร จีนมหันต
- รางวัลเหรียญทองระดับภาคโครงงาน
วิทยาศาสตร
- รางวัลเหรียญทองแดงโครงงาน
วิทยาศาสตรระดับประเทศ

นางนภัสวรรณ นุชชม

นางสาวสินจัย ชาริดา
นางสาวศศิภสั สร พูลทอง

- รางวัลเหรียญทองโครงงาน
วิทยาศาสตร ประเภททดลอง
- Best Practice เรือ่ งการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร ดวยกระบวนการของ
โครงงาน
- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรม
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
ระดับประเทศ
- รางวัลเหรียญเงินกิจกรรมประกวด
โครงงานวิทยาศาสตรระดับประเทศ
- อาจารยทปี่ รึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตรรางวัลเหรียญทองแดง
- รางวัลเชิดชูเกียรติโครงงาน
วิทยาศาสตรระดับประเทศ
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หนวยงานทีม่ อบรางวัล
- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 42
- สพฐ.
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- สมาคมวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ
- สพม. 42
- กลมุ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
นวมินทราชูทศิ 5 ภูมภิ าค
- สพม. 42
- สพฐ.
- สมาคมวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ
- สมาคมวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ

ประเภทสถานศึกษา/ครู

ระดับรางวัล/ชือ่ รางวัลทีไ่ ดรบั

นางสาวศศิภสั สร พูลทอง (ตอ) - รางวัลเหรียญทองโครงงาน
วิทยาศาสตรประเภททดลอง
นายสรรเสริญ วีระพจนานันท - รางวัลเหรียญทองโครงงาน
วิทยาศาสตร ประเภททดลอง
นางอรนุช ชาติพนั จัน
- ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม
การแขงขันระบำมาตรฐาน ชัน้ ม.4ม.6 ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
- ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญ
ทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแขงขันรำวง
มาตรฐาน ชัน้ ม.4-ม.6 ระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษา
- ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญ
ทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแขงขันรำวง
มาตรฐาน ชัน้ ม.1-ม.3 ระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษา
- ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญ
เงิน กิจกรรมการแขงขันรำวงมาตรฐาน
ชัน้ ม.4-ม.6 ระดับภาคเหนือ
- ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแขงขันรำวงมาตรฐาน
ชัน้ ม.1-ม.3 ระดับภาคเหนือ
นางกำไร โสภาพ
- ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญ
ทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม
การแขงขันระบำมาตรฐาน ชัน้ ม.4-ม.6
ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
- ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญ
ทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแขงขันรำวง
มาตรฐาน ชัน้ ม.4-ม.6 ระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษา
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หนวยงานทีม่ อบรางวัล
- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 42

- สพม. 42

- สพม. 42

- สพฐ.
- สพฐ.
- สพม. 42

- สพม. 42

ประเภทสถานศึกษา/ครู
นางกำไร โสภาพ (ตอ)

นายณพลพงศ ดวงกลัด

นายณคพศ ปยภัทรกุล

ระดับรางวัล/ชือ่ รางวัลทีไ่ ดรบั
- ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญ
ทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแขงขันรำวง
มาตรฐาน ชัน้ ม.1-ม.3 ระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษา
- ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญ
เงิน กิจกรรมการแขงขันรำวงมาตรฐาน
ชัน้ ม.4-ม.6 ระดับภาคเหนือ
- ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแขงขันรำวงมาตรฐาน
ชัน้ ม.4-ม.6 ระดับภาคเหนือ
- ครูผสู อนนักเรียน ไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแขงขัน
ประติมากรรม ระดับชัน้ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษา
- ครูผสู อนนักเรียน ไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแขงขันประติมากรรม ระดับชัน้
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
- ครูผสู อนนักเรียน ไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแขงขัน
ประติมากรรม ระดับชัน้ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ
- ครูผสู อนนักเรียน ไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแขงขันประติมากรรม ระดับชัน้ ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
- ครูทปี่ รึกษารางวัลเหรียญทอง การแขงขัน
สภานักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือครัง้ ที่ 67 จังหวัดกำแพงเพชร
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หนวยงานทีม่ อบรางวัล
- สพม. 42

- สพฐ.
- สพฐ.
- สพม. 42

- สพม. 42

- สพฐ.

- สพฐ.

- สพฐ.

ประเภทสถานศึกษา/ครู
นายอิสระ วีระนอย

ระดับรางวัล/ชือ่ รางวัลทีไ่ ดรบั
- ครูผสู อนนักเรียน ไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแขงขัน
ประติมากรรม ระดับชัน้ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษา
- ครูผสู อนนักเรียน ไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง การแขงขันศิลปสรางสรรค
ระดับชัน้ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
- ครูผสู อนนักเรียน ไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง การแขงขันวาดภาพลายเสน
ระดับชัน้ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
- ครูผสู อนนักเรียน ไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง การแขงขันวาดภาพลายเสน
ระดับชัน้ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
- ครูผสู อนนักเรียน ไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี
ระดับชัน้ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
- ครูผสู อนนักเรียน ไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแขงขัน
ประติมากรรม ระดับชัน้ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ
- ครูผสู อนนักเรียน ไดรบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแขงขันประติมากรรม ระดับชัน้
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ
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หนวยงานทีม่ อบรางวัล
- สพม. 42

- สพม. 42

- สพม. 42

- สพม. 42

- สพม. 42

- สพฐ.

- สพฐ.

ประเภทนักเรียน

ระดับรางวัล/ชือ่ รางวัลทีไ่ ดรบั

นางสาวชลิตา สายโพธิ์
นางสาวบัวชมพู บัวขาว
นางสาวพิมพลภัทร ฟองเอม

- ระดับเหรียญทองกิจกรรมประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรใู น
คณิตศาสตรไปประยุกตใช ระดับ ม.4-ม.6 ระดับ
ภาคเหนือ ครัง้ ที่ 67
เด็กหญิงพัชราวดี ถีรพันธ
- ระดับเหรียญทองแดงประกวดโครงงานคณิตศาสตร
เด็กหญิงศศิวมิ ล อนันตแวง
ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกต
เด็กหญิงจีรนันท เจตะนะเสน
ใช การแขงขันคณิตศาสตรวชิ าการระดับภาคเหนือ
ครัง้ ที่ 2
นางสาวรุจรดา ศรีมทรรณ
- ระดับเหรียญทองแดงประกวดโครงงานคณิตศาสตร
นางสาวธนัชชา แสงทอง
ประเภทสรางทฤษฎีหรือคำอธิบายในการแขงขัน
นางสาวนฤดี โพธิท์ อง
คณิตศาสตรวชิ าการระดับภาคเหนือครัง้ ที่ 2
เด็กชายธนวัฒน นิม่ พัก
- ระดับเหรียญทองแดงการแขงขัน (A-Math)
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
เด็กชายพชรพล รักธัญญการณ - ระดับเหรียญทองแดงการแขงขันชูโดก (SuDoKu)
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
นายวงศกร โลหะเวช
- ระดับเหรียญทองแดงโครงงานคณิตศาสตร
นายศุภรัตน เสือเผือก
บูรณาการความรูคณิตศาสตรไปประยุกตใช
นางสาวปญฑิตา กันทะเกตุ
นางสาวนฤดี โพธิท์ อง
- ระดับเหรียญทองแดงโครงงานคณิตศาสตรประเภท
นางสาวบัวชมพู บัวขาว
สรางทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร
เด็กชายวุฒชิ ยั หมีนอ ยสังวาลย - ระดับเหรียญทองแดงการแขงขัน (A-Math) ระดับ
ภาคเหนือ ครัง้ ที่ 2
นายอนันต ตองวัน
- ระดับเหรียญทองแดงการแขงขันการสรางสรรค
นายนิตปิ กรณ มีเดช
ผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GDP ระดับ
ชัน้ ม.4 ถึงชัน้ ม.6 (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1)
เด็กชายธนกฤต ราชวงค
- ระดับเหรียญทองแดงรองชนะเลิศอันดับ 2
กิจกรรมการแขงขันคณิตคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
เด็กชายเกริกกรรชัย เกษสาคร - ระดับเหรียญทองแดงการแขงขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร ม.1-ม.3
นายมนัสวิน คงภักดี
- ระดับเหรียญทองแดงการแขงขันชูโกกุ ม.4-ม.6
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หนวยงานที่
มอบรางวัล
สพฐ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
สพม. เขต 42
สพม. เขต 42
สพม. เขต 42
สพม. เขต 42

ประเภทนักเรียน

ระดับรางวัล/ชือ่ รางวัลทีไ่ ดรบั

เด็กชายธนวัฒน นิม่ ฟก
เด็กชายวุฒชิ ยั หมีนอ ยสังวาล
นายกิตติภมู ิ คมุ รอบ

หนวยงานที่
มอบรางวัล

- ระดับเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน
สพม. เขต 42
ตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) ระดับชัน้ ม.1-ม.3
- ระดับเหรียญเงินการแขงขันตอสมการคณิตศาสตร
สพม. เขต 42
(เอแม็ท) ระดับชัน้ ม.4-ม.6
นายกิตติธชั เต็งจงดี
- ระดับเหรียญเงินการแขงขันอัจฉริยภาพทาง
สพม. เขต 42
คณิตศาสตร ชัน้ ม.4-ม.6
เด็กชายพชรพล รักธัญญการณ - ระดับเหรียญเงินการแขงขันชูโดกุ ชัน้ ม.1-ม.3
สพม. เขต 42
เด็กชายภานุทศั น บุญคลัง
- ระดับเหรียญทองการแขงขันการสรางสรรคผลงาน
สพม. เขต 42
ทางคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ม.1-ม.3
นางสาวธนัชชา แสงทอง
- ระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงงาน
สพม. เขต 42
นางสาวรุจรดา ศรีมหรรณ
คณิตศาสตรประเภทสรางทฤษฎีหรือคำอธิบายทาง
นางสาวศิรกิ ลั ยา เลิศสุด
คณิตศาสตรระดับชัน้ ม.4-ม.6
เด็กหญิงวสุกาญจน แสงเอีย่ ม - ระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท
สพม. เขต 42
เด็กหญิงมนญพร สินจีน
โครงงานคณิตศาสตรประเภทบูรณาการรูใน
เด็กหญิงจีรนันท เจตะนะเสน
คณิตศาสตรไปประยุกตใช ชัน้ ม.1-ม.3
นางสาวพิมพลภัทร ฟองเอม
- ระดับเหรียญทองชนะเลิศการประกวดโครงงาน
สพม. เขต 42
นางสาวบัวชมพู บัวขาว
บูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช
นางสาวชลิตา สายโพธิ์
ระดับ ม.4-ม.6
เด็กหญิงศิวมิ ล อนันตแวง
- ระดับเหรียญทองโครงงานคณิตศาสตรประเภท
สพม. เขต 42
เด็กหญิงปยธิดา สุขขานน
สรางทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร ม.1-ม.3
เด็กชายสิรธีย มายืน่
- ระดับเหรียญทองการแขงขันสรางสรรคผลงานทาง
สพม. เขต 42
เด็กชายภานุทศั น บุญคลัง
คณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ระดับชัน้ ม.1-ม.3
เด็กหญิงพิชชาภา สังขดิษฐ
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันอัจฉริยภาพ
กลุมเฉลิมพระเกียรติ
ทางคณิตศาสตร ครัง้ ที่ 8 ระดับชัน้ ม.1
นวมินทราชูทิศ
5 ภูมภิ าค
เด็กชายพรสวรรค สุระ
- รางวัลชนะเลิศการแขงขันอัจฉริยภาพทาง
กลุมเฉลิมพระเกียรติ
คณิตศาสตร ครัง้ ที่ 8 ระดับชัน้ ม.2
นวมินทราชูทิศ
5 ภูมภิ าค
เด็กหญิงศิรกิ ลั ยา เลิศสุข
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันอัจฉริยภาพ กลุมเฉลิมพระเกียรติ
ทางคณิตศาสตร ครัง้ ที่ 8 ระดับชัน้ ม.3
นวมินทราชูทิศ
5 ภูมภิ าค
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ประเภทนักเรียน

ระดับรางวัล/ชือ่ รางวัลทีไ่ ดรบั

นางสาวบัวชมพู ปาทา

- รางวัลชมเชยการแขงขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ครัง้ ที่ 8 ระดับชัน้ ม.4

นายกิตติชยั เต็งจงดี

-

นางสาวอภิชญา ทรายแกว

-

นายกิตติ ดองมูล
นายชนะพงค นิม่ ทองคำ
เด็กชายจิรณัฐ จันทรมาลัย
เด็กชายกรณดนัย ดิญทัพ

-

เด็กชายอาทิตย ศิศพงษ
เด็กชายพิสฐิ นิม่ พงษ
นางสาวรัชดา โรจนมนุ สงศรี
นางสาวศุภากร ดีอนั กอง
นางสาวมณีฉาย มัน่ สมุ
นายอินทัช ดวงเดือน
เด็กหญิงชญานิศ เดชมาน
เด็กหญิงสุพตั รา เชิงเอีย่ ม
เด็กชายวรวุธ รอดใหญ
เด็กหญิงเพชรนภา มัง่ มาก
เด็กหญิงกนกนิภา บุญยัง
เด็กหญิงพิมลภัส สุขแยม
นางสาวพิชญสนิ ี ใจทอง
นางสาวดาริกา ละมุดเทศ
นางสาวมธุรา พมุ โพธิ์
นางสาวณัฏณิชา รงุ แตงออน
นางสาวสมใจ ธงแสง
นางสาวเจนจิรา คำน้ำแดง

-

หนวยงานที่
มอบรางวัล

กลุมเฉลิมพระเกียรติ
นวมินทราชูทิศ
5 ภูมภิ าค
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันอัจฉริยภาพ กลุมเฉลิมพระเกียรติ
ทางคณิตศาสตร ครัง้ ที่ 8 ระดับชัน้ ม.5
นวมินทราชูทิศ
5 ภูมภิ าค
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันคณิตศาสตร กลุมเฉลิมพระเกียรติ
ครัง้ ที่ 8 ระดับชัน้ ม.6
นวมินทราชูทิศ
5 ภูมภิ าค
รางวัลเหรียญทองการแขงขันการออกแบบสิ่งของ
สพม. เขต 42
เครือ่ งใชดว ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ชัน้ ม.4-ม.6
รางวัลเหรียญทองรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
สพม. เขต 42
การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร
ระดับชัน้ ม.1-มง3
รางวัลเหรียญทองการแขงขันการสรางสื่ออิเล็ก
สพม. เขต 42
ทรอนิกส E-Book ชัน้ ม.1-ม.3
รางวัลเหรียญทองการแขงขันการสราง Webpage
สพม. เขต 42
ประเภท Wlele Editor ระดับชัน้ ม.4-ม.6
รางวัลเหรียญทองการแขงขันตัดตอภาพยนตร
สพม. เขต 42
ชัน้ ม.4-ม.6
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแขงขันการประดิษฐ
สพม. เขต 42
กระทงดอกไมธปู เทียนแพ ระดับชัน้ ม.1-ม.3

- รางวัลเหรียญทองรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การ
แขงขันประเภทบายศรีสขู วัญ ระดับชัน้ ม.4-ม.6
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สพม. เขต 42

ประเภทนักเรียน
เด็กหญิงชนานันท ใจหลัก
เด็กหญิงวิสา คงเนาวรัตน
เด็กหญิงปรีญาภัทร พงษสวัสดิ์
นางสาวชลธิชา โพธิท์ อง
นางสาวศุภนิต ผดุงโภชน
นางสาวศศิกานต ใจดี
เด็กหญิงธัญญลักษณ คงสิน
เด็กหญิงสุวมิ ล นามวงศ
นายอภิสทิ ธิ์ โกสุข
นางสาวเยาวลักษณ ยีเ่ ฮง
นางสาวอาทิตา โพธิด์ ี
เด็กหญิงชุสติ า ศรีเถือ่ น
เด็กหญิงสิราวรรณ วงษสำริษ
เด็กหญิงวรางคณา สมบูรณ
นายศิวกร เจริญวัฒนโภคา
นางสาวนิรดา นารอด
นางสาวณนันทพร รักธัญญกรรม
เด็กหญิงกนกวรรณ ดวงรัตน
เด็กหญิงกรงนน นาคแนม
นางสาวจันทรจริ า ใจใส
นางสาวสิรพิ ร สระทองนิม่
เด็กชายธนพัฒน กันตพกิ ลุ
นางสาวอรนิสา ไขแสง
นายคุณานนท พรหมอินทร
นางสาวณัฐหทัย กองแกว
นางสาวณัฐหทัย กองแกว

ระดับรางวัล/ชือ่ รางวัลทีไ่ ดรบั

หนวยงานที่
มอบรางวัล

- รางวัลเหรียญทองการแขงขันการจัดสวนถาด
แบบชิน้ ระดับชัน้ ม.1-ม.3

สพม. เขต 42

- รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน
จัดสวนแกว ระดับชัน้ ม.4-ม.6

สพม. เขต 42

- รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน
ทำอาหารน้ำพริกผักสดเครือ่ งเคียงระดับชัน้ ม.1-ม.3
- รางวัลเหรียญทองการแขงขันทำอาหารน้ำพริกผักสด
เครือ่ งเคียง ระดับชัน้ ม.4-ม.6

สพม. เขต 42
สพม. เขต 42

- รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน
ทำอาหารคาวหวานเพือ่ สุขภาพ ระดับชัน้ ม.1-ม.3

สพม. เขต 42

- รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน
ทำอาหารคาวหวานเพือ่ สุขภาพ ระดับชัน้ ม.4-ม.6

สพม. เขต 42

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการตอบปญหาชาง
สพม. เขต 42
ระดับชัน้ ม.1-ม.3
- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการตอบปญหาชาง
สพม. เขต 42
ระดับชัน้ ม.4-ม.6
- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการเขียนแบบ
สพม. เขต 42
ระดับชัน้ ม.1-ม.3
- รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1
สพม. เขต 42
การเขียนแบบ ระดับชัน้ ม.4-ม.6
- รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1
สพม. เขต 42
งานเชือ่ มไฟฟา ระดับชัน้ ม.4-ม.6
- รางวัลระดับเหรียญทองการแขงขันเรียงรอยถอยคำ
สพม. เขต 42
- ชนะเลิศการแขงขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย
กลุมเฉลิมพระเกียรติ
ครัง้ ที่ 1 ระดับชัน้ ม.4-ม.6
นวมินทราชูทิศ
5 ภูมภิ าค
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ประเภทนักเรียน

ระดับรางวัล/ชือ่ รางวัลทีไ่ ดรบั

นางสาวปนัดดา ออนนอม
นางสาวศริตา มีอตุ สาห
นางสาวกัญภร กตัณณกฤติน
นางสาวกัญภร กตัณณกฤติน

- รางวัลระดับเหรียญทองประเภทการคัดลายมือ
- รางวัลชนะเลิศการแขงขันปริศนาการสรางสรรค
วรรณคดีไทยมอปลาย
- รางวัลระดับยอดเยี่ยมกิจกรรมเขียนตามคำบอก
ดานภาษาไทย โครงการเรียนภาษาไทย การแขงขัน
สมรรถนะความสามารถดานทักษะ
- รางวัลระดับเหรียญทองการแขงขันปริศนาการ
สรางสรรควรรณคดีไทย ระดับชัน้ ม.1-ม.3

เด็กหญิงวฤนทธร น้ำเพชร
เด็กหญิงเณศรา ศิรโิ ยธา
เด็กชายพรสวรรค สุระ
เด็กหญิงสุดารัตน ชืน่ จิตร
เด็กหญิงพรเพชร พงษสา
เด็กชายสิลษกฤษณ เพชรรัตน
เด็กชายเกรียงศักดิ์ แกวกันยา
เด็กหญิงพลอยฟา ครองธรรม
เด็กชายพรสวรรค สุระ
น.ส.ธมลวรรณ สิการ

สพม. เขต 42
สพม. เขต 42
สพม. เขต 42
สพม. เขต 42

- รางวัลเหรียญทองการแขงขันการอานขยายทำนอง
เสนาะ ระดับชัน้ ม.1-ม.3
- รางวัลรองชนะเลิศการแขงขันตอบคำถามใน
สารานุกรมไทย รางวัลรองชนะเลิศการแขงขันตอบ
คำถามในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับชัน้
ม.1-ม.3
- รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดจัดบอรด
นิทรรศการวันงดสูบบุหรีโ่ ลกประจำปการศึกษา 2560
- รางวัลชมเชยการแขงขัน Crossword Game
- เหรียญทองการแขงขัน Crossword Game
- เหรียญทองการแขงขัน Crossword

นายเพ็ชรรัตน เสตะรุน

หนวยงานที่
มอบรางวัล

- เหรียญทองการแขงขัน Crossword
- รางวัลชมเชยการแขงขัน Crossword

น.ส.อาทิตยา พิทกั ษ

- เหรียญทองการแขงขัน Crossword

น.ส.อาทิตยา ทิมพูล

- เหรียญทองการแขงขัน Crossword
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สพม. เขต 42
สพม. เขต 42

สพม. เขต 42
สพม. เขต 42

การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย
สพม. เขต 42
- โรงเรียนสตรี
นครสวรรค
- โรงเรียนสตรี
นครสวรรค
- การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย
โรงเรียนสตรี
นครสวรรค
โรงเรียนสตรี
นครสวรรค

ประเภทนักเรียน
ด.ช.ภูมริ พี เข็มเลิศ
ด.ช.ภวภูมิ เครือหมู
ด.ช.ภัทรภรณ ดอนมืด
นายกิตติ ดวงมูลลี
ด.ญ.วรรณลา คลายสุบนั
ด.ญ.พรรษชล พงษสา
ด.ช.เกรียงศักดิ์ แกวกันยา

ระดับรางวัล/ชือ่ รางวัลทีไ่ ดรบั
- เหรียญทองการแขงขัน Crossword
-

เขารวมการแขงขัน Mutiskills Competition
รองชนะเลิศตอบปญหาธรรมะ
ชนะเลิศอันดับ 1 เลานิทานคุณธรรม ม.ตน
ชนะเลิศการแขงขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา
ครัง้ ที่ 1 ระดับ ม.3

ด.ช.สหรัฐ คำเอีย่ ม
ด.ญ.ฐาปนี จันสี
นายธีรภัทร พลูเพิม่
น.ส.กินรี แสงอาทิตย
นายบัณฑธร กันทรัพย
น.ส.รุจริ ดา ศรีมหรรณ

- รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย
ม.ตน
- รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย
ม.ปลาย
- ชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันอัจฉริยะภาพทาง
สังคมศึกษา ครัง้ ที่ 1 ระดับ ม.4

ด.ญ.กุลสิ รา บุญอ่ำ

- รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.ตน
- รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.ตน
- เหรียญทองแดง (ระดับประเทศ)

ด.ญ.สิตตานันท โสดา
ด.ช.เกรียงศักดิ์ แกวกันยา
ด.ญ.พรรษชล พงษสา
ด.ญ.กนกวรรณ ดวงรัตน
ด.ญ.พลอยสวย พิลกึ
ด.ญ.วิศยานี ออนสะอาด
ด.ญ.ศุภาพิชญ ประทุมทอง
ด.ช.เกรียงศักดิ์ แกวกันยา
ด.ญ.พรรษชล พงษสา
ด.ญ.กนกวรรณ ดวงรัตน
ด.ญ.พลอยสวย พิลกึ
ด.ญ.วิศยานี ออนสะอาด
ด.ญ.ศุภาพิชญ ประทุมทอง

- เชิดชูเกียรติ (ระดับประเทศ)
- เหรียญทอง (ระดับภาค)
- เหรียญทอง (ระดับภาค)
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หนวยงานที่
มอบรางวัล
สพม. 42
สพม. 42
วัดวรนาถบรรพต
สพฐ.
กลุมเฉลิมพระเกียรติ
นวมินทราชูทิศ
5 ภูมภิ าค
สพม. 42
คปภ.
กลุมเฉลิมพระเกียรติ
นวมินทราชูทิศ
5 ภูมภิ าค
สพม. 42
สพม. 42
สมาคมวิทยาศาสตร
แหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ
สมาคมวิทยาศาสตร
แหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ
สมาคมวิทยาศาสตร
แหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ
สมาคมวิทยาศาสตร
แหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ

ประเภทนักเรียน
ด.ช.อาทิตย ศศิพงษ
ด.ญ.กรวรรณ นาคแนม
ด.ญ.ณิชกานต ไปสกุล
ด.ช.อภิรกั ษ วอนสมจิตต
ด.ญ.พนัดดา งามพรอม
ด.ญ.พัชรินทร แสงโสด
ด.ญ.ภัทรภรณ ดอนมืด
ด.ญ.จิรชั ญา เทียนขาว
ด.ช.ศิลษกฤษณ เพชรรัตน
ด.ญ.ทัศนีย ไมหอม
ด.ญ.ปฏิณญา เยาเงิน
ด.ญ.เพ็ญนภา โชติพรมราช
ด.ช.กิตตินนั ท ชืน่ เมือง
ด.ช.เกริกกรรชัย เกษสาคร
ด.ช.พนสวรรค สุระ
น.ส.ณัฐนิช ผลสมบัติ
น.ส.สตรีรตั น ดรุณเพ็ชร
น.ส.สุภสั สภา อนุ ศรี
ด.ช.รัชเนศ ยอดนิล
ด.ช.สุภนัฐ สดสะอาด
น.ส.ณัฐนิช ผลสมบัติ
น.ส.สตรีรตั น ดรุณเพ็ชร
น.ส.สุภสั สภา อนุ ศรี
ด.ช.รัชเนศ ยอดนิล
ด.ช.สุภนัฐ สดสะอาด
น.ส.ณัฐนิช ผลสมบัติ
น.ส.สตรีรตั น ดรุณเพ็ชร
น.ส.สุภสั สภา อนุ ศรี
ด.ญ.พลอยสวย พิลกึ
ด.ญ.วิศยานี ออนสะอาด
ด.ญ.ศุภาพิชญ ประทุมทอง

ระดับรางวัล/ชือ่ รางวัลทีไ่ ดรบั
- เหรียญเงิน

หนวยงานที่
มอบรางวัล

- เหรียญทอง (ระดับภาค)

สมาคมวิทยาศาสตร
แหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ
สมาคมวิทยาศาสตร
แหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ
สมาคมวิทยาศาสตร
แหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ
สมาคมวิทยาศาสตร
แหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ
สมาคมวิทยาศาสตร
แหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ
สมาคมวิทยาศาสตร
แหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ
สพฐ.

- เหรียญทอง (ระดับภาค)

สพฐ.

- เหรียญเงิน
- เหรียญเงิน
- เหรียญทองแดง
- เหรียญทองแดง
- รางวัลชมเชย

- เหรียญทอง (ระดับเขตพืน้ ที)่

สพม. 42

- เหรียญทอง (ระดับเขตพืน้ ที)่

สพม. 42

- เหรียญทอง (ระดับเขตพืน้ ที)่

สพม. 42
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ประเภทนักเรียน
ด.ช.อภิรกั ษ วอนสมจิตต
ด.ญ.พนัดดา งามพรอม
ด.ญ.พัชรินทร แสงโสด
นายพีรพล ใจเย็น
น.ส.ศรุตา วงศคฤโฆษ
นายธนพล ชูพยัคฆ
เด็กหญิงนัชชนันท บุญญา
เด็กหญิงสุดารัตน ชืน่ จิตร

นายเกรียงไกร แสงอรุณ
นางสาวฉัตรธริกา กลากสิการ
นางสาวฐิตนิ นั ท ผึง่ ดิบ
นางสาวปาลิตา จันที
นางสาวฑิตฐิตา ภทู พิ ย
นายบรรพต ภฉู ตั ร
นายยศพัทร ใจเด็ด
นายภาณุวฒ
ั น อังคะสุวรรณ

ระดับรางวัล/ชือ่ รางวัลทีไ่ ดรบั

หนวยงานที่
มอบรางวัล

- เหรียญทอง (ระดับเขตพืน้ ที)่

สพม. 42

- เหรียญทองแดง (ระดับเขตพืน้ ที)่

สพม. 42

- รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันวาดภาพ
ลายเสน ระดับชัน้ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
- รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชัน้
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษา
- รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันวาดภาพ
ลายเสน ระดับชัน้ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
- รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันศิลปสรางสรรค
ระดับชัน้ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม
การแขงขันระบำมาตรฐาน ชัน้ ม.4-ม. 6 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
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สพฐ.
สพฐ.

สพฐ.
สพฐ.
สพม. เขต 42

ประเภทนักเรียน
นางสาวฐิตนิ นั ท ผึง่ ดิบ
นางสาวปาลิตา จันที
นางสาวฑิตฐิตา ภทู พิ ย
ด.ญ.สุวนันท คำสุข
ด.ญ.ธีรดา พันวัน
นายบรรพต ภฉู ตั ร
นายนศพัทร ใจเด็ด
นายภาณุวฒ
ั น อังคะสุวรรณ
นายสิทธิวรชัย ทวิชยั
ด.ช.พีรพัฒน ฉวีจนั ทร
นางสาวฐิตนิ นั ท ผึง่ ดิบ
นางสาวปาลิตา จันที
นางสาวฑิตฐิตา ภทู พิ ย
ด.ญ.สุวนันท คำสุข
ด.ญ.ธีรดา พันวัน
นายบรรพต ภฉู ตั ร
นายนศพัทร ใจเด็ด
นายภาณุวฒ
ั น อังคะสุวรรณ
นายสิทธิวรชัย ทวิชยั
ด.ช.พีรพัฒน ฉวีจนั ทร
ด.ช.ธนภัทร เหล็กบุญเพชร
ด.ญ.จุฑามาศ เกษสำโรง
ด.ญ.อาทิตติยา สายบุตร
ด.ญ.ภัชณภา ยงุ ศิริ
ด.ญ.พรพรรณ เทพพิทกั ษ
ด.ญ.ชลดา ชูศรีทอง
ด.ช.พีรพัฒน อรุณนอย
ด.ช.พีรพัฒน ฉวีจนั ทร
ด.ช.ธีระศักดิ์ คนเทีย่ ง
ด.ช.ณัฐกิตต สองสี

ระดับรางวัล/ชือ่ รางวัลทีไ่ ดรบั

หนวยงานที่
มอบรางวัล

- รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขัน
รำวงมาตรฐาน ชัน้ ม.4-ม. 6 ระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษา

สพม. เขต 42

- รางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแขงขันรำวงมาตรฐาน
ชัน้ ม.4-ม. 6 ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแขงขัน
รำวงมาตรฐาน ชัน้ ม.1-ม.3 ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

สพม. เขต 42
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ประเภทนักเรียน
ด.ช.ธนภัทร เหล็กบุญเพชร
ด.ญ.จุฑามาศ เกษสำโรง
ด.ญ.อาทิตติยา สายบุตร
ด.ญ.ภัชณภา ยงุ ศิริ
ด.ญ.พรพรรณ เทพพิทกั ษ
ด.ญ.ชลดา ชูศรีทอง
ด.ช.พีรพัฒน อรุณนอย
ด.ช.พีรพัฒน ฉวีจนั ทร
ด.ช.ธีระศักดิ์ คนเทีย่ ง
ด.ช.ณัฐกิตต สองสี
นายธนทฤษ ศรรงุ
นายธชพล สิทธิ
นายเนติพงษ สิทธิวงษา
นายธนทฤษ ศรรงุ
นายธชพล สิทธิ
นายเนติพงษ สิทธิวงษา
นายธนทฤษ ศรรงุ
นายธชพล สิทธิ
นายเนติพงษ สิทธิวงษา
นายเดชชาติ บัวสัมฤทธิ์
นายธชพล สิทธิ
นายเนติพงษ สิทธิวงษา

ระดับรางวัล/ชือ่ รางวัลทีไ่ ดรบั

หนวยงานที่
มอบรางวัล

- รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันรำวง
มาตรฐาน ชัน้ ม.1-ม.3 ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

- รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศการแขงขัน
ประติมากรรม ระดับชัน้ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
- รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศการแขงขัน
ประติมากรรม ระดับชัน้ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ
- รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแขงขันประติมากรรม ระดับชัน้ ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
- รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแขงขันประติมากรรม ระดับชัน้ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

สพฐ.
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สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.

รายนามกรรมการจัดทำคม
ู อื
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

นายสมเดช
นางวนิดา
นางจินตนา
นายวัชระ
นางสาวพรประภา
นางชาลิสา
นางวิมลพรรณ
นายกิจจา
นางมณีกาญจน
นางสาวณัฐนพิน
นางอำพร
นายสนธยา
นางวารุณี
นายชูชาติ
นายกฤษฏา
นางอรนุช
นายวราวัฒน
นายฉลอง
นายณคพศ
นางนภัสวรรณ
นางชุลีกร
นายอดิศร
นางสาวนัศภรณ
นายราเมศว

ดีทรัพย
จันทรเขียว
พรมชัยชนะ
เงินสุข
พัฒนพงษ
เอมอิม่
ดีทรัพย
มหาวิจิตร
เจิมขุนทด
จันทรวรชาต
เขมะปญญา
รอดแสวง
เกลี้ยงเกิด
พงคโสภี
อิม่ พงษ
ชาติพนั จัน
กลั่นหุน
เกสรบัว
ปยภัทรกุล
นุชชม
พิมลศรี
ชนะโลก
ธารเพชรวัฒนา
จารุวรรณ

ประธานทีป่ รึกษา
รองประธานทีป่ รึกษา
รองประธานทีป่ รึกษา
รองประธานทีป่ รึกษา
ประธานกรรมการจัดทำคมู อื
รองประธานกรรมการจัดทำคมู อื
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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