โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา)

ปีการศึกษา 2563

สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

(ก)
คานา
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเทศบาล 3
(วิมุกตายนวิทยา) จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้นักเรียนและผู้ปกครอง
ได้รับทราบถึงแนวการปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนทั้งในด้านวิชาการและ
การปกครอง ซึ่งข้อมูลต่างๆ ในคู่มือเล่มนี้ ล้วนแต่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับ
นักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนทั้งสิ้น ดั งนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดขอให้นักเรียน
และผู้ปกครองได้ศึกษาคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่าง
โรงเรียนกับนักเรียนและผู้ปกครอง
ผู้ บ ริ ห าร คณะครู แ ละบุ ค ลากรโรงเรี ย นเทศบาล 3 (วิ มุ ก ตายนวิ ท ยา)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้แก่โรงเรียน ในการดูแลบุตรหลานของ
ท่านให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไป

งานประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)

(ข)
สารบัญ
เรื่อง
o ข้อมูลทั่วไป
o สาระสาคัญเกี่ยวกับงานปกครอง

(ตามระเบียบโรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) ว่าด้วย
งานปกครอง พ.ศ. 2563)
 วินัยและการควบคุมความประพฤติ
 การแต่งกายของนักเรียน
 ทรงผมของนักเรียน
 เครื่องประดับ
 เครื่องมือสื่อสาร
 การมาโรงเรียน
 การขออนุญาต
 ความผิด / สถานโทษ
 การลงโทษ

หน้า
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2
3
10
11
11
11
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15

o แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน

17

o เตรียมตัวอย่างไรกับ...Covid-19

20
20
21

(ตามระเบียบโรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) ว่าด้วย
การวัดและประเมินผลการเรียน พ.ศ. 2563)
 การเตรียมความพร้อมของโรงเรียน
 มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
Covid-19 ของโรงเรียน
 แนวทางการปฏิบัติตนในการมาโรงเรียนของนักเรียน

o แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 3
(วิมุกตายนวิทยา) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19

21
22

(1)

สัญลักษณ์ประจาโรงเรียน

:

ปรัชญาของโรงเรียน

:

เน้นความรู้ คู่คณ
ุ ธรรม นาการอนุรักษ์
ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

คาขวัญ

:
:
:
:

วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

:
:
:

ภาษาและกีฬา

อักษรย่อ
ดอกไม้ประจาโรงเรียน
สีประจาโรงเรียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
สถานที่ตั้ง

ท.๓
ดอกชงโค
แดง ขาว
 สีแดง = ความฉลาด และสติปัญญา
 สีขาว = คุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนส่งเสริมภาษาและการกีฬา
เลขที่ 82 ถนนเทศปฐม ตาบลสุไหงโก-ลก
อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

ติดตามข่าวสาร / ติดต่อโรงเรียน
 เว็บไซต์
 Facebook
 โทรศัพท์

:
:
:

www.t3sk.ac.th
โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) - ทม.สก.
0-7361-1246

(2)
สาระสาคัญเกี่ยวกับงานปกครอง
(ตามระเบียบโรงเรียนเทศบาล 3 (วิมกุ ตายนวิทยา) ว่าด้วยงานปกครอง พ.ศ.๒๕63)

วินัยและการควบคุมความประพฤติ
วินัยเป็นหลักสาคัญที่สุ ดในการพัฒนาความประพฤตินักเรียน นักเรียนทุกคนต้อง
รักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนให้ถือว่าผู้นั้นกระทาผิด
 ครู มีหน้าที่ในการสอดส่อง ดูแล เฝ้าระวัง ควบคุมความประพฤติของนักเรียนโดย
เข้มงวดกวดขันเพื่อให้เกิดวินัยนักเรียน
 นักเรียนต้องมีวินัยดังต่อไปนี้
1. นักเรียนต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลาเข้าแถว
2. นักเรียนต้องไม่หลบหนีการเข้าแถว การเข้าเรียน หรือการร่วมกิจกรรม
3. นักเรียนต้องไม่ออกนอกห้องเรียน บริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
4. นักเรียนต้องจัดทาใบลาส่งให้กับโรงเรียนทุกครั้งเมื่อไม่สามารถมาโรงเรียนด้วยสาเหตุต่างๆ ได้
5. นักเรียนต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบโดยเคร่งครัด
6. นักเรียนต้องไม่พกพาวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์การเรียน หรืออาวุธ หรือวัตถุระเบิดมาโรงเรียน
7. นักเรียนต้องไม่แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพต่อครู เพื่อน และบุคคลทั่วไป รวมทั้งแสดง
พฤติกรรมให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
8. นักเรียนต้องเชื่อฟังคาสั่งสอนของครู และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ
9. นักเรียนต้องซื่อสัตย์สุจริต ไม่พูดโกหก ปิดบัง ซ่อนเร้น อาพรางข้อเท็จจริง และความผิด
ทั้งของตนเองและผู้อื่น
10. นักเรียนต้องร่วมกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และช่วยกันรักษา
สาธารณสมบัติของโรงเรียน
11. นักเรียนต้องไม่เล่นการพนัน ไม่ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์
12. นักเรียนต้องไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด ซื้อ จาหน่าย แลกเปลี่ยนสิ่งเสพติด ไม่สูบบุหรี่
ไม่ดื่มสุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และสิ่งมึนเมา
13. นักเรียนต้องไม่ก่อการทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทาการ
ใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
14. นักเรียนต้องไม่เที่ยวเตร่ในเวลากลางคืนและ/หรือไปในสถานที่ซึ่งไม่เหมาะสม เว้นแต่
อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง
15. นักเรียนต้องไม่ป ฏิบัติตนหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางชู้สาว หรือเกี่ยวข้องกับ การ
ค้าประเวณี
16. นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

(3)
การแต่งกายของนักเรียน
การแต่งกายเป็นวินัยที่สาคัญในการพัฒนาความประพฤติของนักเรียน นักเรียนต้อง
รักษาวินัยในการแต่งกายโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนให้ถือว่าผู้นั้นกระทาผิด
 ครู มีหน้าที่ ส อดส่อง ดูแล เฝ้าระวัง รักษาวินัยด้านการแต่ง กายและควบคุมการ
แต่งกายของนักเรียนโดยเข้มงวดกวดขันให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
 ให้นักเรียนสวมใส่เครื่องแบบนักเรียนเพื่อมาโรงเรียน ดังนี้
ระดับปฐมวัย (อ.1 - อ.3)
 เครื่องแบบนักเรียนชาย (อ.1 - อ.3)
เสื้อ เป็นแบบเสื้อเชิ้ตคอตั้ง แขนสั้นไม่เกินข้อศอก เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย ใช้ผ้า
สีขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป ผ่าอกตลอด ใช้กระดุมขาวเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซ.ม. มีกระเป๋า
ติดราวนมเบื้องซ้ายขนาดพอเหมาะกับตัวเสื้อ ด้ายที่ใช้เย็บเป็นด้ายขาว
* การปักชื่อ-สกุล ให้ปักที่ผ้ากันเปื้อนบริเวณตรงกลางเหนือกระเป๋า โดยบรรทัดแรก
ให้ปักตัวย่อ “ ท.3” บรรทัดต่อมาให้ปักชื่อและนามสกุล ด้วยไหมสีน้าเงิน ตามแบบที่โรงเรียน
กาหนด
กางเกง เป็นกางเกงสีแดงขากระบอก ไม่มีจีบ ขาสั้นถึงกลางสะบ้าหรือเหนือกึ่งกลาง
สะบ้าเข่าไม่เกิน ๕ ซ.ม. มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง เจาะรัง
ดุมหน้าหลัง 4 รังที่ขอบกางเกง ผ่าส่วนหน้าติดซิปหรือกระดุมขนาดย่อมซ่อนไว้ข้างใน เวลาสวม
ให้กางเกงทับชายเสื้อให้เรียบร้อย
ถุงเท้า สีขาว ไม่มีลวดลาย เวลาใส่ขอบบนของถุงเท้าต้องปิดข้อเท้า
รองเท้า เป็นรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา แบบนักเรียน ไม่มีลวดลาย
กระเป๋าหนังสือ นักเรียนต้องมีกระเป๋าหนังสือ เพื่อใส่หนังสือมาโรงเรียน
ชุดพละ นักเรียนต้องสวมชุดพละ ในวันที่มีการเรียนวิชาพลศึกษา ตามรูปแบบที่
โรงเรียนกาหนด สวมรองเท้าพละสีขาว
ชุดลูกเสือ นักเรียนแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนตามปกติ และให้สวมผ้าผูกคอ
และหมวกลูกเสือตามรูปแบบที่โรงเรียนกาหนด
ชุดท้องถิ่น เป็นเสื้อพื้นเมืองตามรูปแบบที่โรงเรียนกาหนด ใส่คู่กับกางเกงนักเรียน
 เครื่องแบบนักเรียนหญิง (อ.1 - อ.3)
เสื้อ เป็นแบบเสื้อเชิ้ตคอบัว แขนสั้นไม่เกินข้อศอก เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย ใช้ผ้า
สีขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป ผ่าอกตลอด ใช้กระดุมขาวเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซ.ม. มีกระเป๋า
ติดราวนมเบื้องซ้ายขนาดพอเหมาะกับตัวเสื้อ ด้ายที่ใช้เย็บเป็นด้ายขาว
* การปักชื่อ-สกุล ให้ปักที่ผ้ากันเปื้อนบริเวณตรงกลางเหนือกระเป๋า โดยบรรทัดแรก
ให้ปักตัวย่อ “ ท.3” บรรทัดต่อมาให้ปักชื่อและนามสกุล ด้วยไหมสีน้าเงิน ตามแบบที่โรงเรียน
กาหนด

(4)
กระโปรง เป็นกระโปรงสีแดง จีบรอบตัว ยาวถึงกลางสะบ้าหรือเลยเข่าลงมาไม่เกิน
๕ ซ.ม. มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บ ข้าง บริเวณด้านขวา จานวน ๑ กระเป๋า เจาะรัง ดุม หน้า
หลัง 4 รังที่ขอบกระโปรง ผ่าด้านข้างติดซิปหรือกระดุมขนาดย่อมซ่อนไว้ข้างใน เวลาสวมให้
กางเกงทับชายเสื้อให้เรียบร้อย
ถุงเท้า สีขาว หรือ สีขาวพื้นดา เวลาสวมขอบบนของถุงเท้าต้องปิดข้อเท้า หาก
เป็นถุงเท้ายาวแบบที่ต้องพับ เวลาสวมให้พับถุงเท้าลงมา กว้างประมาณ ๓-๕ ซ.ม.
รองเท้า เป็นรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา แบบนักเรียน ไม่มีลวดลาย เวลาใส่ขอบบน
ของถุงเท้าต้องปิดข้อเท้า
กระเป๋าหนังสือ นักเรียนต้องมีกระเป๋าหนังสือ เพื่อใส่หนังสือมาโรงเรียน
ชุดพละ นักเรียนต้องสวมชุดพละ ในวันที่มีการเรียนวิชาพลศึกษา ตามรูปแบบที่
โรงเรียนกาหนด สวมรองเท้าพละสีขาว
ชุดลูกเสือ นักเรียนแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนตามปกติ และให้สวมผ้าผูก
คอ และหมวกลูกเสือตามรูปแบบที่โรงเรียนกาหนด
ชุดท้องถิ่น เป็นเสื้อพื้นเมืองตามรูปแบบที่โรงเรียนกาหนด ใส่คู่กับกระโปรงนักเรียน
ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.4)
 เครื่องแบบนักเรียนชาย (ป.1 - ป.4)
เสื้อ เป็นแบบเสื้อเชิ้ตคอตั้ง แขนสั้นไม่เกินข้อศอก เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย ใช้ผ้าสี
ขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป ผ่าอกตลอด ใช้กระดุมขาวเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซ.ม. มีกระเป๋า
ติดราวนมเบื้องซ้ายขนาดพอเหมาะกับตัวเสื้อ ด้ายที่ใช้เย็บเป็นด้ายขาว ที่อกเสื้อด้านขวาให้ปัก
อักษรย่อ “ท.๓” และปักชื่อ - นามสกุล ไว้ใต้อักษรย่อ ท.๓ ด้วยไหมสีน้าเงิน
กางเกง เป็นกางเกงสีกากี ขาสั้นถึงกลางสะบ้าหรือเหนือกึ่งกลางสะบ้าเข่าไม่เกิน ๕
ซ.ม. มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ๆ ละ ๑ กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง ปลายขาพับเข้าข้างใน
กว้าง ๕ ซ.ม. ผ่าส่วนหน้าติดซิปหรือกระดุมขนาดย่อมซ่อนไว้ข้างใน เวลาสวมให้กางเกงทับ
ชายเสื้อให้เรียบร้อย
เข็มขัด สีน้าตาล ส่วนกว้าง ๓-๔ ซ.ม. ตามส่วนขนาดตัวนักเรียนหัวเข็มขัดเป็นโลหะ
สีทองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนชนิดหัวกลัดมีปลอก ๑ ปลอก โดยอนุโลมให้ใช้หัวเข็มขัดลูกเสือ
แทนได้
รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น สีน้าตาล มีสายผูก และผูกให้เรียบร้อย ไม่มีลวดลาย
หรือสีอื่นปน ไม่หุ้มข้อ
ถุงเท้า สีน้าตาล ไม่มีลวดลายหรือสีอื่นปน เวลาใส่ขอบบนของถุงเท้าต้องปิดข้อเท้า
กระเป๋าหนังสือ นักเรียนต้องมีกระเป๋าหนังสือ เพื่อใส่หนังสือมาโรงเรียน
ชุดพละ นักเรียนต้องสวมชุดพละ ในวันที่มีการเรียนวิชาพลศึกษา ตามรูปแบบที่
โรงเรียนกาหนด สวมรองเท้าพละสีขาว
ชุดลูกเสือ นักเรียนแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและอุปกรณ์การแต่งกายครบชุด ตาม
ระเบียบการแต่งกายของลูกเสือแห่งชาติ

(5)
ชุดท้องถิ่น เป็นเสื้อพื้นเมืองตามรูปแบบที่โรงเรียนกาหนด ใส่คู่กับกางเกงนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียนหญิง (ป.1 - ป.4)
เสื้อ เป็นแบบคอเชิ้ต แขนจีบ -สั้นไม่เกินข้อศอก เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย ใช้ผ้าสี
ขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป ผ่าอกตลอด ใช้กระดุมขาวเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซ.ม. มีกระเป๋า
ติดราวนมเบื้องซ้ายขนาดพอเหมาะกับตัวเสื้อ ด้ายที่ใช้เย็บเป็นด้ายขาว ที่อกเสื้อด้านขวาให้ปัก
อักษรย่อ “ท.๓” และปักชื่อ-นามสกุลไว้ใต้อักษรย่อ ท.๓ ด้วยไหมสีน้าเงิน
กระโปรง เป็น กระโปรงเอี๊ ยม ใช้ผ้าสีกรมท่ าเนื้อเกลี้ยง ทรงเอ ด้านหน้าและ
ด้านหลังพับเป็นกลีบด้านละ ๖ กลีบโดยกลีบออกด้านซ้ายและด้านขวาด้านละ ๓ กลีบ แต่ละ
กลีบลึก ๖-๑๒ ซ.ม. ยาวคลุมเข่าอย่างน้อย ๕ ซ.ม. ชายกระโปรงพับเข้าด้านใน ๕ ซ.ม. มี
กระเป๋าตามแนวตะเข็บด้านขวา จานวน ๑ กระเป๋า ผ่าด้านข้างตะเข็บซ้ายติดซิปหรือกระดุ ม
ขนาดย่อมซ่อนไว้ข้างใน เวลาสวมให้กระโปรงทับเสื้อให้เรียบร้อย
รองเท้า ใช้รองเท้าหนังสีดาแบบหุ้มส้น ปลายเท้ามน มีสายรัด ไม่มีลวดลายหรือสี
อื่นปน ส้นสูงไม่เกิน 3 ซม.
ถุงเท้า สีขาว หรือ สีขาวพื้นดา เวลาสวมขอบบนของถุงเท้าต้องปิดข้อเท้า หากเป็น
ถุงเท้ายาวแบบที่ต้องพับ เวลาสวมให้พับถุงเท้าลงมา กว้างประมาณ ๓-๕ ซ.ม.
กระเป๋าหนังสือ นักเรียนต้องมีกระเป๋าหนังสือ เพื่อใส่หนังสือมาโรงเรียน
ชุดพละ นักเรียนต้องสวมชุดพละ ในวันที่มีการเรียนวิชาพลศึกษา ตามรูปแบบที่
โรงเรียนกาหนด สวมรองเท้าพละสีขาว
ชุดลูกเสือ นักเรียนแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและอุปกรณ์การแต่งกายครบชุด ตาม
ระเบียบการแต่งกายของลูกเสือแห่งชาติ (นักเรียนชั้น ป.4 แต่งกายชุดลูกเสือแบบเดียวกับ
นักเรียนชั้น ป.5 - ป.6)
ชุดท้องถิ่น เป็นเสื้อพื้นเมืองตามรูปแบบที่โรงเรียนกาหนด ใส่คู่กับกระโปรงนักเรียน
ระดับประถมศึกษา (ป.5 - ป.6)
 เครื่องแบบนักเรียนชาย (ป.5 - ป.6)
เสื้อ เป็นแบบเสื้อเชิ้ตคอตั้ง แขนสั้นไม่เกินข้อศอก เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลายใช้ผ้าสี
ขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไปผ่าอกตลอด ใช้กระดุมขาวเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซ.ม. มีกระเป๋า
ติดราวนมเบื้องซ้ายขนาดพอเหมาะกับตัวเสื้อ ด้ายที่ใช้เย็บเป็นด้ายขาว ที่อกเสื้อด้านขวาให้ปัก
อักษรย่อ “ท.๓” และปักชื่อ - นามสกุล ไว้ใต้อักษรย่อ ท.๓ ด้วยไหมสีน้าเงิน
กางเกง เป็นกางเกงสีกากี ขาสั้นถึงกลางสะบ้าหรือเหนือกึ่งกลางสะบ้าเข่าไม่เกิน ๕
ซ.ม. มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ๆ ละ ๑ กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง ปลายขาพับเข้าข้างใน
กว้าง ๕ ซ.ม. ผ่าส่วนหน้าติดซิปหรือกระดุมขนาดย่อมซ่อนไว้ข้างใน เวลาสวมให้กางเกงทับ
ชายเสื้อให้เรียบร้อย
เข็มขัด สีน้าตาล ส่วนกว้าง ๓-๔ ซ.ม. ตามส่วนขนาดตัวนักเรียนหัวเข็มขัดเป็นโลหะ
สีทองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนชนิดหัวกลัดมีปลอก ๑ ปลอก โดยอนุโลมให้ใช้หัวเข็มขัดลูกเสือ
แทนได้

(6)
รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น สีน้าตาล มีสายผูก และผูกให้เรียบร้อย ไม่มีลวดลาย
หรือสีอื่นปน ไม่หุ้มข้อ
ถุงเท้า สีน้าตาล ไม่มีลวดลายหรือสีอื่นปน เวลาใส่ขอบบนของถุงเท้าต้องปิดข้อเท้า
กระเป๋าหนังสือ นักเรียนต้องมีกระเป๋าหนังสือ เพื่อใส่หนังสือมาโรงเรียน
ชุดพละ นักเรียนต้องสวมชุดพละ ในวันที่มีการเรียนวิชาพลศึกษา ตามรูปแบบที่
โรงเรียนกาหนด สวมรองเท้าพละสีขาว
ชุดลูกเสือ นักเรียนแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและอุปกรณ์การแต่งกายครบชุด ตามระเบียบการ
แต่งกายของลูกเสือแห่งชาติ
ชุดท้องถิ่น เป็นเสื้อพื้นเมืองตามรูปแบบที่โรงเรียนกาหนด ใส่คู่กับกางเกงนักเรียน
 เครื่องแบบนักเรียนหญิง (ป.5 - ป.6)
เสื้อ เป็นเสื้อคล้ายคอพับในตัว ใช้ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางจนเกินไป สวมศีรษะได้
สะดวก ปกด้านหลังเป็นแบบปกทหารเรือ วัดจากต้นคอลงไปไม่เกิน ๑๒ ซ.ม. ใช้ผ้าสองชิ้นเย็บ
แบบเข้าถ้า แขนยาวเพียงข้อศอก ปลายจีบประกอบด้วยผ้าสองชั้น กว้างประมาณ ๓ ซ.ม. ความ
ยาวและความกว้างของตัวเสื้อพอเหมาะกับลาตัว ไม่รัดเอว ริมขอบล่างด้านขวาติดกระเป๋าพับ
ริมประมาณ ๒ ซ.ม. สวมหูกระต่าย สีกรมท่า ผูกรอบคอเงื่อนกะลาสี สวมเสื้อทับบังทรง (ซับใน)
สีขาวหรือสีครีมอ่อน ซึ่งไม่เป็นแบบสายเดี่ยวคล้องคอ สายไขว้ เกาะอก (ไร้สาย) หรือดันทรง ที่
อกเสื้อด้านขวาให้ปักอักษรย่อ “ท.๓” และปักชื่อ-นามสกุลไว้ใต้อักษรย่อ ท.๓ ด้วยไหมสีน้าเงิน
กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่าเนื้อเกลี้ยง ทรงเอ ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นกลีบด้าน
ละ ๖ กลีบโดยกลีบออกด้านซ้ายและด้านขวาด้านละ ๓ กลีบ แต่ละกลีบลึก ๖-๑๒ ซ.ม. ขอบ
เอวอยู่เหนือสะดือ ยาวคลุมเข่าอย่างน้อย ๕ ซ.ม. ชายกระโปรงพับเข้าด้านใน ๕ ซ.ม. มีกระเป๋า
ตามแนวตะเข็บด้านขวา จานวน ๑ กระเป๋า ผ่าด้านข้างตะเข็บซ้ายติดซิปหรือกระดุมขนาดย่อม
ซ่อนไว้ข้างใน เวลาสวมให้กระโปรงทับเสื้อให้เรียบร้อย
รองเท้า ใช้รองเท้าหนังสีดาแบบหุ้มส้น ปลายเท้ามน มีสายรัด ไม่มีลวดลายหรือสี
อื่นปน ส้นสูงไม่เกิน 3 ซม.
ถุงเท้า สีขาว หรือ สีขาวพื้นดา เวลาสวมขอบบนของถุงเท้าต้องปิดข้อเท้า หาก
เป็นถุงเท้ายาวแบบที่ต้องพับ เวลาสวมให้พับถุงเท้าลงมา กว้างประมาณ ๓-๕ ซ.ม.
กระเป๋าหนังสือ นักเรียนต้องมีกระเป๋าหนังสือ เพื่อใส่หนังสือมาโรงเรียน
ชุดพละ นักเรียนต้องสวมชุดพละ ในวันที่มีการเรียนวิชาพลศึกษา ตามรูปแบบที่
โรงเรียนกาหนด สวมรองเท้าพละสีขาว
ชุดลูกเสือ นักเรียนแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและอุป กรณ์การแต่งกายครบชุ ดตาม
ระเบียบการแต่งกายของลูกเสือแห่งชาติ
ชุดท้องถิ่น เป็นเสื้อพื้นเมืองตามรูปแบบที่โรงเรียนกาหนดใส่คู่กับกระโปรงนักเรียน

(7)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 เครื่องแบบนักเรียนชาย (ม.1 - ม.3)
เสื้อ เป็นแบบเสื้อเชิ้ตคอตั้ง แขนสั้นไม่เกินข้อศอก เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย ใช้ผ้ าสี
ขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป ผ่าอกตลอด ใช้กระดุมขาวเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซ.ม. มีกระเป๋า
ติดราวนมเบื้องซ้ายขนาดพอเหมาะกับตัวเสื้อ ด้ายที่ใช้เย็บเป็นด้ายขาว อกเสื้อด้านขวาให้ปัก
อักษรย่อ “ท.๓ สก.” และปักชื่อ - นามสกุล ไว้ใต้อักษรย่อ ท.๓ ด้วยไหมสีน้าเงินและปั กจุด
แสดงระดับชั้นด้วยไหมสีน้าเงินเหนืออักษรย่อ “ท.3 สก.” ประมาณ ๐.๕ ซ.ม. ตามจานวนดังนี้
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปัก ๑ ดวง
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปัก ๒ ดวง
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปัก ๓ ดวง
กางเกง เป็นกางเกงกรมท่า ขาสั้นถึงกลางสะบ้าหรือเหนือกึ่งกลางสะบ้าเข่าไม่เกิน
๕ ซ.ม. มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างๆ ละ ๑ กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง ปลายขาพับเข้าข้างใน
กว้าง ๕ ซ.ม. ผ่าส่วนหน้าติดซิปหรือกระดุมขนาดย่อมซ่อนไว้ข้างใน เวลาสวมให้กางเกงทับ
ชายเสื้อให้เรียบร้อย
เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีดา ขนาดกว้าง ๓-๔ ซ.ม. ความยาวตามส่วนขนาดตัว
นักเรียน หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงินรูปสีเ่ หลี่ยมผืนผ้า มุมมน มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัดจานวน ๑
ปลอก เข็มขัดนี้ใช้สอดเข้าไปในหูกางเกง การสวมห้ามกลับด้านในออก
รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น สีดา มีสายผูก และผูกให้เรียบร้อย ไม่มีลวดลาย
หรือสีอื่นปน ไม่หุ้มข้อ
ถุงเท้า สีขาว ไม่มีลวดลายหรือสีอื่นปน เวลาใส่ขอบบนของถุงเท้าต้องปิดข้อเท้า
กระเป๋าหนังสือ นักเรียนต้องมีกระเป๋าหนังสือ เพื่อใส่หนังสือมาโรงเรียน
ชุดพละ นักเรียนต้องสวมชุดพละ ในวันที่มีการเรียนวิชาพลศึกษา ตามรูปแบบที่
โรงเรียนกาหนด สวมรองเท้าพละสีขาว
ชุดลูกเสือ นักเรียนแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและอุปกรณ์การแต่งกายครบชุด ตาม
ระเบียบการแต่งกายของลูกเสือแห่งชาติ
ชุดท้องถิ่น เป็นเสื้อพื้นเมืองตามรูปแบบที่โรงเรียนกาหนด ใส่คู่กับกางเกงนักเรียน
 เครื่องแบบนักเรียนหญิง (ม.1 – ม.3)
เสื้อ ใช้ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บ างจนเกิน ไป เป็น เสื้อคล้ายคอพับ ในตัว สวมศีรษะได้
สะดวก ปกด้านหลังเป็นแบบปกทหารเรือ วัดจากต้นคอลงไปไม่เกิน ๑๒ ซ.ม. ใช้ผ้าสองชิ้นเย็บ
แบบเข้าถ้า แขนยาวเพียงข้อศอก ปลายจีบประกอบด้วยผ้าสองชั้น กว้างประมาณ ๓ ซ.ม.
ความยาวและความกว้างของตัวเสื้อให้พอเหมาะกับลาตัว ไม่รัดเอว ริมขอบล่างด้านขวาติด
กระเป๋าพับริมประมาณ ๒ ซ.ม. มีไขว้หูกระต่าย ใช้ผ้าสีกรมท่า ผูกรอบคอเงื่อนกะลาสี สวมเสื้อ
ทับบังทรง (ซับใน) สีขาวหรือสีครีมอ่อน ซึ่งไม่ ใช่สายเดี่ยวคล้องคอ สายไขว้ เกาะอก (ไร้สาย)
หรือดันทรง ที่อกเสื้อด้านขวาให้ปักอักษรย่อ “ท.๓ สก.” และปักชื่อ - นามสกุลไว้ใต้อักษรย่อ
ท.๓ ด้วยไหมสีน้าเงินและปักจุดแสดงระดับชั้นด้วยไหมสีน้าเงิน เหนืออักษรย่อ “ท.๓ สก.”

(8)
ประมาณ ๐.๕ ซ.ม. ตามจานวนดังนี้
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปัก ๑ ดวง
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปัก ๒ ดวง
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปัก ๓ ดวง
กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่าเนื้อเกลี้ยง ทรงเอ ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นกลีบด้าน
ละ ๖ กลีบโดยกลีบออกด้านซ้ายและด้านขวาด้านละ ๓ กลีบ แต่ละกลีบลึก ๖-๑๒ ซ.ม. ขอบ
เอวอยู่เหนือสะดือ ยาวคลุม เข่าอย่างน้อย ๕ ซ.ม. ชายกระโปรงพับ เข้าด้านใน ๕ ซ.ม. มี
กระเป๋าตามแนวตะเข็บด้านขวา จานวน ๑ กระเป๋า ผ่าด้านข้างตะเข็บซ้ายติดซิปหรือกระดุม
ขนาดย่อมซ่อนไว้ข้างใน เวลาสวมให้กระโปรงทับเสื้อให้เรียบร้อย
รองเท้า ใช้รองเท้าหนังสีดาแบบหุ้มส้น ปลายเท้ามน มีสายรัด ไม่มีลวดลายหรือสี
อื่นปน ส้นสูงไม่เกิน 3 ซม.
ถุงเท้า สีขาว หรือ สีขาวพื้นดา เวลาสวมขอบบนของถุงเท้าต้องปิดข้อเท้า หากเป็น
ถุงเท้ายาวแบบที่ต้องพับ เวลาสวมให้พับถุงเท้าลงมา กว้างประมาณ ๓-๕ ซ.ม.
กระเป๋าหนังสือ นักเรียนต้องมีกระเป๋าหนังสือ เพื่อใส่หนังสือมาโรงเรียน
ชุดพละ นักเรียนต้องสวมชุดพละ ในวันที่มีการเรียนวิชาพลศึกษา ตามรูปแบบที่
โรงเรียนกาหนด สวมรองเท้าพละสีขาว
ชุดลูกเสือ นักเรียนแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและอุปกรณ์การแต่งกายครบชุด ตาม
ระเบียบการแต่งกายของลูกเสือแห่งชาติ
ชุดท้องถิ่น เป็นเสื้อพื้นเมืองตามรูปแบบที่โรงเรียนกาหนดใส่คู่กับกระโปรงนักเรียน

 การแต่งกายของนักเรียนทีน่ ับถือศาสนาอิสลาม (ป.1 - ม.3)
(นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม อาจเลือกแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามรูปแบบของนักเรียนที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม หรือ เลือกแต่งกายในรูปแบบปกติทั่วไปตามที่สถานศึกษากาหนดได้ตามความสมัคร
ใจ)
 นักเรียนชาย (ป.1 - ม.3)
เสื้อ เป็นแบบเสื้อเชิ้ตคอตั้ง แขนสั้นไม่เกินข้อศอก เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย ใช้ผ้าสี
ขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป ผ่าอกตลอด ใช้กระดุมขาวเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซ.ม. มีกระเป๋า
ติดราวนมเบื้องซ้ายขนาดพอเหมาะกับตัวเสื้อ ด้ายที่ใช้เย็บเป็นด้ายขาว ที่อกเสื้อด้านขวาให้ปัก
อักษรย่อ “ท.๓ สก.” และปักชื่อ-นามสกุล ไว้ใต้อักษรย่อ ท.๓ ด้วยไหมสีน้าเงิน และปักจุด
แสดงระดับชั้น ด้วยไหมสีน้าเงิน เหนืออักษรย่อ “ท.3 สก.” ประมาณ ๐.๕ ซ.ม. ตามจานวน
ดังนี้
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปัก ๑ ดวง
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปัก ๒ ดวง
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปัก ๓ ดวง

(9)
กางเกง เป็นกางเกงกรมท่า ขายาวถึงระดับตาตุ่ม มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างๆ
ละ ๑ กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง ปลายขาพับเข้าข้างในกว้าง ๕ ซ.ม. ผ่าส่วนหน้าติดซิปหรือ
กระดุมขนาดย่อมซ่อนไว้ข้างใน เวลาสวมให้กางเกงทับชายเสื้อให้เรียบร้อย
เข็มขัด ใช้เข็ม ขัด หนังสีดา ขนาดกว้าง ๓-๔ ซ.ม. ความยาวตามส่วนขนาดตัว
นักเรียน หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มุมมน มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัดจานวน ๑
ปลอก เข็มขัดนี้ใช้สอดเข้าไปในหูกางเกง การสวมห้ามกลับด้านในออก
รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น สีดา มีสายผูก และผูกให้เรียบร้อย ไม่มีลวดลาย
หรือสีอื่นปน ไม่หุ้มข้อ
ถุงเท้า สีขาว ไม่มีลวดลายหรือสีอื่นปน เวลาใส่ขอบบนของถุงเท้าต้องปิดข้อเท้า
กระเป๋าหนังสือ นักเรียนต้องมีกระเป๋าหนังสือ เพื่อใส่หนังสือมาโรงเรียน
ชุดพละ นักเรียนต้องสวมชุดพละ ในวันที่มีการเรียนวิชาพลศึกษา ตามรูปแบบที่
โรงเรียนกาหนด สวมรองเท้าพละสีขาว
ชุดลูกเสือ นักเรียนแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและอุปกรณ์การแต่งกายครบชุด ตาม
ระเบียบการแต่งกายของลูกเสือแห่งชาติ
ชุดท้องถิ่น เป็นเสื้อพื้นเมืองตามรูปแบบที่โรงเรียนกาหนด ใส่คู่กับกางเกงนักเรียน
 นักเรียนหญิง (ป.1 - ม.3)
เสื้อ ใช้ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางจนเกินไป เป็นเสื้อคอปกบัว ผ่าด้านหน้าตลอด แขนยาว
ปลายแขนจีบรูดมีสาบกว้างไม่เกิน 5 ซ.ม. ตัวเสื้อยาวคลุมสะโพก ไม่รัดรูด สวมเสื้อทั บบังทรง
(ซับใน) สีขาวหรือสีครีมอ่อน ซึ่งไม่เป็นแบบสายเดี่ยวคล้องคอ สายไขว้ เกาะอก(ไร้สาย) หรือดัน
ทรง ไม่ต้องปักชื่อ หรืออักษรย่อใดๆ บนเสื้อ
ผ้าคลุมศีรษะ ใช้ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ความยาวด้านละ 100
- 120 ซ.ม. ขณะสวมใส่เย็บติดตลอดตั้ งแต่ใต้คางจนถึงปลายมุมผ้า หรืออาจใช้ผ้าคลุม ศีรษะ
แบบสาเร็จรูปก็ได้ แต่ต้องใช้สีผ้าและลักษณะตามรูปแบบที่โรงเรียนกาหนด
 การปักชื่อและอักษรย่อให้ปักบนผ้าคลุมศีรษะ บริเวณอกด้านขวา ดังนี้
ระดับประถมศึกษา ปักอักษรย่อ “ท.๓” และปักชื่อ-นามสกุลไว้ใต้อักษรย่อ ท.๓
ด้วยไหมสีน้าเงิน
ระดับมัธยมศึกษา ปักอักษรย่อ “ท.๓ สก.” และปักชื่อ - นามสกุล ไว้ใต้อักษรย่อ
ท.๓ ด้วยไหมสีน้าเงิน และให้ปักจุดแสดงระดับชั้น ด้วยไหมสีน้าเงิน เหนืออักษรย่อ “ท.3 สก.”
ประมาณ ๐.๕ ซ.ม. ตามจานวนดังนี้
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปัก ๑ ดวง
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปัก ๒ ดวง
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปัก ๓ ดวง

(10)
กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่าเนื้อเกลี้ยง ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นกลีบด้านละ ๖
กลีบโดยกลีบออกด้านซ้ายและด้านขวาด้านละ ๓ กลีบ แต่ละกลีบลึก ๖-๑๒ ซ.ม. ขอบเอวอยู่
เหนือสะดือ ยาวคลุมข้อเท้า ชายกระโปรงพับเข้าด้านใน ๕ ซ.ม. มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บ
ด้านขวา จานวน ๑ กระเป๋า ผ่าด้านข้างตะเข็บซ้ายติดซิปหรือกระดุมขนาดย่อมซ่อนไว้ข้างใน
เวลาสวมให้เสื้อทับกระโปรง
รองเท้า ใช้รองเท้าหนังสีดาแบบหุ้มส้น ปลายเท้ามน มีสายรัด ไม่มีลวดลายหรือสี
อื่นปน ส้นสูงไม่เกิน 3 ซม.
ถุงเท้า สีขาว หรือ สีขาวพื้นดา เวลาสวมขอบบนของถุงเท้าต้องปิดข้อเท้า หาก
เป็นถุงเท้ายาวแบบที่ต้องพับ เวลาสวมให้พับถุงเท้าลงมา กว้างประมาณ ๓-๕ ซ.ม.
กระเป๋าหนังสือ นักเรียนต้องมีกระเป๋าหนังสือ เพื่อใส่หนังสือมาโรงเรียน
ชุดพละ นักเรียนต้องสวมชุดพละ ในวันที่มีการเรียนวิชาพลศึกษา ตามรูปแบบที่
โรงเรียนกาหนด สวมรองเท้าพละสีขาว
ชุดลูกเสือ นักเรียนแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและอุปกรณ์การแต่งกายครบชุด ตาม
ระเบียบการแต่งกายของลูกเสือแห่งชาติ
ชุดท้องถิ่น เป็นเสื้อพื้นเมืองตามรูปแบบที่โรงเรียนกาหนดใส่คู่กับกระโปรงนักเรียน

ทรงผมของนักเรียน
 นักเรียนชาย
ระดับอนุบาล
ตัดทรงนักเรียน
ระดับประถมศึกษา ตัดทรงนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ตัดรองทรงสูง เบอร์ 1
 นักเรียนหญิง
นักเรียนหญิงระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็
ได้ แต่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
- กรณีไว้ผมสั้น ความยาวผมเลยติ่งหูล งมาไม่เกิน ๒ ซม. ไม่ดัดผม ซอยผม หรือ
สไลด์ผม ไม่โกรกผม ไม่ทาสีผม ไม่ติดเครื่องประดับทุกชนิด
- กรณีไว้ผมยาว ความยาวผมเมื่อปล่อยผมต้องไม่เกินระดับรักแร้ และให้มัดรวบไว้
ด้านหลังผูกด้วยยางสีดา พร้อมผูกโบว์เดียวกับกระโปรงหรือสีกรมท่า ห้ามใช้โบว์สาเร็จรูป ห้ามใช้
สายรัดผ้าหรือกามะหยี่ทุกสี หรือยางสีอื่น หากจาเป็นต้องใช้กิ๊บต้องเป็นสีดาขนาดเล็กเท่านั้น ไม่
ดัดผม ซอยผม หรือสไลด์ผม ไม่ไว้ผมหน้าม้า ไม่โกรกผม ไม่ทาสีผม ไม่ติดเครื่องประดับทุกชนิด
 นักเรียนต้องห้ามปฏิบตั ติ น ดังนี้
(1) ดัดผม ซอยผม
(2) ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม
(3) ไว้หนวดหรือเครา

(3) ไว้หนวดหรือเครา

(11)

(4) การกระทาอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรง
ผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย

เครื่องประดับ
ห้ามนักเรียนใช้เครื่องประดับตกแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือร่างกายมาโรงเรียน
ยกเว้นนาฬิกาข้อมือที่มีลวดลายสุภาพ และห้ามตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องสาอางหรือสิ่งปลอม
เพื่อการเสริมความงาม สาหรับนักเรียนหญิง อนุญาตให้เจาะหูที่ติ่งหูได้ข้างละ 1 แห่งและใช้
ก้านเสียบป้องกันการอุดตันของใบหู

เครื่องมือสื่อสาร
ห้ า มนั ก เรี ย นน าเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารทุ ก ชนิ ด มาในโรงเรี ย น หากมี ค วามจ าเป็ น ให้
ผู้ปกครองทาหนังสือขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสถานศึกษา และให้ฝากไว้ที่ครูที่ประจา
ชั้นเป็นลาดับแรก หรือครูในสายชั้นที่นักเรียนศึกษาอยู่เป็นลาดับถัดไปก่อนเข้าห้องเรียน

การมาโรงเรียน
 นักเรียนต้องมาโรงเรียนให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ ก่อนเวลา 07.50 น. หากมา
เลยกาหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่ามาสาย และต้องปฏิบัติดังนี้
 กรณีมาสายไม่ทันเข้าแถว ให้นักเรียนเข้าแถวในกลุ่มผู้มาสาย แล้วทากิจกรรมร้อง
เพลงชาติ สวดมนต์ กล่าวคาปฏิญาณตน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีภายใต้การกากับดูแล
ของครูเวรประจาวัน
 กรณีมาสายไม่ทันเข้าห้องเรียน ให้รายงานตัวต่อคณะกรรมการ เพื่อขอบัตรเข้าชั้น
เรียนและทาบันทึกการมาสาย โดยนักเรียนที่มาสายจะถูกดาเนินการดังนี้
มาสายครั้งที่ 1 ว่ากล่าวตักเตือน ลงชื่อรับทราบ
มาสายครั้งที่ 2 ทากิจกรรมพัฒนาโรงเรียน
มาสายครั้งที่ 3 พิจารณาโทษตามสถานโทษ
มาสายครั้งที่ 4 แจ้งผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
มาสายครั้งที่ 5 เป็นต้นไป เชิญผู้ปกครองเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา
 การลาและการขออนุญาต
ถ้านักเรียนมีเหตุจาเป็น ไม่สามารถมาโรงเรียนได้ ต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบทันที
ที่สามารถกระทาได้และส่งใบลาต่อครู ที่ปรึก ษาโดย กรณีลากิ จ ให้ส่งใบลาล่วงหน้ า ตาม
รูปแบบที่โรงเรียนกาหนด กรณีลาป่วยให้ส่งใบลาในวันแรกที่มาโรงเรียนได้ตามรูปแบบที่
โรงเรียนกาหนด

(12)
 กรณีนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันโดยไม่ทราบสาเหตุ
ครูที่ปรึกษาจะดาเนินการดังนี้
(1) ครั้งที่ ๑ กรณีขาดเรียนติดต่อกัน ๓ วัน ดาเนินการติดต่อผู้ปกครองเพื่อตักเตือนนักเรียน
(2) ครั้งที่ ๒ กรณีขาดเรียนติดต่อกัน ๕ วัน ดาเนินการเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อปรึกษาหารือ
(3) ครั้งที่ ๓ กรณีขาดเรียนติดต่อกัน ๗ วัน และผู้ปกครองมิได้แจ้งสาเหตุให้โรงเรียนทราบ
หรือขาดเรียนบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุอันควร นักเรียนอาจได้รับการพิจารณาโทษตามสถานโทษ
(4) กรณีขาดเรียนไม่ติดต่อกัน แต่บ่อยครั้ง ดาเนินการเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อปรึกษาหารือ
การขออนุญาต
 กรณีนักเรียนขออนุญาตแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ให้นักเรียนแจ้ง
ขออนุญาตที่คณะกรรมการสายชั้นก่อนเข้าเรียน
 การขออนุญ าตมาปฏิบัติห น้าที่ใ นเวลาเรี ย น ให้นักเรียนกรอกใบคาร้องตามแบบที่
โรงเรี ย นก าหนดโดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากครู ที่ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะกิ จ กรรมเสนอต่ อ
คณะกรรมการสายชั้น เพื่อพิจารณาและเสนอผ่านหัวหน้าสายชั้น เพื่อขออนุมัติต่อผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาตามลาดับก่อนการปฏิบัติหน้าที่
 การขออนุญาตไปห้องพยาบาล ให้นักเรียนกรอกใบคาร้องในการเข้าห้องพยาบาลต่อครูที่
ปรึกษาหรือครูประจาวิชาที่นักเรียนกาลังเรียนอยู่ในขณะนั้น แล้วนาไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ห้อง
พยาบาล เมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจึงจะสามารถนอนพักในห้องพยาบาลได้ และ
เมื่อนักเรียนจะกลับเข้าห้องเรียนต้องดาเนินการกรอกใบ คาร้องขอเข้าห้องเรียนยื่น ต่อครู
ประจาวิชา เมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจึงสามารถเข้าเรียนได้
กรณีนักเรียนที่เจ็บป่วยและจาเป็นต้องกลับบ้าน ให้นักเรียนกรอกใบคาร้องแล้วยื่น
ต่อคณะกรรมการสายชั้นเพื่อพิจารณาและเสนอผ่านหัวหน้าสายชั้นเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาตามลาดับก่อนกลับบ้าน
 การออกนอกบริเวณโรงเรียน ให้ผู้ปกครองเป็นผู้ขออนุญาตตามรูปแบบที่โรงเรียนกาหนด
แล้วนามายื่นต่อคณะกรรมการสายชั้นเพื่อพิจารณาและเสนอผ่านหัวหน้าสายชั้นและขออนุมัติ
ต่อผู้บริหารสถานศึกษาตามลาดับก่อนออกนอกบริเวณโรงเรียน
กรณี ผู้ ป กครองมาขอรั บ นั ก เรี ย นในเวลาเรี ย น ให้ ผู้ ป กครองกรอกใบค าร้ อ งต่ อ
คณะกรรมการสายชั้น เพื่อพิจารณาและเสนอผ่านหัวหน้าสายชั้น เพื่อขออนุมัติต่อผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาตามลาดับก่อนรับนักเรียนกลับ
สาหรับนักเรียนที่ ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนทุกกรณี เมื่อกลับเข้ามาใน
บริเวณโรงเรียนของวันเดียวกัน ต้องกรอกใบคาร้องขอเข้าห้องเรียนแล้วนามายื่นต่อครูประจา
วิชา เมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจึงสามารถเข้าเรียนได้
 การขออนุญาตออกนอกห้องเรียน ให้นักเรียนขออนุญาตต่อครูผู้สอนเป็นครั้งคราวไป กรณี
ครูผู้สอนไม่อยู่ในห้องให้ขออนุญาตจากนักเรียนที่เป็นหัวหน้าห้องที่ตนเองเรียนอยู่

(13)
 การเปลี่ยนห้องเรียน ให้นักเรียนเข้าแถวเรียงตามลาดับความสูงจากมากไปน้อย แล้วเดิน
แถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดังหรือเล่นกัน และให้กระทาด้วยความรวดเร็ว
 ห้ามนักเรียนขึ้นบนอาคารเรียน ในช่วงก่อนเข้าเรียน พักกลางวัน หลังเลิกเรียน เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากครูให้สามารถขึ้นมาทากิจกรรมต่างๆ ได้
ความผิด / สถานโทษ
 การลงโทษ ให้เป็นไปเพื่อการอบรมสั่งสอน โดยกาหนดสถานโทษเป็น ๔ สถาน ได้แก่
(1) ว่ากล่าวตักเตือน
(2) ทาทัณฑ์บน
(3) ตัดคะแนนความประพฤติ
(4) ทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ห้ามลงโทษนักเรียนด้วยวิธีการรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความ
โกรธ ความพยาบาท โดยให้คานึงอายุของนักเรียนและความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการ
ลงโทษ
การลงโทษทุกกรณี ให้ครูผู้ลงโทษ แจ้งเหตุของการถูกลงโทษ สถานโทษให้กับครูที่
ปรึ ก ษาของนั ก เรี ย นและนัก เรี ย นที่ ก ระท าผิ ด เพื่ อ รั บ ทราบ พร้ อ มกั บ บั น ทึ ก ในสมุ ด บัน ทึ ก
พฤติกรรมนักเรียนเพื่อเป็นหลักฐาน

 ความผิดสถานเบา
(1) การแต่งกายผิดระเบียบ รวมถึงทรงผมของนักเรียน
(2) หลีกเลี่ยงการเข้าเรียนตามชั่วโมงเรียน การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
(3) ไม่รักษาความสะอาดของเครื่องแต่งกาย ร่างกาย ห้องเรียน บริเวณโรงเรียนโดยไม่มีเหตุอันควร
(4) มาโรงเรียนสายโดยไม่มีเหตุอันควร
(5) ส่งเสียงดังอึกทึกบนอาคารเรียน
(6) เล่นเกม กีฬาต่างๆ บนอาคารเรียน
(7) ปกปิดความลับ ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการกระทาผิดของตนเองและ/หรือผู้อื่น
(8) ไม่นากระเป๋านักเรียน หรือหนังสือเรียน หรืออุปกรณ์การเรียนมาโรงเรียน
(9) แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพทั้งในและ/หรือนอกโรงเรียน
(10) ขัดคาสั่ง ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของครูที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และการกากับ
ดูแลการร่วมกิจกรรม การควบคุมความประพฤติของนักเรียน
(11) ไม่ให้ความร่วมมือต่อส่วนรวม
(12) ใส่รองเท้าขึ้นบนอาคารเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครู
(13) ความผิดอื่นๆ ที่ผู้บริหารสถานศึกษาหรือคณะกรรมการวินิจฉัยว่า เป็นความผิดสถานเบา

(14)
 ความผิดสถานกลาง
(1) สูบบุหรี่หรือมีไว้ในครอบครอง
(2) ปีนรั้ว ไม่เข้า-ออกตามประตูที่โรงเรียนกาหนด
(3) หนีออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครู
(4) ทาลายสาธารณสมบัติ
(5) ขีดเขียนข้อความ รูปภาพ หรือสิ่งใดๆ ลงบนฝาผนัง วัสดุครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ
ของโรงเรียน
(6) ประพฤติตนส่อไปในทางชู้สาว
(7) แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพต่อครู
(8) ข่มขู่ กรรโชก ทะเลาะวิวาทกับนักเรียนในโรงเรียน
(9) รวมกลุ่มสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
(10) เที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน หรือเข้าไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
(11) แต่งกายฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียนโดยเจตนา
(12) เล่นการพนัน
(13) ขาดเรียนติดต่อกันเกิน 3 วันโดยไม่มีเหตุอันควร
(14) ความผิดที่เกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร เครื่องประดับ และของมีค่าต่าง ๆ
(15) ความผิดที่กาหนดให้เป็นความผิดสถานเบา แต่เกิดขึ้นเป็นประจา
(16) ความผิดอื่นที่ผู้บริหารสถานศึกษาหรือคณะกรรมการวินิจฉัยว่าเป็นความผิดสถานกลาง
 ความผิดสถานรุนแรง
(1) นาสื่อลามกอนาจารเข้ามาในโรงเรียน
(2) ทาร้ายร่างกายผู้อื่นหรือแสดงตนอันได้ชื่อว่าเป็นอันธพาล
(3) ขโมย ยักยอก กรรโชกทรัพย์ของผู้อื่น
(4) มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด ซื้อ จาหน่าย แลกเปลี่ยน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งเสพติด สิ่งมึนเมา หรือมีไว้ในครอบครอง
(5) แสดงกิริยาวาจากระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ดูหมิ่น ทาร้ายร่างกายต่อครู
(6) เตรียมการทะเลาะวิวาท ก่อการทะเลาะวิวาท ยุยงส่งเสริมให้เกิดการทะเลาะวิวาทเป็น
พวกเป็นหมู่
(7) เป็นนักเลงการพนัน
(8) มีอาวุธในครอบครอง พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
(9) ความผิดที่กาหนดให้เป็นความผิดสถานกลาง แต่เกิดขึ้นเป็นประจา
(10) ความผิดอื่นที่ผู้บริหารสถานศึกษาหรือคณะกรรมการวินิจฉัยว่าเป็นความผิดสถานรุนแรง

(15)
 ความผิดสถานร้ายแรง
(1) มีพฤติกรรมชู้สาว เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
(2) ลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีของกลางเป็นพยานหลักฐาน
(3) นาพาบุคคลภายนอก ยุยงส่งเสริม หรือรู้เห็น เป็นใจให้บุคคลภายนอกเข้ามาท าร้ าย
ร่างกาย หรือก่อการทะเลาะวิวาทภายในโรงเรียน
(4) กระท าการใดๆ ที่ เป็น ความผิด ทางอาญา จนถูกเจ้าหน้าที่ ต ารวจส่ง ฟ้ องศาลหรื อ
หน่วยงานอื่นที่มีอานาจหน้าที่วินิจฉัยเช่นเดียวกับศาลแล้วมีผลการวินิจฉัยว่ากระทาผิดจริงตาม
ข้อกล่าวหา มีผลให้ต้องถูกลงโทษทางอาญาแม้กรณีรอลงอาญา

การลงโทษ
 การลงโทษกรณีที่เป็นความผิดสถานเบา ให้ดาเนินการดังนี้
การกระทาผิดครั้งที่ ๑ ให้ดาเนินการว่ากล่าวตักเตือน บันทึกพฤติกรรม
การกระทาผิดครั้งที่ ๒ ให้ดาเนินการบันทึกพฤติกรรม แจ้งผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
การกระทาผิดครั้งที่ ๓ ให้ดาเนินการเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อร่วมแก้ปัญหา
การกระทาผิดครั้งที่ ๔ ให้ดาเนินการทาทัณฑ์บน
การกระทาผิดครั้งที่ ๕ เป็นต้นไป ให้ดาเนินการทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หาก
ยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมให้ได้รับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการมีวินัย
ในระดับ “ไม่ผ่าน”
 การลงโทษกรณีที่เป็นความผิดสถานกลาง ให้ดาเนินการดังนี้
การกระทาผิดครั้งที่ ๑ ให้ดาเนินการว่ากล่าวตักเตือน บันทึกพฤติกรรม แจ้งผู้ปกครองเป็น
ลายลักษณ์อักษร
การกระทาผิดครั้งที่ ๒ ให้ดาเนินการบันทึกพฤติกรรม เชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อร่วมแก้ปัญหา
การกระทาผิดครั้งที่ ๓ ให้ดาเนินการทาทัณฑ์บน
การกระทาผิดครั้งที่ ๔ เป็นต้นไป ให้ดาเนินการทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หากยัง
ไม่ป รับ เปลี่ยนพฤติกรรมเดิม ให้ได้รับ ผลการประเมิน คุณลักษณะอัน พึง ประสงค์ด้านการมีวิ นั ย
ในระดับ “ไม่ผ่าน”
* กรณีเป็นความผิดเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร เครื่องประดับ และของมีค่า ให้ครูที่ตรวจ
พบบันทึกเหตุการณ์เสนอหัวหน้าสายชั้นที่นักเรี ยนกาลังศึกษา และส่งมอบเครื่องมือสื่อสาร
เครื่องประดับ และของมีค่าเพื่อให้หัวหน้าสายชั้นเก็บรักษา โดยดาเนินการดังนี้
การกระท าผิด ครั้ง ที่ ๑ ให้ดาเนิน การว่ากล่าวตักเตือน ยึด ไว้เป็น เวลา ๗ วัน และแจ้ง
ผู้ปกครองมาติดต่อขอรับคืน
การกระทาผิดครั้งที่ ๒ ให้ดาเนินการยึดไว้เป็นเวลา ๓๐ วัน และแจ้งผู้ปกครองมาติดต่อขอรับคืน
การกระทาผิดครั้งที่ ๓ ให้ดาเนินการยึดไว้เป็นเวลา ๑๐๐ วัน และแจ้งผู้ปกครองมาติดต่อขอรับคืน

(16)
 การลงโทษกรณีที่เป็นความผิดสถานรุนแรง ให้ดาเนินการดังนี้
การกระทาผิดครั้งที่ ๑ ให้ดาเนินการบันทึกพฤติกรรม เชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อร่วมแก้ปัญหา
การกระทาผิดครั้งที่ ๒ ให้ดาเนินการทาทัณฑ์บน
การกระทาผิดครั้งที่ ๓ ให้ดาเนินการทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หากยังไม่ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเดิมให้ได้รับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการมีวินัยในระดับ “ไม่ผ่าน”
การกระทาผิดครั้งที่ ๔ ให้ดาเนินการย้ายสถานศึกษา
 การลงโทษกรณีที่เป็นความผิดสถานร้ายแรง ให้ดาเนินการดังนี้
การกระทาผิดครั้งที่ ๑ ให้ดาเนินการบันทึกพฤติกรรม เชิญผู้ปกครองมาร่วมแก้ปัญหา ทาทัณฑ์บน
การกระทาผิดครั้งที่ ๒ ให้ดาเนินการทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หากยังไม่ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเดิมให้ได้รับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการมีวินัยในระดับ “ไม่ผ่าน”
การกระทาผิดครั้งที่ ๓ ให้ดาเนินการย้ายสถานศึกษา

(17)
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน
(ตามระเบียบโรงเรียนเทศบาล 3 (วิมกุ ตายนวิทยา) ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน พ.ศ.๒๕63)
 การวัดและการประเมินผลการเรียนครอบคลุมมาตรฐานและตัวชี้วัดทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้
(๑) การวัดและการประเมินผลสาระการเรียนรู้ครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
(2) การวัดและการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(๓) การวัดและการประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน
(๔) การวัดและการประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน การวัดและการประเมินผล
การเรี ย นให้ อ ยู่ ใ นอ านาจของคณะกรรมการกลุ่ ม งานบริ ห ารวิ ช าการเห็ น ชอบ เสนอผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาแต่งตั้ง
 การวัดและการประเมินผลการเรียนให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) การวัดและการประเมินผลมาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระทั้ง ๘ กลุ่มสาระให้ระดับผล
การเรียน หรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน เป็นระบบตัวเลข ดังนี้
๑.๑ การประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัด ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด โดยใช้
ระบบตัวเลข ดังนี้
ระดับ ๒ หมายถึง ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ได้คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ระดับ ๑ หมายถึง ระดับคุณภาพ ดี
ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ – ๗๙
ระดับ ๐ หมายถึง ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
ได้คะแนนร้อยละ ๕๙ ลงมา
๑.๒ การประเมินผลการเรียนใน ๘ กลุ่มสาระ ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์ ได้รับระดับคุณภาพ
โดยใช้ระบบตัวเลข ดังนี้
ระดับผลการเรียน ๔ หมายถึง ผลการเรียนดีเยี่ยม
ได้คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ระดับผลการเรียน ๓.๕ หมายถึง ผลการเรียนดีมาก
ได้คะแนนร้อยละ ๗๕ - ๗๙
ระดับผลการเรียน ๓ หมายถึง ผลการเรียนดี
ได้คะแนนร้อยละ ๗๐ - ๗๔
ระดับผลการเรียน ๒.๕ หมายถึง ผลการเรียนค่อนข้างดี ได้คะแนนร้อยละ ๖๕ - ๖๙
ระดับผลการเรียน ๒ หมายถึง ผลการเรียนน่าพอใจ ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ – ๖๔
ระดับผลการเรียน ๑.๕ หมายถึง ผลการเรียนพอใช้
ได้คะแนนร้อยละ ๕๕ - ๕๙
ระดับผลการเรียน ๑ หมายถึง ผลการเรียนผานเกณฑ์ ได้คะแนนร้อยละ ๕๐ - ๕๔
ระดับผลการเรียน ๐ หมายถึง ผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่า ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ ๔๙
(๒) การวัดและการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี
เวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมดที่จัดกิจกรรมของแต่ละปี /ภาค และผ่าน
จุดประสงค์ของกิจกรรมที่สถานศึกษากาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจุดประสงค์กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และแจ้งผลการเรียนว่า ผ่าน/ไม่ผ่าน

(18)
(๓) การวัดและการประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ให้แจ้งผลการเรียน
เป็นคุณภาพ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ผู้เรียนจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้คณะกรรมการกลุ่มงาน
บริหารวิชาการ เป็นผู้กาหนดการผ่านเกณฑ์
(๔) การวัดและการประเมินผล การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้แจ้งผลการประเมินเป็น
คุณภาพ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ผู้เรียนจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยให้คณะกรรมการกลุ่มงาน
บริหารวิชาการเป็นผู้กาหนดเกณฑ์การประเมิน
 วิธีวัดและประเมินผลการเรียน
- ระดับประถมศึกษา
(1) การตัดสินผลการเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)
กาหนดหลักเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน ดังนี้
1.1 ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกวาร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
1.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของจานวนตัวชี้วัดทั้งหมด
1.3 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
1.๔ ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่ านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(2) การเลื่อนชั้ น หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) กาหนด
เกณฑ์การเลื่อนชั้น คือ
2.1 ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
2.๒ ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
2.๓ ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
2.๔ ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่ านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(3) การเรียนซ้าชั้น ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจานวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อ
การเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้าชั้นได้ ทั้งนี้ให้
คานึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสาคัญ
(4) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) กาหนดเกณฑ์การจบระดับ
ประถมศึกษา ดังนี้
4.๑ ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม ตามโครงสร้างเวลา
เรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
4.๒ ผู้เรียนต้องมีผ ลการประเมิน รายวิช าพื้น ฐานผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามที่
สถานศึกษากาหนด
4.๓ ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด

(19)
4.๔ ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์ การ
ประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด
4.๕ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ เ รียนและมีผ ลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ ก าร
ประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด
- ระดับมัธยมศึกษา
(1) การตัดสินผลการเรียน ในระดับมัธยมศึกษามีการตัดสินในการผ่านรายวิชากาหนดเป็น
ภาคเรี ย น การเลื่ อ นชั้ น ปี ก าหนดเป็ น ปี ก ารศึ ก ษาและการจบระดั บ ชั้ น ก า หนดเป็ น ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น หลักเกณฑ์การวัด และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อตัดสินผลการเรียนของ
ผู้เรียนในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) ให้ถือปฏิบัติดังนี้
7.๑ ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ
7.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อย
กวาร้อยละ ๘๐ ของจานวนตัวชี้วัดทั้งหมด
7.๓ ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
7.๔ ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(2) การเลื่อนชั้น ผู้เรียนจะได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกภาคเรียน และได้รับการเลื่อน
ชั้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังนี้
1.๑ รายวิชาพื้นฐาน ได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านทุกรายวิชา
1.๒ รายวิชาเพิ่มเติม ได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
1.3 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.๔ ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นได้ไม่ต่ากว่า ๑.๐๐
(3) การเรียนซ้า สถานศึกษาจะจัดให้ผู้เรียนเรียนซ้าใน ๒ กรณี คือ
- กรณีที่ ๑ เรียนซ้ารายวิชา หากผู้เรียนได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแกตัว ๒
ครั้งแล้ว ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เรียนซ้ารายวิชานั้น ทั้งนี้ให้อยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา
ในการจัดให้เรียนซ้าในช่วงใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วั นหยุด
ชั่วโมงว่างหลังเลิกเรียนภาคฤดูร้อน เป็นต้น
- กรณีที่ ๒ เรียนซ้าชั้นมี ๒ ลักษณะ คือ
 ลักษณะที่ ๑ ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ากว่า ๑.๐๐
และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
 ลักษณะที่ ๒ ผู้เรียนมีผ ลการเรียน ๐ , ร , มส เกินครึ่งหนึ่ง ของรายวิช าที่
ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น

(20)
เตรียมตัวอย่างไรกับ...
 การเตรียมความพร้อมของโรงเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

จัดเตรียมสบู่พร้อมอ่างล้างมือบริเวณประตูเข้า-ออกของโรงเรียนทุกประตู
จัดเตรียมสบู่พร้อมอ่างล้างมือบริเวณทางขึ้นอาคารเรียนทุกอาคาร
จัดเตรียมสบู่พร้อมอ่างล้างมือบริเวณทางเข้าโรงอาหาร
ติดป้ายประชาสัมพันธ์วิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน บริเวณอ่างล้างมือทุกจุด
จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์บริเวณหน้าประตูห้องเรียน ห้องสานักงาน และห้องปฏิบัติการทุกห้อง
จัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองครู นักเรียน และผู้ติดต่อราชการก่อนเข้าสู่บริเวณ
โรงเรียน
จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสารองเพื่อแจกจ่ายให้แก่ครูนักเรียนทุกคน
จัดเตรียมหน้ากากพลาสติกแบบคลุมทั้งหน้า (Face Shield) สาหรับครูทุกคน
ท าการขยายชั้ น เรี ย นเพื่ อ ลดความแออั ด ของนัก เรี ย นในห้ อ งเรี ย นและส่ ง เสริ ม มาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม
จัดหาครูเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายชั้นเรียน และเพื่อให้การดูแลนักเรียนเป็นไปอย่างทั่วถึง
จัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นั่งเรียน ให้เว้นระยะห่างระหว่างกัน 1 เมตร
จัดที่นั่งในโรงอาหาร ให้เว้นระยะห่างระหว่างกัน 1 เมตร โดยติดแผ่นป้ายแสดงจุดตาแหน่งในการ
เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างชัดเจน
ปรับเปลี่ยนตารางเวลาในการพักกลางวัน จากเดิมพักกลางวันในช่วงเวลาเดียวกันจานวน 2 ชั้น
เรียน เปลี่ยนเป็น พักกลางวันช่วงเวลาละ 1 ชั้นเรียนเพื่อลดความแออัดของนักเรียน
ทาความสะอาดอาคารสถานที่ในบริเวณโรงเรียน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนห้องต่างๆ เพื่อความสะดวก
ในการใช้บริการของนักเรียน
ติดตั้งโทรทัศน์ทุกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนทางไกล
ปรับปรุงอาคารเรียน ซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และพัดลมในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการให้พร้อม
สาหรับการใช้งาน
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 พร้อมวิธีป้องกัน
มอบหมายให้ครูทุกคนสอดแทรกความรู้เรื่อง โรคติดเชื้อ ไวรัส Covid-19 และการดูแลสุขอนามัย
ของตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติต น / มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส Covid19 ผ่านเว็บไซต์และ Facebook ของโรงเรียน
แจกคู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) ให้แก่นักเรียนและ
ผู้ปกครอง พร้อมทั้งเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติตน / มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19

(21)
 มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ของ
โรงเรียน
ครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) ผู้ปกครอง และผู้ติดต่อราชการ
ทุกคน จะต้องปฏิบัติดังนี้
1. ผ่านการวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดคัดกรอง บริเวณประตูทางเข้า -ออก โดยเจ้าหน้าที่ที่ทาง
โรงเรียนมอบหมาย
2. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือ สบู่ให้สะอาดก่อนเข้าสู่บริเวณโรงเรียน
3. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือ สบู่ให้สะอาดก่อนขึ้นอาคารเรียน
4. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือ สบู่ให้สะอาดก่อนเข้าห้องเรียน หรือติดต่อราชการ
5. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน
6. ใส่ใจ ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในการป้องกัน เฝ้าระวัง และ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19

 แนวทางการปฏิบัติตนในการมาโรงเรียนของนักเรียน
1. นักเรียนทุ กคนจะต้องผ่านการตรวจวัด อุณหภูมิร่างกาย พร้อมทั้ ง ล้างมือด้วยสบู่ห รื อ
เจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าสู่บริเวณโรงเรียน
2. นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน ยกเว้น ตอนรับ ประทาน
อาหารกลางวัน โดยเมื่อรับ ประทานอาหารเรียบร้อ ยแล้ว ให้ส วมหน้ากากอนามั ย ให้
เรียบร้อยเช่นเดิม
3. นักเรียนต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ก่อนขึ้นอาคารเรียน (ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมสบู่และ
อ่างล้างมือไว้ให้บริเวณหน้าอาคารเรียนทุกอาคารเรียบร้อยแล้ว)
4. นั ก เรี ย นจะต้ อ งท าความสะอาดมื อ ด้ ว ยเจลแอลกอฮอล์ ก่ อ นเข้ า ห้ อ งเรี ย นทุ ก ครั้ ง
(ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้บริเวณหน้าห้องเรียนทุกห้องเรียบร้อยแล้ว)
5. ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนมาให้เรียบร้อย ห้ามยืมหรือใช้ของผู้อื่น
6. นักเรียนที่มีอาการป่วย เช่น มีไข้ มีอาการไอ จาม มีน้ามูก ปวดหัว ตัวร้อน ฯลฯ ให้หยุด
เรียน และให้ผู้ปกครองพานักเรียนไปพบแพทย์โดยเร็ว พร้อมทั้งแจ้งให้ครูประจาชั้นทราบ
ด้วย
ขอให้ทุกคนปฏิบัติตนตามแนวทางข้างต้นนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อสุขอนามัยที่ดีของ
ท่านและผู้อื่น หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่อาจปฏิบัติตนตามแนวทางข้างต้นนี้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ทาง
โรงเรียนจะไม่อนุญาตให้ท่านเข้าสู่บริเวณโรงเรียนโดยเด็ดขาด

ขอขอบคุณทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

(22)
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19
ชั้น

วันที่มาเรียน

เวลามา

เวลากลับ

อนุบาลปีที่ 1

จันทร์ - ศุกร์

ก่อน 07.50 น.

12.00 น.

อนุบาลปีที่ 2

จันทร์ - ศุกร์

ก่อน 07.50 น.

12.30 น.

อนุบาลปีที่ 3

จันทร์ - ศุกร์

ก่อน 07.50 น.

13.00 น.

ประถมศึกษาปีที่ 1

จันทร์ - ศุกร์

ก่อน 07.50 น.

15.40 น.

ประถมศึกษาปีที่ 2

จันทร์ - ศุกร์

ก่อน 07.50 น.

15.40 น.

ประถมศึกษาปีที่ 3

จันทร์ - ศุกร์

ก่อน 07.50 น.

15.50 น.

ประถมศึกษาปีที่ 4

จันทร์ - ศุกร์

ก่อน 07.50 น.

15.50 น.

ประถมศึกษาปีที่ 5

จันทร์ - ศุกร์

ก่อน 07.50 น.

16.00 น.

ประถมศึกษาปีที่ 6

จันทร์ - ศุกร์

ก่อน 07.50 น.

16.00 น.

มัธยมศึกษาปีที่ 1

จันทร์ - ศุกร์

ก่อน 07.50 น.

16.30 น.

มัธยมศึกษาปีที่ 2

จันทร์ - ศุกร์

ก่อน 07.50 น.

16.30 น.

มัธยมศึกษาปีที่ 3

จันทร์ - ศุกร์

ก่อน 07.50 น.

16.30 น.

หมายเหตุ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส Covid-19 ตามวันและเวลาข้างต้นนี้ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง

