คู่มือนักเรียนผู้ปกครองและครู
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
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ค�ำน�ำ
"สังคมต้องการคนเก่งที่เป็นคนดี" และ "การพัฒนาที่ยั่งยืน"
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองเล่มนี้ใช้เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจ
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้
1. ระเบียบและแนวปฏิบตั ทิ นี่ กั เรียน ผูป้ กครองและผูเ้ กีย่ วข้องต้องรับทราบ
และถือปฏิบัติเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนเก่งและคนดี
2. ประวัตคิ วามเป็นมา และเกียรติประวัตขิ องโรงเรียน เพือ่ ปลูกฝังความรัก
และหวงแหนในสถาบันของการศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3. แนวทางการด�ำเนินงานที่ขับเคลื่อนสู่คุณภาพของสถานศึกษาทุกมิติ
4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองเป็นแนวทางในการมี
ส่วนร่วมเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่งที่เป็นคนดี มีทักษะทางสังคมสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน
หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคูม่ อื เล่มนีค้ งจะเป็นสือ่ กลางทีป่ ระสานสัมพันธ์ให้นกั เรียน
ครู ผู้ปกครอง และเครือข่ายต่างๆ เข้าใจตรงกันน�ำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนอย่างก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป

(นางสมร เผือกเดช)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
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สารบัญ
ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้บริหารโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
5 ภาคีเครือข่ายโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
l วิสัยทัศน์
l โครงสร้างกลุ่มบริหารงานวิชาการ
l หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
l โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเภททั่วไป
l โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษสามภาษา (MLP)
l โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
แบบเข้มข้น (ISME)
l โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (EST)
l โครงสร้างหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ศิลป์จีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
l โครงสร้างหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาษาไทย - สังคมศึกษา
l โครงสร้างหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
l โครงสร้างหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
l โครงสร้างหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (ISME)
l โครงสร้างหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (GSP)
l โครงสร้างหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)
l การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
l การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
l การวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
l งานแนะแนว
l งานห้องสมุด
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
l วิสัยทัศน์
l คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
l แนวทางการด�ำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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โครงการเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาและระดมทรัพยากร เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของนักเรียน
ประจ�ำปีการศึกษา 2563
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
งานกิจการนักเรียน
l วิสัยทัศน์
l นโยบาย
l คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
l ข้อปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
l ระเบียบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักเรียน พ.ศ. 2562
l ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เรื่องระเบียบเกี่ยวกับการน�ำ การซื้อ
หรือการสั่งอาหาร  และเครื่องดื่มจากร้านภายนอกโรงเรียนมารับประทาน/
จ�ำหน่ายในโรงเรียน พุทศักราช 2562
l ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์
สาธารณะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2562
l ระเบียบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ว่าด้วยการส่งเสริมและควบคุมความประพฤตินักเรียน
พ.ศ. 2562
l แนวปฏิบัติเกี่ยวกับธนาคารความดี
l นโยบายพิทักษ์สิทธิ์และช่วยเหลือเด็กทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
l แนวปฏิบัติส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
l กฎกระทรวง ก�ำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
l ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
l กฎกระทรวง
l งานอนามัยโรงเรียนและประกันอุบัติเหตุ
งานบริหารทั่วไป
l คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
l งานอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน
l งานประชาสัมพันธ์
l งานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
l ปฏิทินการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
l กิจกรรมคณะสี
l ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
l รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ครู อาจารย์ และบุคลากร
l ค�ำสั่งโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ที่ 354/2562
l
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ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 388 ถนนตลาดใหม่ ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ 84000 ตั้งอยู่ที่ ละติจูด 9 องศาเหนือ 8 ลิปดา 29 ฟิลิปดา ลองจิจูด 99 องศาตะวันออก
19 ลิ ป ดา 32 ฟิ ลิ ป ดา โทรศั พ ท์ 0-7728-4773, 0-7727-5861 โทรสาร 0-7728-6727 อี เ มล์
suratpit@srp.ac.th เว็บไซต์ www.srp.ac.th สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีเขตพื้นที่บริการอ�ำเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี

2. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2482 เดิมชื่อโรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี
มีนางสาวบุญคง สาระเกษตริน เป็นครูใหญ่ ขณะนั้นโรงเรียนประจ�ำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แยกออกเป็น
2 โรงเรียน คือ โรงเรียนประจ�ำจังหวัดชาย (โรงเรียนสุราษฎร์ธานี) และโรงเรียนสตรีประจ�ำจังหวัด (โรงเรียน
สตรีสุราษฎร์ธานี) โรงเรียนสตรีประจ�ำจังหวัดมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จนโรงเรียนไม่สามารถรองรับจ�ำนวน
นักเรียนตามความต้องการของผู้ปกครองที่จะน�ำบุตรหลานมาเรียนได้ เนื่องจากอาคารสถานที่มีน้อย ต่อมา
ในปี พ.ศ.2510 กรมสามัญศึกษาได้อนุญาตให้โรงเรียนสุราษฎร์ธานีย้ายไปอยู่สถานที่แห่งใหม่ และได้มอบ
สถานที่เดิมของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ติดกันให้แก่โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานีได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา” เมื่อวันที่
5 ตุลาคม พ.ศ. 2521 เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาในรูปแบบสหศึกษา โดยใช้ตราสัญลักษณ์
ประจ�ำโรงเรียน แทนเป็นเส้นวงกลม 2 วง ล้อมรอบองค์พระอวโลกิเตศวร

ตราสัญลักษณ์ประจ�ำโรงเรียน

ใช้เครื่องหมายเป็นเส้นวงกลม 2 วง ล้อมรอบองค์พระอวโลกิเตศวร
ความหมาย		 เปรียบเสมือนชีวิตและการศึกษาที่จะต้องเป็นคู่กันไป โดยมีสายใยเชื่อมโยงไปสู่ศาสนา
				 ที่ให้คุณธรรม และจริยธรรมแก่ชีวิต
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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ปรัชญาโรงเรียน (School Philosophy)
สุทธิ ปัญญา เมตตา ขันติ (Pure Wise Generous and Patient)
ความหมาย
สุทธิ หมายถึง
การมีจิตใจสะอาด บริสุทธิ์ ไม่ด่างพร้อย ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ กฎเกณฑ์ และ
ระเบียบแบบแผนของสังคม
ปัญญา หมายถึง
ความฉลาดอันเกิดจากการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา
เมตตา หมายถึง
การมอบความรักและความปรารถนาดีให้ผู้อื่นมีความสุข
ขันติ หมายถึง
การมีความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พอใจ

ค�ำขวัญโรงเรียน (School Slogan)
ประพฤติดี มีน�้ำใจ ใฝ่การเรียน เพียรท�ำประโยชน์
(Good Behavior Active Caring Lifelong Learning and Co-operation)

สีประจ�ำโรงเรียน
ความหมาย

น�้ำเงิน-เหลือง
น�้ำเงิน หมายถึง
สีสัญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์
เหลือง หมายถึง
สีสัญลักษณ์แทนพระพุทธศาสนา

วิสัยทัศน์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
รักศักดิ์ศรี บุคลิกดี มีสัมมาคารวะ

3. ข้อมูลบุคลากร

3.1 ข้อมูลด้านการบริหาร
1. ผู้บริหารโรงเรียน
นางสมร เผือกเดช
วุฒิการศึกษาสูงสุด
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ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

2. ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน จ�ำนวน 3 คน
1) นายวิเศษ วรรณศรี
ต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
2) นายไพศาล ชนีมาส
ต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด
คม. (การบริหารการศึกษา)
3) นายประหยัด ไทยเสน
ต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
3.2 ข้อมูลบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2562)
จ�ำนวนบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน จ�ำแนกตามเพศ ระดับวุฒิการศึกษาสูงสุด
ประเภทบุคลาการ

จ�ำนวน
(คน)

เพศ
ชาย

หญิง

ระดับวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญา ปริญญา ปริญญา ต�่ำกว่า
เอก
โท
ตรี ปริญญาตรี

1. ฝ่ายบริหาร							
    1.1 ผู้อ�ำนวยการ
1
1
1
    1.2 รองผู้อ�ำนวยการ
3
3
3
2. ฝ่ายปฏิบัติการสอน							
2.1 วิทยาศาสตร์
28
9
19
2
18
8
    2.2 คณิตศาสตร์
22
4
18
14
8
    2.3 ภาษาไทย
14
1
13
5
9
    2.4 สังคมฯ
15
2
13
7
8
    2.5 ภาษาต่างประเทศ 23
2
20
5
18
    2.6 ศิลปะ
7
2
5
7
    2.7 สุขศึกษาฯ
8
3
5
3
5
    2.8 การงานอาชีพฯ
13
4
9
5
8
    2.9 สนับสนุนการสอน 10
2
9
2
8
3. ครูอัตราจ้าง
9
3
6
9
รวมฝ่ายบริหารและ
149
32
117
2
59
88
ฝ่ายปฏิบัติการสอน
4. ลูกจ้างประจ�ำ
7
5
2
1
5. ลูกจ้างชั่วคราว
49
11
38
3
18
รวมทั้งหมด
205
48
157
3
19
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563

6
28
34

7

8
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1. งานบริหารงานวิชาการ
2. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
4. งานวัดผลและประเมินผล
5. งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน
6. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
8. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
9. งานแนะแนวการศึกษา
10. งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
     ภายในสถานศึกษา
11. งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
12. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13. งานรับนักเรียน
14. งานโรงเรียนมาตรฐานสากล

กลุ่มบริหารวิชาการ
นายภิษย์วิศักดิ์ แก้วมณี

งานบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ

ที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ

งานกิจการนักเรียน
1. งานบริหารงานกิจการนักเรียน
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
4. งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย
5. งานเครือข่ายผู้ปกครอง
6. งานอนามัยโรงเรียนและประกันอุบัติเหตุ
7. งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
8. งานกิจกรรมTo Be Number One
9. งานโรงเรียนต่อต้านสิ่งเสพติด (QAD)
10. งานโรงเรียนสุจริต
11. งานสโมสรอินเทอร์แรคท์
12. งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
13. งานสารวัตรนักเรียน
14. งานแผนงาน
15. งานส�ำนักงาน/งานสารบรรณ

1.
2.
3.
4.
5.

งานวางแผนอัตราก�ำลังและก�ำหนดต�ำแหน่ง
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
งานบ�ำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
งานพัฒนาบุคลากร
งานแผนและนโยบาย

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางอรนุตร บัวหยู่

1. งานนโยบายและแผนงาน
2. งานบริหารการเงิน
3. งานบริหารบัญชี
4. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
5. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
6. งานสวัสดิการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ
นายไพศาล ชนีมาส

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานทั่วไป
1. การด�ำเนินงานธุรการ
2. ส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการ
3. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
4. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ
5. งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
6. งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม/
กิจกรรม 5 ส
9. งานบริการสาธารณะ
10. งานประสานราชการกับหน่วยงานเขต
พื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น
11. งานส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ
12. งานประชาสัมพันธ์
13. งานโภชนาการ/คุ้มครองผู้บริโภค
14. งานกิจกรรมโรงเรียนและสัมพันธ์ชุมชน
15. งานจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายประหยัด ไทยเสน

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
นางสมร เผือกเดช

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
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4. ข้อ4.มูลข้นัอกมูเรีลยนันกเรียน

จำนวนนั
จำแนกตามระดั
ที่ 14
พฤษภาคม
2562)
1. 1.จ�ำนวนนั
กเรีกยเรีนยจ�นำแนกตามระดั
บชับ้นชัปี้น(ข้ปี อ(ข้มูอลมูณล ณ
วันวัทีน่ 14
พฤษภาคม
2562)
ช่วงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งสิ้น
2.
3.
4.

จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
183
268
166
242
198
280
547
790
172
341
186
306
161
323
519
970
1,066
1,760

รวม
(คน)
451
408
478
1,337
513
492
484
1,489
2,826

2. มีจำนวนที่มีความบกพร่องทางสายตาเรียนร่วม จำนวน 3 คน
มีจ�ำนวนที่มีความบกพร่องทางสายตาเรียนร่วม จ�ำนวน 3 คน
จำนวนนั
ง (เฉลี
่ย) 45
จ�3.ำนวนนั
กเรีกยเรีนต่ยอนต่ห้อองห้อ(เฉลี
่ย) 45
: 1: 1
อัตราส่
วนครู
อั4.ตราส่
วนครู
: นัก: เรีนักยเรีน ยเท่นาเท่
กับากั1บ: 119: 19

5. สภาพชุมชนโดยรวม
5.1 ที่ตั้ง
5.1 ที่ตั้ง
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีมีลักษณะเป็นย่านธุรกิจ ใจกลางเมือง อาชีพหลักของชุมชน คือ
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีมีลักษณะเป็นย่านธุรกิจ ใจกลางเมือง อาชีพหลักของชุมชน
ประกอบธุรกิรจกิส่จวส่นตั
วนตัว ว/ /ค้ค้าขายส่
าขายส่วนใหญ่
วนใหญ่นับนัถืบอถืศาสนาพุ
อศาสนาพุ
ประเพณี
ลปวั
ฒนธรรมท้
คือ ประกอบธุ
ทธทธประเพณี
/ศิ/ลศิปวั
ฒนธรรมท้
องถิอ่นงถิที่น่เป็ทีน่เป็ทีน่ ที่รู้ จัก
โดยทั่ว่วไปไปคืคืออประเพณี
ประเพณีชชักักพระ
พระพุพุ่ม่มผ้ผ้าป่าป่าาและสารทเดื
และสารทเดืออนสินสิบบ
รู้จักโดยทั

5. สภาพชุมชนโดยรวม

กครองส่ววนใหญ่
นใหญ่
5.25.2ผูผู้ป้ปกครองส่
กครองส่วนใหญ่
วนใหญ่จบการศึ
จบการศึ
ก ษาระดั
ญ ญาตรีอาชีอาชี
รับ ราชการ,
ผูผู้ป้ ปกครองส่
กษาระดั
บ บปริปริ
ญญาตรี
พหลัพกหลัคืกอ คืรัอบราชการ,
ธุรกิธุจรส่กิวจนส่ วนตั ว ,
เกษตรกรรม,
จ้าน่ งอืๆ่นส่ๆวนใหญ่
ส่วนใหญ่
ถือศาสนาพุ
ทธ ฐานะทางเศรษฐกิ
จ/รายได้
่ ยต่อครอบครั
ตัว,เกษตรกรรม,
รับรัจ้บางอื
นบั ถืนอับศาสนาพุ
ทธ ฐานะทางเศรษฐกิ
จ/รายได้
โดยเฉลีโย่ดยเฉลี
ต่อครอบครั
ว    ว
ต่อปี ต่450,000
บาท จ�บาท
ำนวนคนเฉลี
่ยต่อครอบครั
ว 4 คน
อปี 450,000
จำนวนคนเฉลี
่ยต่อครอบครั
ว 4 คน
5.3 โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน
โอกาสของโรงเรียน
เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับศรัทธาของผู้ปกครองและชุมชน จึงได้รับความ
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
9
ร่วมมือช่วยเหลือในทุกๆ ด้านจากผู้ปกครองและชุมชนเสมอมา
ข้อจำกัดของโรงเรียน
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5.3 โอกาสและข้อจ�ำกัดของโรงเรียน
		โอกาสของโรงเรียน
   
เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับศรัทธาของผู้ปกครองและชุมชน จึงได้รับความ
ร่วมมือช่วยเหลือในทุกๆ ด้านจากผู้ปกครองและชุมชนเสมอมา
			ข้อจ�ำกัดของโรงเรียน
โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ 12 ไร่ 3 งาน ซึ่งเป็นพื้นที่น้อยเมื่อเทียบกับจ�ำนวนนักเรียน ประมาณ
3 พันคน ท�ำให้มสี ภาพแออัด ไม่สามารถจัดสถานทีเ่ ป็นทีพ่ กั ผ่อน และหรือสถานทีอ่ อกก�ำลังกาย ขนาดใหญ่
ให้แก่ สมาชิกในโรงเรียนได้ดีเท่าที่ควร

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยาจัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตามข้อก�ำหนดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยผลการเรียนเฉลีย่ ของผูเ้ รียนแยกเป็นรายกลุม่ สาระการเรียนรู้ ทัง้ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย แสดงได้ดังตาราง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ�ำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวม
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ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ภาคเรียนที่ 2/2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ�ำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ภาคเรียนที่ 2/2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวม

ผลการสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 - 2562
ผล O-NET ม.3

คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน

รายวิชา
ปี 2561
ภาษาไทย
70.73
ภาษาอังกฤษ
38.95
คณิตศาสตร์
45.37
วิทยาศาสตร์
47.47
เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 50.63

ปี 2562
68.01
47.17
40.97
35.78
47.98

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
ปี 2561
54.42
29.45
30.04
36.10
37.50

ปี 2562
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30

เปรียบเทียบ
โรงเรียนกับ
ประเทศ
ปี 2561
16.31
9.50
15.33
11.37
13.13

เปรียบเทียบ
โรงเรียนกับ
ประเทศ
ปี 2562
12.87
13.92
14.24
5.71
11.68

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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ผลการสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 - 2562
ผล O-NET ม.3

คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน

รายวิชา
ปี 2561
ภาษาไทย
60.61
สังคมศึกษา
40.64
ภาษาอังกฤษ
43.25
คณิตศาสตร์
45.03
วิทยาศาสตร์
36.29
เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 45.16

ปี 2562
56.2
43.79
39.51
36.74
36.12
42.47

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
ปี 2561
47.31
35.16
31.41
30.72
30.51
35.02

ปี 2562
42.21
35.70
29.20
25.41
29.20
32.34

เปรียบเทียบ
โรงเรียนกับ
ประเทศ
ปี 2561
13.30
5.48
11.84
14.31
5.78
10.14

เปรียบเทียบ
โรงเรียนกับ
ประเทศ
ปี 2562
13.99
8.09
10.31
11.33
6.92
10.13

7. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1) ห้องสมุดมีขนาด 60 ตารางเมตร จ�ำนวนหนังสือในห้องสมุด 40,000 เล่ม
การสืบค้นหนังสือราชการ และการยืม-คืน ใช้ระบบใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Library
2002, E – Book ของศูนย์/GPA จ�ำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยประมาณ
1,700 คน/วัน
2)ห้อห้งปฏิ
องปฏิ
ิการทยาศาสตร์
บัตบิกัตารวิ
จำนวน 12 ห้อง
         ห้อห้งปฏิ
องปฏิ
ิการวิทวยาศาสตร์
จ�ำนวน 912ห้อห้งอง
บัตบิกัตารคอมพิ
เตอร์            จำนวน
         ห้อห้งปฏิ
องปฏิ
ิการคอมพิวเตอร์     
จ�ำนวน    9
บัตบิกัตารทางภาษา
จำนวน
2 ห้อห้งอง
         ห้องปฏิบัติการทางภาษา       
จ�ำนวน    2 ห้อง
นอาคารสถานที่ ่
8.8.ข้อข้อมูมูลลด้ด้าานอาคารสถานที

8.1
8.1 อาคารเรี
อาคารเรียยนและอาคารประกอบ
นและอาคารประกอบมีมีดดังนีังนี้ ้

ที่
1
2
3
4
5
6

จำหนวน
จำหนวน
ที่
ชื่ออาคาร
(หลัง)
(หลัง)
อาคารเรียนแบบ 318 (อาคารไมตรี)
1
7 อาคารบวรศิลป์
1
อาคารเรียนแบบ พ 420 (อาคารสันติ)
1
8 อาคารเกษตร
1
อาคารเรียนแบบ 424 ล 18 (อาคารภราดร)
1
9 อาคารประชาสัมพันธ์ (อาคารลูกรัก)
1
อาคารธำรงวิทย์
1
10 โรงพละศึกษา
1
อาคาร คสล. 324ล./55-ข
อาคารจิตต์ธานี
1
11
1
(ในเขตแผ่นดินไหว)
อาคารฝึกงาน (2 หน่วย)
1
12 โครงเหล็กคลุมสนามโรงเรียน
1
ชื่ออาคาร

8.2 โรงเรี
รายละเอี
ดการใช้
ยนสุรยาษฎร์
พิทยาอาคารสถานทีโ่ รงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมีนักเรียนจากระดับ ม.1 ถึง ม.6 จำนวน 72 ห้อง โดยจัดเป็นระบบ
เดินเรียนทั้งหมด ในขณะที่โรงเรียนมีห้องเรียนรองรับดังนี้ จำนวนห้องเรียนทั่วไป 90 ห้อง ห้องปฏิบัติการ
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6 อาคารฝึกงาน (2 หน่วย)

(ในเขตแผ่นดินไหว)
12 โครงเหล็กคลุมสนามโรงเรียน

1

1

8.2 รายละเอียดการใช้อาคารสถานทีโ่ รงเรียนสุราษฎร์พิทยา
8.2 รายละเอียดการใช้อาคารสถานที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมีนักเรียนจากระดับ ม.1 ถึง ม.6 จำนวน 72 ห้อง โดยจัดเป็นระบบ
ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมีนักเรียนจากระดับ ม.1 ถึง ม.6 จ�ำนวน 72 ห้อง โดยจัดเป็น
เดิ
น
เรี
ย
นทั
้
ง
หมด
่โรงเรียโ่ นมี
งเรีหยนรองรั
บดังนี้ บจำนวนห้
องเรียอนทั
อง ห้ห้อองงปฏิ
บัติกบารตั ิ
ระบบเดินเรียนทัง้ ในขณะที
หมด ในขณะที
รงเรีหย้อนมี
อ้ งเรียนรองรั
ดังนี้ จ�ำนวนห้
งเรี่วยไปนทั90
ว่ ไปห้90
ห้องปฏิ
และห้
องวิชอาเฉพาะ
53 ห้53
อง ห้รวมทั
้งหมด้งหมด
143 ห้143
อง และมี
จัดทำเป็
องอืนห้่นอๆงอืตามตาราง
การและห้
งวิชาเฉพาะ
อง รวมทั
ห้อง และมี
จัดนท�ห้ำเป็
่นๆ ตามตาราง
ปี สำนัก ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง อ่าง ที่ ห้อง
แบบ
ที่
อาคาร
ก่อสร้าง งาน เรียน วิชา วิชา ปฏิบัติ พักครู สมุด ประชุม น้ำ ล้าง ปัส ส้วม
อาคาร
การ เฉพาะ การ
หน้า สาวะ
1 สันติ
พ420 2521
11
4
3
2
5
2 3
2 ไมตรี
318
2520 1
9
1
4
3
1
2
6
2 2
3 ภราดร
424ล18 2524 5
2
1
10
2
3
1
5
9
4 บวรศิลป์
อ200501 2530
1
4
1
2
1
4
2
3 12
5 ธำรงวิทย์
พิเศษ 2539
36
17
4
1
2
26 54 30 86
6 เกษตรกรรม
2520
1
3
7 อุตสาหกรรม 102/27 2519
1
1
1
8 โรงพลศึกษา
2550
1
1
9 ลูกรัก
2536 1
10 จิตต์ธานี
พิเศษ 2554
6
3
324ล./55-ข
(ในเขตแผ่นดินไหว)

2560

5

24

-

-

-

1

-

2

6

5

11

10

โครงเหล็กคลุม
สนามโรงเรียน

-

2560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

-

-

12

90

2

41

12

15

3

7

38

78

48 122

11
12

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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8.3 แผนผังอาคารสถานที่และอาณาบริเวณโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

9. ทิศทางการขับเคลื่อนของโรงเรียนในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ให้บรรลุผลปีการศึกษา 2561-2564
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล                           
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ :
1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณ์ทพี่ งึ ประสงค์ และมีวถิ ชี วี ติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์การด�ำเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1   จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นแนวคิดเชิงบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ใช้การวิจัย
          และนวัตกรรมเป็นฐาน
กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ถึงพร้อมด้วยสมรรถนะสากล
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล
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เป้าหมายการด�ำเนินงาน
ด้านคุณภาพผู้เรียน
1. นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร มีผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มสูงขึ้น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติและมีทักษะการเรียนรู้ที่จ�ำเป็นส�ำหรับศตวรรษที่ 21
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตส�ำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และมีวิถีการด�ำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านระบบการเรียนรู้
สถานศึกษามีหลักสูตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญ และมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และโลก
ในศตวรรษที่ 21
ด้านระบบการบริหารจัดการ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องในศตวรรษที่ 21และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่นของ
ชุมชนและสังคม มีเครือข่ายการพัฒนาการศึกษา ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ และมี
พันธข้อตกลงความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและเข้มแข็ง
ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและมี
แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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10. กรอบกลยุทธ์ แสดงเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ ระหว่างปีการศึกษา 2562-2563
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กลยุทธ์ที่ 1

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย
บผลสัมวฤทธิ
างการเรีำยเร็นจ 8ระหว่
กลุ่มาสาระ
10. กรอบกลยุท1.ธ์โครงการยกระดั
แสดงเป้าหมายและตั
ชี้วัด์ทความส�
งปีการศึกษา 2562-2563
2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึ
กษาให้มอีคงเรีุณยภาพตามแนวทางมาตรฐานสากลอย่
างยั่งยืน ประกอบด้วย
3. โครงการห้
นพิเศษ
1. โครงการยกระดั
บผลสั
์ทางการเรี
8 กลุ่มสาระ
4. โครงการส่
งเสริมฤทธิ
มการใช้
ภาษาต่ยานงประเทศ
2. โครงการส่
งเสริมความเป็
เลิศทางวิ
5. โครงการส่
งเสริมนการเรี
ยนรูช้วาการ
ัฒนธรรมที่หลากหลาย
3. โครงการห้
อ
งเรี
ย
นพิ
เ
ศษ
6. โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ในการทำงาน
4. โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศ
7. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
5. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
8. โครงการโรงเรียนนำร่องโครงการตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
6. โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ในการท�ำงาน
9. โครงการโรงเรี
ยนมาตรฐานสากล
7. โครงการเสริ
มสร้างคุณธรรมจริ
ยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
10.
โครงการโรงเรี
ย
นที
จ
่
ัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลั
ญชาเศรษฐกิ
จพอเพียง
8. โครงการโรงเรียนน�ำร่องโครงการตามนโยบายลดเวลาเรี
ยนเพิก่มปรัเวลารู
้
11. โครงการโรงเรี
ยนจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม
9. โครงการโรงเรี
ยนมาตรฐานสากล
12. โครงการโรงเรี
นวิถีพุทธ ยนรู้ ตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
10. โครงการโรงเรี
ยนที่จัดกิจยกรรมการเรี
13. โครงการส่
เสริมกิกจษาพิ
กรรมวั
นสำคั
ญประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิน่
11. โครงการโรงเรี
ยนจัดงการศึ
เศษเรี
ยนรวม
12. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
13. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส�ำคัญประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1

นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ผ่ า นการประเมิ น ระดั บ ชาติ อ ยู่ ใ น
ระดั บ ดี และมีความสามารถ ความ
ถนั ด เฉพาะทาง สามารถแข่ งขั น ใน
ระดับชาติและนานาชาติ

1.1 ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย นในวิ ช าหลั ก
จากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
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ค่าเป้าหมาย
ปี
ปี
2562 2563

68.38
55.14
55.33
52.29
71.66
75.83
63.57
75.76

71.38
58.14
58.33
55.29
74.66
78.83
66.57
78.76

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 หน้า 12

ที่

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
1 .2 ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท างก ารศึ ก ษ าด้ าน
คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละการอ่ า น
มีคะแนนไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย (การอ่าน)
1.3 นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม
การแข่ ง ขั น ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี
1.4 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษได้รับ
รางวั ล จากการเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ใน
ระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
ต่อปี
1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ ในวิชาหลักจาก
การทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 50

ค่าเป้าหมาย
ปี
ปี
2562 2563
72.72
42.01
45.92
44.47
50.24
76.87
69.65
63.75

75.72
45.01
48.92
47.47
53.24
79.87
72.65
66.75

124

126

66

69

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563

17

uratpittaya School
ที่

2

18

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
นั ก เรี ย นสามารถเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน 2.1 จำนวนนั ก เรี ย นที่ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับ อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ ไม่ต่ำกว่า
ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ใน ร้อยละ 40 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
อัตราสูงขึ้น
2.2 จำนวนนั ก เรี ย นที่ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ
50 ต่อปี

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ค่าเป้าหมาย
ปี
ปี
2562 2563
69.38
57.14
57.33
54.29
73.66
77.83
65.57
77.76

73.38
61.14
61.33
58.29
77.66
81.83
69.57
81.76

75.72
44.01
47.92
46.47
52.24
78.87
71.65
65.75
220

79.72
48.01
51.92
50.47
56.24
82.87
75.65
69.75
230

10

15

ที่

เป้าหมาย

3

นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการใช้
ภ าษ าไท ย ภ าษ าอั งก ฤ ษ แ ล ะ
ภาษ าต่ า งประเท ศอื่ น ๆ ในการ
สื่อสารได้ดีและสามารถสอบผ่านการ
วัดระดับความสามารถทางภาษาจาก
สถาบันภาษานานาชาติ

4

นั ก เรี ย นมี ค วามคิ ด มี วิ จ ารณญาณ
ส า ม า ร ถ ป ร ะ เมิ น วิ เค ร า ะ ห์
สั ง เค ราะห์ แก้ ปั ญ ห าและก ล้ า
ตัดสินใจ อย่างมีเหตุผล

5

นั กเรีย นสามารถคิดค้น สร้างสรรค์
พั ฒ น า ชิ้ น ง า น สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์
นวัตกรรมและออกแบบผลงาน โดย
ใช้ เทคโนโลยี อ ย่ า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ปี
ปี
2562 2563
3.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม 73
74
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย อยู่ในระดับดีไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 75
3.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม 40
45
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
3.3 ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นผ่ า นเกณฑ์ ก าร 60
65
ทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษจาก
สถาบันที่ได้รับการรับรอง
3.4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม 60
65
การใช้ภาษาต่างประเทศ สามารถสื่อสาร
ได้อย่างน้อย 2 ภาษา
นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถใน 86
89
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญ หา และ
กล้าตัดสิน ใจอย่างมี เหตุผลตามหลักสูต ร
มาตรฐานสากล ในระดับดีขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 80
5.1 นั ก เรี ย นทุ ก คนมี กิ จ กรรม ผลงาน 100
100
แ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้ ที่ แ ส ด ง ถึ ง ก า ร
ประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ ที่ มี เพื่ อ สร้ า งแนวคิ ด
ใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนใหม่
5.2 นั ก เรี ย น มี ผ ลงาน ก ารป ระดิษ ฐ์ 12
13
สร้างสรรค์และออกแบบ มีความสามารถ
ในการใช้ เทคโนโลยี อ อกแบบสร้างสรรค์
งานทั้ ง ด้ า นวิ ช าการและอาชี พ มี ก าร
นำเสนอผลงานเผยแพร่ และแลกเปลี่ ย น
ผลงานระดับชาติและนานาชาติไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 14
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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ที่

เป้าหมาย

6

นั ก เรี ย น มี ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใน
ภาวการณ์ ข องโลก สามารถเรีย นรู้
และจัดการกับสภาวการณ์ที่มีความ
ซับซ้อนทั้งทางด้านเทคโนโลยี สังคม
การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
โดยยึ ด หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
ส่งเสริมความเป็นเลิศตามศักยภาพ

7

8

20

นักเรียนใฝ่ดี มีคุณธรรม และมีความ
เป็ น ไท ย ภู มิ ใจ ใน ถิ่ น ฐาน มี จิ ต
สาธารณะ และจิตใจบริการมีความ
เป็ น พ ล เมื อ ง ต า ม วั ฒ น ธ ร ร ม
ประชาธิปไตย มีทักษะการดำรงชีวิต
สามารถจั ด การและควบคุ ม การใช้
เทคโนโลยี และมีจิตสำนึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก เป็ นสมาชิกที่ เข้ม แข็ง
ข อ ง ป ร ะ ช า ค ม อ า เซี ย น แ ล ะ
ประชาคมโลก

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ปี
ปี
2562 2563
6.1 นั ก เรี ย นทุ ก คน ได้ มี ก ารแลกเปลี่ ย น 100
100
เรี ย น รู้ กั บ โร งเรี ย น เค รื อ ข่ าย MOU
ภายในประเทศ สถาบันหรือหน่วยงาน
6.2 นักเรียนทุกคนของห้องเรียนโครงการ 100
100
พิเศษทางภาษา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กั บ โรงเรี ย นเครื อ ข่ า ย MOU ภายนอก
ประเทศ
7.1 นัก เรีย นทุก คน ได้ร ับ การส่ง เสริม 100
100
ความเป็นเลิศตามศักยภาพ
7 .2 น ัก เรี ย น ได้เ ข้า ร่ว ม แ ข่ง ขัน ใน
3
4
กิจ กรรมระดับ ภาค ระดับ ประเทศ และ
ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
8.1 นักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 86 มีความ 88
89
ตระหนั ก รู้ ใ นภาวการณ์ ข องโลก ความ
หลากหลายท างเชื้ อ ชาติ วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม วิถีชีวิต
8.2 นั ก เรี ย นทุ กคน มี ค วามสามารถ 92
93
วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ทางเศรษฐศาสตร์
ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงทาง
เศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ
8.3 นักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 มีส่วน
76
79
ร่วมปฏิบัติกจิ กรรมในฐานะสมาชิกของ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นแนวคิดเชิงบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ใช้การวิจัยและ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนวันากระบวนการเรี
ี่เน้นแนวคิวยดเชิงบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ใช้การวิจัยและ
ตกรรมเป็นฐาน ยนรู้ทประกอบด้
นวัตกรรมเป็นฐาน
ประกอบด้
วย กสูตรสถานศึกษา
1. โครงการพั
ฒนาหลั
		 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ที่

เป้าหมาย

1

โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล

2

โรงเรียนจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
โด ย เน้ น ผู้ เรี ย น เป็ น ส ำคั ญ ด้ วย
กระบวนการ Active Learning โดย
นำเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ปี
ปี
2562 2563
1.1 โรงเรี ย นมี ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษ า 100
100
เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล
1.2 โรงเรียนมีหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็น 100
100
เลิศ ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพ
ตามความต้องการของผู้เรียน
1.3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดการศึกษา 85
90
ให้มีค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research
and Knowledge Formation) การสื่อสาร
และการนำเสนอ(Communication and
Presentation) และกิจกรรมสร้างสรรค์และ
บ ริ ก ารสั งคม (Global Education and
Social Service Activity)
1.4 ทุ ก กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ น ำหลัก สูต ร 85
90
สถานศึกษาไปใช้พร้อมทั้งวิจัย และพัฒนา
ห ลั ก สู ต ร โ ด ย บู ร ณ า ก า ร STEM
Education และกิจกรรม IS
2.1 ครู ทุ ก คนมี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น 90
95
ผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการ Active
Learning
2.2 ครูทุกคนมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย 90
95
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2.3 ครูทุกคนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน 90
95
การจัดการเรียนการสอน

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563

21

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 หน้า 17

uratpittaya School
ที่

เป้าหมาย

3

โรงเรียนส่งเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ควบคู่กับ การใช้ก ารวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรม

4

โรงเรียนจัดให้มีการวัดและประเมิน
ผลในรูปแบบที่หลากหลาย
โรงเรียนส่งเสริมกระบวนการนิ เทศ
ติดตามในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ

5

22

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ปี
ปี
2562 2563
3.1 ครูทุกคนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ 90
95
ควบคู่กับการใช้การวิจัยในชั้นเรียน และนำ
ผลการวิจัยมาพัฒนาผู้เรียน
3.2 ครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไม่ต่ำ 76
78
กว่าร้อยละ 80
3.3 ครู มี น วั ต กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ มี 46
48
ประสิทธิภาพและสามารถเผยแพร่สู่ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ครูทุกคนมีกระบวนการวัดและประเมินผล 90
95
ที่หลากหลาย
ครู ทุ ก คนได้ รั บ การนิ เทศติ ด ตามในการ 90
95
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 หน้า 18

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ถึงพร้อมด้วยสมรรถนะสากล
กลยุทธ์ที่ว3ย เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ถึงพร้อมด้วยสมรรถนะสากล
ประกอบด้
ประกอบด้วย 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
		 1. โครงการส่
งเสริมพัฒฒนาครู
นาครูและบุ
และบุคลากรทางการศึ
คลากรทางการศึกษา
กษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
2. โครงการพั
2. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่

เป้าหมาย

1

ครู และบุ คลากรมี ความรู้ ความสามารถ
ด้ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการ
จั ดการเรี ยนการสอนที่ เป็ นมาตรฐาน
สากล

2

ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี
ความรู้ ความสามารถในการสร้ า ง
พั ฒ น า แ ล ะ ใ ช้ สื่ อ ICT อ ย่ า ง
สร้างสรรค์

3

ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี
คุณ ธรรม จริยธรรม และมีทักษะใน
ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น สู่
มาตรฐานสากล

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ปี
ปี
2562 2563
1.1 ครูไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ใช้ภาษาต่าง- 25
27.50
ประเทศประกอบการจัดการเรียนการสอน
1.2 ครู ไ ม่ ต่ ำ กว่ า ร้ อ ยละ 30 เข้ า ร่ ว ม 25
27.50
กิ จ กรรมที่ จั ด ให้ มี ก ารแลกเปลี่ย นเรี ย นรู้
ระดับนานาชาติ
1.3 ครูทุกคน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 100
100
นำเสนอการสอนต่อผู้เกี่ยวข้องรวมถึงการ
จั ด การชั้ น เรี ย นของโรงเรี ย นมาตรฐาน
สากล ตามแผนการทางของชุมชนแห่งการ
เรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ (PLC) อย่ า งน้ อ ยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง
2.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 100
100
ทุกคน ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถ
ด้ า นการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอน
2.2 ครู ทุ ก คนมี ผ ลงานวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น/ 100
100
โครงงาน/สื่อ/นวัตกรรม/เอกสารบทความ
ทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อ ICT
3.1 ครูและบุ ค ลากรทางการศึก ษาได้ รับ 70
75
การยกย่ อ งประกาศเกี ย รติ คุ ณ เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 5 ต่อปี
3.2 ร้อ ยละ 90 ของผู้มี ส่วนได้ ส่ วนเสี ย มี 80
85
ความพึงพอใจต่อความมีคุณ ธรรมของครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
กเรียนและผู
้ปกครอง
2563
แผนปฏิคูบ่มัตือิรนัาชการ
ประจำปี
การศึปีกษา
2562 หน้23
า 19

uratpittaya School
ที่

เป้าหมาย

ที่
4

เป้าหมาย
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าใน
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร
วิชาชีพ
ทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ

4

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ปี
ปี
ค่าเป้าหมาย
2562 2563
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ปี
ปี
4.1 ร้อยละ 90 ของครูแ ละบุ คลากรทาง 80
85
2562 2563
การศึกษามีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม
4.1 ร้อยละ 90 ของครูแ ละบุ คลากรทาง 80
85
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
การศึกษามีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม
4.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ 12
15
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ก้าวหน้าในวิชาชีพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20
4.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ 12
15
ก้าวหน้าในวิชาชีพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ประกอบด้
กลยุททธ์ธ์ทที่ 4ี่ ว4ยพัฒพันาสภาพแวดล้
อมและบรรยากาศของโรงเรี
ยนให้ยเป็นให้
นองค์
นรู้ ประกอบด้
กลยุ
ฒนาสภาพแวดล้
อมและบรรยากาศของโรงเรี
เป็กนรแห่
องค์งกการเรี
รแห่งยการเรี
ยนรู้ วย
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้แหล่งเรียนรู้
ประกอบด้ว1.ย โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้แหล่งเรียนรู้
2. โครงการโรงเรี
ยนโครงข่
ายการเรี
ยนรู้ไร้ยพนรู
รมแดน
2. โครงการโรงเรี
ยนโครงข่
ายการเรี
้ไร้พรมแดน
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้แหล่งเรียนรู้
3. โครงการเครื
อข่ายสารสนเทศเพื
่อพัฒนาการศึ
กษา กษา
3. โครงการเครื
อข่ายสารสนเทศเพื
่อพัฒนาการศึ
2. โครงการโรงเรียนโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน
4. โครงการห้
องอาเซีอยงอาเซี
น ยน
4. โครงการห้
3.
โครงการเครื
อ
ข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
5. โครงการสวนพฤกษศาสตร์
5. โครงการสวนพฤกษศาสตร์
4. โครงการห้
งอาเซีวยน
6. โครงการห้
องเรียอนสี
6. โครงการห้
องเรีเขียยนสี
เขียว
5. โครงการสวนพฤกษศาสตร์
7. โครงการธนาคารโรงเรี
ยน
7. โครงการธนาคารโรงเรียน
6. โครงการห้องเรียนสีเขียว
ค่าเป้าหมาย
7. โครงการธนาคารโรงเรียน
ที่

เป้าหมาย

ที่
เป้าหมาย
1 พั ฒ นาและจั ด บริ ก ารแหล่ ง เรี ย นรู้
ภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเอื้อ
1 พั ฒ นาและจั ด บริ ก ารแหล่ ง เรี ย นรู้
ต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล
ภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเอื้อ
ต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล
2
2

24

โรงเรียนใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ มี
สถาบั น และองค์ ก รต่ า งๆ ทุ ก ภาค
โรงเรียนใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ มี
ส่วนเป็นเครือข่ายร่วมส่งเสริมพัฒนา
สถาบั น และองค์ ก รต่ า งๆ ทุ ก ภาค
คุณภาพการจัดการศึกษา
ส่วนเป็นเครือข่ายร่วมส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ปี
ปี
ค่าเป้าหมาย
2562 2563
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ปี
ปี
1 .1 ทุ ก ก ลุ่ ม ส าระก ารเรี ย น รู้ มี ห้ อ ง 100
100
2562 2563
ปฏิ บั ติ ก ารและแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ทั น สมั ย
1 .1 ทุ ก ก ลุ่ ม ส าระก ารเรี ย น รู้ มี ห้ อ ง 100
100
มีคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้
ปฏิ บั ติ ก ารและแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ทั น สมั ย
1.2 นักเรียนทุกคนใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อการ 100
100
มีคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้
อ่ า น ศึ ก ษา ค้ น คว้ า ทดลอง ปฏิ บั ติ ข อง
1.2 นักเรียนทุกคนใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อการ 100
100
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
อ่ า น ศึ ก ษา ค้ น คว้ า ทดลอง ปฏิ บั ติ ข อง
2.1 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่ 45
55
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ ประชากร
2.1 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่ 45
55
เศรษฐกิ จ สั ง คม ประวั ติ ศ าสตร์ ศาสนา
ครอบคลุมธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ ประชากร
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม การเมื อ ง การปกครอง
เศรษฐกิ จ สั ง คม ประวั ติ ศ าสตร์ ศาสนา
โดยใช้ ชุ ม ชนเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ อ ย่ า งน้ อ ย
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม การเมื อ ง การปกครอง
ร้อยละ 20
โดยใช้ ชุ ม ชนเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ อ ย่ า งน้ อ ย
ร้อยละ 20 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 หน้า 20
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 หน้า 20

ที่

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ที่

เป้าหมาย

3

โรงเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สาร (ICT) ในการบริ ห าร
โรงเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
จั ด การการศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพตาม
การสื่ อ สาร (ICT) ในการบริ ห าร
มาตรฐานสากล
จั ด การการศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2.2 โรงเรี ย นมี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและ
องค์ ก รอื่ น ๆ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง
2.2
ย นมี ส ถาบัทัน้ ง ในประเทศและ
อุ ด มศึ ก ษาและ
ภาครัโรงเรี
ฐ และเอกชน
องค์
ก รอื่ น ๆ ทุ กนภาคส่
วข้งอเสริ
งทัม้ ง
ต่ า งประเทศเป็
เครื อวข่นที
า ยร่่ เกีว่ ยมส่
ภาครั
้ ง ในประเทศและ
พัฒนาคุฐ และเอกชน
ณภาพการจัดทัการศึ
กษาเพิ่มขึ้น
ต่3.1า งประเทศเป็
น เครืารถ
อ ข่ าใช้ยร่เ ทว มส่
ค รู ทุ ก ค น สาม
ค โนง เสริ
โลยีม
พัสารสนเทศ
ฒนาคุณภาพการจั
ดการศึ
กษาเพิ่มขึด้นการ
และการสื
่อสารในการจั
3.1
ค รู้ ทุ ก ค น สาม ารถ ใช้ เ ท ค โน โลยี
เรียนรู
สารสนเทศ
่อสารในการจัยดนนำ
การ
3.2 ทุ ก หน่ และการสื
ว ยงานภายในโรงเรี
เรีเทคโนโลยี
ยนรู้ สารสนเทศและการสื่อสารมา
3.2
ใช้ ในทุ กก หน่
าร บว ยงานภายในโรงเรี
ริ ห าร จั ด ก า ร ได้ อ ยย่ นนำ
างมี
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื
่
อ
สารมา
ประสิทธิภาพ
ใช้
ริ ห าร
จั ด กงาพอใจในในการ
ร ได้ อ ย่ างมี
3.3ในผู้รกับาร
บริบการมี
ความพึ
ประสิ
ทธิภกาพ
จั ด การศึ
ษาขั้ น พื้ น ฐานในระดั บ ดี ขึ้ น ไป
3.3
ผู
้
ร
ั
บ
บริ
ร้อยละ 80 การมีความพึงพอใจในในการ
จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในระดั บ ดี ขึ้ น ไป
ร้อยละ 80

3

ค่าเป้าหมาย
ปี
ปี
ค่
า
เป้
า
หมาย
2562 2563
ปี
ปี
100
100
2562 2563
100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล ประกอบด้วย
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒ1.นาประสิ
ทธิฒภนาระบบนิ
าพการบริเหทศภายในเพื
ารจัดการการศึ
กษาตามหลั
ธรรมมาภิบบาล
ประกอบด้วย
โครงการพั
่อการช่
วยเหลือติดกตามการปฏิ
ัติงานมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 51. โครงการพั
พัฒนาประสิ
ท
ธิ
ภ
าพการบริ
ห
ารจั
ด
การการศึ
ก
ษาตามหลั
ก
ธรรมมาภิ
บ
าล
ประกอบด้วย
ฒนาระบบนิ
เทศภายในเพื
่อการช่วชยเหลื
2. โครงการพั
ฒนาระบบการบริ
หารงานวิ
าการอติดตามการปฏิบัติงานมาตรฐานสากล
1. โครงการพั
ฒนาระบบนิเหทศภายในเพื
่อการช่วยเหลือติดตามการปฏิบัติงานมาตรฐานสากล
2. โครงการพั
ฒนาระบบการบริ
ารงานวิ
ชาการ
3. โครงการบริ
หารจัดการการศึ
กษาขั
้นพื้นฐาน
2. โครงการพั
ชาการ
3. โครงการบริ
หารจัฒฒดนาระบบการบริ
การการศึกษาขัห้นารงานวิ
พืน้นคุฐาน
4. โครงการพั
นาระบบการประกั
ณภาพการศึกษา
3. โครงการบริ
หารจัดการการศึ
้นพื้นฐาน
4. โครงการพั
ฒนาระบบการประกั
นคุกณษาขั
ภาพการศึ
กษา
5. โครงการการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร
5. โครงการการเก็
นบ�ำรุงการศึกษาและการระดมทรั
ยากร
4. โครงการพับฒเงินาระบบการประกั
นคุณภาพการศึกพษา
5. โครงการการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร
ค่าเป้าหมาย
ที่
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ปี
ปี
ค่
า
เป้
า
หมาย
2562 2563
ที1่
เป้าหมาย
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
ความสำเร็
จ
ปี
ปี
100
โรงเรี ย นบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาได้ 1.1 ผู้บริหารทุกคนมีประสบการณ์ อบรม 100
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นการจั ด การศึ ก ษา 2562 2563
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
1 โรงเรี ย นบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาได้ 1.1
ผู้บริหารทุกคนมีประสบการณ์ อบรม 100
100
นานาชาติ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นการจั ด การศึ ก ษา
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
นานาชาติ
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ปี
ปี
2562 2563
1.2 ผู้ บ ริ ห ารทุ ก คนมี ค วามสามารถใน 100
100
บริหารจัดการศึกษาในระดับมาตรฐานสากล
1.3 กลุ่มบริหารงานมีระบบบริหารจัดการ 100
100
ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
1.3.1 กลุ่ม บริห ารงานนำวิธีป ฏิบั ติ ที่ 100
100
เป็นเลิศในการจัดการครอบคลุมภารกิจทุก
ด้านของโรงเรียน
1.3.2 กลุ่ ม บริ ห ารงานทุ ก กลุ่ ม งาน 100
100
ภายในโรงเรียน มีระบบการจัดการความรู้
และการสร้ า งนวั ต กรรมเผยแพร่ ทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ
1.3.3 โรงเรี ย นมี ร ะบบการประกั น 100
100
คุณภาพภายในที่เข้มแข็งครบองค์ประกอบ
ตามกฎกระทรวงฯ
1.3.4 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพ 100
100
มาตรฐานภายนอกระดับดีมากทุกมาตรฐาน
1.3.5 โรงเรียนผ่านการประเมินการจัด 100
100
การศึกษาได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
1.3.6 โรงเรี ย นมี ก ารบริ ห ารจั ด การ 100
100
ด้ ว ยระบบคุ ณ ภาพผ่านการประเมิ น จาก
หน่วยงานต้นสังกัด
1.3.7 กลุ่ ม บริ ห ารงานมี ร ะบบการ 100
100
นิเทศ กำกับ ติดตาม ความก้าวหน้าและให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ปฏิบัติงาน
1.3.8 โรงเรี ย นมี ก ารบริ ห ารจั ด การ 100
100
ด้ า นบุ ค ลากร งบประมาณ พั ส ดุ และ
การเงิ น ที่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ

ที่

2

3

เป้าหมาย

โรงเรี ย นมี ภ าคี ร่ ว มพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และ
ระหว่างประเทศ

โรงเรี ย นมี แ ผนการรั บ นั ก เรี ย นทั้ ง
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาช่ ว งชั้ น ที่ 3
และ 4 อย่ า งเป็ น ระบบมี คุ ณ ภาพ
สอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ผู้เรียน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.4 ผู้ป กครองไม่ น้ อยกว่าร้อ ยละ 90 ให้
การสนับสนุนการระดมทรัพยากร เพื่อจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ
2.1 โรงเรี ย นจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
แลกเปลี่ย นประสบการณ์ และทรัพ ยากร
ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาภาค
เรียนละ 1 ครั้ง
2.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนและครู
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศทุกปีการศึกษา
โรงเรียนมีการกำหนดแผนการรับนักเรียน
อย่ า งเป็ น ระบบ และจั ด ทำโครงสร้ า ง
จำนวนนักเรียน ในแต่ละปีการศึกษา
ช่วงชั้นที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
ช่วงชั้นที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6

ค่าเป้าหมาย
ปี
ปี
2562 2563
95
95

100

100

100

100

12
11
11

12
12
11

13
13
13

13
13
13

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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11. ประมาณการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวและเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2562

11. ประมาณการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวและเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจ�ำปีการศึกษา 2562
ช่วงชั้นที่
จำนวนนักเรียน จำนวนเงิน : 1 คน : 1 ปี จำนวนเงิน (บาท)
มัธยมศึกษาปีที่ 1
439
3,500
1,536,500
มัธยมศึกษาปีที่ 2
410
3,500
1,435,000
มัธยมศึกษาปีที่ 3
479
3,500
1,676,500
มัธยมศึกษาตอนต้น
1,328
3,500
4,648,000
มัธยมศึกษาปีที่ 4
534
3,800
2,029,200
มัธยมศึกษาปีที่ 5
498
3,800
1,892,400
มัธยมศึกษาปีที่ 6
490
3,800
1,862,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย
1,522
3,800
5,783,600
รวมจำนวนนักเรียน
2,850
รวมเงินอุดหนุน
10,431,600
เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
5,642,200
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(880),(950)
2,614,500
รวมเงินอุดหนุน/พัฒนาผูเ้ รียน
18,688,300
งบวิชาการ ~(60-80%)
71.30
13,316,600
งบบริหารจัดการ/สนับสนุน ~(20-30%)
23.40
4,371,700
งบสำรองจ่าย ~(5%)
5.40
1,000,000
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12. ประมาณการงบประมาณในการดำเนิ
งานตามกลุม่ บริ
หารงาน
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้ และกลุ
งาน ม่ งาน
12. ประมาณการงบประมาณในการด�
ำเนินงานตามกลุ
ม่ บริ
หารงาน
กลุม่ สาระการเรี
ยนรูม่ ้ และกลุ
ษา 2562
ประจ�ำประจำปี
ปีการศึกการศึ
ษาก2562
ประเภทของงบประมาณ
เงินบำรุง เงินกิจกรรม เงินสมทบ
การศึกษา พัฒนาผู้เรียน พัฒนาฯ

1 สำนักงานผู้อำนวยการ

เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่าย
รายหัว
(บาท)
55,000

2 กลุ่มบริหารงบประมาณ

4,692,400

2,546,000

3 กลุ่มบริหารงานวิชาการ

4,593,700

100,000

ที่

กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มงาน/
กลุ่มสาระการเรียนรู้

(บาท)

(บาท)

1,068,400

(บาท)

เงินเหลือ
จ่าย
(บาท)

เงินอื่นๆ

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท)
15,000

(บาท)
70,000

3,047,000

10,285,400

1,225,900

6,988,000

4 โครงการพิเศษ MLP

5,831,000

5,831,000

5 โครงการพิเศษ GSP

1,084,000

1,084,000

6 โครงการพิเศษ SME

2,790,300

2,790,300

7 โครงการพิเศษ EST

2,150,800

2,150,800

8 โครงการพิเศษ SMTE

669,200

669,200

9 โครงการพิเศษ SMPB

1,783,000

1,783,000

10 สมทบงานห้องเรียนพิเศษ

1,193,900

1,193,900

11 กลุ่มบริหารงานทัว่ ไป

1,408,900

2,734,400

735,500

490,900

673,400

13 กลุ่มงานบุคคล

995,000

6,863,400

14 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

267,000

267,000

15 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

202,700

202,700

16 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

571,000

571,000

17 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

391,000

391,000

18 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

284,000

284,000

19 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา

280,000

280,000

20 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

100,000

100,000

64,200

22 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศที่ 2

39,700

13,023,200

12 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

21 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

334,700

8,144,400

100,000

1,538,700
413,500

8,371,900

1,816,300

1,880,500

280,800

280,800

23 กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

66,000

584,400

650,400

24 กลุ่มงานนักศึกษาวิชาทหาร

25,000

25,000

25 กลุ่มงานห้องสมุด

150,000

150,000

26 กลุ่มงานแนะแนว

50,000

50,000
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27 งานเรียนรวมการศึกษาพิเศษ

เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่าย
รายหัว
(บาท)
17,000

28 กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

210,000

ที่

กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มงาน/
กลุ่มสาระการเรียนรู้

29 กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์

(บาท)

(บาท)

เงินอื่นๆ

(บาท)

(บาท)

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
(บาท)
17,000

150,000

360,000
408,200

30,000

31 กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยี (ICT)

30,000
2,052,000

32 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

130,000

2,679,000

627,000

342,200

15,073,800 30,584,500

เงินสำรองจ่าย (บาท)
รวมงบประมาณทุกกิจกรรม (บาท)

(บาท)

เงินเหลือ
จ่าย

408,200

30 กลุ่มงานประกันคุณภาพ

รวมกิจกรรม (บาท)

ประเภทของงบประมาณ
เงินบำรุง เงินกิจกรรม เงินสมทบ
การศึกษา พัฒนาผู้เรียน พัฒนาฯ

472,200
2,614,500

7,297,000

1,000,000
16,073,800 30,584,500

8,144,400

1,164,000

826,200
2,614,500

7,297,000

8,970,600 1,164,000

64,878,200
1,826,200
66,704,400
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ผู้บริหารโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

นางสมร เผือกเดช
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

นายประหยัด ไทยเสน
รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายไพศาล ชนีมาส
รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางอรนุตร บัวหยู่
รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายภิษย์วิศักดิ์ แก้วมณี
รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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5 ภาคีเครือข่ายโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

นายสาธร ลิกขะไชย
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

32

นายยุทธนา รัตโน
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

นายจีรพัฒน์ สังข์ทอง
ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

นางฉันทนา ชาญเชี่ยว
ประธานชมรมครูเก่า
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

นางเยาวภา วงศ์กองแก้ว
นายกสมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี และสุราษฎร์พิทยา

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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วิสัยทัศน์กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ฝ่ายวิชาการมุ่งจัดการศึกษาให้เป็นโรงเรียนระดับแนวหน้าของชาติ
เน้นความเป็นผู้น�ำด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
สืบสานความเป็นไทยบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

34

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 ให้เ ปน หลักสูตร
แกนกลางของประเทศ โดยก�ำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางใน
การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนใหเปนคนดี มีปญ
 ญา มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ แี ละมีขดี ความสามารถในการแขง ขันในเวที
โลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) พรอมกันนี้ไดปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ทีม่ งุ เนน การกระจาย อํานาจทางการศึกษาใหทอ งถิน่ และสถานศึกษาไดมบี ทบาทและมีสว นรวมในการพัฒนา
หลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ และความตองการทองถิ่น (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2542)
จากการวิจัย และติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรในชวงระยะ 6 ปที่ผานมา (สํานักวิชาการ
และมาตรฐานศึกษา, 2546 ก., 2546 ข., 2548 ก., 2548 ข., สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547;
สํานักงานผูตรวจราชการและติดตามประเมินผล, 2548; สุวิมล วองวาณิช และ นงลักษณ วิรัชชัย, 2547;
Nutravong, 2002; Kittisunthorn, 2003) พบวา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีจุด
ดีหลายประการ เชน ชวยสงเสริมการกระจายอํานาจทางการศึกษา ทาํ ใหท อ งถิน่ และสถานศึกษามีสว นรว ม
และมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรใหส อดคลองกับความตองการของทองถิน่ มีแนวคิดและหลักการ
ในการสง เสริมพัฒนาผูเ รียนแบบองคร วมอยา งชัดเจน อยา งไรก็ตามผลการศึกษาดังกลา วยังไดส ะทอ นใหเ ห็น
ถึงประเด็นที่เปนปญหาและความไมชัดเจนของหลักสูตรหลายประการทั้งในสวนของเอกสารหลักสูตร
กระบวนการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติและผลผลิตที่เกิดจากการใชหลักสูตร ไดแก  ปญหาความสับสนของ
ผูปฏิบัติในระดับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สวนใหญกําหนดสาระการเรียนรู้และ
ผลการเรียนรูที่คาดหวังไวมาก ทําใหเกิด ปญหาหลักสูตรแนน การวัดและประเมินผลไมสะทอนมาตรฐาน
สงผลตอปญหาการจัดทําเอกสารหลักฐาน การศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งปญหาคุณภาพ
ของผูเรียนในดานความรู ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงคยังไมเปนที่นาพอใจ
นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554) ไดชี้ใหเห็นถึง
ความจําเปนในการปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยใหมีคุณธรรม และมีความ
รอบรูอยางเทาทัน ใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ  และ ศีลธรรม สามารถกาวทัน
การเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูสังคมฐานความรูไดอยางมั่นคง แนวการพัฒนาคน ดังกลาวมุงเตรียมเด็กและ
เยาวชนใหมพี ื้นฐานจิตใจทีด่ ีงาม มีจิตสาธารณะ พรอมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะ และความรูพื้นฐานทีจ่ ําเปนใน
การดํารงชีวติ อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง ชาติ, 2549)
ซึ่งแนวทางดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลก
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ยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุง สง เสริมให้ผเู รียนมี คุณธรรม รักความเปน ไทย มีทกั ษะการคิดวิเคราะห คิดสรา งสรรค 
มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถท�ำงานรวมกับผูอื่น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
จากขอคนพบในการศึกษาวิจยั และติดตามผลการใชหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544
ที่ผ่านมาประกอบกับข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเนน ของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสูศ ตวรรษที่ 21 จึงเกิดการ
ทบทวนหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 เพือ่ นาํ ไปสูก ารพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน และกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยไดมี
การกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียน
รูแ ละตัวชีว้ ดั ทีช่ ดั เจน เพือ่ ใชเ ปน ทิศทางในการจัดทาํ หลักสูตร การเรียนการสอนในแตล ะระดับ นอกจากนัน้
ไดกําหนดโครงสราง เวลาเรียนพื้นฐานของแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละชั้นไวในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเปดโอกาสให สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนไดตามความพรอมและจุดเนน อีกทั้ง
ไดป รับกระบวนการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑก ารจบการศึกษาแตล ะระดับ และเอกสารแสดง
หลักฐานการศึกษาใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และมีความชัดเจนตอการนําไปปฏิบัติ
เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) นี้ จัดทํา
ขึ้นสําหรับทองถิ่นและ สถานศึกษาไดนําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพ
ดานความรูและทักษะที่จําเปน สําหรับการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู
เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่กําหนดไวในเอกสารนี้ ชวยทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของในทุกระดับ
เห็นผลการคาดหวังที่ตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถชวยให
หนวยงานที่เกี่ยวของในระดับทองถิ่นและสถานศึกษา รวมกันพัฒนาหลักสูตรไดอยางมั่นใจทําใหการจัดทํา
หลักสูตรในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษาจะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งเป็นกรอบทิศทางใน
การจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่คาดหวังได  ทุกฝายที่
เกี่ยวของทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตองรวมรับผิดชอบ โดยรวมกันทํางานอยางเปนระบบ
และตอเนื่องในการวางแผน ดําเนินการ สงเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไข เพื่อพัฒนา
เยาวชนของชาติไปสูคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว้
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษย
ที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะขั้นพื้นฐาน
รวมทัง้ เจตคติทจี่ าํ เปนตอการศึกษา ตอการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุง เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
บนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ

หลักการ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สําคัญ ดังนี้
1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูเปน
เปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู  ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเปนไทย
ควบคูกับความเปนสากล
2. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค
และมีคุณภาพ
3. เป น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาที่ ส นองการกระจายอํ า นาจ ให  สั ง คมมี ส  ว นร  ว มในการจั ด การศึ ก ษา
ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น
4. เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัดการเรียนรู 
5. เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
6. เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุม
ทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ 

จุดหมาย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มุง พัฒนาผูเ รียนใหเ ปน คนดี มีปญ
 ญา มีความสุข มีศกั ยภาพ ใน
การศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกาํ หนดเปน จุดหมาย เพือ่ ใหเกิดกับผูเ รียนเมือ่ จบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  เห็นคุณคาของตัวเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรูอันเป็นสากลและความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี
และมีทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจติ สํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ ในวิถชี วี ติ และการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
5. มี จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ  วั ฒ นธรรมและภู มิ ป  ญ ญาไทย การอนุ รั ก ษ  แ ละพั ฒ นาสิ่ ง แวดล  อ ม
มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
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สมรรถนะสําคัญของผูเรียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุงพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งการพัฒนา
ผู้เรียนรู้ที่ก�ำหนดนั้นจะช่วยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงเอกสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ
ประสบการณอ นั จะเปนประโยชนตอ การพัฒนาตนเองและสังคม รวมทัง้ การเจรจาตอ รองเพือ่ ขจัดและลดปญ
 หา
ความขัดแยง ตา งๆ การเลือกรับหรือไมร บั ขอ มูลขา วสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใช
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะห  การคิดอยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
3. ความสามารถในการแกปญหาเปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เผชิญได
อยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธ
และ การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆในสังคม แสวงหาความรู  ประยุกตความรูมาใชในการปองกัน
และแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดลอม
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ ไปใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคมดวย กา
รสรางเสริมความสัมพันธอนั ดีระหวางบุคคล การจัดการปญหา และความขัดแยงตางๆอยางเหมาะสม การปรับ
ตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สง
ผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยีดานตางๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู  การสื่อสาร
การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มุง พัฒนาผูเ รียนใหม คี ณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค เพือ่ ใหส ามารถ
อยูรวมกันกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 
5. อยูอยางพอเพียง
2. ซื่อสัตยสุจริต 			
6. มุงมั่นในการทํางาน
3. มีวินัย
7. รักความเปนไทย
4. ใฝเรียนรู
8. มีจิตสาธารณะ

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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สาระการเรียนรู
สาระการเรียนรู  ประกอบดวย องคความรู   ทั ก ษะหรื อ กระบวนการเรี ย นรู   และคุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค  ซึ่งกําหนดใหผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจําเปนตองเรียนรู  โดยแบงเปน
8 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้
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การจัดเวลาเรียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียนพื้นฐานสําหรับกลุมสาระ
การเรียนรู 8 กลุม และกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน ซึง่ สถานศึกษาสามารถเพิม่ เติมไดตามความพรอมและจุดเนน โดย
สามารถปรับใหเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผูเรียน ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3)
ใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาค มีเวลาเรียนวันละไมเกิน 6 ชั่วโมง คิดน�้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเปน
หนวยกิต ใชเกณฑ 40 ชั่วโมงตอภาคเรียน มีคาน�้ำหนักวิชาเทากับ 1 หนวยกิต (นก.)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6)
ใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาค มีเวลาเรียนวันละไมนอยกวา 6 ชั่วโมง คิดน�้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเปน
หนวยกิต ให้เกณฑ 40 ชั่วโมงตอภาคเรียน มีคาน�้ำหนักวิชาเทากับ 1 หนวยกิต (นก.)

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพื่อความเปน
มนุษยท สี่ มบูรณท วั่ รา งกาย สติปญ
 ญา อารมณแ ละสังคม เสริมสรา งใหเ ปน ผูม ศี ลี ธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั
ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได  และอยูรวมกับผูอื่นอยางมี
ความสุข กิจกรรมพัฒนาผูเรียน แบงเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
1. กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม
สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตทั้งดานการเรียนและอาชีพ สามารถ
ปรับตนไดอยางเหมาะสม นอกจากนีย้ งั ชว ยใหค รูรจู กั และเขาใจผูเ รียน ทัง้ ยังเปนกิจกรรมทีช่ ว ยเหลือและให คาํ
ปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน
2. กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนําผูตามที่ดี ความรับผิด
ชอบ การทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน
เอือ้ อาทร และสมานฉันท โดยจัดใหส อดคลอ งกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ รียน ใหผเู้ รียน
ไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแก การศึกษา วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ ปรับปรุ
งการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุมตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน บริบท
ของสถานศึกษาและทองถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย
2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียน บําเพ็ญตนใหเปน
ประโยชนต อ สังคม ชุมชน และทองถิน่ ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพือ่ แสดงถึงความรับผิดชอบ ความ
ดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ กิจกรรมสรางสรรคสังคม

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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โครงสร้างหลักสูตร
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้อง 1-2 ปีการศึกษา 2562 – 2564
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
วิชาเลือกเพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่ 1
ช.ม./นก.
ภาคเรียนที่ 2
ช.ม./นก.
ท21101 ภาษาไทย 1
3/1.5 ท21102ภาษาไทย 2
3/1.5
ค21101 คณิตศาสตร์ 1
3/1.5 ค21102 คณิตศาสตร์ 2
3/1.5
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1
3/1.5 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2
3/1.5
ส21101 สังคมศึกษา 1
3/1.5 ส21103 สังคมศึกษา 2
3/1.5
ส21102 ประวัติศาสตร์
1/0.5 ส21104 ประวัติศาสตร์
1/0.5
พ21101 สุขศึกษา 1
2/1.0 พ21102 สุขศึกษา 2
2/1.0
ศ21101 ศิลปะ 1
2/1.0 ศ21102 ศิลปะ 2
2/1.0
ง21101 การงานอาชีพฯ 1
2/1.0 ง21102 การงานอาชีพฯ 2
2/1.0
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1
3/1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2
3/1.5
รวม
22/11.0
รวม
22/11.0
จ21209 สัมผัสภาษาจีน 1
2/1.0 จ21210 สัมผัสภาษาจีน 2
2/1.0
I20201 การศึกษาค้นคว้าและ
2/1.0 I20202 การสื่อสารและ
2/1.0
สร้างองค์ความรู้ (ค)
2/1.0 การน�ำเสนอ (ค)
2/1.0
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ว21206 ของเล่นเชิงวิทย์
2/1.0 ว21207 วิทยาศาสตร์กับความงาม 2/1.0
ส21243 หน้าที่พลเมือง 1
1/0.5 ส21244 หน้าที่พลเมือง 2
1/0.5

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด
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9/4.5
31/15.5
1
1
1
1

35

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมทั้งหมด

9/4.5
31/15.5
1
1
1
1
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โครงสร้างหลักสูตร
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้อง 1-2 ปีการศึกษา 2562 – 2564
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
วิชาเลือกเพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ภาคเรียนที่ 1
ช.ม./นก.
ภาคเรียนที่ 2
ท22101 ภาษาไทย 3
3/1.5 ท22102 ภาษาไทย 4
ค22101 คณิตศาสตร์ 3
3/1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ 4
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3
3/1.5 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4
ส22101 สังคมศึกษา 3
3/1.5 ส22103 สังคมศึกษา 4
ส22102 ประวัติศาสตร์
1/0.5 ส22104 ประวัติศาสตร์
พ22101 สุขศึกษา 3
2/1.0 พ22102 สุขศึกษา 4
ศ22101 ศิลปะ 3
2/1.0 ศ22102 ศิลปะ 4
ง22101 การงานอาชีพฯ 3
2/1.0 ง22102 การงานอาชีพฯ 4
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3
3/1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4
รวม
22/11.0
รวม
ง22202 ตารางการท�ำงาน
2/1.0 ง22217 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 2/1.0 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ว22205 โครงงานประยุกต์ 1
2/1.0 ว22206 โครงงานประยุกต์ 2
ส22243 หน้าที่พลเมือง 3
1/0.5 ส22244 หน้าที่พลเมือง 4
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

7/3.5
29/14.5
1
1
1
1
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ช.ม./นก.
3/1.5
3/1.5
3/1.5
3/1.5
1/0.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0
3/1.5
22/11.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
1/0.5

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563

7/3.5
29/14.5
1
1
1
1
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uratpittaya School
โครงสร้างหลักสูตร
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้อง 1-2 ปีการศึกษา 2562 – 2564
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ

ภาคเรียนที่ 1
ช.ม./นก.
ภาคเรียนที่ 2
ภาษาไทย
ท23101 ภาษาไทย 5
3/1.5 ท23102 ภาษาไทย 6
คณิตศาสตร์
ค23101 คณิตศาสตร์ 5
3/1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 6
วิทยาศาสตร์
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5
3/1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6
สังคมศึกษา ฯ
ส23101 สังคมศึกษา 5
3/1.5 ส23103 สังคมศึกษา 6
ส23102 ประวัติศาสตร์
1/0.5 ส23104 ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พ23101 สุขศึกษา 5
2/1.0 พ23102 สุขศึกษา 6
ศิลปะ
ศ23101 ศิลปะ 5
2/1.0 ศ23102 ศิลปะ 6
การงานอาชีพฯ ง23101 การงานอาชีพฯ 5
2/1.0 ง23102 การงานอาชีพฯ 6
ภาษาต่างประเทศ อ23101 ภาษาอังกฤษ 5
3/1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6
รวม
22/11.0
รวม
วิชาเลือกเพิ่มเติม ง23204 เว็บไซด์และกราฟิกดีไซด์ 2/1.0 ง23203 Animation
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2/1.0 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ว23206 เชื้อเพลิงเพื่อการ
2/1.0 ว23207 พลังงานทดแทนกับ
คมนาคม
การใช้ประโยชน์
ส23243 หน้าที่พลเมือง 5
1/0.5 ส23244 หน้าที่พลเมือง 6
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด
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โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

7/3.5
29/14.5
1
1
1
1

33

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

ช.ม./นก.
3/1.5
3/1.5
3/1.5
3/1.5
1/0.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0
3/1.5
22/11.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
1/0.5

7/3.5
29/14.5
1
1
1
1

33

โครงสร้างหลักสูตร
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้อง 3-4 ปีการศึกษา 2562 – 2564
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ

ภาคเรียนที่ 1
ภาษาไทย
ท21101 ภาษาไทย 1
คณิตศาสตร์
ค21101 คณิตศาสตร์ 1
วิทยาศาสตร์
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1
สังคมศึกษา ฯ
ส21101 สังคมศึกษา 1
ส21102 ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พ21101 สุขศึกษา 1
ศิลปะ
ศ21101 ศิลปะ 1
การงานอาชีพฯ ง21101 การงานอาชีพฯ 1
ภาษาต่างประเทศ อ21101 ภาษาอังกฤษ 1
รวม
วิชาเลือกเพิ่มเติม จ21209 สัมผัสภาษาจีน 1
I20201 การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ (ว)
ส21201 สุราษฎร์ธานีของเรา
ส21243 หน้าที่พลเมือง 1
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

ช.ม./นก.
3/1.5
3/1.5
3/1.5
3/1.5
1/0.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0
3/1.5
22/11.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
1/0.5

7/3.5
29/14.5
1
1
1
1

33

ภาคเรียนที่ 2
ท21102 ภาษาไทย 2
ค21102 คณิตศาสตร์ 2
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2
ส21103 สังคมศึกษา 2
ส21104 ประวัติศาสตร์
พ21102 สุขศึกษา 2
ศ21102 ศิลปะ 2
ง21102 การงานอาชีพฯ 2
อ21102 ภาษาอังกฤษ 2
รวม
จ21210 สัมผัสภาษาจีน 2
I20202 การสื่อสารและ
การน�ำเสนอ (ว)
ท21203 การเรียนรู้สารสนเทศ
ส21244 หน้าที่พลเมือง 2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้

ช.ม./นก.
3/1.5
3/1.5
3/1.5
3/1.5
1/0.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0
3/1.5
22/11.0
2/1.0
2/1.0

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์

7/3.5
29/14.5
1
1
1
1

รวมทั้งหมด

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563

2/1.0
1/0.5

33
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uratpittaya School
โครงสร้างหลักสูตร
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้อง 3-4 ปีการศึกษา 2562 – 2564
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ

ภาคเรียนที่ 1
ภาษาไทย
ท22101 ภาษาไทย 3
คณิตศาสตร์
ค22101 คณิตศาสตร์ 3
วิทยาศาสตร์
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3
สังคมศึกษา ฯ
ส22101 สังคมศึกษา 3
ส22102 ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พ22101 สุขศึกษา 3
ศิลปะ
ศ22101 ศิลปะ 3
การงานอาชีพฯ ง22101 การงานอาชีพฯ 3
ภาษาต่างประเทศ อ22101 ภาษาอังกฤษ 3
รวม
วิชาเลือกเพิ่มเติม ง22202 ตารางการท�ำงาน
ท22201 ภาษาถิ่นใต้
จ22211 สัมผัสภาษาจีน 3
ส22243 หน้าที่พลเมือง 3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

46

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ช.ม./นก.
3/1.5
3/1.5
3/1.5
3/1.5
1/0.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0
3/1.5
22/11.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
1/0.5

ภาคเรียนที่ 2
ท22102 ภาษาไทย 4
ค22102 คณิตศาสตร์ 4
ว22102 วิทยาศาสตร์ 4
ส22103 สังคมศึกษา 4
ส22104 ประวัติศาสตร์
พ22102 สุขศึกษา 4
ศ22102 ศิลปะ 4
ง22102 การงานอาชีพฯ 4
อ22102 ภาษาอังกฤษ 4
รวม
ง22217 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ส22202 กฎหมายน่ารู้
จ22212 สัมผัสภาษาจีน 4
ส22244 หน้าที่พลเมือง 4
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้

ช.ม./นก.
3/1.5
3/1.5
3/1.5
3/1.5
1/0.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0
3/1.5
22/11.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
1/0.5

7/3.5
29/14.5
1
1
1
1

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์

7/3.5
29/14.5
1
1
1
1

33

รวมทั้งหมด
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โครงสร้างหลักสูตร
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้อง 3-4 ปีการศึกษา 2562 – 2564
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ

ภาคเรียนที่ 1
ภาษาไทย
ท23101 ภาษาไทย 5
คณิตศาสตร์
ค23101 คณิตศาสตร์ 5
วิทยาศาสตร์
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5
สังคมศึกษา ฯ
ส23101 สังคมศึกษา 5
ส23102 ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พ23101 สุขศึกษา 5
ศิลปะ
ศ23101 ศิลปะ 5
การงานอาชีพฯ ง23101 การงานอาชีพฯ 5
ภาษาต่างประเทศ อ23101 ภาษาอังกฤษ 5
รวม
วิชาเลือกเพิ่มเติม ง23204 เว็บไซด์และกราฟิกดีไซด์
ว23206 เชือ้ เพลิงเพือ่ การคมนาคม
จ22213 สัมผัสภาษาจีน 5
ส23243 หน้าที่พลเมือง 5
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

ช.ม./นก.
3/1.5
3/1.5
3/1.5
3/1.5
1/0.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0
3/1.5
22/11.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
1/0.5

7/3.5
29/14.5
1
1
1
1

33

ภาคเรียนที่ 2
ท23102 ภาษาไทย 6
ค23102 คณิตศาสตร์ 6
ว23102 วิทยาศาสตร์ 6
ส23103 สังคมศึกษา 6
ส23104 ประวัติศาสตร์
พ23102 สุขศึกษา 6
ศ23102 ศิลปะ 6
ง23102 การงานอาชีพฯ 6
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6
รวม
ง23203 Animation
ว23207 พลังงานทดแทนกับ
การใช้ประโยชน์
จ22214 สัมผัสภาษาจีน 6
ส23244 หน้าที่พลเมือง 6
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้

ช.ม./นก.
3/1.5
3/1.5
3/1.5
3/1.5
1/0.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0
3/1.5
22/11.0
2/1.0
2/1.0

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์

7/3.5
29/14.5
1
1
1
1

รวมทั้งหมด

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563

2/1.0
1/0.5

33
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uratpittaya School
โครงสร้างหลักสูตร
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้อง 5-6 ปีการศึกษา 2562 – 2564
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ

ภาคเรียนที่ 1
ภาษาไทย
ท21101 ภาษาไทย 1
คณิตศาสตร์
ค21101 คณิตศาสตร์ 1
วิทยาศาสตร์
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1
สังคมศึกษา ฯ
ส21101 สังคมศึกษา 1
ส21102 ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พ21101 สุขศึกษา 1
ศิลปะ
ศ21101 ศิลปะ 1
การงานอาชีพฯ ง21101 การงานอาชีพฯ 1
ภาษาต่างประเทศ อ21101 ภาษาอังกฤษ 1
รวม
วิชาเลือกเพิ่มเติม จ21209 สัมผัสภาษาจีน 1
I20201 การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ (ส)
ท21203 การเรียนรู้สารสนเทศ
ส21243 หน้าที่พลเมือง 1
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

48

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ช.ม./นก.
3/1.5
3/1.5
3/1.5
3/1.5
1/0.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0
3/1.5
22/11.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
1/0.5

7/3.5
29/14.5
1
1
1
1

33

ภาคเรียนที่ 2
ท21102 ภาษาไทย 2
ค21102 คณิตศาสตร์ 2
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2
ส21103 สังคมศึกษา 2
ส21104 ประวัติศาสตร์
พ21102 สุขศึกษา 2
ศ21102 ศิลปะ 2
ง21102 การงานอาชีพฯ 2
อ21102 ภาษาอังกฤษ 2
รวม
จ21210 สัมผัสภาษาจีน 2
I20202 การสื่อสารและ
การน�ำเสนอ (ส)
ส21201 สุราษฎร์ธานีของเรา
ส21244 หน้าที่พลเมือง 2
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้

ช.ม./นก.
3/1.5
3/1.5
3/1.5
3/1.5
1/0.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0
3/1.5
22/11.0
2/1.0
2/1.0

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์

7/3.5
29/14.5
1
1
1
1

รวมทั้งหมด

2/1.0
1/0.5

33

โครงสร้างหลักสูตร
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้อง 5-6 ปีการศึกษา 2562 – 2564
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ

ภาคเรียนที่ 1
ภาษาไทย
ท22101 ภาษาไทย 3
คณิตศาสตร์
ค22101 คณิตศาสตร์ 3
วิทยาศาสตร์
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3
สังคมศึกษา ฯ
ส22101 สังคมศึกษา 3
ส22102 ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พ22101 สุขศึกษา 3
ศิลปะ
ศ22101 ศิลปะ 3
การงานอาชีพฯ ง22101 การงานอาชีพฯ 3
ภาษาต่างประเทศ อ22101 ภาษาอังกฤษ 3
รวม
วิชาเลือกเพิ่มเติม ง22202 ตารางการท�ำงาน
ส22202 กฎหมายน่ารู้
จ22211 สัมผัสภาษาจีน 3
ส22243 หน้าที่พลเมือง 3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

ช.ม./นก.
3/1.5
3/1.5
3/1.5
3/1.5
1/0.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0
3/1.5
22/11.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
1/0.5

ภาคเรียนที่ 2
ท22102 ภาษาไทย 4
ค22102 คณิตศาสตร์ 4
ว22102 วิทยาศาสตร์ 4
ส22103 สังคมศึกษา 4
ส22104 ประวัติศาสตร์
พ22102 สุขศึกษา 4
ศ22102 ศิลปะ 4
ง22102 การงานอาชีพฯ 4
อ22102 ภาษาอังกฤษ 4
รวม
ง22217 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ท22202 การพูด
จ22212 สัมผัสภาษาจีน 4
ส22244 หน้าที่พลเมือง 4
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้

ช.ม./นก.
3/1.5
3/1.5
3/1.5
3/1.5
1/0.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0
3/1.5
22/11.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
1/0.5

7/3.5
29/14.5
1
1
1
1

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์

7/3.5
29/14.5
1
1
1
1

33

รวมทั้งหมด
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uratpittaya School
โครงสร้างหลักสูตร
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้อง 5-6 ปีการศึกษา 2562 – 2564
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ

ภาคเรียนที่ 1
ช.ม./นก.
ภาคเรียนที่ 2
ภาษาไทย
ท23101 ภาษาไทย 5
3/1.5 ท23102 ภาษาไทย 6
คณิตศาสตร์
ค23101 คณิตศาสตร์ 5
3/1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 6
วิทยาศาสตร์
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5
3/1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6
สังคมศึกษา ฯ
ส23101 สังคมศึกษา 5
3/1.5 ส23103 สังคมศึกษา 6
ส23102 ประวัติศาสตร์
1/0.5 ส23104 ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พ23101 สุขศึกษา 5
2/1.0 พ23102 สุขศึกษา 6
ศิลปะ
ศ23101 ศิลปะ 5
2/1.0 ศ23102 ศิลปะ 6
การงานอาชีพฯ ง23101 การงานอาชีพฯ 5
2/1.0 ง23102 การงานอาชีพฯ 6
ภาษาต่างประเทศ อ23101 ภาษาอังกฤษ 5
3/1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6
รวม
22/11.0
รวม
วิชาเลือกเพิ่มเติม ง23204 เว็บไซด์และกราฟิกดีไซด์ 2/1.0 ง23203 Animation
ส23202 อาเซียนศึกษา
2/1.0 ท23204 การอ่านในชีวิต
ประจ�ำวัน1
จ22213 สัมผัสภาษาจีน 5
2/1.0 จ22214 สัมผัสภาษาจีน 6
ส23243 หน้าที่พลเมือง 5
1/0.5 ส23244 หน้าที่พลเมือง 6
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด
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7/3.5
29/14.5
1
1
1
1

33

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

ช.ม./นก.
3/1.5
3/1.5
3/1.5
3/1.5
1/0.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0
3/1.5
22/11.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
1/0.5

7/3.5
29/14.5
1
1
1
1
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โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรห้องเรียน 3 ภาษา Multilanguage Program : MLP
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง 7-8) ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ

ภาคเรียนที่ 1
ภาษาไทย
ท21101 ภาษาไทย 1
คณิตศาสตร์
ค21101 คณิตศาสตร์ 1
วิทยาศาสตร์
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1
สังคมศึกษา ฯ
ส21101 สังคมศึกษา 1
ส21102 ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พ21101 สุขศึกษา 1
ศิลปะ
ศ21101 ศิลปะ 1
การงานอาชีพฯ ง21101 การงานอาชีพฯ 1
ภาษาต่างประเทศ อ21101 ภาษาอังกฤษ 1
รวม
วิชาเลือกเพิ่มเติม จ21204 ภาษาจีนสื่อสาร 1
I20201 การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ (ท)
อ21202 อังกฤษสื่อสารเบื้องต้น
ส21243 หน้าที่พลเมือง 1

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

ช.ม./นก.
3/1.5
3/1.5
3/1.5
3/1.5
1/0.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0
3/1.5
22/11.0
5/2.5
2/1.0
2/1.0
1/0.5

10/5.0
32/16.0
1
1
1
1
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ภาคเรียนที่ 2
ท21102 ภาษาไทย 2
ค21102 คณิตศาสตร์ 2
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2
ส21103 สังคมศึกษา 2
ส21104 ประวัติศาสตร์
พ21102 สุขศึกษา 2
ศ21102 ศิลปะ 2
ง21102 การงานอาชีพฯ 2
อ21102 ภาษาอังกฤษ 2
รวม
จ21205 ภาษาจีนสื่อสาร 2
I20202 การสื่อสารและ
การน�ำเสนอ (ท)
อ21203 อังกฤษเพื่อการแสดง
ส21244 หน้าที่พลเมือง2

ช.ม./นก.
3/1.5
3/1.5
3/1.5
3/1.5
1/0.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0
3/1.5
22/11.0
5/2.5
2/1.0

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์

10/5.0
32/16.0
1
1
1
1

รวมทั้งหมด

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรห้องเรียน 3 ภาษา Multilanguage Program : MLP
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ห้อง 7-8) ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ

ภาคเรียนที่ 1
ภาษาไทย
ท21101 ภาษาไทย 1
คณิตศาสตร์
ค21101 คณิตศาสตร์ 1
วิทยาศาสตร์
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1
สังคมศึกษา ฯ
ส21101 สังคมศึกษา 1
ส21102 ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พ21101 สุขศึกษา 1
ศิลปะ
ศ21101 ศิลปะ 1
การงานอาชีพฯ ง21101 การงานอาชีพฯ 1
ภาษาต่างประเทศ อ21101 ภาษาอังกฤษ 1
รวม
วิชาเลือกเพิ่มเติม จ21204 ภาษาจีนสื่อสาร 1
I20201 การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ (ท)
อ21202 อังกฤษสื่อสารเบื้องต้น
ส21243 หน้าที่พลเมือง 1

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด
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ช.ม./นก.
3/1.5
3/1.5
3/1.5
3/1.5
1/0.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0
3/1.5
22/11.0
5/2.5
2/1.0
2/1.0
1/0.5

10/5.0
32/16.0
1
1
1
1
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ภาคเรียนที่ 2
ท21102 ภาษาไทย 2
ค21102 คณิตศาสตร์ 2
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2
ส21103 สังคมศึกษา 2
ส21104 ประวัติศาสตร์
พ21102 สุขศึกษา 2
ศ21102 ศิลปะ 2
ง21102 การงานอาชีพฯ 2
อ21102 ภาษาอังกฤษ 2
รวม
จ21205 ภาษาจีนสื่อสาร 2
I20202 การสื่อสารและ
การน�ำเสนอ (ท)
อ21203 อังกฤษเพื่อการแสดง
ส21244 หน้าที่พลเมือง 2

ช.ม./นก.
3/1.5
3/1.5
3/1.5
3/1.5
1/0.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0
3/1.5
22/11.0
5/2.5
2/1.0

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์

10/5.0
32/16.0
1
1
1
1

รวมทั้งหมด

2/1.0
1/0.5
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โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรห้องเรียน 3 ภาษา Multilanguage Program : MLP
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ห้อง 7-8) ปีการศึกษา 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ

ภาคเรียนที่ 1
ภาษาไทย
ท23101 ภาษาไทย 5
คณิตศาสตร์
ค23101 คณิตศาสตร์ 5
วิทยาศาสตร์
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5
สังคมศึกษา ฯ
ส23101 สังคมศึกษา 5
ส23102 ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พ23101 สุขศึกษา 5
ศิลปะ
ศ23101 ศิลปะ 5
การงานอาชีพฯ ง23101 การงานอาชีพฯ 5
ภาษาต่างประเทศ อ23101 ภาษาอังกฤษ 5
รวม
วิชาเลือกเพิ่มเติม จ23205 ภาษาจีนสื่อสาร 5
ท23202 การเขียนรายงานวิชาการ
อ23203 อังกฤษเพื่อการน�ำเสนอ
ส23243 หน้าที่พลเมือง 5

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

ช.ม./นก.
3/1.5
3/1.5
3/1.5
3/1.5
1/0.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0
3/1.5
22/11.0
5/2.5
2/1.0
2/1.0
1/0.5

ภาคเรียนที่ 2
ช.ม./นก.
ท23102 ภาษาไทย 6
3/1.5
ค23102 คณิตศาสตร์ 6
3/1.5
ว23102 วิทยาศาสตร์ 6
3/1.5
ส23103 สังคมศึกษา 6
3/1.5
ส23104 ประวัติศาสตร์
1/0.5
พ23102 สุขศึกษา 6
2/1.0
ศ23102 ศิลปะ 6
2/1.0
ง23102 การงานอาชีพฯ 6
2/1.0
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6
3/1.5
รวม
22/11.0
จ23206 ภาษาจีนสื่อสาร 6
5/2.5
อ23206 โครงงานภาษาอังกฤษ
2/1.0
อ23205 อังกฤษจากสือ่ หนังสือพิมพ์ 2/1.0
ส23244 หน้าที่พลเมือง 6
1/0.5

10/5.0
32/16.0
1
1
1
1

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์

36

รวมทั้งหมด
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โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น Intensive
Science Mathematics and English : ISME
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง 9) ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ

ภาคเรียนที่ 1
ภาษาไทย
ท21101 ภาษาไทย 1
คณิตศาสตร์
ค21101 คณิตศาสตร์ 1
วิทยาศาสตร์
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1
สังคมศึกษา ฯ
ส21101 สังคมศึกษา 1
ส21102 ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พ21101 สุขศึกษา 1
ศิลปะ
ศ21101 ศิลปะ 1
การงานอาชีพฯ ง21101 การงานอาชีพฯ 1
ภาษาต่างประเทศ อ21101 ภาษาอังกฤษ 1
รวม
วิชาเลือกเพิ่มเติม I20201 การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ (Computer)
อ21201 ฟัง พูด 1
ง21214 การโปรแกรมเบื้องต้น
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน
ประสบการณ์ 1
ส21243 หน้าที่พลเมือง 1

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด
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โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ช.ม./นก.
3/1.5
3/1.5
3/1.5
3/1.5
1/0.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0
3/1.5
22/11.0
2/1.0
4/2.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
1/0.5
15/7.5
37/18.5
1
1
1
1

41

ภาคเรียนที่ 2
ท21102 ภาษาไทย 2
ค21102 คณิตศาสตร์ 2
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2
ส21103 สังคมศึกษา 2
ส21104 ประวัติศาสตร์
พ21102 สุขศึกษา 2
ศ21102 ศิลปะ 2
ง21102 การงานอาชีพฯ 2
อ21102 ภาษาอังกฤษ 2
รวม
I20202 การสื่อสารและ
การน�ำเสนอ (Computer)
อ21202 ฟัง พูด 2
ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ค21204 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน
ประสบการณ์ 2
ส21244 หน้าที่พลเมือง 2
รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

ช.ม./นก.
3/1.5
3/1.5
3/1.5
3/1.5
1/0.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0
3/1.5
22/11.0
2/1.0
4/2.0
2/1.0
2/1.0
1/0.5
11/5.5
33/16.5
1
1
1
1

37

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น Intensive
Science Mathematics and English : ISME
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2(ห้อง 9) ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ

ภาคเรียนที่ 1
ภาษาไทย
ท22101 ภาษาไทย 3
คณิตศาสตร์
ค22101 คณิตศาสตร์ 3
วิทยาศาสตร์
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3
สังคมศึกษา ฯ
ส22101 สังคมศึกษา 3
ส22102 ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พ22101 สุขศึกษา 3
ศิลปะ
ศ22101 ศิลปะ 3
การงานอาชีพฯ ง22101 การงานอาชีพฯ 3
ภาษาต่างประเทศ อ22101 ภาษาอังกฤษ 3
รวม
วิชาเลือกเพิ่มเติม อ22212 ภาษาอังกฤษส�ำหรับ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
อ22205 การอ่านเบื้องต้น
ว ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน
ประสบการณ์ 3
ส22243 หน้าที่พลเมือง 3

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

ช.ม./นก.
3/1.5
3/1.5
3/1.5
3/1.5
1/0.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0
3/1.5
22/11.0
2/1.0
4/2.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
1/0.5
11/5.5
33/16.5
1
1
1
1

37

ภาคเรียนที่ 2
ช.ม./นก.
ท22102 ภาษาไทย 4
3/1.5
ค22102 คณิตศาสตร์ 4
3/1.5
ว22102 วิทยาศาสตร์ 4
3/1.5
ส22103 สังคมศึกษา 4
3/1.5
ส22104 ประวัติศาสตร์
1/0.5
พ22102 สุขศึกษา 4
2/1.0
ศ22102 ศิลปะ 4
2/1.0
ง22102 การงานอาชีพฯ 4
2/1.0
อ22102 ภาษาอังกฤษ 4
3/1.5
รวม
22/11.0
อ22213 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 2/1.0
อ22206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�ำเสนอ 4/2.0
ว ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2
2/1.0
ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2/1.0
ค22204 คณิ ต ศาสตร์ เ พิ่ ม พู น 2/1.0
ประสบการณ์ 4
ส22244 หน้าที่พลเมือง 4
1/0.5
รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563

11/5.5
33/16.5
1
1
1
1

37
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uratpittaya School
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น Intensive
Science Mathematics and English : ISME
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ห้อง 9) ปีการศึกษา 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ

ภาคเรียนที่ 1
ช.ม./นก.
ภาคเรียนที่ 2
ช.ม./นก.
ภาษาไทย
ท23101 ภาษาไทย 5
3/1.5 ท23102 ภาษาไทย 6
3/1.5
คณิตศาสตร์
ค23101 คณิตศาสตร์ 5
3/1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 6
3/1.5
วิทยาศาสตร์
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5
3/1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6
3/1.5
สังคมศึกษา ฯ
ส23101 สังคมศึกษา 5
3/1.5 ส23103 สังคมศึกษา 6
3/1.5
ส23102 ประวัติศาสตร์
1/0.5 ส23104 ประวัติศาสตร์
1/0.5
สุขศึกษา
พ23101 สุขศึกษา 5
2/1.0 พ23102 สุขศึกษา 6
2/1.0
ศิลปะ
ศ23101 ศิลปะ 5
2/1.0 ศ23102 ศิลปะ 6
2/1.0
การงานอาชีพฯ ง23101 การงานอาชีพฯ 5
2/1.0 ง23102 การงานอาชีพฯ 6
2/1.0
ภาษาต่างประเทศ อ23101 ภาษาอังกฤษ 5
3/1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6
3/1.5
รวม
22/11.0
รวม
22/11.0
2/1.0 จ23209 ภาษาจีน2
2/1.0
วิชาเลือกเพิ่มเติม จ23208 ภาษาจีน 1
อ23205 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 4/2.0 อ23206 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาต่อ 4/2.0
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ค23203 คณิตศาสตร์ก้าวหน้า 1
ส23243 หน้าที่พลเมือง 5

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด
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โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

2/1.0
2/1.0
1/0.5

11/5.5
33/16.5
1
1
1
1

37

ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ค23204 คณิตศาสตร์ก้าวหน้า 2
ส23244 หน้าที่พลเมือง 6

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

2/1.0
2/1.0
1/0.5

11/5.5
33/16.5
1
1
1
1

37

โครงสร้างหลักสูตร
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
Enriched Science and Technology : EST
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง 10-11) ปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่ 1
ภาษาไทย
ท21101 ภาษาไทย 1
คณิตศาสตร์
ค21101 คณิตศาสตร์ 1
วิทยาศาสตร์
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1
สังคมศึกษา ฯ
ส21101 สังคมศึกษา 1
ส21102 ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พ21101 สุขศึกษา 1
ศิลปะ
ศ21101 ศิลปะ 1
การงานอาชีพฯ ง21101 การงานอาชีพฯ 1
ภาษาต่างประเทศ อ21101 ภาษาอังกฤษ 1
รวม
วิชาเลือกเพิ่มเติม I20201 การสื่อสารและการน�ำเสนอ (ทฤษฎี
ความรูธ้ รรมชาติและการสืบเสาะอย่างวิทย์ฯ)(ว)

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

จ21209 ภาษาจีนอาเซียน
อ21211 ภาษาอังกฤษเพือ่ การอ่าน
และการเขียน
ว21206 ของเล่นเชิงวิทย์
ง21214 การโปรแกรมเบื้องต้น
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ค21203 คณิ ต ศาสตร์ เ พิ่ ม พู น
ประสบการณ์ 1
ส21243 หน้าที่พลเมือง 1
รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

ช.ม./นก.
3/1.5
3/1.5
3/1.5
3/1.5
1/0.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0
3/1.5
22/11.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
1/0.5
15/7.5
37/18.5
1
1
1
1
41

ภาคเรียนที่ 2
ช.ม./นก.
ท21102 ภาษาไทย 2
3/1.5
ค21102 คณิตศาสตร์ 2
3/1.5
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2
3/1.5
ส21103 สังคมศึกษา 2
3/1.5
ส21104 ประวัติศาสตร์
1/0.5
พ21102 สุขศึกษา 2
2/1.0
ศ21102 ศิลปะ 2
2/1.0
ง21102 การงานอาชีพฯ 2
2/1.0
อ21102 ภาษาอังกฤษ 2
3/1.5
รวม
22/11.0
I20202 การสื่อสารและ
2/1.0
การน�ำเสนอ (ว)
จ21210 ภาษาจีนอาเซียน
2/1.0
ว21207 วิทยาศาสตร์กับความงาม
2/1.0
ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2/1.0
ค21204 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน
2/1.0
ประสบการณ์ 2
ส21244 หน้าที่พลเมือง2
1/0.5

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563

11/5.5
33/16.5
1
1
1
1
37
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uratpittaya School
โครงสร้างหลักสูตร
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
Enriched Science and Technology : EST
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ห้อง 10-11) ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ

ภาคเรียนที่ 1
ภาษาไทย
ท22101 ภาษาไทย 3
คณิตศาสตร์
ค22101 คณิตศาสตร์ 3
วิทยาศาสตร์
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3
สังคมศึกษา ฯ
ส22101 สังคมศึกษา 3
ส22102 ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พ22101 สุขศึกษา 3
ศิลปะ
ศ22101 ศิลปะ 3
การงานอาชีพฯ ง22101 การงานอาชีพฯ 3
ภาษาต่างประเทศ อ22101 ภาษาอังกฤษ 3
รวม
วิชาเลือกเพิ่มเติม อ22212 ภาษาอังกฤษส�ำหรับ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน
ประสบการณ์ 3
ว22209 วิทยาศาสตร์โลกทัง้ ระบบ 1
ท22205 ภาษาไทยเพื่อการเขียน
รายงานเชิงวิชาการ
ส22243 หน้าที่พลเมือง 3

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
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รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ช.ม./นก.
3/1.5
3/1.5
3/1.5
3/1.5
1/0.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0
3/1.5
22/11.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0

ภาคเรียนที่ 2
ช.ม./นก.
ท22102 ภาษาไทย 4
3/1.5
ค22102 คณิตศาสตร์ 4
3/1.5
ว22102 วิทยาศาสตร์ 4
3/1.5
ส22103 สังคมศึกษา 4
3/1.5
ส22104 ประวัติศาสตร์
1/0.5
พ22102 สุขศึกษา 4
2/1.0
ศ22102 ศิลปะ 4
2/1.0
ง22102 การงานอาชีพฯ 4
2/1.0
อ22102 ภาษาอังกฤษ 4
3/1.5
รวม
22/11.0
อ22213 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 2/1.0
ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2/1.0
ค22204 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน
2/1.0
ประสบการณ์ 4
ว22210 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 2 2/1.0
ง22216 IPST-Micro box
2/1.0
ส22244 หน้าที่พลเมือง 4
1/0.5

1/0.5
11/5.5
33/16.5
1
1
1
1
37

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

11/5.5
33/16.5
1
1
1
1
37

โครงสร้างหลักสูตร
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
Enriched Science and Technology : EST
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ห้อง10-11) ปีการศึกษา 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ

ภาคเรียนที่ 1
ภาษาไทย
ท23101 ภาษาไทย 5
คณิตศาสตร์
ค23101 คณิตศาสตร์ 5
วิทยาศาสตร์
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5
สังคมศึกษา ฯ
ส23101 สังคมศึกษา 5
ส23102 ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พ23101 สุขศึกษา 5
ศิลปะ
ศ23101 ศิลปะ 5
การงานอาชีพฯ ง23101 การงานอาชีพฯ 5
ภาษาต่างประเทศ อ23101 ภาษาอังกฤษ 5
รวม
วิชาเลือกเพิ่มเติม ค23203 คณิตศาสตร์ก้าวหน้า 1
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ว23206 เชือ้ เพลิงเพือ่ การคมนาคม
ว20201 อิเลกทรอนิกส์ 1
อ23204 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการน�ำเสนอ
ส23243 หน้าที่พลเมือง 5

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

ช.ม./นก.
3/1.5
3/1.5
3/1.5
3/1.5
1/0.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0
3/1.5
22/11.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
1/0.5

11/5.5
33/16.5
1
1
1
1
37

ภาคเรียนที่ 2
ช.ม./นก.
ท23102 ภาษาไทย 6
3/1.5
ค23102 คณิตศาสตร์ 6
3/1.5
ว23102 วิทยาศาสตร์ 6
3/1.5
ส23103 สังคมศึกษา 6
3/1.5
ส23104 ประวัติศาสตร์
1/0.5
พ23102 สุขศึกษา 6
2/1.0
ศ23102 ศิลปะ 6
2/1.0
ง23102 การงานอาชีพฯ 6
2/1.0
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6
3/1.5
รวม
22/11.0
2/1.0
ค23204 คณิตศาสตร์ก้าวหน้า 2
2/1.0
ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2/1.0
ว23207 พลังงานทดแทนกับ
การใช้ประโยชน์
2/1.0
ว20202 อิเลกทรอนิกส์ 2
ง23223 การออกแบบและเทคโนโลยี 2/1.0
1/0.5
ส23244 หน้าที่พลเมือง 6

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมในเครื่องแบบ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563

11/5.5
33/16.5
1
1
1
1
37
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uratpittaya School
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร แผนการเรียนศิลป์จีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ห้อง 1-2)
ปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่ 1
ช.ม./นก.
ภาคเรียนที่ 2
ท31101 ภาษาไทย 1
2/1.0 ท31102 ภาษาไทย 2
ค31101 คณิตศาสตร์ 1
2/1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 2
ว31103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3/1.5
ว31105 วิทยาการค�ำนวณ 1(com) 1/0.5 ว31106 ออกแบบเทคโนโลยี(ว)

สังคมศึกษา ฯ

ส31101 สังคมศึกษา 1
2/1.0 ส31103 สังคมศึกษา 2
ส31102 ประวัติศาสตร์
1/0.5 ส31104 ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พ31101 สุขศึกษา 1
1/0.5 พ31102 สุขศึกษา 2
ศิลปะ
ศ31101 ศิลปะ 1
1/0.5 ศ31102 ศิลปะ 2
การงานอาชีพ
ง31101 การงานอาชีพ 1
1/0.5 ง31102 การงานอาชีพ 2
ภาษาต่างประเทศ อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
2/1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
รวม
16/8.0
รวม
5/2.5 จ31202 ภาษาจีน 2
วิชาเลือกเพิ่มเติม จ31201 ภาษาจีน 1
จ31203 การฟังและพูดภาษาจีน 1 2/1.0 จ31204 การฟังและพูดภาษาจีน 2
2/1.0 I30202 การสื่อสารและ
I30201 การศึกษาค้าคว้าและ
การน�ำเสนอ (ท)
สร้างองค์ความรู้ (ท)
2/1.0 อ31202 อ่านเขียนประยุกต์ใช้
อ31201 ภาษาอังกฤษฟังพูด
2/1.0 อ31208 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เบื้องต้น
อ31204 ภาษาอังกฤษรอบรู้
2/1.0 ส30255 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม
ส30204 เศรษฐกิจพอเพียง
ง31281 การประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 2/1.0 ง31285 ธุรกิจการโรงแรม
1/0.5 พ30202 วอลเล่ย์บอล
พ30201 แฮนด์บอล
1/0.5 ส30246 หน้าที่พลเมือง 2
ส30245 หน้าที่พลเมือง 1

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
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รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

19/9.5
35/17.5
1
1
1
1
39

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมระดับ /โฮมรูม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

ช.ม./นก.
2/1.0
2/1.0
1/0.5
2/1.0
1/0.5
1/0.5
1/0.5
1/0.5
2/1.0
13/6.5
5/2.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
1/0.5
1/0.5
19/9.5
32/16.0
1
1
1
1
36

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร แผนการเรียนศิลป์จีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ห้อง 1-2)
ปีการศึกษา 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563

ภาคเรียนที่ 1
ช.ม./นก.
ภาคเรียนที่ 2
ท32101 ภาษาไทย 3
2/1.0 ท32102 ภาษาไทย 4
ค32101 คณิตศาสตร์ 3
2/1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 4
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 3/1.5 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)
ว32103 วิทยาการค�ำนวณ 2 (com) 1/0.5 ว32104 วิทย์เทคโนโลยี (ว+com)

ช.ม./นก.
2/1.0
2/1.0
3/1.5
1/0.5

ส32101 สังคมศึกษา 3
2/1.0 ส32103 สังคมศึกษา 4
ส32102 ประวัติศาสตร์
1/0.5 ส32104 ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พ32101 สุขศึกษา 3
1/0.5 พ32102 สุขศึกษา 4
ศิลปะ
ศ32101 ศิลปะ 3
1/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4
การงานอาชีพ
ง32101 การงานอาชีพ 3
1/0.5 ง32102 การงานอาชีพ 4
ภาษาต่างประเทศ อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
2/1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
รวม
16/8.0
รวม
5/2.5 จ32202 ภาษาจีน 4
วิชาเลือกเพิ่มเติม จ32201 ภาษาจีน 3
จ32203 การฟังและพูดภาษาจีน 3 2/1.0 จ32204 การฟังและพูดภาษาจีน 4
2/1.0 ท32202 วรรณกรรมท้องถิ่น
ท32201 หลักภาษา 1
อ32201 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 2/1.0 อ32202 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�ำเสนอ
2/1.0 อ32203 การอ่านเชิงสร้างสรรค์
อ32203 การอ่านสร้างสรรค์
ส32241 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 2/1.0 ส32261 การปกครองของไทย
2/1.0 พ30204 ฟุตซอล
ง32281 มารยาทและการสมาคม
1/0.5 ง32283 มนุษย์สัมพันธ์ทางธุรกิจ
พ30203 ศิลปะป้องกันตัว
1/0.5 ส30248 หน้าที่พลเมือง 4
ส30247 หน้าที่พลเมือง 3

2/1.0
1/0.5
1/0.5
1/0.5
1/0.5
2/1.0
16/8.0
5/2.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
1/0.5
2/1.0
1/0.5

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา ฯ

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมระดับ /โฮมรูม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

19/9.5
35/17.5
1
1
1
1
39

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมระดับ /โฮมรูม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563

19/9.5
35/17.5
1
1
1
1
39
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uratpittaya School
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร แผนการเรียนศิลป์จีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ห้อง 1-2)
ปีการศึกษา 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ภาคเรียนที่ 1
ท33101 ภาษาไทย 5
ค33101 คณิตศาสตร์ 5
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกดาราศาสตร์
ว33102 วิทยาการค�ำนวณ 3 (com)

สังคมศึกษา ฯ

ส33101 สังคมศึกษา 5

สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ

พ33101 สุขศึกษา 5
ศ33101 ศิลปะ 5
ง33101 การงานอาชีพ 5
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
รวม
วิชาเลือกเพิ่มเติม จ33201 ภาษาจีน 5
จ33203 การฟังและพูดภาษาจีน 5
ท33201 การเขียน 2
อ33205 อังกฤษเพื่อการเขียน
รายงานเบื้องต้น
ส33201 ศาสนาเปรียบเทียบ
ง33221 ออกแบบบรรจุภัณฑ์
พ30205 แบดมินตัน

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
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รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมระดับ /โฮมรูม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ช.ม./นก.
ภาคเรียนที่ 2
2/1.0 ท33102 ภาษาไทย 6
2/1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 6
3/1.5
1/0.5

ช.ม./นก.
2/1.0
2/1.0

2/1.0

ส33103 สังคมศึกษา 6

2/1.0

1/0.5
1/0.5
1/0.5
2/1.0
15/7.5
5/2.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0

พ33102 สุขศึกษา 6
ศ33102 ศิลปะ 6
ง33102 การงานอาชีพ 6
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
รวม
จ33202 ภาษาจีน 6
จ33204 การฟังและพูดภาษาจีน 6
ท33203 ประวัติวรรณคดี
อ33206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

1/0.5
1/0.5
1/0.5
2/1.0
11/5.5
5/2.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0

2/1.0
2/1.0
1/0.5

ส33262 เหตุการณ์ปัจจุบัน
ง33289 ไฟฟ้ากับการด�ำรงชีวิต
พ30206 ลีลาศ

2/1.0
2/1.0
1/0.5

16/8.0
31/15.5
1
1
1
1
35

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมระดับ /โฮมรูม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

16/8.0
27/13.5
1
1
1
1
31

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร แผนการเรียนไทย- สังคม (ห้อง 3) ปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่ 1
ช.ม./นก.
ภาคเรียนที่ 2
ท31101 ภาษาไทย 1
2/1.0 ท31102 ภาษาไทย 2
ค31101 คณิตศาสตร์ 1
2/1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 2
ว31103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3/1.5 ว31106 ออกแบบเทคโนโลยี(ว)
ว31105 วิทยาการค�ำนวณ 1 (com) 1/0.5

ช.ม./นก.
2/1.0
2/1.0
1/0.5

ส31101 สังคมศึกษา 1
2/1.0 ส31103 สังคมศึกษา 2
ส31102 ประวัติศาสตร์
1/0.5 ส31104 ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พ31101 สุขศึกษา 1
1/0.5 พ31102 สุขศึกษา 2
ศิลปะ
ศ31101 ศิลปะ 1
1/0.5 ศ31102 ศิลปะ 2
การงานอาชีพ
ง31101 การงานอาชีพ 1
1/0.5 ง31102 การงานอาชีพ 2
ภาษาต่างประเทศ อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
2/1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
รวม
16/8.0
รวม
2/1.0 ท30202 การเขียน
วิชาเลือกเพิ่มเติม ท30201 การพูด
2/1.0 ส30255 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม
ส30201 เศรษฐกิจพอเพียง
2/1.0 ส30250 อาเซี่ยนศึกษา
ส30249 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
ศ30204 การวาดภาพลายเส้นแสงเงา 2/1.0 ศ30205 การวาดภาพระบายสีน�้ำ
2/1.0 I30202 การสื่อสารและ
I30201 การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ (ท)
การน�ำเสนอ (ท)
2/1.0 จ31210 ภาษาจีนอาเซียน 2
จ31209 ภาษาจีนอาเซียน 1
ง31281 การประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 2/1.0 ง31285 ธุรกิจการโรงแรม
2/1.0 อ31209 การอ่านตีความ
อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
1/0.5 พ30202 วอลเลย์บอล
พ31201 แฮนด์บอล
1/0.5 ส30246 หน้าที่พลเมือง 2
ส30245 หน้าที่พลเมือง 1
รวม
18/9.0
รวม
รวมทั้งหมด
รวมทั้งหมด
34/17.0
1
กิจกรรมพัฒนา
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนว
1
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม
ผู้เรียน
1
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
1
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด
38
รวมทั้งหมด

2/1.0
1/0.5
1/0.5
1/0.5
1/0.5
2/1.0
13/6.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา ฯ

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563

2/1.0
2/1.0
2/1.0
1/0.5
1/0.5
18/9.0
30/15.0
1
1
1
1
34
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uratpittaya School
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร แผนการเรียนไทย- สังคม (ห้อง 3) ปีการศึกษา 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563

ภาคเรียนที่ 1
ช.ม./นก.
ช.ม./นก.
ภาคเรียนที่ 2
ท32101 ภาษาไทย 3
2/1.0 ท32102 ภาษาไทย 4
2/1.0
ค32101 คณิตศาสตร์ 3
2/1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 4
2/1.0
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 3/1.5 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 3/1.5
ว32103 วิทยาการค�ำนวณ 2 (com) 1/0.5 ว32104 วิทย์เทคโนโลยี (ว+com) 1/0.5

สังคมศึกษา ฯ

ส32101 สังคมศึกษา 3
ส32102 ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พ32101 สุขศึกษา 3
ศิลปะ
ศ32101 ศิลปะ 3
การงานอาชีพ
ง32101 การงานอาชีพ 3
ภาษาต่างประเทศ อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
รวม
วิชาเลือกเพิ่มเติม ท30203 วรรณกรรมปัจจุบัน
ท32201 หลักภาษา 1
ส30251 ทักษะชีวิตและสังคม
ส32241 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ศ30206 ดนตรีไทย
อ32203 การอ่านสร้างสรรค์
ง32282 การบัญชีเบื้องต้น
พ30203 ศิลปะป้องกันตัว
ส30247 หน้าที่พลเมือง 3

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
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รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

2/1.0
1/0.5
1/0.5
1/0.5
1/0.5
2/1.0
16/8.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
1/0.5
1/0.5

ส32103 สังคมศึกษา 4
2/1.0
ส32104 ประวัติศาสตร์
1/0.5
พ32102 สุขศึกษา 4
1/0.5
ศ32102 ศิลปะ 4
1/0.5
ง32102 การงานอาชีพ 4
1/0.5
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
2/1.0
รวม
16/8.0
2/1.0
ท30204 วรรณคดีมรดก
2/1.0
ท32202 วรรณกรรมท้องถิ่น
2/1.0
ส30252 กฏหมายอาญาเบื้องต้น
2/1.0
ส32261 การปกครองของไทย
2/1.0
ศ30207 ดนตรีสากล
อ32202 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�ำเสนอ 2/1.0
2/1.0
ง32261 สร้างสรรค์สวนสวย
1/0.5
พ30204 ฟุตซอล
1/0.5
ส30248 หน้าที่พลเมือง 4

16/8.0
32/16.0
1
1
1
1

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

36

16/8.0
31/15.5
1
1
1
1
35

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร แผนการเรียนไทย- สังคม (ห้อง 3) ปีการศึกษา 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ภาคเรียนที่ 1
ท33101 ภาษาไทย 5
ค33101 คณิตศาสตร์ 5
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกดาราศาสตร์
ว33102 วิทยาการค�ำนวณ 3 (com)

สังคมศึกษา ฯ

ส33101 สังคมศึกษา 5

สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ

พ33101 สุขศึกษา 5
ศ33101 ศิลปะ 5
ง33101 การงานอาชีพ 5
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
รวม
วิชาเลือกเพิ่มเติม ท30205 หลักภาษา 2
ท33201 การเขียน 2
ส30253 กฏหมายแพ่งและ
พาณิชย์เบื้องต้น
ส33201 ศาสนาเปรียบเทียบ
ศ30208 นาฏศิลป์ไทย

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

ช.ม./นก.
ภาคเรียนที่ 2
2/1.0 ท33102 ภาษาไทย 6
2/1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 6
3/1.5
1/0.5

ช.ม./นก.
2/1.0
2/1.0

2/1.0

ส33103 สังคมศึกษา 6

2/1.0

1/0.5
1/0.5
1/0.5
2/1.0
15/7.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0

พ33102 สุขศึกษา 6
ศ33102 ศิลปะ 6
ง33102 การงานอาชีพ 6
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
รวม
ท30206 อัจฉริยะภาษาไทย
ท33203 ประวัติวรรณคดี
ส30254 โลกศึกษา

1/0.5
1/0.5
1/0.5
2/1.0
11/5.5
2/1.0
2/1.0
2/1.0

2/1.0
2/1.0

ส33262 เหตุการณ์ปัจจุบัน
ศ30209 การสร้างสรรค์ละครเวที
ในโรงเรียน
อ33206 การภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

2/1.0
2/1.0

อ33205 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียน 2/1.0
รายงานเบื้องต้น
2/1.0
ง33201 ประดิษฐ์ของช�ำร่วย
1/0.5
พ30205 แบดมินตัน
รวม
15/7.5
รวมทั้งหมด
30/15.0
1
กิจกรรมแนะแนว
1
กิจกรรมชุมนุม
1
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
1
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด
34

ง33282 ภาษีเงินได้
พ30206 ลีลาศ
รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563

2/1.0
2/1.0
1/0.5
15/7.5
26/13.0
1
1
1
1
30
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uratpittaya School
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (ห้อง 4-5) ปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่ 1
ช.ม./นก.
ภาคเรียนที่ 2
ท31101 ภาษาไทย 1
2/1.0 ท31102 ภาษาไทย 2
ค31101 คณิตศาสตร์ 1
2/1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 2
ว31103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3/1.5 ว31106 ออกแบบเทคโนโลยี(ว)
ว31105 วิทยาการค�ำนวณ 1 (com) 1/0.5

ช.ม./นก.
2/1.0
2/1.0
1/0.5

ส31101 สังคมศึกษา 1
2/1.0 ส31103 สังคมศึกษา 2
ส31102 ประวัติศาสตร์
1/0.5 ส31104 ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พ31101 สุขศึกษา 1
1/0.5 พ31102 สุขศึกษา 2
ศิลปะ
ศ31101 ศิลปะ 1
1/0.5 ศ31102 ศิลปะ 2
การงานอาชีพ
ง31101 การงานอาชีพ 1
1/0.5 ง31102 การงานอาชีพ 2
ภาษาต่างประเทศ อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
2/1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
รวม
16/8.0
รวม
4/2.0 ค31202 คณิตศาสตร์เสริม 2
วิชาเลือกเพิ่มเติม ค31201 คณิตศาสตร์เสริม 1
2/1.0 อ31202 อ่านเขียนประยุกต์ใช้
อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
2/1.0 I30202 การสือ่ สารและ
I30201 การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ (ท)
การน�ำเสนอ (ท)
2/1.0 จ31210 ภาษาจีนอาเซียน 2
จ31209 ภาษาจีนอาเซียน 1
2/1.0 ส30255 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม
ส30201 เศรษฐกิจพอเพียง
ง31281 การประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 2/1.0 ง31285 ธุรกิจการโรงแรม
2/1.0 อ31209 การอ่านตีความ
อ31207 ภาษาอังกฤษเพื่อความ
บันเทิง
1/0.5 พ30202 วอลเลย์บอล
พ31201 แฮนด์บอล
1/0.5 ส30246 หน้าที่พลเมือง 2
ส30245 หน้าที่พลเมือง 1
รวม
18/9.0
รวม
รวมทั้งหมด
รวมทั้งหมด
34/17.0
1
กิจกรรมพัฒนา
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนว
1
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม
ผู้เรียน
1
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
1
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด
38
รวมทั้งหมด

2/1.0
1/0.5
1/0.5
1/0.5
1/0.5
2/1.0
13/6.5
4/2.0
2/1.0
2/1.0

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา ฯ
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โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

2/1.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
1/0.5
1/0.5
18/9.0
31/15.5
1
1
1
1
35

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (ห้อง 4-5) ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ

ภาคเรียนที่ 1
ช.ม./นก.
ช.ม./นก.
ภาคเรียนที่ 2
ภาษาไทย
ท32101 ภาษาไทย 3
2/1.0 ท32102 ภาษาไทย 4
2/1.0
คณิตศาสตร์
ค32101 คณิตศาสตร์ 3
2/1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 4
2/1.0
วิทยาศาสตร์และ ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 3/1.5 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ
3/1.5
เทคโนโลยี
(ฟิสิกส์)
ว32103 วิทยาการค�ำนวณ 2 (com) 1/0.5 ว32104 วิทย์เทคโนโลยี (ว+com) 1/0.5
สังคมศึกษา ฯ
ส32101 สังคมศึกษา 3
2/1.0 ส32103 สังคมศึกษา 4
2/1.0
ส32102 ประวัติศาสตร์
1/0.5 ส32104 ประวัติศาสตร์
1/0.5
สุขศึกษา
พ32101 สุขศึกษา 3
1/0.5 พ32102 สุขศึกษา 4
1/0.5
ศิลปะ
ศ32101 ศิลปะ 3
1/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4
1/0.5
การงานอาชีพ
ง32101 การงานอาชีพ 3
1/0.5 ง32102 การงานอาชีพ 4
1/0.5
ภาษาต่างประเทศ อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
2/1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
2/1.0
รวม
16/8.0
รวม
16/8.0
4/2.0 ค32202 คณิตศาสตร์เสริม 4
4/2.0
วิชาเลือกเพิ่มเติม ค32201 คณิตศาสตร์เสริม 3
อ32201 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 1 2/1.0 อ32202 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 2 2/1.0
2/1.0 อ32202 ภาษาอังกฤษเพื่อ
2/1.0
อ32203 การอ่านสร้างสรรค์
2/1.0 การน�ำเสนอ
2/1.0 อ32203การอ่านเชิงสร้างสรรค์
2/1.0
ท32201 หลักภาษา 1
2/1.0 ท32202 วรรณกรรมท้องถิ่น
2/1.0
ส32241 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
1/0.5 ส32261 การปกครองของไทย
2/1.0
ง32282 การบัญชีเบื้องต้น
1/0.5 ง32261 สร้างสรรค์สวนสวย
2/1.0
พ30203 ศิลปะป้องกันตัว
1/0.5
ส30247 หน้าที่พลเมือง 3
พ30204 ฟุตซอล
1/0.5
ส30248 หน้าที่พลเมือง 4

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

16/8.0
33/16.5
1
1
1
1
37

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563

18/9.0
34/17.0
1
1
1
1
38
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uratpittaya School
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (ห้อง 4-5) ปีการศึกษา 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ภาคเรียนที่ 1
ท33101 ภาษาไทย 5
ค33101 คณิตศาสตร์ 5
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกดาราศาสตร์
ว33102 วิทยาการค�ำนวณ 3 (com)

สังคมศึกษา ฯ

ส33101 สังคมศึกษา 5

สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ

พ33101 สุขศึกษา 5
ศ33101 ศิลปะ 5
ง33101 การงานอาชีพ 5
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
รวม
วิชาเลือกเพิ่มเติม ค33201 คณิตศาสตร์เสริม 5
อ33205 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียน
รายงานเบื้องต้น
ท33201 การเขียน 2
ส33201 ศาสนาเปรียบเทียบ
ง33201 ประดิษฐ์ของช�ำร่วย
พ30205 แบดมินตัน

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

68

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ช.ม./นก.
ภาคเรียนที่ 2
2/1.0 ท33102 ภาษาไทย 6
2/1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 6
3/1.5
1/0.5

ช.ม./นก.
2/1.0
2/1.0

2/1.0

ส33103 สังคมศึกษา 6

1/0.5
1/0.5
1/0.5
2/1.0
15/7.5
4/2.0
2/1.0

พ33102 สุขศึกษา 6
1/0.5
ศ33102 ศิลปะ 6
1/0.5
ง33102 การงานอาชีพ 6
1/0.5
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
2/1.0
รวม
11/5.5
4/2.0
ค33202 คณิตศาสตร์เสริม 6
อ33206 การภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 2/1.0

2/1.0
2/1.0
2/1.0
1/0.5

ท33203 ประวัติวรรณคดี
ส33262 เหตุการณ์ปัจจุบัน
ง33282 ภาษีเงินได้
พ30206 ลีลาศ

2/1.0
2/1.0
2/1.0
1/0.5

13/6.5
28/14.0
1
1
1
1

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

13/6.5
24/12.0
1
1
1
1

32

2/1.0

28

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ห้อง 6-8) ปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่ 1
ช.ม./นก.
ภาคเรียนที่ 2
ท31101 ภาษาไทย 1
2/1.0 ท31102 ภาษาไทย 2
ค31101 คณิตศาสตร์ 1
2/1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 2
ว31103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3/1.5
ว31105 วิทยาการค�ำนวณ 1 (com) 1/0.5 ว31106 ออกแบบเทคโนโลยี(ว)

สังคมศึกษา ฯ

ส31101 สังคมศึกษา 1
ส31102 ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พ31101 สุขศึกษา 1
ศิลปะ
ศ31101 ศิลปะ 1
การงานอาชีพ
ง31101 การงานอาชีพ 1
ภาษาต่างประเทศ อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
รวม
วิชาเลือกเพิ่มเติม ค31201 คณิตศาสตร์เสริม 1
ว30201 ฟิสิกส์ 1
ว30221 เคมี 1

2/1.0
1/0.5
1/0.5
1/0.5
1/0.5
2/1.0
16/8.0
4/2.0
4/2.0
3/1.5

อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง พูด
จ31209 ภาษาจีนอาเซียน 1
ส30245 หน้าที่พลเมือง 1

2/1.0
2/1.0
1/0.5

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

16/9.5
32/17.5
1
1
1
1
36

ช.ม./นก.
2/1.0
2/1.0
1/0.5

ส31103 สังคมศึกษา 2
ส31104 ประวัติศาสตร์
พ31102 สุขศึกษา 2
ศ31102 ศิลปะ 2
ง31102 การงานอาชีพ 2
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
รวม
ค31202 คณิตศาสตร์เสริม 2
ว30202 ฟิสิกส์ 2
ว30222 เคมี 2
ว30241 ชีววิทยา 1
อ31202 อ่านเขียนประยุกต์ใช้
จ31210 ภาษาจีนอาเซียน 2
ส30246 หน้าที่พลเมือง 2

2/1.0
1/0.5
1/0.5
1/0.5
1/0.5
2/1.0
13/6.5
4/2.0
4/2.0
3/1.5
4/2.0
2/1.0
2/1.0
1/0.5

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

19/9.5
32/16.0
1
1
1
1

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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uratpittaya School
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ห้อง 6-8) ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ

ภาคเรียนที่ 1
ช.ม./นก.
ภาคเรียนที่ 2
ภาษาไทย
ท32101 ภาษาไทย 3
2/1.0 ท32102 ภาษาไทย 4
คณิตศาสตร์
ค32101 คณิตศาสตร์ 3
2/1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 4
วิทยาศาสตร์และ ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 3/1.5 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ
เทคโนโลยี
(ฟิสิกส์)
ว32103วิทยาการค�ำนวณ 2 com)
1/0.5 ว32104 วิทย์เทคโนโลยี (ว+com)
สังคมศึกษา ฯ
ส32101 สังคมศึกษา 3
2/1.0 ส32103 สังคมศึกษา 4
ส32102 ประวัติศาสตร์
1/0.5 ส32104 ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พ32101 สุขศึกษา 3
1/0.5 พ32102 สุขศึกษา 4
ศิลปะ
ศ32101 ศิลปะ 3
1/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4
การงานอาชีพ
ง32101 การงานอาชีพ 3
1/0.5 ง32102 การงานอาชีพ 4
ภาษาต่างประเทศ อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
2/1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
รวม
16/8.0
รวม
4/2.0 ค32202 คณิตศาสตร์เสริม 4
วิชาเลือกเพิ่มเติม ค32201 คณิตศาสตร์เสริม 3
4/2.0 ว30204 ฟิสิกส์ 4
ว30203 ฟิสิกส์ 3
3/1.5 ว30224 เคมี 4
ว30223 เคมี 3
3/1.5 ว30243 ชีววิทยา 3
ว30242 ชีววิทยา 2
อ32201 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 2/1.0 อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การน�ำเสนอ
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้าง 2/1.0 I30202 การสื่อสารและ
องค์ความรู้ (อ)
การน�ำเสนอ (อ)
1/0.5 ส30248 หน้าที่พลเมือง 4
ส30247 หน้าที่พลเมือง 3

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

70

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

18/9.0
35/17.5
1
1
1
1
39

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

ช.ม./นก.
2/1.0
2/1.0
3/1.5
1/0.5
2/1.0
1/0.5
1/0.5
1/0.5
1/0.5
2/1.0
16/8.0
4/2.0
4/2.0
3/1.5
3/1.5
2/1.0
2/1.0
1/0.5
19/9.5
35/17.5
1
1
1
1
39

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ห้อง 6-8) ปีการศึกษา 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ภาคเรียนที่ 1
ท33101 ภาษาไทย 5
ค33101 คณิตศาสตร์ 5
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกดาราศาสตร์
ว33102 วิทยาการค�ำนวณ 3 (com)

สังคมศึกษา ฯ

ส33101 สังคมศึกษา 5

สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ

พ33101 สุขศึกษา 5
ศ33101 ศิลปะ 5
ง33101 การงานอาชีพ 5
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
รวม
วิชาเลือกเพิ่มเติม ค33201 คณิตศาสตร์เสริม 5
ว30205 ฟิสิกส์ 5
ว30225 เคมี 5
ว30244 ชีววิทยา 4
อ33205 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การเขียนรายงานเบื้องต้น

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

ช.ม./นก.
ภาคเรียนที่ 2
2/1.0 ท33102 ภาษาไทย 6
2/1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 6
3/1.5
1/0.5

ช.ม./นก.
2/1.0
2/1.0

2/1.0

ส33103 สังคมศึกษา 6

2/1.0

1/0.5
1/0.5
1/0.5
2/1.0
15/7.5
4/2.0
4/2.0
3/1.5
3/1.5
2/1.0

พ33102 สุขศึกษา 6
ศ33102 ศิลปะ 6
ง33102 การงานอาชีพ 6
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
รวม
ค33202 คณิตศาสตร์เสริม 6
ว30206 ฟิสิกส์ 6
ว30226 เคมี 6
ว30245 ชีววิทยา 5
อ33206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

1/0.5
1/0.5
1/0.5
2/1.0
11/5.5
4/2.0
4/2.0
3/1.5
3/1.5
2/1.0

16/8.0
31/15.5
1
1
1
1

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

16/8.0
27/13.5
1
1
1
1

35

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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uratpittaya School
โครงสร้างหลักสูตร
ส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น
Intensive Science Mathematics and English : ISME
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้อง 9-10) ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ

ภาคเรียนที่ 1
ภาษาไทย
ท31101 ภาษาไทย 1
คณิตศาสตร์
ค31101 คณิตศาสตร์ 1
วิทยาศาสตร์
ว31101 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์1)
ว31102 วิทยาศาสตร์ (เคมี)
ว31103 วิทยาศาสตร์ (ชีวะ)
สังคมศึกษา ฯ
ส31101 สังคมศึกษา 1
ส31102 ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พ31101 สุขศึกษา 1
ศิลปะ
ศ31101 ศิลปะ 1
การงานอาชีพฯ ง31101 การงานอาชีพฯ 1
ภาษาต่างประเทศ อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
รวม
วิชาเลือกเพิ่มเติม ค31201 คณิตศาสตร์เสริม 1
อ31212 Communicative
English1
ส30245 หน้าที่พลเมือง 1

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
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รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ช.ม./นก.
2/1.0
2/1.0
3/1.5
3/1.5
3/1.5
2/1.0
1/0.5
1/0.5
1/0.5
1/0.5
2/1.0
21/10.5
4/2.0
4/2.0
1/0.5

12/6.0
33/16.5
1
1
1
1
37

ภาคเรียนที่ 2
ท31102 ภาษาไทย 2
ค31102 คณิตศาสตร์ 2
ว30105 โลกดาราศาสตร์

ช.ม./นก.
2/1.0
2/1.0
3/1.5

ส31103 สังคมศึกษา 2
ส31104 ประวัติศาสตร์
พ31102 สุขศึกษา 2
ศ31102 ศิลปะ 2
ง31102 การงานอาชีพฯ 2
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
รวม
ค31202 คณิตศาสตร์เสริม 2
ว30201 ฟิสิกส์ 1
ว30221 เคมี 1
ว30241 ชีววิทยา 1
อ31213 Communicative
English 2
ส30246 หน้าที่พลเมือง2

2/1.0
1/0.5
1/0.5
1/0.5
1/0.5
2/1.0
15/7.5
4/2.0
4/2.0
3/1.5
4/2.0
4/2.0

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

20/10.0
35/17.5
1
1
1
1

1/0.5

39

โครงสร้างหลักสูตร
ส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น
Intensive Science Mathematics and English : ISME
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ห้อง 9-10) ปีการศึกษา 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ

ภาคเรียนที่ 1
ท32101 ภาษาไทย 3
ค32101 คณิตศาสตร์ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563

ช.ม./นก.
ภาคเรียนที่ 2
2/1.0 ท32102 ภาษาไทย 4
2/1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 4

ส32101 สังคมศึกษา 3
2/1.0 ส32103 สังคมศึกษา 4
ส32102 ประวัติศาสตร์
1/0.5 ส32104 ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พ32101 สุขศึกษา 3
1/0.5 พ32102 สุขศึกษา 4
ศิลปะ
ศ32101 ศิลปะ 3
1/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4
การงานอาชีพฯ ง32101 การงานอาชีพฯ 3
1/0.5 ง32102 การงานอาชีพฯ 4
ภาษาต่างประเทศ อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
2/1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
รวม
12/6.0
รวม
4/2.0 ค32202 คณิตศาสตร์เสริม 4
วิชาเลือกเพิ่มเติม ค32201 คณิตศาสตร์เสริม 3
4/2.0 ว30203 ฟิสิกส์ 3
ว30202 ฟิสิกส์ 2
3/1.5 ว30223 เคมี 3
ว30222 เคมี 2
3/1.5 ว30243 ชีววิทยา 3
ว30242 ชีววิทยา 2
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้าง 2/1.0 I30202 การสื่อสารและการน�ำเสนอ
องค์ความรู้ (IS1)
(IS2)
4/2.0
อ32210 Critical Reading &
ว30293 ทักษะการแก้ปัญหาเชิงเคมี
Writing1
อ32211 English for presentation
1/0.5
ส30247 หน้าที่พลเมือง3

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

21/10.5
33/16.5
1
1
1
1
37

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563

ช.ม./นก.
2/1.0
2/1.0
2/1.0
1/0.5
1/0.5
1/0.5
1/0.5
2/1.0
12/6.0
4/2.0
4/2.0
3/1.5
3/1.5
2/1.0
2/1.0
4/2.0
23/11.5
35/17.5
1
1
1
1
39
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uratpittaya School
โครงสร้างหลักสูตร
ส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น
Intensive Science Mathematics and English : ISME
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ห้อง 9-10) ปีการศึกษา 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ

ภาคเรียนที่ 1
ภาษาไทย
ท33101 ภาษาไทย 5
คณิตศาสตร์
ค33101 คณิตศาสตร์ 5
วิทยาศาสตร์
ว30109 พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
สังคมศึกษา ฯ
ส33101 สังคมศึกษา 5
สุขศึกษา
พ33101 สุขศึกษา 5
ศิลปะ
ศ33101 ศิลปะ 5
การงานอาชีพฯ ง33101 การงานอาชีพฯ 5
ภาษาต่างประเทศ อ33101 ภาษาอังกฤษ 5

ช.ม./นก.
2/1.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
1/0.5
1/0.5
1/0.5
2/1.0

ภาคเรียนที่ 2
ท33102 ภาษาไทย 6
ค33102 คณิตศาสตร์ 6
ว30110 สารและสมบัติของสาร
ส33103 สังคมศึกษา 6
พ33102 สุขศึกษา 6
ศ33102 ศิลปะ 6
ง33102 การงานอาชีพฯ 6
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6

ช.ม./นก.
2/1.0
2/1.0
2/1.0
2/1.0
1/0.5
1/0.5
1/0.5
2/1.0

รวม
วิชาเลือกเพิ่มเติม ค33201 คณิตศาสตร์เสริม 5
ว30204 ฟิสิกส์ 4
ว30224 เคมี 4
ว30244 ชีววิทยา 4
จ30209 ภาษาจีนอาเซียน 1
อ33210 Thematic English

13/6.5
4/2.0
4/2.0
3/1.5
3/1.5
2/1.0
4/2.0

รวม
ค33202 คณิตศาสตร์เสริม 6
ว30205 ฟิสิกส์ 5
ว30225 เคมี 5
ว30245 ชีววิทยา 5
จ30210 ภาษาจีนอาเซียน 2
อ33211 Critical Reading
&Writing 2

13/6.5
4/2.0
4/2.0
3/1.5
3/1.5
2/1.0
4/2.0

22/11.0
35/17.5
1
1
1
1

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

22/11.0
35/17.5
1
1
1
1

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
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รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

39

39

โครงสร้างหลักสูตร
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์– คณิตศาสตร์
Gifted Science Program : GSP
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้อง 11-12) ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ

ภาคเรียนที่ 1
ช.ม./นก.
ภาคเรียนที่ 2
ภาษาไทย
ท31101 ภาษาไทย 1
2/1.0 ท31102 ภาษาไทย 2
คณิตศาสตร์
ค31101 คณิตศาสตร์ 1
2/1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 2
วิทยาศาสตร์
ว31101 วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์1)
3/1.5 ว30105 โลกดาราศาสตร์
ว31102 วิทยาศาสตร์(เคมี)
3/1.5
ว31103 วิทยาศาสตร์(ชีวะ)
3/1.5
สังคมศึกษา ฯ
ส31101 สังคมศึกษา 1
2/1.0 ส31103 สังคมศึกษา 2
ส31102 ประวัติศาสตร์
1/0.5 ส31104 ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พ31101 สุขศึกษา 1
1/0.5 พ31102 สุขศึกษา 2
ศิลปะ
ศ31101 ศิลปะ 1
1/0.5 ศ31102 ศิลปะ 2
การงานอาชีพฯ ง31101 การงานอาชีพฯ 1
1/0.5 ง31102 การงานอาชีพฯ 2
ภาษาต่างประเทศ อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
2/1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
รวม
21/10.5
รวม
4/2.0 ค31202 คณิตศาสตร์เสริม 2
วิชาเลือกเพิ่มเติม ค31201 คณิตศาสตร์เสริม 1
3/1.5 ว30201 ฟิสิกส์ 1
ว31283 การแก้ปัญหาเชิงฟิสิกส์
2/1.0 ว30221 เคมี 1
อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง พูด
ง31242 คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี 2/1.0 ว30241 ชีววิทยา 1
1/0.5 อ31202 อ่านเขียนประยุกต์ใช้
ส30245 หน้าที่พลเมือง 1
ง31241 การเขียนโปรแกรม
ส30246 หน้าที่พลเมือง2

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

20/10.0
35/17.5
1
1
1
1
39

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563

ช.ม./นก.
2/1.0
2/1.0
3/1.5
2/1.0
1/0.5
1/0.5
1/0.5
1/0.5
2/1.0
15/7.5
4/2.0
4/2.0
3/1.5
4/2.0
2/1.0
2/1.0
1/0.5
20/10.0
32/16.0
1
1
1
1
36
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uratpittaya School
โครงสร้างหลักสูตร
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์– คณิตศาสตร์
Gifted Science Program : GSP
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ห้อง 11-12) ปีการศึกษา 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ

ภาคเรียนที่ 1
ท32101 ภาษาไทย 3
ค32101 คณิตศาสตร์ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563

ช.ม./นก.
ภาคเรียนที่ 2
2/1.0 ท32102 ภาษาไทย 4
2/1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 4

ช.ม./นก.
2/1.0
2/1.0

ส32101 สังคมศึกษา 3
2/1.0 ส32103 สังคมศึกษา 4
2/1.0
ส32102 ประวัติศาสตร์
1/0.5 ส32104 ประวัติศาสตร์
1/0.5
สุขศึกษา
พ32101 สุขศึกษา 3
1/0.5 พ32102 สุขศึกษา 4
1/0.5
ศิลปะ
ศ32101 ศิลปะ 3
1/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4
1/0.5
การงานอาชีพฯ ง32101 การงานอาชีพฯ 3
1/0.5 ง32102 การงานอาชีพฯ 4
1/0.5
ภาษาต่างประเทศ อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
2/1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
2/1.0
รวม
12/6.0
รวม
12/6.0
4/2.0 ค32202 คณิตศาสตร์เสริม 4
4/2.0
วิชาเลือกเพิ่มเติม ค32201 คณิตศาสตร์เสริม 3
4/2.0 ว30203 ฟิสิกส์ 3
4/2.0
ว30202 ฟิสิกส์ 2
3/1.5 ว30223 เคมี 3
3/1.5
ว30222 เคมี 2
3/1.5 ว30243 ชีววิทยา 3
3/1.5
ว30242 ชีววิทยา 2
อ32201 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 2/1.0 ว30293 ทักษะการแก้ปัญหาเชิงเคมี 2/1.0
2/1.0
ง32244 การสร้างงานคอมพิวเตอร์ 2/1.0 อ32202 ภาษาอังกฤษเพือ่
การน�ำเสนอ
2/1.0 ว30288 โครงงาน 2 (IS)
2/1.0
ว30287 โครงงาน 1(IS)
1/0.5 ส30248 หน้าที่พลเมือง 4
1/0.5
ส30247 หน้าที่พลเมือง3

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

76

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

20/10.0
32/16.0
1
1
1
1
36

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

20/10.0
32/16.0
1
1
1
1
36

โครงสร้างหลักสูตร
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
Gifted Science Program : GSP
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ห้อง 11-12) ปีการศึกษา 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

ภาคเรียนที่ 1
ท33101 ภาษาไทย 5
ค33101 คณิตศาสตร์ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

พ33101 สุขศึกษา 5
ศ33101 ศิลปะ 5
ง33101 การงานอาชีพฯ 5
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5

รวม
วิชาเลือกเพิ่มเติม ค33201 คณิตศาสตร์เสริม 5
ว30204 ฟิสิกส์ 4
ว30224 เคมี 4
ว30244 ชีววิทยา 4
อ33205 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียน
รายงานเบื้องต้น
จ30209 ภาษาจีนอาเซียน 1
ว30284 ทักษะการแก้ปัญหาเชิงเคมี

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

ช.ม./นก.
ภาคเรียนที่ 2
2/1.0 ท33102 ภาษาไทย 6
2/1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 6

ช.ม./นก.
2/1.0
2/1.0

2/1.0
1/0.5
1/0.5
1/0.5
2/1.0

ส33103 สังคมศึกษา 6
พ33102 สุขศึกษา 6
ศ33102 ศิลปะ 6
ง33102 การงานอาชีพฯ 6
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6

2/1.0
1/0.5
1/0.5
1/0.5
2/1.0

11/5.5
4/2.0
4/2.0
3/1.5
3/1.5
2/1.0

รวม
ค33202 คณิตศาสตร์เสริม 6
ว30205 ฟิสิกส์ 5
ว30225 เคมี 5
ว30245 ชีววิทยา 5
อ33206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

11/5.5
4/2.0
4/2.0
3/1.5
3/1.5
2/1.0

2/1.0
2/1.0

จ30210 ภาษาจีนอาเซียน 2
ว30286 ทักษะการแก้ปัญหาเชิง
ชีววิทยา

2/1.0
2/1.0

20/10.0
31/15.5
1
1
1
1
35

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563

20/10.0
29/14.5
1
1
1
1
33
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uratpittaya School
โครงสร้างหลักสูตร
ส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
Science Mathematics Technology and Environment : SMTE
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้อง 13) ปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่ 1
ท31101 ภาษาไทย 1
ค31101 คณิตศาสตร์ 1
ว31101 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์1)
ว31102 วิทยาศาสตร์ (เคมี)
ว31103 วิทยาศาสตร์ (ชีวะ)
ส31101 สังคมศึกษา 1
ส31102 ประวัติศาสตร์
พ31101 สุขศึกษา 1

ช.ม./นก.
2/1.0
2/1.0
3/1.5
3/1.5
3/1.5
2/1.0
1/0.5
1/0.5

ภาคเรียนที่ 2
ท31102 ภาษาไทย 2
ค31102 คณิตศาสตร์ 2
ว30105 โลกดาราศาสตร์

ช.ม./นก.
2/1.0
2/1.0
3/1.5

ส31103 สังคมศึกษา 2
ส31104 ประวัติศาสตร์
พ31102 สุขศึกษา 2

2/1.0
1/0.5
1/0.5

สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ง31104 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2/1.0
ภาษาต่างประเทศ อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
3/1.5 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
3/1.5
รวม
20/10.0
รวม
16/8.0
4/2.0 ค31202 คณิตศาสตร์เสริม 2
4/2.0
วิชาเลือกเพิ่มเติม ค31201 คณิตศาสตร์เสริม 1
1/0.5 ค30292 คณิตศาสตร์ พสวท.2
1/0.5
ค30291 คณิตศาสตร์ พสวท.1
4/2.0 ว30202 ฟิสิกส์ 2
4/2.0
ว30201 ฟิสิกส์ 1
3/1.5 ว30222 เคมี 2
3/1.5
ว30221 เคมี 1
4/2.0 ว30242 ชีววิทยา 2
3/1.5
ว30241 ชีววิทยา 1
2/1.0 ว30282 เทคนิคปฏิบัตกิ าร 2 (ฟิสิกส์ คอม) 2/1.0
ว30281 เทคนิคปฏิบัติการ 1 (เคมี,ชีวะ)
3/1.5 อ31206 ภาษาอังกฤษพูด
3/1.5
อ31205 ภาษาอังกฤษพูด
เชิงสร้างสรรค์ 1
เชิงสร้างสรรค์ 2
2/1.0
ง31242 คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี 2/1.0 ง30242 โปรแกรมและการประยุกต์
1/0.5 ส30246 หน้าที่พลเมือง2
1/0.5
ส30245 หน้าที่พลเมือง 1
รวม
24/12.0
รวม
23/11.5
รวมทั้งหมด
รวมทั้งหมด
44/22.0
39/19.5
1
1
กิจกรรมพัฒนา
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนว
1
1
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม
ผู้เรียน
1
1
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
1
1
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด
48
รวมทั้งหมด
43
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โครงสร้างหลักสูตร
ส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
Science Mathematics Technology and Environment : SMTE
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ห้อง 13) ปีการศึกษา 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ

ภาคเรียนที่ 1
ท32101 ภาษาไทย 3
ค32101 คณิตศาสตร์ 3
ส32101 สังคมศึกษา 3
ส32102 ประวัติศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563

ช.ม./นก.
ภาคเรียนที่ 2
2/1.0 ท32102 ภาษาไทย 4
2/1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 4
2/1.0
1/0.5

ส32103 สังคมศึกษา 4
ส32104 ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พ33102 สุขศึกษา 4
ศิลปะ
ศ32101 ศิลปะ 3
1/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4
การงานอาชีพฯ
ง32102 การงานอาชีพฯ 4
ภาษาต่างประเทศ อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
3/1.5 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
รวม
11/5.5
รวม
4/2.0 ค32202 คณิตศาสตร์เสริม 4
วิชาเลือกเพิ่มเติม ค32201 คณิตศาสตร์เสริม 3
1/0.5 ค30294 คณิตศาสตร์พสวท.4
ค30293 คณิตศาสตร์ พสวท.3
4/2.0 ว30204 ฟิสิกส์ 4
ว30203 ฟิสิกส์ 3
3/1.5 ว30224 เคมี 4
ว30223 เคมี 3
3/1.5 ว30244 ชีววิทยา 4
ว30243 ชีววิทยา 3
3/1.5
ว30285 ระเบียบวิจัย
3/1.5 อ32206 การเขียนความเรียง
อ32205 การเขียนความเรียง
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ง32244 การสร้างงานคอมพิวเตอร์ 2/1.0 ว30290 โครงงานวิทย์ 1 (IS1)
1/0.5 ส30248 หน้าที่พลเมือง 4
ส30247 หน้าที่พลเมือง3
รวม
24/12.0
รวม
รวมทั้งหมด
รวมทั้งหมด
35/17.5
1
กิจกรรมพัฒนา
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนว
1
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม
ผู้เรียน
1
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
1
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด
39
รวมทั้งหมด

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563

ช.ม./นก.
2/1.0
2/1.0
2/1.0
1/0.5
2/1.0
1/0.5
2/1.0
3/1.5
15/7.5
4/2.0
1/0.5
4/2.0
3/1.5
3/1.5
3/1.5
2/1.0
1/0.5
21/10.5
36/18.0
1
1
1
1
40
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โครงสร้างหลักสูตร
ส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
Science Mathematics Technology and Environment : SMTE
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ห้อง 13) ปีการศึกษา 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

ภาคเรียนที่ 1
ท33101 ภาษาไทย 5
ค33101 คณิตศาสตร์ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563
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ช.ม./นก.
2/1.0
2/1.0

ส33101 สังคมศึกษา 5
พ33101 สุขศึกษา 5
ศ33103 ศิลปะ พสวท

2/1.0
1/0.5
2/1.0

ส33103 สังคมศึกษา 6

2/1.0

ศ33104 ศิลปะ พสวท

2/1.0

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5

3/1.5

อ33102 ภาษาอังกฤษ 6

3/1.5

13/6.5
4/2.0
4/2.0
3/1.5
3/1.5
3/1.5
2/1.0
2/1.0

รวม
11/5.5
4/2.0
ค33202 คณิตศาสตร์เสริม 6
ว30289 ทักษะการแก้ปัญหา(ฟิสิกส์) 4/2.0
2/1.0
ว30292 ทักษะการแก้ปัญหา(ชีวะ)
ว30293 ทักษะการแก้ปัญหา (เคมี) 2/1.0
3/1.5
อ33206 ภาษาอังกฤษจากสื่อ
2/1.0
จ30210 ภาษาจีนอาเซียน 2

22/11.0
35/17.5
1
1
1
1

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

รวม
วิชาเลือกเพิ่มเติม ค33201 คณิตศาสตร์เสริม 5
ว30205 ฟิสิกส์ 5
ว30225 เคมี 5
ว30245 ชีววิทยา 5
อ33205 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
จ30209 ภาษาจีนอาเซียน 1
ว30291 โครงงานวิทย์ 2 (IS2)

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

ช.ม./นก.
ภาคเรียนที่ 2
2/1.0 ท33102 ภาษาไทย 6
2/1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 6

รวม
รวมทั้งหมด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
รวมทั้งหมด

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
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18/9.0
29/14.5
1
1
1
1
33

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
การวัดและประเมินผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนต้องอยูบ่ นหลักการพืน้ ฐานสองประการคือ การประเมินเพือ่
พัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลส�ำเร็จนั้น ผู้
เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะ
ส�ำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน
ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศ
ทีแ่ สดงพัฒนาความก้าวหน้าและความส�ำเร็จทางการเรียนของผูเ้ รียน ตลอดจนข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การส่ง
เสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียดดังนี้
1. การประเมินระดับชัน้ เรียน เป็นการวัดและประเมินผลทีอ่ ยูใ่ นกระบวนการจัดการเรียนผูส้ อน ด�ำเนิน
การเป็นปกติและสม�ำ่ เสมอในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การซักถาม
การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ภาระงานแฟ้มสะสมงาน การใช้แบบ
ทดสอบ ฯลฯ โดยผูส้ อนเป็นผูป้ ระเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนประเมินตนเอง เพือ่ นประเมินเพือ่ น ผูป้ กครอง
ร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม
การประเมินระดับชัน้ เรียน เป็นการตรวจสอบว่าผูเ้ รียนมีพฒ
ั นาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ อันเป็น
ผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสงิ่ ทีจ่ ะต้องได้รบั การพัฒนาปรับปรุง
และส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอน ใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้โดย
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
2. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด�ำเนินการเพื่อตัดสินผลการเรียน
ของผู้เรียนเป็นรายปี / รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถน�ำผลการเรียนของผู้
เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบายหลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัด
ท�ำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษา
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563

81

uratpittaya School
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�ำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง
และชุมชน
3. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถ ด�ำเนิน
การโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการด�ำเนินการจัดสอบ นอกจากนี้
ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผเู้ รียนทุกคนทีเ่ รียนในชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้
เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อน�ำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ การ
จัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ
ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษา ทีจ่ ะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไข ส่ง
เสริมสนับสนุน เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาเต็มศักยภาพบนพืน้ ฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล ทีจ่ ำ� แนกตามสภาพ
ปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่มีสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต�ำ 
่ กลุม่ ผูเ้ รียนทีม่ ปี ญ
ั หาด้านวินยั และพฤติกรรม กลุม่ ผูเ้ รียนทีป่ ฏิเสธโรงเรียน กลุม่ ผูเ้ รียนทีม่ ปี ญ
ั หา
ทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของ
สถานศึกษา ในการด�ำเนินการช่วยเหลือผูเ้ รียนได้ทนั ท่วงที เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้รบั การพัฒนาและประสบ ผล
ส�ำเร็จในการเรียน
สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดท�ำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล การ
เรียนของสถานศึกษา ให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ทิ เี่ ป็นข้อก�ำหนดของหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน
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การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
1.1 เครื่องมือและวิธีการประเมิน
1.1.1 การประเมินก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความพร้อมและพื้นฐานผู้เรียน อาจใช้แบบทดสอบ
เลือกตอบหรือเขียนตอบโดยไม่น�ำคะแนนที่ได้ไปตัดสินผลการเรียน
1.1.2 การประเมินระหว่างเรียน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ประกอบด้วย เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายขึ้นกับธรรมชาติของวิชา ตัวอย่างเช่น *การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล เช่น การสนทนา, ถาม – ตอบ, สอบปากเปล่า, ตรวจแบบฝึก, ใบงาน, บันทึกเหตุการณ์,
รายงานหน้าชั้นเรียน ฯลฯ *การประเมินการปฏิบัติงานโดยผู้สอนมอบหมายงานให้นักเรียนปฏิบัติ
อาจเป็นงานเดีย่ วหรือ/งานกลุม่ ประเมินวิธกี ารท�ำงานตามขัน้ ตอนและผลงานของนักเรียน *การประเมิน
ตามสภาพจริง ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานการณ์
ที่ เ ป็ น จริ ง หรื อ ใกล้ เ คี ย งความจริ ง แล้ ว ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยวิ ธี ก ารคล้ า ยการประเมิ น
การปฏิบัติงาน
		
*การประเมิ น ด้ ว ยแฟ้ ม สะสมงาน เป็ น การประเมิ น ผลงาน/กิ จ กรรมทั้ ง ที่ ป ฏิ บั ติ ใ นห้ อ งเรี ย น
หรือนอกห้องเรียน ซึง่ ผูเ้ รียนภาคภูมใิ จและได้รวบรวมสะสมไว้ สามารถน�ำมารับการประเมินได้
1.1.3 การประเมินหลังเรียน เป็นการประเมินหน่วยการเรียนรูท้ เี่ รียนจบแล้ว ว่าบรรลุผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังหรือไม่ โดยใช้แบบทดสอบหรือแบบประเมินที่ผู้สอบสร้างขึ้นเพื่อน�ำข้อมูลมาปรับปรุง
ซ่อมเสริม แก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนรู้
1.1.4 การประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียน เป็นการประเมินเพื่อสรุปและตัดสินผลการเรียน
ด�ำเนินการภาคเรียนละ 1 ครั้ง
1.2 การสรุปประเมินผลการเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาค โดยรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครอง
ทราบภาคเรียนละ 2 ครั้ง (กลางภาค, ปลายภาค)
1.2.1 ก�ำหนดอัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาคเรียน
อัตราส่วน
70 : 30
ในวิชาสาระพื้นฐาน
80 : 20
ในวิชาสาระเพิ่มเติม

สาระพื้นฐาน

สาระเพิ่มเติม

ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, สุขศึกษา
สังคม ศาสนา ฯลฯ, สุขศึกษาและ และพลศึกษา, ศิลปะ, การงานอาชีพ
พลศึกษา, ศิลปะ, การงานอาชีพและ และเทคโนโลยี, ภาษาต่างประเทศ
เทคโนโลยี, ภาษาต่างประเทศ
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1.2.2 การตัดสินผลการเรียน ก�ำหนดเกณฑ์การตัดสิน 8 ระดับ คือ
ช่องคะแนน
80-100
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
น้อยกว่า 50

ระดับผลการเรียน
4.00
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
ร
มส

สรุปผลการประเมิน
ผลการเรียนดีเยี่ยม
ผลการเรียนดีมาก
ผลการเรียนดี
ผลการเรียนค่อนข้างดี
ผลการเรียนน่าพอใจ
ผลการเรียนพอใช้
ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต�่ำ
ผลการเรียนต�่ำกว่าเกณฑ์
รอการตัดสินผลการเรียน
ไม่มีสิทธิ์สอบปลายปี

*การได้ “ร” หมายถึง รอการตัดสินผลการเรียน เนื่องจากไม่เข้าสอบปลายภาค ตามวันเวลาที่โรงเรียน
ก�ำหนด หรือส่งงานไม่ครบ มี 2 กรณี
กรณีที่ 1 ขาดสอบหรือส่งงานไม่ครบ เนือ่ งจากป่วย ประสบอุบตั เิ หตุ หรือเป็นเหตุสดุ วิสยั โดยผูป้ กครอง
ต้องท�ำบันทึกขอลาการสอบทันที พร้อมแนบหลักฐานทีง่ านวัดผลโรงเรียนหลังสอบแก้ “ร” จะได้ระดับผล การ
เรียน 0-4
กรณีที่ 2 ขาดสอบโดยไม่แจ้งสาเหตุหรือส่งงานไม่ครบมิใช่เหตุสุดวิสัย หลังการแก้ “ร” จะได้ระดับผล
การเรียน 0 เท่านั้น
*การได้ “มส” หมายถึง ไม่มีสิทธิ์สอบปลายปี เนื่องจากเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 การแก้ “มส” ต้อง
ท�ำกิจกรรมชดเชยเวลาเรียนที่ขาดหายไปจนครบ หรืออย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์
สอบปลายภาค และได้รับการตัดสินผลการเรียนโดยจะได้รับผลการเรียน 0 หรือ 1 เท่านั้น
1.3 การซ่อมเสริมและการสอบแก้ตัว
* ส�ำหรับผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต�่ำ (ระดับ 0) ของการประเมิน ให้เข้ารับการซ่อมเสริม เพื่อปรับปรุง
แก้ไข และพัฒนาผู้เรียนตามเวลาที่โรงเรียนก�ำหนด อย่างช้าภายในปีการศึกษาถัดไป
* กรณีผู้เรียนซ่อมเสริมไม่ผ่าน หรือไม่เข้ารับการซ่อมเสริมตามวันเวลาที่โรงเรียนก�ำหนด ให้เรียนซ�้ำใน
รายวิชาที่ซ่อมเสริมไม่ผ่านตามวันเวลาที่โรงเรียนจัดให้ หากนักเรียนไม่มาด�ำเนินการตามวันเวลาที่โรงเรียน
ก�ำหนด นักเรียนไม่สามารถจบช่วงชัน้ ภายในเวลา 3 ปี กลุม่ บริหารวิชาการจะส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสูร่ ะบบ ช่วย
เหลือดูแลนักเรียนต่อไป
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การวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็น
มนุษย์ทสี่ มบูรณ์ทวั่ ร่างกาย สติปญ
ั ญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผูม้ ศี ลี ธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินยั
ปลูกฝังและสร้างจิตส�ำนึกของการท�ำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. กิจกรรมแนะแนว
เป็นกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมและพัฒนาผูเ้ รียนให้รจู้ กั ตนเอง รูร้ กั ษ์สงิ่ แวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิด แก้
ปัญหา ก�ำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพสามารถ ปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจาก
นี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ และให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง ในการมีส่วน
ร่วมพัฒนาผู้เรียน
2. กิจกรรมนักเรียน
เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น�ำผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบการท�ำงาน
ร่วมกัน การรู้จักการแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอื้ออาทรและ
สมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง
ในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท�ำงาน เน้นการ
ท�ำงานร่วมกันเป็นกลุม่ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒภิ าวะของผูเ้ รียน บริบทของสถานศึกษาในท้อง
ถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ�ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ
เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
*ผู้เรียนต้องได้ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรมทุกปีการศึกษาจึงจะจบ
ระดับชั้น

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563

85

uratpittaya School
เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1. ผูเ้ รียนเรียนรายวิชาพืน้ ฐานและเพิม่ เติมไม่นอ้ ยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพืน้ ฐาน 66 หน่วยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2. ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต�่ำทุกรายวิชา โดยได้ระดับผลการเรียนไม่ต�่ำกว่า “1”
3. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ และผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผ่านเกณฑ์การประเมิน
5. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกกิจกรรม

เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. ผูเ้ รียนเรียนรายวิชาพืน้ ฐานและเพิม่ เติมไม่นอ้ ยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพืน้ ฐาน 41 หน่วยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
2. ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต�่ำทุกรายวิชา โดยได้ระดับผลการเรียนไม่ต�่ำกว่า “1”
3. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ และผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกกิจกรรม
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แผนภาพแสดงกระบวนการตัดสินและแก้ ไขผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง แนวปฏิบัติในการเรียนซ�้ำชั้น ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ก�ำหนดให้สถานศึกษาเป็นผู้จัดท�ำระเบียบ ว่าด้วย
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรของสถานศึกษา โดยให้เป็นแนวทางการประเมินผลการเรียน ซึง่ ต้องพิจารณา
จากพัฒนาการของนักเรียน ความประพฤติ พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่กันไป
เพื่อน�ำผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียน ในกรณีที่พบว่านักเรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก�ำหนด และมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก โรงเรียนก็
สามารถจะให้เรียนซ�้ำชั้นได้
จากการติดตามการใช้หลักสูตรในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการวัดและประเมินผล พบว่าสถานศึกษาหลายแห่ง
เข้าใจว่า การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรไม่มีการให้นักเรียนตกซ�้ำชั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงก�ำหนด
แนวปฏิบัติในการเรียนซ�้ำชั้น ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ดังนี้
1. ในการจัดการเรียนการสอนให้มีการประเมินผลการเรียนเป็นระยะ ๆ ระหว่างเรียน เพื่อปรับปรุง
พัฒนาถ้าพบปัญหาหรือข้อบกพร่องในตัวผูเ้ รียนต้องซ่อมเสริมทันที และประเมินผลปลายปี/ปลายภาคเพือ่ ตัดสิน
ผลการเรียน ซึง่ ในการด�ำเนินการดังกล่าวจะท�ำให้ผเู้ รียนเกิดการพัฒนาการครบถ้วน และให้ความสนใจการเรียน
ในชั้นเรียนอย่างจริงจัง
2. เรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินอัตรา โดยมีข้อบกพร่อง
เพียงเล็กน้อย
3. เรียนซ�ำ้ รายวิชา ในกรณีทเี่ รียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตวั แล้ว ผูเ้ รียนไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินรายวิชา
ใด ให้เรียนซ�้ำรายวิชานั้น
4. ให้มีการเรียนซ�้ำชั้น ในกรณีที่พบว่า ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยของปีที่ผ่านมาต�่ำกว่า “1”
และไม่ให้ความเอาใจใส่ในการเรียน และคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบเห็นสมควรให้เรียนซ�้ำชั้น เนื่องจากจะเป็น
ปัญหาต่อผู้เรียนในการเรียนระดับสูงขึ้น ก็จะจัดให้เรียนซ�้ำชั้น แล้วให้ยกเลิกผลการเรียนเดิม และให้ใช้ผล
การเรียนใหม่แทน
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
(นายจาตุรนต์ ฉายแสง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

88

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

งานแนะแนว
ห้องแนะแนวของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของอาคารภราดร ห้อง 325 และ 326
หน้าห้องจะมีป้ายนิเทศส�ำหรับแจ้งข่าวการศึกษา งานอาชีพและให้ความรู้ที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ เช่น การคบ
เพื่อน การปรับตัว สุขภาพ เป็นต้น นักเรียนทุกคนไปใช้บริการต่าง ๆ ที่ห้องแนะแนวได้
บริการแนะแนวที่จัดให้นักเรียน
1. จัดหาทุนการศึกษา ส�ำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนฯ ม.ต้นทุนละ 1,500 บาท ม.ปลายทุนละ
2,000 บาท
2. บริการให้ยืมหนังสือ เอกสาร สื่อต่าง ๆ
3. บริการให้ค�ำปรึกษาทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคคลอื่น นักเรียนไปปรึกษาครูแนะแนวได้ตลอด
เวลา หรือตามเวลาที่นัดหมาย
4. บริการจัดท�ำแบบทดสอบ เช่น ความสนใจในอาชีพ ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ความพร้อมทาง
การเรียน และทดสอบความรู้ทางวิชาการกับสถาบันอื่น ๆ
5. บริการคัดเลือกนักเรียนเพือ่ ใช้สทิ ธิเ์ รียนต่อสถาบันต่าง ๆ นักเรียนต้องอ่านประกาศทีป่ า้ ยนิเทศ หน้า
ห้องแนะแนว/ทางอินเตอร์เน็ต และด�ำเนินการตามก�ำหนดเวลา
6. บริการจัดหารายได้ระหว่างเรียน ขึ้นอยู่กับงานที่เจ้าของงานแจ้งมา
7. บริการแนะแนวด้านการศึกษา อาชีพ ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
8. น�ำนักเรียนศึกษานอกสถานศึกษา เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้, แหล่งงานอาชีพ
9. ใช้ห้องแนะแนวส�ำหรับศึกษาข้อมูลต่าง ๆ, ท�ำการบ้าน, อ่านหนังสือ ในคาบว่างจากการเรียน
เป้าหมายงานแนะแนว
1. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักตนเองทั้งด้านความถนัด ความสามารถ และความสนใจ
2. เพื่อให้นักเรียนมีความภูมิใจในตนเอง รักและเห็นคุณค่าของตนเอง
3. เพื่อให้นักเรียนคิด วิเคราะห์ เรื่องราวต่าง ๆ และน�ำประสบการณ์มาใช้ในการประกอบการตัดสินใจ
ในการแก้ปัญหา
4. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี มองโลกในแง่ดี รู้จักปรับตัวและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
5. เพือ่ ให้นกั เรียนน�ำข้อมูลด้านความถนัด ความสามารถ และความสนใจมาใช้เป็นแนวทางตัดสินใจเลือก
ศึกษาและอาชีพได้ตรงกับศักยภาพของตนเอง
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งานห้องสมุด
ระเบียบการใช้ห้องสมุด โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

การปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสมุด ให้ยึดตามระเบียบห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
1. ทุกคนพึงใช้หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร ฯลฯ ตลอดจนโต๊ะ เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ของ
ห้องสมุดอย่างทะนุถนอม และระวังรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ
2. ผู้ใดกระท�ำความผิดเกี่ยวกับห้องสมุด จะถูกลงโทษ ดังต่อไปนี้
2.1 ฉีก-ตัด หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ อย่างใดอย่างหนึ่งจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าใช้
ห้องสมุด 1 ภาคเรียน และต้องชดใช้ด้วยหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ เล่มหรือฉบับหรือชิ้นใหม่ ซึ่งมี
เนื้อหาเหมือนกับเล่มหรือฉบับ หรือชิ้นเก่าที่ฉีกตัดไป หากหาไม่ได้ต้องชดใช้ด้วยหนังสือหรือวารสารหรือ
หนังสือพิมพ์ใหม่ที่บรรณารักษ์เห็นว่าเหมาะสม
2.2 ขโมยหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร ฯลฯ อย่างใดอย่างหนึง่ จะถูกภาคทัณฑ์ถงึ ให้ออก
2.3 ขโมยกระเป๋าหนังสือ เป้ สมุด และเครื่องเขียนของนักเรียนที่เข้าใช้ห้องสมุด จะถูกภาคทัณฑ์
ถึงให้ออก

ขั้นตอนการยืมหนังสือ

1. น�ำหนังสือไปยืมกับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ ตลอดเวลาท�ำการที่เปิดบริการ
2. ยืมหนังสือด้วยตนเอง จากเครื่องยืม-คืน อัตโนมัติ โดยศึกษาขั้นตอนการใช้บนจอมอนิเตอร์
3. ในการยืมหนังสือ ผู้ยืมจะต้องตรวจสภาพหนังสือให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเสียก่อน หากตรวจพบ
ภายหลังว่าหนังสือฉีกขาด หรือช�ำรุด ผู้ยืมต้องรับผิดชอบ

ขั้นตอนการคืนหนังสือ

1. คืนตามก�ำหนดเวลาที่ก�ำหนดให้
2. หากส่งหนังสือช้ากว่าก�ำหนด จะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่ก�ำหนดไว้
3. หากท�ำหนังสือสูญหาย จะต้องชดใช้ดว้ ยเรือ่ งเดิมจ�ำนวน 2 เล่ม หรือชดใช้ดว้ ยเงินจ�ำนวนเป็น 2 เท่า
ของราคาหนังสือ
เวลาบริการ วันจันทร์-ศุกร์ หรือวันที่เปิดเรียน เวลา 06.30-16.30 น.
วัสดุบริการ
1. หนังสือทั่วไป ได้แก่ หนังสือต�ำรา คู่มือวิชาต่าง ๆ สารคดี ฯลฯ
2. หนังสืออ้างอิง ได้แก่ พจนานุกรม สารานุกรม ฯลฯ
3. วารสาร หนังสือพิมพ์
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4. จุลสาร
5. บริการ INTERNET (ห้องสมุดมัลติมีเดีย)
6. มุมศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (มุมอิเล็กทรอนิกส์) ได้แก่ โปรแกรมฝึกพูดภาษาอังกฤษ (Tellme more)
CD โปรแกรมภาษาจีน, E-BOOK ฯลฯ

การใช้บริการ

1. บริการยืมหนังสือทั่วไป ยืมได้ครั้งละ 2 เล่ม ภายในก�ำหนดเวลา 7 วัน
2. บริการหนังสือจอง ยืมได้ 1 เล่ม ภายในก�ำหนด 1 คืน (ยืมตอนเย็นหลังเลิกเรียนแล้วส่งคืนใน
ตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น)
3. บริการวารสาร
3.1 อ่านค้นคว้าในห้องสมุด
3.2 ยืมวารสารฉบับล่วงเวลา ยืมได้ 1 เล่ม ภายในก�ำหนดเวลา 1 คืน
4. บริการตอบค�ำถามและช่วยค้นคว้า
5. ห้องภูมิแห่งแผ่นดิน
6. ห้องสมุดมัลติมีเดีย (INTERNET) และมุมอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เวลา 07.00-16.30 น.
7. สวนภิรมย์จิตต์ แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ ให้บริการวารสาร-หนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา

ก�ำหนดเวลายืม-คืนหนังสือ
หนังสือทั่วไป
หนังสือจอง

ตลอดเวลาที่เปิดท�ำการตั้งแต่เวลา 07.00 น.-16.30 น.
ยืมหลังเลิกเรียน เวลา 15.30 น. คืนก่อนเวลา 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

ก�ำหนดอัตราค่าปรับส่งหนังสือช้า

1. หนังสือทั่วไป ปรับวันละ 1 บาท ต่อเล่ม
2. หนังสือจองและวารสาร ปรับชั่วโมงละ 1 บาท และ 10 บาทต่อวัน
3. ส่งช้ากว่าก�ำหนดเป็นเวลานานจะถูกตัดสิทธิ์ในการยืมเป็นช่วงเวลาตามแต่ดุลพินิจของบรรณารักษ์

การระวังรักษาหนังสือ

หนังสือ สิ่งพิมพ์ทุกชนิดของห้องสมุดมีไว้เพื่อส่วนรวม ส�ำหรับครู อาจารย์ และนักเรียนได้ใช้ร่วมกัน
ผู้ใช้ทุกคนต้องร่วมมือกัน ช่วยกันรักษาและใช้ให้ถูกวิธี ทุกคนต้องถนอมหนังสือของห้องสมุดให้ยิ่งกว่าหนังสือ
ของตนเอง
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ก่อนเข้าห้องสมุด

1. แต่งกายให้เรียบร้อย
2. วางกระเป๋า เป้ หนังสือ และสัมภาระส่วนตัวต่าง ๆ ไว้ที่ชั้นวางสิ่งของที่จัดไว้
3. สิ่งที่น�ำเข้าไปได้คือ กระดาษที่ใช้ส�ำหรับจดบันทึก พร้อมปากกา
4. สแกนลายนิ้วมือ เพื่อเก็บสถิติการเข้าใช้เป็นรายบุคคล

ขณะอยู่ห้องสมุด

1. ไม่ส่งเสียงดังให้เป็นที่ร�ำคาญ และรบกวนผู้อื่น
2. ไม่น�ำและรับประทานอาหารในห้องสมุด และบริเวณชั้นหนังสือ
3. ไม่ทิ้งกระดาษและขยะตามโต๊ะ เก้าอี้ และชั้นหนังสือ
4. หลังจากการอ่านหนังสือเสร็จแล้ว เก็บหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ เข้าทีห่ รือชัน้ หนังสือให้ ถูก
ต้องตามหมวดหมู่ ตามสีที่ติดไว้บนสันหนังสือ จัดโต๊ะ เก้าอี้ ให้เรียบร้อย
5. ไม่ขีดเขียนในหนังสือ บนโต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือ
6. ไม่ฉีก ตัด หรือ ท�ำให้หนังสือช�ำรุดเสียหาย

เมื่อออกจากห้องสมุด

1. เดินออกอย่างเป็นระเบียบ
2. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือและสิ่งของทุกครั้งที่ออกจากห้องสมุด
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วิสัยทัศน์กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

เป็นหน่วยงานหลักด้านการอ�ำนวยการ ส่งเสริม
และสนับสนุนการด�ำเนินงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
โดยมุ่งสู่การพัฒนาทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน
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กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

1. งานนโยบายและแผนงาน
นายอภินนั ท์ ฐิตภิ รณ์พนั ธ์
- การจัดท�ำและเสนอของบประมาณ
- การจัดสรรงบประมาณ
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ด�ำเนินงาน
2. งานพัสดุและสินทรัพย์
นางพิมผกา จันทร์คง
- จัดท�ำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา
- จัดหาพัสดุ
- ก�ำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง
- ควบคุม บ�ำรุงรักษา และจ�ำหน่ายพัสดุ
3. งานการเงิน - การบัญชี
นางมยุรี แสงสุวรรณ
- รับเงิน
- เก็บรักษาเงิน
- จ่ายเงิน
- น�ำส่งเงิน
- โอนเงิน
- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
- จัดท�ำบัญชีการเงิน
- จัดท�ำรายงานทางการเงินและงบการเงิน
- เบิก - จ่ายเงินสวัสดิการของข้าราชการ - บุคลากร
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แนวทางการด�ำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ 2563
ความเป็นมา

ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ
และหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 10 วรรคหนึ่งได้บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”
การจัดการศึกษาส�ำหรับบุคคลซึง่ มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา อารมณ์ สังคม การสือ่ สาร
และการเรียนรู้ หรือมีรา่ งกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึง่ ไม่สามารถพึง่ ตนเองได้หรือไม่มผี ดู้ แู ลหรือด้อย
โอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ
การศึกษาส�ำหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ�ำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
การจัดการศึกษาส�ำหรับบุคคลซึง่ มีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบทีเ่ หมาะสมโดยค�ำนึงถึงความ
สามารถของบุคคลนั้น
ประกอบกับมาตรา 14 ระบุว่า บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสิทธิได้รับ
สิทธิประโยชน์ตามควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้
(1) การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบ
(2) เงินอุดหนุนจากรัฐส�ำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายก�ำหนด
(3) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส�ำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายก�ำหนด
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเป็นรายปี เพื่อด�ำเนินงาน
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเป็นล�ำดับต่อเนือ่ งมาจนถึง
ปัจจุบัน
ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่
เก็บค่าใช้จา่ ย มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 15 มิถนุ ายน พุทธศักราช 2559 โดยระบุสาระส�ำคัญเกีย่ วกับการให้จดั การ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ดังนี้
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ตามทีก่ ฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกำ� หนดให้รฐั ต้องจัดให้บคุ คลได้รบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไม่นอ้ ย
กว่า 12 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนั้น รัฐบาลที่ผ่านมามีนโยบายจัดการศึกษาดังกล่าวโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเป็นเวลา
15 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มกราคม 2552 โดยขออนุมัติตั้งงบประมาณเป็นรายปีและขยายขอบเขต
การด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละคณะมาเป็นล�ำดับ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณา
แล้วเห็นว่าโดยทีเ่ รือ่ งนีส้ อดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนโยบายปฏิรปู
การศึกษาของรัฐบาล ทั้งสามารถลดความเหลื่อมล�้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสังคม
แก้ปัญหาความยากจน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน จึงสมควรยืนยันแนวทางดังกล่าวและพัฒนาต่อไปด้วยการยกระดับจากการเป็นโครงการตามนโยบาย
ของแต่ละรัฐบาลให้เป็นหน้าที่ของรัฐและมาตรการตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืนมั่นคงและ
เพื่อให้สามารถจัดงบประมาณสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง
อาศั ย อ� ำ นาจตามความในมาตรา 44 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว)
พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึง
มีค�ำสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในค�ำสั่งนี้
“ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา” หมายความว่า งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้แก่หรือผ่านทางสถานศึกษา
หรือผู้จัดการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
“การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี” หมายความว่า การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้ามี)
ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) หรือเทียบเท่า
และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ด้วย
“การศึกษาพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลซึ่งมีความผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใด
ซึ่งจ� ำเป็ นต้ องจัด การศึ ก ษาให้เ ป็ น รูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิค ต่างๆ ในการสอนตามลักษณะ
ความต้องการและความจ�ำเป็นของแต่ละบุคคล
“การศึกษาสงเคราะห์” หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากล�ำบากหรือ
อยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเป็นการกุศล เพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
มีพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย
ข้อ 2 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนดเตรียมการเพื่อจัดให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ได้รับการดูแล และพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด�ำเนินการด้วย
ข้อ 3 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด�ำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
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ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกำ� หนดอัตราค่าใช้จา่ ยในการ
จัดการศึกษาส�ำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี เพื่อเสนอตามกระบวนการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
ค่าใช้จ่ายตามวรรคสอง ได้แก่
(1) ค่าจัดการเรียนการสอน
(2) ค่าหนังสือเรียน
(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
(4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(6) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ข้อ 4 ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดท�ำหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำมาใช้แทนและขยายผล
ต่อจากค�ำสั่งนี้แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในหกเดือนนับแต่วันที่ค�ำสั่งนี้ใช้บังคับ
ข้อ 5 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามค�ำสั่งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอ�ำนาจ
วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 6 ให้อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผล
ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่ค�ำสั่งนี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการก�ำหนดอัตราค่าใช้จ่ายส�ำหรับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตามข้อ 3
ข้อ 7 ค�ำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2559
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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แบบรายงานข้อมูลการขอเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร ปีการศึกษา 2563
ตามที่คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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โครงการเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาและระดมทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
และคุณภาพชีวิตของนักเรียน
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจ�ำปีการศึกษา 2563
1. หลักการและเหตุผล
ตามทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 49 ได้กำ� หนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจาย
อ�ำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทัง้ ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
ทั่วไปไปยังคณะกรรมการและส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง และโดยเฉพาะมาตรา 58
เรื่องการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ให้แก่บุคลากร ครอบครัว ชุมชน
องค์การชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เอกชน องค์การเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบ
การ และสถาบันสังคมอืน่ ระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษาโดยเป็นผูจ้ ดั และมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา บริจาค
ทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะ
สมและจ�ำเป็นแล้ว นั้น
โรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา ซึง่ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พเิ ศษ ยังมีความจ�ำเป็นต้องใช้งบประมาณ
ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ให้มีคุณภาพมากขึ้น ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมเสริมมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจึงได้จัดโครงการเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษา
และระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองนักเรียนขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์

เพื่อระดมทรัพยากรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาฐานคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนและคุณภาพชีวิตนักเรียน
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3. เป้าหมาย

3.1 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มีคุณภาพมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น
3.2 นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น

4. การด�ำเนินงาน
4.1 จัดท�ำโครงการเพือ่ เสนอขอความเห็นชอบทัง้ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียน
และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.2 เก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาและระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองนักเรียน ทั้งนี้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนด ตลอดจนเป็นไปด้วยความสมัครใจ รวมทั้งโรงเรียนและ
ดูแลนักเรียนทีม่ ปี ญ
ั หาขาดสภาพคล่องทางการเงินและหรือขาดแคลน โดยจะด�ำเนินงดเว้นการเก็บเงินบ�ำรุงการ
ศึกษาและการระดมทรัพยากรตลอดจนการประสานฝ่ายเกี่ยวข้องเพื่อจัดหาทุนการศึกษาสนับสนุนเพิ่มเติม
4.3 จัดกิจกรรมที่จะระดมทรัพยากรตามโครงการแต่ละฝ่ายที่ก�ำหนด
4.4 ด�ำเนินการเก็บรักษาเงิน การเบิก-จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบการเงินของราชการ
4.5 กิจกรรมที่จะด�ำเนินการเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
ที่

ประเภท

1. ก. ห้องเรียนพิเศษ
(การจัดการเรียน
การสอนนอกเหนือ
หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน)

กิจกรรม

ระดับชั้น

การจัดห้องเรียนพิเศษ
เพือ่ ส่งเสริมความ
สามารถทางวิชาการ
และด้านอื่น ดังนี้
ก. ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น
ม.1-ม.3
1. โครงการ
(MULTILANGUAGE
PROGRAM : MLP)
ม.1-ม.3
2.โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านวิทย์/
คณิต และเทคโนโลยี
(ENRICHED SCIENCE
AND TECHNOLOGY :
EST)
3. โครงการส่งเสริมด้าน
ม.1
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.2-ม.3
และภาษาอังกฤษแบบ
เข้มข้น (SMBP)

เหตุผล/ความจ�ำเป็น
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ได้เล็งเห็นความส�ำคัญใน
การพัฒนาผู้เรียน โดยการ
เปิดห้องเรียนพิเศษ ซึ่งจะ
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพและเสริมสร้าง
ศักยภาพให้แก่ผู้เรียนเพื่อ
การก้าวสู่ระดับแนวหน้า
ของชาติ โดยการจัดการ
เรียนการสอนนอกเหนือ
จากหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
แก่นักเรียน

จ�ำนวนเงิน(บาท)

หมายเหตุ

20,000

ต่อภาคเรียน

8,000

ต่อภาคเรียน

20,000
15,000

ต่อภาคเรียน
ต่อภาคเรียน

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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ที่

ประเภท

กิจกรรม

จ�ำนวนเงิน(บาท)

หมายเหตุ

ม.4-ม.6

6,000

ต่อภาคเรียน

ม.4-ม.6

4,000

ต่อภาคเรียน

3. โครงการส่งเสริม
ม.4-ม.6
ความเป็นเลิศด้านวิทย์/
คณิต/ภาษาอังกฤษ

10,750

ต่อภาคเรียน

500

ต่อภาคเรียน

600

ต่อภาคเรียน

600

ต่อภาคเรียน

ข. ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
1. โครงการส่งเสริม
ด้าน วิทย์/คณิต/
เทคโนโลยีและสิง่
แวดล้อมของ สพฐ.

(SCIENCE MATHEMATICE
TECHNOLOGY AND
ENVIRONMENT : SMTE)

2.โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้าน
วิทย์-คณิตฯ (GIFTED

ระดับชั้น

เหตุผล/ความจ�ำเป็น

SCIENCE PROGRAM :
GSP)

(SCIENCE MATHEMATICS
AND ENGLISH : SME)

1. ก. ห้องเรียนปกติ
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
นักเรียน

1.1 ค่าจ้างครูชาวต่าง
ประเทศ (การจัดการ
เรียนกับเจ้าของภาษา)
1.1.1 ภาษาอังกฤษ
1.1.2 ภาษาจีน

ม.1-ม.6
(ยกเว้น
MLP/SME)

ศิลป์
ภาษาจีน
(ห้อง 1-2
ม.ปลาย)

โรงเรียนได้จัดโครงการเรียน
ภาษาต่างประเทศกับเจ้าของ
ภาษา เพื่อให้นักเรียนได้เกิด
ทักษะในการเรียนรู้กับ
เจ้าของภาษา ซึ่งประกอบ
ด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
โดยจ้างครูต่างชาติ เจ้าของ
ภาษา จัดสอนเสริมร่วมกับครู
ประจ�ำวิชา เพือ่ สนับสนุน
นโยบายของจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นเมือง
ท่องเทีย่ ว และเป็นการ
ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนให้ดีขึ้น โดยการ
จัดจ้างครูเจ้าของภาษา

2. ค่าใช้จ่ายที่
2.1 ค่าจ้างครูที่มีความ ม.1-ม.6 เพื่อแก้ปัญหาความ
โรงเรียนจัดเสริมเพิ่ม เชี่ยวชาญในสาขา
(ยกเว้น ขาดแคลนครูในกลุ่มสาระ
MLP/SMBP)
ต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อจ้างครู
เติมให้กับนักเรียน เฉพาะ
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
นอกเหนือจากเกณฑ์
เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
มาตรฐานทั่วไปที่ได้
ทุกด้าน
รับงบประมาณจาก
รัฐ
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ที่

ประเภท

กิจกรรม

ระดับชั้น

2.2 ค่าสาธารณูปโภค
ส�ำหรับห้องเรียนปรับ
อากาศ

ม.1-ม.6
(ยกเว้น

จ�ำนวนเงิน(บาท)

หมายเหตุ

เพื่อเป็นการอ�ำนวยความ
สะดวกให้แก่นักเรียนทุกคน
MLP/SMBP) ตลอดจนส่งผลต่อการเพิ่ม
คุณภาพการศึกษาตามความ
คาดหวังของผู้ปกครอง

500

ต่อภาคเรียน

2.3 ค่าสอนคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.5 เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
(ยกเว้น ของโรงเรียนฯ ที่เน้นการใช้
กรณีโรงเรียนจัด
MLP/SMBP/
คอมพิวเตอร์ให้นักเรียน
เทคโนโลยีสู่การพัฒนา
ม.6)
คุณภาพการศึกษา
เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้

500

ต่อภาคเรียน

2.4 ค่าใช้จ่ายในการจัด ม.1-ม.6 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ร่วมโครงการ โครงงาน (ยกเว้น กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ/
MLP/SMBP) กีฬา ด้านศาสนา รวมทั้ง
และกิจกรรมพัฒนา
ประเพณีวัฒนธรรมไทย
ผู้เรียนเกินมาตรฐานที่
รัฐจัดให้

100

ต่อภาคเรียน

เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
สวัสดิภาพนักเรียน ตลอดจน
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายใน
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ
ตลอดช่วงปีการศึกษา 2562

200

ต่อปี

3.2 ค่าจ้างบุคลากรที่
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
ปฏิบัติงานสถานศึกษา
เจ้าหน้าที่พนักงานในฝ่าย
ม.1-ม.6 ต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความ
3.2.1 ค่าจ้างบุคลากร
(ยกเว้น คล่องตัวในการปฏิบัติงาน
ในฝ่ายต่าง ๆ
3.2.2 ค่าจ้างพนักงาน MLP/SMBP) ตลอดจนเป็นการสร้าง
ท�ำความสะอาดอาคาร
คุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน
สถานที่

750

ต่อภาคเรียน

100

ต่อปี

3. ค่าใช้จา่ ยเพือ่
3.1 ค่าประกันชีวิต
ส่งเสริม สร้าง
นักเรียน/ค่าประกัน
สวัสดิการและ
อุบัติเหตุนักเรียน
สวัสดิภาพนักเรียน
ที่โรงเรียนจัดให้

4. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 4.1 ค่าคู่มือนักเรียน
จากรายการที่ได้รับ
สนับสนุน
งบประมาณ

ม.1-ม.6
(ทุกคน)

เฉพาะ
ม.1, ม.4

เหตุผล/ความจ�ำเป็น

1) เพื่อให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองได้ทราบแนว
ปฏิบัติและข้อตกลงใน
การเรียน การสอน
2) เพื่อประโยชน์ต่อระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการบริการด้านต่าง ๆ
ของโรงเรียน
3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ก้าวสู่ความเป็นเลิศและ
ความเป็นสากล

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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ที่

ประเภท

กิจกรรม

ระดับชั้น

เหตุผล/ความจ�ำเป็น

จ�ำนวนเงิน(บาท)

หมายเหตุ

4.2 ค่าบัตรประจ�ำตัว
นักเรียน

เฉพาะ
ม.1, ม.4

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ยืนยันตัวตนของนักเรียน
ตลอดจนน�ำมาใช้ควบคู่กับ
ระบบของโรงเรียนต่าง ๆ
อาทิ การยืมคืนหนังสือ การ
ขอออกนอกสถานศึกษา
เป็นต้น
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4.3 ค่าวารสารโรงเรียน

ม.1-ม.6 เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล
(ทุกคน) ผลการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน ซึ่งจะมีทั้งในส่วน
ของครูและนักเรียน และ
น�ำมา เผยแพร่สู่สาธารณชน
ตามระเบียบฯ
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5. การติดตามและประเมินผล

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินการและการใช้เงิน
รวมทั้งรายงานผลต่อคณะกรรมการสถานศึกษาปีละ 1 ครั้ง

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา สามารถแก้ปญ
ั หาเรือ่ งงบประมาณในส่วนทีน่ อกเหนือจากการได้รบั อุดหนุนจาก
รัฐที่จะด�ำเนินการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

(นางสมร เผือกเดช)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ผู้เสนอโครงการ

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้พิจารณาอนุมัติเมื่อการประชุมครั้งที่ 3/2562
(เมื่อวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562)
(นายสาธร ลิกขะไชย)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
25 ธันวาคม 2562
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วิสัยทัศน์งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีค่านิยมและพฤติกรรมตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับ และได้รับการยกย่องจากสังคม สามารถประสานชุมชน ร่วมธ�ำรงวัฒนธรรม
แบบวิถีไทยและวิถีพุทธ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ มีวินัย เคารพกฎหมาย กติกาของสังคม และบทบาทหน้าที่ ตามระบอบ
ประชาธิปไตย
2. ส่งเสริม ปลูกฝัง อบรมให้นกั เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีด่ งี าม ยึดมัน่ ในค�ำสัง่ สอนของศาสนา
3. นักเรียนมีนิสัยรักความสะอาด รักธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4. นักเรียนหลีกเลี่ยงและละเว้นสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง
5. นักเรียนรู้จักด�ำรงชีวิต และประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/เกณฑ์ “บุคลิกภาพดีสู่สากล” ของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การพิจารณา

1. บุคลิกภาพทางกาย 1. ทรงผมนักเรียน 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1.1 นั ก เรี ย นชาย ตั ด ผมเกรี ย น ด้ า นหน้ า
ยาวไม่เกิน 2 เซนติเมตร ไม่ดัด ไม่ท�ำสีผม
1.2 นักเรียนหญิง ตัดผมสั้นเสมอติ่งหู ไม่ซอย
ไม่ดัด ไม่ท�ำสีผม ติดกิ๊บด�ำ ไม่ตัดหน้าม้า
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.1 นั ก เรี ย นชาย ตั ด ผมรองทรงสู ง ไม่ ดั ด
ไม่ท�ำสีผม
2.2 นักเรียนหญิง ไว้ผมยาวไม่เกินกลางหลัง
รวบผมผูกโบว์สีด�ำ
2. บุคลิกภาพทางจิตใจ/ 1. การพูดจา
อารมณ์

เกณฑ์การประเมิน
ผ่าน : ปฏิบัติได้ถูกต้องตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนด
ไม่ ผ ่ า น : ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์
ที่ก�ำหนด

1. นักเรียนพูดจาสุภาพ
ผ่าน : ปฏิบัติได้ถูกต้องตามเกณฑ์
2. นักเรียนรู้จักแสดงความขอบคุณและขอโทษ ทีก่ �ำหนด
ตามโอกาสอันสมควร
ไม่ผ่าน : ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่
ก�ำหนด

3. บุคลิกภาพทางสังคม 1. มีสัมมาคารวะ 1. นักเรียนมีความเคารพ นอบน้อมต่อครูอาจารย์ ผ่าน : ปฏิบัติได้ถูกต้องตามเกณฑ์
รุ่นพี่รุ่นน้องและบุคคลทั่วไป
ทีก่ �ำหนด
2. นักเรียนรู้จักการไหว้และการรับไหว้ที่ถูกต้อง ไม่ผ่าน : ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่
ก�ำหนด

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
1. งานบริหารงานกิจการนักเรียน
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
		
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
		
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
		
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
		
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
		
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
4. งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย
5. งานเครือข่ายผู้ปกครอง
6. งานอนามัยโรงเรียนและประกันอุบัติเหตุ
7. งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
8. งานโรงเรียนต่อต้านยาเสพติด
9. งานกิจกรรม To Be Number One
10. งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
11. งานแผนงาน
12. งานโรงเรียนสุจริต
13. งานส�ำนักงาน/งานสารบรรณ
14. งานสโมสรอินเทอร์แรคท์
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นายประหยัด
นายสมบัติ
นางจันทร์จิรา
นายสายชล
นางธิดาพร
นางชญาภา
นางทิพยรัตน์
นางสาวอัมพร
นายรัฐพร
นางสาววรางคณา
นางณัฐธิกานต์
นางสาวยุพิน
นางวรรณา
นางปัทมา
นางลมัย
นางอัมพร
นางชมัยพร
นางสาวภัทรา
นางณัฐธิกานต์
นางสาวจิรวัฒน์

ไทยเสน
ระมัด
พัฒนสิงห์
สุขศรี
ประศาสน์กุล
บุญล�้ำ
ทองสาร
เศรษฐสวัสดิ์
ชูพิชัย
หวานจิตต์
ขาวมะลิ
ศิริรัตน์
นุ่นชูผล
เสถียรพงค์ประภา
สังขนิตย์
นิสัยจริยคุน
จันทศรี
ค�ำดา
ขาวมะลิ
ขวัญใจ

ข้อปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติของ
นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โดยเคร่งครัดและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอื่น ๆ ดังนี้
1. นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนตามก�ำหนด
ก�ำหนดสัญญาณเวลาเข้าเรียนและเลิกเรียน ดังนี้
เวลา
กิจกรรม
07.45 น.
เปิดเพลง “มาร์ชโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา”
จ�ำนวน 2 เที่ยว นักเรียนทุกคนมาเข้าแถว ณ ลานอเนกประสงค์
07.50 น.
เชิญธงชาติ เคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา ถวายความเคารพร้องเพลง
สรรเสริ ญ พระบารมี ท� ำ สมาธิ รั บ ฟั ง ข่ า วสารจากทางโรงเรี ย นและ
เดินเข้าห้องเรียนด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย
08.30 – 09.20 น.
คาบเรียนที่ 1
09.20 – 10.10 น.
คาบเรียนที่ 2
10.10 – 11.00 น.
คาบเรียนที่ 3
11.00 – 11.50 น.
คาบเรียนที่ 4 และพักรับประทานอาหารกลางวันส�ำหรับนักเรียน ม.ต้น
11.50 – 12.40 น.
คาบเรียนที่ 5 และพักรับประทานอาหารกลางวันส�ำหรับนักเรียน ม.ปลาย
12.40 – 13.30 น.
คาบเรียนที่ 6
13.30 – 14.20 น.
คาบเรียนที่ 7
14.20 – 15.10 น.
คาบเรียนที่ 8
15.10 – 16.00 น.
คาบเรียนที่ 9
2. ระเบียบทั่วไป
2.1 นักเรียนทุกคนต้องแต่งเครื่องแบบและไว้ทรงผมตามระเบียบฯว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักเรียน
2.2 มีหนังสือและอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนก�ำหนด
2.3 ต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.30 น. เพื่อเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา ถวาย
ความเคารพร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ท�ำสมาธิ รับฟังข่าวสารจากทางโรงเรียนโดยพร้อมเพรียงกันด้วยความ
ส�ำนึกในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนตามก�ำหนดและไม่ควรกลับบ้านเกินเวลา
18.00 น.
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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2.4 เชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของครูทกคน มีความสุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลทั่วไป ไม่กล่าวค�ำหยาบ
คาย พูดส่อเสียด ฯลฯ ประพฤติและปฏิบัติตนให้สมกับสภาพความเป็นนักเรียน ละเว้นจากการสูบบุหรี่ และสิ่ง
เสพติดทุกชนิดทุกประเภท
2.5 รักความสามัคคีในหมูค่ ณะรุน่ พีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่รนุ่ น้อง รุน่ น้องต้องเคารพ
รุ่นพี่
2.6 ต้องท�ำความเคารพครู รูจ้ กั กล่าวค�ำว่า “สวัสดี”“ขอบคุณ”“ขอโทษ” ตามโอกาสอันเหมาะสม
2.7 เล่นกีฬาในสถานทีท่ โี่ รงเรียนจัดให้ และเล่นอย่างถ้อยทีถอ้ ยอาศัยซึง่ กันและกัน และไม่กระท�ำ
ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรืออันเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
2.8 ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน รักษาทรัพย์สินสมบัติส่วนรวมของโรงเรียน
2.9 ช่วยกันประหยัดน�้ำและไฟฟ้าของโรงเรียน ผู้ที่ออกจากห้องเรียนเป็นคนสุดท้ายต้องปิดไฟฟ้า
และพัดลม แอร์ฯทุกครั้ง รวมทั้งปิดไฟฟ้าและพัดลม แอร์ฯทุกครั้งที่พบเห็นที่ใดเปิดไฟฟ้าและพัดลม แอร์ฯ
ทิ้งไว้
2.10 ไม่ท�ำการใด ๆ ที่จะเกิดความเสื่อมเสียแก่โรงเรียน ควรช่วยกันเพิ่มพูนชื่อเสียงของโรงเรียน
ด้วยการแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ ที่ดีงาม
2.11 ผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับนักเรียน คุณครู หรือบุคลากรภายในโรงเรียน ให้
ติดต่อที่ส�ำนักงานกิจการนักเรียนก่อนทุกครั้ง
2.12 ไม่น�ำเพื่อนหรือผู้ไม่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเข้ามาในบริเวณโรงเรียน หากจ�ำเป็นต้องขออนุญาต
รองผู้อ�ำนวยการที่รับผิดชอบงานกิจการนักเรียนก่อนทุกครั้ง เพื่อนหรือผู้ที่เข้ามานั้นจะต้องแต่งกายสุภาพ มี
มารยาทเรียบร้อย และต้องนั่งรอในที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้
2.13 นักเรียนพึงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว และหมู่คณะ
3. ข้อปฏิบัติในเวลาเรียน
3.1 ตั้งใจเรียนอย่างมีสัมมาคารวะ ไม่ลุกจากที่นั่งโดยมิได้รับอนุญาตจากคุณครู
3.2 ไม่ทำ� กิจกรรมอืน่ ใดนอกเหนือจากวิชาทีก่ ำ� ลังเรียน และไม่นำ� วิชาอืน่ มาดูหรือท�ำโดย ครูผสู้ อน
ไม่อนุญาต
3.3 ระหว่างการเรียน ถ้านักเรียนมีปัญหาต้องการถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขออนุญาต
ก่อน
3.4 ถ้าจ�ำเป็นต้องออกจากห้องเรียน ให้ขออนุญาตครูผู้สอน และไม่ควรขออนุญาตออกนอก
ห้องเรียนในคาบแรกที่เข้าห้องเรียน ทั้งในภาคเช้าและภาคบ่าย
3.5 ในกรณีคุณครูไม่อยู่ในห้องเรียน ให้นักเรียนท�ำงานด้วยความสงบเรียบร้อย ถ้ามีความจ�ำเป็น
จะต้องออกนอกห้องเรียน ให้ขออนุญาตหัวหน้าห้อง
3.6 เมื่อมีการเปลี่ยนห้องเรียนระหว่างคาบให้กระท�ำโดยไม่ชักช้า
4. การมาโรงเรียนสาย
4.1 นักเรียนที่มาถึงโรงเรียนหลังจากที่เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเรียบร้อยแล้ว นักเรียนที่มาสายจะ
ต้องปฏิบัติ ดังนี้
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4.1.1. พบครูเวรประจ�ำวันทีบ่ ริเวณหน้าประตูโรงเรียน และท�ำกิจกรรมตามทีค่ รูเวรมอบหมาย
4.1.2. กรอกบัตรมาสายส่งครูเวร
4.1.3  ท�ำกิจกรรมหน้าเสาธง เหมือนกับนักเรียนที่เข้าแถวปกติ
4.1.4  ครูเวรตักเตือน หรืออบรมแล้วแต่กรณี
4.5.5  นักเรียนที่มาโรงเรียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ให้นักเรียนเขียนลากิจ/ป่วย
4.2 การปฏิบัติเมื่อมาสายหลังเวลา 08.30 น. หรือนักเรียนเข้าชั้นเรียนหมดแล้ว
4.2.1 นักเรียนกรอกบัตรมาสายที่ป้อมยามโดยมีครูเวรรับนักเรียนมาสาย คาบที่ 1
4.2.2 กรอกบัตรมาสายส่งครูเวร
4.2.3 ท�ำกิจกรรมหน้าเสาธง เหมือนกับนักเรียนที่เข้าแถวปกติ
4.2.4 นักเรียนมาสายจะได้รับโทษตามที่โรงเรียนก�ำหนด
4.2.5 หากมาสายครบ 3 ครั้ง จะเชิญผู้ปกครอง
5. ข้อปฏิบัติในการหยุดเรียนหรือขาดเรียน
เมื่อนักเรียนหยุดเรียน ต้องส่งใบลาถึงครูที่ปรึกษาโดยเร็วที่สุดหรือโทรศัพท์ให้ทางโรงเรียนทราบ
เป็นการด่วน และส่งใบลาโดยมีลายมือชื่อผู้ปกครองรับรองอย่างถูกต้องเป็นหลักฐานในวันที่นกเรียนมาเรียน
ตามปกตินอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ให้ครูที่ปรึกษาจัดทาสมุดส�ำรวจจ�ำนวนนักเรียนที่มาเรียนทุกวันใน ตอนเช้า
พร้อมทัง้ ส่งรายชือ่ นักเรียนทีไ่ ม่มาเรียนให้กลุม่ บริหารงานกิจการนักเรียนทราบด้วย และครูผสู้ อนจะต้องส�ำรวจ
นักเรียนทุกคาบ หากพบว่านักเรียนคนใดไม่เข้าเรียนตามเวลาเรียนของตนให้แจ้ง  กลุม่ บริหารงานกิจการนักเรียน
การหยุดเรียนแล้วไม่ส่งใบลาจะถือว่าเป็นการขาดเรียน
6. การออกนอกบริเวรโรงเรียน
โรงเรียนไม่มนี โยบายให้นกั เรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนในระหว่างเวลาเรียน ยกเว้นนักเรียนมีความ
จ�ำเป็นในกรณีต่อไปนี้
6.1 ป่วยจนไม่สามารถนั่งพักที่ห้องพยาบาลได้ โดยมีหลักฐานการรับรองจากหัวหน้าพยาบาล
6.2 มีผู้ปกครองของนักเรียนมารับด้วยตนเอง หรือบุคคลที่ผู้ปกครองมอบหมาย โดยติดต่อที่
ส�ำนักงานกิจการนักเรียน นักเรียนและผูป้ กครองจะต้องลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ก่อนรับบัตรอนุญาตออกนอก
บริเวณโรงเรียน
6.3 ในกรณีทผี่ ปู้ กครองมีเหตุจำ� เป็นเร่งด่วนไม่สามารถมาติดต่อกับทางโรงเรียนได้ นักเรียนต้องน�ำ
จดหมายขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนซึง่ มีลายมือชือ่ ผูป้ กครองรับรองมาให้คณ
ุ ครูทป่ี รึกษาลงลายมือชือ่
อนุญาตก่อนและน�ำจดหมายนีไ้ ปขอรับบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนจากส�ำนักงานกิจการนักเรียนพร้อม
ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
6.4 นักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนแล้วกลับเข้ามาเรียนอีกในวันเดียวกันต้องไป
บันทึกเป็นหลักฐานที่สานักงานกิจการนักเรียน พร้อมทั้งรับบัตรอนุญาตเข้าห้องเรียนด้วย
7. การขอพบนักเรียน
หากผู้ปกครอง ญาติ หรือเพื่อนของนักเรียน มีความจ�ำเป็นต้องการพบนักเรียนให้ปฏิบัติ ดังนี้
7.1 ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน (อาคารลูกรัก) หรือส�ำนักงานกิจการนักเรียน
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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7.2 ให้นักเรียนพูดคุยธุระที่ห้องประชาสัมพันธ์ หรือสถานที่ที่โรงเรียนก�ำหนด
7.3 เป็นหน้าที่ของนักเรียนที่จะต้องแจ้งผู้ปกครองหรือญาติ ตลอดจนเพื่อน ๆ ได้ทราบว่าตนเอง
เรียนห้องใด ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตามตัวมาพบผู้ปกครอง มิฉะนั้นอาจต้องเสียเวลาในการค้นหารายชื่อ
นักเรียน
7.4 ไม่อนุญาตให้นักเรียนน�ำบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียน ก่อนได้รับอนุญาตจากครู
8. การมาโรงเรียนในวันทีไม่มีการเรียน
8.1 การร่วมกิจกรรมหรือมาช่วยงานโรงเรียนจะมีจดหมายแจ้งให้ผปู้ กครองทราบล่วงหน้าโดยมีครู
ควบคุมดูแล และต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อยตามระเบียบฯ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักเรียน
8.2 นักเรียนที่มาติดต่อราชการ เช่น ขอรับเอกสาร ใบรับรอง ฯลฯ ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้
เรียบร้อยตามระเบียบฯ ว่าด้วยเครื่องแต่งกาย
9. ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
9.1 เพื่อความปลอดภัยในโรงเรียน ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองน�ำรถเข้ามารับ – ส่งนักเรียนในบริเวณ
โรงเรียนนอกจากฝนตก
9.2 ไม่อนุญาตให้นักเรียนขับขี่ยานพาหนะเข้ามาในโรงเรียน ไม่ว่ากรณีใด ๆ
9.3 กรณีทจี่ ำ� เป็นต้องใช้จกั รยานสองล้อเพือ่ การเดินทางมาโรงเรียน ต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบโดย
มีจดหมายรับรองการขออนุญาตจากผู้ปกครองเป็นหลักฐาน และต้องได้รับอนุญาตจากผู้อ�ำนวยการก่อน
9.4 ไม่อนุญาตให้นาของเล่นที่อาจเกิดอันตรายหรือก่อความร�ำคาญแก่ผู้อื่นมาโรงเรียน เช่น ปืน
ดาบ ประทัด ไม้บรรทัดเหล็ก วัตถุแหลมคม ฯลฯ ส�ำหรับบางสิ่งที่จ�ำเป็นต้องใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนต้องได้รับ
อนุญาตเป็นครั้งคราวจากครูผู้สอนวิชานั้น ๆ
9.5 ไม่อนุญาตให้ใช้หรือน�ำของมีคา่ ราคาแพงมาโรงเรียน เช่น ของใช้ในการเรียนทีม่ รี าคาแพงเครือ่ ง
ประดับ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ เครื่องเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และไม่น�ำเงินมาโรงเรียนมาก
เกินความจ�ำเป็น
10. การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
10.1 ให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มตามเวลาที่โรงเรียนก�ำหนดเท่านั้น
10.2 ไม่น�ำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นบนอาคารเรียนและไม่รับประทานในห้องเรียน
10.3 ให้นกั เรียนรับประทานอาหารเช้า และอาหารกลางวันทีห่ อ้ งอาหารของโรงเรียน โดยรับประทาน
อาหารที่โรงเรียนจัดให้หรือนามาเองจากบ้าน ไม่อนุญาตให้ซื้อหรือรับประทานอาหารนอกบริเวณโรงเรียน
11. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องเรียน
11.1 จัดที่นั่ง โต๊ะเรียน ให้เป็นระเบียบ และเป็นไปตามแผนผังที่ก�ำหนดไว้
11.2 ให้นักเรียนระวังรักษาโต๊ะ เก้าอี้ และห้องเรียนให้สะอาดตลอดเวลา
11.3 ไม่ขีดเขียนหรือกรีดโต๊ะ เก้าอี้ ฝาผนัง ประตูหน้าต่างห้องเรียนและบริเวณต่าง ๆ ของ
อาคารเรียน และไม่ทาลายให้ชารุดเสียหาย
11.4 ท�ำความสะอาดห้องเรียนทุกวันโดยผลัดเปลี่ยนกันตามวันเวลาที่ครูที่ปรึกษาก�ำหนดไว้
11.5 ห้ามเคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ ออกจากห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณครูที่ปรึกษา
11.6 ต้องรับผิดชอบชดใช้คา่ เสียหายและรับโทษจากโรงเรียน ในกรณีทที่ ำ� ลายทรัพย์สนิ ของโรงเรียน
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12. การท�ำความเคารพ
12.1 การท�ำความเคารพนอกห้องเรียน
(1) นักเรียนต้องท�ำความเคารพคุณครูทกคน เมื่อพบในบริเวณโรงเรียน ในกรณีที่เดินผ่าน
ประตูโรงเรียนซึง่ มีคณ
ุ ครูทปี่ ฏิบตั หิ น้าทีด่ แู ลความเรียบร้อยประจ�ำวัน และดูแลความเรียบร้อยในเรือ่ งการ แต่ง
กายขอให้นักเรียนท�ำความเคารพอย่างสุภาพ
(2) เมื่อคุณครูเดินผ่าน ให้ท�ำความเคารพด้วยการไหว้ นักเรียนในเครื่องแบบเนตรนารีและผู้
บ�ำเพ็ญประโยชน์ให้วันทยหัตถ์ และนักเรียนในเครื่องแบบยุวกาชาดให้ยกมือไหว้ กรณีที่นักเรียนถือของให้
ท�ำความเคารพด้วยการยืนตรง
(3) ถ้าเดินแซงหน้าคุณครูให้กล่าว “ขอโทษค่ะ” แล้วเดินก้มหลังเล็กน้อยพองามผ่านไป
(4) เมือ่ เดินสวนกับคุณครูขณะขึ้น – ลงบันได ให้นักเรียนหลบข้างใดข้างหนึ่งตามความเหมาะ
สมและยืนตรง
(5) ขณะที่ครูยืนอยู่กับที่นักเรียนจะเดินผ่านไปให้ก้มหลังเล็กน้อยพองาม และระยะห่าง
พอสมควร
(6) เมื่อเข้าไปพบคุณครู ให้ยืนห่างพอสมควรและยืนโดยอาการส�ำรวม
(7) ในกรณีที่พบผู้ใหญ่ที่ควรเคารพ เช่น ผู้ปกครอง ผู้มาตรวจหรือเยี่ยมโรงเรียน ก็ให้ท�ำความ
เคารพเช่นกัน
12.2 การท�ำความเคารพในห้องเรียน
(1) เมื่อคุณครูเข้าหรือออกจากห้องเรียนให้หัวหน้าบอก “นักเรียนเคารพ” นักเรียนนั่งลงค้อม
ศีรษะลงไหว้ (ให้กึ่งกลางนิ้วก้อยจรดขอบโต๊ะในลักษณะการกราบอย่างสุภาพ)
(2) นักเรียนยืนตรงทุกครั้งที่พบกับคุณครู
(3) เมือ่ มีคณ
ุ ครูเข้ามาในห้องเรียน ขณะทีคณ
ุ ครูประจ�ำวิชาไม่อยู่ ให้หวั หน้าห้องบอกท�ำความ
เคารพ
13. ของหายภายใน/ภายนอกห้องเรียน
นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันต้องช่วยกันรักษาสิ่งของตนเอง อย่ารื้อค้นหรือหยิบสิ่งของผู้อื่นโดยไม่ได้
รับอนุญาต อย่างวางไว้ล่อตา ล่อใจคนอื่น ของมีค่า เงิน ควรน�ำติดตัวไปเสมอ ถ้ามีของหาย ควรปฏิบัติ ดังนี้
13.1 ให้รีบแจ้งคุณครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน ด�ำเนินการค้นหรือสอบถามให้ทันเหตุการณ์ และ  บันทึก
ไว้เป็นหลักฐาน หรือแจ้งครูที่รับผิดชอบบริเวณนั้น เช่น ครูห้องสมุด ครูห้องพยาบาล ห้องโสตฯ หรือห้อง
คอมพิวเตอร์ด�ำเนินการก่อน
13.2 บันทึกแจ้งของหายในสมุดที่ส�ำนักงานกิจการนักเรียน
13.3 นักเรียนจะติดตามของหายได้ที่ส�ำนักงานกิจการนักเรียน น�ำหลักฐานและลงลายมือชื่อขอรับ
ของคืน
14. การเก็บของได้
หากนักเรียนเก็บของได้ภายในโรงเรียนให้น�ำส่งส�ำนักงานกิจการนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกใน
สารสนเทศของโรงเรียน ไว้เป็นหลักฐานเพื่อมอบเกียรติบัตรต่อไป
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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ระเบียบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักเรียน พ.ศ.2562
...............................................................

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนในด้านการแต่งกายให้เหมาะสมกับ
วัยและสถานภาพ จึงก�ำหนดระเบียบเครื่องแต่งกายนักเรียนไว้เป็นบรรทัดฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 2. ค�ำสั่ง ระเบียบ และกฎข้อบังคับอื่นใดที่ระเบียบนี้ก�ำหนดไว้แล้วหรือที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3. เครื่องแบบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
			3.1 เครื่องแบบนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
				 3.1.1 นักเรียนชาย
				 เครื่องแบบปกติ
				 เสื้อ เสื้อเชิ้ตแขนสั้น ผ้าขาวไม่บางเกินไป ไม่มีลวดลายในเนื้อผ้า ผ่าหน้าตลอดมีสาบอยู่
ด้านนอกกว้าง 4 เซนติเมตร ใช้กระดุมสีขาวกลมแบน มีกระเป๋าหน้าอกด้านซ้าย 1 กระเป๋า กว้าง 8 – 12 ซ.ม.
สอดชายเสื้อไว้ในขอบกางเกงให้เรียบร้อย หน้าอกด้านขาวของเสื้อ และปักอักษรย่อสีทึบ “ส.ร.” ด้วยด้าย
หรือไหมสีกรมท่า ตัวอักษรใช้แบบพิมพ์ธรรมดาของโรงเรียน “ส.ร.” ปักทึบ “ชื่อ - สกุล” มีขนาดอักษร
1 – 1.5 ซม. และใต้ “ชื่อ - สกุล” ให้ปักจุดเครื่องหมายแต่ละคณะสี ตามระดับชั้นที่ก�ำลังศึกษาอยู่
				 กางเกง  กางเกงขาสั้น ผ้าสีกรมท่าไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ผ้ายีนส์และผ้าเวสปอยด์ ยาวเหนือ
เข่า วัดจากกลางลูกสะบ้าประมาณ 5 เซนติเมตร เมื่อยืนตรงส่วนกว้างของขากางเกง เมื่อยืนตรงห่างจากขา
ตั้งแต่ 8 – 12 ซ.ม. ตามขนาดของขานักเรียน ปลายขาพับชายข้างในกว้างประมาณ 5 ซ.ม. มีจีบด้านหน้าข้าง
ละ 2 จีบ ไม่มีกระเป๋าหลัง ที่สะเอวต้องไม่หลวม เมื่อคลายเข็มขัด
				 เข็มขัด เข็มขัดให้เข็มขัดสีด�ำแบบนักเรียน มองเห็นหัวเข็มขัดชัดเจนเมื่อสอดชายเสื้อไว้ใน
กางเกงนักเรียน
				 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาว พื้นสีเทาหรือสีด�ำ  โดยอนุโลม ไม่มีลวดลาย ไม่พับ ข้อยาวเพียง
ครึ่งน่อง
รองเท้า รองเท้าหุ้มส้นสีด�ำผูกเชือก จะเป็นหนังหรือผ้าใบก็ได้ แต่ห้ามสวมรองเท้าส้นสูง
หรือมีลวดลายรองเท้าผ้าใบต้องไม่ใช่ชนิดขอบขาว เชือกที่ผูกรองเท้าต้องเป็นสีเดียวกันกับรองเท้า
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				 เครื่องแบบพลศึกษา
			 เสื้อ ใช้เสื้อสีน�้ำเงินเป็นผ้าโทเร (ห้ามใช้เสื้อยืด) ลักษณะของเสื้อคอโปโลไหล่สโล้ปเอวตรง
และกุ๊นผ้าสีเหลือง ปักตราของโรงเรียนที่กระเป๋าเสื้อ บริเวณหน้าอกด้านขวาปักชื่อด้วยด้ายสีขาว
				 กางเกง ใช้กางเกงผ้ายืดสีน�้ำเงินมีแถบสีเหลือง 2 แถบ ลักษณะของกางเกงเป็นกางเกง
วอร์ม ขายาวลีบเล็กลง มีกระเป๋าข้าง 2 กระเป๋า จั๊มปลายขา
				 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาว พื้นสีเทาหรือสีด�ำ โดยอนุโลม ไม่มีลวดลาย พับเลยข้อเท้าประมาณ
1 ฝ่ามือ
			 รองเท้า รองเท้าหุม้ ส้นผ้าใบสีดำ� ผูกเชือกและเชือกทีผ่ กู รองเท้าต้องเป็นสีเดียวกันกับรองเท้า
				 เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าเสนา
			 เสื้อ เสื้อคอพับสีกากีแขนสั้นเหนือศอกผ่าอกตลอด อกเสื้อท�ำเป็นสาบกว้าง 3.5 ซม. มี
ดุมเหนือเข็มขัด 4 ดุม อกมีกระเป๋าปะข้างละ 1 กระเป๋า มีแถบตรงกึง่ กลางตามทางดิง่ ปกรูปมนชายกลางแหลม
เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเป๋า 1 ดุมมีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้งสองข้าง ด้านไหล่กว้าง 3.5 ซม. เย็บติด
กับตะเข็บไหล่เสื้อ ด้านคอกว้าง 2.5 ซม. ปลายมน มีดุมที่ปลายอินทรธนูทางด้านคอ ด้านละ 1 ดุม ดุมลักษณะ
กลมแบนท�ำด้วยวัตถุสีน�้ำตาลแก่ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง
				 กางเกง กางเกงสีกากี ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ 5 ซม. ส่วนกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรง
ห่างจากขาตั้งแต่ 8 – 12 ซม. ปลายขาพับเข้า กว้าง 5 ซม. ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ดุมขนาดย่อมขัดซ่อนไว้ข้างใน
มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า และมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน 6 ซม. กว้าง 1 ซม.
				 หมวก ทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท�ำด้วยโลหะ
สีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
				 ผ้าผูกคอ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 100 ซม. ด้านตั้ง 75 ซม. สีประจ�ำเขตพื้นที่
การศึกษา และมีห่วงสวมที่ผ้าผูกคอ
				 ป้ายชื่อ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ติดที่ไหล่ข้างขวาต�่ำจากตะเข็บ 1 ซ.ม. เครื่องหมายกลุ่ม
กองติดแขนเสื้อใต้ป้ายชื่อโรงเรียนต�่ำจากป้ายชื่อโรงเรียน 1 ซม
				 เข็มขัดหนังสีน�้ำตาล กว้างไม่เกิน 3 ซม. หัวชนิดหัวขัดท�ำด้วยโลหะสีทอง มีลายดุน
รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
				 ถุงเท้า ยาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พบั ขอบมีรอยรัดถุง ติดพูส่ เี ลือดหมูขา้ งละ 2 พู่ รองเท้า
หนังหรือผ้าใบสีน�้ำตาลแก่ ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก
				 รองเท้า หนังหรือผ้าใบสีน�้ำตาลแก่ ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก
				 เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าอากาศ
			
เสื้อ เสื้อคอพับสีกรมแขนสั้นเหนือศอกผ่าอกตลอด อกเสื้อท�ำเป็นสาบกว้าง 3.5 ซม. มีดุม
เหนือเข็มขัด 4 ดุม อกมีกระเป๋าปะข้างละ 1 กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง ปกรูปมน ชายกลางแหลม
เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเป๋า 1 ดุมมีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้งสองข้าง ด้านไหล่กว้าง 3.5 ซม. เย็บติด
กับตะเข็บไหล่เสื้อด้านคอกว้าง 2.5 ซม. ปลายมน มีดุมที่ปลายอินทรธนูทางด้านคอด้านละ 1 ดุม ดุมลักษณะ
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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กลมแบนท�ำด้วยวัตถุสนี ำ�้ ตาลแก่ ให้สอดชายเสือ้ อยูภ่ ายในกางเกง มีอนิ ทรธนูสเี ลือดหมู ปลายอินทรธนูมอี กั ษร
“ล.ญ.” สีเหลือง
				 กางเกง ขาสั้นสีกรมเหนือเข่าประมาณ 5 ซม. ส่วนกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจาก
ขาตั้งแต่ 8-12 ซม. ปลายขาพับเข้ากว้าง 5 ซม. ผ่าตรงส่วนหน้าใช้ดุมขนาดย่อมขัดซ่อนไว้ข้างใน มีกระเป๋าตาม
แนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า และมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน 6 ซม. กว้าง 1 ซม.
				 หมวก ทรงอ่อนสีกรม มีตราหน้าหมวกรูปตราหน้าคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก 2 ข้าง
ยาวข้างละ 2 ซม. ท�ำด้วยดลหะสีทองติดเหนือขอบหมวกเวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
			
ผ้าผูกคอ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 100 ซม. ด้านตั้ง 75 ซม. สีประจ�ำเขตพื้นที่การ
ศึกษา และมีห่วงสวมที่ผ้าผูกคอ
				 ป้ายชื่อ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ติดที่ไหล่ข้างขวาต�่ำจากตะเข็บ 1 ซ.ม. เครื่องหมายกลุ่ม
กองติดแขนเสื้อใต้ป้ายชื่อโรงเรียนต�่ำจากป้ายชื่อโรงเรียน 1 ซม
				 เข็มขัด หนังสีดำ 
� กว้างไม่เกิน 3 ซม. หัวชนิดหัวขัดท�ำด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะ
ลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
				 ถุงเท้า ยาวสีกรม พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอยรัดถุง ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ 2 พู่
				 รองเท้า หนังหรือผ้าใบสีด�ำ ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก
				 3.1.2 นักเรียนหญิง
				 เครื่องแบบปกติ
			 เสื้อ เป็นผ้าขาวเกลีย้ งไม่มลี วดลายหรือบางจนเกินไป แบบคอพับในตัว ลึกพอให้สวมศีรษะ
ได้สะดวก สาบเสือ้ ตลบเข้าข้างใน ส่วนบนของสาบให้ใหญ่พอสมควรทีแ่ บะคอออกแล้วไม่เห็นตะเข็บในปกกว้าง
ประมาณ 10 ซม. ให้ผ้าสองชั้นเย็บแบบเข้าถ�้ำ  แขนยาวเหนือศอก ปลายแขนจีบเล็ก ประกบด้วยผ้า 2 ชื้น
กว้าง 2 ซม. ชายของเสื้อด้านล่างมีขอบพับไม่เกิน 3 เซนติเมตร ขนาดของตัวเสื้อมีความกว้างพอเหมาะสม
กับตัวไม่รัดเอว ริมขอบด้างขวาติดกระเป๋าขนาด 5 x 9 ซม. ยาม 9 – 10 ซม. และปักอักษรย่อสีทึบ “ส.ร.”
ด้วยด้ายหรือไหมสีกรมท่า ตัวอักษรใช้แบบพิมพ์ธรรมดาของโรงเรียน “ส.ร.” ปักทึบ “ชือ่ - สกุล” มีขนาดอักษร
1 – 1.5 ซม. และใต้ “ชื่อ - สกุล” ให้ปักจุดเครื่องหมายแต่ละคณะสีตามระดับชั้นที่ก�ำลังศึกษาอยู่
				 ผ้าผูกคอ หูกระต่าย ใช้ผ้าสีกรมท่า สีเดียวกับกระโปรงนักเรียน เมื่อผูกแล้วหูกระต่ายจะ
ต้องยาวถึงกระดุมเม็ดบนหรือเหนือกว่าเล็กน้อย
				 กระโปรง กระโปรงสีกรมท่า ไม่มีลวดลายในเนื้อผ้า ด้านหน้าและหลังพับเป็นจีบด้านละ
3 จีบ หันจีบออกด้านนอก เย็บทับจีบจากใต้กระโปรงลงมา 6 – 12 เซนติเมตร เว้นระยะความกว้างตรงกลาง
พองาม ยาวคลุมเข่าประมาณ 5 เซนติเมตร ริมกระโปรงด้านล่างพับเข้าข้างในประมาณ 2 – 2.5 เซนติเมตร
ความลึกของจีบไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร กระโปรงปลายบานรูปทรงตัวเอ
			 รองเท้า แบบหุ้มส้น หัวมน ชนิดสายรัดหลังเท้าเป็นหนัง หรือผ้าใบสีด�ำมีสายผูกส้นเตี้ย
ไม่มพี นื้ หรือขอบสีขาว สายผูกรองเท้าต้องเป็นสีเดียวกับรองเท้า หากแต่งกายชุดพละให้สวมรองเท้าหุม้ ส้นสีขาว
ไม่มีลวดลายสายผูกสีเดียวกับรองเท้า
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				 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาว พื้นสีเทาหรือสีด�ำ โดยอนุโลม ไม่มีลวดลาย พับเลยข้อเท้าประมาณ
1 ฝ่ามือ
				 เครื่องแบบพลศึกษา
			 เสื้อ ใช้เสื้อสีน�้ำเงินเป็นผ้าโทเร (ห้ามใช้เสื้อยืด) ลักษณะของเสื้อคอโปโลไหล่สโล้ปเอวตรง
และกุ๊นผ้าสีเหลือง ปักตราของโรงเรียนที่กระเป๋าเสื้อ บริเวณหน้าอกด้านขวาปักชื่อด้วยด้ายสีขาว
			 กางเกง ใช้กางเกงผ้ายืดสีนำ�้ เงินมีแถบสีเหลือง 2 แถบ ลักษณะของกางเกงเป็นกางเกงวอร์ม
ขายาวลีบเล็กลง มีกระเป๋าข้าง 2 กระเป๋า จั้มปลายขา
				 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาว พื้นสีเทาหรือสีด�ำ โดยอนุโลม ไม่มีลวดลาย พับเลยข้อเท้าประมาณ
1 ฝ่ามือ
				 รองเท้า รองเท้าหุม้ ส้นผ้าใบสีขาวผูกเชือกและเชือกทีผ่ กู รองเท้าต้องเป็นสีเดียวกันกับรองเท้า
			 เครื่องแบบยุวกาชาด
				 เสื้อ เสื้อปกเชิ้ตสีฟ้าอมเทา แขนสั้นเหนือข้อศอก ผ่าอกตลอดอกเสื้อท�ำเป็นสาบกว้าง
3.5 ซม. มีกระดุมเหนือเข็มขัด 4 เม็ด ที่อกมีกระเป๋าข้างละ 1 ใบ มีสาบตรงกึ่งกลางตามแนวดิ่งปกกระเป๋าเป็น
รูปมนเจาะรังดุมกึ่งกลาง 1 กระดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้งสองข้างที่ไหล่กว้าง 3.5 ซม. เย็บติด
ตะเข็บเปิดไหล่เสื้อด้านคอกว้าง 2.5 ซม. มีปลายมนที่กระดุมที่ปลายอินทรธนูทางด้านคอ ด้านละ 1 เม็ด
เวลาสวมเสื้อให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง
				 กระโปรง สีฟ้าอมเทา ยาวคลุมเข่า ด้านหน้าล้านหลังมีจีบหันทางเดียวกัน ด้านละ 6 จีบ
กระโปรงบานพองามสวมทับชายเสื้อ
				 หมวก ท�ำด้วยผ้าสีกรมท่าแบบมีแก๊ปข้างหน้าและตลบปีกด้านหน้าประดับเครื่องหมาย
หน้าหมวก
				 ผ้าผูกคอ สีกรมท่าเป็นรูปสามเหลีย่ มหน้าจัว่ มุมผ้าผูกคอด้านหลังติดเครือ่ งหมายยุวกาชาด
				 ป้ายชื่อ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ติดที่ไหล่ข้างขวาต�่ำจากตะเข็บ 1 ซ.ม. เครื่องหมายกลุ่ม
กองติดแขนเสื้อใต้ป้ายชื่อโรงเรียนต�่ำจากป้ายชื่อโรงเรียน 1 ซม
				 เข็มขัดหนังสีด�ำ  กว้างไม่เกิน 3 ซม. หัวเข็มขัดเป็นชนิดเกี่ยวท�ำด้วยโลหะสีเงินมีตรา
เครื่องหมายยุวกาชาด
				 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาว พื้นสีเทาหรือสีด�ำ  โดยอนุโลม ไม่มีลวดลายพับเลยข้อเท้าประมาณ
1 ฝ่ามือ
				 รองเท้า ใช้รองเท้านักเรียนหนังสีด�ำ ตามเครื่องแบบปกติ
				 เครื่องแบบนักเรียนเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่เหล่าเสนา
				 เสื้อ เสือ้ ปกเชิต้ สีเขียวแก่คอบพับ แขนสัน้ เหนือข้อศอก ผ่าอกตลอดอกเสือ้ ท�ำเป็นสาบกว้าง
3.5 ซม. มีกระดุมเหนือเข็มขัด 4 เม็ด ที่อกมีกระเป๋าข้างละ 1 ใบมีสาบตรงกึ่งกลางตามแนวดิ่งปกกระเป๋าเป็น
รูปมนเจาะรังดุมกึ่งกลาง 1 กระดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้งสองข้างที่ไหล่กว้าง 3.5 ซม. เย็บติด
ตะเข็บเปิดไหล่เสื้อด้านคอกว้าง 2.5 ซม. มีปลายมนที่กระดุมที่ปลายอินทรธนูทางด้านคอ ด้านละ 1 เม็ด
เวลาสวมเสื้อให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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				 กระโปรง สีเขียวแก่ยาวคลุมเข่า ด้านหน้าและด้านหลังพับกลีบ หันออกด้านข้าง ๆ ละกลีบ
			 หมวก สีเขียวแก่ มีตราหน้าหมวกรูปเครือ่ งหมายเนตรนารี ท�ำด้วยโลหะสีทอง เวลาสวมให้
หน้าหมวกอยู่กึ่งกลางหน้าผาก พับปีกหมวกด้านหลังขึ้น
				 ผ้าผูกคอ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 100 ซม. ด้านตั้ง 75 ซม.สีประจ�ำเขตพื้นที่
การศึกษา และมีห่วงสวมที่ผ้าผูกคอ
				 ป้ายชื่อ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ติดที่ไหล่ข้างขวาต�่ำจากตะเข็บ 1 ซ.ม. เครื่องหมายกลุ่ม
กองติดแขนเสื้อใต้ป้ายชื่อโรงเรียนต�่ำจากป้ายชื่อโรงเรียน 1 ซม
				 เข็มขัดหนังสีด�ำ  กว้างไม่เกิน 3 ซม. หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าท�ำด้วยโลหะทองมี
ลายดุนตราเครื่องหมายเนตรนารี
				 ถุงเท้า ถุงเท้าสีขาว พื้นสีเทาหรือสีด�ำ โดยอนุโลม ไม่มีลวดลาย (ห้ามใช้ถุงเท้าที่ท�ำด้วยผ้า
ลูกฟูกชนิดหนา) พับเลยข้อเท้าประมาณ 1 ฝ่ามือ
				 รองเท้า ใช้รองเท้านักเรียนหนังสีด�ำ ตามเครื่องแบบปกติ
			 เครื่องแบบผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์
				 เสือ้ เสือ้ เชิต้ สีฟา้ อมเทา แขนสัน้ ไม่มตี ะเข็บต่อหลังมีกระเป๋าสีเ่ หลีย่ มทีห่ น้าอกด้านซ้ายปาก
กระเป๋าพับออกตีตะเข็บ
				 กระโปรง กระโปรงนักเรียนสีกรมท่า
				 หมวก เบเล่สีกรมท่า มีตราผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ด้านหน้าเวลาสวมหมวกให้ตราอยู่เหนือคิ้ว
ซ้าย หรือหมวกปีกสีกรมท่า
				 ผ้าผูกคอ สีกรมท่าพิมพ์สัญลักษณ์ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วสอดใต้ปก
เสื้อเชิ้ตผูกเงื่อนพิรอด และเข็มปฏิญาณตน
				 เข็มขัดหนังสีด�ำ หัวเข็มขัดเป็นตราผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ท�ำด้วยโลหะสีทอง
				 ถุงเท้า ถุงเท้าสีขาว พื้นสีเทาหรือสีด�ำ  โดยอนุโลม ไม่มีลวดลาย พับเลยข้อเท้าประมาณ
1 ฝ่ามือ
			 รองเท้า ใช้รองเท้านักเรียนหนังสีด�ำ ตามเครื่องแบบปกติ
			3.2 เครื่องแบบนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
				 3.2.1 นักเรียนชาย
			 เครื่องแบบปกติ
			 เสื้อ เสื้อเชิ้ตแขนสั้น ผ้าขาวไม่บางเกินไป ไม่มีลวดลายในเนื้อผ้า ผ่าหน้าตลอดมีสาบอยู่
ด้านนอกกว้าง 4 เซนติเมตร ใช้กระดุมสีขาวกลมแบน มีกระเป๋าหน้าอกด้านซ้าย 1 กระเป๋า กว้าง 8 – 12
เซนติเมตร สอดชายเสื้อไว้ในขอบกางเกงให้เรียบร้อยและหน้าอกด้านขาวของเสื้อ ให้ปักอักษรย่อสีทึบ “ส.ร.”
ด้วยด้ายหรือไหมสีกรมท่า ตัวอักษรใช้แบบพิมพ์ธรรมดาของโรงเรียน “ส.ร.” ปักทึบ “ชือ่ - สกุล” มีขนาดอักษร
1 – 1.5 เซนติเมตรและบน “ชื่อ - สกุล” ให้ปักจุดเครื่องหมายแต่ละคณะสี ตามระดับชั้นที่ก�ำลังศึกษาอยู่
			 กางเกง กางเกงขาสั้น ผ้าสีกรมท่าไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ผ้ายีนส์และผ้าเวสปอยด์ ยาว
เหนือเข่า วัดจากกลางลูกสะบ้าประมาณ 5 เซนติเมตร เมื่อยืนตรงส่วนกว้างของขากางเกง เมื่อยืนตรงห่างจาก
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ขาตั้งแต่ 8 – 12 เซนติเมตร ตามขนาดของขานักเรียน ปลายขาพับชายข้างในกว้างประมาณ 5 เซนติเมตร
มีจีบด้านหน้าข้างละ 2 จีบ ไม่มีกระเป๋าหลัง ที่สะเอวต้องไม่หลวม เมื่อคลายเข็มขัด
				 เข็มขัดเข็มขัดสีด�ำแบบนักเรียน มองเห็นหัวเข็มขัดชัดเจนเมื่อสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
นักเรียน
				 ถุงเท้า ถุงเท้าสีขาว พื้นสีเทาหรือสีด�ำโดยอนุโลม ไม่มีลวดลาย ไม่พับข้อยาวเพียงครึ่งน่อง
				 รองเท้า หุ้มส้นสีด�ำผูกเชือก จะเป็นหนังหรือผ้าใบก็ได้ แต่ห้ามสวมรองเท้าส้นสูงหรือมี
ลวดลายรองเท้าผ้าใบต้องไม่ใช่ชนิดขอบขาว เชือกที่ผูกรองเท้าต้องเป็นสีเดียวกันกับรองเท้า
				 เครื่องแบบพลศึกษา
			 เสื้อ ใช้เสือ้ สีเหลืองเป็นผ้าโทเร (ห้ามใช้เสือ้ ยืด) ลักษณะของเสือ้ คอโปโล ไหล่สโล้ปเอวตรง
และกุ๊นผ้าสีเหลือง ปักตราของโรงเรียนที่กระเป๋าเสื้อ บริเวณหน้าอกด้านขวาปักชื่อด้วยด้ายหรือไหมสีกรมท่า
			 กางเกง ใช้กางเกงผ้ายืดสีนำ�้ เงินมีแถบสีเหลือง 2 แถบ ลักษณะของกางเกงเป็นกางเกงวอร์ม
ขายาวลีบเล็กลง มีกระเป๋าข้าง 2 กระเป๋า จั้มปลายขา
				 ถุงเท้า ถุงเท้าสีขาว พื้นสีเทาหรือสีด�ำโดยอนุโลม ไม่มีลวดลาย พับเลยข้อเท้าประมาณ 1
ฝ่ามือ
				 รองเท้า รองเท้าหุม้ ส้นผ้าใบสีดำ� ผูกเชือกและเชือกทีผ่ กู รองเท้าต้องเป็นสีเดียวกันกับรองเท้า
		
		 เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้เป็นไปตามที่หน่วยก�ำลังส�ำรองกองทัพบกก�ำหนด
			 3.2.1 นักเรียนหญิง
			 เครื่องแบบปกติ
				 เสื้อ เสื้ อ เป็ น ผ้ า ขาวเกลี้ ย งไม่ มี ล วดลายหรื อ บางจนเกิ น ไปเสื้ อ เป็ น คอเชิ้ ต ผ่ า หน้ า
สาบเสื้อตลบเข้าข้างในกว้างประมาณ 3 ซ.ม. จีบที่ปลายแขน ขอบแขนกว่างประมาณ 3 ซ.ม. ขนาดของตัวเสื้อ
ต้องไม่โตจนเกินไป หรือเล็กจนเกินไป และสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง ให้ปักอักษรย่อสีทึบ “ส.ร.” ด้วยด้าย
หรือไหมสีกรมท่า ตัวอักษรใช้แบบพิมพ์ธรรมดาของโรงเรียน “ส.ร.” ปักทึบ “ชื่อ - สกุล” มีขนาดอักษร
1 – 1.5 ซ.ม. และบน “ชื่อ - สกุล” ให้ปักจุดเครื่องหมายแต่ละคณะสี ตามระดับชั้นที่ก�ำลังศึกษาอยู่
				 กระโปรง สีกรมท่า ไม่มีลวดลายในเนื้อผ้า ด้านหน้าและหลังพับเป็นจีบด้านละ 3 จีบ
หันจีบออกด้านนอก เย็บทับจีบจากใต้กระโปรงลงมา 6 – 12 ซ.ม. เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม
ยาวคลุมเข่าประมาณ 5 ซ.ม. ริมกระโปรงด้านล่างพับเข้าข้างในประมาณ 2 – 2.5 ซ.ม. ความลึกของจีบไม่น้อย
กว่า 1 ซ.ม. กระโปรงปลายบานรูปทรงตัวเอ
				 เข็มขัด เข็มขัดสีด�ำแบบนักเรียน ไม่มีลวดลาย
				 ถุงเท้า ถุงเท้าสีขาว พื้นสีเทาหรือสีด�ำโดยอนุโลม ไม่มีลวดลาย พับเลยข้อเท้าประมาณ
1 ฝ่ามือ
				 รองเท้า แบบหุม้ ส้น หัวมน ชนิดสายรัดหลังเท้าเป็นหนัง หรือผ้าใบสีดำ� มีสายผูกส้นเตีย้ ไม่มี
พื้นหรือขอบสีขาว สายผูกรองเท้าต้องเป็นสีเดียวกับรองเท้า หากแต่งกายชุดพละให้สวมรองเท้าหุ้มส้นสีขาว
ไม่มีลวดลายสายผูกสีเดียวกับรองเท้า
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			 เครื่องแบบพลศึกษา
			 เสื้อ ใช้เสือ้ สีเหลืองเป็นผ้าโทเร (ห้ามใช้เสือ้ ยืด) ลักษณะของเสือ้ คอโปโล ไหล่สโล้ปเอวตรง
และกุ๊นผ้าสีเหลือง ปักตราของโรงเรียนที่กระเป๋าเสื้อ บริเวณหน้าอกด้านขวาปักชื่อด้วยด้ายหรือไหมสีกรมท่า
				 กางเกง ใช้กางเกงผ้ายืดสีนำ�้ เงินมีแถบสีเหลือง 2 แถบ ลักษณะของกางเกงเป็นกางเกงวอร์ม
ขายาวลีบเล็กลง มีกระเป๋าข้าง 2 กระเป๋า จั้มปลายขา
				 ถุงเท้า ถุงเท้าสีขาว พื้นสีเทาหรือสีด�ำโดยอนุโลม ไม่มีลวดลาย พับเลยข้อเท้าประมาณ
1 ฝ่ามือ
				 รองเท้า รองเท้าหุม้ ส้นผ้าใบสีขาวผูกเชือกและเชือกทีผ่ กู รองเท้าต้องเป็นสีเดียวกันกับรองเท้า
ไม่มีเส้นขอบสีด�ำ
			 เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้เป็นไปตามที่หน่วยก�ำลังส�ำรองกองทัพบกก�ำหนด
ข้อ 4 ทรงผมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
			4.1 มัธยมศึกษาตอนต้น
			นักเรียนชาย ตัดเกรียนแบบนักเรียน ด้านหน้ายาวไม่เกิน 2 ซ.ม. ไม่ดัด กัดและท�ำสีผม
		นักเรียนหญิง ตัดทรงนักเรียน ตัดสั้นและยาวเท่ากัน เสมอติ่งหูหรือยาวไม่เกิน 1 ซม. จากติ่งหู
ไม่ติดกิ๊บสีไม่สุภาพ ไม่ใส่น�้ำมันหรือเครื่องส�ำอางใด ๆ ไม่ดัด ไม่รีดผม ไม่ย้อมสีผม ไม่ท�ำทรงผมแปลก ๆ หรือ
ปล่อยผมปรกหน้าหรืออื่นใดที่ขัดต่อระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนที่ไว้ผมยาวห้ามปล่อยผมต้องรวบ
เป็นมัดเดียว ด้วยยางรัดผมสีด�ำหรือผูกด้วยโบว์ ริบบิ้น สีด�ำ สีน�้ำเงินเท่านั้นไม่ไว้ผม ปรกหน้า ตัดเท่ากันทั้งด้าน
หน้าและด้านหลัง ไม่ถกั เปีย ไม่ดดั ไม่ยอ้ มสี ไม่เกล้าเป็นทรงผมอืน่ หากฝ่าฝืนจะให้ตดั สัน้ ให้ถกู ต้องตามระเบียบ
ของโรงเรียนและตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน
			4.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย
		นักเรียนชาย ตัดแบบรองทรงสูง ด้านหน้ายาวไม่เกิน 5 ซม. ห้ามหวีแสกกลางและไม่ใส่น�้ำมัน
ครีมหรือเครื่องจัดแต่งทรงผมอย่างอื่น
			นักเรียนหญิง ไว้ผมยาวห้ามปล่อยผมต้องรวบเป็นมัดเดียว ด้วยยางรัดผมสีด�ำหรือผูกด้วยโบว์
ริบบิ้น สีด�ำ  สีน�้ำเงินเท่านั้นไม่ไว้ผมปรกหน้า ตัดเท่ากันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ไม่ถักเปีย ไม่ดัด ไม่ย้อมสี
ไม่เกล้าเป็นทรงผมอื่น ห้ามปล่อยสยายผมในเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบพลศึกษา เครื่องแบบกิจกรรมอื่น
ทัง้ ในและนอกโรงเรียนหากฝ่าฝืนจะให้ตดั สัน้ ให้ถกู ต้องตามระเบียบของโรงเรียนและตัดคะแนนความประพฤติ
นักเรียนหากตัดสั้น ให้ตัดเสมอขอบปกเสื้อด้านล่าง
ข้อ 5 ห้ามสวมหมวกในชุดเครื่องแบบนักเรียนและชุดพละในบริเวณโรงเรียน
ข้อ 6 สายนาฬิกาเป็นโลหะหรือหนังสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย
ข้อ 7 หากจ�ำเป็นต้องสวมแว่นตา ให้ใช้สีสุภาพ
ข้อ 8 ห้ามใส่เครื่องประดับต่าง ๆ เช่น ต่างหู เลสข้อมือ สร้อยคอ ฯลฯและห้ามน�ำของมีค่ามาโรงเรียน
หากเกิดการสูญหายทางโรงเรียนไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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ข้อ 9 กระเป๋านักเรียนต้องใช้ตามทีโ่ รงเรียนก�ำหนด และห้ามติดสติก๊ เกอร์ เขียนข้อความอืน่ ลงบนกระเป๋า
นักเรียน
ข้อ 10 ห้ามแต่งหน้า ทาปาก เขียนคิ้ว ปัดแก้ม ฯลฯ
ข้อ 11 ห้ามใส่เสื้อคลุมแขนยาวกับเครื่องแบบนักเรียนและชุดพละ
ข้อ 12 ใส่ผ้าไทยตามฟอร์มที่โรงเรียนก�ำหนด
ข้อ 13 ห้ามสวมหมวกในชุดเครื่องแบบนักเรียนและชุดพละในบริเวณโรงเรียน
ข้อ 14 ห้ามไว้เล็บยาว และไม่ทาเล็บ เพ้นท์สีเล็บ ฯลฯ
ข้อ 15 ห้ามนักเรียนไว้หนวดเครา ดัดผมนอกเหนือจากทีโ่ รงเรียนก�ำหนด หรือเปลีย่ นสีผมให้ ผิดไปจาก
ธรรมชาติ
ข้อ 16 ห้ามนักเรียนชายเจาะหู ระเบิดหู และใส่ต่างหูโดยเด็ดขาด
ข้อ 17 การมาติดต่อราชการกับทางโรงเรียนนักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเท่านั้น
โดยไม่ใส่รองเท้าแตะและรองเท้าอื่น ๆ ที่ไม่สุภาพ เข้ามาติดต่อราชการ
ข้อ 18 ให้รองผูอ้ ำ� นวยการงานกิจการนักเรียนในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน
เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

(นางสมร เผือกเดช)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการน�ำ การซื้อ หรือการสั่งอาหารและเครื่องดื่มจากร้านภายนอก
โรงเรียนมารับประทาน/จ�ำหน่ายในโรงเรียน พุทธศักราช 2562
……………………………………………………..

เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียน
สุราษฎร์พิทยา มุ่งอบรมนักเรียนให้มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อันเป็นคุณสมบัติ
ที่ดี ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ดังนั้น โรงเรียน
จึงเห็นสมควรก�ำหนดระเบียบว่าด้วยการน�ำการซื้อ หรือการสั่งอาหารและเครื่องดื่มจากร้านภายนอกโรงเรียน
มารับประทาน/จ�ำหน่ายในโรงเรียน เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. นักเรียนที่น�ำอาหารจากบ้านมารับประทานเอง ให้นักเรียนรับประทานตามเวลาที่โรงเรียนก�ำหนด
และรับประทานในบริเวณที่โรงเรียนจัดให้
2. ไม่อนุญาตให้นักเรียนซื้อหรือรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในเวลาเรียน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ยกเว้นน�้ำดื่มที่ทางโรงเรียนจัดไว้บริการ
3. ไม่อนุญาตให้ซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านภายนอกโรงเรียนเข้ามารับประทาน หรือจ�ำหน่ายใน
โรงเรียน/บนอาคารเรียน
4. กรณีท่ีนักเรียนน�ำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในบริเวณโรงเรียน เพื่อรับประทานช่วงพักกลางวัน
ให้น�ำฝากและแลกบัตรที่ห้องกิจการนักเรียน โดยจะอนุญาตให้รับประทานบริเวณที่โรงเรียนจัดให้เท่านั้น
5. หากนักเรียนคนใดฝ่าฝืน โรงเรียนจะปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาว่าด้วยการลงโทษ
นักเรียนและตัดคะแนน และให้คะแนนความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช 2562
6. ให้รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

(นางสมร เผือกเดช)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์เคลื่อนที่
และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2562
............................................................
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการศึกษาอบรมให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย และส่งเสริมให้ประพฤติ
ปฏิบัติตน ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
โดยยึดระเบียบโรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยาว่าด้วยการส่งเสริมและควบคุมความประพฤตินกั เรียน พ.ศ.2562 โรงเรียน
จึ ง เห็ น สมควรประกาศระเบี ย บปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การใช้ โ ทรศั พ ท์ ส าธารณะ โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ ละเครื่ อ ง
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนน�ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ มาโรงเรียน
2. หากนักเรียนไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 1 ได้ นักเรียนจะต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของตนเอง สูญหายหรือ
เสียหายไม่วา่ กรณีใด ๆ และจะต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการเก็บรักษาและใช้งานของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ดังนี้
2.1 ให้นักเรียนปิดเครื่องและน�ำติดตัวไว้เสมอ
2.2 ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์เคลือ่ นที่ เครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์อนื่ ๆ ระหว่างเรียน
ในกรณีมคี วามจ�ำเป็นต้องใช้งาน นักเรียนจะกระท�ำได้ตอ่ เมือ่ ได้รบั อนุญาตจากครูทปี่ รึกษาครูประจ�ำวิชา เท่านัน้
2.3 ไม่อนุญาตให้นกั เรียนใช้กระแสไฟฟ้าของโรงเรียน เพือ่ เติมแบตเตอรีข่ องโทรศัพท์เคลือ่ นที่ หรือ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
3. นักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ทางโรงเรียนจะด�ำเนินการลงโทษนักเรียนตามระเบียบโรงเรียน
สุราษฎร์พิทยาว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน พุทธศักราช 2562 เป็น
ขั้นตอน ดังนี้
ข้อที่ 1 กระท�ำผิดครั้งที่ 1 ครูที่ปรึกษา ครูประจ�ำวิชา หรือครูที่พบเห็นน�ำนักเรียนพร้อมโทรศัพท์
เคลือ่ นทีห่ รือเครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์อนื่ ๆ ส่งทีค่ รูงานกิจการนักเรียน เพือ่ ด�ำเนินการให้นกั เรียนลงบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน
ข้อที่ 2 กระท�ำผิดครั้งที่ 2 ครูที่ปรึกษา ครูประจ�ำวิชา หรือครูที่พบเห็นน�ำนักเรียนพร้อมโทรศัพท์
เคลือ่ นทีห่ รือเครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์ ส่งทีค่ รูงานกิจการนักเรียน เพือ่ ด�ำเนินการให้นกั เรียนลงบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรและตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน และภาคทัณฑ์โดยมีหนังสือแจ้งผู้ปกครองมารับทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรพร้อมกับติดต่อขอรับโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ คืน
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ข้อที่ 3 กระท�ำผิดครั้งที่ 2 ครูที่ปรึกษา ครูประจ�ำวิชา หรือครูที่พบเห็นน�ำนักเรียนพร้อมโทรศัพท์
เคลือ่ นทีห่ รือเครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์ ส่งทีค่ รูงานกิจการนักเรียน เพือ่ ด�ำเนินการให้นกั เรียนลงบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรและตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน และเข้าร่วมกิจกรรมปรับพฤติกรรมที่โรงเรียนจัดโดยมีหนังสือ
แจ้งผู้ปกครองมารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ส�ำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ จะถูก
เก็บรักษาไว้ที่ส�ำนักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นเวลา 1 สัปดาห์  ซึ่งผู้ปกครองเป็นผู้ติดต่อขอรับคืน
4. ให้รองผู้อ�ำนวยการที่ท�ำการดูแลงานกิจการนักเรียน เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

(นางสมร เผือกเดช)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
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ระเบียบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ว่าด้วยการส่งเสริมและควบคุมความประพฤตินักเรียน พ.ศ.2562
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 6และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2554 และ
อ�ำนาจตามความในข้อแห่งกฎกระทรวงก�ำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 และอ�ำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548บัญญัติให้กระท�ำได้โดย
อาศัยอ�ำนาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย เพื่อให้การควบคุมความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบ และมี
คุณธรรมจริยธรรมยิง่ ขึน้ โรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา จึงได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการลงโทษโดยให้ยกเลิกระเบียบ
โรงเรียนฉบับ พ.ศ.2551ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนทีป่ ระพฤติตนไม่เหมาะสมผิดระเบียบวินยั ของโรงเรียนทัง้ หมด
และให้ใช้ระเบียบฉบับนี้เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา” ว่าด้วยการลงโทษและการตัดคะแนนความ
ประพฤติของนักเรียน พ.ศ. 2562 ในระเบียบนี้
“โรงเรียน”
หมายถึง
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
“ผู้อ�ำนวยการ”
หมายถึง
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
“ครู”
หมายถึง
ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบันในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
“นักเรียน”
หมายถึง
นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
“ผู้ปกครอง”
หมายถึง
ผู้ที่ได้ลงชื่อเป็นผู้ปกครองนักเรียนในเอกสารมอบตัวนักเรียน
ที่ให้ไว้กับทางโรงเรียน
“หัวหน้างาน”
หมายถึง
ครูที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่เป็นหัวหน้างาน
“หัวหน้าระดับชั้น” หมายถึง
ครูทไี่ ด้รบั มอบหมายให้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นผูป้ ระสานระดับชัน้ เรียน
“การลงโทษนักเรียน” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนทีป่ ระพฤติผดิ ตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
โรงเรียน ต้องเป็นการลงโทษที่ไม่เกิดจากอคติ การผูกใจเจ็บ
ต่อนักเรียน แต่มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเกิดความส�ำนึกถึงข้อ
ผิดพลาดของตนเอง เพือ่ จะได้แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาความ
ประพฤติ พฤติ ก รรมของตนเองให้ เ ป็ น ไปในทางที่ ดี ขึ้ น
ประพฤติอยูใ่ นกรอบระเบียบวินยั ของโรงเรียน เพือ่ ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความสงบสุข ความเจริญก้าวหน้าและบรรลุ
เป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียน
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“การท�ำกิจกรรม”

หมายความว่า การให้นักเรียนที่กระท�ำความผิด ได้กระท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อตนเอง ต่อโรงเรียน และต่อสังคม

ข้อ 2 การลงโทษนักเรียนที่กระท�ำความผิด จะปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
		2.1 ว่ากล่าวตักเตือนและหรือตัดคะแนนความประพฤติ และบันทึกไว้ทะเบียนประวัติหลักฐาน
(จะเก็บสะสมไว้ ตลอดหนึ่งช่วงชั้น )
2.2 เชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อรับทราบพฤติกรรม
2.3 ถ้ากระท�ำผิดซ�้ำๆหรือกระท�ำความผิดขั้นร้ายแรงตัดคะแนนความประพฤติ เชิญผู้ปกครอง
มาพบเพือ่ บันทึกรับทราบความผิดรับรองการท�ำทัณฑ์บนและเข้ารับการปรับพฤติกรรมหากไม่ดขี นึ้ ให้ยา้ ยสถาน
ศึกษาใหม่เพื่อปรับสภาพสภาพแวดล้อมใหม่
2.4 กระท�ำความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติดที่ผิดกฎหมายชู้สาวผิดศีลธรรมอันดีงาม อันเป็นที่
เสือ่ มเสียชือ่ เสียงของโรงเรียน ให้เชิญผูป้ กครองมาพบให้นำ� ไปบ�ำบัดหรือปรับพฤติกรรมโดยให้ยา้ ยสถานศึกษา
ใหม่ เพื่อปรับสภาพสภาพแวดล้อมใหม่ทั้งนี้ให้เป็นอ�ำนาจของผู้อ�ำนวยการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ข้อ 3 การลงโทษแต่ละขั้นตอนให้ยึดแนวปฏิบัติดังนี้
		3.1 เมื่อครูพบนักเรียนกระท�ำความผิด ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุความผิด วัน
เวลา และสถานที่ตามแบบฟอร์มการรายงานความผิด (ส.ร/.ปค.001) ที่นักเรียนกระท�ำความผิดให้ชัดเจน
พร้อมกับลงลายมือชื่อส่งแบบ(ส.ร./ปค.001) ให้ครูที่ปรึกษา (ส.ร/.ปค.001) เพื่อน�ำส่งที่ห้องกิจการนักเรียน
เพื่อบันทึกทะเบียนประวัติหลักฐาน หัวหน้าระดับชั้นจะพิจารณา แก้ไขปัญหาร่วมกับ หัวหน้างานระบบดูแล
นักเรียน และรองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
3.2 นั ก เรี ย นที่ ก ระท� ำ ผิ ด ซ�้ ำ ๆหรื อ กระท� ำ ความผิ ด ขั้ น ร้ า ยแรง นั ก เรี ย นที่ ถู ก ตั ด คะแนน
ความประพฤติเกิน 60 คะแนน ให้หัวหน้างานวินัยนักเรียนเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อบันทึกรับทราบความผิด
รับรองการท�ำทัณฑ์บนหากผู้ปกครองไม่มาหรือไม่ให้ความร่วมมือที่จะอบรมสั่งสอนปรับพฤติกรรมนักเรียน
ให้รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้อ�ำนวยการเพื่อพิจารณา
เป็นครั้งสุดท้าย
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ข้อ 4 ประเภทของการผิดระเบียบของโรงเรียน
โรงเรียนได้ก�ำหนดมาตรการการลงโทษนักเรียนที่กระท�ำผิดระเบียบของโรงเรียนไว้ ดังนี้
คะแนน
ล�ำดับ
ลักษณะพฤติกรรม
การพิจารณาและวิธีปฏิบัติ
ที่หัก
ที่
ความผิดขั้นเบา ตัดคะแนนความประพฤติความผิดละ 5 คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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มาโรงเรียนสายโดยไม่มีเหตุผลอันควร หรือมาสายบ่อย เข้า
ห้องเรียนสายโดยไม่มีเหตุผลอันควรหรือเข้าห้องเรียนสาย
ประจ�ำ (หลัง 08.00 น.)
หลีกเลี่ยงการเข้าแถวเคารพธงชาติ
หลีกเลี่ยงการเรียนตามตารางเรียน หรือ การเข้าหอประชุม
เข้าออกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตในเวลาเรียน
แต่งกายผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนไม่ตรงตามวันที่
โรงเรียนก�ำหนด กระโปรงสัน้ หรือใช้เครือ่ งแต่งกายของผูอ้ นื่
ใส่ถุงเท้าผิดระเบียบเหยียบส้นรองเท้า
ไม่ใส่เสื้อซับในหรือใส่เสื้อชั้นในสีฉูดฉาดไม่เหมาะสมกับ
สภาพนักเรียน
ใช้เครือ่ งประดับและของมีคา่ ทีไ่ ม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
นอกเหนือจากนาฬิกา ( ให้ใช้ตามความจ�ำเป็น )
ไว้หนวดเครา กันคิ้ว เขียนคิ้ว แต่งหน้า ทาปากในสภาพที่ไม่
เหมาะสมสักตามส่วนต่างๆของร่างกาย
ไว้เล็บยาว ทาเล็บ ต่อเล็บ ใส่เลนส์ตาแฟชั่น
ผูกโบว์ผิดสีหรือมีรูปแบบผิดระเบียบไม่ตรงตามที่โรงเรียน
ก�ำหนด (สีด�ำหรือกรมท่าเท่านั้น)
ไม่ใช้กระเป๋า และเสื้อตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
ใช้เครื่องมือสื่อสารในเวลาเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
แสดงกริยาไม่สุภาพต่อเพื่อน ใส่ร้ายผู้อื่น ล้อเลียนก้าวร้าว
หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม พูดค�ำหยาบพูดเท็จอันจะท�ำให้
ผู้อื่นเสียหาย
ไม่รักษาสาธารณะสมบัติ ขีดเขียนหรือท�ำความเสียหาย
ทรัพย์สินของโรงเรียนหรือส่วนรวม
น�ำภาชนะใส่อาหารหรือขนม เครื่องดื่มขึ้นบนอาคารเรียน /
ห้องเรียนหรือรับประทานอาหารในเวลาเรียน
ไม่รักษาความสะอาด ทิ้งขยะไม่เป็นที่บริเวณห้องเรียน
อาคารเรียนหรือในบริเวณโรงเรียน
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

5

1. ตักเตือน
2. แจ้งผู้ปกครอง

5
5
5
5

1. ตักเตือน
1. ตักเตือน
1. ตักเตือน
1. ตักเตือน

5
5

1. ตักเตือน 2. ให้ถอดเก็บ
1. ตักเตือน

5

1. ตักเตือน
2. ให้ถอดเก็บ
1. ตักเตือน
2. ให้แก้ไข
1. ตักเตือน 2. ให้แก้ไข
1. ตักเตือน
2. ให้แก้ไข
1. ตักเตือน 2. ให้ครูเก็บ
1.ตักเตือน 2. ให้ครูเก็บ
1. ตักเตือน
2. แจ้งผู้ปกครอง

5
5
5
5
5
5
5
5

1. ตักเตือน
2. ชดใช้ค่าเสียหาย
1. ตักเตือน

5

1. ตักเตือน

คะแนน
ล�ำดับ
ลักษณะพฤติกรรม
การพิจารณาและวิธีปฏิบัติ
ที่หัก
ที่
18 ไม่จอดรถในสถานที่ ที่โรงเรียนก�ำหนด/ไม่สวมหมวกนิรภัย 5
1. ตักเตือน
19 หลีกเลี่ยงการร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นทั้งในและนอก 5
1. ตักเตือน
โรงเรียน
ความผิดขั้นปานกลาง ตัดคะแนนความประพฤติความผิดละ 10 คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

มีพฤติกรรมส่อเจตนาในทางชู้สาว
ทรงผมไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนย้อม กัด เปลี่ยน
สี หรือซอยผม
มาโรงเรียนแต่ไม่เข้าโรงเรียน หรือหลบหนีออกนอกบริเวณ
โรงเรียน
แสดงกริยาก้าวร้าว ไม่สภุ าพต่อครูอาจารย์หรือผูท้ คี่ วรให้การ
เคารพ
นัดหมายบุคคลภายนอกหรือพาบุคคลภายนอกเข้ามาใน
โรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
เจตนาปลอมแปลงเอกสารของโรงเรียนหรือลายมือชื่อของ
ผู้อื่น
มีเจตนาไม่นำ� เอกสารจากทางโรงเรียนทีม่ ถี งึ ผูป้ กครองไปให้
ผู้ปกครอง
ทุจริตในการสอบ
ดู /อ่ า น/มี สื่ อ ลามกอนาจารทุ ก ประเภทไว้ ใ นความ
ครอบครองหรือเผยแพร่
กระท�ำการก่อให้เกิดความยุยง กลั่นแกล้งแตกแยกความ
สามัคคีอนั ไปสูก่ ารทะเลาะวิวาทหรือท�ำให้เกิดความเสียหาย
เกิดความอับอาย เสียชือ่ เสียงหรือทรัพย์สนิ โดยใช้กำ� ลังหรือ
ไม่ใช้ก�ำลัง
เล่นการพนันทุกประเภท โดยมีหลักฐานชัดเจน
สูบบุหรี่ ชักชวนเพื่อนให้สูบบุหรี่ มีส่วนร่วมในการสูบบุหรี่
หรือมี ฝาก ,จ�ำหน่าย, จ่ายแจก,บุหรี่ และสารเสพติดทุกชนิด
ไว้ในครอบครอง
ระเบิดหู ใส่ตุ้มหูที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
พก/น�ำประทัด ดอกไม้ไฟมาเล่นที่โรงเรียนอันจะก่อให้เกิด
อันตราย

10
10

1. ตักเตือน 2. แจ้งผู้ปกครอง
1. ตักเตือน 2. ให้แก้ไข

10

1. ตักเตือน 2. แจ้งผู้ปกครอง

10

1. ตักเตือน 2. แจ้งผู้ปกครอง

10

1. ตักเตือน

10

1. ตักเตือน 2. แจ้งผู้ปกครอง

10

1. ตักเตือน 2. แจ้งผู้ปกครอง

10
10

1. ตักเตือน 2. แจ้งผู้ปกครอง
1. ตักเตือน 2. แจ้งผู้ปกครอง

10

1. ตักเตือน 2. แจ้งผู้ปกครอง

10
10

1. ตักเตือน 2. แจ้งผู้ปกครอง
1. ตักเตือน
2. แจ้งผู้ปกครอง

10
10

1. ตักเตือน 2. ให้แก้ไข
1. ตักเตือน 2. ให้ครูเก็บ
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คะแนน
ล�ำดับ
ลักษณะพฤติกรรม
การพิจารณาและวิธีปฏิบัติ
ที่หัก
ที่
ความผิดขั้นร้ายแรง ตัดคะแนนความประพฤติความผิดละ 20 คะแนน
1
2
3
4
5
6
7

8
9

ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์หรือสมรู้ร่วมคิดในการลักทรัพย์มี
เจตนาท�ำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือ
ประพฤติตนเป็นอันธพาล การข่มขู่เพื่อหวังทรัพย์ผู้อื่น
ดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ชกั ชวนให้ผอู้ นื่ ร่วมดืม่ มีสว่ นร่วม
ในการดื่มหรือมีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไว้ในครอบครอง
ทะเลาะวิวาท / มีส่วนร่วมในการและใช้ก�ำลังท�ำร้ายกัน

20

1. ตักเตือน
2. แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ

20

พกหรือน�ำอาวุธหรืออุปกรณ์ใดที่เจตนาจะใช้เป็นอาวุธหรือ
ซ่อนเร้นไว้เพื่อประทุษร้ายผู้อื่น
เข้าไปในสถานทีป่ ระกอบการทีไ่ ม่เหมาะสมกับสภาพการเป็น
นักเรียน
ท�ำอนาจาร หรือการกระท�ำที่ไม่สมควรทางเพศอย่างไม่
เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ใช้เครื่องมือสื่อสารถ่ายภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวผู้อื่นแล้วน�ำ
ไปเผยแพร่จนท�ำให้ได้รบั ความเสียหาย/เครือ่ งมือสือ่ สารทาง
สังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อความ ข่าวสาร ภาพ คลิปอันจะ
ท�ำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ท�ำลายทรัพย์สินอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของโรงเรียน

20

1. ตักเตือน
2. แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ
1. ตักเตือน
2. แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ
1. ตักเตือน
2. แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ
1. ตักเตือน
2. แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ
1. ตักเตือน
2. แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ
1. ตักเตือน
2. แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ

แอบอ้างชือ่ เสียงของโรงเรียนหรือบุคลากร หรือประพฤติผดิ
ซึ่งอาจน�ำความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียน

20

20

20
20
20

20

1. ตักเตือน
2. แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ
3. ให้ชดใช้ค่าเสียหาย
1. ตักเตือน
2. แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ

ความผิดขัน้ ร้ายแรงทีจ่ ะต้องได้รบั การพิจารณาจากผูอ้ ำ� นวยการและคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน
1
2
3
4
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เสพหรือมีไว้เพื่อเสพ จ�ำหน่าย จ่าย แจก หรือรับฝากสาร
เสพติดร้ายแรง ได้แก่ กัญชา ยาบ้า ฯลฯ
ประพฤติตนเพื่อการค้าประเวณี หรือเป็นธุระจัดหาการค้า
ประเวณี
ประพฤติตนท�ำนองชู้สาวขั้นร้ายแรงหรือสามีภรรยา
กระท�ำผิดกฎหมายบ้านเมืองอันจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อโรงเรียน
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

เชิญผู้ปกครองมาพบ
เชิญผู้ปกครองมาพบ
เชิญผู้ปกครองมาพบ
เชิญผู้ปกครองมาพบ

ข้อ 5 การพิจารณาโทษของนักเรียนและผู้รับผิดชอบ
1. นักเรียนทีท่ ำ� ความผิดถูกหักคะแนนความประพฤติไม่ถงึ 30 คะแนน  โทษทีไ่ ด้รบั คือตักเตือน
เป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
ให้ท�ำกิจกรรมปรับพฤติกรรม
ผู้รับผิดชอบครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น
2. นักเรียนที่ท�ำความผิดถูกหักคะแนนความประพฤติถึง 30 คะแนน
โทษที่ได้รับคือเชิญผู้ปกครองมาพบบันทึกรับทราบความผิดให้ท�ำกิจกรรมปรับพฤติกรรม
ผู้รับผิดชอบครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น
3. นักเรียนที่ท�ำความผิดถูกหักคะแนนความประพฤติเกิน 30 คะแนน แต่ไม่ถึง 60 คะแนน
โทษที่ได้รับคือ เชิญผู้ปกครองมาพบ บันทึกรับทราบความผิดให้ท�ำกิจกรรมปรับพฤติกรรม
ผู้รับผิดชอบ ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. นักเรียนที่ท�ำความผิดถูกหักคะแนนความประพฤติถึง 60 คะแนน
โทษที่ได้รับ คือ เชิญผู้ปกครองมาพบ บันทึกรับทราบความผิดรับรองการท�ำทัณฑ์บนให้ท�ำ
กิจกรรมปรับพฤติกรรม
ผู้รับผิดชอบ ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับชั้น หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
5. นักเรียนที่ท�ำความผิดถูกหักคะแนนความประพฤติถึง 100 คะแนนหรือท�ำผิดเงื่อนไข
ทัณฑ์บนหรือความผิดขั้นร้ายแรง
โทษที่ได้รับ คือส่งต่อไปแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบผู้อ�ำนวยการและกรรมการบริหารภายในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ข้อ 6 การปรับพฤติกรรมโดยการท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และคืนคะแนน
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดความประพฤติดีและได้คะแนนคืนให้กับนักเรียนโรงเรียนจึงได้
ก�ำหนดกิจกรรมควบคุมการปรับพฤติกรรมโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ให้นักเรียนท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์
โดยการถ่ายภาพการท�ำกิจกรรมโดยมีครูทปี่ รึกษาของนักเรียนทีก่ ระท�ำความผิดเป็นผูร้ บั รอง ส่งให้หวั หน้าระดับ
รวบรวมส่งหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อบันทึกคะแนน การปรับพฤติกรรมดังนี้
6.1 กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ด้วยการท�ำความสะอาดสถานที่ต่างๆ จ�ำนวน 5 วัน (ได้คืน 5
คะแนน)
6.1.1 เก็บขยะรอบๆอาคารเรียน
6.1.2 เก็บขยะบริเวณสนาม หรือรอบๆ โรงเรียน
6.1.3 บริเวณสวนหย่อม
6.1.4 บริเวณห้องกิจการนักเรียน
6.1.5 ห้องสุขา
6.1.6 ลานกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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6.2 กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ เกี่ยวกับ ด้านบริการ จ�ำนวน 5 ชั่วโมง(ได้คืน 5 คะแนน)
				 6.2.1 ท�ำหน้าที่ช่วยเหลือดูแลจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
6.2.3 ดูแลการจัดเก็บรถจักรยานยนต์เป็นผู้ช่วยครูเวรประจ�ำวัน
6.2.4 ช่วยงานประจ�ำห้องกิจการนักเรียน ส�ำนักงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
			6.3 กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ทั่วไป จ�ำนวน 10 ชั่วโมง(ได้คืน 10 คะแนน)
6.3.1 ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
6.3.2 รดน�้ำต้นไม้
6.3.3 ดูแลตัดแต่งกิ่งต้นไม้
6.3.4 ทาสีรั้วโรงเรียน หน้าอาคาร บริเวณลานจอดรถ ฯลฯ
6.4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จ�ำนวน20 ชั่วโมง (ได้คืน20 คะแนน)
6.4.1 บ�ำเพ็ญประโยชน์ที่ศาสนสถาน
6.4.2 เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ 7 การตัดสินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.1 ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ข้ออันได้แก่
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการท�ำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
			7.2 ถ้าผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดข้อหนึ่ง ต้องได้รับการ
แก้ไขซ่อมเสริมพฤติกรรม ตามที่โรงเรียนก�ำหนดจนประเมินผลผ่านจึงจะสามารถจบหลักสูตรการศึกษา
ข้อ 8 ให้ผอู้ ำ� นวยการและผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ บริหารกิจการนักเรียน รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบ
นี้และมีอ�ำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับกาปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

(นางสมร เผือกเดช)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับธนาคารความดี
การเพิ่มคะแนนในสมุดธนาคารความดีให้ถือเกณฑ์ ดังนี้
1. ให้เพิ่มครั้งละไม่เกิน 5 คะแนน กรณีดังต่อไปนี้
1.1 ช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียน ซึ่งนอกเหนือจากการท�ำเวรของตนเอง หรือที่ทาง
โรงเรียนได้รับมอบหมาย
1.2 เก็บของตกที่มีราคาไม่เกิน 50 บาท และน�ำไปมอบให้แก่อาจารย์
1.3 การกระท�ำความดีอื่นๆ ที่สามารถเทียบได้กับการกระท�ำในข้อ 1 และข้อ 2
2. ให้เพิ่มคะแนนครั้งละไม่เกิน 10 คะแนน ในกรณีดังต่อไปนี้
2.1 ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อให้กิจกรรมงานนั้นมีความก้าวหน้าและกระท�ำด้วย
ความตั้งใจ
2.2 เก็บของตกซึ่งมีราคาเกิน 50 บาท และได้น�ำไปมอบแก่อาจารย์
2.3 ชีช้ อ่ งทางหรือแนะแนวทางให้ครู-อาจารย์ ทราบเกีย่ วกับแหล่งอบายมุขหรือนักเรียนทีป่ ระพฤติ
ตัวไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน โดยบอกชื่อชั้นที่นักเรียนเหล่านั้นเรียนอยู่ เพื่อจะได้ด�ำเนิน
การป้องกันแก้ไข
2.4 ห้ามปรามหรือไกล่เกลี่ย มิให้เกิดการทะเลาะวิวาททั้งในและนอกโรงเรียน
2.5 การกระท�ำความดีอื่นๆ ที่สามารถเทียบได้กับการกระท�ำในข้อ 1 ถึง 4
การเพิม่ คะแนนให้ขนึ้ อยูก่ บั ครู-อาจารย์ เป็นผูส้ มควรว่าจะให้คะแนนในระดับใด และบันทึกสมุดธนาคาร
ความดีของนักเรียน
3. ในการใช้คะแนนความดีลบล้างคะแนนความผิด ให้ใช้เกณฑ์ดังนี้
3.1 คะแนนความดี 25 คะแนนลบล้างคะแนนความผิด 5 คะแนน
3.2 คะแนนความดี 50 คะแนนลบล้างคะแนนความผิด 10คะแนน
3.3 คะแนนความดี 75 คะแนนลบล้างคะแนนความผิด15 คะแนน
3.4 คะแนนความดี 100 คะแนนขึ้นไปลบล้างคะแนนความผิด 20คะแนนขึ้นไป หรือลบล้างการ
ท�ำทัณฑ์บน 1 ครั้ง
ให้รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายกิจการนักเรียนรวบรวมคะแนนของนักเรียนแต่ละคน เมือ่ สิน้ ปีการศึกษาให้เสนอ
ต่อคณะกรรมการฝ่ายปกครองเพื่อพิจารณาด�ำเนินการ และผู้อ�ำนวยการพิจารณาเพื่อสั่งการในโอกาสต่อไป
4. คะแนนความประพฤติถ้าถูกตัด 75 คะแนนขึ้นไป จะได้ใบรับรองประพฤติ “พอใช้”
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นโยบายพิทักษ์สิทธิและช่วยเหลือเด็กทางการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนดให้ส่วนราชการในสังกัด ได้ด�ำเนินงานตามนโยบายพิทักษ์สิทธิและ ช่วย
เหลือเด็กทางการศึกษา สืบเนื่องจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)
เมื่อปี พ.ศ. 2533 ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2535 ได้ก�ำหนดให้เด็ก หมายถึง คน
ทุกคนที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี และได้ก�ำหนดขอบเขตให้เด็กมีสิทธิ 4 ประการ ได้แก่ (1) สิทธิในการมีชีวิต (2) สิทธิ
ได้รับการปกป้องคุ้มครอง (3) สิทธิได้รับการพัฒนา และ (4) สิทธิในการมีส่วนร่วมของสังคม
นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ยังได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเด็กไว้หลาย
มาตรา ได้แก่
มาตรา 30 กล่าวถึง
ความเสมอภาคและความเท่ า เที ย มของบุ ค คล และห้ า มเลื อ กปฏิ บั ติ
เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องของอายุ
มาตรา 43 กล่าวถึง
สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ และโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
มาตรา 53 กล่าวถึง
การคุ้มครองและเลี้ยงดูของรัฐต่อเด็กและเยาวชนที่ได้รับความรุนแรงใน
ครอบครัว และไม่มีผู้ดูแลหรือถูกทอดทิ้ง
มาตรา 80 กล่าวถึง
บทบาทของรัฐที่ต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็ก
มาตรา 86 กล่าวถึง
บทบาทของรัฐที่ต้องคุ้มครองแรงงานเด็ก
มาตรา 190 กล่าวถึง
การพิจารณากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับเด็ก ให้สภาฯตัง้ ผูแ้ ทนองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเด็ก เข้าเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญด้วย
จากสิทธิเด็กตามสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 ดังกล่าวข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการในฐานะเป็นหน่วยงานหลักของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัด การ
ศึกษา จึงต้องท�ำหน้าที่ในการพิทักษ์และการช่วยเหลือเด็กทางการศึกษา และได้ก�ำหนดนโยบายใน การด�ำเนิน
งานของกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. ขอให้กรมย�ำ้ ให้สถานศึกษาจัดการศึกษา โดยเคารพสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของเด็กตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิ
เด็กและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งหมายถึง
1.1 เด็กมีฐานะเหมือนบุคคลทั่วไปในสังคม มีสิทธิมีเสียงตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด นอกจากการ ได้
รับปัจจัยสีแ่ ล้ว เด็กมีโอกาสแสดงทัง้ ความคิด และการกระท�ำตราบทีไ่ ม่ไปละเมิดสิทธิบคุ คลอืน่ และไม่กอ่ ให้เกิด
ความเสียหายหรืออันตรายต่อตัวเด็กเอง
1.2 รัฐต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เด็กทุกคนจึงมีสิทธิ
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี
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1.3 เด็กที่ได้รับความรุนแรงจากครอบครัว ไม่ว่าจะถูกท�ำร้ายร่างกายทุบตี ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดปัจจัยสี่ในการด�ำรงชีวิต เป็นหน้าที่ของรัฐต้องเข้าช่วยเหลือเด็กเหล่านั้นและในทาง
กลับกันเป็นสิทธิเด็กที่จะได้รับบริการกับรัฐอย่างเพียงพอและเหมาะสม
1.4 รัฐต้องมีนโยบายในการพัฒนาเด็ก และคุ้มครองเด็กให้อยู่รอดปลอดภัยในสังคม
1.5 รัฐต้องคุ้มครองการใช้แรงงานเด็ก ไม่ละเมิดกฎหมายแรงงาน และต้องสนับสนุนแรงงานเด็กให้
ได้รับโอกาสทางสังคมเหมือนเด็กทั่วไปด้วย
2. ขอให้สถานศึกษาดูแลไม่ให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาละเมิดสิทธิเด็ก ไม่วา่ จะเป็นการละเมิดทาง
ร่างกายทางเพศและจิตใจ
3. ขอให้สถานศึกษาดูแลเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งเด็กพิการ เด็กที่ไร้ที่พึ่ง เด็กขาดผู้ชี้แนะ
แนวทางการศึกษา ให้ได้รับการพิทักษ์สิทธิและเข้ารับการบริการทางการศึกษา
4. ขอให้สถานศึกษาให้ความเป็นธรรมแก่เด็กนักเรียนนักศึกษา มิให้ถูกไล่ออกจากระบบการศึกษาหรือ
ไม่ถูกลงโทษหรือกระท�ำทารุณกรรมโดยขาดหลักมนุษยธรรมและเมตตาธรรม
5. ขอให้สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็ก ให้มีคุณภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจที่ดีเพียงพอ
ในการด�ำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินการด้านการพิทกั ษ์สทิ ธิและ ช่วย
เหลือเด็กทางการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้กรมในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
นอกจากนั้นแล้ว กระทรวงศึกษาธิการยังได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติในการพิทักษ์และคุ้มครองเด็กให้พ้น
จากการถูกละเมิด ตามค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่สลร.869/2541 สั่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2541 และอธิบดี
กรมต�ำรวจได้มีข้อบัญญัติ 7 ประการ “เด็กและสตรีมีปัญหา ต้องพึ่งพาได้เสมอ” เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องถือเป็น แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิเด็กด้วยแล้ว

สิทธิเด็กและสตรี

เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคม ทั้งด้านร่างกายจิตใจ
และการศึกษา เพือ่ จะได้เป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ ของ
ทรัพยากรที่มีค่านี้ จึงได้ออกกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็ก ซึ่งคณะผู้จัด
ท�ำจึงได้น�ำกฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์บางส่วนที่เป็นแนวปฏิบัติ เพื่อมิให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิเด็กและ
คุ้มครองสิทธิเด็กในสถานศึกษาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
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สิทธิเด็กที่ควรได้รับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ก�ำหนดสิทธิของบุคคลที่ควรได้รับไว้ หลาย
ประการ เช่น ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศชื่อเสียง ความเป็นอยู่ส่วนตัว ย่อม
ได้รบั การคุม้ ครอง บุคคลย่อมมีสทิ ธิเสรีภาพในชีวติ ร่างกายและทรัพย์สนิ สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา การ
แสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการสื่อสาร การเดินทาง เสรีภาพทางวิชาการ เป็นต้น
นอกจากนั้นยังได้ก�ำหนดสิทธิของเด็กไว้เป็นการเฉพาะอีกด้วย เช่น สิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เด็กและเยาวชนที่ไม่มีผู้ดูแลมีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรม
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ สิทธิในการคุ้มครองการใช้แรงงานเด็กตามที่กฎหมายก�ำหนด

สิทธิทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ก�ำหนดให้คนไทยมีสิทธิ์เสมอกัน ในการรับ การ
ศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่ง พระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก�ำหนดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานครอบคลุมถึงการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัย
หรืออนุบาล ชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ และจะเข้ารับการศึกษาในสถาน
ศึกษาที่จัดเองที่บ้าน จัดโดยรัฐ เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือใครจัดก็ตามจะ ได้รับ
สิทธิ ได้รับบัตรอุดหนุนการศึกษาในอัตราเดียวกัน

การละเมิดสิทธิเด็ก

เด็กทุกคนมีสทิ ธิเสรีภาพตามทีร่ ฐั ธรรมนูญได้กำ� หนดไว้ หากเด็กคนใดถูกละเมิดสิทธิตามกรณีตอ่ ไปนี้ ให้
แจ้งศูนย์พิทักษ์และช่วยเหลือเด็กทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1. กรณีถูกละเมิดทางร่างกาย ได้แก่ การถูกลงโทษเกินกว่าเหตุ การลงโทษรุนแรงโดยใช้อารมณ์ การ
ลงโทษด้วยความพยายามอาฆาต การหน่วงเหนี่ยวกักขัง การใช้แรงงานที่เกินก�ำลังความสามารถ และ การใช้
แรงงานที่ผิดกฎหมาย
2. นักเรียน นักศึกษาถูกละเมิดทางเพศ ได้แก่ การกระท�ำอนาจาร การข่มขืนกระท�ำช�ำเรา
3. นักเรียน นักศึกษาถูกละเมิดทางจิตใจ ได้แก่ การดุดา่ ว่ากล่าวด้วยถ้อยค�ำทีร่ นุ แรง การพูดจาส่อเสียด
เยาะเย้ย การกระท�ำที่ให้ได้รับความอับอาย เสื่อมเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
4. กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอื่น ๆ เช่น การถูกให้ออกจากโรงเรียน โดยไม่มีเหตุอันสมควร โรงเรียน
ปฏิเสธการเข้ารับเข้าเรียน การเรียกเงินกินเปล่าในการเข้าเรียน เป็นต้น
การละเมิดสิทธิทางร่างกายเด็กของบุคลากรทางการศึกษา ทัง้ จากผูบ้ ริหารสถานศึกษาครู อาจารย์ผสู้ อน
และบุคคลอื่น ๆ ที่พบเห็นอยู่บ่อยครั้ง สามารถยกเป็นกรณีตัวอย่างได้ดังนี้
การถูกลงโทษเกินกว่าเหตุ การต่อย เตะ การฉุดกระชาก การเฆี่ยนตีอย่างรุนแรง
การถูกลงโทษด้วยวิธีพิสดารแปลก ๆ เช่น การให้เพื่อนเตะก้น การให้ยืนกลางแดดเป็นเวลานานๆ ให้
ยืนขาเดียวคาบไม้บรรทัด การให้วิ่งรอบสนามฟุตบอลหลายรอบ
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การใช้แรงงานที่เกินกว่าก�ำลังและวัยของเด็ก เช่น การใช้เด็กเล็ก ๆ ให้ยกแบกหามของหนัก การใช้ให้
ขุดดิน ขุดคลอง ตลอดจนการใช้แรงงานเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด
การท�ำให้เสื่อมเสียอิสรภาพ เช่น การกักขังให้อยู่ในห้องมืด การล่ามโซ่ การจับมัดกับต้นไม้
การละเมิดทางร่างกายนอกจากจะเป็นการกระท�ำที่เกินกว่าเหตุ ผิดระเบียบและขัดต่อศีลธรรม จรรยา
บรรณอันดีงาม ยังเป็นการผิดกฎหมายอาญาด้วย

การให้เด็กออกจากสถานศึกษา

การลงโทษโดยให้ออกจากสถานศึกษา ถือว่าเป็นการลงโทษที่ร้ายแรง โรงเรียนจะต้องตักเตือน ท�ำ
ทัณฑ์บนหรือสัง่ พักการเรียนระยะหนึง่ ซึง่ ต้องชีแ้ จงเหตุผลให้นกั เรียนและผูป้ กครองเข้าใจโดยความเชือ่ ว่า การ
ให้นักเรียนได้เปลี่ยนสถานที่ใหม่และบรรยากาศใหม่ ๆ อาจท�ำให้นักเรียนได้มีโอกาสปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นได้
ทั้งนี้ การลงโทษ โดยการให้เด็กออกจากสถานศึกษานั้น สถานศึกษาเดิมจะต้องจัดหาสถานที่เรียนแห่ง
ใหม่ให้กับนักเรียนด้วยความเหมาะสม

ระเบียบการลงโทษนักเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก�ำหนดแนวทางในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา โดยมุ่งหวังที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นคนดี โดยสถานศึกษาต้องใช้ดุลยพินิจในการลงโทษที่เหมาะสม
การลงโทษนักเรียน จะมีขนั้ ตอนการลงโทษตามล�ำดับ คือ การว่ากล่าวตักเตือน การท�ำทัณฑ์บน พักการ
เรียน และการให้ออกหรือคัดชื่อออก
การลงโทษความผิดสถานเบา จะพิจารณาให้ได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือน การเฆี่ยนด้วยไม้เรียวต้องพึง
ระมัดระวัง เนื่องจากวิธีการลงโทษนี้ ในปัจจุบันถือว่าเป็นวิธีการที่รุนแรงต่อเด็ก
การพักการเรียน เป็นการลงโทษในกรณีทนี่ กั เรียนทีไ่ ด้ทำ� ทัณฑ์บนไว้ กระท�ำความผิดเพิม่ ขึน้ อีกหรือเป็น
ความผิดที่ร้ายแรง
การคัดชื่อออกจากโรงเรียน จะกระท�ำต่อเมื่อนักเรียนไม่มาโรงเรียนติดต่อกันโดยไม่ทราบสาเหตุและ
โรงเรียนไม่สามารถติดต่อไปได้ หลังจากได้พยายามเต็มที่แล้ว
การลงโทษทุกครัง้ จะต้องไม่กระท�ำด้วยความรูส้ กึ ส่วนตัว ความโกรธหรืออาฆาตพยาบาท และต้องมี การ
บันทึกเป็นหลักฐานทุกครั้ง
การลงโทษในระดับประถมศึกษา จะพิจารณาให้ได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนการท�ำทัณฑ์บนเท่านั้น
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แนวปฏิบัติส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษา กรมสามัญศึกษา
กรณีมีการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน
เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาทราบเหตุ หรือควรทราบว่ามีการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน ภายใต้การดูแล
ของตน จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นหรือแต่งตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงโดยทันที และให้ ด�ำเนิน
การให้เสร็จภายใน 3 วัน
2. ถ้ามีมูลความจริงตามข้อกล่าวหา ให้ด�ำเนินการ
2.1 ถ้าผู้กระท�ำผิดเป็นครูหรือบุคลากรในสถานศึกษา ให้ด�ำเนินการทางวินัยทันที
2.2 ถ้าผู้กระท�ำเป็นบุคคลภายนอก แต่กระท�ำผิดในสถานศึกษา ให้ผู้บริหารด�ำเนินการกล่าวโทษ
ร้องทุกข์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทันที พร้อมทั้งประสานกับบิดา-มารดาหรือผู้ปกครองเพื่อหาทางช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนต่อไป
3. ถ้าเกิดเหตุละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยบุคคลภายนอกเป็นผูก้ ระท�ำผิด ให้ผบู้ ริหาร
สถานศึกษาประสานงานและให้คำ� แนะน�ำแก่บดิ า-มารดาหรือผูป้ กครองเพือ่ ร้องทุกข์ แต่ถา้ ผูล้ ะเมิดเป็นบุคลากร
ของสถานศึกษาหรือเป็นข้าราชการให้ด�ำเนินการตามข้อ 1 ข้อ 2.1 ข้อ 4 และข้อ 5 แล้วแต่กรณี
4. ในระหว่างด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสืบหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนทางวินัย หากปรากฏ
ว่ามีมูลกรณีน่าเชื่อว่าจะมีการข่มขู่ บังคับ หลอกล่อ หรือกระท�ำการใด ๆ ที่ท�ำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวหรือ
หวาดระแวง ให้เสนอย้ายผู้ถูกกล่าวหาออกจากพื้นที่ต่อผู้อ�ำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด แล้วรายงานให้กรม
สามัญศึกษาทราบโดยด่วน โดยค�ำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในสถานที่ที่จะย้ายไปด้วย
5. เมื่อเกิดเหตุละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาต้องด�ำเนินการและ/หรือ
ประสานกับบิดา-มารดาหรือผู้ปกครอง เช่น กรณีเด็กถูกท�ำร้ายร่างกายหรือถูกละเมิดทางเพศ เป็นต้น ควรน�ำ
เด็กไปรับการตรวจรักษาร่างกายโดยเร็วและให้การดูแลเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจด้วย
6. การรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้ผู้บริหารสถานศึกษาด�ำเนินการ
6.1 รายงานส�ำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด และกรมสามัญศึกษาโดยเร็วทีส่ ดุ (รายละเอียดตามเอกสาร
ที่แนบ)
6.2 รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ
7. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ละเว้นไม่ด�ำเนินการตามที่ได้กล่าวมาแล้ว หรือกระท�ำการใด ๆ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้กระท�ำผิด หรือพยายามประนีประนอมยอมความ อาจถูกด�ำเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณี
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เล่มที่ 123 ตอนที่ 1 ก

ราชกิจจานุเบกษา

6 มกราคม 2549

กฎกระทรวง

ก�ำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. 2548

...................................................
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
อันเป็นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา 29 ประกอบ
กับมาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยบัญญัตใิ ห้กระท�ำได้ โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้
		 (1) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน
		 (2) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน
		 (3) พกอาวุธหรือวัตถุระเบิด
		 (4) ซื้อ จ�ำหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด
		 (5) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์สินบุคคลอื่น
		 (6) ก่อการทะเลาะวิวาท ท�ำร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระท�ำการใด ๆ อันน่าจะก่อให้เกิด
			 ความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
		 (7) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาว ซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
		 (8) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
		 (9) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้
			 แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ข้อ 2 ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษา ก�ำหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาได้เท่า
ที่ไม่ขัดแย้งกับกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 บัญญัติ
ให้นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา และตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง จึงจ�ำเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้
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เล่มที่ 122 ตอนพิเศษ 35 ง

ราชกิจจานุเบกษา

26 เมษายน 2548

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. 2548
...................................................

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.
2548”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2543
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อ�ำนวยการ อธิการบดีหรือ
หัวหน้าของโรงเรียน สถานศึกษาหรือต�ำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น
“กระท�ำความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของ
สถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวง ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท�ำความผิด โดยมีความมุ่งหมาย
เพื่อการอบรมสั่งสอน
ข้อ 5 โทษที่จะลงโทษแก่นักศึกษาที่กระท�ำความผิด มี 4 สถานดังนี้
(1) ว่ากล่าวตักเตือน
(2) ท�ำทัณฑ์บน
(3) ตัดคะแนนความประพฤติ
(4) ท�ำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ 6 ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ
หรือด้วยความพยาบาท โดยให้คำ� นึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบ
การลงโทษด้วย
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียน
หรือนักศึกษาให้รู้สึกส�ำนึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป
ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอ�ำนาจ
ในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
ข้อ 7 การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนนักศึกษากระท�ำความผิดไม่ร้ายแรง
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ข้อ 8 การท�ำทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือ
นักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและ
เกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่ เข็ด
หลาบ การท�ำทัณฑ์บนให้ท�ำเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและ
รับรองท�ำทัณฑ์บนไว้ด้วย
ข้อ 9 การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษาก�ำหนด และให้ท�ำบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 10 ท�ำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระท�ำความผิดที่
สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ 11 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มอี ำ� นาจตีความและวินจิ ฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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เล่มที่ 123 ตอนที่ 1 ก

ราชกิจจานุเบกษา

6 มกราคม 2549

กฎกระทรวง

ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว
ให้ค�ำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
พ.ศ. 2548
...................................................

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
อันเป็นกฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา
31 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวง
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“กิจกรรมในการแนะแนว” หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว การให้ค�ำปรึกษาและ
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยแก่นักเรียน
นักศึกษา และผู้ปกครอง
“นักเรียนและนักศึกษาที่เสี่ยงต่อการกระท�ำผิด” หมายความว่า นักเรียนหรือนักศึกษาที่มีลักษณะดัง
ต่อไปนี้
(1) ประพฤติตนไม่สมควรกับสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา
(2) ประกอบอาชีพในทางผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี
(3) คบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักน�ำไปในทางกระท�ำผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือ
(4) อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักน�ำไปในทางเสียหาย
ข้อ 2 ให้โรงเรียนและสถานศึกษาจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้ค�ำปรึกษาและ
ฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ทั้งนี้ ตามระดับของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ข้อ 3 ให้โรงเรียนและสถานศึกษามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) พัฒนาระบบงานแนะแนวทีจ่ ะช่วยเหลือดูแลนักเรียนนักศึกษาเป็นรายบุคคล พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้ครู
ทุกคนมีบทบาทในการแนะแนว รู้จักเข้าใจผู้เรียน สามารถค้นพบและจัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน และให้ค�ำปรึกษาด้านการด�ำรงชีวิต การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การศึกษาต่อและการมีงานท�ำ ทั้งนี้ให้มี
ข้อมูลตั้งแต่แรกเข้าเพื่อติดต่อดูแลอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษา
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(2) ส�ำรวจ เฝ้าระวัง และติดตามนักเรียนนักศึกษาทีเ่ สีย่ งต่อการกระท�ำผิด เพือ่ จัดกิจกรรมในการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
(3) แจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนและนักศึกษาที่เสี่ยงต่อการกระท�ำผิด ได้ทราบถึงพฤติกรรมและหา
แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทัง้ นี้ อาจก�ำหนดให้นกั เรียนหรือนักศึกษาดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมตามทีเ่ ห็นสมควร
(4) จัดให้มมี าตรการส่งเสริมความปลอดภัย ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรง โดยมีแรงงาน ผูร้ บั ผิดชอบ
และการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
(5) สนับสนุนให้ผปู้ กครองและชุมชนมีสว่ นร่วมรับผิดชอบในการส่งเสริมความประพฤติและความปลอดภัย
ของนักเรียนและนักศึกษา
(6) จัดให้มรี ะบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อส่วนราชการต้นสังกัดอย่างน้อย
ปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548

จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ :- เหตุผลประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยมีมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.
2546 บัญญัติให้โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้ค�ำปรึกษาและ
ฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา และผูป้ กครอง เพือ่ ส่งเสริมความประพฤติทเี่ หมาะสมความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง จึงจ�ำเป็น
ต้องออกกฎกระทรวงนี้
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งานอนามัยโรงเรียนและประกันอุบัติเหตุ
งานอนามัยโรงเรียนเป็นงานที่ให้บริการทางด้านสุขภาพของนักเรียน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมี
สุขภาพดี สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ เปิดบริการให้กับนักเรียนด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ
ดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการเจ็บป่วยเล็กน้อย การส่งเสริมสุขภาพ การอ�ำนวยความสะดวกเกีย่ วกับการให้ภมู คิ มุ้ กันโรค
ติดต่อโดยประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุข และโรงพยาบาลใกล้เคียงกับโรงเรียน ซึ่งงานอนามัยโรงเรียน
สุราษฎร์พิทยาเป็นหน่วยงานหนึ่งของฝ่ายกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป ที่ตั้งท�ำการที่ห้อง 212 - 213
อาคารไมตรี มีกิจกรรมต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. หน้าที่และความรับผิดชอบของงานอนามัยโรงเรียน
1.1 ประเมินสถานภาพทางด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรอื่นๆภายในโรงเรียน
1.2 จัดสถานทีเ่ พือ่ การปฐมพยาบาลและพักฟืน้ ส�ำหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตามสภาพ
แวดล้อมและความจ�ำเป็น
1.3 จัดหายา เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฐมพยาบาลพร้อมที่จะใช้ได้ทันที
1.4 ให้การปฐมพยาบาลแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุตาม
นโยบายของโรงเรียน
1.5 ส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการหนักเกินขีดความสามารถของครูพยาบาลจะด�ำเนินการรักษาต่อไปโดย
จะเป็นผู้ประสานงานในการน�ำส่งโรงพยาบาล พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ
1.6 ด�ำเนินการให้มกี ารควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อและเชือ้ โรคต่างๆพร้อมแนะน�ำ
ช่วยเหลือในการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
1.7 ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย ทั้งส่วนบุคคล
และชุมชน เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ จัดบอร์ดนิทรรศการ
1.8 ดูแลรักษาห้องพยาบาลให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
1.9 ติดต่อประสานงานกับครูประจ�ำชั้น ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยหนักต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล
หรือประสบอุบัติเหตุ เพื่อที่ครูประจ�ำชั้นจะได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
1.10 ปฏิบัติงานทางวิชาการ การพยาบาล เช่น ค้นคว้าหาความรู้เพื่อปรับปรุงการพยาบาล
1.11 จัดท�ำโครงการ และรายงานของงานพยาบาลในแต่ละปีการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตาม
ที่ได้รับมอบหมาย
2. กิจกรรมการปฐมพยาบาลและการส่งต่อ
2.1 การบริการปฐมพยาบาล ตัง้ แต่ 7.30 น. ถึง 16.30 น. นักเรียนทีม่ อี าการป่วยก่อนจะมาโรงเรียน
นักเรียนจะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและท�ำการบ�ำบัดรักษาให้หายเป็นปกติก่อนมาโรงเรียน
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2.2 การรักษาอาการป่วยเบื้องต้น และบริการยา เฉพาะโรคปัจจุบัน ที่สามารถบ�ำบัดได้ด้วย ยา
สามัญประจ�ำบ้านเท่านัน้ “จะไม่จา่ ยยาปฏิชวี นะ” เพราะอาจจะมีอาการแพ้ถงึ แก่ชวี ติ ได้ การให้ยาปฏิชวี นะจะ
ต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชก่อนใช้ยาทุกครั้งให้
2.3 เมือ่ นักเรียนมีอาการเจ็บป่วยจะให้คำ� ปรึกษา และค�ำแนะน�ำด้านสุขภาพอนามัย การส่งเสริมสุข
ภาพ และการป้องกันโรค
2.4 นักเรียนที่ใช้บริการปฐมพยาบาล จะต้องจดบันทึกประวัติการเจ็บป่วย และการใช้ยาทุกครั้ง
2.5 เมือ่ นักเรียนมีอาการป่วย ต้องนอนพักในห้องพยาบาล จะต้องได้รบั อนุญาตจากอาจารย์พยาบาล
ก่อน และแจ้งให้อาจารย์ประจ�ำวิชาทราบทุกครั้ง
2.6 ในกรณีที่มีนักเรียนป่วยอย่างรุนแรงในโรงเรียน ระหว่างเวลา 7.30 น. ถึง 16.30 น. แต่ถ้า
ผู้ปกครองต้องการให้ส่งโรงพยาบาลเอกชน ผู้ปกครองจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง (โรงเรียนจะติดต่อ
สอบถามผู้ปกครองก่อนน�ำส่ง) แต่ในกรณีที่นักเรียนอยู่ในระหว่างอันตราย โรงเรียนจะน�ำส่งโรงพยาบาลที่
ใกล้ที่สุด
2.7 ในกรณีที่นักเรียนได้รับอุบัติเหตุในโรงเรียน ระหว่างเวลา 7.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุด
ราชการ นักเรียนที่มีประกันอุบัติเหตุทางโรงเรียนจะน�ำส่งโรงพยาบาลเอกชนในตัวเมือง แต่ถ้านักเรียนไม่ได้ท�ำ
ประกันอุบัติเหตุโรงเรียนจะต้องน�ำส่งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
นักเรียนทุกคนควรท�ำประกันอุบัติเหตุ เพราะจะได้รับการคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุทั้งนอกและ
ในโรงเรียน
2.8 นักเรียนที่ได้ท�ำประกันอุบัติเหตุ เมื่อได้รับอุบัติเหตุทั้งนอกและในโรงเรียน นักเรียนสามารถ
เข้ารักษาพยาบาลใน โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลของรัฐบาล คลินิกแพทย์ต่างๆ และ โรงพยาบาลในการ
ดูแลของบริษัทประกันในต่างอ�ำเภอได้ตลอดเวลา โดยนักเรียนจะต้องส�ำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน
ขอใบเสร็จรับเงินและใบรับรองการเจ็บป่วยจากแพทย์ เพือ่ น�ำมาขอรับเงินจากบริษทั ประกัน โดยติดต่อผ่านทาง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานประกันอุบัติเหตุในโรงเรียนและต้องเข้าแจ้งให้ฝ่ายอนามัยโรงเรียนรับทราบทุกครั้ง
3. กิจกรรมการให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากร
3.1 การตรวจสุขภาพนักเรียนโดยครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
3.2 การบันทึกระเบียน/บัตรสุขภาพ เพือ่ เป็นข้อมูลสารสนเทศในการด�ำเนินงานด้านสุขภาพอนามัย
นักเรียน
3.3 การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการการ ด้วยการชั่งน�้ำหนัก วัดส่วนสูง
3.4 การเฝ้าระวังทันตสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพปากและฟัน
4. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน
4.1 นักเรียนทุกคนจะต้องท�ำการส�ำรวจปัญหาสุขภาพตนเอง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้ รายใด
มีปัญหาทางโภชนาการจะได้รับการติดตามการพัฒนาตนเอง
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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4.2 นักเรียนทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ จะต้องไปท�ำการรักษา และจะต้องบันทึกการแก้ไขสุขภาพอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้งในแฟ้มสุขภาพ
4.3 นักเรียนทุกคนจะต้องท�ำการวิเคราะห์การเจริญเติบโตของตนเอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รายใด
มีปัญหาทางโภชนาการ จะได้รับการติดตามการพัฒนาตนเอง
4.4 นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก โรคเอดส์ การป้องกันสิ่งเสพติด
การป้องกันโรคฟันผุ ฯลฯ
4.5 การจั ด กิ จ กรรมชมรม กลุ ่ ม นั ก เรี ย นที่ ส นใจเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพอนามั ย ได้ แ ก่ ชุ ม นุ ม
นักปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5. กิจกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
5.1 ประสานการให้ภูมิคุ้มกันโรค
5.2 การให้ความรู้ สร้างความตระหนักแก่นักเรียนและผู้ปกครอง โดยการจัดป้ายนิเทศ แผ่นพับ
การกระจายเสียงตามสาย
5.3 การเฝ้าระวังและรายงานโรคติดต่อภายในสถานศึกษา
6. กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิภาพผู้เรียน
6.1 การป้องกันอุบัติเหตุ/อุบัติภัย
6.2 การส่งเสริมการประกันอุบัติเหตุนักเรียน
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้จัดท�ำโครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ความคุ้มครองนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีรายเอียดดังนี้
1.) การให้ความคุ้มครอง ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 16
พฤษภาคม 2564
2.) การเข้ารับการรักษาพยาบาล อันเนื่องจากอุบัติเหตุ สามารถเข้ารับบริการโรงพยาบาลเครือข่าย
ได้ทั้งรัฐและเอกชน
3.) ขั้นตอนการรักษาพยาบาล
- กรณีรักษาพยาบาลโรงพยาบาลคู่สัญญา หากเกิดอุบัติเหตุในเวลาเรียน หรือนอกเวลาเรียน
สามารถใช้บัตรประจ�ำตัวนักเรียน และบัตรประจ�ำตัวประชาชนเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาล
ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยการแจ้งก่อนการรักษา
- กรณีตอ้ งส�ำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ให้ตงั้ เบิกค่าใช้จา่ ยทีส่ ถานศึกษา หรือตัง้ เบิกทีส่ ำ� นักงาน
ตัวแทนประกันโดยตรง
7. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก�ำหนดตัว
บ่งชี้ ดังต่อไปนี้
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7.1 ผู้เรียนมีน�้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
		 การปฏิบัติ นักเรียนทุกคนจะต้องท�ำการตรวจสอบการเจริญเติบโต และแก้ปัญหาในกรณีที่
นักเรียนผอมและอ้วนผิดปกติ
7.2 ผู้เรียนรู้จักดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
		 การปฏิบัติ นักเรียนจะต้องส�ำรวจตน แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อนามัยโรงเรียนอาจารย์
จะติดตามแก้ไขปัญหาสุขภาพ
8. ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องพยาบาล
8.1 ห้องพยาบาล เปิดให้บริการ เวลา 07.30 - 16.30 น.
8.2 นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนที่ป่วย มารับบริการ กรุณาลงชื่อในสมุดบันทึกสถิติ
การใช้บริการทุกครั้ง
8.3 ผู้มารับบริการให้แจ้งอาการแพ้ยา และชื่อยาที่แพ้ด้วยทุกครั้ง
8.4 หากผู้ป่วย มีโรคประจ�ำตัว ต้องแจ้งให้ครูห้องพยาบาล ทราบทุกครั้ง
8.5 ห้ามหยิบยารับประทานเอง
8.6 นักเรียนทีป่ ว่ ย หากต้องการนอนพัก ให้ตดิ ต่อขออนุญาตจากครูประจ�ำชัน้ หรือประจ�ำวิชา ก่อน
ลงมาพัก และมีใบอนุญาตให้มานอนพักที่ห้องพยาบาลด้วยทุกครั้ง
8.7 ห้ามเข้าเยี่ยมนักเรียนที่นอนพักในห้องพยาบาล
8.8 ห้ามส่งเสียงดังรบกวน ครูและนักเรียนที่ป่วย
8.9 นักเรียนทีป่ ว่ ยมาก หรือได้รบั อุบตั เิ หตุทรี่ นุ แรง จะน�ำส่งไปรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลทีใ่ กล้และอยู่
ในข้อตกลงของประกัน
9. ระเบียบการใช้บริการ
9.1 มารยาทการใช้บริการห้องพยาบาล
1.) ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้อง และจัดวางให้เรียบร้อย
2.) รักษาความสะอาดของสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้
3.) พูดจาสุภาพ มีสัมมาคารวะ ไม่ส่งเสียงดัง
9.2 ประสงค์จะขอรับยา
1.) แจ้งอาการเจ็บป่วยให้ครูห้องพยาบาลทราบ
2.) รับประทานยาในห้องพยาบาล ห้ามน�ำออกไปรับประทานนอกห้อง
3.) ล้างแก้วยาหรืออุปกรณ์หลังใช้ แล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
4.) ห้ามรับยาแทนเพื่อน
5.) ลงบันทึกในสมุดบันทึกการใช้บริการทุกครั้ง
9.3 ประสงค์ขอเข้านอนพัก
1.) ขออนุญาตจากครูประจ�ำชัน้ หรือประจ�ำวิชาและเขียนใบลาให้ครูเซ็นอนุญาตก่อนมานอนพัก
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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2.) แจ้งอาการเจ็บป่วย ให้ครูห้องพยาบาลทราบ และขออนุญาตนอน
3.) ลงบันทึกในสมุดนอนพัก ทุกครั้งที่ใช้บริการ
9.4 ประสงค์จะท�ำแผล
1.) แผลเก่า ให้ท�ำในเวลาคาบพัก เท่านั้น
2.) แผลใหม่ ท�ำแผลได้ตลอดเวลาที่เปิดบริการ
3.) ห้ามท�ำแผลเองก่อนได้รับอนุญาต
4.) ห้ามหยิบ จับ ส�ำลี ผ้าก๊อส อุปกรณ์ท�ำแผล เนื่องจากผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว
5.) ลงบันทึกในสถิติพยาบาล ทุกครั้งที่ใช้บริการ
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งานบริหารทั่วไป

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563

151

uratpittaya School

152

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป

1. การด�ำเนินงานธุรการ
2. ส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการ
3. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
5. งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
6. งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม/กิจกรรม 5 ส
9. งานบริการสาธารณะ
10. งานประสานราชการกับหน่วยงานเขตพื้นที่การศึกษา
		 และหน่วยงานอื่น
11. งานส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ
12. งานประชาสัมพันธ์
13. งานโภชนาการ/คุ้มครองผู้บริโภค
14. งานกิจกรรมโรงเรียนและสัมพันธ์ชุมชน
15. งานจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน

นางสาวนันทการ์
นางสาวชนิดาภา

แสงดารา
เวชกุล

นางสาวกิติมา
นางธนิดา
นายเชาว์

เพชรทรัพย์
บางรักษ์
ชัยณรงค์

นางสาวจิระวัฒน์
นางสาวน�้ำเพชร
นายนิรันดร์
นายถนอม

ขวัญใจ
ยวนเกิด
จันทร์น้อย
ชูเมือง

คณะกรรมการบริหาร งานอาคารเรียนและอาคารประกอบ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
1. นายเชาว์
ชัยณรงค์		 หัวหน้างานฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
2. นางสุรีย์พร
ยุติธรรม		 หัวหน้าอาคารสันติ
3. นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย		 หัวหน้าอาคารไมตรี
4. นางเบ็ญจมาศ ชูนวลศรี		 หัวหน้าอาคารภราดร
5. นางสาววาสนา ศรีราชยา		 หัวหน้าอาคารบวรศิลป์
6. น.ส.น�้ำเพชร
ยวนเกิด		 หัวหน้าอาคารธ�ำรงวิทย์ ชั้น 1
7. นายทรัตน์
ชนะกิจ		 หัวหน้าอาคารธ�ำรงวิทย์ ชั้น 2-3
8. นายวรวัตร
หนีละ		 หัวหน้าอาคารธ�ำรงวิทย์ ชั้น 4-5
9. นายฐานิรรณ์
เลขทิพย์		 หัวหน้าอาคารจิตต์ธานี
10. นางปราณี
บุญศรี		 หัวหน้าอาคาร 324ล/55 -ข
11. นายพงศ์ภรณ์ หงษ์ทอง		 หัวหน้าอาคารโรงยิมพละ
12. นายอรรถวิช สุวรรณโชติ		 หัวหน้าอาคารโรงยิมพละชั้น 6
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563

153

uratpittaya School

งานอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน
ระเบียบและแนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่
1. การใช้ห้องเรียน
1.1 การท�ำความสะอาด
l ปฏิบัติหน้าที่ตามเวรและเวลาที่ก�ำหนดอย่างเคร่งครัด
		
l อุปกรณ์ใส่ท�ำความสะอาดไม้กวาด ใช้ให้ถูกวิธี ใช้แล้วเก็บไว้ให้เป็นที่ เทถังขยะทุกวัน
		
l ไม่ใส่ของหรือกระดาษไว้ในโต๊ะเรียน
		
l ทิ้งขยะลงในถัง
1.2 การใช้อุปกรณ์การเขียนกระดาน
		
l ชอล์ก
		 - ใส่ในกล่องและปิดฝาให้เรียบร้อย
		 - ไม่ทิ้งเศษชอล์กลงบนพื้น
		 - ห้ามใช้แปรงลบกระดานเคาะที่ผนัง
		
l ปากกาไวท์บอร์ด
		 - ใช้แล้วปิดฝาให้เรียบร้อย
		 - ห้ามนักเรียนเขียนเล่น
		 - เมื่อใช้หมดหมึกให้น�ำหลักฐานไปเบิกอันใหม่
		
l แปรงลบกระดาน
		 - ให้หมั่นท�ำความสะอาดวันละครั้ง
		 - ห้ามน�ำแปรงเคาะฝาผนัง
1.3 เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
		
l ปิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดหลังเสร็จสิ้นการใช้ และใช้อย่างประหยัด
		
l ห้ามน�ำอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ มาใช้ก่อนได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษา
		
l การใช้อป
ุ กรณ์ไฟฟ้า เช่น เครือ่ งปรับอากาศวิสชวล โปรเจคเตอร์ เครือ่ งรับโทรทัศน์วดี ทิ ศั น์ VCD,
DVD ให้ใช้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของเท่านั้น ห้ามปรับแต่งโดยเด็ดขาด
		
l ห้ามน�ำแผ่น VCD, DVD ซึ่งไม่ใช่ของโรงเรียนเข้ามาใช้จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากอาจารย์
		
l ไม่เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ หรือเครื่องเล่น VCD, DVD เสียงดังรบกวนห้องอื่น
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1.4 การใช้โต๊ะ เก้าอี้ บอร์ด ประตู หน้าต่าง และบริเวณในห้อง
		
l การเข้า-ออก เฉพาะทางประตูเท่านั้น
		
l ทุกครั้งที่เปิดประตู ให้ล็อคกุญแจไว้กับที่ให้เรียบร้อย
		
l ห้ามเขียน ขูด ขีด หรือท�ำให้เป็นรอยบนโต๊ะ เก้าอี้ ผนังห้อง บนประตูหน้าต่าง หรืออื่น ๆ
ในห้องเรียน
		
l การติดบอร์ดหรือตกแต่งห้องต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์เป็นลายลักษณ์อักษร
		
l ใช้เก้าอี-้ โต๊ะเรียนภายในห้องทีเ่ ข้าเรียนเท่านัน
้ ห้ามเคลือ่ นย้ายมาจากห้องงอืน่ ห้ามนัง่ เก้าอีเ้ พียง
2 ขา
		
l ห้ามเล่นในห้องเรียนโดยเด็ดขาด เพราะจะท�ำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย
		
l ก่อนกลับบ้านห้ามทิ้งหนังสือ สมุด อุปกรณ์อื่นไว้ในโต๊ะ
		
l การเปิดหน้าต่าง ต้องปิดทุกครั้งหลังเลิกเรียน
2. การใช้ห้องพิเศษ/ห้องปฏิบัติการ
		 2.1 ห้องเรียนไฮเทค			
2.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
		 2.3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์		
2.4 ห้องปฏิบัติวิชาการงานอาชีพ
		 2.5 ห้องปฏิบัติการศิลปะ ดนตรี		
2.6 ห้องปฏิบัติอุตสาหกรรม
		 2.7 ห้องปฏิบัติคหกรรม			
2.8 ห้องพยาบาล
		 2.9 ห้องสมุด				
2.10 ห้องอาเซียน
		 2.11 ห้องโครงงานวิทยาศาสตร์		
2.12 ห้องเรียนสีเขียว
		 2.13 ห้องปฏิการทางภาษา		
ฯลฯ
***ให้เป็นไปตามระเบียบ/แนวปฏิบัติที่งาน/หมวดวิชาที่รับผิดชอบก�ำหนด***
3. การใช้ห้องประชุม (อาคารบวรศิลป์/อาคารธ�ำรงวิทย์)
3.1 เก้าอี้			
- ห้ามน�ำออกนอกบริเวณห้องประชุม ใช้แล้วเก็บเข้าที่ทุกครั้ง
3.2 พื้นที่ใช้		
- ท�ำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้
						
- ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
3.3 เครื่องเสียง		
- ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ก่อน
						
- ห้ามปรับแต่งระดับเสียง/ระดับความดัง
3.4 ห้ามส่งเสียงรบกวนผู้อื่น

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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ระเบียบและแนวปฏิบัติการใช้พื้นที่บริเวณและสิ่งแวดล้อม

1. ห้องน�้ำ-ห้องส้วม
1.1 ทิ้งขยะหรือผ้าอนามัยในภาชนะที่มีไว้
1.2 ใช้แล้วท�ำความสะอาดทุกครั้ง
1.3 ห้ามขีดเขียนบนผนังบริเวณในห้องน�้ำ
1.4 ปิดน�้ำทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการใช้
1.5 พบสิ่งของช�ำรุดเสียหายแจ้งพนักงานรักษาความสะอาดทันที
2. ศาลา ม้านั่งในบริเวณโรงเรียน ที่พักผ่อนหรือพื้นที่บริเวณทั่วไป
2.1 ห้ามน�ำอาหารมารับประทานในบริเวณศาลาที่พักผ่อนหรือบริเวณทั่วไป
2.2 การน�ำน�้ำดื่มต้องเก็บแก้ว/ขวดน�้ำทิ้งถังขยะ
2.3 ทิ้งขยะในถังเท่านั้น
2.4 ห้ามขูด ขีด หรือเขียนบริเวณที่นั่ง
2.5 ห้ามเด็ดหรือท�ำลายต้นไม้
2.6 ห้ามเอาเท้าเหยียบบนที่นั่ง
2.7 ห้ามเดินลัดสนาม และห้ามใช้ตะกร้อเตะแทนลูกฟุตบอลในสวนภูมิรักษ์
3. ที่จอดรถจักรยานยนต์
3.1 จอดในที่ที่จัดให้เท่านั้น
3.2 จอดชิดในและเป็นระเบียบ
3.3 ห้ามเข้าไปในบริเวณที่จอดรถ ยกเว้นน�ำรถเข้าไปจอดหรือเลิกเรียน
3.4 รถที่มีสภาพไม่ถูกต้องหรือถูกดัดแปลงห้ามน�ำมาใช้

ระเบียบและแนวปฏิบัติงานสาธารณูปโภค

1. การใช้บริการน�้ำดื่มนักเรียนและบุคลากร
		 1.1 ปิดน�้ำทุกครั้งหลังใช้
		 1.2 ใช้น�้ำเป็นไปอย่างประหยัด
		 1.3 การใช้น�้ำท�ำความสะอาดร่างกายหรืออุปกรณ์ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม
		 1.4 ห้ามทิ้งเศษวัสดุลงไปในรูระบายน�้ำทิ้ง
		 1.5 ปิด+เปิด ก๊อกน�้ำให้ถูกวิธี
		 1.6 ห้ามน�ำน�้ำดื่มไปใช้ในการล้างท�ำความสะอาด
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2. แนวปฏิบัติการใช้น�้ำประปา
		 2.1 ปิดน�้ำทุกครั้งหลังใช้น�้ำ
		 2.2 ใช้น�้ำอย่างประหยัด และเห็นคุณค่า
		 2.3 เปิด-ปิด ก๊อกน�้ำอย่างถูกวิธี
		 2.4 ไม่ทิ้งเศษวัสดุลงท่อน�้ำทิ้ง
		 2.5 หากพบระบบน�้ำประปาช�ำรุดเสียหาย ให้แจ้งกลุ่มงานอาคารสถานที่ทันที
3. แนวปฏิบัติการใช้ไฟฟ้า
		 3.1 ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและเห็นคุณค่า
		 3.2 ปิดสวิตซ์ไฟ พัดลม แอร์ ทุกครั้งเมื่อออกจากห้อง
		 3.3 เปิดใช้แสงไฟฟ้า เมื่อแสงสว่างไม่เพียงพอ
		 3.4 เปิดพัดลม แอร์ เมื่ออากาศร้อน
		 3.5 ไม่น�ำอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้ก่อนได้รับอนุญาต
		 3.6 หากพบอุปกรณ์ไฟฟ้าช�ำรุดเสียหาย ให้แจ้งกลุ่มงานอาคารสถานที่ทันที
4. แนวปฏิบัติการใช้โทรศัพท์
		 4.1 ใช้โทรศัพท์ให้เกิดประโยชน์ และเห็นคุณค่า
		 4.2 ยก-วางหูโทรศัพท์อย่างระมัดระวัง
		 4.3 เมื่อเหรียญเต็มหรือโทรศัพท์ขัดข้อง ไม่ทุบหรือท�ำลายโทรศัพท์
		 4.4 ไม่พูดโทรศัพท์นานจนเป็นที่ร�ำคาญของผู้อื่น ใช้เท่าที่จ�ำเป็น
		 4.5 หากพบระบบโทรศัพท์ช�ำรุดเสียหาย ให้แจ้งกลุ่มงานอาคารสถานที่ทันที
5. แนวปฏิบัติการใช้เครื่องปรับอากาศ
		 5.1		 เมื่อปิดแล้ว จะเปิดใหม่ในครั้งต่อไป ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 15 นาที (หรือมากกว่าก็ได้)
เพื่อป้องกันไม่ให้คอมเพรสเซอร์เกิดการน็อค
		 5.2 ถ้าไม่อยู่ในห้องนานกว่า 1 ชั่วโมง ควรปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศ
ท�ำงานหนักโดยไม่จ�ำเป็น และประหยัดไฟฟ้า
		 5.3 การป้องกันอากาศร้อน ปิดประตูหน้าต่างเพื่อไม่ให้อากาศเย็นออกไปข้างนอก หรืออากาศ
ร้อนเข้าข้างในห้อง เพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศท�ำงาน มากกว่าปกติ และประหยัดไฟฟ้า
		 5.4 ไม่ตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ใช้ความร้อน เช่น ตู้เย็น ไม่รีดผ้า ไม่ต้มน�้ำในห้องที่มีการปรับอากาศ
เพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศท�ำงานมากกว่าปกติ และประหยัดไฟฟ้า
		 5.5		 การตั้งอุณหภูมิ ตั้งอุณหภูมิ 25 ํc เป็นระดับที่ร่างกายรู้สึกสบาย และทุกอุณหภูมิที่เพิ่ม
1 cํ จาก 25 cํ จะช่วยประหยัดไฟได้ร้อยละ 10 แต่ไม่ควรเกิน 28 cํ ขึ้นไป เพราะจะไม่รู้สึกเย็น แต่เครื่องยัง
ท�ำงานอยู่
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 2563
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ระเบียบและแนวปฏิบัติการใช้บริการโรงอาหาร

1. นักเรียน
เวลา ใช้บริการโรงอาหารในเวลาที่โรงเรียนก�ำหนด
การใช้บริการ
			 1) ห้ามน�ำอาหารออกไปทานนอกโรงอาหาร และห้ามน�ำอาหารขึ้นอาคารเรียน
			 2) เข้าคิวในการซื้อ
			 3) รับประทานเป็นระเบียบ ไม่มูมมาม
			 4) เก็บจานภาชนะใส่อาหาร แก้วน�้ำ ไว้ตามจุดที่ก�ำหนด หลังเสร็จจากรับประทานอาหารแล้ว
			 5) ไม่ทิ้งเศษอาหารไว้บนโต๊ะหรือบนพื้น
			 6) ไม่ใช้เท้าเหยียบบนที่นั่งหรือโต๊ะ
2. ผู้จ�ำหน่ายอาหาร/แม่ค้า
ให้ปฏิบตั ติ าม ระเบียบโรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา เรือ่ ง แนวปฏิบตั ใิ นการประกอบอาหารและการจัดจ�ำหน่าย
อาหารในโรงเรียนฯ
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งานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารได้ให้บริการแก่ครู-อาจารย์ นักเรียนและบุคลากรโรงเรียน สุราษฎร์
พิทยา ผู้ปกครองและบุคลากรภายนอก ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเสียงตามสาย
		 1.1 เขียนข้อความที่ต้องการประชาสัมพันธ์ในแบบฟอร์มของงานประชาสัมพันธ์
		 1.2 เจ้าหน้าที่จะประกาศในช่วงเปลี่ยนคาบเท่านั้น ยกเว้นในกรณีเร่งด่วนให้ประกาศได้ทันที
		 1.3 จัดรายการเช้านี้ที่ ส.ร. โดยนักเรียนชุมนุมประชาสัมพันธ์ เริ่มตั้งแต่เวลา 07.20 น.- 07.45 น.
เพลงมาร์ช ส.ร.
2. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน้าเสาธง
		 2.1 เริ่มปฏิบัติงานเวลา 07.50 น. โดยรวบรวมข่าวสารที่จะต้องประชาสัมพันธ์หน้าแถว หรือเตรียม
ความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะมีขึ้นในวันนั้น ๆ เช่น การมอบรางวัลหรือวุฒิบัตร
		 2.2 การจัดระเบียบแถว การเชิญธง สวดมนต์และแผ่เมตตา เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน
โดยคณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้ด�ำเนินการ
		 2.3 หมวด/ฝ่ายใดทีต่ อ้ งการประกาศข่าวสารหรือมอบรางวัล หรือแจกวุฒบิ ตั ร ให้แจ้งเจ้าหน้าทีก่ อ่ น
อย่างน้อย 1 วัน เพื่อที่จะได้ควบคุมเวลาได้
		 2.4 หากมีกจิ กรรมพิเศษ อาจารย์เวรประชาสัมพันธ์ในวันนัน้ จะต้องเป็นพิธกี รในการด�ำเนินกิจกรรม
		 2.5 การประกาศข่าวสารเป็นหน้าที่ของนักเรียนชุมนุมประชาสัมพันธ์
		 2.6 เข้าห้องเรียนเวลา 08.20 น.
3. การต้อนรับผู้ปกครอง
		 3.1 สอบถามความประสงค์ในการติดต่อ
		 3.2 กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอพบนักเรียน
		 3.3 แจ้งให้นักเรียนทราบโดยแจ้งให้อาจารย์ประจ�ำวิชาทราบ/โทรศัพท์ภายในแจ้งไปยังหมวดที่ใกล้
ห้องเรียนของนักเรียนเพื่อแจ้งให้นักเรียนทราบ/หากนักเรียนไม่อยู่ในห้องเรียนให้ประกาศตามเสียงตามสายใน
ช่วงเปลี่ยนคาบเรียน ยกเว้นในกรณีเร่งด่วนให้ประกาศได้ทันที
		 3.4 ให้ผู้ปกครองรอพบนักเรียนในอาคารลูกรัก งานประชาสัมพันธ์
		 3.5 กรณีที่ผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกฝากของให้นักเรียน ให้นักเรียนมารับเองและจะไม่ รับผิด
ชอบกรณีของหาย
4. การต้อนรับบุคคลภายนอก
		 4.1 สอบถามความประสงค์ในการมาติดต่อ
		 4.2 ให้บริการข้อมูลที่ต้องการ
		 4.3 ประสานกับบุคลากรในโรงเรียนตามความประสงค์ของผู้มาติดต่อ
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5. การให้บริการโทรศัพท์
		 5.1 ยกหูโทรศัพท์กล่าว สวัสดีครับ/ค่ะ
		 5.2 รับฟังข้อความจากต้นสาย แล้วกล่าวกรุณารอสักครู่
		 5.3 โอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์ภายในที่ต้องการ วิธีโอนสาย
			 - ยกหูโทรศัพท์
			 - กดหมายเลขหมวด/ฝ่ายที่ต้องการ
			 - เมื่อมีสัญญาณตอบรับปลายสายจึงวางหูโทรศัพท์
			 - กรณีที่ไม่มีผู้รับสาย เจ้าหน้าที่จะรับฝากข้อความตามแบบฟอร์มของงาน
		การต่อโทรศัพท์สายนอก (ภายในโรงเรียน)
			 - กดหมายเลข 0
			 - กดหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการติดต่อ
			 - บันทึกการให้บริการในสมุดการใช้โทรศัพท์
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งานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
กิจกรรมเสริมหลักสูตรจัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐ เนื่องในโอกาสวันส�ำคัญต่างๆ และเป็นการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกเรื่องให้ปรากฏ และเป็นกิจกรรมที่เข้าร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างจิตส�ำนึก
ความรับผิดชอบของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและสมาชิกในชุมชนและสังคม ให้มคี วามสามารถในการพัฒนา
ตนเองและสังคมต่อไป
กิจกรรมที่โรงเรียนร่วมกับชุมชน เช่น
l กิจกรรมวันส�ำคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา
l กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น เช่น งานชักพระ, ทอดผ้าป่า
l กิจกรรมที่ชุมชนขอความร่วมมือ และโรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม
l กิจกรรมอนุเคราะห์ชุมชนตามโอกาสอันเหมาะสม
l กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพแก่นักเรียนร่วมกับชุมชน

ปฏิทินการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2563
วัน เดือน ปี
3 พฤษภาคม 2563
3 มิถุนายน 2563
5 กรกฎาคม 2563
6 กรกฎาคม 2563
28 กรกฎาคม 2563
12 สิงหาคม 2563
13 ตุลาคม 2563
5 ธันวาคม 2563
8 กุมภาพันธ์ 2563

วันส�ำคัญ

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
ม.1 ห้องคี่
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ม.5 ห้องคี่
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
ม.2 ห้องคี่
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
ม.2 ห้องคู่
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1
ม.5 ห้องคู่
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ม.4 ห้องคี่
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ม.6 ห้องคี่
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ม.4 ห้องคู่
กิจกรรมวันมาฆบูชา
ม.1 ห้องคู่
กิจกรรมพิเศษ 1
ม.6 ห้องคู่
กิจกรรมพิเศษ 2
ม.3 ห้องคี่
กิจกรรมพิเศษ 3
ม.3 ห้องคู่
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กิจกรรมคณะสี
นอกจากกิจกรรมตามหลักสูตรแล้ว นักเรียนและครูทงั้ หมดในโรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา ยังด�ำเนินกิจกรรม
ร่วมกันในรูปแบบของคณะสี โดยแบ่งโซนคณะสี (สี) ออกเป็น 5 คณะ มีชื่อคณะแต่ละสี ดังนี้
1. คณะโพธิ์ทิพย์ สีแดง
2. คณะแก้วเกตุ สีฟ้า
3. คณะไทรทอง สีม่วง
4. คณะมุจลินท์ สีเขียว
5. คณะเวฬุวัน สีแสด
กิจกรรมครูจะช่วยส่งเสริมนักเรียนได้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละคณะ จะดูแลนักเรียนในความรับผิดชอบที่ประจ�ำชั้น
เพื่อให้ค�ำปรึกษาหารือ พบปะ พูดคุยและอบรมสั่งสอน และร่วมกิจกรรมคณะในโอกาสต่าง ๆ
ด้านความสามัคคี แต่ละคณะแต่ละกลุ่มจะมีความรักในหมู่คณะ ซึ่งนักเรียนจะแสดงออกให้เห็น
อย่างชัดเจนในกิจกรรมของคณะ การแข่งขันกีฬา กรีฑาระหว่างคณะ ฯลฯ
ด้านความสามารถของนักเรียน นักเรียนจะแสดงความสามารถของตนเองออกมาในลักษณะเฉพาะตัว
เช่น ลักษณะของผู้น�ำกลุ่ม ลักษณะความสามารถในด้านการแสดง ในด้านวิชาการ ฯลฯ
ด้านความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนจะแสดงออกมาในรูปของการวางแผนการท�ำงาน เสนอความคิด
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการของนักเรียน เพื่อพิจารณาแล้วน�ำมาปรับปรุงปฏิบัติต่อไป

คณะสี ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
นักเรียนสังกัดคณะสีต่าง ๆ ดังนี้
ชั้น/ห้อง
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
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สีฟ้า แก้วเกตุ สีแดง โพธิ์ทิพย์ สีม่วง ไทรทอง
1,10
5,7,8
2,6
2,6
1,10
4,9
5,10
4,8
3,9
6,10,11
4,8
5,9
3,10
7,12,13
1,4,9
3,7,9
2,12
1,6,11
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สีแสด เวฬุวัน สีเขียว มุจลินท์
3,9
4,11
5,8
3,7,11
1,7,11
2,6
2,7,13
1,3,12
2,6,11
5,8
5,10
4,8,13

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
_______________________________
โดยทีม่ ปี ระกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก�ำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรปู ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพทัง้ ภายใน
และภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ�ำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 9 (3) ได้
ก�ำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส�ำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก�ำหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 ให้
กระทรวงมีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก�ำหนดนโยบาย แผนและมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มรี ะบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการจัดท�ำรายงานประจ�ำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 9 (3) มาตรา 31 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ประกอบกับมติคณะกรรมการการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในการประชุม ครัง้ ที่ 7/2559 เมือ่ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพือ่ เป็นหลักใน
การเทียบเคียงส�ำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทัง้ ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก�ำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเอกสาร
แนบท้ายประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด
				
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559
พลเอก

(ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559
______________________________
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2559 มีจ�ำนวน 4
มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
			
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
			
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
		
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสือ่ สาร และการคิดค�ำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชัน้
		
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และแก้ปญั หา
		
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
		
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
		
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท�ำงาน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
		
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก�ำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
		
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
		
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
		
4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก�ำหนดชัดเจน
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
		 2.1 การวางแผนและด�ำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย
และด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
		 2.2 การวางแผนและด�ำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
		 2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
		 2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
3. การมีสว่ นร่วมของผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพและ
ได้มาตรฐาน
4. การก�ำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
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เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียนที่ติดต่อ

โทร. 077-203801				
โทร. 077-275861 ต่อ 0			
โทร. 077-275861 ต่อ 304, 305		
โทร. 077-275861 ต่อ 306, 307		
โทร. 077-275861 ต่อ 302, 303		
โทร. 077-275861 ต่อ 308-309		
โทร. 077-275861 ต่อ 201-202		
แฟกซ์ 077-286727
www.srp.ac.th

กลุ่มบริหาร

ผอ.สมร เผือกเดช			
รองฯ ประหยัด ไทยเสน		
รองฯ ไพศาล ชนีมาส		
รองฯ อรนุตร บัวหยู่		
รองฯ ภิษย์วิศิษย์ แก้วมณี		

085-4245387
087-4709417
086-7399097
095-4137580
085-8888050

กลุ่มสนับสนุนส่งเสริมการสอน

นายกมลพันธ์ จามพัฒน์		
นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง		
นางสาวนันทการ์ แสงดารา
นางนุสรา ช่างคิด			
นายปฐพนธ์ ชนิลกุล		
นางมยุรี แสงสุวรรณ		
นางลมัย สังขนิตย์		
นางวรฤทัย นุริตมนต์		
นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ
นางสาวอรอรุณ มีเพียร		
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084-8509100
099-4073257
081-0876552
088-7872118
083-5060329
081-9584127
081-5357687
081-8958046
086-7410862
081-9706990

สายตรงห้องผู้อ�ำนวยการ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
งานกิจการนักเรียน

นางสาวอัมพร นิสัยจริยคุณ

084-0563695

นางสุรัสวดี นิลกิจ 		
นายกิตติพงษ์ อ่อนคง 		
นางเกสร ช่วยนุกูล		
นางชมัยพร จันทศรี		
นางณัฐธิกานต์ ขาวมะลิ		
นางถนอม ชูเมือง			
นายทวัตน์ ชูชนะกิจ		
นายธนกฤต แก้วทอง		
นางธิยา ภักดี				
นายธีรเดช สกุลอ่อน		
นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
นางสาวปฐมาวดี ยาแสง		
นางปราณี บุญศรี			
นางสาวปานตา สุระก�ำแหง
นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์
นางมลธิรา ปรุงเหล็ก		
นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
นางสาววรางคณา หวานจิตต์

083-6921119
086-6692598
084-0544898
080-6922860
061-6165994
093-5813782
092-2470464
087-5009990
095-4184452
089-8722129
095-2597568
085-4717917
081-9793822
090-2303715
083-1830097
087-3862883
089-7913714
089-7362922

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสลับศรี เจริญเวช		
นางศรีสุดา พยัคฆา		
นางสาวสลิลลา ศรียาภัย		
นายสะอารอนิง ดาโอ๊ะ		
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย
นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์		
นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง		
นางสาวนาถยา ศิริทอง		

081-9686053
081-6066458
090-9539164
081-9590290
081-5379191
086-6491596
086-0793721
088-1687964
081-1871715

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
นายกิตติศิลป์ สุขส�ำราญ 		
นางกาญจนา ปลอดจินดา		
นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์		
นางชญาภา บุญล�้ำ		
นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์
นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม		
นายปิยบุตร สุขเอียด		
นางปิยะนาถ คามิ			
นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธุ์		
นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ		
นางพิมผกา จันทร์คง		
นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา
นางสาวมัลลิกา ศรีสุข		
นางวนิดา คงอุดหนุน		
นายวรวัต หนีละ			
นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ์		
นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ		
นางอธิตา มีสิทธิ์			
นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ
นางอัมพร เศรษฐสวัสดิ์		
นางสาวรังสินี เทือกสุบรรณ

093-5795809
084-8490878
087-2802498
083-3920185
089-2895920
086-9551990
091-8214138
086-2932528
085-1349887
089-4718252
099-4153569
084-6253100
095-4210485
084-8585687
089-1996195
084-0903351
086-9440486
086-2690911
081-2721296
080-5255349
083-5259867
087-6801167

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง 		
นางกนกวรรณ จันทภาโส		
นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง		
นางคนองนิจ มากขุนทด		
นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์		
นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ		
นางสาวภัทรพร ช่วยชนะ		
นายมนตรี แก้วโสภาค		
นางมนพร เหมทานนท์		
นางสุรีย์พร ยุติธรรม		
นางสุวลี ประเสริฐ		
นางอภิรักษ์ ลบถม		
นางสาวอมรรัตน์ ทองคลองไทร

089-7256060
087-4682033
087-3815125
087-8811520
095-4197849
061-9488959
084-9252728
080-3858080
063-5656951
084-7741850
088-7684579
087-6220640
061-1705325
080-5226212

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น 		
นางกันยพร ณ อุบล		
นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม		
นางจิระพงศ์ คงรักษ์		
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ		
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์		
นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย		
นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร์		
นางเบ็ญจมาศ ชูนวลศรี		
นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล		
นางสาวมัสลิน มรรคสินธุ์		
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี		
นางสาวศศิ แก้วไทย		
นายสมบัติ ระมัด			
นางสาวสุจิตรา วรรณิกร		
นางสาวสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล

087-8936757
094-5811374
089-2950204
081-9701066
086-1549365
088-7601022
091-8269586
083-0235245
081-6934390
089-9096784
091-8219292
083-1679192
083-6495902
086-5669419
093-7536949
086-2687819
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นางสุดารัตน์ ศิริวัฒนะสกุล
นางสุธิดา สาระเทพ		
นางสาวหทัยทิพย์ มุขโรจน์		

081-9561192
094-5530339
093-5769294
Mr.Russell Edward Lynch (sme)
095-2574714
Mrs.Joyce Jandayan Yamada (sme) 083-1766503
Mr.Jonathan Scott Read (mlp) 099-8904490
Miss Angeline Ibarra (mlp)
094-8984392
Mrs. Yuk Hon (mlp)		
089-4715543
Miss Debbie Mcklagan (กลุ่มสาระ) 064-0239777
Mr.Pouya Nayebi Ahranjani (กลุ่มสาระ)085-3735008
Mr.Hannes Viljoen (กลุ่มสาระ) 062-4137503

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร
นางสาวชนิดาภา เวชกุล		
นางทิพยรัตน์ ทองสาร		
นางธิดาพร ประศาสน์กุล		
นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย		
นางสาวปัทมา เสถียรพงศ์ประภา
นายรัฐพร ชูพิชัย			
นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน		
นางวรรณา นุ่นชูผล		
นางสาวสุนิษา ทองเพณี		
นางอาลิษา ขุนพลช่วย		
นางสาวภัทราพร ช่างเหล็ก		
นายอภิชาต อุปการ		
นางสาวภัทรา ค�ำดา		
นายอุดร แก้ววิรัตน์		
นางสาวอารยา อาจสุข		
ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนัญญา เมฆสุข
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089-3245345
081-6064990
085-8817691
061-6269397
085-7818394
086-2573838
084-1926326
080-0411528
087-4632188
082-4382622
089-0474278
094-2728859
087-2785481
081-3019369
081-7288839
087-4176263
084-3076043

กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา

นางอุบลรัตน์ สุขนาวา		
นายพงศ์ภรณ์ หงษ์ทอง		
นายมานะ พัดเคี่ยม		
นางสาวยุพิน ศิริรัตน์		
นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
นายอรรถวิช สุวรรณโชติ		
นางสาวณิชกุล ปลวัชร		
นางสาวปทุมวรรณ ผ่องแก้ว

081-8915819
082-9556154
081-4778964
093-5838791
095-4219316
083-5039797
091-5245949
090-1544086

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
นายประทักษ์ ทิพย์ชิต		
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์		
นายเชาว์ ชัยณรงค์		
นางนิธิมา จันทรโชตะ		
นางธนิดา บางรักษ์		
นางสาวน�้ำเพชร ยวนเกิด		
นายสายชล สุขศรี			
นางสาวสุพณิดา อินทร์จันทร์
นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร		
นางสาวกฤตยานุตา เพ็ชรแก้ว
นางสาวจันทิรา ฤทธิจักร		

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางทัศนีย์ เกตุแก้ว 		
นางกนกนิจ กิจคาม		
นายกิตติพัฒน์ แดนที่		
นางสาวโฉมสิริ ตั้งหลัก		
นายนิรันดร์ จันทร์น้อย		
นางสาววาสนา ศรีราชยา		
นายสุรชัย ยวงทอง		
นายก่อกิจ โกวิทกุล		

087-8822824
081-4522494
087-3816258
089-5235262
089-7288099
087-4673182
089-4744522
093-5769993
081-6912586
082-7767571
089-9708213
086-9518003
086-7395744
082-4274177
087-2658825
089-4718171
091-8248525
084-8897173
084-6264483

ค�ำสั่งโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ที่ 354/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ำคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
..................................................................................
ด้วยงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จะด�ำเนินการจัดท�ำคู่มือส�ำหรับ
นักเรียนและผูป้ กครอง ปีการศึกษา 2563 ดังนัน้ เพือ่ ให้การจัดท�ำคูม่ อื นักเรียนและผูป้ กครอง ปีการศึกษา 2563
ครอบคลุมเนือ้ หาสาระทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ นักเรียนและผูป้ กครอง จึงขอแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดท�ำคูม่ อื นักเรียน
ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายอ�ำนวยการ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการประสานข้อมูลจากฝ่ายต่าง ๆ เพือ่ จัดพิมพ์
เป็นรูปเล่ม เพื่อใช้เป็นคู่มือในการดูแลนักเรียน ประกอบด้วย
		 (1) นางสมร เผือกเดช
ประธานกรรมการ
		 (2) นายประหยัด ไทยเสน
รองประธานกรรมการ
		 (3) นายไพศาล ชนีมาส
กรรมการ
		 (4) นางอรนุตร บัวหยู่
กรรมการ
		 (5) นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
กรรมการ
		 (6) นายสมบัติ ระมัด
กรรมการ
		 (7) นายนิรันดร์ จันทร์น้อย
กรรมการ
		 (8) นายเชาว์ ชัยณรงค์
กรรมการ
		 (9) นายกิตติศิลป์ สุขส�ำราญ
กรรมการ
		 (10) นายปฐพนธ์ ชนิลกุล
กรรมการ
		 (11) นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
กรรมการ
		 (12) นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
กรรมการ
		 (13) นางมยุรี แสงสุวรรณ
กรรมการ
		 (14) นางสาวนันทการ์ แสงดารา
กรรมการ
		 (15) นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
กรรมการ
		 (16) นางณัฐธิกานต์ ขาวมะลิ
กรรมการเลขานุการ
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2. คณะกรรมการจัดหาข้อมูล มีหน้าที่ จัดหาข้อมูลต่าง ๆ ในกลุม่ บริหารงานทีร่ บั ผิดชอบทีถ่ กู ต้องและ
เป็นปัจจุบันรวมถึงตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งส�ำนักพิมพ์ โดยส่งข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานกิจการนักเรียนในวัน
ที่ 3 มกราคม 2563
		
2.1 ส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการ ประกอบด้วย
			 (1) นายจรัล คัมภีร์ภัทร
ประธานกรรมการ
			 (2) นายทนง ศรีมหาวโร
กรรมการ
			 (3) นางสาวชณิดาภา เวชกุล
กรรมการและเลขานุการ
			 (4) นางสาวศิริกัญญา วัฒนเชื้อ
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการ
		
		
2.2 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย
			 (1) นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
ประธานกรรมการ
			 (2) นายกิตติศิลป์ สุขส�ำราญ
รองประธานกรรมการ
			 (3) นางเกสร ช่วยนุกูล
กรรมการ
			 (4) นางสาวเกศินี แก้ววัดปริง
กรรมการ
			 (5) นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์
กรรมการ
			 (6) นางสุจิตรา คงจร
กรรมการ
			 (7) นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
กรรมการ
			 (8) นายกิตติพงศ์ อ่อนคง
กรรมการ
			 (9) นายปฐพนธ์ ชนิลกุล
กรรมการเลขานุการ
			 (10) นางสาวฐปนัท แก้วบ่อด่าน
เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานกลุม่ บริหารงานวิชาการ
2.3
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กลุ่มบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย
(1) นายประหยัด ไทยเสน
(2) นางสาวนันทการ์ แสงดารา
(3) นายนิรันดร์ จันทร์น้อย
(4) นางศรีสุดา พยัคฆา
(5) นางถนอม ชูเมือง
(6) นางมนพร เหมทานนท์
(7) นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
(8) นางสาวจิรวัฒน์ ขวัญใจ
(9) นายสมบัติ ระมัด
(10) นางสาววันเพ็ญวิภา ภักดีไทย
(11) นางสาววราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานกิจการนักเรียน

		
2.4
			
			
			
			
			
			
			
			

กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ประกอบด้วย
(1) นายไพศล ชนีมาส
ประธานกรรมการ
(2) นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
รองประธานกรรมการ
(3) นางพิมพ์ผกา จันทร์คง
กรรมการ
(4) นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
กรรมการ
(5) นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ
กรรมการ
(6) นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณ
กรรมการ
(7) นางมยุรี แสงสุวรรณ
กรรมการเลขานุการ
(8) นางสาวกรกนก เกิดบุญมาก
เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานกลุม่ บริหารงานแผนงานฯ

		
2.5
			
			
			
			
			
			
			
			
			

กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย
(1) นางอรนุตร บัวหยู่
(2) นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
(3) นางชญาภา ใจโปร่ง
(4) นางสุทธิดา สาระเทพ
(5) นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์
(6) นางสาวปานตา สุระก�ำแหง
(7) นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย
(8) นางธิยา ภักดี
(9) นางสาวศศิกานต์ สุเวช

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

ขอให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย เต็มความสามารถเพือ่ ให้เกิดผลดีตอ่ โรงเรียน
และราชการต่อไป
			 สั่ง ณ วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

(นางสมร เผือกเดช)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
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