หอพระพุทธรูปโรงเรียนปากเกร็ด
เริ่มสร้างเมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้อัญเชิญพระพุทธรูป
มาประดิษฐานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ สร้างขึ้นในสมัย
นายณรงค์ รั ก เดช มาด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการโรงเรี ย นปากเกร็ ด โดยมี
นายเฉลิม สายสร้าง ครูโรงเรียนปากเกร็ด เป็นผู้ประสานงานและได้มีการจัด
งานฉลองในวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๔
				
(รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๓๑๖,๙๖๘ บาท)
1
คู ่ มื อ นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง ครู โรงเรี ย นปากเกร็ ด

ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑

ค�ำน�ำ

ในปัจจุบนั สังคมไทยก้าวเข้าสูโ่ ลกยุคนวัตกรรมอย่างเต็มตัว ส่งผลให้การท�ำงาน
ทางด้านเศรษฐกิจสังคมด�ำเนินงานไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูงและมีการใช้
นวัตกรรมเข้ามาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญใน
การยกระดับคุณภาพทรัพยษกรมนุษย์ในประเทศเพื่อเตรียมก�ำลังคนให้พร้อมใน
การเป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนปากเกร็ดได้พัฒนา
สถานศึกษาสู่ยุค 4.0 ซึ่งแน่นอนว่าการศึกษา 4.0 เป็นส่วนหนึ่งชองไทยแลนด์ 4.0
ที่จะน�ำพานักเรียนสู่ความส�ำเร็จ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุคภาคส่วน โดยมี
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาในพัฒนา
โรงเรียนปากเกร็ดจึงได้จัดท�ำคู่มือเล่มนี้ขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้ท�ำความเข้าใจ
ระเบี ย บ กติ ก า หรื อ ข้ อ ตกลงต่ า งๆ และน� ำ ไปปฏิ บั ติ เพื่ อ ความเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อยเป็นของคนดีของโรงเรียนและประเทศฃาติต่อไป

นายนพรัตน์ จั่นเพ็ชร์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด
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สารบัญ
หอพระพุทธรูปประจ�ำโรงเรียนปากเกร็ด................................................................๑
ค�ำน�ำ......................................................................................................................๒
ประวัติผู้ก่อตั้งโรงเรียนปากเกร็ด พระครูอุดมญาณ (ด๊วด อุตตฺโม)..................๖
พระอธิการสมนึก สิทฺธิมโน....................................................................................๗
องค์กรสนับสุนน.....................................................................................................๘
คณะผู้บริการโรงเรียนปากเกร็ด..............................................................................๙
ท�ำเนียบบุคลากรโรงเรียนปากเกร็ด ปีการศึกษา ๒๕๖๑.....................................๑๐
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.......................................................................๑๑
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม...............................๑๒
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...................................................................๑๓
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์....................................................................๑๔
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ..........................................................๑๕
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี.........................................๑๖
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา..................................................๑๗
- งานแนะแนว/การห้องสมุด/ฝ่ายสนับสนุนการสอน.......................................๑๘
- ครูอัตราจ้าง งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี.......................................๑๙
- ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ./พนักงานอัตราจ้าง งบโรงเรียน...................................๒๐
ประวัติความเป็นมาโรงเรียนปากเกร็ด.................................................................๒๑
เกียรติประวัติของโรงเรียนปากเกร็ด....................................................................๒๖
ตราสัญลักษณ์ประจ�ำโรงเรียน.............................................................................๒๘
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา...................................................................๒๙
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.................................................................๓๒
มูลนิธิปากเกร็ด-เสาธงทอง..................................................................................๓๓
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปากเกร็ด-เสาธงทอง......................................................๓๔
ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปากเกร็ด...........................................................๓๕
ท�ำเนียบผู้บริหารในอดีต-ปัจจุบัน........................................................................๓๗
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี..................๓๘
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สารบัญ (ต่ อ)
โครงสร้างกลุ่มการบริหารวิชาการ.......................................................................๓๙
โครงสร้างกลุ่มการบริหารงบประมาณและบุคคล................................................๔๐
โครงสร้างกลุ่มการบริหารทั่วไป...........................................................................๔๑
โครงสร้างกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน............................................................๔๒
การจัดการเรียนการสอน.....................................................................................๔๓
ชีวิตประจ�ำวันในโรงเรียนปากเกร็ด.....................................................................๔๔
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โครงสร้างเวลาเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒............................๔๖
โครงสร้ า งเวลาเรี ย น ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น (ม.๑-๓) ในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒.........................................๔๘
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โครงสร้างเวลาเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) (กลุ่มคณิต-วิทย์,
กลุ ่ ม อั ง กฤษ-คณิ ต , กลุ ่ ม อั ง กฤษ-จี น -ฝรั่ ง เศส, กลุ ่ ม อั ง กฤษ-ญี่ ปุ ่ น -เกาหลี
กลุ ่ ม ไทย-สั ง คมฯ-การงานอาชี พ ฯ) ในโครงการโรงเรี ย นมาตรฐานสากล
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒.........................................................................๕๒-๕๖
โครงสร้างเวลาเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒...................................๕๗
การประเมินผลการเรียน......................................................................................๕๘
แผนภาพแสดงกระบวนการตัดสินใจและแก้ไขผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา........๖๔
แนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียน................................................................๖๗
แนวปฏิบตั ใิ นการใช้อาคาร-สถานที/่ ระเบียบการใช้หอ้ งน�ำ้ ห้องส้วมของนักเรียน.......๖๘
แนวปฏิบัติในการเข้า-ออก สถานที่ราชการโรงเรียนปากเกร็ด.............................๖๙
ระเบียบปฏิบัติในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรของโรงเรียน............๗๐
การประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน..........................................................................๗๑
งานพยาบาล........................................................................................................๗๔
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สารบัญ (ต่ อ)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา.......................๗๖
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ก�ำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘.......๗๘
ระเบียบส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๑.........................................................................................................๗๙
ระเบียบโรงเรียนปากเกร็ด ว่าด้วยการปฏิบตั ติ นเองของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑........๘๑
ระเบียบโรงเรียนปากเกร็ด ว่าด้วยเครือ่ งแบบและการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑........๘๗
- เครื่องแต่งกายนักเรียนชาย ม.ต้น..................................................................๙๒
- เครื่องแต่งกายนักเรียนหญิง ม.ต้น.................................................................๙๓
- เครื่องแต่งกายนักเรียนชาย ม.ปลาย.............................................................๙๔
- เครื่องแต่งกายนักเรียนหญิง ม.ปลาย...........................................................๙๕
- ทรงผมนักเรียนหญิง-ชาย...............................................................................๙๖
- เครื่องแบบชุดพลศึกษา..................................................................................๙๗
- เครื่องแบบการแต่งกายชุดลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด.................................๙๘
- การปักเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น...............................๙๙
- การปักเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย.........................๑๐๐
ระเบียบโรงเรียนปากเกร็ด ว่าด้วยระเบียบการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน
พ.ศ. ๒๕๖๑......................................................................................................๑๐๑
มาตรการตัดคะแนนและความประพฤติของนักเรียน.............................................๑๐๓
ขัน้ ตอนการด�ำเนินการลงโทษ............................................................................๑๐๕
การลดหย่อนโทษ.....................................................................................................๑๐๕
ผังห้องเรียน ม.๑ - ม.๖............................................................................................๑๐๖
แผนผังทีต่ งั้ โรงเรียนปากเกร็ด..................................................................................๑๐๘
ภาคผนวก
ค�ำสัง่ โรงเรียนปากเกร็ด ที่ ๓๒/๒๕๖๑ เรือ่ ง การแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดท�ำคูม่ อื นักเรียน......๑๑๐
เพลงมาร์ชปฏิญญาปากเกร็ด/เพลงมาร์ชด�ำแดง..............................................๑๑๒
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ประวัติผูก้ ่ อตัง้ โรงเรียนปากเกร็ด

พระอุดมญาณ (ด๊วด อุตฺตโม)

เจ้าคณะแขวงปากเกร็ด นนทบุรี วัดเสาธงทอง
พระอุดมญาณ (ด๊วด อุตฺตโม) เกิดวันอาทิตย์ ขึ้น ๓ ค�่ำ เดือน ๓ ปีมะโรง
พ.ศ. ๒๓๙๘ เป็นบุตร นายเกรียง นางมาเลีย ได้อุปสมบทที่วัดเสาธงทอง เมื่อ
พ.ศ. ๒๔๑๙ ขณะบวชได้ศึกษาปฏิบัติทางศาสนาอย่างเคร่งครัด พ.ศ. ๒๔๕๗
ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ จนถึง ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๗๕ ก็ถึงแก่มรณภาพ
เมื่อเวลา ๒๑.๑๗ น. สิริอายุรวม ๗๗ ปี ๕๖ พรรษา
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พระอธิการสมนึก สิทฺธิมโน

เจ้าอาวาสวัดกลางเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
พระอธิการสมนึก สิทฺธิมโน เจ้ า อาวาสวั ด กลางเกร็ ด อ� ำ เภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี ผูอ้ ปุ การะโรงเรียนให้ความอนุเคราะห์สถานทีใ่ นปัจจุบนั
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องค์กรสนับสนุน
ก้าวตามรอยพ่อ ก่อประกายฝัน
สร้างสรรค์องค์ความรู้ ก้าวสู่ความส�ำเร็จ
“ปากเกร็ด” สังคมพหุวัฒนธรรม

(คุณสุริยัน บุญยมโนนุกูล)

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนปากเกร็ด

ชาวปากเกร็ดภาคภูมิใจกับ
นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ดทุกคน
ที่ก้าวไกล รับใช้สังคม มีอุดมการณ์

เรียนรู้คู่กิจกรรม ก้าวน�ำความส�ำเร็จ
ศิษย์ปากเกร็ด คือ ความภาคภูมิใจ

(นายลพชัย แก่นรัตนะ)
ประธานมูลนิธิปากเกร็ด-เสาธงทอง

(นายเผดิมภพ สงเคราะห์)
นายกสมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนปากเกร็ด-เสาธงทอง
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คณะผู บ้ ริหารโรงเรียนปากเกร็ด

นายนพรัตน์ จั่นเพ็ชร์

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด

นายภิรมย์ ชุ่มชาติ

รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน

นางดาราณีย์ กิตติวิทยากุล

รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ

นายชวัลวัฒน์ ถิรไชยพิบูล

รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มการบริหารทั่วไป

นายวิชัย นาคสิงห์

รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณและบุคคล

9
คู ่ มื อ นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง ครู โรงเรี ย นปากเกร็ ด

ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑

ท�ำเนียบบุคลากรโรงเรียนปากเกร็ด ปี การศึกษา ๒๕๖๑

นางเฉลิมศรี จักษุพา

ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มการบริหารวิชาการ
คนที่ ๑

นางเถาวัลย์ โกเม

ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มการบริหารวิชาการ
คนที่ ๒

นางสาวขวัญเรือน ทองประดิษฐ์

นางสาววนิดา อยู่ยืน

ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มการบริหารงบประมาณและบุคคล
คนที่ ๒

ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มการบริหารงบประมาณและบุคคล
คนที่ ๑

นางสมอุรา ทองรุง่ โรจน์
ผูช้ ว่ ยรองผูอ้ ำ� นวยการ
กลุม่ การบริหารทัว่ ไป
คนที่ ๑

นายดิฐธิเดช แจ้งคต
ผูช้ ว่ ยรองผูอ้ ำ� นวยการ
กลุม่ การบริหารทัว่ ไป
คนที่ ๒

นางมาลัย สังวาลย์วงศ์

นายวิทยา ศรีศาสตรา

ผูช้ ว่ ยรองผูอ้ ำ� นวยการ
ผูช้ ว่ ยรองผูอ้ ำ� นวยการ
กลุม่ การบริหารกิจการนักเรียน กลุม่ การบริหารกิจการนักเรียน
คนที่ ๒
คนที่ ๑

นายปิยะ บริสุทธิ์เพ็ชร์

10

นางชื่นจิต โฉมอุดม

ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มการบริหารวิชาการ
คนที่ ๓

หัวหน้าส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการ
คู ่ มื อ นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง ครู โรงเรี ย นปากเกร็ ด

ประจ� ำ ปี การศึ กษา ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
อาคาร ๑ ชั้น ๓ ห้อง ๑๓๐๑ โทรศัพท์ภายใน ๑๒๓

นางสายพิณ ศรีเพ็ง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเตือนใจ ขมิ้นเขียว

นางบูรณา สนริ้ว

นางอาทิตยา เวียงวีระเกียรติ

นางมาลัย สังวาลย์วงศ์ นางสาวโชติกา พูลทรัพย์

นายชาคริต กิมสร้าง นางสาววันวิสาข์ ดวงประทีป นายวสันต์ ศักดาศักดิ์

นายธัญประภา ดาวังปา

นายภูริณัฐ มังครักษ์

นางสาวสุนิษา ปาโน

นายปิยวัฒน์ ฤทธิ์มาก

นางสาวน�้ำฝน ทะกลกิจ

นางสาวศิริรัตน์ ป้องปิด นางสาวชนกพร ฟักสังข์

นางมุขสุดา ถีระแก้ว

นางสาวโสภณ ชุมรักษ์

11

11

คู ่ มื อ นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง ครู โรงเรี ย นปากเกร็ ด

ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้อง ๒๔๐๙ โทรศัพท์ภายใน ๑๒๐

นายปริญญา พวงจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางรัชดา นิลโมจน์

นางประทิน พ่วงแพ

นางลักษณา ดลเสถียร

นางสาวน�้ำอ้อย มีแสน

นางสาวชนันญา อุ่นใจ

นางสาวสมร โกวิทชัย

นายนวพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา นางสาวกรกนก ดัดแวว

นางจตุพร ปุกิจ

นางสาวระวิวรรณ ทองจันทร์

นางพรวิไล ทับแสง

นางสาวดวงกมล ตันกิติภิญโญ

นายนวพรรษ ศุภวรางกูล

นายเอนกนันท์ บัลลังก์โพธิ์

12
คู ่ มื อ นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง ครู โรงเรี ย นปากเกร็ ด

ประจ� ำ ปี การศึ กษา ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิ ทยาศาสตร์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ ห้อง ๗๕๒ โทรศัพท์ภายใน ๑๒๕

นางสาวภัทราวดี มากแสง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางกานต์นารี ธรรมครบุรี

นางเฉลิมศรี จักษุพา

นางกชณิกา กันตะกนิษญ์

นางสาวสุภาณัน ยศมงคล

นางสมอุรา ทองรุ่งโรจน์

นางสาววนิดา อยู่ยืน

นางสาวธิตินันท์ นาจาน

นายปิยะ บริสุทธิ์เพ็ชร์

นายสุชากรณ์ พวงทอง

นางสาวขวัญเรือน ทองประดิษฐ์

นายสิทธารักษ์ เขียนศิริ

นายวิศรุต ศรีนวล

นายดิฐธิเดช แจ้งคต

นายไกรวัชร บัวเทศ

นางสาววชิราพร กองสุข

นางสาววิภาดา สุขวิพัฒน์

นางสาวจิตสุภา ฤกษ์อ�ำนวยชัย นางสาวสุธาสินี ภักดีนารถ

นางสาวปิยะธิดา พึ่งพินิจ นางสาวพัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์

นางสาวพิชามลญ์ คงก�ำเนิด

นางพัชรี อินทาปัจ

นางกัลยา ท�ำบุญ

13

คู ่ มื อ นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง ครู โรงเรี ย นปากเกร็ ด

ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
อาคาร ๒ ชั้น ๓ ห้อง ๒๓๐๙ โทรศัพท์ภายใน ๑๑๙

นางสาวศศิธร สิงหธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายวิทยา ศรีศาสตรา

นางชาลิสา รักษาศรี

นางชื่นจิต โฉมอุดม

นางเถาวัลย์ โกเม

นางเบญจมาศ สุชาติพงศ์

นายเมธี ชราศรี

นางสาวเดือน บุญจวง

นายศิระณัฐพล โล่ห์นารายณ์

นายธานี เวียงวีระเกียรติ

นางนุชจรี คงโพธิ์น้อย

นายญาณุสิทธิ์ ภูหนองโอง

นายอภิวัฒน์ จันทร์ทองค�ำ

นางสาววัชรีภรณ์ เขตสกุล

นางสาวเมลดา รุ่งเรือง

นางสาวสุดารัตน์ ฤทธิ์นุช

นางสาวประภัสสร รักษาภักดี

ว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล แหวนทอง นางสาวปิยะนุช บุตรมาตย์

นางศิริพร คนซื่อ

นางสาวพิตตนันท์ กิตพิ ฒ
ั นาวุฒิ นางสาวเตือนตา สุพรรณทอง

14
คู ่ มื อ นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง ครู โรงเรี ย นปากเกร็ ด

ประจ� ำ ปี การศึ กษา ๒๕๖๑

นายสุมิตร จิตคงสวัสดิ์

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่ างประเทศ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ โทรศัพท์ภายใน ๑๔๔

นางสาวจุฬาลักษณ์ อุปนันชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางชาลินี มุสตัง ติงกี

นางพรทิพย์ ฤทธิ์จ�ำรัส

นางพรพิมล อ้นไชยะ

นายสราวุธ โกษะโยธิน

นางสุธาทิพย์ ธีรประสาธน์

นายณัฐพล เพ็งโสภา

นางสาวปิ่นอนงค์ ซื่อตรง

นางสาวสุวิภา มาลากาญจน์

นางสาวสุนันทา จิตต์มั่น

นางสาววิไลพร วงศ์ฤทธิ์

นางสาวพิมชนก วิริยจารี

นายณพวุฒิ เชาวน์เชฏฐ์

นางสาวสุนีย์ คะงุ่ย

นางสาวอรรจฐานิศร์ ถือธรรม นางสาวจิตตากานต์ วังค�ำ

นางสาวกานดา ฉัตรแก้วไพศาล นางสาวสุกัญญา จงจิตต์สุข

นางสาวสุจินันท์ มณีวงษ์

นายวชิระ ประสานพันธ์

นางสาวนวลอนงค์ ยศสาย นางสาวฐิติรัตน์ เกียรติสกุลขจร

15
คู ่ มื อ นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง ครู โรงเรี ย นปากเกร็ ด

ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
อาคาร ๔ ชั้น ๒ ห้อง ๒๓๐๙ โทรศัพท์ภายใน ๑๑๘ , ๒๐๔

นางสายพิน งามสง่า
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสุชิน สุขเกษม

นางเนตรนภา บุญศิริ

นางสุธิดา อุุไรวงศ์

นายสมมาต แก่นจันทร์

นางสาวอนุสรา สินธุสุข

นางสาวหอัญชลี พสกบุตร นางสาวนิธิกานต์ เกล้าเกษร

นายประกาศิต ปราบพาล นางสาววาสนา โสภารักษ์ นางสาววรุณนภา ริณพัฒน์ นางเบญจมาศ สุขเกษม

16
คู ่ มื อ นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง ครู โรงเรี ย นปากเกร็ ด

ประจ� ำ ปี การศึ กษา ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา
อาคาร ๕ ชั้น ๒ ชั้นลอย โทรศัพท์ภายใน ๑๓๒

นายนพวัฒน์ ศิขรินทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายประสาน ปิ่นนิล

นางภาวนา พ่วงหลาย นางสาวปุณญานิดา กุลจันทร์ไพบูลย์นางสาวนิธิดา พลายแก้ว

นายอภิสิทธิ์ สองศรี

นายสมศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก

นายพสิษฐ์ เชื้อฉิม

นางสาวสมพร พรมรักษา

กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ
อาคาร ๘ ชั้น ๒ ห้อง ๘๒๐๑ โทรศัพท์ภายใน ๑๕๓, ๑๕๔

นายนิพล โตพูล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางวชิรา ศิริจิตรจินดา

นางสาวนิภาวรรณ ผุสดี

นายสิริวัฒน์ ปราณี

นายอาภากร โพธิ์สุข

นางสาวรังสิมา ไทยวัฒน์

นายกมล ทองดอนตัน

นางสาวศศิวิมล แสงกรด

17
คู ่ มื อ นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง ครู โรงเรี ย นปากเกร็ ด

ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑

งานแนะแนว
อาคาร ๘ ชั้น ๑ โทรศัพท์ภายใน ๑๑๔

นางสุพิศ รนขาว
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวกนกวดี นิพนั ธ์ประศาสน์

นางสาวชนกมณฐ์ แสงสี

นางสาวกันยกานต์ สาริการินทร์

นางสาวอัมพร พละโพธิ์

งานห้อ งสมุ ด
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ โทรศัพท์ภายใน ๓๐๑

นางพัชรี เรือนเพ็ชร์

หัวหน้างานห้องสมุด

ฝ่ ายสนับ สนุ นการสอน
นางสาวลัญจกร ศรีทองมาศ
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

นางสาวทิพย์สดุ า กิจโอสถ นางสาวชญาภา นิลมณี

นางสาวกัญจนา คชศิริ

นายพีรภัทร ฉัตรสุวรรณ

นางสาววรรณา เจริญสุช

18
คู ่ มื อ นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง ครู โรงเรี ย นปากเกร็ ด

ประจ� ำ ปี การศึ กษา ๒๕๖๑

นางสาวอาทิตยา เฟื่องส�ำรวจ

ครูอตั ราจ้าง งบ อบจ. นนทบุรี

นางสาวพรทิพย์ เนื่องแก้ว
ส�ำนักงานวิชาการ

นางณัฎฐนันท์ โล่ห์นารายณ์
งานแนะแนว

นางสาวลลิตา นนทวิศรุต
คอมพิวเตอร์

นางสาวนิฤมล พยุงวงษ์
ส�ำนักงานวิชาการ

นายเสรี อุส่าห์ดี
สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสุมิตรา สุขสุวรรณ
ห้องสมุด

ว่าที่ ร.ต.ปิยะนันท์ จันทาบัว
สังคมศึกษาฯ

นางสาวญาณิน สารพงษ์
สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสุวิชัย เวทย์โส
สังคมศึกษาฯ

นายอนุชิต เนตรจุ้ย
คณิตศาสตร์

นางสาวเอื้องอรุณ อ่อนทุม
การงานอาชีพฯ

นางสาววรรณิภา ศรีนาค
สุขศึกษาและพลศึกษา

นางอุทัยวรรณ โพธิ์ศรี
ส�ำนักงานกิจการนักเรียน

นางสาววรวรรณ สุขสวัสดิ์
ภาษาอังกฤษ

นางสาวสุภาพร เรียมรัตนวาณิชย์
ส�ำนักงานวิชาการ

นายสมศักดิ์ พลายด้วง
สุขศึกษาและพลศึกษา

นายบดินทร์ ชุตินทร
คอมพิวเตอร์

นางสาวจิราภรณ์ เสืออินทร์
ภาษาอังกฤษ

นายมงคล สีนวล
ศิลปะ

นางสาวรุจินันท์ จันทร์ศรีเมือง
ศิลปะ
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ครูอตั ราจ้าง งบ สพฐ.

นางสาวศิรินภา นิลมณี
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวฉลวยเกษ แจ้งห้วย นางสาวพัชรินทร์ จันทะดวง นางสาวพัชรินทร์ ปองสุข
กลุ่มการบริหารทั่วไป

เจ้าหน้าที่ประจ�ำห้องวิทยาศาสตร์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางจันทร์ฉาย วัฒนจรัส
งานบุคคล

พนักงานอัตราจ้าง งบโรงเรียน

นางพิศมัย ถนอมวงศ์
ส�ำนักงานธุรการ

นายส�ำเริง ผดุงขวัญ

นางเพ็ญภัสสร์ วิจิตร

กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน

นายปิยวัฒน์ วารินทร์

ช่างไฟฟ้า

พนักงานขับรถ

นางสาวอารีย์ ทองเมืองหลวง

นางสาวน้อง แพทอง

ประชาสัมพันธ์

นายนิรันดร์ จงภู่
พนักงานขับรถ

ธุรการสระว่ายน�้ำ

นางสาวรัตน์ณนันท์ พวงระมัย

นายณัฐพรรษ เนตรดาบ นายสมภพ คล้ายเผือก
พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

แผนงานและหลักสูตร

นายพรชัย เทศปลื้ม
พนักงานขับรถ

ลูกจ้างประจ�ำและพนักงาน

นายนิติ บุญจ่าย
ช่างสี

นายประดิษฐ์ ทรัพย์แก้ว
งานอัดส�ำเนา

นางส�ำเริง หล่อประเสริฐ
พนักงานพิมพ์

นายสุธน สุขอาสา
ช่างไม้

ครูอตั ราจ้าง งบโรงเรียน

นางสาวจันตณา ฉางแก้ว นางสาวกันตรัตน์ พงษ์พานิช
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นายพงษ์พันธ์ แย้มเผือก
ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน

นายวีรพงษ์ บุสดี
ช่างซ่อมบ�ำรุง

ประวัติความเป็นมา

โรงเรี ย นปากเกร็ ด
พระอุดมญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง เป็นผู้ก่อตั้ง โรงเรียนปากเกร็ด เมื่อ
วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๗ เดิมโรงเรียนตัง้ อยูท่ ี่ วัดเสาธงทอง ต�ำบลเกาะเกร็ด อ�ำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้อาศัยศาลาการเปรียญเป็นทีเ่ รียน มีพระภิกษุหล�ำ คณาจารย์
เป็นครูใหญ่คนแรก
พ.ศ. ๒๔๖๔
ทางราชการอนุมัติให้ขยายการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา
พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๔๘๘ สมัยสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง กระทรวงศึกษาธิการได้ให้โรงเรียนปากเกร็ด
เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อช่วยเหลือนักเรียนอพยพ
หนีสงครามครั้งสงครามโลกสงบลง จึงอพยพนักเรียนกลับไปเรียน
ทีโ่ รงเรียนเดิม ครู อาจารย์ทที่ างราชการส่งมาก็อพยพกลับพระนคร-ธนบุรี
ยังคงเหลือแต่ครูและนักเรียนทีม่ อี ยูเ่ ดิมเท่านัน้ ทางราชการจึงสัง่ ให้ยบุ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคงเหลือไว้แต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
พ.ศ. ๒๔๙๕
โรงเรียนได้ยา้ ยสถานทีก่ อ่ ตัง้ จากวัดเสาธงทอง มาตัง้ ทีต่ ำ� บลปากเกร็ด
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (สถานทีป่ จั จุบนั ) โดยได้รบั ความอนุเคราะห์
จากวั ด กลางเกร็ ด ให้ เ ช่ า ที่ จ� ำ นวน ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๙๖ ตารางวา
ก่อสร้างอาคารและได้ขยายชัน้ เรียนเต็มรูปแบบตัง้ แต่ชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
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พ.ศ. ๒๕๑๘

โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร ๓ ชั้น เป็นแบบ ๓๑๘ ซึ่งในปีนี้
กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตัง้ ให้ นายกว้าง รอบคอบ มาด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ ริหาร
ซึง่ ท่านเป็นผูม้ คี วามคิดก้าวหน้า เป็นนักพัฒนาบริหารงานจนท�ำให้โรงเรียน
พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วจนเห็นได้ชัด
ได้รบั งบประมาณสร้างหอประชุมแบบพิเศษ จ�ำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และเงิน
พ.ศ. ๒๕๑๙
สมทบจากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปากเกร็ด-เสาธงทอง จ�ำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๔ ชั้น จ�ำนวนเงิน
๑๙,๒๐๐,๐๐ บาท
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปากเกร็ด-เสาธงทอง ชมรมผู้ปกครองและครู
พ.ศ. ๒๕๒๖
โรงเรียนปากเกร็ด คณะครู-อาจารย์ พ่อค้า ประชาชน ได้รว่ มกันบริจาคเงิน
จ�ำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อซื้อที่ดินจ�ำนวน ๑ ไร่ เพื่อมอบให้โรงเรียน
ปากเกร็ดได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๔ ชั้น จ�ำนวน
เงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ได้รบั งบประมาณซือ้ ทีด่ นิ จ�ำนวน ๒๐๐ ตารางวา เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๓๒
โรงเรี ย นใช้ เ งิ น บ� ำ รุ ง การศึ ก ษาสมทบ ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้ ง สิ้ น
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬา นอกจากนี้ ยังได้รับ
งบประมาณสร้ า งบ้ า นพั ก ภารโรงแบบแฟลตอี ก ๘ หน่ ว ย เป็ น เงิ น
๓,๑๙๘,๖๐๐ บาท
ได้รบั งบประมาณก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ ๗ ชัน้ จ�ำนวน ๕๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๓๙
ซื้อที่ดิน ๑๙๗ ตารางวา จากเงินบริจาคของ คุณลพชัย แก่นรัตนะ นายก
พ.ศ. ๒๕๔๑
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปากเกร็ด-เสาธงทอง จ�ำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
เงินบริจาคจ�ำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท สร้าง
สวนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ ๗๒ พรรษา
- ได้รบั งบประมาณ จ�ำนวน ๑,๑๙๘,๘๑๐ บาท เพือ่ ก่อสร้างอาคารเรียนกึง่ ถาวร
พ.ศ. ๒๕๔๒
- ได้รับงบประมาณ จ�ำนวน ๔๘๒,๐๕๔ บาท เพื่อก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร
แบบพิเศษ
- ได้รับงบประมาณ จ�ำนวน ๑,๑๘๓,๘๖๔ บาท เพื่อท�ำถนน ประตู ป้ายชือ่
โรงเรียน ปรับปรุงสนามฟุตบอลและรางระบายน�้ำ
- ได้รบั งบประมาณ จ�ำนวน ๔๑๓,๖๐๐ บาท เพือ่ จัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
ได้รับเงินสนับสนุนจากชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปากเกร็ด เพื่อ
พ.ศ. ๒๕๔๓
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน จ�ำนวน ๒,๓๔๕,๕๕๐ บาท
ได้รับเงินสนับสนุนจากชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปากเกร็ด จ�ำนวน
พ.ศ. ๒๕๔๔
๑,๐๙๐,๓๒๔.๓๐ บาท เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุง
ห้องประชุมชัน้ ๓ และห้องพักครูและเงินสนับสนุน จ�ำนวน ๓,๙๐๘,๒๗๓.๑๓
บาท เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
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พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๖

พ.ศ. ๒๕๔๗

พ.ศ. ๒๕๔๘
พ.ศ. ๒๕๔๙

พ.ศ. ๒๕๕๐

พ.ศ. ๒๕๕๑

ได้รับเงินสนับสนุนจากชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปากเกร็ด จ�ำนวน
๔,๔๗๓,๐๐๗.๒๖ บาท เพือ่ บริหารงานและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
- ได้รับเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน
๕๔๓,๖๐๐ บาท เพื่อพัฒนาปรับปรุงวงดนตรีไทย
- ได้รับเงินบริจาค จ�ำนวน ๒๓๘,๔๓๕ บาท เพื่อจัดตั้งกองทุนเทรากูชิ
- ได้รบั เงินสนับสนุนจากชมรมผูป้ กครองและครูโรงเรียนปากเกร็ด จ�ำนวน
๒,๐๓๓,๕๑๑.๐๒ บาท เพือ่ บริหารงานและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
- ได้รบั เงินสนับสนุนจากชมรมผูป้ กครองและครูโรงเรียนปากเกร็ด จ�ำนวน
๔,๘๓๖,๓๑๐ บาท เพื่อบริหารงานและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
- ได้รับเงินบริจาคจากผู้อุปการคุณ ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ครูเก่า
ศิษย์ปจั จุบนั ครูอาจารย์ ลูกจ้าง ร้านค้า และเงินสนับสนุนจากชมรมผูป้ กครอง
และครูโรงเรียนปากเกร็ด จ�ำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่ จัดซือ้ ทีด่ นิ จ�ำนวน ๑ ไร่
ได้รบั งบประมาณจากเทศบาลนครปากเกร็ด จ�ำนวน ๗,๗๕๐,๐๐๐ บาท เพือ่
สร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์
- ได้รบั เงินสนับสนุนงบประมาณดนตรีสากลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
จ�ำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนครูอตั ราจ้าง จ�ำนวน ๓,๔๘๑,๐๗๒ บาท
- ได้รบั เงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด จ�ำนวน ๑๐,๓๖๖,๔๕๘.๕๐ บาท
(จัดท�ำโคมไฟฟ้าสนามกีฬา, ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา, น�ำคณะครูไปศึกษาดูงาน)
- ได้รบั เงินสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาจากชมรมผูป้ กครองและ
ครูโรงเรียนปากเกร็ด จ�ำนวน ๕,๐๘๗,๕๔๘.๕๐ บาท
(ปรับปรุงโรงอาหาร, สร้างอาคารประชาสัมพันธ์)
- ได้ รั บ งบสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นนทบุ รี จ� ำ นวน
๕,๑๒๖,๔๔๘ บาท (ค่าครุภัณฑ์วงโยธวาทิต, ค่าครูอัตราจ้าง ๑๖ อัตรา,
ครูต่างชาติ ๕ อัตรา)
- ได้รบั เงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด จ�ำนวน ๑๐,๖๓๐,๖๕๗ บาท
(สร้างอาคารอเนกประสงค์, จัดซือ้ เครือ่ งเสียงและอุปกรณ์กฬี า, น�ำคณะครู
ไปศึกษาดูงาน)
- ได้รับเงินสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาจากชมรมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนปากเกร็ด จ�ำนวน ๖,๒๕๕,๘๕๖.๒๐ บาท
- ได้ รั บ งบสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นนทบุ รี จ� ำ นวน
๒,๑๗๔,๘๘๐ บาท (ค่าครูอัตราจ้าง ๑๖ อัตรา, ครูต่างชาติ ๕ อัตรา)
- ได้รบั เงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด จ�ำนวน ๓๙,๙๗๐,๖๗๕ บาท
(จัดซื้อที่ดิน ๒ ไร่ ๑๑.๙ ตารางวา ก่อสร้างสระว่ายน�้ำ, ปรับปรุงห้องโสต
ทัศนศึกษา, ปรับปรุงห้องพยาบาลและห้องแนะแนว)
- ได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของนักเรียน จ�ำนวน ๙,๘๐๑,๕๓๐,๒๕ บาท
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พ.ศ. ๒๕๕๒

พ.ศ. ๒๕๕๓

พ.ศ. ๒๕๕๔

พ.ศ. ๒๕๕๕

พ.ศ. ๒๕๕๖

ปรับปรุงอาคาร ๑ จัดท�ำห้องเรียน ICT ปรับปรุงโรงอาหาร ปรับปรุงอาคาร
กีฬาอเนกประสงค์ ปรับปรุงลานกีฬาออกก�ำลังกาย ปรับปรุงโรงจอดรถ
ปรับปรุงห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ ๓ ปรับปรุงห้องปฏิบตั กิ าร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ได้รับคัดเลือกจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
มาตรฐานสากล (WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL) โรงเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์ างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สร้างห้องสุขาหญิง ห้องสุขาชาย
ในบริเวณอาคาร ๑ และห้องสุขาบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณหน้าอาคาร ๘
- ได้รับงบบริจาคจากสโมสรไลออนส์บรรทัดทอง กรุงเทพ ภาค ๓๑๐-เอ ๒
จ�ำนวน ๑๕๘,๐๐๐ บาท และนายลพชัย แก่นรัตนะ บริจาคเงิน จ�ำนวน
๗๐๐,๐๐๐ บาท สร้างห้องสมุดสารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชนฯ แห่งที่ ๙
ในประเทศไทย
- จัดซื้อที่ดินเพิ่มจ�ำนวน ๓๐๐ ตารางวา รวมที่ดินจ�ำนวน ๒๓ ไร่ ๓ งาน
๖.๕ ตารางวา
- จัดซื้อรถยนต์ (ตู้)
- จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับโรงเรียนใน
ประเทศอินโดนีเซีย ๒ โรงเรียน SMA ๑ BUTUL School และ SMA ๑
KASIHAN School
- ได้รบั คัดเลือกเป็นโรงเรียนสีเขียว จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ได้รบั งบอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปรับปรุงศูนย์กฬี าอเนกประสงค์
(ปรับปรุงให้หลังคาสูงขึ้น) จ�ำนวนเงิน ๒,๖๙๙,๓๗๖ บาท
- ได้รับเงินบริจาคจากนายลพชัย แก่นรัตนะ จ�ำนวน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ลพชัย-ปทุมมาศ แก่นรัตนะ
- จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ๒ แห่ง คือ โรงเรียนนานาชาติกานฉวน นครเซี่ยงไฮ้ และ
YUNNAN NORMAL UNIVERSITY เมืองคุนหมิง ได้รบั คัดเลือกเป็นสถานศึกษา
ต้นแบบพอเพียง
- ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์อาเซียนต้นแบบของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓ และกระทรวงศึกษาธิการ
- ได้ รั บ งบสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นนทบุ รี จ� ำ นวน
๑๒,๓๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างลู่วิ่งไตตั้น สนามฟุตบอล
- ได้รับป้ายพระราชทาน “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
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พ.ศ. ๒๕๕๗

พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑

- ได้รบั เงินบริจาคจากนายอ�ำนวย กลิน่ อยู่ นายกสมาคมคนพิการ ผูค้ า้ สลาก
ประเทศไทย จ�ำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และบริษทั นงนุช แลนด์สเคปแอนด์
การ์เดนส์ดีไซน์ จ�ำกัด จ�ำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- จัดปลูกต้นไม้ปรับภูมทิ ศั น์สนามฟุตบอล เทศบาลนครปากเกร็ด ให้งบอุดหนุน
การปรับปรุงพื้นที่โดยรอบสนามฟุตบอล จ�ำนวนเงิน ๑,๕๓๙,๙๐๐ บาท
เทศบาลนครปากเกร็ด ให้งบจัดซื้อเครื่องดนตรี จ�ำนวน ๙๘๘,๘๗๐ บาท
เทศบาลนครปากเกร็ด ให้งบโครงการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์กีฬา (อาคาร
๕) จ�ำนวน ๗๙๔,๒๓๘ บาท
- เทศบาลนครปากเกร็ด อนุมัติงบจัดซื้อ จอ LED ติดตั้งบริเวณหลังเสาธง
๒ ชุด ราคา ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท
- ปรับปรุงห้องส�ำนักงานผูอ้ ำ� นวยการ สร้างห้องประชุมเล็ก “เพชรปากเกร็ด”
ย้ายห้องส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการจากห้อง ๓๒๖ ไปอยู่ที่ห้อง ๓๒๔ เนื้อหา
ของโรงเรียน ขนาดพื้นที่อยู่หลังปี ๒๕๕๙
- โรงเรียนปากเกร็ดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พเิ ศษ แบบสหศึกษา
จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีอาณาเขต
พืน้ ทีจ่ ำ� นวน ๒๓ ไร่ ๓ งาน ๖.๕ ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน ๕ หลัง
อาคารฝึกงาน ๑ หลัง ศูนย์กีฬา ๑ หลัง อาคารกีฬาอเนกประสงค์ ๑ หลัง
ข้าราชการครูและอัตราจ้าง ๑๘๑ คน ลูกจ้างประจ�ำและพนักงานราชการ
จ�ำนวน ๗ คน จ�ำนวนนักเรียน ๓,๔๗๔ คน
ปรับปรุงห้องรองผู้อ�ำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณและบุคคล ย้าย
ห้องเจ้าหน้าที่การเงินไปอยู่ที่ห้อง ๓๒๕ รวมกับห้องพัสดุ
- งานเทศบาลนครปากเกร็ด
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส�ำหรับห้องเรียน ๑,๕๖๖,๐๐๐ บาท
ปรับปรุงพืน้ ลานกีฬาและห้องน�ำ้ อาคารศูนย์กฬี ชี นั้ ล่าง ๑,๙๐๐, ๐๐๐ บาท
ปรับปรุงห้องเรียน ๘๒๕,๕๐๐ บาท
ปรับปรุงระบบเสียงภายในโรงเรียน ๙๙๑,๙๐๐ บาท
- งบ ส.พ.ฐ. (๙๙๐,๐๐๐)
ปรับปรุงห้องน�้ำนักเรียนหญิง อาคาร ๒ ชั้น ๔ และพื้นข้างทางเดิน
ปรับปรุงห้องน�้ำนักเรียนฃาย อาคาร ๔ ชั้น ๑
ปรับปรุงห้องน�้ำนักเรียนฃาย อาคาร ๒ ชั้น ๔
ปรับปรุงห้องน�้ำนักเรียนฃาย อาคาร ๒ ชั้น ๓
- งบกระทรวงพลังงาน
ติดตั้งหลอดไฟ LED ทั้ง โรงเรียน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
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เกียรติประวัติของโรงเรียน
การบริหารโรงเรียนปากเกร็ดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท�ำให้โรงเรียนเจริญ
ก้าวหน้า และมีเกียรติประวัติ ดังต่อไปนี้
สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๒๒ และ ๒๕๔๒
สถานศึกษามีโครงการเรียนร่วม เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักเอื้อเฟื้อต่อกัน แม้จะมี
สภาพร่างกายที่แตกต่างกัน
สถานศึกษาได้พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยโดยวางระบบ
เครือข่าย (LAN) ไปตามหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรียน ตลอดจนงานเครือข่าย
Internet เพื่อขยายแหล่งวิชาการให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ และมีทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์
สถานศึกษามีครูที่ได้รับคัดเลือกเป็นครูแห่งชาติ สาขาภาษาไทย ปี ๒๕๔๔
สถานศึกษาได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO ๑๔๐๐๑
ผู้บริหารได้รับรางวัลดีเด่น สถานศึกษาต้นแบบ (Modem School Network)
ผู้บริหารได้รับคัดเลือกให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี ประจ�ำปี
๒๕๔๖”
สถานศึกษาได้รับโล่สถานศึกษาดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการในการคัดเลือก
สถานศึกษาทีป่ ระสบผลส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน เรือ่ งระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๖
สถานศึกษาได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ธนาคารโรงเรียนดีเด่น จากธนาคารออมสิน
ผู้บริหารได้รับประทานเข็ม To Be Number One จากทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒั นาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ To Be Number One
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ได้รบั พระราชทานรางวัลชนะเลิศ
การประกวดบทร้อยกรอง “น้อมเกล้าเจ้าแผ่นดิน” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๔๓, ๒๕๔๔, ๒๕๔๕, ๒๕๔๗ และ ๒๕๔๘
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ผู้บริหารมีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ระดับจังหวัดปี ๒๕๔๗
ผู้บริหารได้รับรางวัล “บริหารดี ส่งเสริมดี มีคุณภาพ”
พ.ศ.๒๕๕๓ โรงเรียนปากเกร็ดได้รับคัดเลือกจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL
โรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รบั เงินบริจาคสร้างอุทยานการเรียนรู้ ลพชัย-ปทุมมาศ แก่นรัตนะ
เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านบาท) จาก นายลพชัย แก่นรัตนะ
พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงเรียนสีเขียว ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โรงเรียนต้นแบบอาเซียนศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓
พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม (Inclusive School)
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรียนได้รบั ป้ายสนองพระราชด�ำริ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
พ.ศ. ๒๕๕๘ เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนชั้นที่ ๑ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ผา่ นการประเมินระดับองค์กร School Quality Awards : SCQA
พ.ศ. ๒๕๖๐ ผูบ้ ริหารโรงเรียนได้รบั รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนคาร์บอนต�่ำสู่ชุมชน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ร่วมงานกับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สพม.3
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เอกลักษณ์และสัญลักษณ์ประจ�ำโรงเรียน
ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
สัญลักษณ์ประจ�ำโรงเรียน

โรงเรียนปากเกร็ด
ป.ก.
รูปอักษรย่อ ป.ก. อยู่บนฐาน มีคบเพลิงกับรัศมีที่ปลายคบเพลิง
ด้านล่างมีแถบครึ่งวงกลมจารึกคติพจน์
คบเพลิง
ประทีปส่องสว่างน�ำทางชีวิต
รัศมี
การแผ่กระจายความก้าวไกลในทุกทาง
คติพจน์ประจ�ำโรงเรียน
ปัญญา นรานํ รตฺนํ ค�ำแปล ปัญญาเป็นแก้วของนรชน
สีประจ�ำโรงเรียน
ด�ำ-แดง
สีด�ำ
หมายถึง ความรัก ความสามัคคี มีกตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ
สีแดง หมายถึง เกียรติยศ ความรุ่งโรจน์ และความตือรือร้น อันเกิดจากการตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียน
วัฒนธรรมองค์กร		
วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนปากเกร็ด “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา”
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่โรงเรียนก�ำหนดคือ “โรงเรียนปากเกร็ด
เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ จัดการศึกษาตามมาตรฐานสืบสานคุณธรรม
เลิศล�้ำความรู้ มุ่งสู่สากล” ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยม “STEP”
S : Strive (มุ่งพัฒนา)
T : Towards world – class quality (สู่สากล)
E : Education Standard (ได้มาตรฐานการศึกษา)
P : Practical Morality (สืบสานคุณธรรม)
ปรัชญา		
ความรู้ดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นทักษะชีวิต
ปณิธาน			
มุง่ เน้นในการสร้างโอกาสทางการศึกษา เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
ผลิตเยาวชน เพื่อเป็นคนดีของสังคม
ค�ำขวัญ			
ลูกปากเกร็ด รักศักดิ์ศรี มีวินัย ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม
อัตลักษณ์		
ลูกปากเกร็ด มารยาทดี มีจิตอาสา
			
งามสง่าด้วยบุคคลิก
เอกลักษณ์
สะอาด มารยาทงาม
ต้นไม้ประจ�ำโรงเรียน
ประดู่คู่ไทร
ดอกไม้ประจ�ำโรงเรียน
ดอกกล้วยไม้
พืชศึกษา		
ต้นอัญชัน, ลูกใต้ใบ
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พันธกิจ
เป้าประสงค์หลัก (Goals)

ประเด็นกลยุทธ์

๒. จัดการศึกษาตามมาตรฐาน
๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง

๒. ผู้เรียนได้รับการศึกษาตามมาตรฐาน
เต็มตามศักยภาพ

๔. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ๒. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา
๕. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอ้ งิ ถิน่ ฐาน ๓. เพิ่มขีดความเข้มแข็งในการสร้าง
ให้เชื่อมประสานกับการศึกษาประชาคม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (km)
อาเซียนและประชาคมโลก
๔. พั ฒ นาศั ก ยภาพครู แ ละบุ ค ลากร
๖. ครูมีความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญและ
สู่มืออาชีพยุคใหม่
มีจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพครูยุคใหม่
๗. ผู้บริหารและครูสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการบริหารจัดการและใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการสื่อสาร
๘. ผู้บริหารและครูมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น�ำ
และบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามทีก่ ำ� หนด

๑. โรงเรียนปากเกร็ดเป็นองค์กร ๑. จัดระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ๑. โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพตาม ๑. สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
OBEC QA เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานการศึกษา จากส�ำนักงานรับรอง
ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
๒. โรงเรียนบริหารจัดการได้คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล
๓. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียนทีไ่ ด้
มาตรฐาน

ประเด็นส�ำคัญของวิสัยทัศน์

วิสยั ทัศน์ (Vision) : โรงเรียนปากเกร็ดเป็นองค์กรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ จัดการศึกษาตามมาตรฐาน สืบสานคุณธรรม เลิศล�ำ้ ความรู้ มุง่ สูส่ ากล

ทิ ศ ทางการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
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๙. สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพในการสื่ อ สาร ๑๔. นักเรียนมีศกั ยภาพในการสือ่ สารทัง้ ภาษาไทย
ทั้ ง ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ และ
ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
๑๕. นักเรียนมีทกั ษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และการสือ่ สาร/น�ำเสนอในระดับประเทศ
สร้างสรรค์ผลงานวิชาการและอาชีพ
และต่างประเทศ
๑๑. สร้างภาคีเครือข่ายเพือ่ พัฒนาคุณภาพ ๑๖. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศ
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

๕. มุ่งสู่สากล

๑๐. ผูเ้ รียนทุกคนมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาและสมรรถนะหลักตามหลักสูตร
๑๑. ผูเ้ รียนมีทกั ษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินค่า มีวจิ ารณญาณและมีความคิดสร้างสรรค์
๑๒. ผูเ้ รียนมีศกั ยภาพในการแข่งขันทุกรายวิชา
โดยเน้นทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และการใช้ภาษาอังกฤษ
๑๓. โรงเรียนมีการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และ
ระหว่างประเทศ

๕. ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา
๖. พั ฒนาทั กษะการคิ ด มีวิจารณญาณ
สามารถไตร่ตรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์
ริเริม่ สร้างสรรค์ แก้ปญั หาและกล้าตัดสินใจ
๗. เพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ
๘. สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทัง้ ในระดับท้องถิน่ ระดับประเทศ และ
ระหว่างประเทศ

ประเด็นกลยุทธ์

๔. เลิศล�้ำความรู้

เป้าประสงค์หลัก (Goals)

๔. ส่ ง เสริ ม สื บ สานคุ ณ ธรรม ค่ า นิ ย ม ๙. ผูเ้ รียนเห็นคุณค่า สืบสานคุณธรรม มีคา่ นิยม ๕. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ความเป็นไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน และวิถี
มีความเป็นไทย ภูมใิ จในถิน่ ฐาน มีจติ สาธารณะ
ประชาธิปไตย
รับผิดชอบต่อสังคม และมีความเป็นพลเมือง
ในวิถีประชาธิปไตย

พันธกิจ

๓. สืบสานคุณธรรม

ประเด็นส�ำคัญของวิสัยทัศน์

สรุปงาน/โครงการ ประจ�ำปี งบประมาณ ๒๕๕๙
สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน ๔ น่า ๕ ดี

นโยบายโรงเรียน
น่าดู
น่าอยู่
น่าเรียน

น่าเชื่อถือ

นักเรียนดี

ครูดี
สถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้ดี
การบริหาร
จัดการดี
ชุมชน สังคม
และวัฒนธรรมดี

หมายถึง

๔ น่า

- จัดบรรยากาศให้เอือ้ ต่อการเรียนการสอน
- สะอาด ร่มรื่น สวยงาม
- ห้องเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
- จัดบรรยากาศองค์กรให้เป็นแบบกัลยาณมิตร
รักสามัคคี
- สร้างสรรค์ ช่วยเหลือเกื้อกูล
- จัดสร้างสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สืบค้น
ในห้องสมุด ห้องปฏิบตั กิ าร ห้องกลุม่ สาระ
การเรียนรู้ เอือ้ ต่อการจัดการเรียนการสอน
ให้เกิดประสิทธิภาพ
- ปรับสถานศึกษาทีม่ คี ณุ ภาพตามมาตรฐานสากล
Standard School
- ครู นักเรียนแสดงศักยภาพความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและมีผลงานดีเด่นระดับประเทศ

๕ ดี

โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง
๑. โครงการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและปรับภูมทิ ศั น์
๒. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
๑. กิจกรรมนิเทศภายใน
๒. กิจกรรมวันครอบครัว
๓. โครงการสามบาทช่วยกันสุขสันต์ทุกคน
๑. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและชีวอนามัย
๒. โครงการค่ายวิชาการและทัศนศึกษา
๓. กิจกรรมปากเกร็ดนิทรรศ
๑. โครงการรักการอ่าน การเขียน
๒. การประกวดโครงงาน
๓. จัดสนทนาภาษาอังกฤษในคาบโฮมรูม วันจันทร์
พุธ ศุกร์
๔. กิจกรรมแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษา

- เป็นคนดีมคี วามรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม มีระเบียบวินยั ๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
สืบสานภูมิปัญญาไทย
ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีทักษะชีวิตที่ดี
๒. โครงการสถานศึกษาสีขาว
๓. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ความเป็นประชาธิปไตย
๔. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ
เป็นพลโลกและประชาคมอาเซียน
- มี ร ะเบี ย บวิ นั ย รั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ค รู ๑. การจัดวางระบบควบคุมภายใน
๒. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพยุคใหม่
มีจรรยาบรรณ
- เป็นสถานศึกษาทีม่ คี วามพร้อมด้านอาคาร ๑. โครงการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและปรับภูมทิ ศั น์
สถานทีห่ อ้ งเรียน ห้องปฐมนิเทศ ห้องสมุด ๒. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สนามกีฬา ทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ ร่มรืน่ สะอาด
เป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม
- คือการบริหารทีย่ ดึ หลักธรรมาภิบาล การมี ๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารสูค่ วามเป็นเลิศ
ด้วยระบบ OBEC QA
ส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ หลักการ
๒. โครงการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
กระจายอ�ำนาจ
๓. โครงการโรงเรียนคุณธรรม
- การสร้างความสงบสุข ความเจริญให้เกิดขึน้ ๑. โครงการสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในท้องถิน่ อยูร่ ว่ มกันด้วยความรัก สามัคคี ๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
มีวถิ ชี วี ติ ทีด่ ี ชุมชนมีงานท�ำ มีรายได้ ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน
นายสุริยัน
นายสน		
นายประทุม
นายสุบิน
นายชัยวัฒน์
นายนิพนธ์
นายอรุณ
พระมหาสุนทร
พระมหาสหัส
นายนิคม
นายวิรัตน์
นางเฉลิมศรี
นายวีระ
นายเผดิมภพ
นายนพรัตน์

บุญยมโนนุกลู ผู้ทรงคุณวุฒิ		
ศรีบุญเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ		
นวลเขียว ผู้ทรงคุณวุฒิ		
ยุวะรัช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เลิศศักดิเ์ สรีกลุ ผู้ทรงคุณวุฒิ		
หวังพราย ผู้ทรงคุณวุฒิ		
จัมปากะนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ		
จันทโชโต ผู้แทนองค์กรศาสนา
ฐิตสาโร
ผู้แทนองค์กรศาสนา		
แก้วม่วง
ผู้แทนองค์กรชุมชน
บรรดาศักดิ์ ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จักษุพา
ผูแ้ ทนครู
แก้วพลับ ผู้แทนผู้ปกครอง
สงเคราะห์ ผู้แทนศิษย์เก่า
จั่นเพ็ชร์
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนปากเกร็ด
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มูลนิธิปากเกร็ด-เสาธงทอง
วัตถุประสงค์มูลนิธิปากเกร็ด-เสาธงทอง
มูลนิธปิ ากเกร็ด-เสาธงทอง เลขที่ ๑๒๘/๓๗ หมู่ ๓ ต�ำบลปากเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ได้รับอนุญาตให้ด�ำเนินการจัดตั้งได้ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๑
จากสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. ให้ทนุ การศึกษานักเรียนโรงเรียนปากเกร็ดทีม่ คี วามประพฤติดแี ต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียน
๓. จัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ดที่ยากจน
๔. น�ำดอกผลที่ได้จากเงินบริจาคผู้มีใจศรัทธามาสนับสนุนการศึกษา
๕. ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอืน่ ๆ เพือ่ สาธารณประโยชน์หรือด�ำเนินการเพือ่ ประโยชน์
๖. ไม่ด�ำเนินการหรือเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

รายชื่อคณะกรรมการผู้ก่อตั้ง มูลนิธิปากเกร็ด-เสาธงทอง
๑. นายลพชัย
๒. นายกว้าง
๓. นายจิรศักดิ์
๔. นางวนิดา
๕. นางประสพศรี
๖. นายเฉลิม

แก่นรัตนะ
รอบคอบ
สวัสดี		
พงษ์เจริญ
สุวรรณวงศ์
สายสร้าง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการด�ำเนินงาน มูลนิธปิ ากเกร็ด-เสาธงทองปีการศึกษา ๒๕๕๙
๑. นายลพชัย
๒. นายมงคล
๓. นางสาวนิภา
๔. นายฉัตรชัย
๕. นางศิริกร
๖. นางทิพวรรณ
๗. นางเชนิสา
๘. นางศรีสุข
๙. นางอุดมลักษณ์
๑๐. นายไพบูลย์

แก่นรัตนะ
ภู่ภักดี		
แพกุล		
สง่าอารีย์กูล
สุขพันธ์		
สงวนนาม
ศรียะวงษ์
มาสกรานต์
อักษรนันทน์
ส�ำเภาเงิน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและนายทะเบียน
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปากเกร็ด-เสาธงทอง
๑. นายเผดิมภพ สงเคราะห์
นายกสมาคม
๒. นายจิรพนธ์ รักการ		
อุปนายก คนที่ ๑
๓. นายนิพนธ์ หวังพราย
อุปนายก คนที่ ๒
๔. นางนงลักษณ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อุปนายก คนที่ ๓
๕. นายเผดิมภพ สงเคราะห์
อุปนายก คนที่ ๔
๖. นายนพรัตน์ จั่นเพ็ชร์		
อุปนายก คนที่ ๕
๗. นายฉัตรชัย สง่าอารีย์กูล
เลขาธิการ
๘. นางอ�ำไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส ผู้ช่วยเลขาธิการ
๙. น.ส.นวลพรรณ มีชีพสม		
ผู้ช่วยเลขาธิการ
๑๐. นายประทุม นวลเขียว
เหรัญญิก
๑๑. นางกรองจิตร เบญจรงค์รัตน์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
๑๒. นายธานี เวียงวีระเกียรติ ผู้ช่วยเหรัญญิก
๑๓. นางอรุณี งามสังเกตุ
นายทะเบียน
๑๔. น.ส.อาภาพร วรรณสุนธยา ผู้ช่วยนายทะเบียน
๑๕. นายอรุณ จ�ำปากะนันท์ ประชาสัมพันธ์
๑๖. นายยุทธนา จิตรบรรเทา
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
๑๗. น.ส.ธิตินันท์ นาจาน		
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
๑๘. น.ส.ประภาพรรณ วงษ์ทองหลิน ปฏิคม
๑๙. นางรุจา
มากไอ		
ผู้ช่วยปฏิคม
๒๐. นางพรพิมล อ้นไชยะ		
ผู้ช่วยปฏิคม
๒๑. นายสุชิน วรวิชชวงษ์
สาราณียกร/วิเทศสัมพันธ์
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ชมรมผูป้ กครองและครูโรงเรียนปากเกร็ด
วัตถุประสงค์
๑. ส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนปากเกร็ด
๒. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผูป้ กครองและครู เพือ่ ประโยชน์ของเยาวชนของโรงเรียน
๓. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่าง
ผูป้ กครองและครู เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๔. ส่งเสริมทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
๕. ชมรมไม่มีวัตถุประสงค์ใดในเรื่องทางการเมือง

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑. นายกว้าง
๒. นายณรงค์
๓. นายมงคล
๔. นายบุญชู
๕. นายวิชัย
๖. น.ส.ลักษณา

รอบคอบ
รักเดช
ภู่ภักดี
พุ่มเจริญ
บรรดาศักดิ์
ขุนไพร
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๒. คณะกรรมการด�ำเนินงาน
๑. นายฉัตรชัย สง่าอารีย์กูล
๒. นายนพรัตน์ จั่นเพ็ชร์
๓. นายอมร
นิพันธ์ประศาสน์
๔. นายเผดิมภพ สงเคราะห์
๕. นายสุฤทธิ์
บุนนาค		
๖. นางอ�ำไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัศ
๗. นางกานต์นารี ธรรมครบุรี
๘. น.ส.ทิพย์สุดา กิจโอสถ
๙ . นางกรองจิตร เบญจรงค์รัตน์
๑๐. นางพิศมัย ถนอมวงศ์
๑๑. นายชวัลวัฒน์ ถิรไชยพิบูล
๑๒. นางพรพิมล อ้นไชยะ
๑๓. นางจิดาภา กันตะกนิษฐ์
๑๔. นางสายพิน งามสง่า
๑๕. นางส�ำเริง หล่อประเสริฐ
๑๖. นายสมศักดิ์ พลายด้วง
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ประธาน
รองประธานคนที่ ๑
รองประธานคนที่ ๒
รองประธานคนที่ ๓
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายทะเบียน
ผู้ช่วยนายทะเบียน (ผู้ปกครอง)
ปฏิคม
ผู้ช่วยปฏิคม
กรรมการ (ผู้ปกครอง)
กรรมการ (ผู้ปกครอง)
(ผู้ปกครอง)
กรรมการ (ผู้ปกครอง)

ท�ำเนียบผูบ้ ริหารในอดีต-ปั จจุบนั
พระภิกษุหล�ำ	
ส.ต.แสง		
นายสมบูรณ์
นายเชย		
นายสกล		
นายสุวัฒน์
นายธ�ำรง
น.ส.พิมพ์ประไพ
นางบุญช่วย
นายอิสระ
นายกว้าง
นายณรงค์
นายกมล		
นายประทุม
นายธนะสิทธิ์
นายนพรัตน์

คณาจารย์
เครือ		
สรชาติ		
จันทนชูกลิ่น
สิงหไพศาล
กาญจนวสิต
เทวะผลิน
รื่นเอม		
กาญจนอักษร
เกิดทอง		
รอบคอบ
รักเดช		
บุญประเสริฐ
นวลเขียว
ศิริวรธรรม
จั่นเพ็ชร์		

ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่

พ.ศ.๒๔๔๗
พ.ศ.๒๔๖๕
พ.ศ.๒๔๖๘
พ.ศ.๒๔๗๒
พ.ศ.๒๔๘๘
พ.ศ.๒๔๘๙
พ.ศ.๒๔๙๑
พ.ศ.๒๕๐๘
พ.ศ.๒๕๑๐
พ.ศ.๒๕๑๓
พ.ศ.๒๕๑๘
พ.ศ.๒๕๓๒
พ.ศ.๒๕๔๐
พ.ศ.๒๕๔๖
พ.ศ.๒๕๔๙
พ.ศ.๒๕๕๗

ถึง พ.ศ.๒๔๖๕
ถึง พ.ศ.๒๔๖๘
ถึง พ.ศ.๒๔๗๒
ถึง พ.ศ.๒๔๘๘
ถึง พ.ศ.๒๔๘๙
ถึง พ.ศ.๒๔๙๑
ถึง พ.ศ.๒๕๐๘
ถึง พ.ศ.๒๕๑๐
ถึง พ.ศ.๒๕๑๓
ถึง พ.ศ.๒๕๑๘
ถึง พ.ศ.๒๕๓๒
ถึง พ.ศ.๒๕๔๐
ถึง พ.ศ.๒๕๔๖
ถึง พ.ศ.๒๕๔๙
ถึง พ.ศ.๒๕๕๗
ถึง ปัจจุบัน
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งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
งานศูนย์อาเซียน
งานห้องเรียนสีเขียว
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
งานเศรษฐกิจพอเพียง
งานส่งเสริมความเป็นเลิศ
งานพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล
งานกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)

งานสานักงาน
งานพัฒนาหลักสูตร
งานทะเบียนนักเรียน
งานวัดผลประเมินผล
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และกลุ่มสาระการเรียนรู้
งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา
งานโครงการห้องเรียนพิเศษ
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานแนะแนว
งานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ
งานนิเทศภายใน
งานนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานระบบควบคุมภายใน
งานสารสนเทศ
งานกากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
งานโครงการพิเศษ





ลูกเสือ เนตรนารี
ค้นคว้าอิสระ (IS)

 งานห้องสมุด
 งานธนาคารโรงเรียน

ยุวกาชาด ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
รักษาดินแดน (รด.)

งานสานักงาน
งานสารบรรณ
งานบุคคล
งานวางแผนอัตรากาลัง
สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
งานส่งเสริมพัฒนา
ประสิทธิภาพและประเมินผล
งานวินัยและการรักษาวินัย
งานสวัสดิการครูและนักเรียน
 งานงบประมาณ
- งานการเงิน
- งานบัญชี
 งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์
 งานระดมทรัพยากร

ผู้ช่วยรองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

ผู้ช่วยรองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน



















รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียน

รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน
ปากเกร็ด – เสาธงทอง

งานสานักงาน / งานเลขานุการ
ผู้อานวยการ
งานวางแผน กากับ ติดตาม
จัดทาแผนโครงการงานสานัก
ผู้อานวยการ
ดาเนินงานด้านธุรการที่
เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
จัดทาปฏิทิน การนัดหมาย
และสรุปผลการไปราชการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
จัดทาข้อมูลประวัติและผลงาน
ผู้บริหาร
อานวยความสะดวกให้กับ
ผู้บริหารและผู้มาติดต่อราชการกับ
ผู้บริหารทุกๆด้าน



หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
















งานสานักงาน
งานประชาสัมพันธ์
งานโภชนาการ
งานสัมพันธ์ชุมชน
งานสวัสดิการร้านค้าและร้านน้า
โรงเรียน
งานปฏิคม
งานอนามัยโรงเรียนและส่งเสริมสุขภาพ
งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
งานโสตทัศนศึกษา
งานยานพาหนะ
งานพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
งานประกันอุบัติเหตุ














ผู้ช่วยรองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ชมรมครูเก่าฯ

งานสานักงาน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติดและโรคเอดส์
งานสารวัตรนักเรียน
งานเครือข่ายผู้ปกครอง
งาน TO BE NUMBER ONE
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานระดับชั้น
งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
งานส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
งานรักษาความปลอดภัยและจราจร

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ช่วยรองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

มูลนิธิปากเกร็ด – เสาธงทอง

ผู้อานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงสร้างการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งานเศรษฐกิจพอเพียง
(นางสาวระวิวรรณ ทองจันทร์)
งานฐานทรัพยากร
(นางสาวระวิวรรณ ทองจันทร์)
งานศูนย์อาเซียน
(นายปริญญา พวงจันทร์)
งานห้องเรียนสีเขียว
(นางกชณิภา กันตะกนิษฐ์)
งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
(นางเฉลิมศรี จักษุพา)
งานพัฒนาระบบบริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากล (นางเฉลิมศรี จักษุพา)
งานกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพครู (PLC)
(นางสาวพัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์)













งานประกันคุณภาพการศึกษา
(นางเฉลิมศรี จักษุพา)

งานระบบควบคุมภายใน
(นางสาวศศิธร สิงหธรรม)

งานสารสนเทศ
(นางสาวสุนันทา จิตต์มั่น)

งานกากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
(นางประทิน พ่วงแพ)

งานนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา
(นายอภิวัฒน์ จันทร์ทองคา)

งานนิเทศภายใน
(นางชาลิสา รักษาศรี)
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
(นายปิยะ บริสุทธิ์เพ็ชร์)

งานโครงการพิเศษ
(นางเฉลิมศรี จักษุพา)


งานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ
(นางเฉลิมศรี จักษุพา)

นางเฉลิมศรี จักษุพา
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
(คนที่ 1)

งานธนาคารโรงเรียน
(นางสาวนิธิกานต์ เกล้าเกษร)

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
และกลุ่มสาระการเรียนรู้
(นางเถาวัลย์ โกเม)

งานแนะแนว
(นางสุพิศ รนขาว)

งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(นายศิระณัฐพล โล่นารายณ์)

งานโครงการห้องเรียนพิเศษ
(นางสาวสุภาณัน ยศมงคล)

งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา
(นางสายพิน งามสง่า)

งานห้องสมุด/อุทยานการเรียนรู้
(นางพัชรี เรือนเพ็ชร์)

(นางชื่นจิต โฉมอุดม)

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนค้นคว้าอิสระ

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานกิจกรรมชุมนุม/ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(นางสาวพิมชนก วิริยจารี)

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/รักษาดินแดน
(นายญาณุสิทธิ์ ภูหนองโอง)

นางชื่นจิต โฉมอุดม
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
(คนที่ 3)

มูลนิธิปากเกร็ด – เสาธงทอง

งานวัดผลประเมินผล
(นางนุชจรี คงโพธิ์น้อย)

งานทะเบียนนักเรียน
(นางชาลิสา รักษาศรี)

งานพัฒนาหลักสูตร
(นายเมธี ชราศรี)

งานสานักงาน
(นางเถาวัลย์ โกเม)

นางเถาวัลย์ โกเม
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
(คนที่ 2)

นางดาราณีย์ กิตติวิทยากุล
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายนพรัตน์ จั่นเพ็ชร์
ผู้อานวยการโรงเรียน

โครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ

โครงสร้า งกลุ่ม การบริห ารวิ ช าการโรงเรีย นปากเกร็ด
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ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑

โครงสร้า งกลุ่มการบริห ารงบประมาณและบุคคล
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายนพรัตน์ จั่นเพ็ชร์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
ชมรมครูเก่า
นายวิฃัย นาคสิงห์
รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
นางสาววนิดา อยู่ยืน

รองผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ บริหารงบประมาณและบุคคล

(คนที่ ๑)

งานงบประมาณ
(นางกานต์นารี ธรรมครบุรี)
งานการเงิน
(นางกานต์นารี ธรรมครบุรี)
งานบัญชี
(นางสาวทิพย์สุดา กิจโอสถ)
งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์
(นางสาววนิดา อยู่ยืน)
งานระดมทรัพยากร
(นางสาววนิดา อยู่ยืน)
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นางสาวขวัญเรือน ขายประดิษฐ์

รองผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ บริหารงบประมาณและบุคคล

(คนที่ ๒)

งานส�ำนักงาน
(นางสาวขวัญเรือน ทองประดิษฐ์)
งานสารบรรณ
(นางสาววันวิสาข์ ดวงประทีป)
งานบุคคล
(นายสุชากรณ์ พวงทอง)
งานวางแผนอัตราก�ำลัง สรรหา
บรรจุ แต่งตั้ง
(นายสุชากรณ์ พวงทอง)
งานส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
และประเมินผล
(นางสาวสุกัญญา จงจิตต์สุข)
งานวินัยและการรักษาวินัย
(นายปิยะวัฒน์ ฤทธิ์มาก)
งานสวัสดิการครูและนักเรียน
(นายไกรวัชร บัวเทศ)

โครงสร้า งกลุ่ ม การบริ ห ารทัว่ ไป
นายนพรัตน์ จั่นเพ็ชร์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน

สมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนปากเกร็ด - เสาธงทอง
นายชวัลวัฒน์ ถิรไชยพิบูล

รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มการบริหารทั่วไป

นางสมอุรา ทองรุ่งโรจน์

นายดิฐธิเดช แจ้งคต

ผูช้ ว่ ยรองผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ การบริหารทัว่ ไป
(คนที่ ๑)

ผูช้ ว่ ยรองผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ การบริหารทัว่ ไป
(คนที่ ๒)

งานส�ำนักงาน
(นางสมอุรา ทองรุ่งโรจน์)

งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
(นายสมมาต แก่นจันทร์)

งานประชาสัมพันธ์
(นางสาวธิตินันท์ นาจาน)

งานโสตทัศนศึกษา
(นางสาวลัญจกร ศรีทองมาศ)

งานโภชนาการ
(นางสมอุรา ทองรุ่งโรจน์)

งานยานพาหนะ
(นายดิฐธิเดช แจ้งคต)

งานสัมพันธ์ชุมชน
(นางจตุพร ปุกิจ)

งานพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�ำ
ลูกจ้างชั่วคราว
(นายสุชิน สุขเกษม)

งานสวัสดิการร้านค้า
และร้านน�้ำโรงเรียน
(นางสาวสุภาณัน ยศมงคล)

งานประกันอุบัติเหตุ
(นายสมศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก)

งานปฏิคม

(นางพรพิมล อ้นไชยะ)

งานอนามัยโรงเรียนและส่งเสริมสุขภาพ
(นางสาวนิธิดา พลายแก้ว)

41
คู ่ มื อ นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง ครู โรงเรี ย นปากเกร็ ด
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โครงสร้างกลุ่มการบริห ารกิจการนักเรียน
นายนพรัตน์ จั่นเพ็ชร์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน

เครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนปากเกร็ด

นายภิรมย์ ชุ่มชาติ

รองผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน

นางมาลัย สังวาลย์วงศ์

รองผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ บริหารกิจการนักเรียน
(คนที่ ๑)

งานส�ำนักงาน

ชมรมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนปากเกร็ด
นายวิทยา ศรีศาสตรา

รองผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ บริหารกิจการนักเรียน
(คนที่ ๒)

งานระดับชั้น

(นางมาลัย สังวาลย์วงศ์)

(นายวิทยา ศรีศาสตรา)

งานป้องกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติดและโรคเอดส์

งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน

(นายนพวัฒน์ ศิขรินทร์)

งานสารวัตรนักเรียน

(ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล แหวนทอง)

งานเครือข่ายผู้ปกครอง
(นางสาวสุนีย์ คะงุ่ย)

งาน TO BE NUMBER ONE
(นายอาภากร โพธิ์สุข)

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(นางอาทิตยา เวียงวีระเกียรติ)
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(นายปริญญา พวงจันทร์)

งานส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน
(นางจตุพร ปุกิจ)

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(นางสาวสมร โกวิทชัย)

งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
(นายวสันต์ ศักดาศักดิ์)

การจัดการเรียนการสอน
โรงเรี ย นปากเกร็ ด เป็ น โรงเรี ย นสหศึ ก ษา เปิ ด สอนชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีจ�ำนวนห้องเรียน ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๒ ห้องเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๒ ห้องเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๒ ห้องเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๐ ห้องเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๐ ห้องเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๐ ห้องเรียน
					

ห้องเรียนพิเศษ ๒ ห้องเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ๒ ห้องเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ๒ ห้องเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ๑ ห้องเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ๑ ห้องเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ๑ ห้องเรียน
รวม ๗๕ ห้องเรียน

ก� ำ หนดวั น เปิ ด -ปิ ด ภาคเรี ย นของโรงเรี ย นปากเกร็ ด
ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑
ภาคเรียนที่ ๑
วันเปิดภาคเรียน			
วันสุดท้ายของภาคเรียนที่ ๑ คือ
วันปิดภาคเรียน			

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม
วันที่ ๑๐ ตุลาคม		
วันที่ ๑๑ ตุลาคม		

๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ ตุลาคม
วันที่ ๒๙ มีนาคม		
วันที่ ๑ เมษายน

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๒

ภาคเรียนที่ ๒
วันเปิดภาคเรียน			
วันสุดท้ายของภาคเรียนที่ ๒ คือ
วันปิดภาคเรียน			

หมายเหตุ : วันที่ เปิด - ปิด ภาคเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑

ชีวิตประจ�ำวันในโรงเรียนปากเกร็ด
		
๑๐ นาที

๗.๔๐ น.

๗.๕๐
			
			
			
๘.๑๐ - ๘.๓๐
๘.๓๐ - ๙.๒๐
๙.๒๐ - ๑๐.๑๐
๑๐.๑๐ - ๑๑.๐๐
๑๑.๐๐ - ๑๑.๕๐
๑๑.๕๐ - ๑๒.๔๐
๑๒.๔๐ - ๑๓.๓๐
๑๓.๓๐ - ๑๔.๒๐
๑๔.๒๐ - ๑๕.๑๐
๑๕.๑๐ - ๑๖.๐๐

น.

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

เพลงโรงเรียนชั้นนักเรียนเตรียมเข้าแถว
วงดุริยางค์โรงเรียนบรรเลงจบ เข้าแถวอย่างมีระเบียบ
เป็ น ระดั บ ชั้ น ตามสถานที่ ที่ โ รงเรี ย นก� ำ หนดให้
เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ
สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
เคารพธงโรงเรียนและร้องเพลงมาร์ช-ด�ำแดง
เดินแถวเข้าห้องอย่างมีระเบียบ
นักเรียนพบครูทปี่ รึกษาห้องโฮมรูมฝึกภาษาอังกฤษสูส่ ากล
เริ่มเรียนคาบเรียนที่ ๑
คาบละ ๕๐ นาที
เรียนคาบที่ ๒
เรียนคาบที่ ๓
ม.ต้น พักรับประทานอาหารกลางวัน, ม.ปลาย เรียนคาบที่ ๔
ม.ปลาย พักรับประทานอาหารกลางวัน, ม.ต้น เรียนคาบที่ ๕
เรียนคาบที่ ๖
เรียนคาบที่ ๗
คาบละ ๕๐ นาที
เรียนคาบที่ ๘
เรียนคาบที่ ๙

ช่วงเลิกเรียนของทุกวันนักเรียนสามารถอยู่ท�ำกิจกรรม หรือเล่นกีฬาได้จนถึง
เวลา ๑๗.๓๐ น. จะมีสญั ญาณและครูเวรประจ�ำวันประกาศให้ทกุ คนกลับบ้าน ยกเว้นในกรณี
ที่นักเรียนอยู่ท�ำกิจกรรมโดยมีครูที่ปรึกษาดูแลและรับผิดชอบ
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คู ่ มื อ นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง ครู โรงเรี ย นปากเกร็ ด

ประจ� ำ ปี การศึ กษา ๒๕๖๑

โครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา
โรงเรียนปากเกร็ด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
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คู ่ มื อ นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง ครู โรงเรี ย นปากเกร็ ด

ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑
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คู ่ มื อ นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง ครู โรงเรี ย นปากเกร็ ด

ประจ� ำ ปี การศึ กษา ๒๕๖๑

๑

๕
๖
๗
๘

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์

รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี

๑
๒
๓

๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ที่

๘๐ (๒.๐)

ภาคเรียน ๒
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)
๘๐ (๒.๐)

ภาคเรียน ๑
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)

ม.๒

๘๐ (๒.๐)

ภาคเรียน ๒
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)

๘๐ (๒.๐)

ภาคเรียน ๑
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)

ม.๓

๘๐ (๒.๐)

ภาคเรียน ๒
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)

-

-

๔๐ (๑.๐)

-

-

-

๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)
๔๔๐ (๑๑.๐) ๔๔๐ (๑๑.๐) ๔๔๐ (๑๑.๐) ๔๔๐ (๑๑.๐) ๔๔๐ (๑๑.๐) ๔๔๐ (๑๑.๐)
๘๘๐ (๒๒.๐)
๘๘๐ (๒๒.๐)
๘๘๐ (๒๒.๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๑๖๐ (๔.๐) ๒๐๐ (๕.๐) ๒๐๐ (๕.๐) ๒๔๐ (๖.๐) ๑๖๐ (๔.๐) ๑๖๐ (๔.๐)
๓๖๐ (๙.๐)
๔๔๐ (๑๑.๐)
๓๒๐ (๘.๐)
รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล

๘๐ (๒.๐)

ภาคเรียน ๑
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)

ม.๑

รายวิชาพื้นฐาน

ตามแนวทาง สสวท. และ ห้สอวน.
ปีกทารศึ
กษา ระดั
๒๕๖๐-๒๕๖๒
องเรียนพิเศษวิ
ยาศาสตร์
บชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงสร้างเวลาเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทโครงสร้
ยาศาสตร์
างเวลาเรีระดั
ยน บชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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คู ่ มื อ นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง ครู โรงเรี ย นปากเกร็ ด

ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์และ
การนาความรู้ไปใช้บริการ
สังคม (IS๓)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น/ปี

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ (IS)
การสื่อสารและการนาเสนอ
(IS)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี

๖๐
๑๒๐
๑,๓๖๐

๒๐

๖๐

๖๐
๑๒๐
๑,๕๒๐

๖๐

๖๐

บูรณาการในรายวิชาเรียนและกิจกรรมนักเรียน

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

-

-

-

๒๐

๔๐ (๑.๐)

-

๒๐

-

-

-

๔๐ (๑.๐)

๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๘๐ (๒.๐)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐ ชั่วโมง/ปี)
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

-

-

-

-

๑๒๐
๑,๓๒๐

-

๖๐

๒๐

๒๐

๒๐

-

-

-

๑๖๐ (๔.๐) ๑๖๐ (๔.๐)
๓๒๐ (๘.๐)

หมายเหตุ : อาจเปลีย่ นแปลงตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในรายวิชาเพิม่ เติม เพือ่ “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู”้

๓

๒

๑

๒

๑

รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี

รายวิชาเพิ่มเติม
๑๖๐ (๔.๐) ๒๐๐ (๕.๐) ๒๐๐ (๕.๐) ๒๔๐ (๖.๐)
๓๖๐ (๙.๐)
๔๔๐ (๑๑.๐)
รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล
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คู ่ มื อ นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง ครู โรงเรี ย นปากเกร็ ด

ประจ� ำ ปี การศึ กษา ๒๕๖๑

๑

๕
๖
๗
๘

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ (IS)

รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี

๑
๒
๓

๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ที่

๘๐ (๒.๐)

ภาคเรียน ๒
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)
๘๐ (๒.๐)

ภาคเรียน ๑
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)

ม.๒

๘๐ (๒.๐)

ภาคเรียน ๒
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)

๘๐ (๒.๐)

ภาคเรียน ๑
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)

ม.๓

๘๐ (๒.๐)

ภาคเรียน ๒
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)

-

-

๔๐ (๑.๐)

-

-

-

๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)
๔๔๐ (๑๑.๐) ๔๔๐ (๑๑.๐) ๔๔๐ (๑๑.๐) ๔๔๐ (๑๑.๐) ๔๔๐ (๑๑.๐) ๔๔๐ (๑๑.๐)
๘๘๐ (๒๒.๐)
๘๘๐ (๒๒.๐)
๘๘๐ (๒๒.๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๑๐๐ (๒.๕) ๑๐๐ (๒.๕) ๑๐๐ (๒.๕) ๑๐๐ (๒.๕) ๑๐๐ (๒.๕) ๑๐๐ (๒.๕)
๒๐๐ (๕.๐)
๒๐๐ (๕.๐)
๒๐๐ (๕.๐)
รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล

๘๐ (๒.๐)

ภาคเรียน ๑
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)
๖๐ (๑.๕)

ม.๑

รายวิชาพื้นฐาน

ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีระดั
การศึ
บชั้นก
มัธษา
ยมศึ๒๕๖๐-๒๕๖๒
กษาตอนต้น

โครงสร้างเวลาเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้
น ยน
โครงสร้างเวลาเรี

โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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คู ่ มื อ นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง ครู โรงเรี ย นปากเกร็ ด

ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์และ
การนาความรู้ไปใช้บริการ
สังคม (IS๓)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น/ปี

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ (IS)
การสื่อสารและการนาเสนอ
(IS)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี

๖๐
๑๒๐
๑,๒๐๐

๒๐

๖๐

๖๐
๑๒๐
๑,๒๘๐

๖๐

๖๐

บูรณาการในรายวิชาเรียนและกิจกรรมนักเรียน

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

-

-

-

๒๐

๔๐ (๑.๐)

-

๒๐

-

-

-

๔๐ (๑.๐)

๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๘๐ (๒.๐)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐ ชั่วโมง/ปี)
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

-

-

-

-

๑๒๐
๑,๒๐๐

-

๖๐

๒๐

๒๐

๒๐

-

-

-

๑๐๐ (๒.๕) ๑๐๐ (๒.๕)
๒๐๐ (๕.๐)

หมายเหตุ : อาจเปลีย่ นแปลงตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในรายวิชาเพิม่ เติม เพือ่ “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู”้

๓

๒

๑

๒

๑

รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี

รายวิชาเพิ่มเติม
๑๐๐ (๒.๕) ๑๐๐ (๒.๕) ๑๐๐ (๒.๕) ๑๐๐ (๒.๕)
๒๐๐ (๕.๐)
๒๐๐ (๕.๐)
รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล

50
คู ่ มื อ นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง ครู โรงเรี ย นปากเกร็ ด

ประจ� ำ ปี การศึ กษา ๒๕๖๑

โครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา
โรงเรียนปากเกร็ด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

51
คู ่ มื อ นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง ครู โรงเรี ย นปากเกร็ ด

ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑

โครงสร้ายงเวลาเรี
โครงสร้างเวลาเรียนกลุ่มการเรี
นวิทยนยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
กลุ่มการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี

๑
๒

การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ (IS)
การสื่อสารและการนาเสนอ
(IS)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี

๑

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
๒
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์และ
๓
การนาความรู้ไปใช้บริการ
สังคม (IS๓)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น/ปี

ม.๔

ม.๕

ม.๖

ภาคเรียน ๑
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๑๘๐ (๔.๕)

ภาคเรียน ๒
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๖๐ (๑.๕)

ภาคเรียน ๑
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
-

ภาคเรียน ๒
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
-

ภาคเรียน ๑
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
-

ภาคเรียน ๒
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
-

๔๐ (๑.๐)

๔๐ (๑.๐)

๖๐ (๑.๕)

๖๐ (๑.๕)

๖๐ (๑.๕)

๖๐ (๑.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๔๐ (๑.๐)

๔๐ (๑.๐)

๔๐ (๑.๐)

-

-

-

๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๖๐ (๑๐.๕) ๓๐๐ (๗.๕) ๒๖๐ (๖.๕) ๒๒๐ (๕.๕)
๗๒๐ (๑๘.๐)
๔๘๐ (๑๒.๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๑๒๐ (๓.๐) ๓๒๐ (๘.๐) ๓๒๐ (๘.๐) ๓๒๐ (๘.๐)
๔๔๐ (๑๑.๐)
๖๔๐ (๑๖.๐)
รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล

๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๒๒๐ (๕.๕) ๒๒๐ (๕.๕)
๔๔๐ (๑๑.๐)
๓๒๐ (๘.๐) ๓๒๐ (๘.๐)
๖๔๐ (๑๖.๐)

-

-

๔๐ (๑.๐)

-

-

-

-

-

-

๔๐ (๑.๐)

-

-

๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๘๐ (๒.๐)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐ ชั่วโมง/ปี)
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

-

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

-

๖๐
๑๒๐
๑,๒๘๐

52
คู ่ มื อ นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง ครู โรงเรี ย นปากเกร็ ด

ประจ� ำ ปี การศึ กษา ๒๕๖๑

๑๒๐
๑,๓๒๐

-

๖๐
๑๒๐
๑,๒๐๐

างเวลาเรี
ยน ง กฤษ-คณิ ต ศาสตร์
โครงสร้างเวลาเรียนกลุ่มโครงสร้
การเรี
ยนอั
กลุ่มการเรียน คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
รายวิชาพื้นฐาน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี

๑
๒

๑

การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ (IS)
การสื่อสารและการนาเสนอ
(IS)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
๒
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์และ
๓
การนาความรู้ไปใช้บริการ
สังคม (IS๓)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น/ปี

ม.๔

ม.๕

ม.๖

ภาคเรียน ๑
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๖๐ (๑.๕)

ภาคเรียน ๒
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๖๐ (๑.๕)

ภาคเรียน ๑
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๖๐ (๑.๕)

ภาคเรียน ๒
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
-

ภาคเรียน ๑
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๖๐ (๑.๕)

ภาคเรียน ๒
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
-

๔๐ (๑.๐)

๔๐ (๑.๐)

๖๐ (๑.๕)

๖๐ (๑.๕)

๖๐ (๑.๕)

๖๐ (๑.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๔๐ (๑.๐)

๔๐ (๑.๐)

๔๐ (๑.๐)

-

-

-

๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๓๐๐ (๗.๕) ๓๐๐ (๗.๕) ๓๒๐ (๘.๐) ๒๒๐ (๕.๕)
๖๐๐ (๑๕.๐)
๕๔๐ (๑๓.๕)
รายวิชาเพิ่มเติม
๒๔๐ (๖.๐) ๒๔๐ (๖.๐) ๒๖๐ (๖.๕) ๒๖๐ (๖.๕)
๔๘๐ (๑๒.๐)
๕๒๐ (๑๓.๐)
รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล

๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๒๘๐ (๗.๐) ๒๒๐ (๕.๕)
๕๐๐ (๑๒.๕)
๒๖๐ (๖.๕) ๒๖๐ (๖.๕)
๕๒๐ (๑๓.๐)

-

-

๔๐ (๑.๐)

-

-

-

-

-

-

๔๐ (๑.๐)

-

-

๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๘๐ (๒.๐)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐ ชั่วโมง/ปี)
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

-

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

-

๖๐
๑๒๐
๑,๒๐๐

๑๒๐
๑,๒๖๐

-

๖๐
๑๒๐
๑,๑๔๐

53
คู ่ มื อ นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง ครู โรงเรี ย นปากเกร็ ด

ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑

างเวลาเรียน
โครงสร้างเวลาเรียนกลุโครงสร้
่ มการเรี
ยนอังกฤษ-จีน-ฝรัง่ เศส
กลุ่มการเรียน ภาษาอังกฤษ-จีน-ฝรั่งเศส
รายวิชาพื้นฐาน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี

๑
๒

การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ (IS)
การสื่อสารและการนาเสนอ
(IS)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี

๑

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
๒
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์และ
๓
การนาความรู้ไปใช้บริการ
สังคม (IS๓)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น/ปี

ม.๔

ม.๕

ม.๖

ภาคเรียน ๑
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๖๐ (๑.๕)

ภาคเรียน ๒
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๖๐ (๑.๕)

ภาคเรียน ๑
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๖๐ (๑.๕)

ภาคเรียน ๒
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
-

ภาคเรียน ๑
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๖๐ (๑.๕)

ภาคเรียน ๒
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
-

๔๐ (๑.๐)

๔๐ (๑.๐)

๖๐ (๑.๕)

๖๐ (๑.๕)

๖๐ (๑.๕)

๖๐ (๑.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๔๐ (๑.๐)

๔๐ (๑.๐)

๔๐ (๑.๐)

-

-

-

๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๓๐๐ (๗.๕) ๓๐๐ (๗.๕) ๓๒๐ (๘.๐) ๒๒๐ (๕.๕)
๖๐๐ (๑๕.๐)
๕๔๐ (๑๓.๕)
รายวิชาเพิ่มเติม
๒๘๐ (๗.๐) ๒๘๐ (๗.๐) ๒๖๐ (๖.๕) ๒๖๐ (๖.๕)
๕๖๐ (๑๔.๐)
๕๒๐ (๑๓.๐)
รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล

๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๒๘๐ (๗.๐) ๒๒๐ (๕.๕)
๕๐๐ (๑๒.๕)
๒๖๐ (๖.๕) ๒๖๐ (๖.๕)
๕๒๐ (๑๓.๐)

-

-

๔๐ (๑.๐)

-

-

-

-

-

-

๔๐ (๑.๐)

-

-

๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๘๐ (๒.๐)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐ ชั่วโมง/ปี)
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

-

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

-

๖๐
๑๒๐
๑,๒๘๐

54
คู ่ มื อ นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง ครู โรงเรี ย นปากเกร็ ด

ประจ� ำ ปี การศึ กษา ๒๕๖๑

๑๒๐
๑,๒๖๐

-

๖๐
๑๒๐
๑,๑๔๐

างเวลาเรี
โครงสร้า งเวลาเรี ย นกลุ่ มโครงสร้
การเรี
ย นอัยนง กฤษ-ญี่ ป่ ุ น-เกาหลี
กลุ่มการเรียน ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น-เกาหลี
รายวิชาพื้นฐาน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี

๑
๒

๑

การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ (IS)
การสื่อสารและการนาเสนอ
(IS)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
๒
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์และ
๓
การนาความรู้ไปใช้บริการ
สังคม (IS๓)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น/ปี

ม.๔

ม.๕

ม.๖

ภาคเรียน ๑
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๖๐ (๑.๕)

ภาคเรียน ๒
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๖๐ (๑.๕)

ภาคเรียน ๑
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๖๐ (๑.๕)

ภาคเรียน ๒
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
-

ภาคเรียน ๑
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๖๐ (๑.๕)

ภาคเรียน ๒
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
-

๔๐ (๑.๐)

๔๐ (๑.๐)

๖๐ (๑.๕)

๖๐ (๑.๕)

๖๐ (๑.๕)

๖๐ (๑.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๔๐ (๑.๐)

๔๐ (๑.๐)

๔๐ (๑.๐)

-

-

-

๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๓๐๐ (๗.๕) ๓๐๐ (๗.๕) ๓๒๐ (๘.๐) ๒๒๐ (๕.๕)
๖๐๐ (๑๕.๐)
๕๔๐ (๑๓.๕)
รายวิชาเพิ่มเติม
๒๘๐ (๗.๐) ๒๘๐ (๗.๐) ๒๖๐ (๖.๕) ๒๖๐ (๖.๕)
๕๖๐ (๑๔.๐)
๕๒๐ (๑๓.๐)
รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล

๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๒๘๐ (๗.๐) ๒๒๐ (๕.๕)
๕๐๐ (๑๒.๕)
๒๖๐ (๖.๕) ๒๖๐ (๖.๕)
๕๒๐ (๑๓.๐)

-

-

๔๐ (๑.๐)

-

-

-

-

-

-

๔๐ (๑.๐)

-

-

๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๘๐ (๒.๐)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐ ชั่วโมง/ปี)
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

-

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

-

๖๐
๑๒๐
๑,๒๘๐

๑๒๐
๑,๒๖๐

-

๖๐
๑๒๐
๑,๑๔๐
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างเวลาเรียน งคมศึกษา-การงานอาชีพ
โครงสร้างเวลาเรียนกลุม่ การเรียโครงสร้
นภาษาไทย-สั
กลุ่มการเรียน ภาษาไทย-สังคม-การงานอาชีพ
รายวิชาพื้นฐาน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี

๑
๒

การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ (IS)
การสื่อสารและการนาเสนอ
(IS)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี

๑

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
๒
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์และ
๓
การนาความรู้ไปใช้บริการ
สังคม (IS๓)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น/ปี

ม.๔

ม.๕

ม.๖

ภาคเรียน ๑
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๖๐ (๑.๕)

ภาคเรียน ๒
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๖๐ (๑.๕)

ภาคเรียน ๑
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๖๐ (๑.๕)

ภาคเรียน ๒
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
-

ภาคเรียน ๑
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๖๐ (๑.๕)

ภาคเรียน ๒
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
-

๔๐ (๑.๐)

๔๐ (๑.๐)

๖๐ (๑.๕)

๖๐ (๑.๕)

๖๐ (๑.๕)

๖๐ (๑.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๔๐ (๑.๐)

๔๐ (๑.๐)

๔๐ (๑.๐)

-

-

-

๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๓๐๐ (๗.๕) ๓๐๐ (๗.๕) ๓๒๐ (๘.๐) ๒๒๐ (๕.๕)
๖๐๐ (๑๕.๐)
๕๔๐ (๑๓.๕)
รายวิชาเพิ่มเติม
๒๔๐ (๖.๐) ๒๒๐ (๕.๕) ๒๖๐ (๖.๕) ๒๖๐ (๖.๕)
๔๖๐ (๑๑.๕)
๕๒๐ (๑๓.๐)
รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล

๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๒๘๐ (๗.๐) ๒๒๐ (๕.๕)
๕๐๐ (๑๒.๕)
๒๘๐ (๗.๐) ๒๘๐ (๗.๐)
๕๖๐ (๑๔.๐)

-

-

๔๐ (๑.๐)

-

-

-

-

-

-

๔๐ (๑.๐)

-

-

๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๘๐ (๒.๐)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐ ชั่วโมง/ปี)
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

-

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

-

๖๐
๑๒๐
๑,๑๘๐
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๑๒๐
๑,๒๖๐

-

๖๐
๑๒๐
๑,๑๘๐

โครงสร้างเวลาเรียน
โครงสร้ า งเวลาเรี ยห้นห้
อ งเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร์
องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี

๑
๒

๑

การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ (IS)
การสื่อสารและการนาเสนอ
(IS)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
๒
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์และ
๓
การนาความรู้ไปใช้บริการ
สังคม (IS๓)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น/ปี

ม.๔

ม.๕

ม.๖

ภาคเรียน ๑
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๑๘๐ (๔.๕)

ภาคเรียน ๒
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๖๐ (๑.๕)

ภาคเรียน ๑
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
-

ภาคเรียน ๒
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
-

ภาคเรียน ๑
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
-

ภาคเรียน ๒
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
-

๔๐ (๑.๐)

๔๐ (๑.๐)

๖๐ (๑.๕)

๖๐ (๑.๕)

๖๐ (๑.๕)

๖๐ (๑.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๒๐ (๐.๕)
๒๐ (๐.๕)

๔๐ (๑.๐)

๔๐ (๑.๐)

๔๐ (๑.๐)

-

-

-

๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๔๖๐ (๑๐.๕) ๓๐๐ (๗.๕) ๒๖๐ (๖.๕) ๒๒๐ (๕.๕)
๗๒๐ (๑๘.๐)
๔๘๐ (๑๒.๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๒๐๐ (๕.๐) ๔๒๐ (๑๐.๕) ๓๘๐ (๙.๕) ๓๖๐ (๙.๐)
๖๒๐ (๑๕.๕)
๗๔๐ (๑๘.๕)
รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล

๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๒๒๐ (๕.๕) ๒๒๐ (๕.๕)
๔๔๐ (๑๑.๐)
๓๖๐ (๙.๐) ๓๖๐ (๙.๐)
๗๒๐ (๑๘.๐)

-

-

๔๐ (๑.๐)

-

-

-

-

-

-

๔๐ (๑.๐)

-

-

๔๐ (๑.๐)
๔๐ (๑.๐)
๘๐ (๒.๐)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐ ชั่วโมง/ปี)
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

-

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

-

๖๐
๑๒๐
๑,๔๖๐

๑๒๐
๑,๔๒๐

-

๖๐
๑๒๐
๑,๒๘๐
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การประเมิ นผลการเรีย น
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก�ำหนดจุดหมาย
สมรรถนะส�ำคัญของผูเ้ รียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมาตรฐาน/ตัวชีว้ ดั เป็นเป้าหมาย
และกรอบทิศทางในการพัฒนาผู้เรียน ดังองค์ประกอบ

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
๘ กลุ่มสาระ

การอ่าน
คิดวิเคราะห์
และเขียน

คุณภาพผู้เรียน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
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กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

๑. การตัดสินผลการเรียน
๑.๑ การประเมินผลการเรียนกลุม่ สาระการเรียนรู้ ให้ระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับ
๔
หมายถึง ระดับผลการเรียนดีเยี่ยม
ช่วงคะแนน ๘๐-๑๐๐
๓.๕
หมายถึง ระดับผลการเรียนดีมาก
ช่วงคะแนน ๗๕-๗๙
๓
หมายถึง ระดับผลการเรียนดี
ช่วงคะแนน ๗๐-๗๔
๒.๕
หมายถึง ระดับผลการเรียนค่อนข้างดี
ช่วงคะแนน ๖๕-๕๙
๒
หมายถึง ระดับผลการเรียนปานกลาง
ช่วงคะแนน ๖๐-๖๔
๑.๕
หมายถึง ระดับผลการเรียนพอใช้
ช่วงคะแนน ๕๕-๕๙
๑
หมายถึง ระดับผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต�่ำ	 ช่วงคะแนน ๕๐-๕๔
๐
หมายถึง ระดับผลการเรียนต�่ำกว่าเกณฑ์
ช่วงคะแนน ๐-๔๙
ในกรณีที่ไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับได้ ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงือ่ นไขของ
ผลการเรียน ดังนี้
“มส” หมายถึง ผู้เรียนไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผู้เรียนมี
เวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับ
การวัดผลปลายภาคเรียน
“ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูล
ผลการเรียนรายวิชานัน้ ครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วดั ผลระหว่างภาคเรียน ปลายภาคเรียน ไม่ได้สง่ งาน
ที่มอบหมายให้ท�ำ ซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ท�ำให้
ประเมินผลการเรียนไม่ได้
๑.๒ ในการสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เพือ่ การเลือ่ นชัน้ และจบ
การศึกษา ก�ำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ๔ ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานทีแ่ สดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
			
และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ
ดี
หมายถึง มีผลงานทีแ่ สดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
			
และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ผ่าน หมายถึง มีผลงานทีแ่ สดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
			
เขียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพเป็นทีย่ อมรับ แต่ยงั มีขอ้ บกพร่องบางประการ
ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่มผี ลงานทีแ่ สดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
			
เขียน หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนัน้ ยังมีขอ้ บกพร่องที่ต้องได้รับ
			
การปรับปรุงแก้ไขหลายประการ
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๑.๓ ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทุกคุณลักษณะเพือ่ การเลือ่ นชัน้
และจบการศึกษา ก�ำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ๔ ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึง ผูเ้ รียนปฏิบตั ติ นตามคุณลักษณะจนเป็นนิสยั และน�ำไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
		
เพือ่ ประโยชน์สขุ ของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับ
		
ดีเยีย่ ม จ�ำนวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไม่มคี ณุ ลักษณะใดได้ผลการประเมินต�ำ่ กว่าระดับดี
ดี
หมายถึง ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะในการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ เพือ่ ให้เป็นการยอมรับ
		
ของสังคม โดยพิจารณาจาก
		
๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ�ำนวน ๑-๔ คุณลักษณะ และไม่มี
		
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต�่ำกว่าระดับดี หรือ
		
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ
		
๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ�ำนวน ๕-๗ คุณลักษณะ และ
		
มีบางคุณลักษณะได้ผลการประเมินระดับผ่าน
ผ่าน หมายถึง ผู ้ เ รี ย นรั บ รู ้ แ ละปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่
		
สถานศึกษาก�ำหนดโดยพิจารณาจาก
		
๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทัง้ ๘ คุณลักษณะ หรือ
		
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ�ำนวน ๑-๔ คุณลักษณะและ
		
คุณลักษณะที่เหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน
ไม่ผ่าน หมายถึง ผู ้ เ รี ย นรั บ รู ้ แ ละปฏิ บั ติ ไ ด้ ไ ม่ ค รบตามกฎเกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไข
ที่สถานศึกษาก�ำหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่านตั้งแต่ ๑ คุณลักษณะ
๑.๔ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน จะต้องพิจารณาทัง้ เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การ
ปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนด และให้ผลการประเมิน
เป็นผ่านและไม่ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี ๓ ลักษณะ คือ
๑) กิจกรรมแนะแนว
๒) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย
(๑) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร โดยผูเ้ รียนเลือก
อย่างใดอย่างหนึ่ง
(๒) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ หรือ โครงงาน
ทัง้ นี้ ผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ ข้อ (๑) และ (๒) ส�ำหรับ
ผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ ในข้อ (๑) หรือ
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(๒)

(๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้
“ผ” หมายถึง ผูเ้ รียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ปฏิบตั กิ จิ กรรม
และมีผลงานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนด
“มผ” หมายถึง ผูเ้ รียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ปฏิบตั กิ จิ กรรม
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนด
๒. การเปลี่ยนผลการเรียน
๒.๑ การเปลี่ยนผลการเรียน “๐”
สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัดที่ผู้เรียนสอบ
ไม่ผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ถ้าผู้เรียนไม่ด�ำเนินการสอบแก้ตวั ตามระยะ
เวลาทีส่ ถานศึกษาก�ำหนดให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของสถานศึกษาทีจ่ ะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก ๑
ภาคเรียน ส�ำหรับภาคเรียนที่ ๒ ต้องด�ำเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในปีการศึกษานั้น
ถ้าสอบแก้ตวั ๒ ครัง้ แล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “๐” อีก ให้สถานศึกษา แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ด�ำเนินการเกีย่ วกับการเปลีย่ นผลการเรียนของผูเ้ รียน โดยผูป้ ฏิบตั ิ ดังนี้
๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ�้ำรายวิชานั้น
๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้เรียนซ�้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่
ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
ในกรณีทเี่ ปลีย่ นรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทน
รายวิชาใด
๒.๒ การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ด�ำเนินการดังนี้
ให้ผเู้ รียนด�ำเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ เมือ่ ผูเ้ รียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วให้ได้ระดับ
ผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่ ๐-๔)
ถ้าผูเ้ รียนไม่ดำ� เนินการแก้ไข “ร” กรณีทสี่ ง่ งานไม่ครบ แต่มผี ลการประเมินระหว่าง
ภาคเรียนและปลายภาค ให้ผสู้ อนน�ำข้อมูลทีม่ อี ยูต่ ดั สินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสดุ วิสยั ให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน ส�ำหรับ
ภาคเรียนที่ ๒ ต้องด�ำเนินการให้เสร็จสิน้ ภายในปีการศึกษานัน้ เมือ่ พ้นก�ำหนดนีแ้ ล้วให้เรียนซ�ำ้
หากผลการเรียนเป็น “๐” ให้ด�ำเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ ในข้อ ๒.๑
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๒.๓ การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี ๒ กรณี ดังนี้
๑) กรณีผเู้ รียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถงึ ร้อยละ ๘๐ แต่มเี วลาเรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนในรายวิชานั้นให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้
ชัว่ โมงสอนซ่อมเสริม หรือใช้เวลาว่าง หรือใช้วนั หยุด หรือมอบหมายงานให้ทำ� จนมีเวลาเรียน
ครบตามทีก่ ำ� หนดไว้ ส�ำหรับรายวิชานัน้ แล้วจึงให้วดั ผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ ผลการแก้
“มส” ให้ได้รบั ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑”การแก้ “มส” กรณีนี้ ให้กระท�ำให้เสร็จสิน้ ภายใน
ปีการศึกษานัน้ ถ้าผูเ้ รียนไม่มาด�ำเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้นี้ให้เรียนซ�้ำ
ยกเว้นมีเหตุสดุ วิสยั ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของสถานศึกษา ทีจ่ ะขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไปอีก
ไม่เกิน ๑ ภาคเรียน แต่เมื่อพ้นก�ำหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
		
(๑) เป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ�้ำรายวิชานั้น
		
(๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิม่ เติมให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของสถานศึกษาให้เรียนซ�ำ้ หรือ
เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่
ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาใหม่ ให้หมายเหตุระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทน
รายวิชาใด
การเรียนซ�ำ้ รายวิชา ผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตวั ๒ ครัง้ แล้วไม่ผา่ น
เกณฑ์การประเมิน ให้เรียนซ�้ำรายวิชานั้น ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัด
ให้เรียนซ�้ำในช่วงใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวันหรือชัว่ โมงว่าง
หลังเลิกเรียนภาคฤดูร้อน เป็นต้น
ในกรณีภาคเรียนที่ ๒ หากผูเ้ รียนยังมีผลการเรียน “๐” “ร” “มส” ให้ดำ� เนินการให้
เสร็จสิ้นก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป 		
๒.๔ การเปลี่ยนผล “มผ”
กรณีที่ผู้เรียนได้ผล “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท�ำกิจกรรมในส่วน
ที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท�ำจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ” เป็น “ผ”ได้
ทั้งนี้ ด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้นๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีไม่เกิน ๑ ภาคเรียน ส�ำหรับภาคเรียนที่ ๒ ต้อง
ด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น
๓. การเลื่อนชั้น
เมือ่ สิน้ ปีการศึกษา ผูเ้ รียนจะได้รบั การเลือ่ นชัน้ เมือ่ มีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๓.๑ รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่
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สถานศึกษาก�ำหนด
๓.๒ ผูเ้ รียนต้องได้รบั การประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ทสี่ ถานศึกษาก�ำหนด
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๓.๓ ระดับผลการเรียนเฉลีย่ ในปีการศึกษานัน้ ควรได้ไม่ตำ�่ กว่า ๑.๐๐ ทัง้ นี้ รายวิชาใดทีไ่ ม่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้การแก้ไขในภาคเรียนถัดไป
ส�ำหรับภาคเรียนที่ ๒ ต้องด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น
๔. การสอนซ่อมเสริม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก�ำหนดให้สถานศึกษา
จัดสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีที่ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทสี่ ถานศึกษาก�ำหนด สถานศึกษาต้อง
จัดสอนซ่อมเสริม เป็นกรณีพเิ ศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพือ่ พัฒนาให้ผเู้ รียนสามารถ
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ก�ำหนดไว้ เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
พัฒนาโดยจัดกิจกรรมเรียนรูท้ หี่ ลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล การสอน
ซ่อมเสริมสามารถด�ำเนินการได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
๑) ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้นควร
จัดการสอนซ่อมเสริม ปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน
๒) ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะ กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะ
ที่ก�ำหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในการประเมินผลระหว่างเรียน
๓) ผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน “๐” ให้จัดการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว
๔) กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน
เพื่อแก้ไขผลการเรียน ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
จากรายละเอียดต่างๆ ข้างต้น สรุปเป็นแผนภาพที่ ๒.๖ แสดงกระบวนการตัดสินและแก้ไข
ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา

63
คู ่ มื อ นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง ครู โรงเรี ย นปากเกร็ ด

ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑

แผนภาพแสดงกระบวนการตัดสินใจ
และแก้ไขผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา
ได้ “๐”

ได้ “๑”

แก้ “ร”
ได้ “ร”

แก้ตัวได้อีก ๑ ครั้ง
สอบซ่อมเสริม/สอบแก้ตวั
ได้ “๐”

ได้ “๐-๔”

ไม่เข้าวัดผลกลางภาค/ไม่เข้าวัดผล
ปลายภาค/ส่งงานไม่ครบ

ไม่แก้ “ร”
ภายใน
๑ ภาคเรียน

ได้ “๑”
ได้ “๐”

สอบซ่อมเสริม/สอบแก้ตัว

ได้ “๑”

วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพเิ ศษ

ถ้าจะแก้ “๐” ยื่นค�ำร้อง
ได้ “๐”

เรียนซ�ำ้ เพิม่ เติมเวลาเรียนครบ

ได้ “๑-๔”

๖๐% < เวลาเรียน < ๘๐%

ตัดสิน
ผลการเรียน

เวลาเรียน < ๖๐%

ได้ “มส”
วัดผล

ปลายภาคเรียน

ไม่อนุญาต

อนุญาต

ดุลยพินจิ
มีเวลาเรียน ๘๐%

มีเวลาเรียน ไม่ถงึ ๘๐%

ไม่แก้
“มส
ภายใน
ภาคเรียนนัน้

วัดผล
ระหว่างภาค

เรียน

เรียนซ�้ำ
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เรียนซ�้ำ

๕. การเรียนซ�้ำชั้น
ผูเ้ รียนทีไ่ ม่ผา่ นรายวิชาจ�ำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชัน้
ทีส่ งู ขึน้ สถานศึกษาอาจตัง้ คณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ�ำ้ ชัน้ ได้ ทัง้ นี้ ให้คำ� นึงถึงวุฒิภาวะและ
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
การเรียนซ�้ำชั้นมี ๒ ลักษณะ คือ
๑) ผูเ้ รียนมีระดับผลการเรียนเฉลีย่ ในปีการศึกษานัน้ ต�ำ่ กว่า ๑.๐๐ และมีแนวโน้มว่า
จะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
๒) ผู้เรียนมีผลการเรียน ๐, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ในปีการศึกษานั้น
ทัง้ นี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือทัง้ ๒ ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งตัง้ คณะกรรมการ
พิจารณา หากเห็นว่าไม่มเี หตุผลอันสมควรก็ให้ซำ�้ ชัน้ โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ใช้ผลการเรียน
ใหม่แทน หากพิจารณาแล้วไม่ตอ้ งเรียนซ�ำ้ ชัน้ ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของสถานศึกษาในการแก้ไขผลการเรียน
๖. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
๒. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
๓. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
๔. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
๕. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีผลการประเมิน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม
		
๔
หมายถึง ระดับผลการเรียนดีเยี่ยม
		
๓.๕
หมายถึง ระดับผลการเรียนดีมาก
		
๓
หมายถึง ระดับผลการเรียนดี
		
๒.๕
หมายถึง ระดับผลการเรียนค่อนข้างดี
		
๒
หมายถึง ระดับผลการเรียนปานกลาง
		
๑.๕
หมายถึง ระดับผลการเรียนพอใช้
		
๑
หมายถึง ระดับผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต�่ำ
		
๐
หมายถึง ระดับผลการเรียนต�่ำกว่าเกณฑ์
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๗. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาต้นปลาย
๑. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต
๒. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต
๓. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
๔. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
๕. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีผลการประเมิน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม
		
๔
หมายถึง		
ระดับผลการเรียนดีเยี่ยม
		
๓.๕
หมายถึง		
ระดับผลการเรียนดีมาก
		
๓
หมายถึง		
ระดับผลการเรียนดี
		
๒.๕
หมายถึง ระดับผลการเรียนค่อนข้างดี
		
๒
หมายถึง		
ระดับผลการเรียนปานกลาง
		
๑.๕
หมายถึง		
ระดับผลการเรียนพอใช้
		
๑
หมายถึง		
ระดับผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต�่ำ
		
๐
หมายถึง		
ระดับผลการเรียนต�่ำกว่าเกณฑ์
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แนวปฏิบตั ิในการประเมิ นผลการเรียน
การขอแก้ไข ข้อมูลประวัตินักเรียน

งานทะเบียนจะยึดถือเอกสารที่ได้รับในวันมอบตัวเป็นหลัก หากมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล ทั้งบิดา-มารดา หรือตัวนักเรียนเอง หรือวัน/เดือน/ปีเกิด
ผิดพลาด ให้น�ำหนังสือส�ำคัญการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ส�ำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
สูติบัตรมาประกอบการยื่นค�ำร้อง ณ งานทะเบียนโรงเรียน (ห้อง ๓๑๖ ส�ำนักงาน
วิชาการ)

การลาออกจากโรงเรียน

นักเรียนทีป่ ระสงค์จะลาออกให้ผปู้ กครองไปยืน่ ความจ�ำนงขอลาออกเป็นลายลักษณ์
อักษรพร้อมแนบรูปถ่ายนักเรียน ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร หน้าตรง ผมและเครือ่ งแต่งกาย
ถูกระเบียบของโรงเ รียนจ�ำนวน ๒ รูป ณ งานทะเบียนโรงเรียน (ห้อง ๓๑๖ ส�ำนักงานวิชาการ)
การขอหลักฐานทางทะเบียน

หลักฐานทางทะเบียน ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการศึกษา
(ปพ.๗) และทรานสคริป(Transcript) ให้ติดต่อเขียนค�ำร้องที่ห้องทะเบียนวัดผล
ล่วงหน้า ๓ วันท�ำการ โดยเตรียมรูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จ�ำนวน ๑ รูป
ต่อหนึ่งฉบับ
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แนวปฏิบตั ิใ นการใช้อาคาร – สถานที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ประสานงานติดต่อที่หัวหน้าส�ำนักงานกลุ่มการบริหารทั่วไป
เขียนค�ำร้องขอใช้และกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม
ควรยื่นค�ำร้องขอใช้สถานที่ ก่อนล่วงหน้า ๗ วัน เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ห้ามน�ำของมีคมหรืออาวุธอื่นใดเข้ามาในสถานที่ราชการ
ห้ามน�ำสุรา หรือของมึนเมาหรือสารเสพติดให้โทษเข้ามาในสถานทีร่ าชการ
ผู้ที่เข้ามาในอาคารสถานที่ราชการ หรือมาขอใช้สถานที่ ต้องแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย
ผู้ที่เข้ามาในอาคารสถานที่ของราชการต้องไม่ก่อความร�ำคาญรบกวนผู้อื่น
ไม่กระท�ำการอันใดที่ก่อให้เกิดผลเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์และ
อาคารสถานที่
หากตรวจพบว่า วัสดุ-อุปกรณ์ อืน่ ใดช�ำรุด อันเกิดจากการใช้อาคารสถานที่
ผู้ขอใช้ต้องชดใช้ตามราคาของของที่เสียหาย
บุคคลภายนอกต้องช�ำระค่าบริการอาคารสถานที่ตามที่โรงเรียนก�ำหนด
และค่าประกันของเสียหายแล้วแต่กรณี
ควรใช้น�้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัด
ให้รักษาความสะอาดของอาคารสถานที่
การขึ้นบนอาคารเรียน ขึ้นได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.

ระเบียบการใช้หอ้ งน�ำ้ ห้องส้วมของนักเรียน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ต้องช่วยกันรักษาความสะอาด
ไม่ขีดเขียนข้อความใดๆ ตามผนังห้องน�้ำ ห้องส้วม
ไม่ใช้ห้องน�้ำ ห้องส้วมเป็นแหล่งมั่วสุมในทางที่ผิดกฎระเบียบของโรงเรียน
ช่วยกันดูแล รักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน�้ำ ห้องส้วมให้คงทนถาวร
ถ้าพบเห็นความเสียหายใดๆ ต้องแจ้ง ครู เจ้าหน้าที่ทราบ
นอกเวลาราชการและวันหยุดให้ใช้ห้องน�้ำ ห้องส้วม ด้านหลังอาคาร ๓
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แนวปฏิบัติในการเข้า-ออก
สถานที่ ร าชการโรงเรี ย นปากเกร็ ด
ประเภท
๑.บุคคลภายใน

จ�ำแนกตามกลุ่ม

เงื่อนไข

๑. นักเรียนในเครื่องแบบ หรือชุดที่โรงเรียนก�ำหนด
๒. นักเรียนที่มาโรงเรียนในวันหยุดราชการจะต้อง
แต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือแต่งกายสุภาพ
๓. นักเรียนต้องแต่งเครือ่ งแบบ หากไม่แต่งเครือ่ งแบบ
ต้องแต่งกายสุภาพ (ไม่สวมรองเท้าแตะ เสื้อยืด)

๑. ไม่ต้องยื่นบัตร
๒. ไม่ต้องยื่นบัตร

๔. ยานพาหนะ ต้องติดสติกเกอร์ที่โรงเรียนออกให้
ตลอดเวลา หากไม่มีหรือไม่ติด ให้แลกบัตรผ่าน
ตามระเบียบของโรงเรียน
๒.บุคคลภายนอก

๓. บุคคลมาขอใช้
สถานที่ เช่ น
หอประชุม
ห้องโสตฯ

๓. ต้องติดบัตรที่
กระเป๋ า เสื้ อ
ผ่านประตู
๔. ให้แลกบัตร
ตามระเบียบ
ของโรงเรียน

๑. ผู้มาติดต่อราชการ
๒. ผู้ประกอบอาหารในโรงเรียน
๓. บ้านพักอาศัย
๔. ผู้มาขอใช้ห้องน�้ำ
๕. นักกีฬามาเล่นตอนเย็น (จันทร์,อังคาร,พฤหัสบดี,
ศุกร์) วันใดมีงานเลี้ยง งดเล่น หรือซ้อมกีฬา
๖. บุคคลน�ำของมาเก็บ หรือฝากไว้ในโรงเรียน เช่น
รถเข็น

๑. แลกบัตรผ่าน
๒. ต้องยื่นบัตร
๓. ต้องยื่นบัตร
๔. แลกบัตรผ่าน
๕. ไม่ต้องยื่นบัตร

๑. บุคคลโดยทั่วไป
๒. พาหนะผู้มาร่วมงาน (ติดป้ายบอกหน้ารถว่ามา
งานอะไรให้ชัดเจน)

๑. ไม่ต้องยื่นบัตร
๒. รับบัตรผ่าน

๖. ไม่อนุญาต
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ระเบียบปฏิบัติในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของโรงเรียน
เพื่อปลูกจิตส�ำนึกเยาวชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรภายใน
โรงเรียนอย่างต่อเนือ่ งจนเป็นนิสยั สืบไปสูส่ งั คมภายนอก นักเรียนต้องไม่ประพฤติสงิ่ ต่อไปนี้
๑. ห้ามน�ำขนม น�้ำ ขึ้นไปรับประทานบนอาคารต่างๆ และในห้องเรียน
๒. ห้ามน�ำอาหาร ขนม น�้ำ ออกนอกโรงอาหาร
๓. ไม่รบั ประทานอาหาร ขนม น�ำ้ ตามม้านัง่ หรือบริเวณต่างๆ นอกโรงอาหาร
๔. ทิ้งขยะให้เป็นที่ และทิ้งลงในถังขยะที่จัดให้
๕. ไม่รับประทานอาหารขณะเดิน (ต้องรับประทานภายในโรงอาหาร)
๖. ไม่เล่นฟุตบอลในบริเวณสวนต่างๆ
๗. ไม่ใช้ไฟฟ้าโดยไม่จ�ำเป็น หรือเปิดทิ้งไว้
๘. ใช้น�้ำประปาอย่างรู้คุณค่า ไม่ปล่อยให้น�้ำไหลทิ้งอย่างสูญเปล่า
๙. ไม่เด็ด หัก หรือท�ำลายดอกไม้และต้นไม้
๑๐. ไม่ท�ำลายสิ่งของ เครื่องใช้ส่วนรวม หรืออาคารสถานที่ เช่น โต๊ะ เก้าอี้
ประตู หน้าต่างๆ ฯลฯ
ทั้งนี้จะมีคณะครู คณะกรรมการนักเรียน และนักเรียนอาสาสมัครคอยดูแล
และสอดส่องพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด ผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษ
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การประกันภัยอุบตั ิเหตุนกั เรียน
โรงเรียนปากเกร็ดได้จัดท�ำโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล/อุบัติเหตุหมู่
ให้นกั เรียนกับบริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) โดยจัดเก็บค่าเบีย้ ประกันภัยในอัตรา
คนละ ๒๐๐ บาท/คน/ปี โดยนักเรียนจะได้รบั ความคุม้ ครองจากการประกันอุบตั เิ หตุนกั เรียน
ดังนี้

คุ้มครองตามเงื่อนไข อบ.๑

ทุนประกันภัย

๑. การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
๒. การเสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์
๓. การเสียชีวิตจากการถูกฆ่าหรือถูกท�ำร้ายร่างกาย
๔. การสูญเสียมือสองข้างหรือเท้าสองข้าง หรือสายตาสองข้าง
๕. การสูญเสียมือหนึ่งข้าง และเท้าหนึ่งข้าง
๖. การสูญเสียมือหนึ่งข้าง และสายตาหนึ่งข้าง
๗. การสูญเสียเท้าหนึ่งข้าง และสายตาหนึ่งข้าง
๘. การสูญเสียมือหนึ่งข้าง
๙. การสูญเสียเท้าหนึ่งข้าง
๑๐. การสูญเสียสายตาหนึ่งข้าง
๑๑. ทุพพลภาพถาวร
๑๒. ค่ารักษาพยาบาล (กรณีอุบัติเหตุ)

๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท

แผนประกันอุบัติเหตุ กลุ่มนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียด
๑. คุม้ ครองตลอด ๒๔ ชัว่ โมง ทัว่ โลก เป็นเวลา ๑ ปี ตัง้ แต่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒. มอบบัตรประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันทุกคนเข้ารักษาในโรงพยาบาลทีแ่ จ้งให้กบั
โรงเรียนโดยไม่ต้องส�ำรองเงินจ่าย เปรียบเสมือนมีเงินสดตลอดเวลาที่เข้า
รักษาพยาบาลตามวงเงินคุ้มครอง
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วิธีการเบิกค่าสินไหมทดแทนเมื่อได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
กรณีได้รับบาดเจ็บ ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยจะต้องเข้ารับการรักษา
ในสถานพยาบาลทีไ่ ด้รบั อนุญาตและมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
ผู้เข้าประกันภัยจะต้องน�ำส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ดังนี้
๑. แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัท โดยกรอกรายละเอียด
ในแบบฟอร์มให้ครบทุกข้อโดยละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ลักษณะของการเกิดเหตุอธิบาย
โดยละเอียด
๒. ใบรับรองแพทย์
๓. ใบสรุปหน้างบ (แสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล)
๔. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
๕. ฟิล์ม X-RAY ในกรณีที่มีกระดูกหักหรือร้าว หรือผลการอ่านฟิล์ม
๖. ส�ำเนาประวัติการรักษาพยาบาล (บริษัทจะขอเป็นรายๆ ไป เพื่อประกอบ
การพิจารณา)
กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร
ผู้เอาประกันภัยต้องน�ำส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม ดังนี้
๑. แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัท โดยกรอกรายละเอียด
ในแบบฟอร์มให้ครบทุกข้อโดยละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลักษณะการเกิดเหตุอธิบาย
โดยละเอียด
๒. ใบรับรองแพทย์
๓. ฟิล์ม X-RAY หรือผลการอ่านฟิล์ม
๔. รูปถ่ายเต็มตัวและอวัยวะที่สูญเสียของผู้เอาประกันภัย
๕. ส�ำเนาบัตรประชาชน
๖. ส�ำเนาประวัติการรักษาพยาบาล (บริษัทจะขอเป็นรายๆ ไปเพื่อประกอบ
การพิจารณา)
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กรณีเสียชีวิต
ผูถ้ อื กรมธรรม์หรือผูร้ บั ประโยชน์ตอ้ งน�ำส่งเอกสารประกอบการเรียกค่าสินไหมทดแทน
การเสียชีวิต ดังนี้
๑. แบบฟอร์มใบเรียกค่าสินไหมทดแทนของบริษัท โดยกรอกรายละเอียด
ในแบบฟอร์มให้ครบทุกข้อโดยละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลักษณะการเกิดเหตุอธิบาย
โดยละเอียด
๒. ส�ำเนาใบชันสูตรพลิกศพ (รับรองส�ำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้)
๓. ส�ำเนาใบรับรองการเสียชีวิต (รับรองส�ำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้)
๔. ส�ำเนาใบแจ้งความ (รับรองส�ำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้)
๕. ส�ำเนาใบมรณบัตร (รับรองส�ำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้)
๖. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน ส�ำเนาบัตรประชาชนของผูเ้ สียชีวติ และผูร้ บั ประโยชน์
(รับรองส�ำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)
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การประกัน ภัยอุบตั ิเ หตุนกั เรีย น
๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรูด้ า้ นสุขภาพอนามัยแก่นกั เรียน ผูป้ กครอง
และชุมชน
๒. จัดบริการปฐมพยาบาลเมื่อมีนักเรียนหรือบุคลากรในโรงเรียนที่เจ็บป่วย
และน�ำส่งสถานพยาบาลตามความจ�ำเป็น
๓. จัดหาอุปกรณ์และเครื่องเวชภัณฑ์เพื่อป้องกัน รักษา และบรรเทาอาการ
เจ็บป่วยของบุคลากรในโรงเรียน
๔. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชน
๕. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานด้านสุขภาพอนามัยมาฉีดยา ฉีดวัคซีน
หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ ด้านสุขภาพอนามัย
๖. จัดท�ำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
๗. จัดท�ำข้อมูลและสถิติด้านสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร
๘. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด�ำเนินงานต่อฝ่ายบริหารสถานศึกษา

งานพยาบาล
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ให้การบริการปฐมพยาบาลนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ดูแลรักษานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ
ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทางด้านร่างกายและจิตใจ
ติดต่อประสานงานกับครูทปี่ รึกษา ผูป้ กครอง หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เจ้าหน้าที่
ประกันอุบัติเหตุโรงพยาบาลในกรณีนักเรียนต้องการรักษาต่อเนื่องหรือ
เจ็บป่วยรุนแรงขึ้น
การให้ภูมิคุ้มกันนักเรียน
ตรวจสุขภาพครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
การฝึกอบรมนักเรียนตามโครงการจิตอาสา
ดูแลรักษาห้องพยาบาลให้สะอาดเรียบร้อย จัดเตรียมห้องนอนพัก จัดแยก
ห้องชายและหญิงในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนหนังสือได้
จัดเตรียมยาส�ำหรับรักษาอาการเจ็บป่วย ส�ำหรับท�ำแผล อุปกรณ์ทางการแพทย์
เช่น เครือ่ งวัดความดันโลหิต ทีว่ ดั อุณหภูมิ ให้เพียงพอและเหมาะสมพร้อมที่
จะใช้งานตลอดเวลา
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๑๐. บริการชัง่ น�ำ้ หนัก วัดส่วนสูง และตรวจสายตา ให้การดูแลนักเรียนทีม่ ปี ญ
ั หา
การเจริญเติบโตไม่สมวัย เช่น น�ำ้ หนักน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานและทีม่ นี ำ�้ หนักเกิน
ติดต่อหน่วยงานบริจาคแว่นสายตาให้ฟรีกับนักเรียนที่ขาดแคลน
๑๑. จัดเตรียมบุคลากรและกระเป๋าเวชภัณฑ์ ส�ำหรับการปฏิบตั งิ านตามโครงการ
ค�ำสั่งของโรงเรียน การเข้าค่ายต่างๆ เช่น ค่ายลูกเสือ ค่ายวิทยาศาสตร์
ค่ายคณิตศาสตร์ การแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอก
๑๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค โรคติดต่อ การดูแลสุขภาพ โดยการจัดป้ายนิเทศ
แจกแผ่นพับ เสียงตามสายของโรงเรียน หนังสือวารสารโรงเรียน
ระเบียบการใช้บริการ
เวลาให้บริการ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น.
การขอรับยา

•
•
•
•
•

การท�ำแผล

แจ้งอาการป่วยให้ทราบ
กรอกประวัติให้ครบถ้วนในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้
แจ้งให้ทราบด้วยว่าเคยแพ้ยาอะไรหรือไม่
ล้างแก้วน�้ำดื่ม และเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
ห้ามขอยาให้กันโดยเด็ดขาด

•
•

แผลจากอุบัติเหตุให้บริการตลอดเวลา (แผลสด)
แผลเก่าให้บริการเวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. และ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
การนอนพัก

•
•
•
•

แจ้งการป่วยให้ทราบ
กรอกประวัติให้ครบถ้วนในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้
ขอใบอนุญาตนอนพัก ให้ครูประจ�ำวิชารับทราบ หรือครูทปี่ รึกษาลงชือ่ รับทราบ
เก็บที่นอนให้เรียบร้อยทุกครั้ง ก่อนออกจากห้องพยาบาล
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา

โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง ผูป้ กครองนักเรียนให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น ฉะนั้นอาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๒๓ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่
๒๖ กันยายน ๒๕๑๕ จึงได้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องผู้ปกครองนักเรียน ลงวันที่ ๑๙
มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓ และให้ผปู้ กครองนักเรียน นักศึกษาทีก่ ำ� ลังรับการศึกษาระดับต�ำ่ กว่าปริญญาตรี
ในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติดังนี้
ก. ว่าด้วยผู้ปกครองนักเรียน
๑. “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บุคคลซึ่งรับนักเรียนหรือนักศึกษาไว้ในความปกครอง
หรืออุปการะเลี้ยงดูหรือบุคคลที่นักเรียนหรือนักศึกษาอาศัยอยู่
๒. ให้นักเรียน นักศึกษา ที่ก�ำลังรับการศึกษาในระดับหลักสูตร ปวส., ป.กศ.สูง หรือ
เทียบเท่าลงมาในสถานศึกษา ในสังกัดหรือในความควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
เว้นแต่การศึกษาผู้ใหญ่มีผู้ปกครองตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
๓. ในวันมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ให้ผปู้ กครองมามอบตัวนักเรียน นักศึกษาทีส่ ถานศึกษา
พร้อมกับส่งหลักฐานเอกสารต่างๆ ตามที่สถานศึกษาก�ำหนด ถ้าผู้ปกครองไม่อาจ
มอบตัวนักเรียน นักศึกษาได้ตามก�ำหนด ให้ผู้ปกครองตกลงกับหัวหน้าสถานศึกษา
ก�ำหนดวันมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่
๔. ผูป้ กครองจะต้องร่วมมือกับสถานศึกษา เพือ่ ควบคุมความประพฤติและการศึกษาเล่าเรียน
โดยให้นกั เรียน นักศึกษา แต่งกาย แต่งเครือ่ งแบบและประพฤติตนตามระเบียบข้อบังคับ
หรือค�ำสัง่ ของสถานศึกษาและหรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
๕. ผู้ปกครองควรติดต่อกับสถานศึกษาอยู่เสมอ เพื่อจะได้รับทราบ แก้ปัญหาต่างๆ
เกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และจะได้ช่วยสถานศึกษาแก้ปัญหานั้นๆ
๖. เมือ่ ผูป้ กครองย้ายทีอ่ ยู่ หรือความเป็นผูป้ กครองสิน้ สุดลง ด้วยประการใดๆ ให้ผปู้ กครอง
แจ้งให้สถานศึกษาทราบ
๗. ส�ำหรับนักเรียน นักศึกษาทีร่ บั การศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษาอยูแ่ ล้ว ให้สถานศึกษาตรวจสอบ
ติดตามหลักฐานการเป็นผูป้ กครองนักเรียน นักศึกษา หากเห็นว่านักเรียน นักศึกษาคนใด
ไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ปกครองไม่เหมาะสม ก็ให้สถานศึกษาด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้
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ข. ว่าด้วยบุคคลที่เป็นผู้ปกครอง
๑. บิดา มารดา
๒. ญาติผู้ใหญ่เสมอบิดา มารดา หรือครู
๓. เจ้าของหรือผู้จัดการหอพัก ซึ่งบิดา มารดาของนักเรียนและโรงเรียนพิจารณาเห็นว่า
เป็นผู้สมควรเป็นผู้ปกครองได้
๔. ผูท้ บี่ รรลุนติ ภิ าวะ มีบา้ นอยูอ่ าศัยและอาชีพเป็นหลักฐาน ซึง่ เป็นบิดา มารดา มอบความ
ไว้วางใจให้เป็นผู้ปกครองนักเรียน (โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือ
ผู้ไร้อาชีพเป็นผู้ปกครองนักเรียน)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์
(นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์)
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ก�ำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง เด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
อันเป็นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้
(๑) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน
(๒) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน
(๓) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
(๔) ซื้อ จ�ำหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่
หรือยาเสพติด
(๕) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น
(๖) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท�ำร้ายร่างกายผูอ้ นื่ เตรียมการหรือกระท�ำการใดๆ อันน่าจะก่อ
ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๗) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
(๘) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
(๙) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็น การสร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ข้อ ๒ ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาก�ำหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษาได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๑

เพื่อให้การบริหารและการจัดการเกี่ยวข้องกับเครือข่ายผู้ปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๑ (๓) (๗) ของกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงก�ำหนดวางระเบียบ เพือ่ เป็น
แนวทางในการบริหารและจัดการร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ว่าด้วยเครือข่าย
ผู้ปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค�ำสั่งอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ ใช้บงั คับส�ำหรับสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ที่จัดการศึกษา ช่วงชั้นที่ ๓-๔ ส�ำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแตกต่างไปจากนี้ หากจะด�ำเนินการ
เครือข่ายผู้ปกครอง ให้ถือบังคับใช้ระเบียบนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๕ นิยามศัพท์ ในระเบียบนี้
“เครือข่ายผู้ปกครอง” หมายความว่า การรวมกันระหว่างผู้ปกครองนักเรียนใน
สถานศึกษาเดียวกัน เพื่อร่วมมือกับสถานศึกษาในการประกอบกิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียนรู้และ
พฤติกรรมของนักเรียน
“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา หรือ บิดา หรือ มารดา ซึง่ เป็นผูใ้ ช้อำ� นาจ
ปกครอง หรือ ผูป้ กครองตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหมายความรวมถึงบุคคลทีน่ กั เรียนอยูด่ ว้ ย
เป็นประจ�ำ หรือนักเรียนอยู่รับใช้การงาน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา
ข้อ ๖ วัตถุประสงค์ของเครือข่ายผู้ปกครอง
(๑) เพื่อการด�ำเนินงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง
(๒) เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรม
ของนักเรียน
(๓) เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิด ระหว่างผู้ปกครอง ครู
และนักเรียน ในสถานศึกษา
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ข้อ ๗ คณะกรรมการ
คุณสมบัติของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
(๑) เป็น บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียนปัจจุบัน
(๒) ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะและต้องดูแลอุปการะนักเรียนที่แท้จริง
(๓) โครงสร้าง องค์ประกอบ และจ�ำนวนของคณะกรรมการให้สถานศึกษาก�ำหนดได้
ตามความเหมาะสม
การพ้นจากต�ำแหน่งของกรรมการ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามที่ได้ก�ำหนดไว้ใน ข้อ ๗
(๔) กรณีที่พบว่าคณะกรรมการได้กระท�ำการส่อไปในทางเจตนาแสวงหา หรือได้มา
ซึ่งผลประโยชน์และสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อตนเอง หรือผู้อื่น
(๕) สิ้นสุดวาระ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการ ให้มีวาระคราวละ ๑ ปี
ข้อ ๘ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
(๑) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา ด้านพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของ
นักเรียน โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา
(๒) ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างครูและผู้ปกครอง
(๓) สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา
(๔) เสนอข้อคิด ข้อเสนอแนะในการพัฒนาทีจ่ ะเป็นประโยชน์แก่นกั เรียนและสถานศึกษา
(๕) ร่วมกับสถานศึกษา จัดให้มีการประชุม ระหว่างคณะกรรมการกับผู้ปกครอง
ตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
(๖) สรุปและรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ในที่ประชุมใหญ่ ของผู้ปกครองนักเรียน
ข้อ ๙ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครูเป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๐ ให้สถานศึกษาด�ำเนินการให้ได้คณะกรรมการโดยเร็ว อย่างช้าภายในภาคเรียนที่ ๑
ของทุกปี
ข้อ ๑๑ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ข้อ ๑๒ ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนและพัฒนาการด�ำเนินการของ
คณะกรรมการ
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการทีส่ ถานศึกษาจัดตัง้ ขึน้ หรือมีอยูก่ อ่ นระเบียบนีใ้ ช้บงั คับ ให้ดำ� เนินการ
ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระ
ข้อ ๑๔ ให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาก�ำหนดระเบียบ วิธกี ารเพิม่ เติมได้ตามความเหมาะสม
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
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ระเบียบโรงเรียนปากเกร็ด

ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๑
เพือ่ ให้นกั เรียนโรงเรียนปากเกร็ดได้ประพฤติปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสมกับสภาพนักเรียนจึงสมควรปรับปรุง
และวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนปากเกร็ด ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบของโรงเรียนปากเกร็ดที่มีอยู่เดิม ระเบียบประกาศหรือข้อตกลงอื่นๆ ซึ่ง
ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียนมีหน้าที่ก�ำกับ ติดตาม ควบคุม
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
๕.๑ นักเรียน หมายถึง นักเรียนทุกคนของโรงเรียนปากเกร็ด
๕.๒ ครู หมายถึง ครูทุกท่านของโรงเรียนปากเกร็ด
๕.๓ คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน หมายถึง คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
ข้อ ๖ การปฏิบัติตนโดยทั่วไปของนักเรียน
๖.๑ นักเรียนทุกคนต้องมีผปู้ กครองทีถ่ กู ต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๒
ถ้าเปลี่ยนผู้ปกครองใหม่ต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ
๖.๒ ต้องแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
๖.๓ ต้องมีบัตรประจ�ำตัวนักเรียน - สายคล้องคอ และน�ำติดตัวมาทุกครั้งที่มาโรงเรียน
(หากมีการสูญหาย ให้ติดต่อกลุ่มการบริหารวิชาการ เพื่อแจ้งท�ำบัตรนักเรียนใหม่
โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ๑. ค่าท�ำบัตรนักเรียน ๑๐๐
บาท			
				
๒. ชุดสายคล้องคอ ๑๐๐
บาท)
๖.๔ นักเรียนทุกคนต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลาตามระเบียบที่โรงเรียนก�ำหนด การหยุดเรียนจะ
ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการลา
๖.๕ นักเรียนทุกคนต้องมีความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นน้องนับถือรุ่นพี่ รุ่นพี่ประพฤติตนให้เป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง พึงละเว้นการทะเลาะวิวาท หรือการกระท�ำใดๆ ที่ก่อให้เกิดการแตกแยก
๖.๖ นักเรียนต้องรูจ้ กั คารวะบุคคลต้องท�ำความเคารพเมือ่ พบครูทกุ ท่านทัง้ ในและนอกโรงเรียน
รู้จักกล่าวค�ำว่า “สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ” ในโอกาสอันควร
๖.๗ เมือ่ มาติดต่อกับทางโรงเรียนทุกครัง้ ไม่วา่ ในกรณีใด โอกาสใด แต่งกายเครือ่ งแบบนักเรียน
ห้ามสวมรองเท้าแตะฟองน�้ำ ถ้าแต่งกายไม่สุภาพ โรงเรียนไม่รับติดต่อประสานงาน
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๖.๘ ห้ามนักเรียนมีไว้ หรือน�ำอุปกรณ์การพนันทุกชนิดมาโรงเรียน หรือห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
ทุกประเภท ในบริเวณโรงเรียน
๖.๙ ห้ามนักเรียนน�ำเครื่องประดับหรือของมีค่าที่เกินความจ�ำเป็นมาโรงเรียน เช่น วีดีโอเกมส์
วิทยุ กล้องถ่ายรูป แว่นกันแดด โทรศัพท์เคลื่อนที่ MP๓ – ๔ และอื่นๆ
๖.๑๐ ห้ามนักเรียนสูบบุหรี่ สูบกัญชา เสพยาบ้า เสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด
และมีหนังสือภาพ เทปหรือสื่ออื่นใดที่ขัดต่อศีลธรรมไว้ครอบครอง
๖.๑๑ นักเรียนต้องรักษาทรัพย์สมบัตขิ องโรงเรียนให้อยูใ่ นสภาพทีด่ ี หากผูใ้ ดท�ำให้เกิดการช�ำรุด
เสียหาย ผู้นั้นจะต้องรู้ส�ำนึกในความรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายให้กับโรงเรียน
๖.๑๒ นักเรียนต้องไม่น�ำอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ มาใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาต
๖.๑๓ นักเรียนต้องไม่ชักชวนเพื่อนนักเรียนผู้อื่นไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งสถานที่นั้นเวลานั้น
ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน เช่น สนุกเกอร์ คลับ ร้านเกมส์ คาราโอเกะ เป็นต้น หรือจัดกาทัศนาจรที่ไม่ได้
รับอนุญาตจากโรงเรียน
๖.๑๔ นักเรียนไม่ลักขโมยของผู้อื่น
๖.๑๕ นักเรียนต้องไม่เล่นเกินเหตุ ข่มขู่ ก้าวร้าว หรือท�ำร้ายผู้อื่น
๖.๑๖ นักเรียนต้องปฏิบัติตนให้เป็นคนที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักเกรงใจผู้อื่น
๖.๑๗ นักเรียนต้องเป็นผูเ้ สียสละทัง้ กาย ใจ และสมองเพือ่ ช่วยเหลืองานต่างๆ เพือ่ พัฒนาโรงเรียน
ให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน
๖.๑๘ นักเรียนต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค�ำตักเตือนของ ครู-อาจารย์ ทุกท่าน
๖.๑๙ นักเรียนต้องเป็นผู้มีประชาธิปไตยอันอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องมีความเข้าใจในหน้าที่
และสิทธิของตน รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น
๖.๒๐ การเข้าพบครูทุกครั้งให้นักเรียนส�ำรวมกิริยา วาจา มารยาทเรียบร้อย ถ้ามาเป็นกลุ่ม
ควรเข้าแถวจัดล�ำดับก่อนหลัง ไม่ควรรุมล้อม
ข้อ ๗ การปฏิบัติตนในการมาโรงเรียนของนักเรียน
๗.๑ นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรถมาส่ง ให้จอดส่งบริเวณหน้าประตูโรงเรียน
๗.๒ ก่อนเข้าโรงเรียน นักเรียนต้องท�ำความเคารพครูที่อยู่เวรหน้าประตู
๗.๓ ต้องมาโรงเรียนให้ทนั สัญญาณเข้าเรียน เวลา ๐๗.๔๐ น. ถ้ามาไม่ทนั เคารพธงชาติถอื ว่าสาย
นักเรียนจะถูกลงโทษตามแต่กรณี
๗.๔ ต้องแต่งเครือ่ งแบบนักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มาโรงเรียน ตามทีโ่ รงเรียนก�ำหนด
๗.๕ ในวันหยุดราชการ หยุดเรียน ถ้าโรงเรียนหรือครูมีความประสงค์จะให้นักเรียนมาโรงเรียน
เพื่อท�ำกิจกรรมใดๆ จะมีใบอนุญาตให้ผู้ปกครองทราบ และอนุญาตก่อนทุกครั้ง
๗.๖ การมาโรงเรียนในวันหยุด แต่ยังเป็นราชการปกติ นักเรียนจะต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน
ให้เรียบร้อย
๗.๗ ไม่อนุญาตให้นักเรียนมาค้างที่โรงเรียน หรือมาโรงเรียนในวันหยุด โดยไม่ได้รับอนุญาต
๗.๘ เมื่อเลิกเรียนแล้วต้องรีบกลับบ้านก่อน ๑๗.๐๐ น. เว้นแต่จะมีครูควบคุมท�ำกิจกรรมต่างๆ
ข้อ ๘ การปฏิบัติตนในการเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยถือปฏิบัติดังนี้
๘.๑ เวลา ๐๗.๔๐ น. นักเรียนทุกคนพร้อมกันที่แถว เพื่อเตรียมตัวเคารพธงชาติ
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นักเรียนได้

๘.๒ เมื่อได้ยินสัญญาณ หรือเพลงมาร์ชโรงเรียน ให้นักเรียนมาเข้าแถวที่หน้าเสาธง
๘.๓ หัวหน้านักเรียนน�ำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
๘.๔ เคารพธงโรงเรียน และร่วมกันร้องเพลงมาร์ชด�ำ-แดง
๘.๕ ฟังครูหรือเวรนักเรียนแจ้งข่าวประจ�ำวันของโรงเรียนด้วยความสงบและเป็นระเบียบ
๘.๖ แยกเข้าชั้นเรียน นักเรียนเดินเป็นแถวอย่างเรียบร้อย
ข้อ ๙ การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในอาคารเรียน
๙.๑ ไม่สวมรองเท้าเข้าห้องเรียน
๙.๒ ไม่ท�ำเสียงอึกทึกรบกวนชั้นอื่นๆ ที่ก�ำลังเรียน
๙.๓ ช่วยรักษาความสะอาดของอาคารเรียน
๙.๔ ไม่วิ่งหรือเล่นเกมส์ต่างๆ เช่น บาสเกตบอล ฟุตบอล หรือกีฬาอื่นๆ บนอาคารเรียน
๙.๕ ไม่ปีนหรือนั่งบนราวบันได ขั้นบันได ชายคาระเบียงอาคาร เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุต่อ

๙.๖ ไม่เขียนข้อความ ขูดขีด ภาพ ให้เป็นรอยตามฝาผนังอาคารเรียนและห้องน�้ำ
๙.๗ นักเรียนที่เป็นเวรท�ำความสะอาดต้องท�ำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเข้าแถว
ข้อ ๑๐ การปฏิบัติตนในห้องเรียน
๑๐.๑ นักเรียนต้องตั้งใจเรียน ไม่คุย หรือเล่นกันในห้อง ไม่ลุกจากที่นั่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
๑๐.๒ ไม่น�ำเอางานวิชาอื่นขึ้นมาท�ำโดยที่ครูผู้สอนไม่อนุญาต
๑๐.๓ หากครูไม่เข้าสอนเกิน ๑๐ นาที ให้หัวหน้าห้องนั้นไปแจ้งครูผู้สอน หรือรายงานที่ห้อง
กลุ่มสาระฯ เพื่อจัดครูเข้าสอนแทน
ข้อ ๑๑ การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการออกนอกห้องเรียน ในขณะที่มีการสอน
๑๑.๑ ในระหว่างที่มีชั่วโมงการเรียนการสอน นักเรียนต้องอยู่ในห้องเรียน
๑๑.๒ หากมีความจ�ำเป็นต้องออกนอกห้องเรียนให้ขออนุญาตครูที่ก�ำลังสอน
๑๑.๓ หากครูไม่อยูใ่ นห้องเรียน ให้ทกุ คนอยูใ่ นห้องด้วยความเรียบร้อยไม่สง่ เสียงรบกวนห้องข้างเคียง
ข้อ ๑๒ การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเดินเปลี่ยนคาบเรียน
๑๒.๑ เดินแถวให้เรียบร้อยโดยเดินชิดขวาตลอด
๑๒.๒ ไม่แวะหรือไปธุระที่อื่นในขณะที่เดินเปลี่ยนคาบ
๑๒.๓ หากมีความประสงค์จะไปท�ำธุระส่วนตัว เช่น ปัสสาวะ ดื่มน�้ำ หรืออื่นๆ ให้ขออนุญาต
ครูประจ�ำวิชาในวิชาถัดไป
๑๒.๔ หากเข้าห้องช้าในระหว่างเปลี่ยนคาบเรียน ครูประจ�ำวิชาอาจท�ำโทษตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๓ การปฏิบัติในการเข้าแถวเคารพธงชาติ
๑๓.๑ นักเรียนทุกคนต้องมาให้ทันเวลาเข้าแถว ( เวลา ๐๗.๔๐ น.) ก่อนเคารพธงชาติ
๑๓.๒ ถ้ามาไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ ห้ามเข้าไปในแถวโดยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าแถวใน
กลุม่ ผูม้ าสาย โดยให้อยูใ่ นความดูแลของครูเวรหรือผูท้ ที่ างโรงเรียนก�ำหนด มาไม่ทนั เข้าชัน้ เรียนเวลา ๐๘.๓๐ น.
เป็นต้นไป ต้องปฏิบัติดังนี้
		
(๑) ให้ลงชื่อกับครูที่ปฏิบัติหน้าที่เวร และสแกนบัตรทุกครั้ง
		
(๒) นักเรียนแสดงจดหมายรับรอง โดยมีลายเซ็นของผู้ปกครองในกรณีที่นักเรียนแจ้ง
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ความจ�ำเป็นซึ่งเป็นเหตุให้มาสาย
		
(๓) ถ้านักเรียนมาสายเกิน ๓ ครั้ง กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียนแจ้งผู้ปกครองทราบ
เพื่อหาสาเหตุและช่วยกันแก้ไขต่อไป
		
(๔) หากมีการมาสายซ�้ำๆ อีก ทางโรงเรียนจะท�ำโทษตามสมควร และเชิญผู้ปกครองมา
รับทราบเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป
ข้อ ๑๔ การปฏิบัติตนในการขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้วต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของครู จะออกนอกโรงเรียนโดยพลการ
ไม่ได้โดยเด็ดขาด จนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียน นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนในระหว่างเรียนได้เมื่อ
๑๔.๑ ผู้ปกครองมาขออนุญาตด้วยตนเอง
๑๔.๒ ผู้ปกครองเขียนหนังสืออนุญาตให้นักเรียนถือมา ให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี้
- กรอกแบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนตามรายการทีก่ ำ� หนด โดยผ่านความเห็นชอบ
ของครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ หรือรองผู้อ�ำนวยการกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน
๑๔.๓ ในกรณีทนี่ กั เรียนลืมอุปกรณ์การเรียน สิง่ ของ เมือ่ มาถึงโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้ออกนอก
บริเวณโรงเรียนกลับไปเอาสิ่งของโดยเด็ดขาด
๑๔.๔ ในกรณีที่จ�ำเป็น เช่น รับธนาณัติ ไปธนาคาร ให้ขออนุญาตครูที่ปรึกษาและรับใบอนุญาต
ที่กลุ่มกิจการนักเรียน
ข้อ ๑๕ การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการลากิจ-ลาป่วย
๑๕.๑ การลาหยุดโรงเรียน เนื่องจากมีกิจธุระหรือป่วยทุกครั้ง นักเรียนต้องยื่นใบลาเมื่อมาถึง
โรงเรียนในวันแรก
๑๕.๒ การลาป่วยเมื่ออยู่ในโรงเรียน
- แจ้งครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา ครูพยาบาล เพื่อขออนุญาตเข้าพักในห้องพยาบาล
		
- กรณีปว่ ยต้องกลับบ้าน ต้องขอใบรับรองจากงานพยาบาลแจ้งต่อกลุม่ การบริหารกิจการ
นักเรียน และน�ำใบอนุญาตไปแจ้งแก่ครูที่ปรึกษา และผู้สอนจึงขอใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนได้
๑๕.๓ ทุกครั้งที่นักเรียนลา หรือหยุดเรียน ผู้ปกครองอาจแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบทางโทรศัพท์
ที่เบอร์ ๐๒-๙๖๐-๖๐๖๐ ต่อ ๑๑๑, ๑๔๑ และที่คุณครูที่ปรึกษา
ข้อ ๑๖ การขาดเรียน โรงเรียนไม่ประสงค์ให้นกั เรียนขาดเรียนไม่วา่ กรณีใดๆ นักเรียนคนใดขาดเรียน
โดยไม่ทราบสาเหตุ โรงเรียนวางหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้
๑๖.๑ หากนักเรียนขาดเรียน ๓ วัน ติดต่อกัน โดยไม่ได้รับแจ้งจากผู้ปกครองจะด�ำเนินการดังนี้
		
- ครูที่ปรึกษาจะแจ้งผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑
		
- หากไม่ได้รับการติดต่อภายใน ๕ วัน ทางโรงเรียนยังไม่ทราบสาเหตุจะเชิญผู้ปกครอง
มาพบ หรือโรงเรียนจะติดต่อเป็นครั้งที่ ๒
		
- หากผูป้ กครองไม่มาติดต่อภายใน ๕ วัน กลุม่ บริหารกิจการนักเรียนจะน�ำเสนอผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรียนเพื่อพิจารณาจัดท�ำระบบแขวนลอย และสั่งจ�ำหน่ายพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนต่อไป
ข้อ ๑๗ การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการพบบุคคลภายนอกให้ปฏิบัติ ดังนี้
๑๗.๑ นักเรียนต้องแจ้งให้ผู้ปกครอง-ญาติ ทราบว่านักเรียนอยู่ชั้นใด ห้องใด
๑๗.๒ ให้ผู้มาขอพบนักเรียนรอที่ส�ำนักงานกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียนเท่านั้น และกลุ่ม
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การบริหารกิจการนักเรียนต้องรับทราบด้วยว่า มาติดต่อเรื่องอะไร
๑๗.๓ หากกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียนพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือไม่จ�ำเป็น อาจ
พิจารณาไม่ให้พบก็ได้
ข้อ ๑๘ การหนีโรงเรียน หากนักเรียนหายไปในเวลาเรียน โดยไม่ได้แจ้งให้ครูประจ�ำวิชาทราบ ถือว่า
“หนีเรียน” ถ้ามีความจ�ำเป็นต้องไปปฏิบตั ภิ ารกิจต่างๆ เช่น ไปท�ำกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนต้องแจ้งให้ครูประจ�ำ
วิชาทราบ หากไม่แจ้งถือว่า หนีเรียน ครูประจ�ำวิชาจะท�ำโทษและบันทึกไว้ในสมุดบันทึกการเรียนการสอน หรือ
แจ้งกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน
ข้อ ๑๙ การปฏิบัติตนเกี่ยวกับสวดมนต์ประจ�ำสัปดาห์ โรงเรียนจัดให้นักเรียนทุกคนมีการประชุม
สวดมนต์ทุกสัปดาห์ นักเรียนจะต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของนักเรียนที่จะเข้าประชุมสวดมนต์ประจ�ำสัปดาห์
		
- ในคาบโฮมรูมประจ�ำสัปดาห์ นักเรียนทุกคนต้องพบกับครูที่ปรึกษาเพื่อฟังค�ำชี้แจง
อบรม คุณธรรม จริยธรรม และอื่นๆ
		
- หัวหน้าห้องเรียนรายงานชื่อนักเรียนที่ขาดการประชุมสวดมนต์ประจ�ำสัปดาห์ต่อ
ครูที่ปรึกษาเพื่อแจ้งหัวหน้าระดับต่อไป
		
- เมื่อเสร็จสิ้นการสวดมนต์ต้องร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยความสงบ
พร้อมเพียงกัน
ข้อ ๒๐ การปฏิบัติในการรับประทานอาหาร
๒๐.๑ เข้าแถวรับประทานอาหารหรือซื้ออาหารเป็นระเบียบ
๒๐.๒ ไม่รับประทานอาหารก่อนเวลาพัก หรือก่อนเวลาที่โรงเรียนก�ำหนด
๒๐.๓ นักเรียนที่น�ำอาหารมาจากบ้านให้น�ำไปรับประทานในโรงอาหารหรือที่โรงเรียนจัดไว้
๒๐.๔ ไม่น�ำอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทานนอกโรงอาหาร
๒๐.๕ รับประทานอาหารด้วยกริยามารยาทเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดัง
ข้อ ๒๑ การแสดงความเคารพภายในบริเวณโรงเรียน
๒๑.๑ เมื่อครู เข้าห้องเรียนหรือก่อนออกจากห้องเรียน หัวหน้าบอกว่า “นักเรียน...เคารพ”
โดยนักเรียนทุกคนยืนตรง และนักเรียนชายจะกล่าวค�ำว่า “สวัสดีครับ” นักเรียนหญิงจะกล่าว ค�ำว่า “สวัสดีคะ่ ”
๒๑.๒ เมือ่ เดินสวนกับครูให้นกั เรียนยืนตรงแล้วยกมือไหว้และกล่าวค�ำว่า “สวัสดีครับ” “สวัสดีคะ่ ”
๒๑.๓ เมื่อนักเรียนนั่งหรือยืนอยู่กับที่ ครูเดินผ่านในระยะใกล้ให้แสดงความเคารพด้วยการยืน
ตรงแล้วไหว้
๒๑.๔ เมือ่ ขึน้ หรือลงบันไดสวนกับครูให้หยุดยืนตรงแล้วไหว้ แล้วให้ครูเดินผ่านไปก่อน จึงเดินตาม
๒๑.๕ เมือ่ เดินผ่านครูทนี่ งั่ อยูใ่ ห้นกั เรียนน้อมตัวพร้อมทัง้ ก้มศีรษะลง และเดินห่างระยะพอสมควร
๒๑.๖ เมื่อนักเรียนเดินตามหลังครู ไม่ควรเดินแซงหน้า เมื่อครูเดินตามหลังมาในระยะใกล้
ควรหยุดให้ครูเดินผ่านก่อน
๒๑.๗ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ทีอ่ ยูใ่ นเครือ่ งแบบ ให้นกั เรียนท�ำความเคารพ
แบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และแบบทหาร
๒๑.๘ เมื่อมีแขกผู้ใหญ่ทางราชการมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนจะต้องท�ำความเคารพอย่างสุภาพ
๒๑.๙ นักเรียนต้องถือปฏิบัติในการให้ความเคารพนับถือครูทุกท่านของโรงเรียน
ข้อ ๒๒ การแสดงความเคารพภายนอกโรงเรียน
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- เมื่อนักเรียนพบครูภายนอกโรงเรียน ให้นักเรียนแสดงความเคารพด้วยการไหว้ทุกครั้ง
พร้อมกับกล่าวค�ำว่า “สวัสดีครับ” หรือ “สวัสดีค่ะ” แล้วทักทายด้วยปราศรัยกับครูตามสมควรโดยค�ำนึง
ความเหมาะสมกับเวลาและสถานที่
ข้อ ๒๓ แนวปฏิบัติอื่นๆ
๒๓.๑ เชื่อฟังและปฏิบัติตามค�ำตักเตือนของครูทุกท่าน
๒๓.๒ นักเรียนต้องตรงไปและกลับ ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ไม่เถลไถลไปตามสถานที่ต่างๆ
ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
๒๓.๓ นักเรียนต้องประหยัดการใช้น�้ำ ไฟฟ้า และวัสดุสิ้นเปลืองของโรงเรียน
๒๓.๔ ไม่ตกแต่งเครื่องประดับใดๆ ทั้งสิ้น
๒๓.๕ ไม่ไว้เล็บยาว ทาเล็บ เขียนคิ้ว กันหน้า และแต่งหน้าด้วยเครื่องส�ำอาง
๒๓.๖ ไม่น�ำสินค้า และบริการทุกประเภทมาขายในโรงเรียน
๒๓.๗ ไม่น�ำบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกลุ่มการบริหาร
กิจการนักเรียน
๒๓.๘ ไม่น�ำหนังสือ เอกสาร และแผ่นประกาศแจกหรือน�ำมาติดในโรงเรียน
๒๓.๙ ไม่ปลอมแปลงลายมือผู้ปกครอง หากกระท�ำถือว่าเป็นความผิดที่ต้องลงโทษและเชิญ
ผู้ปกครองมาพบเพื่อรับทราบ
๒๓.๑๐ ในระหว่างช่วงพักกลางวัน ห้ามนักเรียนขึ้นบนอาคารเรียน
๒๓.๑๑ นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ห้องสมุดอย่างเคร่งครัด
๒๓.๑๒ การใช้ห้องน�้ำให้กระท�ำอย่างสุภาพชนพึงปฏิบัติ
ประกาศ ณ วันที่

๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายนพรัตน์ จัน่ เพ็ชร์)
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนปากเกร็ด
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ระเบียบโรงเรียนปากเกร็ด

ว่าด้วยเรื่องเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด แต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบและให้เป็นไปตามความเหมาะสม
กับสภาพ การเป็นนักเรียน จึงควรปรับปรุงและวางระเบียบไว้ดังนี้
๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนปากเกร็ดว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของ
นักเรียน”
๒. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๓. ให้ยกเลิกระเบียบที่ก�ำหนดไว้แล้ว และขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้
๔. ให้รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียนเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
๕. เครื่องแบบและทรงผมนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด
๕.๑ เครื่องแบบนักเรียนชาย ม.ต้น และ ม.ปลาย
๕.๑.๑ เสื้อ
เสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร ผ่าอกตลอด มีสาบที่อกกว้าง ๔ เซนติเมตร ไม่มี
เกล็ดด้านหลัง ใช้กระดุมกลมแบนไม่มีลวดลาย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เซนติเมตร แขนเสื้อยาวเพียง
ข้อศอก (ห้ามยาวเลยข้อศอก) กระเป๋าขนาดกว้าง ๘-๑๒ เซนติเมตร ลึก ๑๐-๑๕ เซนติเมตร ติดแนบราวนม
เบือ้ งซ้าย ๑ กระเป๋า ทรงเสือ้ แบบตรง ไม่คบั หรือใหญ่เกินไป และไม่มจี บี ด้านหลัง นักเรียน ม.ต้น เหนืออกด้าน
หน้าขวาปักรูปดาวแสดงระดับชัน้ ด้านล่างปัก ป.ก. ด้านซ้ายระดับเดียวกับ ป.ก. ให้ปกั ชือ่ -สกุล ขนาด ๐.๘
เซนติเมตร เหนือกระเป๋าด้วยไหมสีนำ�้ เงิน ส�ำหรับนักเรียน ม.ปลาย เหนืออกด้านขวาปักสัญลักษณ์โรงเรียน ด้าน
ซ้ายระดับเดียวกับ ป.ก. ให้ปกั ชือ่ -สกุล ขนาด ๐.๘ เซนติเมตร เหนือกระเป๋าด้วยไหมสีนำ�้ เงิน
๕.๑.๒ กางเกง
		
- ขาสั้นเพียงเหนือเข่า พ้นกลางลูกสะบ้าไม่เกิน ๕ เซนติเมตร
		
- ความกว้างของกางเกง เมื่อยืนตรงห่างจากขา ๘-๑๐ เซนติเมตร
		
- ปลายขาพับเข้าข้างในกว้างประมาณ ๕ เซนติเมตร
		
- กระเป๋าข้างแบบตัดตรง ๒ ใบ มีจีบ ด้านละ ๒ จีบ
		
- กางเกงไม่มีกระเป๋าหลัง เป้าต้องไม่สั้นจนเกินไป
		
- เวลาสวมทับชายเสือ้ ไว้ในให้เรียบร้อยมองเห็นเข็มขัดไม่ตำ�่ กว่าใต้สะดือ
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๕.๑.๓ เข็มขัด
		
- สายหนังด�ำ ขนาดกว้างตั้งแต่ ๒.๕-๔ เซนติเมตร
		
- หัวเข็มขัดเป็นโลหะเงิน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบน
		
- ชนิดหัวกลัด มีเข็มสอดเพียงเข็มเดียว
		
- มีปลอกหนังกว้าง ๑ เซนติเมตร ส�ำหรับสอดปลายเข็มขัด
		
- ไม่มีลวดลายใดๆ
๕.๑.๔ รองเท้า – ถุงเท้า
		
- รองเท้าผ้าใบแบบหุ้มส้นชนิดผูกเชือกสีด�ำ ไม่มีลวดลาย
		
- ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินไป ไม่เป็นลูกฟูกหนา ไม่พับและไม่ม้วน
		
- ความยาวถุงเท้าไม่ต�่ำกว่า ๘ นิ้ว จากพื้น
๕.๑.๕ กระเป๋า
		
- ให้ใช้กระเป๋านักเรียนสีดำ� แบบมีตวั ล็อก ๒ ตัว หรือกระเป๋าสะพาย (เป้) ของโรงเรียน
		
- ห้ามน�ำสติ๊กเกอร์ หรือขีดเขียนเครื่องหมายหรือข้อความใดๆ ลงบนกระเป๋า
๕.๑.๖ ทรงผม (ให้เลือกได้ ๒ ทรง)
๑. ตัดสั้นเกรียนโดนรอบศีรษะ และด้านบน
		
- ผมหน้ายาวไม่เกิน ๒ เซนติเมตร (ม.ต้น)
๒. รองทรงสูง
		
- ผมหน้ายาวไม่เกิน ๓ เซนติเมตร ไล่เรียงล�ำดับสั้น-ยาว
		
- ห้ามไว้จอน แสกกลาง ห้ามใส่น�้ำมันหรือเจล ห้ามไว้ทรงแปลกๆหรือไว้หนวดเครา
		
- ส�ำหรับนักเรียน ม.ปลาย ไว้ทรงรองทรงสูง (ทรงอเมริกัน) ผมหน้ายาวไม่เกิน
		
๓ เซนติเมตร ไล่เรียงตามล�ำดับสั้น-ยาว
		
- ห้ามท�ำสีผมหรือใส่เจลโดยเด็ดขาด
๕.๑.๗ แว่นตา (ส�ำหรับนักเรียนที่สายตาผิดปกติ)
		
- ห้ามสวมแว่นตารูปแปลกๆ มีกรอบสีขาวหรือสีต่างๆ กรอบแว่นที่ใช้ได้คือ
		
กรอบสีด�ำ สีทอง หรือสีน�้ำตาลไหม้
๕.๒ เครื่องแบบนักเรียนหญิง ม.ต้น
๕.๒.๑ เสื้อ
		
- เสื้อสีขาว ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินไป
		
- เสื้อแบบคอพับในตัว ลึกพอสวมหัวได้สะดวก ปกขนาด ๑๐ เซนติเมตร
		
- ขอบแขนที่พับกว้าง ๓ เซนติเมตร
		
- แขนยาวเพียงข้อศอก ปลายแขนจีบเล็กน้อย
		
- ความยาวของตัวเสื้อยาวจากขอบกระโปรงลงมาข้างล่าง ๑๕ เซนติเมตร
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เดียวกับอักษร

- ชายเสื้อด้านขวาติดกระเป๋า ๑ ใบ
- ขนาดของตัวเสื้อพอเหมาะไม่รัดเอว หรือหลวมเกินไป
- สวมเสื้อทับในทุกครั้งที่สวมเครื่องแบบ
- เหนืออกด้านขวาปักรูปดาวแสดงระดับชั้น ด้านล่างปัก ป.ก. ด้ายซ้ายระดับ		

ป.ก. ให้ปักชื่อ-สกุล ขนาด ๐.๘ เซนติเมตร ด้วยไหมสีน�้ำเงิน
๕.๒.๒ โบว์ (คอซอง)
		
- ต้องเป็นสีเดียวกับกระโปรง ขนาดของโบว์พอเหมาะ ไม่ใหญ่ หรือเล็กเกินไปและ
ผูกโบว์พอเหมาะไม่ต�่ำเกินไป
๕.๒.๓ กระโปรง
		
- สีกรมท่า ผ้าโทเร มีกระเป๋าข้าง ๑ ใบ ตามแนวตะเข็บด้านขวาไม่ใช้ซบิ หรือกระดุม
		
- ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบข้างละ ๓ จีบ แต่ละจีบกว้าง ๑ นิ้ว
หันจีบออกด้านนอก
		
- ความยาวของกระโปรงนั้นต้องให้ชายกระโปรงคลุมเลยเข่าลงมา ๑ นิ้ว
		
- ขอบกระโปรงต้องไม่ต�่ำกว่าสะดือ ความกว้างของกระโปรงไม่เกิน ๒ นิ้ว
		
- กระโปรงบานพอประมาณ ไม่แคบ
๕.๒.๔ รองเท้า-ถุงเท้า
		
- รองเท้าหนังหุ้มส้น สีด�ำ หุ้มปลายหัวมน มีสายรัดหลังรองเท้า ไม่มีลวดลาย
		
- ถุงเท้าสีขาว ไม่มลี วดลาย ใส่ถงุ เท้าไนล่อนยาวพับปลายขอบกว้าง ๒ นิว้ เหนือตาตุม่
๕.๒.๕ ทรงผม
		
- ให้ไว้ยาวเสมอกันไม่เกินต้นคอ แสกผมด้านข้าง แสกซ้ายหรือขวา หรือแสกกลางตามถนัด
		
- ห้ามซอยผม ห้ามหวีปดั เสย ยกหน้า ห้ามไว้ผมม้าหรือผมทรงอืน่ ๆ ทีไ่ ม่เหมาะสม
กับสภาพนักเรียน ไม่ตกแต่งด้วยเครื่องประดับ เช่น กิ๊บลวดลายต่างๆ
๕.๒.๖ กระเป๋าและแว่นตา เช่นเดียวกับนักเรียนชาย
๕.๓ เครื่องแบบนักเรียนหญิง ระดับ ม.ปลาย
๕.๓.๑ เสื้อ
		
- เสื้อสีขาว ผ้าเนื้อเกลี้ยง ไม่บางเกินไป
		
- เป็นเสื้อคอเชิ้ต ผ่าอกตลอด
		
- ติดกระดุมกลมแบบขาว ธรรมดา ไม่มีกระดุมที่ปก
		
- แขนเสือ้ ยาวเพียงข้อศอก เหนือขึน้ ไปเล็กน้อยปลายแขนจีบเล็กน้อย เวลาสวมชาย
เสือ้ อยู่ในกระโปรง มองเห็นเข็มขัด
		
- สวมเสื้อทับในทุกครั้งที่แต่งเครื่องแบบนักเรียน
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- เหนืออกด้านขวาปักสัญลักษณ์โรงเรียน เหนืออักษร ป.ก. ด้านซ้ายระดับเดียวกับ
อักษร ป.ก. ให้ปักชื่อ-สกุล ขนาด ๐.๘ เซนติเมตร ด้วยไหมสีน�้ำเงิน
		
- ปกเสื้อด้านซ้ายปักดาว แสดงระดับชั้น ด้วยไหมสีน�้ำเงิน ขนาด ๐.๘ เซนติเมตร
๕.๓.๒ กระโปรง รองเท้า ถุงเท้า
		
- เหมือนกับนักเรียนหญิง ระดับ ม.ต้น
๕.๓.๓ เข็มขัด
		
- เข็มขัดหนังสีด�ำ ขนาดกว้าง ๒.๕-๔ เซนติเมตร
		
- หัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัดสีด�ำ มีปลอกหนังสีด�ำ ขนาด ๑.๕ เซนติเมตร
		
- ให้คาดเข็มขัดทับกระโปรง ไม่ดงึ เสือ้ มาปิดเข็มขัดหรือคาดแบบหลวมๆหย่อนหรือต�ำ่ ลงมา
		
- ไม่มีลวดลายใดๆ
๕.๓.๔ ทรงผม
		
- ให้ไว้สั้นเหมือน ม.ต้น หรือ
		
- ให้ไว้ยาวเสมอกัน แต่ตอ้ งรวบมัดด้วยยางสีดำ� และผูกด้วยริบบิน้ ผ้าสีดำ� ขนาดกว้าง ๑ นิว้
เท่านั้น และวัดจากปกเสื้อยาวได้ไม่เกิน ๓ นิ้ว (ไม่อนุญาตให้ถักผมเปียทุกรูปแบบ)
		
- ห้ามซอยผมหรือย้อมผม และใส่สิ่งแปลกปลอมใดๆโดยเด็ดขาด
๕.๓.๕ กระเป๋าและแว่นตา เช่นเดียวกับนักเรียนชาย
หมายเหตุ นักเรียนทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
- ห้ามไว้เล็บ ทาเล็บ
- ห้ามแต่งตัว เขียนคิ้ว เขียนตา ทาปาก หรือทาหน้าด้วยแป้งสีต่างๆ
- ห้ามใส่ตา่ งหู สร้อยคอ แหวน ก�ำไลข้อมือ ทีต่ ดิ เสือ้ และเครือ่ งประดับทุกชนิดไม่วา่ จะท�ำด้วย
เงิน นาก ทอง หรือวัสดุใดๆทุกชนิด
- แขวนพระเครื่อง หรือสิ่งที่เคารพนับถือ ให้สวมด้วยสร้อยที่มีความยาวตายตัว ไม่ให้เห็น
องค์พระหรือสิ่งที่เคารพนับถือ
๕.๔ เครื่องหมายโรงเรียน
๕.๔.๑ ชื่อย่อโรงเรียน
- ปักตามลักษณะ และขนาดตัวอักษรที่โรงเรียนก�ำหนดไว้ ด้วยไหมสีน�้ำเงินแก่
- ปักด้านขวาของเสื้อต�่ำจากไหล่ประมาณ ๑๒-๑๓ เซนติเมตร
๕.๔.๒ ลักษณะของระดับชั้น
- นักเรียน ม.ต้น ปักดาวสีน�้ำเงิน แสดงระดับชั้นเหนืออักษร ป.ก.
- นักเรียน ม.ปลาย ต้องปักสัญลักษณ์ของโรงเรียนด้วยไหมสี ด�ำ-แดง ตามแบบติดเหนืออักษร ป.ก.
- ปักสัญลักษณ์รูปดาวด้วยไหมสีน�้ำเงิน ที่ปกเสื้อด้านซ้าย ๐.๘ เซนติเมตร เพื่อแสดงระดับชั้น
๕.๔.๓ ชื่อ- สกุลของนักเรียน
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- ปักด้วยไหมสีนำ�้ เงิน ขนาด ๐.๘ เซนติเมตร ทีอ่ กด้านซ้ายระดับเดียวกับอักษร ป.ก.
๖. เครื่องแบบอื่นนอกเหนือจากเครื่องแบบนักเรียน
๖.๑ เครื่องแบบพลศึกษา
		
- นักเรียนแต่งเครื่องแบบพลศึกษา ให้เรียบร้อยในชุดที่โรงเรียนก�ำหนด
		
- แต่งเครื่องแบบพลศึกษาในวันที่มีชั่วโมงพลศึกษามาโรงเรียนเท่านั้น
		
- เสื้อพลศึกษาแบบโปโลสีแดงเลือดหมูปกสีด�ำ
		
- อกด้านขวาของเสื้อต้องปัก ชื่อ-สกุล ด้วยไหมสีขาว ต�่ำจากไหล่ประมาณ
๑๒ - ๑๓ เซนติเมตร และปักเครือ่ งหมายรูปดาว ขนาด ๐.๘ เซนติเมตร แสดงระดับชัน้ ทีป่ ลายปกเสือ้ ด้านซ้าย
		
- รองเท้าผ้าใบสีขาว ไม่มลี วดลาย หรือราคาแพง นักเรียนชายให้ใส่รองเท้านักเรียนปกติ
๖.๒ เครือ่ งแบบของกิจกรรมต่าง ๆ (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร)
		
- แต่งเครื่องแบบตามกิจกรรมให้เรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบของการแต่ง
กายของกิจกรรมนั้น ๆ
๖.๓ เครื่องแบบนักเรียนอุตสาหกรรมและศิลปหัตถกรรม
		
- แต่งเครื่องแบบเมื่อถึงชั่วโมงเรียน หรือฝึกปฏิบัติในโรงฝึกเท่านั้น
๗. นักเรียนทีฝ่ า่ ฝืนระเบียบนี้ ฝ่ายปกครองจะยึดของทีผ่ ดิ ระเบียบนัน้ ไว้ และแจ้งให้ผปู้ กครองทราบ
ให้ผป้ ู กครองมาติดต่อรับคืนภายใน ๗ วัน หากไม่มารับภายในเวลาที่ก�ำหนด ฝ่ายปกครองจะไม่รับผิด
ชอบในการสูญหาย
ประกาศ ณ วันที่

๑

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายนพรัตน์ จัน่ เพ็ชร์)
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนปากเกร็ด
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เครื่อ งแต่ งกายนักเรีย นชาย ม.ต้น
ผมทรงนักเรียนตัดสั้นเกรียนติดหนังศีรษะ โดยรอบ
ศีรษะและด้านบน ผมหน้าบนยาวไม่เกิน ๔ เซนติเมตร
ไม่ใส่นำ�้ มันใส่ผมหรือเจล ไม่ทำ� สีผม (หรือไว้รองทรงสูง
ด้านหน้ายาวไม่เกิน ๔ เซนติเมตร เหมือน ม.ปลาย)
เสือ้ คอเชิต้ ผ้าขาวเนือ้ เรียบ ไม่มลี วดลาย ไม่บาง ไม่รดั
หรือใหญ่เกินไป ผ่าหน้าและมีสาบกว้าง ๓ เซนติเมตร
มีกระเป๋า ๑ ใบ ที่อกข้างซ้าย เหนือกระเป๋าปัก
ชือ่ -สกุล ขนาด ๐.๘ เซนติเมตร(ปักตัวทึบ) ด้วยไหม
สีน�้ำเงิน
ปักเครือ่ งหมายบอกระดับเป็นรูปดาว อักษรย่อ ป.ก.
ด้วยไหมสีน�้ำเงิน
ชายเสื้อไว้ในกางเกง ริมเสื้อไม่น�ำมาปิดทับเข็มขัด
เข็มขัดหนังสีดำ� กว้าง ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัดโลหะสีเงิน
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
กางเกงสีด�ำเนื้อเรียบ มีจีบด้านหน้าด้านละ ๒ จีบ
มี หู ที่ ข อบกว้ า ง ๑ เซนติ เ มตร จ� ำ นวน ๖-๗ หู
มีกระเป๋าข้างละ ๑ ใบ ไม่มีกระเป๋าหลัง ยาวเหนือ
กึง่ กลางเข่าไม่เกิน ๕ เซนติเมตร เวลาสวมให้ความกว้าง
ของปลายขา ห่าง ๘-๑๐ เซนติเมตร
ถุงเท้าสีขาวเกลีย้ งลอนเล็ก ไม่มลี วดลาย ไม่บางเกินไป
และไม่ใช่ชนิดลูกฟูก วัดจากพื้นสูง ๘-๙ นิ้ว
รองเท้าผ้าใบสีด�ำ ชนิดผูกเชือก หุ้มส้น ขอบสีด�ำ
ไม่มีลวดลาย
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เครื่อ งแต่ ง กายนักเรีย นหญิง ม.ต้น
ทรงผมนักเรียนให้ตดั สัน้ เสมอต้นคอ ถ้าไว้ยาวให้รวบ
มัดให้เรียบร้อย วัดจากปกเสื้อไม่ไว้ผมม้า(ไม่ถักเปีย
ทุกรูปแบบ) ไม่ใส่นำ�้ มันหรือเจลหรือย้อมสีผม ความยาว
ผมเสมอกัน
เสือ้ ผ้าขาวเนียนเนือ้ เรียบ ไม่บาง ไม่มลี วดลาย แบบคอปก
กะลาสี เสื้อปกด้านหลัง กว้าง ๑๐-๑๒ เซนติเมตร
แขนเสื้อจีบปลายด้านละ ๓ จีบ ไม่พองมากเกินไป
ตัวเสือ้ ไม่คบั หรือใหญ่เกินไป แขนเสือ้ ยาวเหนือศอก
ประมาณ ๕ เซนติเมตร
ปั ก เครื่ อ งหมายบอกระดับ เป็น รูป ดาว อัก ษรย่อ
ป.ก. ปัก ชื่อ-สกุล ขนาด ๐.๘ เซนติเมตร (ตัวทึบ)
ด้วยไหมสีน�้ำเงิน
โบว์ (คอซอง) ต้องเป็นสีเดียวกับกระโปรง ขนาดของ
โบว์พอเหมาะ ไม่ใหญ่ หรือเล็กเกินไป
เล็บตัดสั้นไม่ทาเล็บ
กระโปรงผ้าสีนำ�้ เงิน หรือกรมท่า เนือ้ เกลีย้ ง ไม่มลี วดลาย
จีบด้านหน้าข้างละ ๓ จีบ โดยจีบออกตรงกลาง
๘-๑๐ เซนติ เ มตร เกล็ ด ยาว ๖-๑๐ เซนติ เ มตร
ปลายกระโปรงบานพอเหมาะยาวคลุมเข่า
ถุงเท้าสีขาว ไม่บาง ไม่เป็นแบบลูกฟูกพับเหนือข้อเท้า
๕ เซนติเมตร
รองเท้านักเรียนหุม้ ส้นด�ำ ส้นสูงไม่เกิน ๓ เซนติเมตร
มีสายรัดหลังเท้า
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เครื่อ งแต่ งกายนักเรีย นชาย ม.ปลาย
ผมทรงนักเรียน ด้านหน้ายาวไม่เกิน ๔ เซนติเมตร
ไว้รองทรงสูง (ทรงอเมริกนั ) ไม่ใส่นำ�้ มันใส่ผมหรือเจล
ห้ามท�ำสีผม ไม่ไว้หนวด ไม่ไว้เครา
คอปกแบบเชิ้ต เสื้อสีขาว เนื้อผ้าเรียบ ไม่มีลวดลาย
ไม่บางหรือหนาเกินไป ไม่รดั รูป หรือตัวใหญ่ ผ่าข้างหน้า
และมีสาบกว้าง ๔ เซนติเมตร มีกระเป๋า ๑ ใบ ทีอ่ ก
ข้างซ้าย ริมเสื้อไม่น�ำมาปักทับเข็มขัดชายเสื้อไว้ใน
กางเกงตลอดเวลา
ปักสัญลักษณ์โรงเรียน ปักอักษรย่อ ป.ก. ด้วยไหม
สีน�้ำเงิน
ปักสัญลักษณ์ รูปดาวสีนำ�้ เงิน แสดงระดับชัน้ ขนาด
๐.๘ เซนติเมตร
ปัก ชือ่ -สกุล ขนาด ๐.๘ เซนติเมตร (ตัวทึบ) ด้วยไหม
สีน�้ำเงิน
เข็มขัดหนังสีด�ำ กว้าง ๔ เซนติเมตร ไม่มีลวดลาย
ชนิดหัวกลัด หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน รูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
กางเกงสีดำ� เนือ้ เรียบ ทีข่ อบติดหู กว้าง ๑ เซนติเมตร
จ�ำนวน ๗-๘ หู มีจบี ด้านหน้า ด้านละ ๒ จีบ มีกระเป๋า
ด้านข้าง ข้างละ ๑ ใบ ไม่มีกระเป๋าหลัง ขาสั้นเพียง
เหนือเข่า ๕ เซนติเมตร เวลาสวมให้ความกว้างของ
ปลายขาห่าง ๑๐ เซนติเมตร
ถุงเท้าสีขาวเกลี้ยงลอนเล็ก ไม่มีลวดลาย ไม่บาง
และไม่ใช่ชนิดลูกฟูก วัดจากพื้นสูง ๘-๙ นิ้ว
รองเท้าผ้าใบสีด�ำ ไม่มีลวดลาย ชนิดผูกเชือกหุ้มส้น
ขอบสีด�ำ
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เครื่อ งแต่ งกายนักเรีย นหญิง ม.ปลาย
ทรงผมนักเรียนให้ตัดสั้นเสมอต้นคอ ถ้าไว้ยาวให้
รวบมัดให้เรียบร้อย วัดจากปกเสือ้ ไม่ไว้ผมม้า(ไม่ถกั เปีย
ทุ ก รู ป แบบ) ไม่ ใ ส่ น�้ ำ มั น หรื อ เจลหรื อ ย้ อ มสี ผ ม
ความยาวผมเสมอกัน
ปักสัญลักษณ์ของโรงเรียน ปักอักษรย่อ ป.ก. ด้วยไหม
สีน�้ำเงิน
ปักสัญลักษณ์รูปดาวสีน�้ำเงิน แสดงระดับชั้น ขนาด
๐.๘ เซนติเมตร
ปักชื่อสกุล ขนาด ๐.๘ เซนติเมตร ตัวทึบ ด้วยไหม
สีน�้ำเงิน
เสือ้ คอเชิต้ ผ่าอก สาบตลบเข้าข้างในกว้าง ๓ เซนติเมตร
แขนเสื้ อ ยาวเหนื อ ศอก ประมาณ ๔ เซนติ เ มตร
ปลายแขนจีบเล็กน้อย ตัดเสื้อพอดีตัว สอดชายเสื้อ
ไว้ในกระโปรง ริมเสื้อไม่น�ำมาปิดทับเข็มขัด		
หั ว เข็ ม ขั ด รู ป สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า ใช้ ห นั ง สี ด� ำ กว้ า ง
๓-๔ เซนติเมตร
กระโปรงยาวคลุมเข่าหรือกึง่ กลางหัวเข่าลงมาประมาณ
๕ เซนติ เ มตร สี ก รมท่ า ผ้ า เกลี้ ย ง ไม่ มี ล วดลาย
ตรงกลางกว้างพอประมาณ ตีเกล็ดยาว ๘-๑๒ เซนติเมตร
มีจีบพับออกข้างละ ๓ จีบ
ถุงเท้าสีขาวเกลีย้ ง ไม่มลี วดลาย พับปลายตลบลงมา
กว้าง ๔-๘ เซนติเมตร
รองเท้าหุ้มส้นนักเรียนสีด�ำหัวมน มีสายรัดหลังเท้า
ส้นสูงไม่เกิน ๓ เซนติเมตร
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ทรงผมนัก เรียนชาย-หญิง
ชาย นักเรียนชายให้ไว้ผมสั้นเกรียน หรือ รองทรงสูงเท่านั้น
หญิง นักเรียนหญิงให้ไว้ผมสัน้ หรือยาวประบ่าเท่านัน้ แล้วรวบผมมัดด้วยหนังยางสีดำ�
และโบว์สดี ำ� ให้เรียบร้อย (ไม่ถกั ผมเปียทุกรูปแบบ) และห้ามใช้โบว์สำ� เร็จรูป

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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เครื่องแบบชุดพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

• ปักชื่อ-สกุล ที่อกเสื้อด้านขวา (ตรงข้ามกับกระเป๋าเสื้อ) ด้าวไหมสีขาว
• ปักรูปดาวแสดงระดับชัน้ ขนาด ๐.๘ เซนติเมตร ทีป่ กเสือ้ ด้านซ้าย ด้วยไหมสีขาว โดย
* ม.๔ ปัก
* ม.๕ ปัก
* ม.๖ ปัก
รูปแบบการปักดาวแสดงระดับชัน้ ปักด้วยไหมสีขาว เท่านัน้
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เครื่องแบบการแต่งกายชุดลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด
ลูกเสือ

เนตรนารี
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ยุวกาชาด

การปั กเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ป.ก.
อกเสือ้ ด้านขวา ปักตัวอักษร ป.ก. และ สัญลักษณ์ดาวตามระดับชัน้ โดยปักเรียงตามต�ำแหน่ง
ดังนี้

ม.๑
ม.๒
ม.๓
อกเสือ้ ด้านซ้าย ปัก ชือ่ -สกุล
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การปั กเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อกเสือ้ ด้านขวา - ปักตัวอักษร ป.ก. และสัญลักษณ์โรงเรียนปากเกร็ด
อกเสือ้ ด้านซ้าย - ปักชือ่ -สกุล
อกเสือ้ ด้านซ้าย - ปักรูปดาวแสดงระดับชัน้ ขนาด ๐.๘ เซนติเมตร ด้วยไหมสีนำ�้ เงิน โดย

ม.๔ ปัก
ม.๕ ปัก
ม.๖ ปัก
รูปแบบการปักดาวแสดงระดับชัน้ ปักด้วยไหมสีนำ�้ เงิน เท่านัน้
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ระเบียบโรงเรียนปากเกร็ด

ว่าด้วยระเบียบการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๑
เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านความประพฤติของนักเรียนให้เป็นผู้มีความประพฤติดี
มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี มีคุณค่าทางสังคมและประเทศชาติ
ระเบียบโรงเรียนปากเกร็ดว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบโรงเรียนปากเกร็ด จึงได้จดั วางระเบียบว่าด้วยการตัด
คะแนนความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบข้อบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้“รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน”
หมายถึง รองผู้อ�ำนวยการที่ท�ำหน้าที่บริหารกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน
		
“ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน”
หมายถึง ผูช้ ว่ ยรองผูอ้ ำ� นวยการทีท่ ำ� หน้าทีช่ ว่ ยรองผูอ้ ำ� นวยการบริหารงานกลุม่ การบริหารกิจการนักเรียน
		
“หัวหน้าระดับชั้น”
หมายถึง ครูที่ท�ำหน้าที่ระดับชั้นเรียน
		
“ครูที่ปรึกษา”
หมายถึง ครูที่ท�ำหน้าที่ควบคุม ดูแลความประพฤติของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน
		
“นักเรียน”
หมายถึง นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ดทุกคนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
		
“ผู้ปกครอง”
หมายถึง บิดา-มารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึง่ เป็นผูใ้ ช้อำ� นาจปกครอง และหมายรวมถึงบุคคลทีน่ กั เรียน
อยู่ด้วยเป็นประจ�ำหรือนักเรียนอยู่รับใช้การงาน
		
“คณะกรรมการกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน”
หมายถึง คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
ข้อ ๔ อ�ำนาจสั่งตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน
		
(๑) ครูทปี่ รึกษาในสถานศึกษา มีอำ� นาจสัง่ ตัดคะแนนความประพฤตินกั เรียนแต่ละ
คน ตามที่ก�ำหนดความผิดในรายการตัดคะแนนและให้สะสมได้ ไม่เกิน ๕๐ คะแนน
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ในกรณีที่ท�ำความผิดในรายการตัดคะแนนตั้งแต่ 5 คะแนนขึ้นไป ให้ครูที่ปรึกษา
รายงานเพือ่ ได้รบั ความเห็นชอบจากหัวหน้าระดับชัน้ ของนักเรียน และรองผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ การบริหาร
กิจการนักเรียนตามล�ำดับ
		
(๒) หัวหน้าระดับชัน้ และรองผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ การบริหารกิจการนักเรียนมีอำ� นาจ
สั่งตัดสินคะแนนความประพฤตินักเรียนโดยรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้
อ�ำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด
		
(๓) นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติคนละ ๑๐๐ คะแนน
		
(๔) นักเรียนที่ประพฤติหรือกระท�ำความผิดที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ในระเบียบ
โรงเรียน
ปากเกร็ดว่าด้วยแนวการปฏิบัติของนักเรียน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้นับเป็นความผิดต่อเนื่องตลอดช่วง
นั้น
ข้อ ๕ การลงโทษด้วยการตัดคะแนนความประพฤติแก่นักเรียน ให้ผู้ลงโทษบันทึกเป็น
หลักฐานแล้วแจ้งให้นักเรียนผู้ปกครองทราบทุกครั้ง
ข้อ ๖ ให้ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนปากเกร็ดเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้
มีอ�ำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายนพรัตน์ จัน่ เพ็ชร์)
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนปากเกร็ด
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มาตรการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรีย น
ด้วยโรงเรียนปากเกร็ด ได้ปรับปรุงว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน โดยได้แบ่งกลุ่มความผิดออกเป็น ๖ กลุ่ม ดังนี้
๑. กลุ่มพฤติกรรมที่ ๑ ตัดคะแนน ๓ คะแนน
๑.๑ มาไม่ทันแถวเคารพธงชาติ
๑.๒ หนีการเข้าแถวเคารพธงชาติ
๑.๓ ขาดเรียนเกิน ๓ วัน โดยไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนรับทราบ
๑.๔ หลีกเลี่ยงการไม่มารายงานตัวเมื่อกระท�ำความผิด
๑.๕ ผู้ปกครองไม่มาพบตามค�ำเชิญของโรงเรียนเมื่อรับทราบ
๑.๖ หนีชั่วโมงเรียนบางชั่วโมง/โฮมรูม/การเข้าประชุม
๑.๗ ได้รับแจ้งจากครูประจ�ำชั้น/ครูที่ปรึกษา/ว่าไม่ตั้งใจเรียน
๑.๘ มั่วสุม หรือ ก่อความเดือดร้อนร�ำคาญให้กับบุคคลอื่น
๑.๙ ไม่น�ำสมุดหนังสือแบบเรียนกลับบ้าน
๑.๑๐ น�ำเครื่องเล่นเกมส์/ของเล่นที่เห็นว่าเป็นอันตรายมาโรงเรียน
๑.๑๑ แต่ ง กายผิ ด ระเบี ย บของทางโรงเรี ย น เช่ น ถุ ง เท้ า ผิ ด ระเบี ย บ
ใส่เครือ่ งประดับ นักเรียนหญิงไม่สวมใส่เสือ้ บังทรง ทรงผมผิดระเบียบ
โบว์ผิดระเบียบ คอนแทคเลนส์ที่มีลวดลาย
๑.๑๒ รับ ซื้อ ขาย สิ่งของบริเวณที่โรงเรียนไม่อนุญาต
๑.๑๓ ใช้โทรศัพท์ในเวลาเรียน
๑.๑๔ ใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
๑.๑๕ ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบตั ติ ามประกาศของทางโรงเรียน เช่น การใช้ลฟิ ท์ครู
๑.๑๖ ก่อความสกปรก/ไม่ทงิ้ ขยะในทีร่ องรับทีโ่ รงเรียนจัดไว้ให้/ไม่เก็บภาชนะ
ใส่อาหาร/น�ำอาหารหรือน�ำ้ ทีไ่ ม่ใช่นำ�้ เปล่าขึน้ บนอาคารเรียน/ใส่รองเท้า
ในห้องเรียนที่ไม่อนุญาตให้ใส่เข้าไป/ขีดเขียนโต๊ะ เก้าอี้ ฝาผนัง
๑.๑๗ น�ำเครื่องแบบที่ไม่ใช่ของตนเองมาสวมใส่
๒. กลุ่มพฤติกรรมที่ ๒ ตัดคะแนน ๕ คะแนน
๒.๑ หนีโรงเรียน/มาโรงเรียนแต่ไม่เข้าเรียน
๒.๒ แสดงกิริยาวาจาไม่เหมาะสมทั้งในและนอกโรงเรียน
๒.๓ ไม่แจ้งเอกสารทุกประเภทของโรงเรียนให้ผปู้ กครองทราบ/ให้ขอ้ มูลเท็จ
กับทางโรงเรียน
๒.๔ ออกนอกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
๒.๕ น�ำรถยนต์/จักรยานยนต์เข้ามาในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
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๓.

๔.

๕.

๖.

๒.๖ มีสื่อลามกอนาจาร
๒.๗ แต่งเครื่องแบบนักเรียนไม่ถูกต้องกับเพศของตนเอง
กลุ่มพฤติกรรมที่ ๓ ตัดคะแนน ๑๐ คะแนน
๓.๑ สูบบุหรี่/มีไว้ในครอบครอง/จ�ำหน่าย จ่าย แจก
๓.๒ เล่นการพนันทุกชนิด
๓.๓ เล่นลิฟท์กอ่ ให้เกิดปัญหาหรือความเสียหาย/ท�ำให้เกิดความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินราชการ
๓.๔ กลัน่ แกล้ง รังแก บีบบังคับ ขูเ่ ข็ญ หรือกระท�ำอืน่ ใดทัง้ โดยวาจาหรือ
กระท�ำการอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
กลุ่มพฤติกรรมที่ ๔ ตัดคะแนน ๑๕ คะแนน
๔.๑ ทะเลาะวิวาท/ท�ำร้ายร่างกาย
๔.๒ พกพาอาวุธทั้งในและนอกโรงเรียน
๔.๓ ยุยงให้เกิดความแตกแยก แตกความสามัคคีในหมู่คณะ
๔.๔ ทุจริตในการสอบ
๔.๕ มี/ใช้วัตถุระเบิด เช่น ประทัด
๔.๖ เข้าไปในสถานที่ต้องห้ามตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เช่น
ร้านเกมส์
๔.๗ สูบบุหรี/่ มีไว้ในครอบครอง/จ�ำหน่าย จ่าย แจก ตัง้ แต่ครัง้ ที่ ๒ ขึน้ ไป
๔.๘ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทั้งภายในและนอกโรงเรียน
๔.๙ เล่นการพนันทุกชนิด ตั้งแต่ครั้งที่ ๒ ขึ้นไป
๔.๑๐ กลั่นแกล้ง ท�ำลายทรัพย์สินของผู้อื่นให้เกิดความเสียหาย
๔.๑๑ ลักขโมย/ขู่กรรโชกทรัพย์ของผู้อื่นที่มิใช่ของตนเอง
๔.๑๒ มีพฤติกรรมส่อไปในทางชู้สาวทั้งในและนอกโรงเรียน
๔.๑๓ แสดงกิริยาก้าวร้าวต่อครูและบุคลากรของโรงเรียน
กลุ่มพฤติกรรมที่ ๕ ตัดคะแนน ๓๐ คะแนน
๕.๑ พกพาอาวุธทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ตั้งแต่ครั้งที่ ๒ ขึ้นไป
๕.๒ มี/ใช้วัตถุระเบิด เช่น ประทัด ตั้งแต่ครั้งที่ ๒ ขึ้นไป
๕.๓ มี/เสพ/จ�ำหน่าย จ่าย แจกสารเสพติดผิดกฎหมายทุกประเภท
๕.๔ ใช้อาวุธท�ำร้ายร่างกายผู้อื่น
กลุ่มความผิดอื่นๆ
๖.๑ ความผิดที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับของโรงเรียนให้อยู่ใน
ดุลยพินจิ ของคณะกรรมการกลุม่ การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียน
หรือผู้บริหารสถานศึกษา
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คู ่ มื อ นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง ครู โรงเรี ย นปากเกร็ ด

ประจ� ำ ปี การศึ กษา ๒๕๖๑

ขัน้ ตอนการด�ำเนิน การลงโทษ
๑. ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนน ครบ ๑๐ คะแนน ต้องเชิญผู้ปกครองของนักเรียนรับทราบ
และบ�ำเพ็ญประโยชน์
๒. ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนน ครบ ๓๐ คะแนน ต้องเชิญผู้ปกครองของนักเรียนรับทราบ
และท�ำทัณฑ์บนกับทางโรงเรียน
๓. ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนน ครบ ๕๐ คะแนน ต้องเชิญผู้ปกครองของนักเรียนรับทราบ
และควรสัง่ พักการเรียนครัง้ ที่ ๑ (เข้าค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรม โดยผูป้ กครองยินดีรบั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ)
๔. ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนน ครบ ๗๐ คะแนน ต้องเชิญผู้ปกครองของนักเรียนรับทราบ
และเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา
๕. ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนน ครบ ๘๐-๑๐๐ คะแนน ภายใน ๑ ปีการศึกษา ควรหาสถานที่
ใหม่ให้นักเรียน
๖. การพิจารณาการลงโทษของคณะกรรมการกลุม่ การบริหารกิจการนักเรียนให้ถอื เป็นทีส่ นิ้ สุด

การลดหย่ อ นโทษ
เมือ่ นักเรียนคนใดเคยถูกตัดคะแนนความประพฤติแล้ว แต่ได้แก้ไขปรับปรุงด้านความประพฤติ
ของตนดีขึ้นจนเป็นที่ประจักษ์แก่ครู และชุมชน ทางโรงเรียนจะลดหย่อนโทษให้นักเรียนคนนั้น
โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
๑. การลดหย่อนโทษทีไ่ ด้เคยกระท�ำความผิดไม่รา้ ยแรง ในระยะเวลา ๖ เดือน หากนักเรียน
ไม่กระท�ำผิดในลักษณะเดิมอีกให้ลดหย่อนโทษโดยการลดคะแนนความประพฤติทถี่ กู ตัดเฉพาะ
เรือ่ งนัน้ ๆ ลดลงครึง่ หนึง่ ของคะแนนความผิดเรือ่ งนัน้ ๆ ถ้าภายใน ๑๒ เดือน (อีก ๖ เดือน ต่อมา
หลังจากลดหย่อนโทษไปแล้ว) หากนักเรียนไม่กระท�ำความผิดในลักษณะเดิมอีกให้ลดหย่อนโทษ
การลดคะแนนความประพฤติที่เหลืออีกจากการลดครั้งแรกของเรื่องนั้นๆ จนหมด
๒. การลดหย่อนโทษทีไ่ ด้เคยกระท�ำความผิดร้ายแรง ภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน หากนักเรียน
ไม่กระท�ำความผิดในลักษณะเดิมอีก ให้ลดหย่อนโทษโดยการลดคะแนนความประพฤติที่ถูกตัด
เฉพาะเรื่องนั้นๆ ลดครึ่งหนึ่งของคะแนนความผิดเรื่องนั้นๆ ถ้าภายใน ๒๔ เดือน (อีก ๑๒ เดือน
ต่อมาหลังจากลดหย่อนโทษไปแล้ว) หากนักเรียนไม่กระท�ำความผิดในลักษณะเดิมอีกให้ลดหย่อนโทษ
การลดคะแนนความประพฤติที่เหลือจากการลดครั้งแรกของเรื่องนั้นๆ จนหมด
๓. ให้นกั เรียนเป็นผูย้ นื่ ค�ำร้องขอลดหย่อนโทษ โดยมีครูทปี่ รึกษาเป็นผูร้ บั รอง เสนอกรรมการ
กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน หัวหน้าระดับ เพื่อเสนอตามขั้นตอนต่อไป
กรณีเป็นการลดหย่อนโทษคณะกรรมการกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน เป็นคณะ
กรรมการพิจารณา
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ห้องน�้ำ ห้องน�้ำ ลิฟท์
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ชั้น ๑

ชั้น ๒

ห้องส�ำนักงานการนักเรียน

ห้องคณะกรรมการนักเรียน
ลานว่าง
ลานว่าง

ธนาคาร

อากาศ

ห้องปกครอง

ลานว่าง

Lab เคมี

๗๔๑
๕/๒

๗๕๑

ห้องสมุดวิทย์

บันได ลานว่าง

บันได

ห้องน�้ำ ห้องน�้ำ ลิฟท์

หลังเวที

บันได ทางเดิน

ห้องน�้ำ ห้องน�้ำ ลิฟท์

ชั้น ๔

ชั้น ๓

บันได

ห้องน�้ำ ห้องน�้ำ ลิฟท์

๗๖๑
๔/๒

ชั้น ๕

บันได

ห้องน�้ำ ห้องน�้ำ ลิฟท์

๗๗๑
๖/๑๑

ชั้น ๖

บันได

ห้องน�้ำ ห้องน�้ำ ลิฟท์

ชั้น ๗
๗๕๓

๗๖๓

ห้องพักครู

ว่าง

๗๒๕
๕/๘
๗๒๒
๔/๘

๗๒๑
๔/๗

ห้องสมุด

๗๒๓
๔/๙

๗๒๔
๕/๗

ศิษย์เก่า

Lab ฟิสิกส์

๗๔๕
๖/๔

๗๕๕

Lab ชีววิทยา

๑๒๐๘ ๗๖๖
๑/๘ ๔/๖

๗๗๔
๖/๗

เก็บของ เก็บของ เก็บของ เก็บของ

๗๔๔

Lab ชีววิทยา

๗๕๔

Lab ห้องพิเศษ

๗๖๔
๕/๑

๗๗๓
๔/๑๑

ห้องประชุมใหญ่

๗๔๓

เก็บสาร

๗๒๐
๕/๙

ห้อง ๑๐๐ ปี

๗๔๒

Lab เคมี

ห้องพักครูวิทย์ เก็บของ

๗๕๒

๗๖๒
๔/๔

๗๗๒
๕/๑๑

ห้อง Eric

บันได

บันได

บันได

บันได

ลิฟท์

ลิฟท์

ลิฟท์

ลิฟท์

ลิฟท์

ลิฟท์

ลิฟท์
ลานว่าง

บันได

อากาศ

บันได

ลานว่าง

ทางเดิน บันได

Lab ฟิสิกส์

๗๕๗
๕/๓
๗๔๗
๕/๔

๗๖๘
๕/๖

๗๗๖
๖/๙

ห้องพักครูต่างประเทศ

ศูนย์ภาษาไทย

๗๔๖

เก็บของ

๗๕๖
๕/๑

๗๖๗
๕/๕

๗๗๕
๖/๘

ร้านค้า
สวัสดิการ บันได

Lab chi บันได

๑๒๐๑

ห้องพัก บันได
ครูไทย

๑๓๐๑

๑๔๐๑

พิมพ์ดีด บันได
ไทย

ผังห้อ งเรียน ม.1-ม.6

๓/๘
๓/๗

๓/๙
๓/๘

๓/๑๐
๓/๑๑ ๓/๑๑
๓/๑๒ ๓/๑๒
๓/๙ ๓/๑๐

๒๔๐๔ ๒๔๐๓ ๒๔๐๒ ๒๔๐๑
๒๔๐๘ ๒๔๐๗-๒๔๐๖ ๒๔๐๕
๓/๓ ๓/๒ ๓/๑ บันได
๖/๓
๔/๓ ห้องน�ำ้ บันได ๓/๔
ห้องจริยธรรม
ห้องน�้ำ

๒๓๐๔ ๒๓๐๓ ๒๓๐๒ ๒๓๐๑
๒/๔ ๒/๓ ๒/๒ ๒/๑

ห้องโสตทัศนศึกษา

๓๓๑

๒๒๑

ห้องสารานุกรม

สนามหน้าอาคารเรียน

ห้องน�ำ้

ร้านน�ำ้ บันได

ห้องสืบค้นข้อมูล
ทางการศึกษา

โรงอาหารโรงอาหาร

ห้องน�้ำ

ร้าน ห้ห้อองน�ง ้ำ ห้อห้งน�
อง้ำ ห้อง
สวัสดิการ คหกรรม
หญิง อาหาร
หญิง อาหาร

บันได

๑๒๐๖ ๑๒๐๖
๑๒๑๑ ๑๒๑๑
๑๒๑๒ ๑๒๑๒
๑๒๐๗ ๑๒๐๗
๑๒๐๘ ๑๒๐๘
๑๒๐๙ ๑๒๐๙
๑๒๑๐ ๑๒๑๐
๑๒๐๔
๑๒๐๕ ๑๒๐๕
๑/๖ ๑/๖
๑/๑๑ ๑/๑๑
๑/๑๒ ๑/๑๒
๑/๗ ๑/๗
๑/๘ ๑/๘
๑/๙ ๑/๑๐
๔/๑๐
๑/๙ ๑/๑๐
๑/๕ ๑/๕

๒๓๐๘
ห้องสมุด ๒๓๐๗ ๒๓๐๖ ๒๓๐๕ ห้องน�ำ้ บันได
คณิต MCL ๑ MCL ๒ ๖/๒

๑๓๐๘ ๑๓๐๘
๑๓๐๕ ๑๓๐๕
๑๓๐๖ ๑๓๐๖
๑๓๑๑ ๑๓๑๑
๑๓๑๐ ๑๓๑๐
๑๓๑๒ ๑๓๑๒
๑๓๐๗ ๑๓๐๗
๑๓๐๙ ๑๓๐๙
๑๓๐๔
๒/๘ ๒/๘
๒/๕ ๒/๕
๒/๖ ๒/๖
๒/๑๑ ๒/๑๑
๒/๑๒ ๒/๑๒
๒/๗ ๒/๗
๒/๙ ๒/๑๐
๕/๑๐
๒/๙ ๒/๑๐

๒๔๐๙
ห้องพักครู
สังคม
๒๓๐๙
ห้องพักครู
คณิต

๓/๖
๓/๗

ห้องเกียรติประวัติ บันได
โรงเรียน

ห้องคอม

๓/๕
๓/๖

ห้องน�้ำ

ห้องคอม

ห้องเรียนสีเขียว
๖/๑

๓/๕
๖/๑๐

บันได ๒๒๐๔ ๒๒๐๓ ๒๒๐๒ ๒๒๐๑ บันได
๑/๑
๑/๔ ๑/๓ ๑/๒

ห้องคอม

ห้อง ทางเดิน
สวนฯ ทะลุตกึ

๖/๑๐
พาณิช
๑๓๐๓
๑๓๐๔
ห้องสมุด
๕/๑๐
ภาษาไทย
๑๒๐๓
ศูนย์ ห้ศูอนงพัย์ก ๑๒๐๔
ห้องพัก
ครูจีนน ๔/๑๐
ครูจีน
ภาษาจีน ภาษาจี
พาณิช

ห้อง
สมาคม
กีฬา

ห้อง
เกษตร

๑๓๐๓
๑๒๐๑ ๑๓๐๒
องสมุด
ห้องพักครู ห้๖/๖
ภาษาไทย ภาษาไทย
๑๒๐๒ ๑๒๐๒
๑๒๐๓

๕/๑๐

บันได

๑๔๐๑ ๑๔๐๒
๑๔๐๓ ๑๔๐๓ ๑๔๐๔
๑๔๐๙ ๑๔๐๙
๑๔๑๐ ๑๔๑๐
๑๔๑๑ ๑๔๑๑
๑๔๑๒ ๑๔๑๒
๑๔๐๕ ๑๔๐๕
๑๔๐๘ ๑๔๐๘
๑๔๐๖ ๑๔๐๖
๑๔๐๗ ๑๔๐๗
องสมุด
๖/๑๐ ห้องสมุด ห้๑๔๐๔

บันได

บันได

บันได
ห้องพิพิธภัณฑ์

ส�ำนักงาน
ผู้อ�ำนวยการ

๓๓๕
๑/๑๔

๓๒๒ ๓๒๓ ห้อง ห้อง ห้องรอง บันได
๓/๑๓ ๒/๑๔ การเงิน พัสดุ บุคคล

ห้องพิพิธภัณฑ์

๓๓๒ ๓๓๓ ๓๓๔
๖/๕ ๓/๑๓ ๑/๑๓

ห้อง ห้อง ห้องแผน ห้องเก่ง ห้องรอง บันได
ประชุม ธุรการ
สร้างได้ วิชาการ
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แผนผัง ที่ ตงั้ โรงเรีย นปากเกร็ด
๙

๑๐

๘

๔

๕

๖

๒
๑

๗

๑๒

๓
๑๑

๑) อาคาร ๑					
๓) อาคาร ๓
๕) อาคารอเนกประสงค์
๗) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา
- อุทยานการเรียนรู ล้ พชัย-ปทุมมาศ แก่นรัตนะ
๙) อาคารเรียนกึง่ ถาวร				
๑๑) เรือนประชาสัมพันธ์
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๒)
๔)
๖)
๘)

อาคาร ๒
อาคาร ๔
อาคารศูนย์กฬี า
อาคาร ๘

๑๐) สระว่ายน�ำ้
๑๒) ลูว่ งิ่ และสนามฟุตบอล

ภาคผนวก
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ค�ำสั่งโรงเรียนปากเกร็ด
ที่ ๓๒ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ำคู่มือนักเรียน ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ด้วยโรงเรียนปากเกร็ดได้จดั ท�ำคูม่ อื นักเรียน ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ชัดเจน ถูกต้อง และด�ำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตัง้ คณะกรรมการด�ำเนิน
การจัดท�ำคูม่ อื นักเรียน ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอ�ำนวยการ
๑.๑ นายนพรัตน์		
จัน่ เพ็ชร์			
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายชวัลวัฒน์		
ถิรไชยพิบลู 			
กรรมการ
๑.๓ นายวิชยั 		
นาคสิงห์			
กรรมการ
๑.๔ นางดาราณีย		
์
กิตติวทิ ยากุล		
กรรมการ
๑.๕ นายภิรมย์		
ชุม่ ชาติ			
กรรมการและเลขานุการ
		
หน้าที่ ให้คำ� ปรึกษา ก�ำหนดนโยบายการจัดท�ำคูม่ อื นักเรียน
๒. คณะกรรมการด�ำเนินงาน
๒.๑ นายภิรมย์		
ชุม่ ชาติ			
ประธานกรรมการ
๒.๒ นายวิทยา		
ศรีศาสตรา			
กรรมการ
๒.๓ นางเฉลิมศรี 		
จักษุพา			
กรรมการ
๒.๔ นางเถาวัลย์		
โกเม			
กรรมการ
๒.๕ นางชืน่ จิต		
โฉมอุดม			
กรรมการ
๒.๖ นางสาววนิดา 		
อยูย่ นื 			
กรรมการ
๒.๗ นางสาวขวัญเรือน
ทองประดิษฐ์		
กรรมการ
๒.๘ นางสมอุรา		
ทองรุง่ โรจน์		
กรรมการ
๒.๙ นายดิฐธิเดช		
แจ้งคต			
กรรมการ
๒.๑๐ นางจตุพร		
ปุกจิ 			
กรรมการ
๒.๑๑ นางสาวลัญจกร		
ศรีทองมาศ			
กรรมการ
๒.๑๒ ว่าทีร่ อ้ ยตรี เฉลิมพล
แหวนทอง			
กรรมการ
๒.๑๓ นายญาณุสทิ ธิ์ 		
ภูหนองโอง			
กรรมการ
๒.๑๔ นางสาวสุดารัตน์
ฤทธิน์ ชุ 			
กรรมการ
๒.๑๕ นายประสาน		
ปิน่ นิล			
กรรมการ
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๒.๑๖
๒.๑๗
๒.๑๘
๒.๑๙
๒.๒๐
๒.๒๑
๒.๒๒

นายนิพล		
นายพีรภัทร		
นางจันทร์ฉาย		
นางสาวอารีย์
นางมาลัย		
นายวสันต์ 		
นางอุทยั วรรณ

โตพูล		
ฉัตรสุวรรณ
วัฒนจรัส
ทองเมืองหลวง
สังวาลย์วงศ์
ศักดาศักดิ		
์
โพธิศ์ รี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

หน้าที่ รวบรวมข้อมูลและด�ำเนินการจัดท�ำหนังสือคูม่ อื นักเรียนให้แล้วเสร็จเป็นรูปเล่ม เพือ่ ให้
นักเรียนและผูป้ กครองได้ประโยชน์จากคูม่ อื นักเรียนทันเวลาทีก่ ำ� หนด
ขอให้ผทู้ ไี่ ด้รบั แต่งตัง้ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ และเสียสละเพือ่ ให้บงั เกิดผลดีตอ่ นักเรียน
และราชการต่อไป
สัง่ ณ วันที่

๒๙

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายนพรัตน์ จัน่ เพ็ชร์)
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนปากเกร็ด
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เพลงมาร์ชปฏิญญาปากเกร็ด
					เนื้อร้อง ท�ำนอง อ.สง่า มุขมณี
					ขับร้อง		อ.เฉลิม สายสร้าง
							อ.อ�ำนาจ ภมะราภา
							อ.กมลลักษณ์ เทพนรรัตน์

ปากเกร็ดหนึ่งในสถาบันศึกษา มั่นในจรรยาสามัคคีเป็นใหญ่
รักเรียนรักยิ่งเหนือสิ่งอื่นใด มีน�้ำใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูล
ปากเกร็ดรุ่งเรืองสมค�ำเล่าลือ สัจจะยึดถือศีลธรรมค�้ำจุน
รักดีเรียนเด่นใจเกื้อการุนย์ เพิ่มพูนด้วยมีระเบียบวินัย
เลือดด�ำแดงของเราแรงจัด ยึดเอาความสัตย์ไว้เป็นเช่นหลักชัย
กตัญญรู้คุณยิ่งใหญ่ คือหัวใจปากเกร็ดแหล่งการศึกษา
ปากเกร็ดแกร่งกล้าเหมือนดังเหล็กไหล ชาติศาสน์กษัตริย์ไทย รักดั่งชีวา
เทิดครูแม่พ่อผู้ก่อกายมา นี่คือปฏิญญาของปากเกร็ดเรา

เพลงมาร์ชดำ�แดง
					บทประพันธ์
อ.เฉลิม สายสร้าง
					เรียบเรียงเสียงประสาน พ.ต.ท.ทีฆา โพธิเวส
							 อ.จรัส วงค์ชนะ

ธงด�ำแดงสะบัดโบกพริ้วปลิวนภา สวยเป็นสง่าเมื่อเวลาถูกลมพัดไกว
ปากเกร็ดชื่อนี้ใครย่อมรู้ดีแสนเกรียงไกร และมีน�้ำใจต่างก็รักสามัคคี
เวลาเรียนเราก็เพียรในวิชา หาความก้าวหน้าให้สดใสจิตใจเสรี
ช่วยกันคิดและท�ำล้วนความดี เปี่ยมล้นซึ่งไมตรีดั่งน้องพี่ร่วมมารดาเดียวกัน
เด่นเป็นศักดิ์ศรีนนทบุรีแห่งนี้สถาบันดั่งสวรรค์วิมานตระการตรึงตรา
ปากเกร็ดก้องฟ้าใจแสนงาม ครูนักเรียนกระเดื่องนามงามวิไล
เชิญร่วมพลังให้ปากเกร็ดเราสถาวร ชื่อเสียงลือกระฉ่อนทั่วฟากฟ้าแผ่นดินแสนไกล
เกียรติและนามแห่งเราเขาแซ่ซอ้ งแสนภูมใิ จ ทัว่ ฟ้าทัว่ แดนไทยต่างอวยชัย ไชโย ไชโย
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