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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการวางแนวทางการบริหารจัดการ ยึดหลัก “MBO” บริหารจัดการตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ใช้หลัก “TQM” ให้ทุกคนในองค์กรมีสวนร่วม (ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา ร่วมรับผิดชอบ 
โปร่งใส) พัฒนาคนด้วยหลักปรัชญา  เน้นการจัดการเรียนการสอน ภาษาไทย จีน อังกฤษ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มี
การสร้างคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด ถือเป็นแผนระยะยาวที่สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางพัฒนา
นักเรียน สู่อนาคตท่ียั่งยืน  
 

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  “ สื่อภาษาจีน ” 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา “ วิถีจีน และเศรษฐกิจพอเพียง ” 
 

จุดเน้น 
ภาษาไทย – ภาษาจีน – ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ –เทคโนโลยี 

 

ปรัชญาการศึกษา  5  ประการ 
จริยธรรม : รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีระเบียบ มีวินัย เคารพกฎ   
    กติกา มีความกตัญญูกตเวที เมตตากรุณา และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่   
ปัญญา  : ให้การศึกษา สอนทั้งความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตนให้กับ 
                       ผู้เรียน ไม่ใช่สอนให้ท่องจ าแต่ต ารา หนังสือ สอนให้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ คิดสร้างสรรค์ มีปัญญา  

  กล้าคิด  กล้าท า 
สุขลักษณะ : มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี  
สปิริต  : มีน้ าใจ รู้จักท างานเป็นทีม รับฟังความเห็นผู้อ่ืน รู้แพ้ รู้ชนะ  รู้อภัย รู้จักแยกแยะส่วนตน 

            และส่วนรวม  
สุนทรียศาสตร์  : ส่งเสริมความสามารถรอบด้าน ทั้งศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา  
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ขับเคลื่อนโดย  การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 5 ขั้นตอน    
1) ตั้งค าถาม 
2) แสวงหาสารสนเทศ  
3) สร้างองค์ความรู้   
4) สื่อสารและน าเสนอ   
5) ตอบแทนสังคม  

คุณลักษณะผู้สอน ผู้เรียน 
1. คนดี หมายถึง รู้หน้าที่ มีจริยธรรม  คุณธรรม และจิตอาสา 
2. คนเก่ง หมายถึง มีปัญญา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  
3. รู้รักสามัคคี หมายถึง มีสปิริต มีมารยาท ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง แยกแยะระหว่างส่วนตนกับส่วนรวม 

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  
4. รู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง รู้ตัวตน รู้จักประเมินตน มีหลักปรัชญา สู่ความก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน 

อย่างมีความสุข 

วิสัยทัศน ์
บริหารจัดการ  การศึกษาอย่างมีคุณภาพ  บ่มเพาะผู้เรียน ให้เพียบพร้อมด้วย จริยธรรม  ปัญญา สุขลักษณะ

สปิริต  สุนทรียศาสตร์  มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สร้างสรรค์นวัตกรรม  ให้ผู้เรียนทุก
คนเป็นคนดี คนเก่ง อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 

 

วัตถุประสงค์ 
1. จัดการศึกษาให้โรงเรียนมีคุณภาพสู่ระดับสากล ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  เน้น ภาษาไทย  ภาษาจีน 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี   มีทักษะด้านสุนทรียศาสตร์ เพ่ือให้เป็นทางเลือกของผู้ปกครอง  
2. ปลูกฝังการเป็นผู้น า ผู้ตาม  เป็นคนดี คนเก่ง  ของสังคม 
3. สร้างจิตส านึกให้นักเรียนและศิษย์เก่าที่จบจากโรงเรียนนี้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนที่แท้จริง 

 

พันธกิจ 
บ่มเพาะ ฝึกฝน จัดกิจกรรมแข่งขันพัฒนาทักษะด้านต่างๆให้ผู้เรียน โดยยึดหลัก ความยุติธรรมเหมาะสมกับอายุ 

ระดับความสามารถ มีความปลอดภัย  ผู้แพ้ต้องไม่เสียใจ ไม่ท้อแท้ ไม่ผิดหวัง และ ผู้ชนะไม่เย่อหยิ่ งทะนงตนหรือเห็นแก่
ตัว มีจิตใจเข้มแข็ง พร้อมเผชิญกับความกดดันและอุปสรรคปัญหา ทั้งในและนอกโรงเรียน  ให้เป็นคนดีของสังคม  ต้อง
พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ ตามหลักปรัชญา  5 ประการ อย่างเท่าเทียมกัน    
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 เป้าหมาย    
1. บริหารจัดการ หลักสูตรการศึกษา พัฒนาบุคลากรและทีมงานให้มีคุณภาพอย่าง ประหยัด พอเพียง ต่อเนื่องและ

ยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน  
2. ใช้หลักการ ร่วมคิด ร่วมท า โปร่งใส สร้างโมเดล และคู่มือปฏิบัติงานของไทยหัว โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3. ผู้เรียนมีทักษะความสามารถการใช้ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารอย่างเชี่ยวชาญ  
4. ผู้เรียนใช้หลักคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุมีผล เพ่ือสร้างองค์

ความรู้ได้ตลอดชีวิต  
5. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม  
6. ผู้เรียนมีสุนทรียศาสตร์ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ สุขศึกษา และกีฬา ตามความถนัดและสนใจ  
7. ผู้เรียน มีภาวะ ผู้น า ผู้ตาม เป็นคนดี รู้หน้าที่ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย เป็นคนเก่ง แยกแยะ ผิดถูก ชั่วดี อยู่ร่วมกับ

สังคมอย่างมีความสุข  
8. ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่ามีจิตส านึก รัก กตัญญู ต่อโรงเรียน และครูอาจารย์ น าความรู้ ความสามารถ มาพัฒนา

โรงเรียน  
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การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

เด็กปฐมวัย เป็นช่วงส าคัญที่สุดของชีวิต เนื่องจากสมองของเด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างรวดเร็ว 
เด็กจะสามารถรับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว หากมีการจัดบรรยากาศที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเกิดการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ 

รูปแบบการเรียนการสอนเป็นการวางรากฐานการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงให้นักเรียนได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
ต่างๆ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านต่างๆ โดยการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 การ
เคลื่อนไหวร่างกาย เรียนรู้จากเรื่องที่ง่ายไปสู่เรื่องที่ยากมากขึ้นตามความสามารถและความสนใจของนักเรียน ตลอดจนมี
การส่งเสริมและบ่มเพาะตามหลักปรัชญา 5 ประการ เพ่ือเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน ภายใต้การดูแลและเอาใจใส่ของ
ครูประจ าชั้น 

นักเรียนในชั้นปฐมวัยต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับคุณครู เพ่ือนๆ และสภาพแวดล้อมใหม่ๆในโรงเรียน โดย
เน้นฝึกทักษะการใช้ชีวิต การท าสิ่งต่างๆด้วยตนเอง เช่น การกินอาหาร  การสวมรองเท้า การเก็บของ ฯลฯ 
 
 1. การจัดการเรียนการสอน 

ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  อย่างมีคุณภาพและ
ต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้อย่างมีความสุข เหมาะสมตามวัย  มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของโรงเรียน ให้เป็นเด็กดี มีวินัย  รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  มีทักษะในการใช้ภาษาไทย จีน อังกฤษ 
คณิตศาสตร์เทคโนโลยีในการสื่อสาร  มีสุนทรียศาสตร์ ตามความสามารถ  ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล  
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ฝึกทักษะกระบวนการคิด  ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง   โดยเรียนรู้ผ่าน  6   กิจกรรมหลักดังนี้ 
1) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
2) กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
3) กิจกรรมกลางแจ้ง 
4) กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
5) กิจกรรมเสรีหรือเล่นตามมุม 
6) เกมการศึกษา 

1) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ฝึกทักษะกระบวนการคิด เน้นการเรียนการสอนที่เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ ซึ่งจะ
ฝึกให้เด็กได้มีโอกาสฟัง พูด สังเกต คิด และปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน โดยจัดในลักษณะ
ต่างๆ เช่น สนทนา นิทาน สาธิต ทดลอง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประกอบอาหาร (Cooking) เชิญวิทยากรทั้งภายในและ
ภายนอกร่วมกิจกรรมกับเด็ก ฯลฯ  
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  2) กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย อย่างอิสระตาม
จังหวะ โดยส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงหรือค าสั่ง ส่งเสริมด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
จังหวะ และดนตรีที่ใช้ประกอบ เช่น เสียงตบมือ เสียงเพลง เสียงเคาะไม้  ร ามะนา กลอง ฯลฯ 

3)  กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และการท างานประสานสัมพันธ์กัน ทั้งการเล่น
เครื่องเล่นสนาม เล่นทราย เล่นน้ า  เล่นเกมและ การละเล่น  การเล่นกลางแจ้งนี้เป็นการตอบสนองความต้องการตาม
ธรรมชาติของเด็กช่วยให้เด็กมีร่างกายแข็งแรง อารมณ์จิตใจเบิกบาน  ร่าเริง สนุกสนานเล่นและท า กิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
ปฏิบัติตามกฎ กติกา  ที่ง่ายๆ  

4)  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเด็กให้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ โดยใช้ศิลปะหรือวิธีการต่างๆ     เช่น การวาดภาพระบายสี พิมพ์ภาพ ปั้น ฉีก ตัดปะ การประดิษฐ์คิดค้นสิ่ง
แปลกใหม่ ให้เด็กได้มีโอกาสเลือกท าตาม ความสนใจ  

5)  กิจกรรมเสรี /การเล่นตามมุม เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามมุมเล่นที่จัดไว้ภายในห้องเรียน 
เช่น มุมบล็อก มุมบทบาทสมมุติ มุมวิทยาศาสตร์ หรือมุมธรรมชาติ มุมหนังสือ เป็นต้น มุมต่างๆ เหล่านี้เด็กมีโอกาสเลือก
เล่นได้อย่างเสรี  

6 )   เ ก ม ก า ร ศึ ก ษ า  เ ก ม ก า ร เ ล่ น ที่ ช่ ว ย พั ฒ น า ด้ า น ส ติ ปั ญ ญ า ก า ร คิ ด ข อ ง เ ด็ ก  ช่ ว ย พั ฒ น า 
กล้ามเนื้อเล็ก ประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา มีกฎเกณฑ์กติกาง่ายๆ เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้  
เกมการศึกษาช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต คิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสี รูปร่าง จ านวน ประเภทและ
ความสัมพันธ์เกี่ยวกับพ้ืนที่ระยะ  

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ)  
*เตรียมอนุบาล- ปฐมวัยปีที่  1  ฝึกทักษะทางด้านฟังและพูดสื่อสาร  
*ปฐมวัยปีที่  2-3 ฝึกทักษะทางด้าน ฟัง พูด อ่านและเขียน โดยครูเจ้าของภาษา 

 ทักษะคอมพิวเตอร์  
ในระดับปฐมวัยปีที่  3  มีทักษะและความรู้พ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน เรียนรู้โปรแกรม Paint 
 กิจกรรมว่ายน ้า 

 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 เพ่ือฝึกให้เด็กรักการออกก าลังกาย ได้ใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย  
สุนทรียศาสตร์ 

ทุกระดับชั้นได้เรียนรู้ 
ด้านศิลปะ ฝึกทักษะให้เด็กได้คิดสร้างสรรค์  จินตนาการ  ทั้งการวาดภาพ พับ ฉีก สร้างผลงาน  
ตามความคิดของตนเอง 
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  ด้านดนตรี  ฝึกเรียนรู้ตัวโน้ต เล่นเมโลเดียน สนุกกับการร้องเพลงไทย จีน อังกฤษ 
  ด้านนาฏศิลป์ สนุกกับการเรียนระบ าจีนและร าไทย 
   ด้านกีฬา ฝึกการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่าง  ๆของร่างกายและฝึกการเล่นตามกติกา ข้อตกลง 
 กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต  

จัดกิจกรรมเบบี้แคร์  ฝึกทักษะทางด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษในวันจันทร์ - วันศุกร์  
วันเสาร์  จัดกิจกรรมทางด้านดนตรี คีย์บอร์ด นาฏศิลป์ไทย  ว่ายน้ าและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เด็กใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
กิจกรรมเสริมทักษะ ระดับชั นปฐมวัยปีที่  3 เพ่ือปูพื้นฐานการเรียนระดับประถมศึกษา 
 เรียนรู้ภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน พยัญชนะ สระ ค าและประโยค อย่างง่าย 
 เรียนรู้คณิตศาสตร์ ฝึกทักษะนับตัวเลขไทยและอารบิค วัน เดือน ปี การเปรียบเทียบตัวเลข 
 เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะการคิดค้นหาค าตอบด้วยตนเอง การสังเกต การทดลอง 
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ตารางกิจกรรมประจ้าวัน 

เวลา การเรียนรู ้ หมายเหตุ 

07.30 - 08.20 น. รับเด็กเป็นรายบุคคล  

08.30 - 09.00 น. 
พิธีการหน้าเสาธง(เคารพธงชาติ สวดมนต์ เสริมทักษะภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ เต้นประกอบเพลง) 

 

09.00 - 09.10 น. เข้าห้องน้ า ล้างมือ อาหารเสริม (นม)  
09.10 - 09.30 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์  
09.30 - 09.50 น. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  
09.50 - 10.10 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  
10.10 - 10.30 น. กิจกรรมกลางแจ้ง   
10.30 - 11.00 น. เข้าห้องน้ า ล้างมือ รับประทานอาหารกลาง  
11.00 - 13.00 น. แปรงฟัน ล้างหน้า นอนผักผ่อน  
13.00 - 13.20 น. เข้าห้องน้ า รับประทานอาหารว่าง  
13.20 - 14.40 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ)  
14.40 - 15.00 น. เกมการศึกษา กิจกรรมเสรี (เล่นตามมุม)  
15.00 น. เตรียมตัวกลับบ้าน  

 * หมายเหตุ –กิจกรรมภาษาจีน อังกฤษ เรียนตามตารางเรียน 

กิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะชีวิต 

พัฒนาทักษะชีวิตวันจันทร์-วนัศุกร์  เวลา 15.00  น. -17.00  น.  และวันเสาร์  09.00 – 11.00  น.   
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ตารางเรียนรู้เสริมทักษะชีวิต 

กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ 
เวลา 

15.00 – 
17.00 

เวลา 
15.00 – 
17.00 

เวลา  
15.00 – 
17.00 

เวลา   
15.00 – 
17.00 

เวลา  
15.00 – 
17.00 

เวลา 
09.00 –
11.00 

เบบี แคร์ 

เตรียม
อนุบาล – 
ปฐมวัยปีที่  

3 

เตรียม
อนุบาล – 
ปฐมวัยปีที่  

3 

เตรียม
อนุบาล – 
ปฐมวัยปีที่  

3 

เตรียม
อนุบาล – 
ปฐมวัยปีที่  

3 

เตรียม
อนุบาล – 
ปฐมวัยปีที่  

3 

- 

ภาษาอังกฤษ 
ปฐมวัยปีที่  

2 - 3 
ปฐมวัยปีที่  

2 - 3 
- - - - 

ภาษาจีน - - 
ปฐมวัยปีที่  

2 - 3 
ปฐมวัยปีที่   

2 - 3 
- - 

นาฏศิลป์
(ไทย) 

- - - - - 
ปฐมวัยปีที่  

2 - 3 
ดนตรี 

(คีย์บอร์ด) 
- - - - - 

ปฐมวัยปีที่   
3 

ศิลปะ - - - - - 
ปฐมวัยปีที่   

1-3 

ว่ายน ้า 
- - - - 

- 
ปฐมวัยปีที่  

1-3 
 

ด้านบริการของโรงเรียน 

1. การบริการ WI-FI ตลอด 24 ชั่วโมง 

2. มีระบบกล้องวงจรปิด CCTV และ WEBCAMERA  ออนไลน์ทุกห้อง 

3. มีห้องสมุดที่ทันสมัย 

4. มีการใช้คีย์การ์ด ทุกจุดที่บริการ 

5. มีโรงอาหารที่ได้รับมาตรฐานและถูกหลักโภชนาการ 
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6. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 

7. มีเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลดูแลนักเรียน 

8. มีแม่บ้านดูแลความสะอาดตลอดเวลา 

9. มีพ้ืนที่งานจัดกิจกรรมอย่างเพียงพอ 

10. มีสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์ท่ีได้รับมาตรฐาน 

11. มีห้องน้ า-ห้องส้วมที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน 

12. มีพ้ืนที่อ านวยความสะดวก การจราจรทั้งรับ-ส่ง 

ประเมินพัฒนาการ 

          ประเมินพัฒนาการนักเรียนทุกด้าน โดยการเก็บข้อมูลของนักเรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย  ดังนี้ 
1.   การสังเกต จดบันทึกพฤติกรรมประจ าวันของนักเรียนพร้อมรายงานส่งผู้ปกครองเป็นรายวัน   
2.   การสัมภาษณ์ สนทนากับนักเรียนและผู้ปกครอง  
3.   พบปะผู้ปกครอง แสดงความคิดเห็นระหว่างครูและผู้ปกครอง  
4.  รายงานผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบถึงพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของนักเรียนเป็น รายวัน รายเดือน 
รายภาคและรายปี   
5. สอดแทรกกิจกรรมพัฒนาทักษะหลักเพ่ือการเรียนรู้ ทั้ง ภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
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นักเรียนชาย 

เสื อ   เสื้อเชิ้ตสีม่วงอ่อนคอบัว  ปักอักษรย่อของ

โรงเรียน ภ.ท.บนหน้าอกด้านขวา ด้วยไหมสี

แดง  และใต้อักษรย่อ ภ.ท. ให้ปักชื่อและ

นามสกุล ด้วยไหมสีแดงด้านขวา 

กางเกง  กางเกงขาสั้น  สีกาก ี

ถุงเท้า     ถุงเท้านักเรียนสีขาว 

รองเท้า  รองเท้าหนังสีด า 

ทรงผม   ผมสั้นทรงนักเรียน หรือรองทรง 

เล็บ     ต้องตัดสั้นอยู่เสมอ 

 

นักเรียนหญิง 

       เสื อ   เสื้อเชิ้ตสีม่วงอ่อนคอบัว   ตรงกลาง

ด้านบนของเอ๊ียมกระโปรงปักอักษรย่อ

ของโรงเรียน ภ.ท. ด้วยไหมสีแดง  และ

ใต้อักษรย่อ  ภ.ท. ให้ปักชื่อและนามสกลุ  

ด้วยไหมสีแดงด้านขวา 

       กระโปรง กระโปรงเอ๊ียม สีกากี 

       ถุงเท้า    ถุงเท้านักเรียนสีขาว   

       รองเท้า รองเท้าหนังสีด า 

       ทรงผม  ผมสั้นหรือผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อย  

       เล็บ    ต้องตัดสั้นอยู่เสมอ   

 

2. การแต่งกาย 

1) ระดับชั นเตรียมอนุบาล – ปฐมวัยปีที่ 3 
     การแต่งกายชุดนักเรียน      
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เสื อ   เสื้อโปโลสีขาว  ตามแบบของโรงเรียน  ให้ปักชื่อและ

นามสกุล  ด้วยไหมสีแดง ด้านขวา 

กางเกง  ขาสั้นสีม่วง   

ถุงเท้า    ถุงเท้านักเรียนสีขาว   

รองเท้า  รองเท้าสีขาว 

 

2) การแต่งกายชุดพลศึกษา ทุกวันอังคาร 

 

3) การแต่งกายชุดสุนทรยี์ ทุกวันศุกร ์

เสื อ    เสื้อโปโลคอจีนสีขาว  ตามแบบของโรงเรียน    

 ให้ปักชื่อและนามสกุล  ด้วยไหมสีแดง ด้านขวา 

กางเกง  ขาสั้นสีม่วง   

ถุงเท้า   ถุงเท้านักเรียนสีขาว   

รองเท้า  รองเท้าสีขาว 

ผ้าพันคอ ตามคณะ  (ใส่ทุกวันศุกร์) 
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3. การส่ง – รับ นักเรียน 

1) การส่งนักเรียนตอนเช้า 
1. กรณีไม่จอดรถ  ให้ส่งนักเรียนที่ชานชาลา 2 โดยมีครูเวรประจ าวันเป็นผู้รับเด็ก 
2. กรณีจอดรถ นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ให้ส่งนักเรียนได้ที่อาคารสมาพันธ์เชื้อสายจีน  
(หน้าห้องพยาบาลประถม) 
  ปฐมวัยปีที่ 1/1- 2/4 ได้ท่ีครูเวรประจ าจุดประตูพ่อค้า  

    ปฐมวัยปีที่ 2/5 - 3 /7  ได้ที่ครูเวรประจ าจุดประตูนายเหมือง 
    หาก ต้องการรับทราบข้อมูล ข่าวสารต่างๆ หรือพบครูประจ าชั้น ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์   

3. นักเรียนเดินไปห้องเรียนโดยมีครูเป็นผู้ดูแล 
4. ก่อนเข้าห้องเรียนนักเรียนเก็บสัมภาระของตนเองตามสัญลักษณ์ที่ครูก าหนด 
5. นักเรียนเข้าห้องเรียน 
6. นักเรียนเล่นของเล่นตามมุมภายในห้องเรียน 
 

2) การรับนักเรียนหลังเลิกเรียน  
1. ระดบัเตรียมอนุบาล   เวลา 15.00 น. – 15.30 น. 

     1.1 ผู้ปกครองรอรับนักเรียน อาคารสมาพันธ์เชื้อสายจีน (หน้าห้องพยาบาลประถม) 
     1.2 แจ้งชื่อและห้อง กับครูเวรประจ าวัน 
     1.3 ผู้ปกครองสแกนคิวอาร์โค๊ดผ่านแอพพลิเคชั่น (Application )เวลากลับทุกครั้ง 
   1.4 กรณรีับนักเรียนหลังเวลา 15.30 น.ให้ติดต่อกับครูเวรประจ าวัน  

  2. ปฐมวัยปีที่ 1/1 – 1/6 เวลา 15.00 น. – 15.30 น. 
   2.1 ผู้ปกครองรอรับนักเรียนที่บริเวณห้องเรียนรู้ปฐมวัย 
   2.2 แจ้งชื่อและห้องกับครูเวรประจ าวัน 
   2.3 ผู้ปกครองสแกนคิวอาร์โค๊ดผ่านแอพพลิเคชั่น (Application ) เวลากลับทุกครั้ง 
   2.4  กรณีรับนักเรียนหลังเวลา 15.30 น. ให้ติดต่อกับครูเวรประจ าวัน 

3.ปฐมวัยปีที่ 2 /1 -2/4     เวลา 15.00 น. – 15.30 น.         
      3.1 ผู้ปกครองรอรับนักเรียนที่ประตูพ่อค้า  
     3.2 แจ้งชื่อและห้อง กับครูเวรประจ าวัน 
     3.3 ผู้ปกครองสแกนคิวอาร์โค๊ดผ่านแอพพลิเคชั่น (Application )เวลากลับทุกครั้ง 
   3.4 กรณีรับนักเรียนหลังเวลา 15.30 น. ให้ติดต่อกับครูเวรประจ าวัน 
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4. ปฐมวัยปีที่ 2 /5 -3/7     เวลา 15.00 น. – 15.30 น.         
      4.1 ผู้ปกครองรอรับนักเรียนที่ประตูนายเหมือง  
     4.2 แจ้งชื่อและห้อง ที่กับครูเวรประจ าวัน 
     4.3 ผู้ปกครองสแกนคิวอาร์โค๊ดผ่านแอพพลิเคชั่น (Application) เวลากลับทุกครั้ง 
   4.4 กรณีรับนักเรียนหลังเวลา 15.30 น. ให้ติดต่อกับครูเวรประจ าวัน 

4. พิธีการหน้าสาธง 

1. เวลา 08.20 น. ครูเวรประจ าวันเปิดเพลง ครูสุ่นปิ่น(เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติ/แบบอย่าง/ความดีของ
ครูสุ่นปิ่น อดีตครูใหญ่ของโรงเรียน) 5 นาที 

 เด็กเก็บของเล่น เข้าท่ีให้เรียบร้อย 

 เด็กปฏิบัติภารกิจส่วนตัว  
2. เวลา 08.25 น. เพลง ค่านิยม 12 ประการ (เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักหน้าที่ของตนเอง การเคารพผู้อ่ืน ปลูกฝังให้

รักชาติ  ศาสนาที่นับถือ พระมหากษัตริย์ ฯลฯ) 5 นาที 

 เด็กเข้าแถวแยกชาย -หญิง หน้าห้องเรียน 
3. เวลา 08.30 น เพลง กระดิ่งโรงเรียน (เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักหน้าที่ของตนเองเมื่อมาโรงเรียนก่อนที่เข้าเรียน 

การเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ ฯลฯ) 5นาที 

 เด็กเดินแถว ลงลานกิจกรรมปฐมวัย (เริ่มจาก ประตูนายเหมือง ปฐมวัยปีที่ 2/5 -ปฐมวัยปีที่ 3/7 และ 
ประตูพ่อค้า ปฐมวัยปีที่ 2/4-ปฐมวัยปีที่ 1/1 ตามล าดับ) 

 เด็กยืนแถวเป็นคณะ โดย หันหน้าไปทางด้านเสาธง โดยเริ่มจากซ้ายมือด้านหน้า เป็นคณะส่องเต็ก คณะ
จุงหัว ด้านหลัง คณะฮ๋ัวบุ๋น และคณะซือซก 

4. ครูเวรประจ าวันปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ 

 นักเรียนชั้น ปฐมวัยปีที่ 3 สลับเปลี่ยนกันเป็นผู้น า วันละ 1 คน 

 นักเรียนชั้น ปฐมวัยปีที่ 2 ชาย หญิง สลับกันเชิญธงชาติ วันละ 2 คน 

 ผู้น านักเรียนน าร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ท่องค าขวัญ ปรัชญาของโรงเรียน 
5. ครูเวรประจ าวันชื่นชมผู้น า และพูดคุย/แนะน า/ตักเตือน/ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร  
6. ครูเวรประจ าวันสนทนาให้ความรู้นักเรียน 

     วันจันทร์           เต๋อ    ( คุณธรรม จริยธรรม) 
     วันอังคาร          จื้อ      (สนใจ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้) 
     วันพุธ               ถี่       (สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี) 
      วันพฤหัสบดี       ฉวิน    (ความมีน้ าใจ ช่วยเหลือผู้อื่น) 
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       วันศุกร์             เหมย    (ด้านสุนทรีย์) 
กิจกรรมเสริม    วันจันทร์     ภาษาจีน 

วันอังคาร     ภาษาอังกฤษ 
    วันพุธ       ภาษาไทย 
                           วันพฤหัสบดี  ภาษาอังกฤษ 

วันศุกร์         ภาษาจีน 
6. ครูเวรประจ าวันกล่าวชื่นชมนักเรียนและบอกให้นักเรียนจัดแถว  
7. ครูประจ าชั้นยืนแถวแต่ละห้องเรียน กล่าวขอบคุณพร้อมกัน 
8. ครูเวรประจ าวัน เปิดเพลง เพลินใจไทยหัว (เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักสถานที่ อาคารเรียน   ที่อยู่ภายในโรงเรียน) 
9. นักเรียนเดินแถวกลับห้องเรียนทีละคณะ   
   

หมายเหตุ ใช้เวลาประมาณ 25-30 นาที 
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การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ระดับประถมศึกษา จัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช  2551 ขั้นพ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระ โดยมีวิชา

ภาษาจีน จุดเน้นของโรงเรียน  จัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร 
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
       จัดการเรียนการสอนเน้นไทย คณิต จีน อังกฤษ ผู้เรียนมีทักษะการอ่านออกเขียนได้สื่อสาร   ผ่านประสบการณ์ฝึก
ผู้เรียนให้เกิดทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ ค านวณ โดยใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา หาเหตุและผลประกอบการ
ตัดสินใจ ปูพ้ืนฐานด้าน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ จากการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอย่างถูกต้อง และสื่อสารผ่านกิจกรรม
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนตลอดจนมีการทดสอบ YCT/HSK วัดระดับภาษาอังกฤษ Oxford English Testing ตาม
มาตรฐาน CEFR 
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
      จัดการสอนที่เน้นไทย คณิต จีน อังกฤษ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการอ่านและเขียนคล่องการติดต่อสื่อสารจาก
สิ่งที่เรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาโดยใช้เหตุและผล เชื่อมโยงไปสู่ทักษะ ทางด้านภาษาจีน 
อังกฤษ เรียนรู้จากทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน ในรูปแบบประโยค บทความ กลอน ค ากล่าวสุนทรพจน์และวัฒนธรรม
จีน พูด เขียน แสดงความคิดเห็นวิเคราะห์จากการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างสมเหตุสมผล ทดสอบวัดความรู้ภาษาจีน 
YCT/ HSK วัดระดับภาษาอังกฤษ Oxford English Testing ตามมาตรฐาน CEFR 
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2.  การแต่งกาย 

การแต่งกายนักเรียนชาย และหญิง  ชั นประถมศึกษาปีที่  1-3 ( ทั่วไป ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสื อ   : เสื้อเชิ้ตสีม่วงอ่อน ปักอักษรย่อของโรงเรียน ภ  .ท .  

และปักชื่อและนามสกุลบนหน้าอกด้านขวาไหมสีแดง   

กางเกง : กางเกงขาสั้นสีกากี   

ถุงเท้า : ถุงเท้านักเรียนสีขาวล้วน  ยาวครึ่งน่อง  ไม่พับ

หรือม้วนขอบ 

รองเท้า : รองเท้าหนังสีด า 

ทรงผม  : ผมสั้นทรงนักเรียน หรือรองทรงสูง 

เล็บ : ตัดสั้นตามริมเนื้อ   
 

เสื อ : เสื้อสีม่วงอ่อน แขนสั้น  คอบัวกลม ปักอักษร

ย่อของโรงเรียน ภ.ท.และปักชื่อและนามสกุล  บนหน้าอก

ด้านขวาไหมสีแดง   

กระโปรง : สีกากี เนื้อผ้าเรียบ ความยาวคลุมเข่า   

ถุงเท้า : ถุงเท้านักเรียนสีขาวล้วนขอบหนา พับข้อ  

รองเท้า : รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า  

ทรงผม : ผมสั้นทรงนักเรียน กรณีไว้ผมยาว ให้ถักเปีย 

 หรือผูกโบรวบสีกรมท่าหรือสีด า  

เล็บ : ตัดสั้นตามริมเนื้อ   
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การแต่งกายนักเรียนชาย และ นักเรียนหญิง  ชั นประถมศึกษาปีที่  4 -6  ( ทั่วไป) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสื อ   : เสื้อเชิ้ตสีม่วงอ่อน   ปักอักษรย่อของโรงเรียน ภ .ท. 

และปักชื่อและนามสกุลบนหน้าอกด้านขวาไหมสีแดง   

กางเกง : กางเกงขาสั้นสีกากี  

เข็มขัด : เข็มขัดหนัง สีด า หัวเข็มขัดเป็นโลหะ  

ถุงเท้า : ถุงเท้านักเรียนสีขาวล้วน  ยาวครึ่งน่อง  ไม่พับหรือ

ม้วนขอบ 

รองเท้า  : รองเท้าหนังสีด า 

ทรงผม  : ผมสั้นทรงนักเรียน หรือรองทรงสูง 

เล็บ   : ตัดสั้นตามริมเนื้อ   
 

เสื อ : เสื้อสีม่วงอ่อน แขนสั้น  คอบัวแหลม  ปักอักษรย่อ

ของโรงเรียน ภ .ท . และปักชื่อและนามสกุล   

บนหน้าอกด้านขวาไหมสีแดง ผูกโบสีกากีที่คอปก   

กระโปรง  : สีกากี  เนื้อผ้าเรียบ ความยาวคลุมเข่า   

ถุงเท้า : ถุงเท้านักเรียนสีขาวล้วนขอบหนา พับข้อ  

รองเท้า : รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า  

ทรงผม : ผมสั้นทรงนักเรียน กรณีไว้ผมยาว ให้ถักเปีย หรือ

ผูกโบรวบสีกรมท่าหรือสีด า  

เล็บ : ตัดสั้นตามริมเนื้อ   
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การแต่งกายชุดนักเรียนชาย และ นักเรียนหญิง MICP ชั นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแต่งกายชุดนักเรียนชาย และ นักเรียนหญิง MICP ชั นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

เสื อ   : เสื้อเชิ้ตสีขาว ริมขอบกระดุมเสื้อ ริมขอบแขนมีลาย 

สก๊อตสีแดง   ปักชื่อ– นามสกุล บนหน้าอกด้านขวา ไหม 

สีแดง  โดยปักชื่อภาษาไทยอยู่ด้านบน  ปักชื่อภาษาจีนอยู่

ด้านล่าง  ปักสัญลักษณ์ ดาวสีเขียวด้านล่างชื่อภาษาจีน เพ่ือ

บ่งบอกระดับชั้น 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ปักดาว 1 ดวง

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ให้ปักดาว 2 ดวง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ให้ปักดาว 3 ดวง 

กางเกง :  กางเกงขาสั้นสีกรมท่า 

เข็มขัด :  สายเข็มขัดเป็นหนัง หรือหนังเทียมสีด า หัวเข็มขัด

เป็นโลหะ 

ถุงเท้า :  ถุงเท้านักเรียนสีขาวล้วนขอบหนา 

รองเท้า :  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า 

ทรงผม :  ผมสั้นทรงนักเรียน หรือรองทรงสูง 

เล็บ :  ตัดสั้นตามริมเนื้อ 
 

เสื อ : เสื้อสีขาว แขนสั้นคอบัวแหลม ริมขอบแขนเสื้อมีลายสก๊อต 

สีแดง ผูกโบสีแดงท่ีคอปกปักชื่อ– นามสกุล บนหน้าอกด้านขวา 

ไหมสีแดง  โดยปักชื่อภาษาไทยอยู่ด้านบน  ปักชื่อภาษาจีน 

อยู่ด้านล่าง     ปักสัญลักษณ์ ดาวสีเขียว ด้านล่างชื่อภาษาจีนเพ่ือ 

บ่งบอกระดับชั้น 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ปักดาว 1 ดวง 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ให้ปักดาว 2 ดวง 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ให้ปักดาว 3 ดวง 

กระโปรง:  กระโปรงสีแดงลายสก๊อต เนื้อผ้าเรียบ มีจีบรอบเอวคลุม

เข่า 

ถุงเท้า :  ถุงเท้านักเรียนสีขาวล้วนขอบหนา  

รองเท้า :  รองเทา้หนังหุ้มส้นสีด า 

ทรงผม :  ผมสั้นทรงนักเรียน กรณีไว้ผมยาว ให้ถักเปีย หรือผูกโบ

รวบสีกรมท่าหรือสีด า 

เล็บ :  ต้องตัดสั้นตามริมเนื้อ 
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เสื อ       : เสื้อเชิ้ตสีขาว ริมขอบกระดุมเสื้อ ริมขอบแขนมีลาย 
สก๊อตสีแดง   ปักชื่อ– นามสกุล บนหน้าอกด้านขวา ไหมสีแดง  
โดยปักชื่อภาษาไทยอยู่ด้านบนปักชื่อภาษาจีนอยู่ด้านล่าง ปักสัญลักษณ์  

ดาวสีแดง ด้านล่างชื่อภาษาจีน เพ่ือบ่งบอกระดับชั้น 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้ปักดาว 1 ดวง 
 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ให้ปักดาว 2 ดวง 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้ปักดาว 3 ดวง 
กางเกง :  กางเกงขาสั้นสีกรมท่า 
เข็มขัด :  สายเข็มขัดเป็นหนัง หรือหนังเทียมสีด า หัวเข็มขัดเป็นโลหะ 
ถุงเท้า :  ถุงเท้านักเรียนสีขาวล้วนขอบหนา 
รองเท้า :  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า  
ทรงผม :  ผมสั้นทรงนักเรียน หรือรองทรงสูง 
เล็บ :  ตัดสั้นตามริมเนื้อ 
 
 

เสื อ  : เสื้อสีขาว แขนสั้นคอบัวแหลม ริมขอบแขนเสื้อ 
มีลายสก๊อตสีแดง ผูกโบสีแดงท่ีคอปก ปักชื่อ– นามสกุล  
บนหน้าอกด้านขวา ไหมสีแดง  โดยปักชื่อภาษาไทยอยู่
ด้านบน ปักชื่อภาษาจีนอยู่ด้านล่าง ปักสัญลักษณ์  
   ดาวสีแดง ด้านล่างชื่อภาษาจีน เพ่ือบ่งบอกระดับชั้น 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้ปักดาว 1 ดวง
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ให้ปักดาว 2 ดวง 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้ปักดาว 3 ดวง 
กระโปรง:  กระโปรงสีแดงลายสก๊อต เนื้อผ้าเรียบ  
มีจีบรอบเอวคลุมเข่า 
เข็มขัด :  สายเข็มขัดเป็นหนัง หรือหนังเทียมสีด า หัวเข็มขัด
เป็นโลหะ 
ถุงเท้า :  ถุงเท้านักเรียนสีขาวล้วนขอบหนา  
รองเท้า :  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า 
ทรงผม :  ผมสั้นทรงนักเรียน กรณีไว้ผมยาว ให้ถักเปีย หรือ
ผูกโบว์รวบสีกรมท่าหรือสีด า 
เล็บ :  ต้องตัดสั้นตามริมเนื้อ 
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การแต่งกายชุดลูกเสือ และ ชุดยุวกาชาด ชั นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสื อ :  เสื้อนักเรียนตามระเบียบชุดนักเรียน ติดป้ายชื่อ
โรงเรียน   ห่างจากตะเข็บไหล่ด้านขวาลงมา 1   เซนติเมตร     
ติดเครื่องหมายลูกเสือส ารองบนกระเป๋าเสื้อ สวมกลัดกระดุมคอ 
และสอดชายเสื้อ ไว้ ในกางเกง 
กางเกง    : กางเกงนักเรียนปกติตามระเบียบชุดนักเรียน 
หมวก   : ทรงกลมที่มีกระบังหมวก สีกรมท่า แนวตะเข็บ

รอยต่อ  
และรอบหมวกทาบด้วยไหมสีเหลือง มีตราหน้าหมวกรูปหน้าเสือ                        

)ได้รับเมื่อสอบผ่านและเข้าพิธีประจ ากองแล้ว(  
ผ้าผูกคอ  : ผ้ารูปสามเหลี่ยม สีขาว ขลิบสีม่วง มีตราลูกเสือ

จังหวัดติด 
อยู่ที่ฐาน  
ถุงเท้า   : ถุงเท้าสีน้ าตาลตามล้วน ยาวครึ่งน่อง ไม่พับหรือม้วน
ขอบ 
รองเท้า  :  รองเท้าหุ้มสีน้ าตาล 
 
 

เสื อ : เสื้อนักเรียนตามระเบียบชุดนักเรียน ติดป้ายชื่อ 
โรงเรียนห่างจาก ตะเข็บไหล่ด้านขวาลงมา 1  เซนติเมตร  
 ติดเครื่องหมายสวมกลัดเข็มยุวกาชาด กลัดกระดุมคอเสื้อ 
กระโปรง :  กระโปรงตามระเบียบชุดนักเรียน เนื้อผ้าเรียบ

ความ 
ยาวคลุมเข่า 
หมวก  :  ทรงกลมที่มีกระบังหมวก สีกรมท่า แนวตะเข็บ

รอยต่อ 
ผ้าผูกคอ :  ผ้ารูปสามเหลี่ยม สีน้ าเงินยุวกาชาด มีตรายุว

กาชาดจังหวัดติดอยู่ที่ฐาน   
ถุงเท้า    :  ถุงเท้าสีขาวล้วน สูงกว่าตาตุ่ม 
รองเท้า  :  ตามระเบียบชุดนักเรียนที่โรงเรียนก าหนด 
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การแต่งกายชุดลูกเสือสามัญ และ ชุดยุวกาชาด  ชั นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแต่งกายชุดเครื่องแบบลูกเสือ และ ชุดยุวกาชาด ชั นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 MICP  

เสื อ      : เสื้อคอปก แขนสั้นสีกากี (ตามแบบชุดลูกเสือ) ติดป้ายชื่อ 
โรงเรียนห่างจากตะเข็บไหล่ขวาลงมา  1 เซนติเมตร ติดป้ายชื่อ – สกุล 
พ้ืนสีขาวขนาดความกว้าง 1 นิ้ว  ยาวเท่าขนาดของกระเป๋าเสื้อ 
ปักตัวอักษรสีน้ าเงิน ติดเหนือกระเป๋าเสื้อด้านขวา กลัดกระดุมคอ 
และสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง 
กางเกง :  กางเกงขาสั้นสีกากี (ตามแบบชุดลูกเสือ) ความยาวไม่เลยหัวเข่า 
หมวก :  หมวกปีกกว้างสีกากี พับปีกข้างขวาขึ้น ประดับด้วยดอกจันสีฟ้า  
มีตราคณะลูกเสือแห่งชาติอยู่ตรงกลาง มีเข็มขัดรัดรอบหมวก ท าด้วยหนัง 
หรือหนังเทียม และมีสายรัดหลังศีรษะ ท าด้วยเชือกสีกากี (ได้รับเมื่อผ่าน 
และเข้าพิธีประจ ากอง) 
ผ้าผูกคอ : ผ้ารูปสามเหลี่ยม สีฟ้า มีตราคณะลูกเสือจังหวัดติดอยู่ที่ฐาน

(ตามแบบท่ีโรงเรียนจ าหน่าย) 
เข็มขัด :  สายเข็มขัดเป็นหนัง หรือหนังเทียมสีน้ าตาล กว้างไม่เกิน  
3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดเป็นโลหะมีตราลูกเสือแห่งชาติ 
ถุงเท้า :  ถุงเท้าชนิดยาวสีกากี ผ้าฝ้ายมีความยาวเมื่อสวมดึงจนสุดแล้ว 
เลยหัวเข่า และพับไว้ใต้ข้อพับเข่า ขนาดความกว้างรอบพับประมาณ 2 นิ้ว 
ได้อย่างน้อย 1 พับ 
รองเท้า :  รองเท้าผ้าใบผูกเชือกสีน้ าตาล ไม่มีลวดลาย 
 

เสื อ   : เสื้อคอปกแขนสั้นสีฟ้า ติดป้ายชื่อโรงเรียนห่างจาก 
ตะเข็บไหล่ขวาลงมา1 เซนติเมตร ติดป้ายชื่อ – สกุล พ้ืนสี 
ขาวขนาดความกว้าง 1 นิ้ว  ยาวเท่าขนาดของกระเป๋า 
เสื้อ ปักตัวอักษรด้วยสีน้ าเงิน ติดเหนือกระเป๋าเสื้อด้านขวา 
สวมกลัดกระดุมคอ และสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง 
กระโปรง  :  กระโปรงสีฟ้า (ตามแบบยุวกาชาด)  
ความยาวคลุมเข่า  
หมวก    :  หมวกยุวกาชาดสีฟ้า ปีกหมวกด้านหน้า และ 
ด้านข้างปล่อย ด้านหลังพับขึ้น เย็บยึดติดปีกหมวก 
ผ้าผูกคอ  :  ผ้ารูปสามเหลี่ยม สีน้ าเงินมีตราคณะลูกเสือ 
จังหวัดติดอยู่ที่ฐาน ขนาดกว้าง 90 – 100 เซนติเมตร 
เข็มขัด   :  สายเข็มขัดเป็นหนัง หรือหนังเทียมสีด า กว้าง
ไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดเป็นโลหะมีตรายุวกาชาด   
ถุงเท้า    :  ถุงเท้าสีขาวขอบหนาตามระเบียบชุดนักเรียน 
ที่โรงเรียนก าหนด สวมดึงตึงสุดความยาว แล้วพับ 
เรียบร้อยไว้ เหนือตาตุ่ม 
รองเท้า    :  รองเท้าหนังสีด า ตามระเบียบชุดนักเรียน 

ที่โรงเรียนก าหนด 
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เสื อ : เสื้อนักเรียนตามระเบียบชุดนักเรียน  ติดป้ายชื่อ 

โรงเรียนห่างจากตะเข็บไหล่ด้านขวาลงมา 1 เซนติเมตร    

ติดเครื่องหมายลูกเสือส ารองบนกระเป๋าเสื้อ สวมกลัด กระดุมคอ

และสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง 

กางเกง : กางเกงขาสั้นสีกรมท่า 

หมวก : ทรงกลมที่มีกระบังหมวก สีกรมท่า แนวตะเข็บ 

รอยต่อ และรอบหมวกทาบด้วยไหมสีเหลือง มีตราหน้าหมวก 

รูปหน้าเสือ )ได้รับเมื่อสอบผ่านและเข้าพิธีประจ ากองแล้ว(  

ผ้าผูกคอ : ผ้ารูปสามเหลี่ยม สีขาว ขลิบสีม่วง มีตราลูกเสือ 

จังหวัด 

ติดอยู่ที่ฐาน ตามรูปแบบที่โรงเรียนจ าหน่าย 

เข็มขัด :  สายเข็มขัดเป็นหนัง หรือหนังเทียมสีด า หัวเข็มขัดเป็น

โลหะ 

ถุงเท้า :  ถุงเท้านักเรียนสีขาวขอบหนา 

รองเท้า :  รองเท้าหนังสีด า 

ทรงผม :  ผมสั้นทรงนักเรียน หรือรองทรงสูง 

เล็บ :  ตัดสั้นตามริมเนื้อ 

 

 
 

เสื อ  : เสื้อนักเรียนตามระเบียบชุดนักเรียน  ติดป้ายชื่อโรงเรียน 

ห่างจาก ตะเข็บไหล่ด้านขวาลงมา 1 เซนติเมตร ติดเครื่องหมายสวม 

กลัดเข็มยุวกาชาด กลัดกระดุมคอและสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง 

กระโปรง :  กระโปรงสีแดงลายสก๊อต เนื้อผ้าเรียบ มีจีบรอบเอว 

หมวก  :  ทรงกลมที่มีกระบังหมวก สีกรมท่า  แนวตะเข็บรอย 

ผ้าผูกคอ :  ผ้ารูปสามเหลี่ยม สีน้ าเงิน มีตรายุวกาชาดติดอยู่ที่ฐาน  

(จ าหน่ายตามแบบที่โรงเรียน) 

ถุงเท้า  :  ถุงเท้านักเรียนสีขาว 

ทรงผม  :  ผมสั้นทรงนักเรียน กรณีไว้ผมยาว ให้ถักเปีย หรือผูกโบว์

รวบสีกรมท่าหรือสีด า 

เล็บ  :  ต้องตัดสั้นตามริมเนื้อ 
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การแต่งกายชุดพลศึกษา ชั นประถมศึกษาปีท่ี 1-6  

เสื อ   : เสื้อคอปก แขนสั้นสีกากี (ตามแบบชุดลูกเสือ) ติดป้ายชื่อ 
โรงเรียนห่างจากตะเข็บไหล่ขวาลงมา 1 เซนติเมตร ติดป้ายชื่อ – สกุล  
พ้ืนสีขาวขนาดความกว้าง 1 นิ้ว  ยาวเท่าขนาดของกระเป๋าเสื้อ  
ปักตัวอักษรด้วยป้ายสีน้ าเงิน ติดเหนือกระเป๋าเสื้อด้านขวา สวมกลัด 
กระดุมคอและสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง 
กางเกง :  กางเกงขาสั้นสีกากี (ตามแบบชุดลูกเสือ) ความยาวคลุมเข่า 
หมวก :  หมวกปีกกว้างสีกากี พับปีกข้าวขวาขึ้น ประดับด้วย 
ดอกจันสีฟ้า มีตราคณะลูกเสือแห่งชาติอยู่ตรงกลาง มีเข็มขัด 
รัดรอบหมวก ท าด้วยหนังหรือหนังเทียม และมีสายรัดหลังศีรษะ 
ท าด้วยเชือกสีกากี )ได้รับเมื่อผ่านและเข้าพิธีประจ ากอง(  
ผ้าผูกคอ : ผ้ารูปสามเหลี่ยม สีฟ้า มีตราคณะลูกเสือจังหวัดติดอยู่ที่ฐาน 

)ตามแบบที่โรงเรียนจ าหน่าย(  
เข็มขัด  : สายเข็มขัดเป็นหนัง หรือหนังเทียมสีน้ าตาล กว้างไม่เกิน 3 
เซนติเมตร หัวเข็มขัดเป็นโลหะมีตราลูกเสือแห่งชาติ   
ถุงเท้า :  ถุงเท้าชนิดยาวสีกากี ผ้าฝ้ายมีความยาวเมื่อสวมดึงจนสุดแล้ว 
เลยหัวเข่า และพับไว้ใต้ข้อพับเข่า ขนาดความกว้างรอบพับประมาณ 2 นิ้ว 
ไดอ้ย่างน้อย 1 พับ 
รองเท้า :  รองเท้าผ้าใบผูกเชือกสีน้ าตาล ไม่มีลวดลาย 
 

เสื อ :  เสื้อคอปกแขนสั้นสีฟ้า ติดป้ายชื่อโรงเรียนห่างจากตะเข็บไหล่
ขวาลงมา 1 เซนติเมตร ติดป้ายชื่อ – สกุล พื้นสีขาวขนาดความ
กว้าง 1นิ้ว  ยาวเท่าขนาดของกระเป๋าเสื้อปักตัวอักษรด้วยสีน้ าเงิน 
ติดเหนือกระเป๋าเสื้อด้านขวา สวมกลัดกระดุมคอและสอดชายเสื้อไว้
ในกระโปรง 
กระโปรง  :  กระโปรงสีฟ้า (ตามแบบยุวกาชาด) ความยาวคลุมเข่า 
50 เซนติเมตร 
หมวก   :  หมวกยุวกาชาดสีฟ้า ปีกหมวกด้านหน้า และด้านข้าง 
ปล่อย ด้านหลังพับขึ้น เย็บยึดติดปีกหมวก 
ผ้าผูกคอ :  ผ้ารปูสามเหลี่ยม สีน้ าเงินมีตราคณะลูกเสือจังหวัดติด 
อยู่ที่ฐาน ขนาดกว้าง 90 – 100 เซนติเมตร 
เข็มขัด   :  สายเข็มขัดเป็นหนัง หรือหนังเทียมสีด า กว้างไม่เกิน 3 
เซนติเมตร หัวเข็มขัดเป็นโลหะมีตรายุวกาชาด 
ถุงเท้า   :  ถุงเท้าสีขาวขอบหนาตามระเบียบชุดนักเรียนที 
โรงเรียนก าหนด สวมดึงตึงสุดความยาว แล้วพับเรียบร้อยไว้เหนือ 
ตาตุ่ม       
รองเท้า   :  รองเท้าหนังสีด าตามระเบียบชุดนักเรียนที่โรงเรียน
ก าหนด 
กระเป๋านักเรียน  ให้ใช้กระเป๋าตามแบบที่โรงเรียนก าหนดเท่านั้น 
กระเป๋าห้ามเขียนข้อความหรือประดับวัตถุใดๆ 
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เสื อ    : พลศึกษาที่ทางโรงเรียนจ าหน่าย  ปักชื่อ นามสกุล บนหน้าอกด้านขวาไหมสีแดง 

กางเกง   : พลศึกษาที่ทางโรงเรียนจ าหน่ายขายาว 

รองเท้าพลศึกษา : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ผ้าใบสีขาวเกลี้ยง        

ถุงเท้าพลศึกษา   : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ใส่สีขาวเรียบโดยไม่มีลวดลาย ขอบหนา 
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การแต่งกายชุดสุนทรีย์ นักเรียนชาย  และ นักเรียนหญิง  ชั นประถมศึกษาปีที่ 1-6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสื อ :  เสื้อคอจีนสีขาวที่ทางโรงเรียนจ าหน่าย  

ปักชื่อและนามสกุล  บนหน้าอกด้านขวาไหม

สีแดง 

กางเกง  :  กางเกงพลศึกษาที่ทางโรงเรียนจ าหน่าย 

ผ้าผูกคอ :  ผ้าผูกคอตามคณะสีที่โรงเรียนก าหนด  

(คณะซือซก =สีเขียวคณะฮ่ัวบุ๋น= สีแดง   / คณะจุงหัว=  

สีเหลือง  /คณะส่องเต็ก = สีน้ าเงิน) 

ถุงเท้า  :  ถุงเท้านักเรียนสีขาวขอบหนา 

รองเท้า  :  รองเท้าผ้าใบสีขาวเกลี้ยง 

 

 

เสื อ :  เสื้อคอจีนสีขาวที่ทางโรงเรียนจ าหน่าย  ปักชื่อและ 

นามสกุล บนหน้าอกด้านขวา ไหมสีแดง 

กางเกง  :  กางเกงพลศึกษาที่ทางโรงเรียนจ าหน่าย 

ผ้าพันคอ :  ผ้าพันคอตามคณะสีที่โรงเรียนก าหนด 

   (คณะซือซก =สีเขียว คณะฮัวบุ๋น= สีแดง   / คณะจุงหัว= สีเหลือง 

 /คณะส่องเต็ก = สีน้ าเงิน) 

ถุงเท้า  :  ถุงเท้านักเรียนสีขาวขอบหนา 

รองเท้า  :  รองเท้าผ้าใบสีขาวเกลี้ยง 
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การแต่งกายชุดสุนทรีย ์นักเรียนชาย และ นักเรียนหญิง ชั นประถมศึกษาปีที ่1-6 MICP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสื อ    :  เสื้อคอจีนสีขาวที่ทางโรงเรียนจ าหน่าย ปักชื่อ  

   -  นามสกุล บนหน้าอกด้านขวา ไหมสีแดง   

กางเกง    :  กางเกงพลศึกษาท่ีทางโรงเรียนจ าหน่าย 

ผ้าผูกคอ  :  ผ้าผูกคอตามคณะสีที่โรงเรียนก าหนด 

(คณะซือซก = สีเขียว คณะฮ่ัวบุ๋น= สีแดง   / คณะจุงหัว=  

สีเหลือง  /คณะส่องเต็ก = สีน้ าเงิน) 

ถุงเท้า    :  ถุงเท้านักเรียนสีขาวขอบหนา 

รองเท้า    :  รองเท้าผ้าใบสีขาวเกลี้ยง 

ทรงผม    :  ผมสั้นทรงนักเรียน หรือรองทรงสูง 

เล็บ    :  ตัดสั้นตามริมเนื้อ 

 

 
 

เสื อ    :  เสื้อคอจีนสีขาวที่ทางโรงเรียนจ าหน่าย ปักชื่อ – 

นามสกุลบนหน้าอกด้านขวา ด้วยไหมสีแดง 

กางเกง    :  กางเกงพลศึกษาท่ีทางโรงเรียนจ าหน่าย 

ผ้าผูกคอ  :  ผ้าผูกคอตามคณะสีที่โรงเรียนก าหนด 

(คณะซือซก = สีเขียวคณะฮ่ัวบุ๋น= สีแดง   / คณะจุงหัว= สีเหลือง 

 /คณะส่องเต็ก = สีน้ าเงิน) 

ถุงเท้า    :  ถุงเท้านักเรียนสีขาวขอบหนา 

ทรงผม    :  ผมสั้นทรงนักเรียน กรณีไว้ผมยาว ให้ถักเปีย หรือผูก

โบว์รวบสีกรมท่าหรือสีด า 

เล็บ    :  ต้องตัดสั้นตามริมเนื้อ 
 



คู่มือนักเรียน  ปีการศึกษา  2562 27 

 

โรงเรียนภูเกต็ไทยหัวอาเซียนวิทยา  อ าเภอเมือง  จังหวัดภูเกต็   www.phukeththaihua.ac.th 

การมา – กลับโรงเรียน 
การเตรียมความพร้อมก่อนมาโรงเรียน 

1. ก่อนนอนจัดเอกสารประกอบการเรียนตามตารางเรียน 
2. เตรียมเครื่องแบบการแต่งกายตามวันและเวลาเรียน 
3. ท าภารกิจส่วนตัว อาบน้ า แปรงฟัน แต่งกายให้เรียบร้อย 
4. รับประทานอาหารเช้า 
5. ท าความเคารพโดยการไหว้และกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ” ผู้ปกครองก่อนออกจากบ้าน 
6. นักเรียนมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.45 น.  

การส่งนักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1 
1. นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ส่งชานชาลาที่ 2  
2. ท าความเคารพผู้ปกครองและครูเวรประจ าวัน 
3. เดินทางเท้าแถวตอนชิดขวาตรงไปเข้าทางเชื่อม 
4. สแกนบัตร ณ จุดสแกนบัตรจุดที่ 1 ทางซ้ายหรือจุดที่ 2 ทางขวา 
5. นักเรียนเดินตรงเลี้ยวซ้ายหรือขวาเพื่อเข้าห้องเรียน  
6. นักเรียนแยกย้ายท าภารกิจส่วนตัว เช่น เข้าห้องสมุด ศูนย์อาหาร ศูนย์กีฬา ส่งงาน ฯลฯ 

การส่งนักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 2-6 
1. นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2-6 ให้ส่งชานชาลาที่ 1 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ส่งประตู 1 ประถมศึกษาปีที่ 3-4 ส่งประตู 2 ประถมศึกษาปีที่ 4 ส่งประตู 3    
   ประถมศึกษาปีที่ 5-6 ประต ู4 
3. ท าความเคารพโดยการไหว้และกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ” ผู้ปกครองและครูเวรประจ าวัน 
4. เดินทางเท้าแถวตอนขึ้น Skywalk ชิดขวาลงบันไดอย่างระมัดระวังตรงไปทางเชื่อม 
5. สแกนบัตร ณ.จุดสแกนบัตรจุดที่ 1 ทางซ้ายหรือจุดที่ 2 ทางขวา 
6. นักเรียนเดินตรงเลี้ยวซ้ายหรือขวาเพื่อเข้าห้องเรียน  
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1. นักเรียนแยกย้ายท าภารกิจส่วนตัว เช่น เข้าห้องสมุด ศูนย์อาหาร ศูนย์กีฬา ส่งงาน ฯลฯ 

พิธีการหน้าเสาธง 
 เวลา 07.30 น.   เปิดเพลงผู่จี๋ไทยหัว 

เวลา07.35 น. เปิดเพลงค่านิยม 12 ประการ นักเรียนท าภารกิจส่วนตัว เช่น เข้าห้องน้ าล้างมือเก็บ 
  สัมภาระ และส ารวจเครื่องแต่งกายของตนเอง 
เวลา 07.40 น.  เปิดเพลงมาร์ชโรงเรียนภาษาจีน นักเรียนเดินมาที่หน้าเสาธงตามแผนผังคณะตนเอง 
เวลา 07.45 น. เปิดเพลงมาร์ชโรงเรียน (รอบที่1) นักเรียนจัดแถว 
เวลา 07.50 น. เปิดเพลงมาร์ชโรงเรียน (รอบที่2)  ประธานคณะและคณะกรรมการนักเรียนตรวจระเบียบแถว

และการแต่งกาย 
 เวลา 08.00 น. พิธีกรสั่ง เคารพธงชาติ ทั้งหมดตรง 
  -ร้องเพลงชาติ  นักเรียนยืนตรง  มือแนบล าตัว  หน้ามองตรง  เปล่งเสียงร้องเพลง 
  ชาติอย่างภาคภูมิใจ 
  - สวดมนต์  นักเรียนหันไปท่ีพระพุทธรูป  พนมมือทั้งสองข้าง  กล่าวบทสวดมนต์ 
  - แผ่เมตตา  นักเรียนน าฝ่ามือซ้ายแผ่ชิดติดกัน  วางที่หน้าอกเปล่งเสียงแผ่เมตตา 

-พิธีกรสั่ง  นักเรียนทั้งหมดนั่งลง 
  - เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ  5  ประการ 

  • จันทร์        สอนด้านคุณธรรม จริยธรรม 
• อังคาร       สอนด้านปัญญา 
• พุธ            สอนด้านสุขลักษณะ 
• พฤหัสบดี    สอนด้านสปิริต 
• ศุกร์           สอนด้านสุนทรียศาสตร์ 

  - ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร การนัดหมายกิจกรรมต่างๆ 
  - ประธานนักเรียนสั่ง นักเรียนทั้งหมดตรง นักเรียนยืนตรงมือแนบล าตัว หน้ามองตรง 
  - ประธานสั่ง  เรียนเชิญ  “คุณครูประจ าชั้นหน้าแถว” 
  - ประธานสั่ง  ทั้งหมดตรงท าความเคารพคุณครู  นักเรียนพนมมือขึ้นกล่าว  

 “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ “ 
เวลา 08.10 น. เปิดเพลงเพลินใจไทยหัว นักเรียนเดินแถวตอนเรียงหนึ่ง  เดินห่างกันหนึ่งช่วงไหล่  

  เข้าห้องเรียนอย่างเรียบร้อย 
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การมาโรงเรียนหลังเคารพธงชาติ 
1.  สแกนบัตร ณ.จุดสแกนบัตรจุดที่ 1 ทางซ้ายหรือจุดที่ 2 ทางขวา 
2. นักเรียนเดินตรงเลี้ยวซ้ายหรือขวาเพื่อมาเข้าแถว หน้าศูนย์กีฬาอติเศรษฐ์ 
3.  ลงชื่อในสมุดมาสายที่ครูเวรประจ าวัน หน้าศูนย์กีฬาอติเศรษฐ์ 
4.  รับการอบรมจากครูเวรประจ าวัน 
5.  นักเรียนเดินแถวตอนเรียง 1 เข้าห้องเรียน หลังจากเวลา 08.15 น. อย่างเรียบร้อย 
 

การมาโรงเรียนหลังเวลา 08.20 น. 
1. นักเรียนมาขอใบสีฟ้าลงชื่อเพ่ือขออนุญาตเข้าเรียนที่ห้องแผนก 
2. นักเรียนมาสายให้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองกับผู้ก ากับคณะ/เลขาแผนก 
3. รับการอบรมพัฒนาคุณลักษณะจากผู้ก ากับคณะ 
4. กรณีมาสายเกิน 3 ครั้ง ให้ใบสีเหลือง โทรแจ้งผู้ปกครองรับทราบ 
5.   นักเรียนรับบัตรขออนุญาตเข้าห้องเรียน 
6.   นักเรียนเดินเข้าห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบ 
 

การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน  
1.  ผู้ปกครองแลกบัตรประจ าตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ป้อมยามโรงเรียน 
2.  นักเรียน/ผู้ปกครองขอแบบฟอร์มสีเขียวที่แผนกประถม 
3.  ผู้ปกครองกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทั้ง2ส่วน 
4.  ยื่นแบบฟอร์มให้หัวหน้าแผนก/ผู้ก ากับคณะ ลงลายมือชื่อเพ่ืออนุญาต 
5.  นักเรียนน าส่วนที่ 1 ยื่นต่อครูผู้สอน / ครูประจ าชั้น 
6.  นักเรียนเก็บสัมภาระ ออกจากห้องเรียน 

1. นักเรียนสแกนบัตรออก ณ จุดที่ 1 หรือจุดที่ 2 

2. นักเรียนน าส่วนที่ 2 ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
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การมาโรงเรียนนอกเวลาเรียนกรณีที่ครู/บุคลากร นัดหมาย  
1. นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดตามที่โรงเรียนก าหนด 
2. เมื่อมาถึงโรงเรียนแล้วนักเรียนแสดงใบนัดหมายกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
3. นักเรียนเดินทางเท้าไปพบครู ณ จุดนัดหมาย 
4. ดูแลความเรียบร้อยเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม 
5. เดินทางเท้าไปแจ้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
6. รอผู้ปกครองที่ชานชาลาที่ 2  

 

การมาโรงเรียนนอกเวลาเรียนกรณีที่ไม่มีครู/บุคลากรนัดหมาย 
1. นักเรียนแต่งกายตามที่โรงเรียนก าหนดหรือชุดสุภาพ 
2. เมื่อถึงโรงเรียนนักเรียนแจ้งชื่อ-นามสกุล ห้อง/คณะ กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์

ของการมาโรงเรียน 
3. นักเรียนเดินทางเท้าไปท ากิจกรรม  
4. ดูแลความเรียบร้อยเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม 
5. เดินทางเท้าไปแจ้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
6. รอผู้ปกครองที่ชานชาลาที่ 2  

 

การกลับบ้านหลังเลิกเรียน 
1. เสร็จกิจกรรมโฮมรูมครูประจ าชั้นปล่อยนักเรียนกลับบ้าน 
2. นักเรียนเก็บอุปกรณ์การเรียน ใส่ในกระเป๋านักเรียนหรือLocker ให้เรียบร้อย 
3. ยกเก้าอ้ีวางไว้บนโต๊ะให้เรียบร้อย 
4. กรณีเรียนเสริมทักษะชีวิต นักเรียนเข้าเรียนตามห้องท่ีก าหนด 
5. ท าความเคารพคุณครูเวรประจ าวันโดยการไหว้และกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ” 
6. สแกนบัตร ณ.จุดสแกนบัตรจุดที่ 1 ทางซ้ายหรือจุดที่ 2 ทางขวา 
7. เดินทางเท้าแถวตอนขึ้น Skywalk และชิดขวาขึ้นบันไดอย่างระมัดระวังตรงทางเชื่อม 
8. กรณีท่ี 1 ผู้ปกครองมารับชานชาลาที่1 นักเรียนรอชานชาลา ที่1 

กรณีท่ี 2 ผู้ปกครองมารับชานชาลาที่ 2 นักเรียนรอลานกิจกรรมปฐมวัย 
9. ท าความเคารพคุณครูหรือผู้ปกครองโดยการไหว้และกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ” 
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การลาหยุดเรียน 
1. นักเรียนขอรับแบบฟอร์มใบลาที่ตู้เอกสารหน้าห้องแผนกประถม 
2. นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบสมบูรณ์และผู้ปกครองลงชื่อรับรอง 
3. นักเรียนน าใบลามาส่งกับครูประจ าชั้น 
       กรณี การลากิจให้ส่งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1วัน 
       กรณี การลาป่วยเกิน 3 วันให้น าใบรับรองแพทย์มาแสดงที่ครูประจ าชั้น 

 

การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

1. เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
   1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) 
 พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้  ภาษาไทย  จีน  อังกฤษ  คณิตศาสตร์  และรายวิชาอ่ืน  พัฒนาความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   เพ่ือการเรียนรู้ สร้างผลงานและนวัตกรรม มีทักษะ
กระบวนการคิดขั้นสูง ตามกระบวนการสอน 5 ขั้นตอน มีทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  สอบวัดความรู้
ภาษาจีน HSK ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 3 และวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1  พร้อมน าหลักปรัชญาโรงเรียน  รู้หน้าที่
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย   มีสุนทรียศาสตร์เฉพาะ ตามความถนัดได้อย่างช านาญ  กล้าแสดงออก 
ต่อสาธารณะ มีจิตอาสา มีภาวการณ์เป็นผู้น า ผู้ตามได้ วิเคราะห์แยกแยะ  สามารถตัดสินใจเลือกแผนการเรียนที่ตนถนัด 
สนใจ เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4- ม.6) ได ้
 

   1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 
 มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถต่อเนื่อง  เน้นเพ่ิมเติมความสามารถโดยเฉพาะตามแผนการเรียนโดยครูผู้สอนที่
เชียวชาญเฉพาะสาขาวิชา ทั้งในและต่างประเทศ  พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ เพ่ือการแก้ปัญหา สามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  มีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง ตามกระบวนการสอน 5 ขั้นตอน เพ่ือ
ออกแบบสร้างผลงาน และนวัตกรรม มีทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  สอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK ได้ไม่
ต่ ากว่าระดับ 4  และวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B2 สร้างผู้น าตามหลักปรัชญาโรงเรียน  รู้หน้าที่มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย แสดงออกด้านสุนทรียศาสตร์ ตามความถนัดได้อย่างช านาญ  มีจิตอาสา  
วิเคราะห์แยกแยะ  สามารถตัดสินใจเลือกเรียนระดับอุดมศึกษาคณะวิชา  ที่ตนถนัด สนใจ ได้อย่างมีความสุข  พร้อมเป็น
พลเมืองพลโลกที่สมบูรณ ์
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2. การแต่งกาย   

การแต่งกายชุดนักเรียนชาย และ นักเรียนหญิง  ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

  การแต่งกายชุดนักเรียนชาย และ ชุดนักเรียนหญิง MICP   ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

 

 

เสื อ  : เสื้อเชิ้ตสีม่วงอ่อน ปักอักษรย่อของโรงเรียน ภ.ท.  

บนหน้าอกด้านขวาและใต้อักษรย่อให้ปักชื่อและนามสกุล    

              พร้อมปักจุดเพ่ือบ่งบอกระดับชั้นด้วยไหมสีแดง  

      ● นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ปัก 1 จุด 

    ●● นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้ปัก 2 จุด 

 ●●● นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ปัก 3 จุด 

    กางเกง :  กางเกงขาสั้นสีกากี   

    เข็มขัด  :  เข็มขัดหนัง สีด า 

    ถุงเทา้   : ถุงเท้านักเรียนสีขาว  สูงกว่าตาตุ่มขอบหนา 

    รองเท้า  : รองเท้าหนังหุ้มส้น สีด า 

    ทรงผม  : ผมสั้นทรงนักเรียน หรือรองทรงสูง 

     เล็บ   :   ตัดสั้นตามริมเนื้อ 
 

เสื อ : เสื้อสีม่วงอ่อน   แขนสั้น  คอบัวแหลม   มีขอบระดับเอว ผูกคอ

ซองสีกากี ปักอักษรย่อของโรงเรียน ภ.ท. บนหน้าอกด้านขวาและใต้

อักษรย่อให้ปักชื่อและนามสกุล พร้อมปักจุดเพ่ือบ่งบอกระดับชั้นด้วย

ไหมสีแดง  

       ● นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ปัก 1 จุด 

     ●● นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้ปัก 2 จุด 

             ●●● นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ปัก 3 จุด 

 กระโปรง : สีกากี เนื้อผ้าเรียบ  

 ถุงเท้า     : ถุงเท้านักเรียนสีขาว  สูงกว่าตาตุ่ม  ขอบหนา  

 รองเท้า  : รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า 

 ทรงผม   : ผมสั้นทรงนักเรียน  กรณีไว้ผมยาวให้ถักเปียหรือผูกรวบ

ด้วยโบว์สีกรมท่าหรือสีด า 

 เล็บ      :  ตัดสั้นตามริมเนื้อ   
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การแต่งกายชุดลูกเสือสามัญ  และ ชุดเนตรนารี  ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 -3 

 

 

 

 

 

 

 

เสื อ : เสื้อเชิ้ตสีขาว ริมขอบกระดุมเสื้อ ริมขอบแขนมีลายสก๊อตสีแดง   ปัก

ชื่อและนามสกุล บนหนา้อกด้านขวาไหมสีแดง  โดยปักชื่อภาษาไทยอยู่

ด้านบน ปักชื่อภาษาจีนอยู่ดา้นล่าง พร้อมปักดาว  ด้วยไหมสีมว่งใต้ ชื่อ

ภาษาจนี เพื่อบ่งบอกระดับชั้น 

 นักเรียน ม.1 ให้ปักดาวสีม่วง 1 ดวง  
 นักเรียน ม.2  ให้ปักดาวสีม่วง 2 ดวง  
นักเรียน ม. 3 ให้ปักดาวสีม่วง 3 ดวง 
กางเกง :  กางเกงขาสั้นสีกรมทา่ 

เข็มขัด :  สายเข็มขัดเป็นหนัง หรือหนังเทียมสีด า หัวเข็มขัดเป็นโลหะ 

ถุงเท้า :  ถุงเท้านักเรียนสีขาว  สงูกว่าตาตุ่ม  ขอบหนา 

รองเท้า :  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า 

ทรงผม :  ผมสั้นทรงนักเรียน หรือรองทรงสูง 

เล็บ :  ตัดสั้นตามริมเนื้อ 

 
 

 

 

เสื อ    : เสื้อสีขาว แขนสั้นคอบัวแหลม ริมขอบแขนเสื้อมีลาย 

สก๊อตสีแดง ผูกโบว์สีแดงที่คอปก ปักชื่อและนามสกุล บนหน้าอก

ด้านขวา ไหมสีแดง  โดยปักชื่อภาษาไทยอยู่ด้านบน ปักชื่อภาษาจีนอยู่

ด้านล่าง พร้อมปักดาว  ด้วยไหมสีม่วงใต้ชื่อภาษาจีน เพื่อบ่งบอก

ระดับชั้น 

 นักเรียน ม.1 ให้ปักดาวสีม่วง 1 ดวง  
 นักเรียน ม.2  ให้ปักดาวสีม่วง 2 ดวง  
นักเรียน ม. 3 ให้ปักดาวสีม่วง 3 ดวง 

กระโปรง : กระโปรงสีแดงลายสก๊อต เนื้อผ้าเรียบ มีจีบรอบเอว คลุม

เข่า 

เข็มขัด :  สายเข็มขัดเป็นหนังหรือหนังเทียมสีด า หัวเข็มขัดเป็นโลหะ 

ถุงเท้า :  ถุงเท้านักเรียนสีขาวลว้น สงูกว่าตาตุ่ม  ขอบหนา 

รองเท้า :  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า 

ทรงผม :  ผมสั้นทรงนักเรียน กรณีไว้ผมยาว ให้ถักเปีย หรือผูกโบว์

รวบสีกรมท่าหรือสีด า 

เล็บ :  ตัดสั้นตามริมเนื้อ 
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การแต่งกายชุดนักเรียนชาย และ ชุดนักเรียนหญิง ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

 

หมวก : แบบทรงอ่อนสีเลือดหมู ประดับตรงหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือ
แห่งชาติท าด้วยโลหะสีทองเวลาสวมให้ตรงหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
เสื อ      : แบบคอพับสีกากี แขนสั้นเหนือศอก ผ่าอกตลอดอกเสื้อท าเป็นสาบ
กว้าง  3.5 เซนติเมตร มีกระเป๋าปะขา้งละ 1 กระเป๋า  มีแถบตรงกึ่งกลางตาม
ดิ่งปกรูปมน  ชายกลางแหลม  เจาะรังดุมกึ่งกลาง กระเป๋า  1 ดมุ ประดับ
อินทรธนูสีเลือดหมูเหนือบ่าทั้งสองข้าง ด้านไหล่กว้าง  3.5 เซนติเมตร ด้านคอ
กว้าง 2.5 เซนติเมตร ปลายอินทรธนูมีอักษร  "ล.ญ."  สีเหลืองทอง  การแต่ง
กายแบบให้สอด ชายเสื้อไว้ในกางเกง 
ผ้าผูกคอ  : ใช้ตามจังหวัดก าหนด รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ดา้นฐาน  100  
เซนติเมตร  ด้านตั้ง  75 เซนติเมตร ติดเครื่องหมายจังหวัดภูเก็ต  และมีห่วงกิล
เวลล์สวมผา้ผูกคอ 
กางเกง  :  ท าด้วยผา้สีกากี  ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ  5 เซนติเมตร  
ส่วนกว้างของกางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขาตัง้แต่  8 – 12  เซนติเมตร   
ปลายขาพับเข้าข้างละ  5  เซนติเมตร  ผ่าตรงส่วนหน้าใชดุ้มหรือซิปขนาดย่อม
ขัดซ่อนไว้ข้างใน  มีกระเปา๋ตามแนวตะเข็บข้างละ 1  กระเป๋าและ 
มีหูร้อยเข็มขัดยาว ไม่เกิน  6  เซนติเมตร  กว้าง  1 เซนติเมตร  
เข็มขัด : สายท าด้วยหนังสีน้ าตาลกว้าง  3   เซนติเมตร  หัวชนิดหัวขัด  

ท าด้วยโลหะสีทอง  มลีายดนุรปูตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบชอ่พฤกษ์ 

 ถุงเท้า : ชนิดยาวสีกากี พบัขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอยรัดถุงติดพู่สีเลือด

หมูข้างละ  1  พู่ 

รองเท้า : ผ้าใบสนี้ าตาลแก่ ไม่มลีวดลาย หุ้มส้นชนดิผูก 
 

หมวก :  แบบปีกแคบ ท าด้วยสีเขียวแก่ มีเครื่องหมายเนตรนารี 

ตรงหน้าหมวก ท าด้วยโลหะสีทอง ปีกหมวกด้านหลังพับขึ้น 

เสื อ :  แบบคอพับสีเขียวแก่ แขนสั้นเหนือศอก ผ่าอกตลอด   

อกเสื้อท าเป็นสาบกว้าง  3.5  เซนติเมตร มีดุมเหนือเข็มขัด 4  ดุม  

อกมีกระเป๋าข้างละ  1  กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามแนวดิง่ปกรูป

มน เจาะดุมกึ่งกลาง  1  ดุม ประดับอินทรธนูสีเลือดหมูเหนือบ่าทั้ง

สองข้างด้านไหล่กวา้ง  3.5 เซนติเมตร  ด้านคอกว้าง 2.5 เซนติเมตร  

ปลายอนิทรธนูมีรูปเคร่ืองหมายเนตรนารีสีเหลือง การแต่งกาย

เครื่องแบบใช้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงเหนือเย็บเสื้อติดกระโปรงได้ 

ผ้าผูกคอ    :  ใช้ตามจังหวัดก าหนด รูปสามเหลี่ยมหนา้จั่ว ดา้นฐาน  

100  เซนติเมตร  ด้านตั้ง  75  เซนติเมตร ติดเครื่องหมาย  จังหวัด

ภูเก็ต  และมีห่วงกิลเวลล์สวมผา้ผูกคอ 

กระโปรง   :  ท าด้วยสีเขียวแก่ ยาวเสมอเข่า ด้านหนา้และด้านหลัง

พับเป็นกลบีออกด้านข้าง  ขา้งละ  1  กลีบ 

ถุงเท้า     :  สีขาว   สูงกว่าตาตุ่ม  ขอบหนา 

รองเท้า     :  หนังสีด าแบบนักเรียน 
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การแต่งกายชุดนักเรียนชาย MICP และ ชุดนักเรียนหญิง MICP ระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  

 

  เสื อ   เสื้อเชิ้ตสีขาว ปักอักษรย่อของโรงเรียน ภ  .ท .  บนหน้าอกด้านขวา 

และใต้อักษรย่อให้ให้ปักชื่อและนามสกุล พร้อมปักดาวเพ่ือบ่งบอก

ระดับชั้นด้วยไหมสีแดง 

           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ปักดาว 1 ดวง 

      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้ปักดาว 2 ดวง 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ปักดาว 3 ดวง 

ติดกระดุมคอ  ผูกเนคไท  สีกรมท่าปักตราโรงเรียน 

 กางเกง  กางเกงขาสั้นสีกรมท่า 

 เข็มขัด เข็มขัดหนัง   สีด า    

 ถุงเท้า     ถุงเท้านักเรียนสีขาว  สูงกว่าตาตุ่ม  ขอบหนา  

 รองเท้า รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น สีด า     

 ทรงผม    ผมสั้นทรงนักเรียน หรือรองทรงสูง 

 เล็บ       ตัดสั้นตามริมเนื้อ    
 

เสื อ   : เสื้อสีขาว เนื้อผ้าเรียบ แขนยาว คอบัวกลม ปักอักษร

ย่อของโรงเรียน ภ .ท.  บนหน้าอกด้านขวา และ 

ใต ้อักษรย่อให้ปักชื่อและนามสกุล  ด้วยไหมสีแดงพร้อม 

ปักดาวเพื่อบ่งบอกระดับชั้นด้วยไหมสีแดง 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ปักดาว 1 ดวง

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้ปักดาว 2 ดวง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ปักดาว 3 ดวง 

ติดกระดุมคอผูกเนคไทสีกรมท่าปักตราโรงเรียน 

กระโปรง  : ใช้กระโปรงทรงนักเรียน สีกรมท่า   คลุมเข่า  

ถุงเท้า     : ถุงเท้านักเรียนสีขาว  สูงกว่าตาตุ่ม  ขอบหนา  

รองเท้า    : รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า 

ทรงผม     :  นักเรียนที่ไว้ผมยาว ให้ผูก มัด ถักเปีย ผูกด้วย

โบว์สีน้ าเงินเข้ม หรือสีกรมท่า  

เล็บ          : ตัดสั้นตามริมเนื้อ   
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การแต่งกายชุดพลศึกษานักเรียนชาย - หญิง ระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี  1-6   

 

 

 

 

 

เสื อ : เสื้อเชิ้ตสีขาว ริมขอบกระดุมเสื้อ ริมขอบแขนมีลายสก๊อตสีแดง   ปักชื่อ

และนามสกุล บนหนา้อก ด้านขวา ไหมสีแดง  โดยปักชื่อภาษาไทยอยู่ด้านบน  

ปักชื่อภาษาจีนอยู่ด้านลา่ง พร้อมปักดาว ด้วยไหมสีม่วงใตช้ื่อภาษาจนี เพื่อบ่ง

บอกระดับชัน้ 

 นักเรียน ม.4 ให้ปักดาวสีมว่ง 1 ดวง 
 นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  5 ปักดาวสีม่วง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ให้ปักดาวสีม่วง 3 ดวง 
ติดกระดุมคอ  ผูกเนคไทโรงเรียน ลายสก๊อต 

กางเกง :  กางเกงขาสั้นสีกรมทา่ 

เข็มขัด :  สายเข็มขัดเป็นหนัง หรือหนังเทียมสีด า หัวเข็มขัดเป็นโลหะ 

ถุงเท้า :  ถุงเท้านักเรียนสีขาว  สงูกว่าตาตุ่ม  ขอบหนา 

รองเท้า :  รองเท้าผ้าใบ Sport หลากส ี

ทรงผม :  ผมสั้นทรงนักเรียน หรือรองทรงสูง 

เล็บ :  ตัดสั้นตามริมเนื้อ 
 

เสื อ : เสื้อสีขาว แขนสั้นคอบัวแหลม ริมขอบแขนเสื้อมีลาย 
สก๊อตสีแดง ผูกโบว์สีแดงที่คอปก ปักชื่อและนามสกุล บนหน้าอก
ด้านขวา ไหมสีแดง  โดยปักชื่อภาษาไทยอยู่ด้านบน  ปักชื่อภาษาจีนอยู่
ด้านล่าง พร้อมปักดาว  ด้วยไหมสีม่วงใต้ชื่อภาษาจีน เพื่อบ่งบอก
ระดับชั้น 
 นักเรียน ม.4 ให้ปักดาวสีมว่ง 1 ดวง 
 นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  5 ปักดาวสีม่วง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ให้ปักดาวสีม่วง 3 ดวง 

ติดกระดุมคอ  ผูกเนคไทโรงเรียน ลายสก๊อต 
กระโปรง  : กระโปรงสีแดงลายสก๊อต เนื้อผ้าเรียบ มีจีบรอบเอวคลุมเข่า 
เข็มขัด   :  สายเข็มขัดเป็นหนัง หรือหนังเทียมสีด า หัวเข็มขัดเป็น
โลหะ 
ถุงเท้า :  ถุงเท้านักเรียนสีขาวล้วน สูงกว่าตาตุ่ม  ขอบหนา 
รองเท้า :  รองเท้าผ้าใบ Sport หลากสี 
ทรงผม :  ผมสั้นทรงนักเรียน กรณีไว้ผมยาว ให้ถักเปีย หรือผูกโบว์
รวบสีกรมท่าหรือสีด า 
เล็บ :  ตัดสั้นตามริมเนื้อ 
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เสื อ : พลศึกษาที่ทางโรงเรียนจ าหน่าย   ปักชื่อและนามสกุล  บนหน้าอกด้านขวา  

 มัธยมศึกษาปีที่1-3   ปักจุดดว้ยไหมสีแดง  ใต้ชื่อเพ่ือบ่งบอกระดับชั้น   

 มัธยมศึกษาปีที่4-6   ปักดาวด้วยไหมสีแดง  ใต้ชื่อเพ่ือบ่งบอกระดับชั้น   

 แผนการเรียน MICP ให้ปักดาวด้วยไหมสีม่วงใต้ชื่อ เพ่ือบ่งบอกระดับชั้น 

กางเกง            : พลศึกษาที่ทางโรงเรียนจ าหน่าย 

รองเท้าพลศึกษา : รองเทา้ผ้าใบสีขาว 

ถุงเท้าพลศึกษา   : ถุงเท้าสีขาว  สูงกว่าตาตุ่ม  ขอบหนา 
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การแต่งกายชุดสุนทรียศาสตร์นักเรียนชาย-หญิง  ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เสื อ : เสื้อคอจีนที่ทางโรงเรียนจ าหน่าย ปักชื่อและนามสกุล  บนหน้าอกด้านขวา  

 มัธยมศึกษาปีที ่1-3   ปักจุดด้วยไหมสีแดง  ใต้ชื่อเพ่ือบ่งบอกระดับชั้น   

 มัธยมศึกษาปีที ่4-6   ปักดาวด้วยไหมสีแดง  ใต้ชื่อเพ่ือบ่งบอกระดับชั้น  

 แผนการเรียน  MICP  ให้ปักดาว ด้วยไหมสีม่วง ใต้ชื่อบ่งบอกระดับชั้น  

      ผ้าพันคอ : ผ้าผูกคอตามคณะที่โรงเรียนก าหนด 

 คณะฮ่ัวบุ๋น=สีแดง/คณะจุงหัว=สีเหลือง/คณะซือซก=สีเขียว/คณะส่องเต็ก=สีน้ าเงิน 

       กางเกง : พลศึกษาที่ทางโรงเรียนจ าหน่าย 

  รองเท้าพลศึกษา : รองเท้าผ้าใบสีขาว 

  ถุงเท้าพลศึกษา : ถุงเท้าสีขาว  สูงกว่าตาตุ่ม  ขอบหนา 
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การแต่งกายชุดนักศึกษาวิชาทหาร   ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวกทรงอ่อนแกมเขียว 

เป็นหมวกทรงกลมท าด้วยผ้าสักหลาดหรือเสิร์จ หรือวัตถุเทียมเสิร์จกากีแกมเขียวไม่มีตะเข็บ ขอบหมวก

หุ้มด้วย หนังหรือวัตถุหนังเทียมสีด า กว้าง 1 เซนติเมตร  ด้านหน้าข้างซ้ายเหนือขอบหมวก  มีตราหน้า

หมวกขนาดใหญ่ 

เสื อคอเปิดสีกากีแกมเขียว 

เป็นเสื้อเปิด ปกเสื้อแบะปกแหลม ตัวเสื้อด้านหน้าผ่าตลอดไม่มีสาบที่คอและแนวอก  มีดุม  6  ดุม  

แขนยาวรูปทรงกระบอกที่อกมีกระเป๋าปักข้างละ  1  กระเป๋าไม่มีแถบ  ปกกระเป๋าปักดุมข้างละ  1  ดุม  

ปกกระเป๋าเป็นรูปเหลี่ยมผืนผ้าตัดมุมแต่พองาม  ใช้ดุมแบบกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2  เซนติเมตร  

ท าด้วยวัตถุสีกากีแกมเขียว  ชายเสื้อตัดตรงไม่มีเว้า   เมื่อสวมเสื้อนี้ประกอบด้วยเสื้อยืดคอกลมแขนสั้น

สีกากีแกมเขียว   ให้ชายเสื้อไว้ในกางเกง    การพับแขนเสื้อกระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราว  

ถ้าพับแขนเสื้อให้พับไว้เหนือข้อศอก  โดยพับกว้างประมาณ  7  เซนติเมตร 

กางเกงแบบฝึกขายาวสีกากีเขียว 

กางเกงแบบฝึกขายาวสีกากีแกมเขียว  ไม่พับปลายขา  ปลายขายาวปิดตาตุ่ม  กว้างไม่น้อยกว่า  18   

เซนติเมตรและไม่เกิน  26  เซนติเมตร  ขอบเอวมีห่วงส าหรับสอดเข็มขัดกว้างไม่เกิน  1   เซนติเมตร   

7   ห่วงท าด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง  กระเป๋าปากกระเป๋าเฉียงไม่ปกก้น  กระเป๋าตัดตรง  และด้านหลังมี

กระเป๋าปะข้างละ  1  กระเป๋า  ก้นกระเป๋าเป็นรูปสามเหลี่ยม  มีปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขัดดุม
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ข้างละ  1  ดุม  เมื่อสวมประกอบกับรองเท้าครึ่งน่องสีด าหรือรองเท้าเดินป่าให้สอดปลายกางเกงไว้ใน

รองเท้า 

เข็มขัดสีกากีแกมเขียว 

ท าด้วยด้ายหรือไนล่อน  ถักสีกากีเขียวกว้าง   3   เซนติเมตรหัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีทองเป็นรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอนปลายมน กว้าง   3.5    เซนติเมตร  ยาว  5  เซนติเมตร  พ้ืนเกลี้ยงมีรูป

เครื่องหมายหน่วยบัญชาการก าลังส ารองอยู่เหนือช่อชัยพฤกษ์ดุนนูนอยู่กึ่งกลางเหนือหัวเข็มขัด  ไม่มี

เข็ม  ส าหรับสอดรู  ปลายสายเข็มขัดด้วยโลหะสีทองกว้าง  1  เซนติเมตร  ใช้คาดทับขอบกางเกงโดยให้

สายเข็มขัดสอดไว้ภายในห่วงกางเกง 

รองเท้าสวมครึ่งน่องสีด้า 

  ชนิดผูกท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียม  หุ้มเลยข้อเท้าประมาณครึ่งน่องมีรูส าหรับร้อยเชือกมากกว่า  6  รู 

ถุงเท้า มี  2  ชนิด   

          1.ถุงเท้าสีด าใช้ประกอบรองเท้าสูงครึ่งน่องสีด าหรือรองเท้าเดินป่า 

 2.ถุงเท้าสีกากีแกมเขียว  ใช้ประกอบรองเท้าสูงครึ่งน่องสีด า  หรือรองเท้าเดินป่า 

5. การมา– กลับ โรงเรียน 

5.1 การเตรียมความพร้อมก่อนมาโรงเรียน 

5.1.1 ก่อนนอนจัดเอกสารประกอบการเรียนตามตารางเรียน 

5.1.2 เตรียมเครื่องแบบการแต่งกายตามวันและเวลา 

5.1.3 ท าภารกิจส่วนตัว อาบน้ า แปรงฟัน แต่งกายให้เรียบร้อย 

5.1.4 รับประทานอาหารเช้า 

5.1.5 ท าความเคารพผู้ปกครองโดยการไหว้และกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ” 

5.1.6 นักเรียนมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.45 น.     

5.2 น้ายานพาหนะมา 

5.2.1 นักเรียนมีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์และสวมหมวกกันน็อกหรือคาดเข็มขัดนิรภัย 

และไม่ตกแต่งเสียงของท่อไอเสีย 

5.2.2 นักเรียนขับขี่ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจร 

5.2.3 นักเรียนจอดรถ ณ  จุดจอดรถตามที่โรงเรียนก าหนด 
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5.2.4 นักเรียนเดินเข้าทางประตูทางออกท าความเคารพครูเวรประจ าวันและเจ้าหน้าที่รักษาความ 

ปลอดภัย พร้อมกล่าวทักทายสวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ 

5.2.5 นักเรียน สแกนบัตร ณ จุดสแกนบัตรที่ 1  

5.2.6 นักเรียนเดินทางเท้าเพ่ือไปห้องเรียน 

5.2.7 นักเรียนน าสัมภาระไว้ในห้องเรียน 

5.3 ผู้ปกครองมาส่ง หรือรถรับ- ส่ง 

5.3.1 นักเรียนลงจากรถหน้าอาคารตึกอ านวยการ 

5.3.2 นักเรียนท าความเคารพผู้ปกครองและครูเวรประจ าวันพร้อมกล่าวทักทายสวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ 

5.3.3 นักเรียนเดินทางเท้า 

5.3.4 นักเรียนเดินเข้าอาคารเรียนอติเศรษฐ์  สแกนบัตร ณ  จุดสแกนบัตรที่ 3 หรือ 4 

5.3.5 นักเรียนเดินขึ้นห้องเรียน 

5.3.6 นักเรียนน าสัมภาระไว้ในห้องเรียน 

5.4 การมาโรงเรียนหลังเคารพธงชาติ 

5.4.1 สแกนบัตร ณ จุดสแกนบัตรที่ 1  

5.4.2 นักเรียนเดินไปเข้าแถว ณ จุดมาสายหน้าอาคารเรียนอติเศรษฐ์ 

5.4.3 ลงชื่อในสมุดนักเรียนมาสาย 

5.4.4 รับการสอนพัฒนาคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการ 

5.4.5 นักเรียนเดินแถวตอนเรียงหนึ่ง เข้าห้องเรียนอย่างมีระเบียบ 

5.4.6 มาสายเกิน 3 ครั้ง โทรศัพท์เชิญผู้ปกครองร่วมพัฒนาคุณลักษณะ 

หมายเหตุ  ผู้ปกครองมาโรงเรียนพร้อมลงชื่อ  รับรองร่วมพัฒนาคุณลักษณะ 

5.5 การมาโรงเรียนหลังเวลา 08.15 น. 

5.5.1 ลงชื่อที่ป้อมรักษาความปลอดภัย 

5.5.2 สแกนบัตร ณ จุดสแกนบัตรที่ 1 

5.5.3 นักเรียนเดินทางเท้าหน้าอาคารอติเศรษฐ์ 

5.5.4 นักเรียนปฏิบัติพิธีการหน้าเสาธง 

5.5.5 นักเรียนเดินแถวตอนเรียงหนึ่งไปลานม่วงขาว  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 
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5.5.6 มาสายเกิน 3 ครั้ง โทรศัพท์เชิญผู้ปกครองร่วมพัฒนาคุณลักษณะ 

5.5.7 นักเรียนรับบัตรเข้าห้องเรียนพร้อมกล่าวค าว่า “ขอบคุณครับ/ค่ะ” 

5.5.8 นักเรียนเข้าห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบ ทันที 

5.5.9 นักเรียนขออนุญาตครูประจ าวิชา โดยกล่าวค าว่า “ขออนุญาตเข้าห้องเรียนครับ/ค่ะ” พร้อมแสดงบัตรเข้า

ห้องเรียน 

5.6 การมาโรงเรียนนอกเวลาเรียนกรณีที่ครู/บุคลากร นัดหมาย 

5.6.1 นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดตามที่โรงเรียนก าหนด 

5.6.2 เมื่อถึงโรงเรียนนักเรียนแสดงใบนัดหมายกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

5.6.3 นักเรียนเดินทางเท้าไปพบครู ณ  จุดนัดหมาย 

5.6.4 ดูแลความเรียบร้อยเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม 

5.6.5 เดินทางเท้าไปแจ้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

5.7 การมาโรงเรียนนอกเวลาเรียนกรณี ที่ไม่มีครู/บุคลากรนัดหมาย 

5.7.1 นักเรียนแต่งกายตามที่โรงเรียนก าหนดหรือชุดสุภาพ 

5.7.2 เมื่อถึงโรงเรียนนักเรียนแจ้งชื่อ-นามสกุล ห้อง/คณะ กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมแจ้ง

วัตถุประสงค์ของการมาโรงเรียน 

5.7.3 นักเรียนเดินทางเท้าไปท ากิจกรรม  

5.7.4 ดูแลความเรียบร้อยเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม 

5.7.5 เดินทางเท้าไปแจ้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

5.8 การกลับบ้านหลังเลิกเรียน 
5.8.1 หลังกิจกรรมโฮมรูม ครูประจ าชั้นอนุญาตนักเรียนกลับบ้าน 
5.8.2 นักเรียนเก็บอุปกรณ์การเรียน ใส่กระเป๋าจัดโต๊ะให้เรียบร้อย 
5.8.3 ยกเก้าอ้ีวางไว้บนโต๊ะ 
5.8.4 กรณีเรียนเสริมทักษะชีวิต นักเรียนเข้าเรียนตามห้องที่ก าหนด 
5.8.5 ท าความเคารพคุณครูเวรประจ าวันโดยการไหว้และกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ” 
5.8.6 เดินชิดขวาลงจากบันไดอย่างระมัดระวัง 
5.8.7 สแกนบัตร ณ จุดสแกนบัตรที่ 1 หรือ 2  
5.8.8 กรณีผู้ปกครองมารับให้นั่งรอผู้ปกครอง ณ จุดรอรับ 
5.8.9 กรณีนักเรียนน ารถมาโรงเรียนด้วยตนเองเดินทางเท้าเพ่ือไปเอารถของตนเอง ณ จุดที่จอดรถ 
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5.8.10 นักเรียนขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์โดยปฏิบัติตามกฎจารจร 
5.9 การลาหยุดเรียน 

5.9.1 นักเรียนรับแบบฟอร์มใบลาที่ผู้ก ากับคณะ(ห้องคณะ) 
5.9.2 นักเรียนกรอกข้อมูลและผู้ปกครองลงชื่อรับรอง 
5.9.3 นักเรียนน าใบลามาส่งกับครูประจ าชั้น 
 กรณีการลากิจให้ส่งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1  วัน 
 กรณีการลาป่วยเกิน 3 วันให้น าใบรับรองแพทย์มาแสดงที่ครูประจ าชั้น 

6. พิธีการหน้าเสาธง 
 เวลา 07.30 น. เปิดเพลงครูสุ่นปิ่น 
 เวลา 07.35 น.  เปิดเพลงผู่จี๋ไทยหัว นักเรียนท าภารกิจส่วนตัว เช่น เข้าห้องน้ า ล้างมือ  

เก็บสัมภาระ และส ารวจเครื่องแต่งกายของตนเอง 
 เวลา 07.40 น. เปิดเพลงไทยหัวแบรนด์ นักเรียนเดินมาที่หน้าเสาธงตามแผนผังคณะตนเอง 
 เวลา 07.45 น. เปิดเพลงมาร์ชโรงเรียน นักเรียนจัดแถว 
 เวลา 07.50 น. จบเพลงมาร์ชโรงเรียน ประธานคณะและคณะกรรมการนักเรียน 

ตรวจระเบียบแถวและการแต่งกาย 
 เวลา 08.00 น. พิธีกรสั่ง เคารพธงชาติ ทั้งหมดตรง 

                -ร้องเพลงชาติ นักเรียนยืนตรง มือแนบล าตัว หน้ามองตรง เปล่งเสียงร้องเพลงชาติอย่างภาคภูมิใจ 
                - สวดมนต์พนมมือทั้งสองข้าง กล่าวบทสวดมนต์ 
                - แผ่เมตตา  นักเรียนน าฝ่ามือซ้ายแผ่ชิดติดกัน  วางที่หน้าอกเปล่งเสียงแผ่เมตตา 

     - พิธีกรสั่ง  นักเรียนทั้งหมดนั่งลง 
                - เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการ 

จันทร์  สอนด้านคุณธรรม จริยธรรม 
อังคาร  สอนด้านปัญญา 
พุธ  สอนด้านสุขลักษณะ 
พฤหัสบดี สอนด้านสปิริต 
ศุกร์  สอนด้านสุนทรียศาสตร์ (ออกก าลังกาย) 

- ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร การนัดหมายกิจกรรมต่างๆ 
- ประธานนักเรียนสั่ง  นักเรียนทั้งหมดตรง   นักเรียนยืนตรงมือแนบล าตัว  หน้ามองตรง 
- ประธานสั่ง  เรียนเชิญ  “คุณครูประจ าชั้นหน้าแถว” 

                -    ประธานสั่ง ทั้งหมดตรงท าความเคารพคุณครู นักเรียนพนมมือขึ้นกล่าว “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ “ 
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 เวลา 08.10 น. เปิดเพลงเพลินใจไทยหัว นักเรียนเดินแถวตอนเรียงหนึ่ง  เดินห่างกันหนึ่งช่วงไหล่   เข้า
ห้องเรียนอย่างเรียบร้อย 

 

แนวปฏิบัติแผนกกิจการนักเรียน 

1. การจัดกิจกรรมคณะ 

 กิจกรรมคณะนักเรียน คือการจัดแบ่งนักเรียน ครูและบุคลากรออกเป็นกลุ่มย่อยๆ เรียกว่า คณะ ประกอบด้วย
นักเรียนทุกระดับชั้น และครูทุกคน ในสัดส่วนและจ านวนที่ใกล้เคียงกัน  จัดเป็น 4 คณะ  ได้แก่  คณะฮ่ัวบุ๋น  คณะจุงหัว  
คณะซือซก  และคณะส่องเต็ก   มีคุณครูที่ปรึกษาในคณะของนักเรียน   นักเรียนรุ่นพ่ีดูแลรุ่นน้อง เกิดความอบอุ่นเหมือน
บุคคลในครอบครัวเดียวกัน จึงเปรียบโรงเรียนเหมือนบ้านหลังที่สอง ของนักเรียน มีครูเปรียบเสมือนบิดามารดา มีเพ่ือน
นักเรียนเป็นพ่ีและน้อง   มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน 
5  ประการ   

โดยฝึกให้นักเรียนท างานเป็นทีมเป็นหมู่คณะ  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมคณะของตนเอง ได้แก่
กิจกรรมสุนทรียศาสตร์ ชุมนุม ชมรม การแข่งขันและโชว์สุนทรียศาสตร์ผลงานทางสุนทรียศาสตร์ รวมถึงกิจกรรมเรียนรู้
วิถีไทยหัว ที่นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมเพื่อประเมินการผ่านกิจกรรมของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
     1) เพ่ือให้นักเรียนรับความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดทุกๆด้านจากครูที่ปรึกษาคณะ 

     2) สร้างจิตส านึกความสัมพันธ์ฉันพ่ีน้อง ให้นักเรียนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนที่แท้จริง 

     3) ปลูกฝังการเป็นคนดี คนเก่ง รู้รักสามัคคี รู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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2. โครงสร้างคณะนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองประธานนักเรียนฝ่ายการศึกษาปฐมวัย รองประธานนักเรียนฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา

ประถมศึกษา 

รองประธานนักเรียนฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา 

-  ผู้ช่วยประธานนักเรยีนด้านจริยธรรม 
-  ผู้ช่วยประธานนักเรยีนด้านปญัญา 
-  ผู้ช่วยประธานนักเรยีนด้านสุขลกัษณะ 
-  ผู้ช่วยประธานนักเรยีนด้านสปิรติ 
-  ผู้ช่วยประธานนักเรยีนด้านสุนทรียศาสตร ์
 

-  ผู้ช่วยประธานนักเรยีนด้านจริยธรรม 
-  ผู้ช่วยประธานนักเรยีนด้านปญัญา 
-  ผู้ช่วยประธานนักเรยีนด้านสุขลกัษณะ 
-  ผู้ช่วยประธานนักเรยีนด้านสปิรติ 
-  ผู้ช่วยประธานนักเรยีนด้านสุนทรียศาสตร ์
 

-  ผู้ช่วยประธานนักเรยีนด้านจริยธรรม 
-  ผู้ช่วยประธานนักเรยีนด้านปญัญา 
-  ผู้ช่วยประธานนักเรยีนด้านสุขลกัษณะ 
-  ผู้ช่วยประธานนักเรยีนด้านสปิรติ 
-  ผู้ช่วยประธานนักเรยีนด้านสุนทรียศาสตร ์
 

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 

ผู้ช่วยเหรัญญิก 

ประชาสัมพันธ์ 

เหรัญญิก 

ผู้ช่วยเลขานุการ เลขานุการ 

กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน 

ประธานนักเรียน 
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2.1 คณะกรรมการสภานักเรียน 
บทบาทหน้าที ่

1)  ประธานนักเรียน 
1.1 เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน 
1.2 มีหน้าที่ดูแลเพื่อนๆ ร่วมกับรองประธานนักเรียนและผู้ช่วยประธานนักเรียน 5 ด้านในด้านจริยธรรม  

ปัญญา สุขลักษณะ สปิริต และสุนทรียศาสตร์พร้อมให้ค าแนะน าช่วยเหลือหรือเสนอต่อครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภา
นักเรียนให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือนในคณะ 

1.3  เสนอและสรุปรายงานข้อมูลต่างๆ  ที่ได้ปฏิบัติในรอบสัปดาห์   
1.4  เป็นผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ 
1.5  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในระหว่างเพ่ือน 

นักเรียนด้วยกัน 
1.6  ต้อนรับแขกท่ีมาเยี่ยมโรงเรียน และกล่าวขอบคุณผู้ที่มีอุปการคุณ ต่อโรงเรียน 
1.7  ร่วมกับคณะกรรมการนักเรียนทุกคนน ากิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน ช่วยจัดระเบียบการเข้าแถว การ 

ตรวจเครื่องแต่งกายของนักเรียน  
2) รองประธานนักเรียน 

2.1 เป็นผู้ช่วยประธานในการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ที่ประธานมอบหมาย 
2.2 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานในกรณีที่ประธานไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
2.3 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 

3) ผู้ช่วยประธานนักเรียนด้านจริยธรรม 
3.1 ดูแลทรัพย์สินภายในโรงเรียน 
3.2 ดูแลการมาเรียน ขาด ลา มาสาย การส่งเอกสารของโรงเรียนที่มีให้ผู้ปกครองของสมาชิกภายใน 

ห้องเรียนโดยเช็ครายการส่งจากครูประจ าชั้น 
3.3  ดูแลการเข้าแถว การแต่งกายและการเข้าเรียนของสมาชิกในห้อง 
3.4  ดูแลนักเรียนไม่ให้ซุกซนจนเกินเหตุ 
3.5  ให้การแนะน าเพื่อนที่มีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ 

4) ผู้ช่วยประธานนักเรียนด้านปัญญา 
4.1  ดูแลการท างานของเพ่ือนให้ตรงเวลา ไม่รบกวนชั้นเรียน   
4.2  ให้ค าแนะน าเพ่ือนกรณีรบกวนชั้นเรียน 
4.3  จัดกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่นักเรียนและร่วมจัดกิจกรรมกับทางโรงเรียนในวันส าคัญต่างๆของ 

โรงเรียน 
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4.4  ด าเนินการและประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการทุกกิจกรรมในแต่ละคณะ 
5) ผู้ช่วยประธานนักเรียนด้านสุขลักษณะ 

5.1  ให้ความช่วยเหลือแนะน าตักเตือนการเล่นของเพ่ือนที่ไม่เหมาะสม 
5.2  ให้ความช่วยเหลือดูแลด้านสุขอนามัย เล็บ ผม การแต่งกาย 
5.3  คอยตักเตือนเพื่อนก่อนรับประทานอาหารให้ล้างมือเข้าแถวรับประทานอาหารแปรงฟันหลัง 
รับประทานอาหารเสร็จ 
5.4  คอยให้ความช่วยเหลือเพ่ือนหากเกิดการทะเลาะวิวาทให้รู้จักควบคุมตนเองพร้อมแจ้งคุณครูประจ า 
ชั้น 
5.5  ควบคุมดูแลและชักชวนให้นักเรียนทุกคนร่วมกันรักษาความสะอาด 
5.6  ตรวจความสะอาดห้องเรียน โรงอาหารและรายงานความสะอาดประจ าวันหน้าเสาธง 

6) ผู้ช่วยประธานนักเรียนด้านสปิริต 
6.1 ประสานท าความเข้าใจกับสมาชิกเก่ียวกับการท างานกลุ่ม ให้ค าแนะน าถึงหลักการท างานต้อง 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ยอมรับการเรียนรู้วัฒนธรรมของผู้อื่น 
6.2  ดูแลและประสานงานเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาคณะ 
6.3  ดูแลและติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการแสดงโชว์เชียร์ในงานต่างๆ เช่น โชว์  เชียร์ในงานกีฬาคณะ 

7) ผู้ช่วยประธานนักเรียนด้านสุนทรียศาสตร์ 
7.1  ให้ข้อคิดกับสมาชิกในการร่วมกิจกรรมการโชว์ การแข่งขัน ร่วมชื่นชมและดูแลการฝึกซ้อม 
7.2  รณรงค์ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา 
7.3  ติดต่อประสานงานกับนักเรียนที่มีส่วนร่วมในงานนั้นๆ อย่างเป็นระบบ ก ากับและล าดับขั้นตอน
ของทุกงานที่ได้รับมอบหมาย 

8) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
8.1 แจ้งข้อมูลข่าวสาร ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารในโรงเรียน 
8.2 ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 

9) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
9.1 แจ้งข้อมูลข่าวสาร ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารในโรงเรียน 
9.2 ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 

10) เหรัญญิก 
10.1 รับผิดชอบ เกี่ยวกับการเงิน และงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
10.2 ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 
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11) เลขานุการ 
11.1   เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ  ที่เกี่ยวกับงานของห้องเรียนคณะกรรมการสภานักเรียน   
11.2  ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 

2.2 คณะกรรมการม่าต๋า 
คณะกรรมการม่าต๋า มาจากคณะกรรมการคณะทุกคณะห้องละ 1 คน และนักเรียนจิตอาสา คณะละ 7 คน 

ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือเพ่ือนๆในโรงเรียน วางแผนการจัดกิจกรรมคณะนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการสภา
นักเรียน และเป็นผู้น าด้านพฤติกรรมนักเรียน 
บทบาทหน้าที่ 

1. ปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันร่วมกับครูเวร อ านวยความสะดวกในการดูแลช่วยเหลือเพ่ือนนักเรียน 
2. ประสานงานกับผู้ก ากับคณะ เพ่ือติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านคุณลักษณะ 
3. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง 
4. เสนอและสรุปรายงานข้อมูลต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติในรอบเดือนให้ผู้ก ากับคณะรับทราบ  
5. กล่าวต้อนรับแขกท่ีมาเยี่ยมโรงเรียน และกล่าวขอบคุณผู้ที่มีอุปการคุณต่อโรงเรียน 
6. เป็นผู้น าในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวมตามหลักปรัชญาการศึกษา 5 ประการ 
7. เป็นผู้น าเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม ชักชวนเพื่อน พ่ี น้อง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
    โรงเรียน 
8. ประสานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในระหว่างเพ่ือน 
   นักเรียนด้วยกัน 
9. รับผิดชอบงานและกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 
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2.3 คณะกรรมการประจ้าคณะ 

คณะกรรมการประจ าคณะ มาจากการคัดเลือกของนักเรียนในคณะ ทั้ง 4 คณะ คณะกรรมการประจ าคณะ ประกอบด้วย ประธานคณะ ผู้ช่วยประธาน
คณะ 5 ด้าน กรรมการประจ าห้องเรียน ประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก และเลขานุการ และขับเคลื่อนพัฒนาฐานคณะนักเรียน และร่วมออกแผน วางแผนกิจกรรมคณะ
นักเรียน 

- โครงสร้างคณะกรรมการประจ าคณะ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

ประธานคณะ 

กรรมการที่ปรึกษาคณะ 

ผู้ช่วยประธานด้าน 

จริยธรรม 

ผู้ช่วยประธานด้าน 

ปัญญา 

ผู้ช่วยประธานด้าน 

สุขลักษณะ 

ผู้ช่วยประธานด้าน 

สปิริต 

ผู้ช่วยประธานด้าน 

สุนทรียศาสตร์ 

กรรมการประจ าห้องเรียน 

ประชาสัมพันธ์ 

เหรัญญิก 

เลขานุการ 



คู่มือนักเรียน  ปีการศึกษา  2562 50 

 

โรงเรียนภูเกต็ไทยหัวอาเซียนวิทยา  อ าเภอเมือง  จังหวัดภูเกต็   www.phukeththaihua.ac.th 

บทบาทหน้าที ่
1. มีหน้าที่ดูแลเพ่ือนๆ ในคณะร่วมกับผู้ช่วยประธาน 5 ด้านในด้านจริยธรรม ปัญญา สุขลักษณะ สปิริต และ

สุนทรียศาสตร์พร้อมให้ค าแนะน าช่วยเหลือหรือเสนอต่อครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนให้ปฏิบัติไปใน
แนวทางเดียวกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือนในคณะ 

2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนและสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในระหว่างเพ่ือน นักเรียนด้วยกัน 
3. ต้อนรับแขกท่ีมาเยี่ยมโรงเรียน และกล่าวขอบคุณผู้ที่มีอุปการคุณ ต่อโรงเรียน 
4. ให้ค าปรึกษานักเรียนในการใช้ทักษะชีวิตและท ากิจกรรมคณะ 
5. ให้ค าแนะน าและติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนในแต่ละวิชา 

3. กิจกรรมเรียนรู้วิถีไทยหัว 

กิจกรรมวิถีไทยหัวเป็นกิจกรรมคณะนักเรียนที่ฝึกให้นักเรียนท างานเป็นทีมเป็นหมู่คณะ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมคณะของตนเองที่นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมเพ่ือประเมินการผ่านกิจกรรมของโรงเรียน ได้แก่ 

1) การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

2) พิธีไหว้ครู 

3) วันแม่แห่งชาติ 

4) กิจกรรมกีฬาคณะ 

5) วันพ่อแห่งชาติ 

6) วันเด็กแห่งชาติ 

7) กิจกรรม Open House   
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คณะซือซก   คณะฮัวบุ๋น   คณะจุงหัว  คณะส่องเต็ก 

ห้อง อ.1/1    ห้อง อ.1/2   ห้อง อ.1/3  ห้อง อ.1/4 

ห้อง อ.1/5   ห้อง อ.1/6   ห้อง อ.2/1  ห้อง อ.2/2 

ห้อง อ.2/3   ห้อง อ.2/4   ห้อง อ.2/5  ห้อง อ.2/6 

ห้อง อ.2/7   ห้อง อ.3/1   ห้อง อ.3/2  ห้อง อ.3/3 

ห้อง อ.3/4   ห้อง อ.3/5   ห้อง อ.3/6  ห้อง อ.3/7 

 

เตรียมอนุบาล     คณะซือซก คณะฮัวบุ๋น คณะจุงหัว คณะส่องเต็ก 

     

2.4 การจัดนักเรียนเข้าคณะ 
โรงเรียนมีการจัดนักเรียนเข้าคณะใหม่ทุกปีการศึกษา  โดยน าจ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียนมาจัดแบ่งให้

ใกล้เคียงกันตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แยกเป็น 4 คณะ เพ่ือให้นักเรียนรุ่นพ่ีได้ดูแลรุ่นน้อง  ฝึกความ
เป็นผู้น า  ผู้ตามที่ดี  ให้นักเรียนมีความรู้สึกรักและผูกพัน ดูแลช่วยเหลือเพ่ือน พ่ีและน้องในคณะด้วยกัน  ดังนี้ 
 

ฝ่ายการศึกษาปฐมวัย 
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คณะฮั่วบุ๋น   คณะจุงหัว   คณะซือซก  คณะส่องเต็ก 
ห้อง ป.1/1   ห้อง ป.1/2 หอ้ง ป.1/3 ห้อง ป.1/4 

ห้อง ป.1/5   ห้อง ป.2/1   ห้อง ป.1/7  ห้อง ป.1/6 

ห้อง ป.2/4   ห้อง ป.2/5   ห้อง ป.2/2  ห้อง ป.2/3 

ห้อง ป.3/1   ห้อง ป.3/2   ห้อง ป.2/6  ห้อง ป.2/7 

ห้อง ป.3/5   ห้อง ป.3/6   ห้อง ป.3/3  ห้อง ป.3/4 

ห้อง ป.4/4   ห้อง ป.4/2   ห้อง ป.4/3  หอ้ง ป.4/1 

ห้อง ป.5/1   ห้อง ป.6/4   ห้อง ป.5/2  ห้อง ป.4/5 

ห้อง ป.6/3                      ห้อง ป.5/4                            ห้อง ป.5/3                 ห้อง ป.6/2 

ห้อง ป.6/1 

ฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา 
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คณะฮั่วบุ๋น   คณะจุงหัว   คณะซือซก  คณะส่องเต็ก 
ห้อง ม.1/1   ห้อง ม.1/2   ห้อง ม.1/3  ห้อง ม.1/4 

ห้อง ม.2/1   ห้อง ม.2/2   ห้อง ม.2/4  ห้อง ม.2/3 

ห้อง ม.3/4   ห้อง ม3/1   ห้อง ม.2/5  ห้อง ม.3/2 

ห้อง ม.4/3   ห้อง ม.4/2   ห้อง ม.3/3  ห้อง ม.4/4 

ห้อง ม.5/5   ห้อง ม.5/2   ห้อง ม.4/1  ห้อง ม.5/1 

ห้อง ม.6/5   ห้อง ม.5/3   ห้อง ม.5/4  ห้อง ม.6/1 

ห้อง ม.6/6   ห้อง ม.6/2   ห้อง ม.6/4  ห้อง ม.6/3 

ฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา 

 

 

 

                         

              

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การใช้บริการงานสุขภาพนักเรียน 
งานบริการสุขภาพนักเรียนมีทั้งหมด 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายปฐมวัย  ฝ่ายประถมศึกษา และฝ่ายมัธยมศึกษา ให้บริการ

รักษาพยาบาลเบื้องต้นกับนักเรียน ครูและบุคลากร ตั้งแต่เวลา 07.20 น. – 17.00 น. ได้แก่ 
ห้องพยาบาลฝ่ายการศึกษาปฐมวัย  อยู่ที่อาคารพ่อค้านายเหมืองอยู่ติดกับทางขึ้นอาคารข้างศูนย์กีฬาอดิเศรษฐ์ 

โดยมีเตียงให้บริการทั้งหมด 4 เตียง  เป็นเตียงขนาด 3 ฟุต 
ห้องพยาบาลฝ่ายการศึกษาประถม  อยู่ที่อาคารสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่ติดกับทางเข้าห้องเตรียมอนุบาล 

โดยมีเตียงให้บริการทั้งหมด 3 เตียง  เป็นเตียงขนาด 3.5 ฟุตทั้ง 3 เตียง มีห้องน้ าในห้องพยาบาลให้บริการ 
ห้องพยาบาลฝ่ายการศึกษามัธยม  อยู่ที่อาคารอดิเศรษฐ์อยู่ติดกับห้องสมุด โดยมีเตียงให้บริการทั้งหมด 3 เตียง  

เป็นเตียงขนาด 3.5 ฟุตทั้ง 3 เตียง มีห้องน้ าในห้องพยาบาลให้บริการ 
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4.1 การขอรับบริการห้องพยาบาล 
         4.1.1 เวลาเปิด – ปิด 07.2 0 น.  - 17.00 น. 
         4.1.2 นักเรียนแจ้งครูประจ าชั้นหรือครูประจ าวิชาทราบถึงอาการป่วยและมีเพ่ือน 1 คน พามาห้อง      พยาบาล 
         4.1.3 นักเรียนแจ้งอาการป่วยกับเจ้าหน้าที่ 
         4.1.4 รับการตรวจจากเจ้าหน้าที่   

 กรณีรับประทานยา เมื่อเสร็จให้ลงชื่อและกลับห้องเรียน 
 กรณีอนุญาตนอนพักห้องพยาบาล 1 ชั่วโมงให้เพื่อนน าเอกสารการได้รับอนุญาตแจ้งครูประจ าวิชา     
   แล้วน าเอกสารมาส่งที่ห้องพยาบาล 
 กรณีน าส่งโรงพยาบาลให้เพ่ือนแจ้งครูประจ าวิชาหรือครูประจ าชั้น 

   4.2 การเข้าใช้ห้องพยาบาล 
         4.2.1 ถอดรองเท้าวางหน้าห้องให้เป็นระเบียบ 
         4.2.2 ไม่ส่งเสียงดังขณะใช้บริการ 
         4.2.3 นั่งที่เก้าอ้ีผู้ป่วยและรับการตรวจ  
         4.2.4 เขียนชื่อ – นามสกุล ชั้น อาการป่วยก่อนใช้บริการ 
         4.2.5 ไม่หยิบยาทุกชนิดรับประทานเอง 

  4.3 การชั่งน ้าหนัก 
4.3.1 ถอดรองเท้าวางหน้าห้องให้เป็นระเบียบ 
4.3.2 ขออนุญาตชั่งน้ าหนัก 
4.3.3 น าสัมภาระวางบนโต๊ะเจ้าหน้าที่ 
4.3.4 ตรวจสอบเครื่องชั่งน้ าหนักให้เข็มตรงเลข 0 
4.3.5 ขึ้นไปยืนบนเครื่องชั่ง โดยให้เท้าทั้งสองข้างอยู่ในต าแหน่งของเครื่องชั่ง 
4.3.6 อ่านค่าที่ได้ลงจากเครื่องชั่ง 
4.3.7 เก็บสัมภาระพร้อมกล่าว “ขอบคุณครับ/ขอบคุณค่ะ”  

4.4 การวัดส่วนสูง 
4.4.1 ถอดรองเท้าวางหน้าห้องให้เป็นระเบียบ 
4.4.2 ขออนุญาตวัดส่วนสูง 
4.4.3 น าสัมภาระวางบนโต๊ะเจ้าหน้าที่ 
4.4.4 ยืนบนพ้ืนราบส้นเท้าชิด ปลายเท้าแยก เข่าตึง ยืดตัวตรง  ส่วนของส้นเท้า หลัง ก้น ไหล่  ศีรษะ  

          สัมผัสไม้วัด  ตามองตรงไป ข้างหน้า 
4.4.5 ลากไม้เลื่อนวัดความสูงลงมาจนสัมผัสศีรษะ แล้วอ่านค่า 



คู่มือนักเรียน  ปีการศึกษา  2562 55 

 

โรงเรียนภูเกต็ไทยหัวอาเซียนวิทยา  อ าเภอเมือง  จังหวัดภูเกต็   www.phukeththaihua.ac.th 

 4.4.6 เก็บสัมภาระพร้อมกล่าว “ขอบคุณครับ/ขอบคุณค่ะ” 

  4.5 การเกิดอุบัติเหตุ 
4.5.1 นักเรียนมาห้องพยาบาล 
4.5.2 นั่งพักท่ีเก้าอ้ีผู้ป่วย 
4.5.3 นักเรียนที่เกิดอุบัติเหตุแจ้งอาการเจ็บป่วยกับเจ้าหน้าที่ 
4.5.4 แจ้งสถานที่เกิดอุบัติเหตุ 
4.5.5 กรณีปฐมพยาบาลเบื้องต้นนักเรียนกล่าว“ขอบคุณครับ/ขอบคุณค่ะ”แล้วกลับเข้าห้องเรียน 

  4.6 การใช้บัตรประกันอุบัติเหตุ  

4.6.1 นักเรียนเตรียมบัตรอุบัติเหตุพกติดตัว 
4.6.2 นักเรียนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่รับรองบัตรประกันอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเกิด
อุบัติเหตุ    
4.6.3 นักเรียนยื่นบัตรประกันอุบัติเหตุให้กับทางโรงพยาบาล 

 กรณีไม่ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินที่เอาประกัน    

 กรณีมีค่าใช้จ่ายเกินวงเงินต้องช าระเงินเพิ่มจากค่ารักษาพยาบาล 
4.6.4 กรณีไม่ได้รับบัตร/ยื่นบัตรประกันอุบัติเหตุให้กับทางโรงพยาบาลต้องส ารองจ่ายน าใบเสร็จส่งให้กับ
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลของโรงเรียน 

  4.7 การเคลมประกันอุบัติเหตุ (ชดเชยสินไหม) 
                     4.7.1 นักเรียนน าใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลใบรับรองแพทย์หรือใบเคลมส่งเจ้าหน้าที่พยาบาล 
            ที่ห้องพยาบาล  ที่นักเรียนเรียนอยู่ 
                     4.7.2 นักเรียนแจ้งชื่อ-นามสกุล อาการป่วย สถานที่เกิดเหตุ เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง 
                     4.7.3 เจ้าหน้าที่พยาบาลโทรแจ้งผู้ปกครองมารับเงินที่ส ารองจ่าย 
                     4.7.4 ผู้ปกครองรับเงินที่แผนกบัญชีและการเงินของโรงเรียน 
 

   5. การใช้บริการงานโภชนาการ 
งานโภชนาการได้ด าเนินงานจัดท ารายการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา โดยเชิญตัวแทนคณะครูในแต่ละระดับ ครูผู้สอนสุขศึกษา  ด าเนินการจัดท ารายการอาหารให้แก่นักเรียน มีนัก

โภชนาการของโรงพยาบาลวิชระภูเก็ต มาให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าสารอาหารที่นักเรียนควรจะได้รับแต่ละช่วงวัย เพ่ือน ามา

ประกอบอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและได้ผ่านการตรวจมาตรฐานหลักสุขาภิบาลจากสาธารณสุข  
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 5.1 การรับประทานอาหาร 
5.1.1 นักเรียนล้างมือให้สะอาดตามท่ีสถานที่ก าหนด 
5.1.2 นักเรียนเข้าแถวตามคณะที่จัดจ าหน่ายอาหารหรือบริเวณท่ีก าหนด 
5.1.3 นักเรียนเลือกซ้ืออาหารและน้ า ตามหลักโภชนาการ 
5.1.4 นักเรียนน าอาหารและน้ าดื่มนั่งตามคณะ 
5.1.5 รับประทานอาหารเสร็จเก็บเศษอาหารและภาชนะ บริเวณท่ีนั่งให้สะอาดเรียบร้อยและยกเก้าอ้ี
เก็บเข้าที่ 
5.1.6 ช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณท่ีนั่งรับประทานอาหารของตนเอง 
5.1.7 เดินไปท้ิงขยะ เขี่ยเศษอาหาร ณ จุดบริการ 

 ทิ้งเศษขยะลงถังตามประเภท 

 ทิ้งน้ าแข็งในภาชนะท่ีรองรับ 

 วางแก้วน้ าในภาชนะ 

 เขีย่เศษอาหารที่รองรับ  เบาๆ 

 แยกวางช้อน – ส้อม ตามภาชนะรองรับ 

 แยกวางจานและถ้วยอย่างเป็นระเบียบตามภาชนะที่รองรับ 
5.1.8 นักเรียนล้างมือให้สะอาดตามท่ีสถานที่ก าหนด 
5.1.9 หากต้องการซื้อของในมินิมาร์ท ให้มานั่งรับประทานที่โต๊ะรับประทานอาหาร 
5.1.10 ไม่น าอาหารและภาชนะออกนอกโรงอาหาร 
5.1.11 นักเรียนเดินออกจากโรงอาหารเพ่ือไปพักผ่อนตามอัธยาศัย 
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แนวปฏิบัติส้านักงานอ้านวยการ 
ส านักงานอ านวยการ  (งานเอกสารการพิมพ์) เป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การปริ้น

เอกสาร  การเข้าเล่มเอกสาร ถ่ายเอกสารและเคลือบบัตร  

1. การบริการปริ นท์งาน 
1.1 นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องเอกสารการพิมพ์ 
1.2 เลื่อนกระจก  ท าความเคารพคุณครูและกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ” 
1.3 นักเรียนแจ้งขอปริ้นงาน  บอกรายละเอียดคุณครู   
1.4 นักเรียนสามารถปริ้นท์งานได้ 2 วิธี คือ 

1.4.1 นักเรียนน า Flash Drive (ท่ีบันทึกข้อมูล) เรียบร้อยแล้วมาปริ้นท์ 
 

 
 

 
1.4.2 ปริ้นงานโดยส่งเข้าอีเมล์ 

 แนบไฟล์งานที่จะปริ้นท์ ใส่ชื่อนักเรียน ชื่องานที่จะปริ้นท์ให้เรียบร้อย 

 ส่งไฟล์งานเข้าอีเมล์ Songsak.u@phuketthaihua.ac.th 
1.5 นักเรียนช าระเงิน 

 ช าระด้วยเงินสด  กรณีให้เจ้าหน้าที่สั่งพิมพ์ 

 ปริ้นท์ขาวด าแผ่นละ 1 บาท ปริ้นท์สีแผ่นละ 10 บาท 
1.6 นักเรียนลงชื่อรับเอกสาร  ตรวจสอบ  เอกสาร 
1.7 นักเรียนกล่าวขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ   

2. การเข้าเล่มเอกสาร 
2.1 นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องเอกสารการพิมพ์ 
2.2 เลื่อนกระจก  ท าความเคารพคุณครูและกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ” 
2.3 นักเรียนจัดเรียงหน้าเอกสารที่จะเข้าเล่มมาให้เรียบร้อย  ยื่นเอกสารให้กับคุณครู 
2.4 นักเรียนแจ้งคุณครูเข้าเล่มเอกสาร  (เย็บเล่ม  แบบเทปกาว  แบบกระดูกงู ) 
2.5 นักเรียนรอรับเอกสาร ภายใน  30  นาที 
2.6 นักเรียนช าระเงินค่าบริการเย็บเล่มเอกสาร 
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โดยมีอัตราค่าบริการดังนี  
*  เข้าเล่มแบบแม็กติดเทปกาว  ราคาเล่มละ 15 บาท  
*  เข้าเล่มแบบสันห่วงกระดูกงูราคาขนาดเล็กเล่มละ 15  บาท  ขนาดใหญ่ราคาเล่มละ 20 บาท 

2.7 นักเรียนรับเอกสารตรวจสอบความถูกต้อง 
2.8 นักเรียนลงชื่อการรับเอกสาร 
2.9 นักเรียนกล่าวขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ   

3. การถ่ายเอกสาร 
3.1 นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องเอกสารการพิมพ์ 
3.2 เลื่อนกระจก  ท าความเคารพคุณครูและกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ” 
3.3 นักเรียนแจ้งคุณครูถ่ายเอกสาร  บอกรายละเอียดการถ่ายจ านวน 
3.4 นักเรียนยื่นรอรับเอกสาร   
3.5 นักเรียนลงชื่อรับเอกสารพร้อมช าระเงิน 

  ถ่ายเอกสาร ขาว - ด า   แผ่นละ  1  บาท 
  ถ่ายเอกสาร  สี  แผ่นละ  10  บาท 

3.6 นักเรียนรับเอกสารนับจ านวนเอกสาร  ตรวจสอบ  กล่าวค าว่าขอบคุณครับ /ค่ะ 
3.7 ช่วงเวลาในการให้บริการปริ้นท์งานและถ่ายเอกสารของนักเรียน ดังนี้ 

   - ช่วงก่อนเข้าแถว  เวลา 07.15 – 07.45 น. 

   - ช่วงเวลา พัก 10 นาที  เวลา 10.05 – 10.15 น. 

   - พักกลางวันมัธยมต้น  เวลา 11.10 – 11.55 น. 

      และมัธยมตอนปลายเวลา เวลา 12.00 – 12.45 น. 

   - ช่วงพัก 10 นาที  เวลา 14.40 – 14.50 น. 

   - ช่วงเวลาเลิกเรียน  เวลา 16.00 – 17.00 น. 

4. การเคลือบบัตร 
4.1 นักเรียนเตรียมเอกสาร/ชิ้นงานที่จะเคลือบมาให้เรียบร้อย 
4.2 เลื่อนกระจก ท าความเคารพคุณครูและกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ” 
4.3 นักเรียนแจ้งครูเคลือบเอกสาร 

หมายเหตุ      - ยื่นเคลือบเอกสาร/ชิ้นงานตอนเช้ารับงานคืนตอน    พักเที่ยง 
          - ยื่นเคลือบเอกสาร/ชิ้นงานตอนบ่ายรับงานคืน   ตอนเย็น 
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          - ยื่นเคลือบเอกสารหลังเลิกเรียนรับเอกสารวันถัดไป 
4.4 นักเรียนช าระค่าบริการ 

- เคลือบบัตรแผ่นละ 20 บาท 
- กรณีท่ีนักเรียนน าแผ่นเคลือบมาเองแผ่นละ 10 บาท 

4.5 นักเรียนรับเอกสารตรวจสอบความถูกต้อง 
4.6 นักเรียนลงชื่อรับเอกสาร 
4.7 นักเรียนกล่าวค าว่าขอบคุณครับ/ขอบคุณค่ะ 
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แนวปฏิบัติแผนกส่งเสริมงานวิชาการ 
 

 ประกอบไปด้วยงานทะเบียนและสถิตินักเรียน และงานวัดผลและประเมินผล ให้บริการงาน ดังนี้ 

1. งานทะเบียนและสถตินิักเรียน  
ให้บริการเกี่ยวกับการรับผิดชอบการจัดท าทะเบียนประวัติของนักเรียน การออกเอกสารทางการเรียน การลาพัก

การเรียน การจ าหน่ายออก จัดท าสถิติ การมาเรียนของนักเรียน การออกหลักฐาน การส าเร็จการศึกษา การออก
ใบรับรอง (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) การออกบัตรนักเรียน จัดพิมพ์เอกสารแบบค าร้องต่างๆ จัดเก็บรักษาเอกสาร 
รับค าร้องและจัดท าเรื่องราวตามค าร้อง  

สถานที่ติดต่อ 
แผนกมัธยม อาคารอ านวยการ ชั้น 1 
วันจันทร์-ศุกร์   เช้า เวลา 07.30-07.45 น. 
   เที่ยง เวลา 11.10-12.50 น. 
   เย็น เวลา 16.00-17.00 น. 
ส าหรับผู้ปกครองเปิดให้ติดต่อ เวลา 07.30-17.00 น.  
 

2. งานวัดผลและประเมินผล 
 ให้บริการเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ ด าเนินการเก่ียวกับการเทียบ
โอนผลการเรียน ดูแลข้อมูลในระบบ Mass School ส่วนการจัดเก็บคะแนน รวบรวม และประเมินผลการเรียนรายภาค/
รายปีให้กับนักเรียน การสอบแก้ตัว จนถึงการสามารถออกเอกสารหลักฐานผลการเรียนให้นักเรียนได้ เก็บรวบรวมสถิติ
ข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประสานงานการสอบ O-NET 

สถานที่ติดต่อ 
แผนกมัธยม อาคารอ านวยการ ชั้น 1 
วันจันทร์-ศุกร์   เช้า เวลา 07.30-07.45 น. 
   เที่ยง เวลา 11.10-12.50 น. 
   เย็น เวลา 16.00-17.00 น. 
ส าหรับผู้ปกครองเปิดให้ติดต่อ เวลา 07.30-17.00 น.  
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3. แนวปฏิบัติงานทะเบียนและสถิตินักเรียน 
    3.1  การท้าบัตรนักเรียน 

3.1.1 นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องแผนกส่งเสริมงานวิชาการ 
3.1.2 เลื่อนกระจก  ท าความเคารพคุณครูและกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ” 
3.1.3 นักเรียนแจ้งขอท าบัตรนักเรียน  (แจ้งบัตรช ารุด  หรือหาย) 
3.1.4 รับแบบฟอร์มการขอท าบัตรนักเรียน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 
3.1.5 น าแบบฟอร์มการขอท าบัตรนักเรียนไปแผนกบัญชีช าระเงิน(กรณีสูญหาย 200 บาท และ 
กรณีช ารุด 150 บาท) 
3.1.6 นักเรียนน าใบเสร็จค่าท าบัตรนักเรียน พร้อมแบบยื่นให้กับคุณครูห้องแผนกส่งเสริมงานวิชาการ 
3.1.7 นักเรียนนั่งรอรับบัตร  (ประมาณ  5  นาที) 
3.1.8 นักเรียนรับบัตรจากคุณครู  กล่าวขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ 

    3.2  การใช้บัตรนักเรียน 
     3.2.1 นักเรียนต้องพกพาบัตรนักเรียนตลอดเวลาในโรงเรียน  
     3.2.2 บัตรนี้ใช้เป็นบัตรนักเรียน บัตรห้องสมุด ใช้ซื้อสินค้าและอาหารในโรงเรียน 
    3.2.3 แสดงบัตรทุกครั้งที่ใช้บริการต่างๆ ในโรงเรียน  

    3.3 การขอเอกสารหลักฐานการศึกษา 
  3.3.1 ใบ ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน  

3.3.1.1 นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องแผนกส่งเสริมงานวิชาการ 
3.3.1.2 เลื่อนกระจก  ท าความเคารพคุณครูและกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ” 
3.3.1.3 นักเรียนขอแบบฟอร์มขอเอกสารหลักฐานการเรียน(ล่วงหน้าอย่างน้อย3วัน) 
3.3.1.4 นักเรียนรับแบบฟอร์ม/ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 
3.3.1.5 นักเรียนยื่นแบบฟอร์มให้กับคุณครู  พร้อมแนบรูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้วถ่ายรูป
เป็นรูปนักเรียนหน้าตรง มีทรงผมถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนไม่สวมแว่นตา และถ่ายไม่
เกิน 6 เดือน (1 รูปต่อเอกสาร 1 ฉบับ) 
3.3.1.6 นักเรียนมารับเอกสาร  ตรวจสอบ  ความถูกต้อง (วัน  เดือน  ปีเกิด  ชื่อ  -สกุล) 
3.3.1.7 นักเรียนกล่าวขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ 

3.3.2 ใบรับรองผลการเรียนภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ (ปพ.7)  
3.3.2.1 นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องแผนกส่งเสริมงานวิชาการ 
3.3.2.2 เลื่อนกระจก  ท าความเคารพคุณครูและกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ” 
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3.3.2.3 นักเรียนแจ้งขอใบรับรองผลการเรียน  (ปพ.7)  บอกเหตุผลการขอหลักฐาน นักเรียน
รับแบบฟอร์ม  /  กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนนักเรียนยื่นแบบฟอร์มให้กับคุณครู  พร้อมแนบ
รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้วถ่ายรูปหน้าตรงทรงผมตามระเบียบของโรงเรียนไม่สวมแว่นตา
ต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (1 รูปต่อเอกสาร 1 ฉบับ) 
3.3.2.4 นักเรียนมารับเอกสารหลังจากเขียนค าร้อง  3 วัน   
3.3.2.5 นักเรียนมารับเอกสาร  ตรวจสอบ  ความถูกต้อง (วัน  เดือน  ปีเกิด  ชื่อ  -สกุล) 
3.3.5.6 นักเรียนกล่าวขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ 

   3.4 การขอย้ายสถานศึกษา / ลาออก 
3.4.1. ผู้ปกครองติดต่อรับแบบค าร้องขอย้ายสถานศึกษาที่ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายประถม หรือฝ่ายมัธยมศึกษา 
3.4.2. ผู้ปกครองกรอกข้อมูลในแบบค าร้องขอย้ายสถานศึกษา 
3.4.3. เลขาฝ่าย รับแบบค าร้องจากผู้ปกครอง และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
3.4.4. ผู้ปกครองพบคุณครูประจ้าชั นของนักเรียน พูดคุยกับผู้ปกครองเพ่ือรับฟังปัญหา แก้ไขปัญหา  
3.4.5. คุณครูประจ าชั้นเขียนความคิดเห็นลงในแบบค าร้องขอย้ายสถานศึกษา 
3.4.6. เลขาฝ่าย น าผู้ปกครองพบหัวหน้าแผนกกิจการนักเรียน พูดคุยกับผู้ปกครองเพ่ือรับฟังปัญหา แก้ไข
ปัญหา  
3.4.7. หัวหน้าแผนกกิจการนักเรียน พิจารณา และเขียนความเห็นคิดลงในแบบค าร้องขอย้ายสถานศึกษา 
3.4.8. เลขาฝ่าย น าผู้ปกครองพบหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงินตรวจสอบการช าระค่าเล่าเรียน และพูดคุยกับ
ผู้ปกครองหากมีค้างช าระค่าเล่าเรียน 
3.4.9. ผู้ปกครองพบผู้ช่วยผู้อ้านวยการฝ่ายการศึกษาปฐมวัย ผู้ช่วยผู้อ้านวยฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา 
หรือผู้ช่วยผู้อ้านวยฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา พูดคุยกับผู้ปกครองเพ่ือรับฟังปัญหา แก้ไขปัญหา  
3.4.10. ผู้ช่วยผู้อ้านวยการฝ่ายการศึกษาปฐมวัย ผู้ช่วยผู้อ้านวยการศึกษาประถมศึกษา หรือผู้ช่วย 
ผู้อ้านวยการศึกษามัธยมศึกษา พิจารณา และเขียนความเห็นคิดลงในแบบค าร้องขอย้ายสถานศึกษา 

  3.4.11. เลขาฝ่ายน าผู้ปกครองพบผู้ช่วยผู้อ้านวยการ พูดคุยกับผู้ปกครองเพ่ือรับฟังปัญหา แก้ไขปัญหา  
3.4.12. ผู้ช่วยผู้อ านวยการ พิจารณา และเขียนความเห็นคิดลงในแบบค าร้องขอย้ายสถานศึกษา 
3.4.13. เลขาฝ่ายน าผู้ปกครองพบรองผู้อ้านวยการ พูดคุยกับผู้ปกครองเพ่ือรับฟังปัญหา แก้ไขปัญหา 
3.4.14. รองผู้อ านวยการ พิจารณา และเขียนความเห็นคิดลงในแบบค าร้องขอย้ายสถานศึกษา 
3.4.15. เลขาฝ่ายน าเอกสาร ในแบบค าร้องขอย้ายสถานศึกษา ส่งที่เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
3.4.16. เจ้าหน้าที่งานทะเบียนน าผู้ปกครองพบหัวหน้าแผนกส่งเสริมวิชาการ ตรวจเช็คผลการเรียน หากผลการ
เรียนยังติด 0 ร มส. มผ. ให้พูดคุยกับผู้ปกครองแจ้งแนวทางการแก้ปัญหา และพูดคุยกับผู้ปกครอง เรื่องเอกสาร
ที่ต้องใช้ประกอบ การส่งรูปถ่าย และวัน เวลาการมารับเอกสารย้าย 
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3.4.17. หัวหน้าแผนกส่งเสริมวิชาการ เขียนความเห็นคิดลงในแบบค าร้องขอย้ายสถานศึกษา 
3.4.18. เจ้าหน้าที่งานทะเบียนเสนอผู้อ้านวยการพิจารณาอนุมัติ 
3.419. เจ้าหน้าที่งานทะเบียนด าเนินการจัดท าเอกสารการย้าย และประสานผู้ปกครองมารับเอกสาร 

3.5 การขอเปลี่ยนข้อมูลประวัตินักเรียน 
3.5.1 นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องแผนกส่งเสริมงานวิชาการ 
3.5.2 เลื่อนกระจก ท าความเคารพคุณครูและกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ” 
3.5.3 นักเรียนน าส าเนาเอกสารทางราชการที่มีการแก้ไข  พร้อมเข่ียนชื่อ  สกุล เลขประจ าตัว และ 
ระดับชั้นเรียนในเอกสารให้ชัดเจน 
3.5.4 นักเรียนรับแบบฟอร์ม  /  กรอกรายละเอียดในแบบบันทึกการเปลี่ยนขอมูลประวัตินักเรียน 
ที่ห้องแผนกส่งเสริมงานวิชาการ 
3.5.5 ยื่นเอกสารให้กับคุณครู พร้อมแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลง 
3.5.6 นักเรียนกล่าวขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ 

3.6 การลงทะเบียนเรียน 
3.6.1 นักเรียน / ผู้ปกครอง ที่ช าระค่าธรรมเนียมการเรียนเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนฯ จะลงทะเบียนเรียนให้
โดยอัตโนมัติ 
3.6.2 นักเรียน/ ผู้ปกครอง ที่ไม่ได้ช าระค่าธรรมเนียม ภายในเวลาที่ก าหนด จะไม่มีรายชื่อในระบบงานทะเบียน 

4. แนวปฏิบัติงานวัดและประเมินผล 
   4.1 การสอบแก้ผลการเรียน “0  ร   มส  มผ” 

4.1.1 นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องแผนกส่งเสริมงานวิชาการ 
4.1.2 เลื่อนกระจก  ท าความเคารพคุณครูและกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ” 
4.1.3 นักเรียนแจ้งการขอสอบแก้ตัว “0  ร   มส  มผ” 
4.1.4 นักเรียนรับแบบฟอร์มการแก้ตัว   “0  ร   มส  มผ” 
4.1.5 นักเรียนกรอกรายละเอียดให้ชัดเจน  (ชื่อวิชา  รหัสวิชา  หน่วยการเรียน) 
4.1.6 นักเรียนน าแบบฟอร์มให้ผู้ปกครองลงชื่อรับรองการแก้ตัว 
4.1.7 นักเรียนน าแบบฟอร์มยื่นให้คุณครูประจ าวิชาและหัวหน้าสาระลงชื่อ 
4.1.8 นักเรียนน าแบบฟอร์มยื่นให้เลขาฝ่ายที่ห้องฝ่ายการศึกษาฯ 
4.1.9 นักเรียนดูบอร์ดประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ 
4.1.10 นักเรียนสอบแก้ตัว   “0  ร   มส  มผ” ตามวัน  เวลา  ที่ก าหนด 
4.1.11 นักเรียนดูบอร์ดประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบแก้ตัวผ่าน 
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    4.2 การเข้าห้องสอบ 
4.2.1 การแต่งกายชุดนักเรียน 
4.2.2 ผู้เข้าสอบต้องถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย  30  นาท ี
4.2.3 ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต 
4.2.4 ไม่น าเอกสาร เครื่องมือสื่อสารใดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากประธานด าเนินการสอบ 
4.2.5 แสดงบัตรประจ าตัวนักเรียน ให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบก่อนเข้าห้องสอบ 
4.2.6 นั่งตามแผนผังการนั่งสอบ 
4.2.7 ไม่ให้ผู้อื่นลอกข้อสอบ  หรือพูดคุยกันในห้องสอบ  เมื่อมีข้อสงสัยให้ยกมือแจ้งกรรมการคุมสอบ 
4.2.8 หลังจากลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่อนุญาตให้นักเรียนมาสายสอบวิชานั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก 
ประธานด าเนินการสอบ 
4.2.9 สอบเสร็จนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าหมดเวลาท าข้อสอบ 
4.2.10 ไม่น ากระดาษค าตอบ ข้อสอบ   ออกจากห้องสอบ 
4.2.11 เมื่อกรรมการคุมสอบแจ้งหมดเวลา ให้วางปากกาลง และรอให้กรรมการคุมสอบเก็บชุดข้อสอบ และ
กระดาษค าตอบจนหมด นักเรียนจึงจะออกจากห้องสอบได้ 
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แนวปฏิบัติแผนกบัญชีและการเงิน 
1. การช้าระค่าธรรมเนียมการเรียน 

แผนกบัญชีและการเงินได้ก าหนดแนวทางการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
แผนกมัธยมศึกษา จึงขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็ม  100%  ตามวัน เวลาที่โรงเรียน
ก าหนด  2  วิธีดังนี้ 
     วิธีที่ 1  ช้าระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยผ่านทางธนาคาร 

สามารถช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพจ ากัด  ธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด  และ
ธนาคารธนชาต (สาขาใดก็ได้ทั่วราชอาณาจักร)  โดยใช้แบบฟอร์มการช าระเงินตามท่ีโรงเรียนก าหนดให้  (ไม่ต้องใช้สมุดคู่
ฝาก)  ช าระเงินที่ธนาคารดังกล่าวภายในวันที่  โรงเรียนก าหนด ส่วนส าเนาใบน าฝากที่ได้จากธนาคารให้ท่านน ามายืนยัน
ได้ที่คุณครูประจ าชั้นในวันประชุมผู้ปกครอง (ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการช าระผ่านธนาคารเอง) 
     วิธีที่ 2  ช้าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นเงินสด/บัตรเครดิต 

 1.1 สามารถช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยช าระเงินเป็นเงินสด /บัตรเครดิต ทั้งจ านวน ก่อนหรือในวัน
ประชุมผู้ปกครอง  

 กรณีไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด  โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าห้อง
สอบ/ระงับผลการเรียน  จนกว่านักเรียนจะช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาครบทั้งหมด 

1.2 การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยบัตรเครดิต ผู้ปกครองจะต้องจ่ายเพ่ิม 2% ของจ านวนเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา   
1.3 กรณีช าระเงินเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตก่อนวันประชุมผู้ปกครองสามารถช าระได้ที่แผนกบัญชีและการเงิน 

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา แผนกมัธยม วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. เท่านั้น 
1.4 กรณีผ่อนผันค่าธรรมเนียมการเรียนให้ติดต่อขอผ่อนผันที่แผนกบัญชีและการเงินภายในสัปดาห์ที่ 2 ของ 

แต่ละภาคเรียน 

   2. การเติมเงิน 
2.1 เวลาเปิด – ปิดบริการเติมเงิน 4 ช่วง 

ช่วงที่  1  เวลา  07.00-07.45 น.   
ช่วงที่  2    เวลา  11.10-12.00น.(ม.1 – ม.3) 
ช่วงที่  3  เวลา  12.00-12.50 น.(ม.4 – ม.6) 
ช่วงที่  4  เวลา  16.00-16.30 น.(ม.1- ม.6) 

2.2 เตรียมบัตรนักเรียนหรือบัตรเติมเงินสดให้พร้อม 
2.3 เตรียมเงินสดขั้นต่ า 50 บาทสูงสุดไม่เกิน 9,999 บาทต่อครั้ง 
2.4 นักเรียนเข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง เพ่ือรอเติมเงิน บริเวณหน้าห้องเติมเงิน 
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2.5 “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ”ขอเติมเงินชื้อสินค้าจ านวนเงิน.... บาทครับ/ค่ะ กับเจ้าหน้าที่ พร้อมวางบัตรลงบนแท่น
วางบัตร 
2.6 เมื่อเติมเงินแล้วให้รับบัตรสลิปตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน 
2.7 ตรวจสอบยอดเงินในบัตรจากเครื่องตรวจสอบยอดเงินอีกครั้ง ณ จุดตรวจสอบเงิน 
2.8 กรณีคืนเงินให้คืนได้เฉพาะบัตรเงินสดตามวันเวลาที่เปิดบริการเท่านั้น 

3. การซื อสนิค้าในมินิมาร์ท 
3.1 ร้านมินิมาร์ทเปิด – ปิด บริการจ าหน่ายสินค้า 5 ช่วง  

3.3.1 ช่วงที่ 1 เวลา 07.00 – 07.45 น. 
3.3.2 ช่วงที่ 2   เวลา 10.05 – 10.15 น.(พัก 10 นาที) 
3.3.3 ช่วงที่ 3 เวลา 11.10 – 11.55 น. และ เวลา 12.00 – 12.45 น.(พักกลางวัน) 
3.3.4 ช่วงที่ 4 เวลา 14.40 – 14.50 น. (พัก 10 นาที) 
3.3.5 ช่วงที่ 5 เวลา 16.00 – 18.00 น. 

3.2 เวลาพัก 10 นาทีร้านมินิมาร์ทจ าหน่ายสินค้าเฉพาะอุปกรณ์การเรียนเครื่องดื่ม 1 ชนิดและขนม 1 ชิ้นเท่านั้น 
3.3 นักเรียนเตรียมบัตรนักเรียน หรือบัตรเงินสดของตนเอง 
3.4 กรณีมีสัมภาระกระเป๋า เป้ ถุงผ้าให้วางไว้นอกมินิมาร์ท 
3.5 เดินเข้ามินิมาร์ทางประตูเข้า 
3.6 เลือกสินค้าตามท่ีต้องการอย่างระมัดระวัง ไม่ส่งเสียดังและไม่ใช้โทรศัพท์ 
3.7 น าสินค้าที่ต้องการซื้อมาเข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง ณ เคาท์เตอร์ ช าระเงิน 
3.8 วางสินค้าบนเคาท์เตอร์ช าระเงิน 
3.9 นักเรียนวางบัตรนักเรียนบทแท่นวางบัตร 
3.10 แสกนบาร์โค้ตสินค้า กับเครื่องอ่านบาร์โค๊ต 
3.11 รับสลิปและตรวจความถูกต้องของจ านวนเงินที่ใช้และคงเหลือแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
3.12 นักเรียนหยิบสินค้าเดินทางออกอย่างเป็นระเบียบ 
3.13 น าสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มนั่งรับประทานให้เสร็จเรียบร้อยในโรงอาหาร 
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  แนวปฏิบัติแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

แผนกเทคโนโลยีด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ การบริหารจัดการ การ
ประชาสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ และสนับสนุนหลักปรัชญา 5 ประการ ทั้งในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆทั้ง
ในและนอกสถานที่ ประกอบไปด้วย งานประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาระบบ งานพัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บไซท์ งานสื่อ
นวัตกรรม และช่างเทคนิค 

1. การใช้บัตรนักเรียน 

1.1 การสแกนบัตรเข้า 
1.1.1 นักเรียนเดินเข้ามาในโรงเรียนให้น าบัตรนักเรียนแตะที่เครื่องสแกนบัตรจุดที่ 1 จุดที่ 2 หรือ 3 

บริเวณ  
1.1.2 ชั้น 1 หน้าห้องสมุด อาคารเรียนอติเศรษฐ์ 
1.1.2 นักเรียนรอเสียงตอบรับจากเครื่อง“บันทึกส าเร็จแล้วค่ะ” (กรณีเครื่องแจ้งว่าไม่มีข้อมูลหรือแตะ

บัตรหลายครั้งไม่ได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพ่ือเก็บข้อมูลทันที) 
1.1.3 เก็บบัตรนักเรียนไว้กับตัวตลอดเวลา เรียบร้อยแล้วเดินเข้าห้องเรียน 

1.2 การสแกนบัตรออก 
1.2.1   นักเรียนน าบัตรมาแตะที่จุดสแกน 1, 2, 3 
1.2.2 นักเรียนยืนรอเสียงตอบรับจากเครื่องว่า “บันทึกส าเร็จแล้วค่ะ” (ถ้าเครื่องระบุว่าไม่มีข้อมูลหรือ
สแกนหลายครั้งไม่ได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทันที) 
1.2.3 เก็บบัตรนักเรียนไว้ประจ าตัวเดินทางกลับบ้าน 

2.  การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
2.1 นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องเรียน แถวตอน 2 แถว เรียงตามล าดับเลขท่ี 
2.2 นักเรียนเวรประจ าวันตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึก 
2.3 นักเรียนเวรประจ าวันรายงานต่อครูผู้สอน 
2.4 นักเรียนเดินเข้าห้องยืนประจ าเครื่อง 
2.5  นักเรียนนั่งประจ าเครื่อง 
2.6 นักเรียนเปิดเครื่อง เข้าสู่ระบบด้วยชื่อและรหัสผ่านที่ได้รับจากแผนกเทคโนโลยี 
2.7 ปฏิบัติงานตามที่ครูมอบหมาย 
2.8 กรณีท่ีมีผู้รอใช้เครื่องต่อให้  Log Off  หรือสั่งปิดเครื่อง กรณีท่ีไม่มีผู้ใช้เครื่องต่อจากนักเรียน 
2.9 นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องเรียน แถวตอนสอง 2 แถว เรียงตามล าดับเลขท่ี  
2.10  นักเรียนเวรประจ าวันตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึก 
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2.11 นักเรียนเวรประจ าวันรายงานต่อครูผู้สอน 
2.12  กรณีอุปกรณ์ไม่ครบให้ครูผู้สอนด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม ค้นหา 

3.  การใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้ระบบเทคโนโลยี 
3.1   นักเรียนใหม่รับชื่อและรหัสผ่านได้จากครูประจ าชั้น 
3.2   การเปิดใช้งานครั้งแรก เปิดคอมพิวเตอร์ที่ห้องสมุดหรือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กดสวิสเปิด 
คอมพิวเตอร์ เมื่อหน้าจอแจ้งให้ระบุชื่อผู้ใช้ ให้กดปุ่ม Ctrl + Alt + Delete  
3.3   กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับจากครูประจ าชั้น 
3.4   ตั้งรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการและจดจ ารหัสใหม่ให้ได้ 
3.5   การเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ครั้งต่อไปจะต้องใช้รหัสผ่านใหม่จึงจะใช้งานได้ 
3.6   หากเข้าระบบไม่ได้หรือลืมรหัสให้ติดต่อแผนกเทคโนโลยี 
3.7 การใช้คอมพิวเตอร์ และ Wi-Fi ใช้ชื่อและรหัสเดียวกัน  

4. การใช้ห้องสืบค้นในห้องสมุด 
4.1 นักเรียนแสดงบัตรนักเรียนที่เคาน์เตอร์บริการยืม– คืน 
4.2 นักเรียนรับบัตรหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ 
4.3 ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่  หากไม่พร้อมใช้งานแจ้งเจ้าหน้าที่ 
4.4 ใช้คอมพิวเตอร์ 1  คน/เครื่อง/ชั่วโมง 
4.5 ใส่ Username และ  Passwordของตนเอง 
4.6 สืบค้นข้อมูลที่ไม่ผิดศีลธรรม และไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น 
4.7 เมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้ท าการปิดเครื่องและปิดสวิทช์จอให้เรียบร้อย 
4.8 ส ารวจอุปกรณ์ตามข้อ 3  
4.9 นักเรียนคืนบัตรหมายเลขเครื่องกับเจ้าหน้าที่ 
4.10 รับบัตรนักเรียนคืนที่บรรณารักษ์  

5. การใช้ WIFI 
5.1 นักเรียนรับ Username และ Passwordจากครูประจ าชั้น 
5.2 นักเรียน Log in ตามระบบอุปกรณ์ท่ีใช้ 
5.3 นักเรียนใช้งานอินเตอร์เน็ตโดยไม่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2550 
5.4 กรณี Log in ไม่ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกเทคโนโลยี 
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6. การใช้โทรศัพท์มือถือ 
6.1 อนุญาตให้เปิด และใช้โทรศัพท์ในเวลา 

ช่วงที่ 1  ก่อนเวลา 07.45 น. 
ช่วงที่ 2 เวลา 11.10 น. – 12.00 น. (ป.1- 3, ม.1 -3 ) 
ช่วงที่ 3 เวลา 12.00 น. – 12.50 น. (ป.4- 6, ม.4 -6) 

ช่วงที่ 4 หลังเวลา 16.00 น.   
6.2 กรณีท่ีใช้ในการเรียนการสอนครูผู้สอนเป็นผู้อนุญาตเปิด – ปิด โทรศัพท์ 
6.3 นอกเวลาที่ก าหนดต้องปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือ 

7. การใช้ศูนย์ข้อสอบ 

7.1 นักเรียนเตรียมตัวใช้งานศูนย์ข้อสอบ 

7.2 นักเรียนเปิดเว็บบราวเซอร์ เช่น Internet explorer ,Google Chrome,Firefox,Safari 

7.3 กรณีการเข้าใช้งานจากภายนอกโรงเรียนให้เข้าใช้งานผ่านเว็บไซท์  www.phuketthaihua.ac.th  โดยคลิก

เมนู เทคโนโลยีสารสนเทศ             ศูนย์ข้อสอบออนไลน์    

7.4 กรณีการเข้าใช้งานจากภายในโรงเรียนให้เลือก “เข้าระบบในโรงเรียน” 

7.5 กรณีการเข้าใช้งานจากท่ีบ้านให้เลือก “เข้าระบบจากที่บ้าน” 

7.6 นักเรียนกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านลงในช่องให้ถูกต้องและตรวจสอบ 

7.7 คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ หากเข้าระบบไม่ได้ให้ตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่อีกครั้งว่าได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ให้

ติดต่อแผนกเทคโนโลยี ( 076-522-667 ต่อ 122,123) 

7.8 เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว เลือกระดับชั้น รายวิชา และหน่วยการเรียนที่ต้องการ 

7.9 เริ่มท าข้อสอบตามเวลาที่ก าหนด 

7.10 คลิก ส่งข้อสอบ และยืนยัน 

7.11 ดูคะแนนสอบ 

7.12 เลือกรายวิชาอ่ืนๆโดยเริ่มจากข้อที่ 7  - 10 ถ้าต้องการท าเพ่ิม 

7.13 คลิกปุ่มออกจากระบบเมื่อต้องการออกจากระบบ 

 
 
 



คู่มือนักเรียน  ปีการศึกษา  2562 70 

 

โรงเรียนภูเกต็ไทยหัวอาเซียนวิทยา  อ าเภอเมือง  จังหวัดภูเกต็   www.phukeththaihua.ac.th 

8. การดูแลรักษา 
8.1 การใช้จอทีวี 

8.1.1 เปิดทีวีด้วยรีโมทคอนโทล 
8.1.2 เสียบสาย HDMI เข้ากับคอมพิวเตอร์ หรือ โน๊ตบุ๊ค 
8.1.3 เริ่มใช้งาน 
8.1.4 เมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้ปิดทีวีด้วยรีโมทคอนโทล 
8.1.5 ถอยสาย HDMI และ เก็บให้เรียบร้อย 

8.2 การใช้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
8.2.1 เปิดสวิตซ์ บริเวณโต๊ะครู (จะมีสัญญาณไฟสีแดงที่ตัวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ติด) 
8.2.2 เสียบสาย HDMI เข้ากับคอมพิวเตอร์ หรือ โน๊ตบุ๊ค 
8.2.3 กดปุ่มเปิดเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ที่ตัวเครื่อง (จะมีไฟสัญญาณสีเขียวติด) 
เริ่มใช้งาน 
8.2.4 เมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้ปิดเครื่องฉายโปรเจคเตอร์โดยการกดปุ่มเปิดเครื่อง ซ้ า 2 ครั้ง 
8.2.5 รอให้สัญญาณไฟสีแดงที่ตัวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ หยุดกระพริบ 
8.2.6 ปิดสวิตซ์ บริเวณโต๊ะครู 
8.2.7 ถอดสาย HDMI และ เก็บให้เรียบร้อย 

      8.3 การใช้คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) 
8.3.1 ตรวจสอบความพร้อมของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ 
8.3.2 กรณีมีอุปกรณ์ไม่ครบหรือเสียหายให้แจ้งครูผู้สอนทันที 
8.3.3 ปิดสวิตซ์หน้าจอ 
8.3.4 ตรวจความสะอาดบริเวณเครื่องและโต๊ะที่นักเรียนนั่ง 
8.3.5 ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ว่ามีส่วนใดเสียหายหรือหลุดหรืออยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานหรือไม่หากมีให้แจ้ง
ครูทันที 
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แนวปฏิบัติแผนกบริหารงานทั่วไป 
 

       แผนกบริหารทั่วไปท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สะอาด  
การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  รวมถึงการใช้อาคารสถานที่ด้วยความปลอดภัย  มีการบ ารุงรักษาอาคาร
สถานที่และทรัพย์สินของโรงเรียนให้พร้อมใช้งาน   

1. การใช้อาคารสถานที่ 
     1.1 เวลาเปิด-ปิด ประตูโรงเรียน วันจันทร์ - เสาร์ 

 ประตูทางเข้า     เปิดเวลา  06.00 น.     ปิดเวลา  09.00 น.    
                                                    เปิดเวลา  14.30 น.  ปิดเวลา  19.00 น. 

 ประตูทางออก เปิดเวลา  06.00 น.    ปิดเวลา  19.00 น. 

 ประตู3 เปิดเฉพาะฉุกเฉินหรือจราจรติดขัด 
     1.2 การใช้ศูนย์กีฬาฮั่วบุ๋น 
              1.2.1 เวลาเปิด – ปิด  

 ประตู เปิด – ปิดตามเวลาจัดการเรียนการสอน 
              1.2.2 สวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬา 
              1.2.3 เดินเข้าศูนย์กีฬาทางประตูทางเข้า 
              1.2.4 เข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง เบิกอุปกรณ์กีฬา ณ จุดบริการ 
              1.2.5 การเลือกอุปกรณ์กีฬา 

 กรณี เล่นเดี่ยวใช้อุปกรณ์กีฬา 1 ลูก/อัน  

 กรณี เล่นทีมใช้อุปกรณ์กีฬา ทีมละ 1 ลูก 

 เล่นตามกฎกติกาและมารยาทของนักกีฬาอย่างถูกต้องและระมัดระวัง 

 เล่นเสร็จเก็บอุปกรณ์เข้าที่ตามประเภทกีฬา อุปกรณ์ช ารุดแจ้งครูผู้สอน 

 ส ารวจเครื่องแต่งกาย ความสะอาดของศูนย์กีฬาฮ่ัวบุ๋น 

 เดินออกทางประตูทางออก 
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1.3 การใช้อาคารเรียน 
 1.3.1 อาคารเรียนอติเศรษฐ์ 

1.3.1.1 ประตู 1 เปิดเวลา 06.30 น. ปิดเวลา 18.00 น. 
1.3.1.2 เดินขึ้นบันไดชิดขวาแถวตอนเรียงหนึ่ง 
1.3.1.3 ไม่วิ่งเล่นบนอาคารเรียน 
1.3.1.4 ไม่เล่นสวิตช์ ปลั๊กไฟฟ้า  และแผงสวิตช์ควบคุมไฟฟ้าในห้องเรียนหรือประจ าอาคาร 
1.3.1.5 ไม่เล่นกีฬาทุกชนิดในห้องเรียน ตามอาคารเรียนและบริเวณท่ีไม่ใช่สนามกีฬา 
1.3.1.6 ไม่นั่ง ยืนบนโต๊ะทุกชนิด 
1.3.1.7 ขออนุญาตงานอาคารสถานที่ทุกครั้งก่อนเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ประจ าห้องและใช้ความระมัดระวังไม่

ลาก 
1.3.1.8 ไม่ปิดประกาศหรือป้ายตามผนัง กระจกหน้าห้องเรียน ก่อนได้รับอนุญาต  
1.3.1.9 ไม่เขียน ขูดขีด หรือพ่นสีตามอาคารหรือโต๊ะเก้าอ้ี  
1.3.1.10 ไม่ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน กรณีท่ีนักเรียนท าลายความเสียหายจะต้องชดใช้    ตามราคา

สิ่งของที่เป็นจริง  
1.3.1.11 เดินลงบันไดชิดขวาแถวตอนเรียงหนึ่ง 

1.3.2 การใช้ห้องเรียน 
1.3.2.1 เปิดเวลา 06.00 น. ปิดเวลา 18.00 น. 
1.3.2.2 นักเรียนใส่รองเท้าเข้าห้องเรียน 
1.3.2.3 เปิด– ปิด ใช้ไฟ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ตามเวลาที่ก าหนดไว้ที่ รีโมท 
1.3.2.4 ช่วยกันรักษาความสะอาด 
1.3.2.5 ไม่น าอาหารไปรับประทานในห้องเรียน 
1.3.2.6 ใช้ห้องเสร็จให้เก็บโต๊ะเก้าอ้ีไว้ตามแผนผังการจัดโต๊ะเก้าอ้ีในห้องเรียน 

1.3.3 การใช้อาคารปฏิบัติการ วิทย์– คณิต 
1.3.3.1 ประตู เปิด – ปิดตามเวลาจัดการเรียนการสอน 
1.3.3.2 นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องเรียน แถวตอน 2 แถว อย่างเป็นระเบียบ 
1.3.3.3 นักเรียนเวรประจ าวันตรวจสอบอุปกรณ์ 
1.3.3.4 นักเรียนเวรประจ าวันรายงานต่อครูผู้สอน 
1.3.3.5 นักเรียนเดินเข้าห้องและนั่งตามท่ีครูก าหนด 
1.3.3.6 ปฏิบัติงานตามที่ครูมอบหมาย 
1.3.3.7 นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องเรียน แถวตอนสอง 2 แถว อย่างเป็นระเบียบ  
1.3.3.8 กรณีอุปกรณ์ไม่ครบให้ครูผู้สอนด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม ค้นหาแจ้งเจ้าของห้องให้รับทราบ 
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1.3.4 การใช้อาคารดุริยางคศิลป์ 
1.3.4.1 เปิด เวลา 06.00 น.   ปิด  เวลา  20.00 น. 
1.3.4.2 นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องเรียน แถวตอน 2 แถว อย่างเป็นระเบียบ 
1.3.4.3 นักเรียนเวรประจ าวันตรวจสอบอุปกรณ์และบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึก 
1.3.4.4 นักเรียนเวรประจ าวันรายงานต่อครูผู้สอน 
1.3.4.5 นักเรียนเดินเข้าห้องและนั่งตามท่ีครูก าหนด 
1.3.4.6 ปฏิบัติงานตามที่ครูมอบหมาย 
1.3.4.7 กรณีอุปกรณ์ไม่ครบให้ครูผู้สอนด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม ค้นหาและแจ้งเจ้าของห้องให้

รับทราบ 
1.3.5  การใช้สระว่ายน ้าไทยหัว 

1.3.5.1 ประตูเปิด – ปิดตามเวลาจัดการเรียนการสอน 
1.3.5.2 นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องเรียน แถวตอน 2 แถว เดินอย่างเป็นระเบียบ  มาสระว่ายน้ าถอดรองเท้า

วางเป็นระเบียบในตู้วางรองเท้าก่อนเข้าสระ 
1.3.5.3 นักเรียนแต่งกายชุดว่ายน้ า  สวมหมวก  แว่นตาของโรงเรียน และเก็บของมีค่าไว้ในล็อกเกอร์ 
1.3.5.4 อาบน้ าช าระร่างกายก่อนลงสระ 
1.3.5.5 นักเรียนฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนที่ครูสอน 
1.3.5.6 เมื่อเสร็จการเรียนรู้นักเรียนอาบน้ าช าระร่างกาย  เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย 
1.3.5.7 นักเรียนเข้าแถวหน้าสระว่ายน้ า แถวตอน 2 แถว อย่างเป็นระเบียบ   
1.3.5.8 กลับห้องเรียนเดินเป็นแถว 
1.3.5.9 กรณีมีโรคประจ าตัวหรืออ่ืนๆ  ให้แจ้งครูผู้สอน 

2. การเปิด-ปิดไฟ 
  2.1 เวลาเปิด - ปิดไฟ 

 เปิด เวลา  08.30 น. ปิด เวลา 16.00 น.   

 ปิดตอนพักเท่ียงหรือไม่ใช้ห้อง 
   2.2 นักเรียนสังเกต  ส ารวจสวิตช์  ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน 
   2.3 เปิด-ปิด สวิทช์ไฟให้ตรงกับหลอดที่ใช้งานด้วยมือที่แห้งสนิท 
   2.4 กรณีอุปกรณ์ช ารุด แจ้งเจ้าหน้าที่ประจ าตึก/ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา 
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 2.2  การเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ  
  2.2.1 เวลาเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ 

 เปิด เวลา  08.30 น. ปิด เวลา16.00 น.   

 ปิดตอนพักเท่ียงหรือไม่ใช้ห้อง 
2.2.2 นักเรียนสังเกต ส ารวจ สวิตช/์รีโมท ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน 
2.2.3 กรณีเปิด-ปิด สวิทช/์รีโมท ให้นักเรียนกดปุ่มON/ OFFที่แผงควบคุมเครื่องปรับอากาศ/รีโมท   
2.2.4 กรณีอุปกรณ์ช ารุด แจ้งเจ้าหน้าที่ประจ าตึก/ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา 

3. การใช้ผ้าม่านห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 
         3.1.1 การเปิด 

   รวบชายด้านซ้ายไปไว้ด้านซ้ายและรวบชายด้านขวาไปด้านขวา โดยรวบเบาๆช้าๆ แล้วใช้สายรวบม่านรัดไว้ 
3.1.2 การปิด 

3.1.2.1 ดึงสายรวบม่านออกจากกัน ดึงม่านด้านซ้ายไปด้านขวาและดึงม่านด้านขวาไปด้านซ้าย  ให้ม่านทั้ง
สองด้านชนกันพอดี 

3.1.2.2 กรณีช ารุดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร 
3.1.2.3 กรณีนักเรียนท าช ารุด เสียหายให้ชดใช้ตามราคาจริงของผ้าม่าน 
3.1.2.4 ปิดผ้าม่านทุกวันหลังเลิกเรียน 

4. การดื่มน ้าที่ตู้ท้าน ้าเย็น  
4.1 เข้าแถวรอคิวหยิบกรวยกระดาษ 
4.2 หยิบกรวยกระดาษจากกล่องใส่กรวยครั้งละ 1  ใบ 
4.3 น ากรวยกระดาษมารองรับน้ าจากก๊อกน้ าดื่ม 
4.4 กด น้ าใส่กรวยตามความต้องการ 
4.5 ด่ืมน้ าจนหมดแก้วหากต้องการดื่มน้ าเพิ่มสามารถใช้กรวยเดิมดื่มได้อีก  
4.6 หลังจากดื่มน้ าเสร็จ  พับกรวยกระดาษให้เล็กที่สุด ทิ้งลงถังขยะด้านข้างตู้น้ าดื่ม 
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แนวปฏิบัติงานบริการห้องสมุด 

 

ห้องสมุดเอกวานิช (ฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา) 
เป็นที่รวบรวมหนังสือ  วารสาร  เอกสาร  และสิ่งพิมพ์ต่างๆ พร้อมทั้งมีห้องอินเตอร์เน็ตให้บริการ มีวัตถุประสงค์

เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียน และเป็นแหล่งค้นคว้าของนักเรียน ครู  และบุคลากร ตลอดจน
ผู้ปกครองเพ่ือเป็นการส่งเสริมการสอนของครู  และนักเรียนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  

สถานที่ติดต่อ 
ห้องสมุดเอกวานิช แผนกมัธยม อาคารเรียนอ๋องเต็กเส็งอนุสรณ์ ชั้น 1 
วันจันทร์-ศุกร์  เช้า เวลา 07.15 - 07.45 น. 
  เที่ยง เวลา 11.10 - 12.50 น. 
  เย็น เวลา 16.00 - 17.00 น. 
ส าหรับผู้ปกครองเปิดให้ติดต่อ เวลา 07.15 - 17.00 น. 
ห้องสมุดอติเศรษฐ์ (ฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา) 
เป็นที่รวบรวมหนังสือ  วารสาร  เอกสาร  และสิ่งพิมพ์ต่างๆ พร้อมทั้งมีห้องอินเตอร์เน็ตให้บริการ มีวัตถุประสงค์

เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียน และเป็นแหล่งค้นคว้าของนักเรียน ครู  และบุคลากร ตลอดจน
ผู้ปกครองเพ่ือเป็นการส่งเสริมการสอนของครู  และนักเรียนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  

สถานที่ติดต่อ 
ห้องสมุดอติเศรษฐ์ ฝ่ายการศึกษามัธยม อาคารเรียนอติเศรษฐ์ ชั้น 1 
วันจันทร์-ศุกร์   เช้า เวลา 07.15-07.45 น. 
   เที่ยง เวลา 11.10-12.50 น. 
   เย็น เวลา 16.00-18.00 น. 
ส าหรับผู้ปกครองเปิดให้ติดต่อ เวลา 07.15-17.00 น.  

    การใช้บริการห้องสมุด 

 หอ้งสมุดเปิดบริการ เวลา 07.10  – 18.00 น.ปิดวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์ 

 นักเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมเสื้อคลุมหรือเสื้อแจ็คเก็ต และแว่นตากันแดด 

 นักเรียนทุกคนไม่น าสัมภาระเข้าห้องสมุด 

 กรุณาถอดรองเท้าวางหน้าห้องสมุดให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการห้องสมุด 
o ผู้ชายวางด้านขวา  
o ผู้หญิงวางด้านซ้าย 
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 ผู้ใช้บริการทุกคนต้องเดินเข้าทางประตูเข้าเพ่ือบันทึกสถิติการใช้บริการทุกครั้ง 

 ไม่ส่งเสียงดัง หรือกระท าการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อ่ืน 

 ไม่น าหรือรับประทาน ขนม น้ า และของขบเคี้ยว ภายในห้องสมุด 

 นักเรียนเลือกหนังสือ และที่นั่งตามความเหมาะสม  

 เมื่ออ่านหนังสือเสร็จ ให้เก็บเข้าชั้นเรียงตามหมวดหมู่ หรือสันสีหนังสือเข้าที่ ให้เรียบร้อย 

 เก็บเก้าอ้ี และสัมภาระของตนเอง ให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องสมุด 

 ไม่กระท าการใดๆ ที่ส่งผลท าให้ทรัพย์สินของห้องสมุดเสียหาย 

 ให้บรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ตรวจวัสดุสิ่งพิมพ์ก่อนน าออกจากห้องสมุด 

 กรณีท่ีนักเรียนขอใช้บริการในชั่วโมงเรียนต้องขออนุญาต คุณครูประจ าวิชานั้น ๆ โดยให้คุณครูผู้สอนเซ็น  
อนุญาตในแบบฟอร์มของห้องสมุดก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง 

การบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารนิเทศ 

 นักเรียนสามารถยืม – คืน ทรัพยากรสารนิเทศได้ในช่วงเวลา 
ช่วงก่อนเข้าแถว   เวลา 07.10 – 07.45 น. 
ช่วงพัก 10 นาที   เวลา 10.05 – 10.15 น. 
ช่วงพักกลางวัน   เวลา 11.10 – 11.55 น. และ เวลา 12.00 – 12.45 น. 
ช่วงพัก 10 นาที    เวลา 14.40 – 14.50 น. 
ช่วงหลังเลิกเรียน  เวลา 15.00 – 17.00 น. (นักเรียนระดับปฐมวัย) 

    เวลา 16.00 – 17.00 น.  

 นักเรียนเลือกหนังสือท่ีต้องการยืม 

 แสดงบัตรนักเรียนพร้อมหนังสือที่ประสงค์จะยืม ยื่นแก่บรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ที่เคาเตอร์ 
บริการยืม – คืน นักเรียนมีสิทธิ์ ยืมได้ดังนี้ 

o หนังสือได้ครั้งละ  4 เล่ม  
o หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารได้ครั้งละ  2 ฉบับ  
o CD ได้ครั้งละ 2 แผ่น   
o ได้นานครั้งละ 7 วัน หรือ 1 สัปดาห์ 

 รับหนังสือจากบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และตรวจสอบวันก าหนดส่งที่ประทับอยู่ด้านใน 
ปกหลังของหนังสือ 

 การคืนทรัพยากรสารนิเทศ 
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   นักเรียนสามารถคืนหนังสือได้ก่อนถึงวันก าหนดส่ง หรือเมื่อถึงวันก าหนดส่ง น าหนังสือไปคืนที่ห้องสมุด 

 แสดงบัตรนักเรียนพร้อมหนังสือที่ประสงค์จะคืน ยื่นแก่บรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ที่เคาท์เตอร์บริการ
ยืม – คืน 

 รับบัตรนักเรียน และหนังสือไปเก็บที่ชั้นหนังสือ ตามหมวดหมู่ หรือสันสีหนังสือเข้าที่ให้เรียบร้อย 

   กรณีนักเรียนคืนเกินก าหนดส่ง ทางห้องสมุดปรับวันละ 5 บาท ต่อ 1 รายการ  

 กรณีสมาชิกท าหนังสือสูญหาย หรือช ารุด กรุณาติดต่อบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทันที และต้องชดใช้
ดังต่อไปนี้ 

o ซื้อหนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน ปีที่พิมพ์เดียวกัน มาชดใช้ พร้อมเงินค่าธรรมเนียม 20 บาท หาก
กรณีท่ีมีค่าปรับต้อง ช าระค่าปรับตามจ านวนวัน  

o กรณีหาซื้อหนังสือเล่มนั้นๆไม่ได้ ต้องชดใช้เป็นเงินจ านวน 3 เท่า ของราคาหนังสือ และช าระ
ค่าค้างส่งพร้อมค่าธรรมเนียม 20 บาท 

การใช้บริการห้องอินเตอร์เน็ต เพ่ือสืบค้นข้อมูล 
 แสดงบัตรนักเรียนพร้อมแจ้งเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประสงค์จะใช้ ที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน  

แก่บรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

 เช็คอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่  หากไม่พร้อมใช้งาน กรุณาแจ้งบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่
ห้องสมุดทันที  

 ใช้คอมพิวเตอร์ได้ เครื่องละ 1  คน ครั้งละ 1 ชั่วโมง  

 เปิดคอมพิวเตอร์  ใส่ Usernameและ Password ให้ถูกต้อง 
 ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา หรือค้นหาความรู้เพิ่มเติม  ไม่อนุญาตให้ใช้สืบค้นข้อมูลที่ผิดศีลธรรมจรรยา 
หรือภาพลามกอนาจาร ที่ขัดศีลธรรมอันดี รวมทั้งเกมหรือ chat  

 ไม่ส่งเสียงดัง หรือกระท าการใด ๆ รบกวนผู้อ่ืน  

 ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใด ๆ  หรือติดตั้งโปรแกรมลงในฮาร์ดดิสก์ รวมทั้งห้ามปรับแต่งหรือเคลื่อนย้าย
อุปกรณ์  

 เมื่อใช้คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วให้ Log off  และ Shut down เครื่องให้เรียบร้อย 

 รับบัตรนักเรียนคืนที่บรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
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การใช้บริการปริ นงาน 
     บริการปริ นงาน 

 แสดงบัตรนักเรียนพร้อมแจ้งเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประสงค์จะใช้ ที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน  
แก่บรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

 เช็คอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่  หากไม่พร้อมใช้งาน กรุณาแจ้งบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่
ห้องสมุดทันที  

 ใช้คอมพิวเตอร์ได้ เครื่องละ 1  คน ครั้งละ 1 ชั่วโมง  

 เปิดคอมพิวเตอร์  ใส่ Username และ Password ให้ถูกต้อง 

 นักเรียนสั่งปริ้นงานที่ต้องการจากห้องอินเตอร์เน็ต 

 นักเรียนรอรับเอกสารโดยการน าบัตรนักเรียนไปแตะที่เครื่องถ่ายเอกสาร ที่ห้องเอกสารและการพิมพ์ 

 นักเรียนรับเอกสารที่สั่งปริ้นเสร็จเรียบร้อยจากเจ้าหน้าที่พร้อมช าระเงินด้วยบัตรนักเรียนช าระตามอัตรา
ค่าบริการที่ก าหนดไว้ 

 เมื่อใช้คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วให้ Log off  และ Shut down เครื่องให้เรียบร้อย 

 รับบัตรนักเรียนคืนที่บรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
 

ภาคเรียนที่ 1 

เมษายน 2562       กรกฎาคม 2562 

6 หยุดจักรี       27 หยุดวันอาสาฬหบูชา 

13-17 หยุดวันสงกรานต์      28 หยุดวันเฉลิมพระชนพรรษา 

                                                          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/ วันเข้าพรรษา 

พฤษภาคม 2562      สิงหาคม 2562 

14 หยุดพืชมงคล                    12 หยุดวันแม่แห่งชาติ 

29 หยุดวันวิสาขบูชา      13 หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ 
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ภาคเรียนที่ 2 

ตุลาคม  2562       มกราคม  2563 

13 หยุดวันสวรรคต ร.9      1 หยุดวันขึ้นปีใหม่ 

23 หยุดวันปิยมหาราช      16 หยุดวันครู 

 

ธันวาคม  2562       กุมภาพันธ์ 2563  

5 หยุดวันคล้ายพระราชสมภพ ร.9                  5 หยุดวันตรุษจีน 

10 หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ     มีนาคม 2563 

31 หยุดเรียนวันสิ้นปี      21 หยุดวันมาฆบชูา 
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คณะผู้จัดท้า 
ที่ปรึกษา 

นายสมบัติ    อติเศรษฐ์        ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 
นายสุนันท์                   มะลิชู   ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
คณะผู้จัดท้า 

นางศิรินาถ   เกื้อเส้ง     ประธานกรรมการ 
นางชญาภา    หมอเล็ก   รองประธานกรรมการ 
นางสุนันทา    สง่ากอง   รองประธานกรรมการ 
นางนิจเรศ    จองบุตรดี   กรรมการ 
นางสุรีย์รัตน์    ชนะภักดี   กรรมการ 
นางสาวกิรณา    บุญโกยสิน    กรรมการ 
MR. Sen  Zhang   กรรมการ 
นางศุรดา    อ๋างสกุล   กรรมการ 
นายกฤษดา    คงสุวรรณ   กรรมการ 
นางสาวกาญจน์ปวีร์  อุไรพันธุ์   กรรมการ 

     นายวีระยุทธ    ยอดแก้ว    กรรมการ 
นายญาณเสษฐ์  อติโสภณพงศ์  กรรมการ  
นางศรีสะอาด    อนุกูล     กรรมการ 
นางสาวจุฑาวดี  คิดถูก   กรรมการ 
นางสมบัติ    อาวะภาค   กรรมการ 
นางสาวพัชราภรณ์   ยี่สิ้น      เลขานุการ 

  
เรียบเรียงและพิสูจน์อักษร 

นางชญาภา    หมอเล็ก     ประธานกรรมการ 
นายกฤษดา    คงสุวรรณ  รองประธานกรรมการ 
นางสาวศุภกาญจน์ วิริยกิจวิบูลย์    กรรมการ 
นางสาวกาญจน์ปวีร์    อุไรพันธุ์    เลขานุการ 
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เพลงมาร์ชโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 
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ปฏิทินปฏบิัติงานประจ้าป ี
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ภาคผนวก 
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ปรัชญาการศึกษา  5  ประการ 
จริยธรรม 
 คุณลักษณะ (ตัวชี วัด) 

1.1 รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ หมายถึง การท าสิ่งต่าง ๆ ตามหน้าที่ของตนเอง เช่น การตรงต่อเวลา ตั้งใจเรียน
หนังสือ ซื่อสัตย์ สุจริต 

1.2 ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง ผู้ที่มีความประพฤติตรงต่อเวลา ต่อหน้าที่ และต่อวิชาชีพ มีความจริงใจ ไม่มี
ความล าเอียง ไม่ทุจริตคดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รู้หน้าที่การงานของตนเอง ปฏิบัติเต็มก าลัง
ความสามารถ  ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

1.3 มีระเบียบวินัย หมายถึง แบบแผน กฎเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้เป็นแนวปฏิบัติ คนที่มีระเบียบวินัยเป็นคนที่
สามารถควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตนได้ตามแบบ       

    แผนกฎเกณฑ์ และข้อบังคับของสังคมนั้นได้โดยอาจจะใช้กฎเกณฑ์ ข้อบังคับเป็นเครื่องก าหนดให้ท าตาม ซึ่งเรียกว่า 
ระเบียบวินัยภายนอกหรืออาจจะปฏิบัติ    
    เพราะตระหนักถึงความถูกต้องเหมาะสมดีงามด้วยตัวของตัวเองแม้บางอย่างจะไม่ได้มีการก าหนดไว้เป็นกฎเกณฑ์
ข้อบังคับก็ตาม ซึ่งเรียกว่ามีระเบียบวินัยในตนเอง 

1.4 เคารพกติกา หมายถึงการยอมรับกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามสิทธิต่าง ๆ ของบุคคล โดย อยู่ภายใน
กรอบที่กฎหมายก าหนดและไม่อยู่ภายใต้การครอบง าของใคร เพ่ือความ สงบสุขของสังคม เช่น เสรีภาพใน
การพูด เขียน แสดงความคิดเห็นที่ไม่ละเมิด สิทธิของผู้อื่น 

1.5 กตัญญูกตเวที หมายถึง การส านึกในบุญคุณของผู้อ่ืนที่ช่วยเหลือ เช่น มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครู
อาจารย์ 

1.6 เมตตา กรุณา หมายถึง การปฏิบัติเพ่ือต้องการช่วยให้ผู้อ่ืนมีความสุข ให้พ้นจากทุกข์ มีความสุขความเจริญ 
ด้วยการแสดงความมีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นด้วยความเต็มใจ แสดงอาการทางวาจาต่อผู้อ่ืนอย่างนุ่มนวล การ
ไม่เอาเปรียบไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน การรู้จักให้อภัยร่วมบริจาคทรัพย์สินเพ่ือส่วนรวม และเสียสละเวลาปฏิบัติ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมตามสมควรตามสถานการณ์ และตามความสามารถของตน โดย
ไม่หวังผลตอบแทน 

1.7 เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ หมายถึง การช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความตั้งใจจริง โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน แบ่งปันสิ่งต่าง ๆ 
ให้แก่ผู้อื่น เช่น แบ่งของเล่นให้น้อง แบ่งอาหารหรือขนมให้เพ่ือน เป็นต้น 

1.8 รู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง รู้ตัวตน  รู้จักประเมินตน รู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผน ฝึก ปฏิบัติตลอดชีวิต 
เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันที่ดี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้าน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี  
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 คุณลักษณะและพฤติกรรม 
คุณลักษณะ (ตัวชี วัด) พฤติกรรม (ตัวบ่งชี ) 

1.1 รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ 1.1.1  ตรงต่อเวลา 
1.1.2  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด    
1.1.3  ดูแลทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม 

1.2 ซื่อสัตย์ สุจริต 1.2.1  พูดความจริง 
1.2.2  ไม่เอาของผู้อ่ืนเป็นของตนเอง   

1.3 มีระเบียบวินัย 1.3.1  แต่งกายถูกต้อง 
1.3.2  เข้าแถวเรียบร้อย 

1.4 เคารพกติกา 1.4.1  ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน 
1.4.2  ปฏิบัติตามแนวทางโรงเรียน 
1.4.3  เคารพสิทธิ และ เสรีภาพผู้อื่น 

1.5 กตัญญูกตเวที 
 

1.5.1  เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่และครู 
1.5.2  เคารพผู้มีพระคุณและผู้อื่น 
1.5.3  ตอบแทนผู้มีพระคุณและช่วยเหลือผู้อื่น 

1.6 เมตตา กรุณา 1.6.1  ให้เกียรติผู้อื่น  
1.6.2  หวังดีต่อผู้อื่น  
1.6.3  พูดจาไพเราะ 
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คุณลักษณะ (ตัวชี วัด) พฤติกรรม (ตัวบ่งชี ) 
1.7 เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 1.7.1  รู้จักการแบ่งปัน 

1.7.2  ช่วยเหลือผู้อื่นตามความสามารถ 
1.7.3  เสียสละ  

1.8 รู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 1.8.1 รู้ตัวตน 
1.8.2 รู้จักประเมินตน 
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ปัญญา 

คุณลักษณะ 
2.1 ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน    คือ ความตั้งใจ เพียรพยายาม แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ   

                                     ตลอดเวลา 
2.2 คิดสร้างสรรค์  คือ  การคิดเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีคิดอย่างครอบคลุม   
2.3 มีปัญญา       คือ รู้กว้างขวาง มีความรู้ ความช านาญ เชี่ยวชาญ  การวิเคราะห์และ   
                                          วางแผนให้เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
2.4 กล้าคิดกล้าท า  คือ  การลงมือท าหรือปฏิบัติด้วยความรู้อย่างชัดเจน สามารถหาวิธี  

                                    แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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 คุณลักษณะและพฤติกรรม 
    

คุณลักษณะ (ตัวชี วัด) พฤติกรรม (ตัวบ่งชี ) 
2.1 ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน   2.1.1 รู้เรื่องรอบตัวจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

2.1.2 รู้และเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา 
2.1.3 กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
2.1.4 สนใจ/ตั้งใจเรียน  
2.1.5 สืบค้นสิ่งที่ตนเองชอบและไม่ชอบ 
2.1.6 ซักถามเพ่ือศึกษาในเรื่องที่สงสัยอยู่เสมอ 

2.2 คิดสร้างสรรค์ 2.2.1 คิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ 
2.2.2 คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบและน าไปใช้จริงได้ 
2.2.3 ก าหนดจุดมุ่งหมายในการศึกษา 

2.3 มีปัญญา    2.3.1 ปฏิบัติจนเกิดความเชี่ยวชาญ/ช านาญ 
2.3.2 ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อ่ืนได้ 

2.4 กล้าคิดกล้าท า 2.4.1 รับรู้ รับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างมีวิจารณญาณ  
2.4.2 วางตัวเป็นกลางเมื่อเป็นผู้รับฟัง และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นกลาง 
2.4.3 เข้ากลุ่มให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
2.4.4 มีความเป็นตัวของตัวเอง 
2.4.5 มีข้ันตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ 
2.4.6 สามารถแสดงข้อมูลย้อนกลับได้เม่ือเกิดปัญหา 
2.4.7 ยอมรับปัญหาที่เกิดและแก้ไขอย่างมีข้ันตอนตามระบบที่เหมาะสม 
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สุขลักษณะ 
 คุณลักษณะ (ตัวชี วัด)  

3.1 สุขภาพกายดี คือ รู้ เข้าใจส่วนประกอบต่างๆของร่างกาย วิธีการดูแลตัวเองให้ปลอดภัย มีทักษะในการอุปโภค บริโภค  การปฏิเสธสารเสพติด 
ของมึนเมา เลือกออกก าลังกาย และเล่นกีฬาที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย 
3.2 สุขภาพจิตดี คือ การมีอารมณ์ท่ีมั่นคง มีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืน และสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
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 คุณลักษณะและพฤติกรรม 
 

คุณลักษณะ (ตัวชี วัด) พฤติกรรม (ตัวบ่งชี ) 
3.1 สุขภาพกายดี 3.1.1 รู้และเขา้ใจส่วนต่างๆของร่างกาย 

3.1.2 ดูแล ระมัดระวังตนเองให้ปลอดภัย 
3.1.3 แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดเรียบร้อย 
3.1.4 ดูแลรักษาความสะอาดของอวัยวะต่างๆของร่างกาย 
3.1.5 รับประทานอาหาร ครบ 5 หมู่ 
3.1.6 กินอาหารที่ปรุงสุกสะอาด 
3.1.7 หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด 
3.1.8 ไม่ยุ่งเก่ียวกับสารเสพติด ของมึนเมา 
3.1.9 เลือกเล่นกีฬาตามถนัดของตนเองให้เหมาะสมกับวัย  
3.1.10 นักเรียนมีภาวการณ์เจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ 

3.2 สุขภาพจิตดี 3.2.1 มองโลกในแง่ดี 
3.2.2 รู้จักปรับตัวร่วมกับผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม 
3.2.3 มีความพึงพอใจในตัวเองและผลงานของผู้อื่น 
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สปิริต 
 คุณลักษณะ  

4.1 มีน้ าใจ หมายถึง มีความสนใจในความต้องการและความจ าเป็นของผู้อ่ืน พร้อมให้การช่วยเหลือ แบ่งปัน
เสียสละและเอ้ืออาทรโดยไม่หวังผลตอบแทน 
4.2 รู้จักท างานเป็นทีม หมายถึง การร่วมกันท างานของสมาชิกที่มากกว่า 1 คน โดยสมาชิกทุกคนนั้นจะต้องมี
เป้าหมายเดียวกันว่าจะท าอะไร ทุกคนต้องยอมรับ ร่วมกันและมีการวางแผนร่วมกัน การท างานเป็นทีมมี
ความส าคัญ เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อไปสู่ความส าเร็จ  
4.3 รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน หมายถึง การที่เรารับฟังและให้โอกาสผู้อ่ืน ได้แลกเปลี่ยนความคิด ทุกคนนั้นมี
ประสบการณ์ท่ีต่างกัน การที่เรารับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน จะท าให้เราได้รับความรู้ใหม่ๆ 
4.4 รู้แพ้ หมายถึง ยอมรับผลที่เกิดข้ึน และคิดหาวิธีแก้ไขพัฒนาตนเองโดยไม่กล่าวโทษผู้อื่น  
4.5 รู้ชนะ หมายถึง มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนชนะ ไม่แสดงกิริยาดูถูก ค าพูดเยาะเย้ยผู้อ่ืน คิดทบทวนเพ่ือ
น าไปพัฒนาให้สูงขึ้น  
4.6 รู้อภัย หมายถึง ไม่กล่าวโทษผู้อื่น ท าให้อีกฝ่ายพอใจ และเกิดการให้อภัยกัน  
4.7 แยกแยะส่วนตนและส่วนรวม หมายถึง แยกแยะเรื่องที่เป็นส่วนตนกับส่วนรวมได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ส่วนรวม พร้อมให้ความช่วยเหลือสังคมให้ดีอยู่เสมอ 
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 คุณลักษณะและพฤติกรรม 

คุณลักษณะ (ตัวชี วัด) พฤติกรรม (ตัวบ่งชี ) 
4.1 มีน ้าใจ 4.1.1 มีความจริงใจ ไม่เห็นแก่เรื่องตนเอง 

4.1.2 เป็นผู้ให้ รู้จักเสียสละ และแบ่งปัน 
4.1.3 ช่วยเหลือและเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น  

4.2 รู้จักท้างานเป็นทีม 4.2.1 เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
4.2.2 สามารถท างานกับผู้อ่ืน 
4.2.3 มีความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
4.2.4 ร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมกันแก้ปัญหา 
4.2.5 รับผิดชอบร่วมกัน 

4.3 รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 4.3.1 รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  
4.3.2 รับฟังอย่างมีสติ  

4.4 รู้แพ้ 4.4.1 ยอมรับต่อพฤติกรรมที่ตนท าและผลที่เกิดข้ึน  
4.4.2 คิดหาวิธีแก้ไขพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 
4.4.3 ไม่กล่าวโทษ ว่าร้ายผู้อ่ืน 

4.5 รู้ชนะ 4.5.1 กล่าวค าขอบคุณ และแสดงกิริยาอ่อนน้อมถ่อมตน 
4.5.2 ไม่แสดงกิริยาดูถูก พูดเยาะเย้ยผู้อื่น  
4.5.3 พัฒนาตนเองให้สูงขึ้น 

4.6 รู้อภัย 4.6.1 ให้อภัย ไม่ถือโทษ โกรธผู้อื่น  
4.6.2  แสดงกิริยาที่เหมาะสมเมื่อผู้อื่นขอโทษ 
4.6.3 รู้จักกล่าวค าขอโทษ   
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คุณลักษณะ (ตัวชี วัด) พฤติกรรม (ตัวบ่งชี ) 
4.7 แยกแยะส่วนตนและส่วนรวม 
 

4.7.1 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
4.7.2 ปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม 
4.7.3 เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
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สุนทรียศาสตร ์

 คุณลักษณะ  
5.1 ด้านศิลปะ หมายถึง   ศิลปะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดความงาม และเกิด

ความพึงพอใจในภาพลักษณ์ของงานศิลปะที่เกิดจากจินตนาการไปตราบนานเท่านานโดยมีการสร้ างสรรค์ 
พัฒนารูปแบบต่าง ๆ ออกไปอย่างมากมายไม่มีที่สิ้นสุด 

5.2 ด้านดนตรี หมายถึง   เสียงสูงต่ าที่ประกอบกันเป็นท านองเพลง  บรรเลงให้เกิดเสียงสูงต่ าเป็นท่วงท านอง 
สร้างความเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์ เช่น รัก โศก รื่นเริง 

5.3 ด้านนาฏศิลป์  หมายถึ ง ศิลปะด้านการละคร  การฟ้อนร า  การเคลื่อนไหวอิริยาบถต่าง  ๆ ทั้ ง
มือ แขน ขา ล าตัว และใบหน้าเพ่ือถ่ายทอดความหมาย และอารมณ์ให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกสะเทือนอารมณ์
และมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

5.4 ด้านกีฬา หมายถึง   ทักษะการปฏิบัติที่อยู่ภายใต้กติกา มีกติกาเป็นการควบคุมการเล่น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ความแข็งแรงของร่างกาย การแข่งขัน  การมีน้ าใจนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือนักเรียน  ปีการศึกษา  2562 95 

 

โรงเรียนภูเกต็ไทยหัวอาเซียนวิทยา  อ าเภอเมือง  จังหวัดภูเกต็   www.phukeththaihua.ac.th 

 คุณลักษณะและพฤติกรรม 
คุณลักษณะ (ตัวชี วัด) พฤติกรรม (ตัวบ่งชี ) 

5.1 ด้านศิลปะ 5.1.1 รู้และเข้าใจหลักการวาดภาพระบายสี และพับกระดาษจีน หรือพู่กันจีน 
5.1.2 สร้างสรรค์ และน าเสนอผลงานของตนเองได้ 
5.1.3 โชว์ผลงานจากการสร้างสรรค์ของตนเองได้ 

5.2 ด้านดนตรี 5.2.1 รู้และเข้าใจพ้ืนฐานทางด้านดนตรี 
5.2.2 สามารถปฏิบัติทักษะทางด้านดนตรีได้ 
5.2.3 สร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้ 
5.2.4 น าผลงานไปแสดงและชื่นชมการแสดงด้านดนตรีได้อย่างภาคภูมิใจ 

5.3 ด้านนาฏศิลป์ 5.3.1 รู้และเข้าใจพ้ืนฐานทางด้านนาฏศิลป์ 
5.3.2 สามารถปฏิบัติทักษะทางด้านนาฏศิลป์ได้ 
5.3.3 สร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้ 
5.3.4 น าผลงานไปแสดงและชื่นชมการแสดงด้านนาฏศิลป์ได้อย่างภาคภูมิใจ 

5.4 ด้านกีฬา 5.4.1 รู้และเข้าใจพ้ืนฐานทางด้านกีฬา 
5.4.2 สามารถปฏิบัติทักษะทางด้านกีฬาได้ 
5.4.3 เล่นกีฬาตามความถนัดและความสนใจได้ 
5.4.4 เข้าแข่งขันกีฬาได้อย่างภาคภูมิใจ 
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ใบสี คือ ค่าคะแนนบวกและคะแนนลบเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน ดังนี  
ใบเงิน คือ คุณลักษณะพึงประสงค์ ระดับคะแนน +5 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ใบทอง คือคุณลักษณะพึงประสงค์ ระดับคะแนน +20 
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ใบเหลือง คือคุณลักษณะพึงประสงค์ ระดับคะแนน -5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใบแดง คือคุณลักษณะพึงประสงค์ ระดับคะแนน -10 
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ใบขาว คือคุณลักษณะพึงประสงค์ ระดับคะแนน -30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใบด าคือคุณลักษณะพึงประสงค์ ระดับคะแนน -50 
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กิจกรรมคณะนักเรียน ประจ้าปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  อ้าเภอเมือง   จังหวัดภูเก็ต 

ชื่อ.............................................สกุล...........................................ชั้น....................คณะ................... 

ที ่ วัน /เดือน/ปี  การเรียนรู้ ลงชื่อครูประจ าชั้น 
สรุป 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1  การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน     

2  พิธีไหว้ครู    

3  วันแม่แห่งชาติ     

4  กิจกรรมกีฬาคณะ    

 

หมายเหตุ  พิจารณานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคณะ 

สรุป         ผ่าน     ไม่ผ่าน 

 

ลงชื่อ.............................................................. 

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

ผู้ก ากับคณะ 
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กิจกรรมคณะนักเรียน ประจ้าปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  อ้าเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 

ชื่อ.................................................สกุล...................................ชั้น....................คณะ................... 

ที ่ วัน /เดือน/ปี  การเรียนรู้ ลงชื่อครูประจ าชั้น 
สรุป 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1  วันพ่อแห่งชาติ    

2  วันเด็กแห่งชาติ    

3  กิจกรรม Open House     

 

หมายเหตุ  พิจารณานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคณะ 

สรุป         ผ่าน     ไม่ผ่าน 

 

ลงชื่อ.............................................................. 

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

ผู้ก ากับคณะ 
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แบบฟอร์มใบลาของนักเรียน 
 เขียนที่................................................................. 

วันที่............เดือน......................................พ.ศ..................... 
เรื่อง ขออนุญาตลา 
เรียน คุณครูประจ าชั้น.................../.................... 
 ด้วยข้าพเจ้า ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส...................................................................นักเรียนชั้น ......../..............  
เลขประจ าตัวนักเรียน........................มีความประสงค์จะขออนุญาตลาลาป่วย 

ลากิจ 
  อ่ืนๆ................................ 

เนื่องจาก.................................................................................................................... ............................. 
........................................................... ...............................................................................................................  
ตั้งแต่วันที่.............เดือน...............................พ.ศ................ถึงวันที่...............เดือน............................พ.ศ................เป็นเวลา
..........................วัน ในระหว่างลาข้าพเจ้าพักอยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที่......... 
ต าบล............................อ าเภอ..........................................................จังหวัด....................... ...............โทรศัพท์
........................................... 
                จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

        ลงชื่อ............................................................นักเรียน 
     (.....................................................) 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ 
        ลงชื่อ.................................................................ผู้ปกครอง  

 (.....................................................) 
ครูประจ าชั้น .............................................................. 
              (.............................................................) 
                   ….…........../……………/………... 
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แบบรายงานผลการสอบแก้ 0, ร, มส, มผ 
ครั งที่................./.......................... 

                  ************************************************************************************ 
วันที่.................เดือน....................................พ..ศ............................. 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 
ตามท่ีมีนักเรียนได้ยื่นใบค าร้องขอลงทะเบียนสอบแก้ตัวในรายวิชา.................................................................. 

รหัสวิชา................................ภาคเรียนที่................ปีการศึกษา..........................ซึ่งเป็นรายวิชาในความรับผิดชอบ 
ของข้าพเจ้า  และได้ด าเนินการสอนซ่อมเสริม และสอบแก้ตัวให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏผลการสอบ ดังนี้  
(ให้กรอกชื่อนักเรียนทุกคนที่ติด 0, ร, มส, มผ  โดยเรียงล าดับเลขประจ าตัวและห้องในแผ่นเดียวกัน) 
ที ่ ชั้น/ 

 ห้อง 
รหัส 

นักเรียน 
ชื่อ-นามสกุล ผลการเรียน 

เดิม 
ผลการสอบ 

แก้ตัว 
หมายเหตุ 

       
       
       
       
       

 ได้ตรวจสอบความถูกต้องและรับรองความเป็นจริงทุกประการ 
ลงชื่อ..............................................ครูประจ าวิชา  ลงชื่อ..............................................หวัหน้ากลุ่มสาระ 
(............................................................)        (...............................................................)  
      ............/......................../.................                ............./....................../................  
ลงชื่อ..................................................        ลงชื่อ................................................... 

(นางสุรีย์รัตน์   ชนะภักดี)           (นางชญาภา  หมอเล็ก) 
             หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา                      ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
................/............................/......................       ................/............................/......... ............. 
  

อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  ลงชื่อ............................................................ 
                 

                              (นายสุนันท์   มะลิชู) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 
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โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 
ใบค้าร้องขอลงทะเบียนสอบแก้ตวั ครั งท่ี........../............... 

                                                                                                        
                                                                               วันท่ี................เดือน....................พ.ศ. ................... 
เรื่อง  ขอลงทะเบียนสอบแก้ตัว  
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 
 ข้าพเจ้า...............................................................นักเรียนช้ัน........................เลขประจ าตัว.................... 
ได้รับทราบจากประกาศโรงเรยีนฯ ว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการสอบ เนื่องจากมีผลการเรียน           0         ร         มส 
      มผ   ในรายวิชา...............................รหัสวิชา.......................ของภาคเรยีนที่..............ปีการศึกษา.................. 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ข้าพเจ้ามีสิทธ์ิสอบแก้ตัวในรายวิชาดังกล่าวต่อไป 
                                                                                                                   ขอแสดงความนับถือ 
                                    ลงช่ือ...................................................นักเรียน 
                                                                                                         ................/............................/................. 
ข้าพเจ้า.............................................................เป็นผู้ปกครองของนักเรียน ขอรับรองว่านกัเรียนซึ่งอยู่ในความปกครอง 
ของข้าพเจ้ามีผลการเรียนตามที่แจ้งมาจริงทุกประการ 
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ........................................................ 

ลงช่ือ...................................................ผู้ปกครอง 
          ................./.........................../................. 

ความคิดเห็นครูประจ้าวิชา 
……………………………………………………………………………………
……………………………… 
ลงช่ือ......................................................................... 
       (.......................................................................) 
        ................./................................../....................  

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
................................................................................... 

................................................................................... 
ลงช่ือ......................................................................... 
       (.......................................................................) 
        ................./................................../................... 

ความคิดเห็นหัวหน้าแผนกวิชาการมัธยมศึกษา 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
ลงช่ือ......................................................................... 
                     (นางสุรีย์รัตน์   ชนะภักดี) 
       ................./................................../....................  

ความคิดเห็นผู้ช่วยผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
ลงช่ือ......................................................................... 
                             (นางชญาภา   หมอเล็ก) 
      ................./................................../.................... 

 
ความคิดเห็นผู้อ้านวยการ  อนุมัต ิ  ไม่อนุมัต ิ

ลงช่ือ......................................................................... 
 (นายสุนันท์   มะลิชู)  

รูปถ่าย 1 นิ้ว 

เครื่องแบบ 

ภูเก็ตไทยหัว 
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แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าห้องเรียน 
 
 

 
 

แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


