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หอพระพุทธรูปโรงเรียนปากเกร็ด

เริ่มสร้างเมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2534 ได้อัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐาน
เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 25 กรกฎาคม 2534 สร้ า งขึ้ น ในสมั ย อาจารย์ ณ รงค์ รั ก เดช
มาด� า รงต� า แหน่ ง ผู ้ อ� า นวยการโรงเรี ย นปากเกร็ ด โดยมี อาจารย์ เ ฉลิ ม สายสร้ า ง
ครูโรงเรียนปากเกร็ด เป็นผูป้ ระสานงานและได้มกี ารจัดงานฉลองในวันที่ 19 สิงหาคม 2534
(รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 316,968 บาท)
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด
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และความรู้ นอกจากนี้โรงเรียนปากเกร็ดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ระเบียบวินัย และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นพื้นฐานส�าคัญในการด�ารงชีวิต ซึ่งจะน�าไปสู่การเป็นพลเมืองดี
ของสังคม
คู่มือนักเรียนฉบับนี้ จัดท�าขึ้นเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ศึกษาท�าความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ระเบียบและแนวปฏิบัติตน ตลอดจนข้อมูลของโรงเรียน
ซึ่งมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตาม
ได้อย่างเหมาะสม
โรงเรียนปากเกร็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนักเรียนนี้จะเป็นประโยชน์และเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตนแก่นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนปากเกร็ด

(นางสาววิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนปากเกร็ด
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ประวัติผู้ก่อตั้งโรงเรียนปากเกร็ด

พระอุดมญ�ณ (ด๊วด อุตฺตโม)
เจ้�คณะแขวงป�กเกร็ด นนทบุรี วัดเส�ธงทอง
พระอุดมญาณ (ด๊วด อุตตโม) เกิดวันอาทิตย์ ขึน้ 3 ค�า่ เดือน 3 ปีมะโรง พ.ศ. 2398
เป็นบุตร นายเกรียง นางมาเลีย ได้อุปสมบทที่วัดเสาธงทอง เมื่อ พ.ศ. 2419 ขณะบวช
ได้ศึกษาปฏิบัติทางศาสนาอย่างเคร่งครัด พ.ศ. 2457 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
จนถึง 21 พฤศจิกายน 2475 ก็ถึงแก่มรณภาพ เมื่อเวลา 21.17 น. ก�าหนดอายุของ
ท่าน 77 ปี 56 พรรษา
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พระอธิก�รสมนึก สิทฺธิมโน
เจ้าอาวาสวัดกลางเกร็ด อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ผู้อุปการะโรงเรียนให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในปัจจุบัน
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องค์กรสนับสนุน
ก้าวตามรอยพ่อ ก่อประกายฝัน
สร้างสรรค์องค์ความรู้ ก้าวสู่ความส�าเร็จ
"ปากเกร็ด" สังคมพหุวัฒนธรรม

(นายสุริยัน บุญยมโนนุกูล)
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนปากเกร็ด

ชาวปากเกร็ดภาคภูมิใจกับ
นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ดทุกคน
ที่ก้าวไกล รับใช้สังคม มีอุดมการณ์

(นายลพชัย แก่นรัตนะ)
ประธานมูลนิธิปากเกร็ด-เสาธงทอง

เรียนรู้คู่กิจกรรม ก้าวน�าสู่ความส�าเร็จ
ศิษย์ปากเกร็ด คือ ความภาคภูมิใจ

(นายเผดิม สงเคราะห์)
นายกสมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนปากเกร็ด-เสาธงทอง

8

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

คณะผู้บริห�รโรงเรียนป�กเกร็ด

ดร.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร
ผู้อ�านวยการโรงเรียนปากเกร็ด

นายธีรพล จ�านงนิจ

รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายภิรมย์ ชุ่มชาติ

รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

นางสาวดาราณีย์ โกพลรัตน์
รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

9

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1301 โทรศัพท์ภายใน 123

นางสายพิณ ศรีเพ็ง

นางมาลัย สังวาลย์วงศ์

นางอาทิตยา เวียงวีระเกียรติ

น.ส.โชติกา พูลทรัพย์

น.ส.น�้าฝน ทะกลกิจ

นางบูรณา สนริ้ว

น.ส.วันวิสาข์ ดวงประทีป

นายวสันต์ ศักดาศักดิ์

นายปิยวัฒน์ ฤทธิ์มาก

น.ส.ชนกพร ฟักสังข์

นายชาคริต กิมสร้าง

นายธัญประภา ดาวังปา

นายภูริณัฐ มังครักษ์

น.ส.ศิริรัตน์ ป้องปิด

น.ส.สุนิษา ปาโน

น.ส.จันทร์จรัส ศิริวาลย์

น.ส.โสภณ ชุมรักษ์

นายพิริยะ นึกมั่น

10

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม
อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2409 โทรศัพท์ภายใน 120

นายนิติกร เบญมาตย์

นางประทิน พ่วงแพ

นางรัชดา นิลโมจน์

นางลักษณา ดลเสถียร

นายเอนกนันท์ บัลลังก์โพธิ์

นางจตุพร ปุกิจ

น.ส.ระวิวรรณ ทองจันทร์

น.ส.ชนันญา อุ่นใจ

น.ส.สมร โกวิทชัย

นางพรวิไล ทับแสง

น.ส.ดวงกมล ตันกิติภิญโญ

นายนวพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

น.ส.กรกนก ดัดแวว

นายนวพรรษ ศุภวรางกูล

น.ส.น�้าอ้อย มีแสน

นายสายชล ชังอินทร์

นายสุวิชา ทะลือ

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

11

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ห้อง 752 โทรศัพท์ภายใน 125

นางกานต์นารี ธรรมครบุรี

น.ส.ภัทราวดี มากแสง

นางเฉลิมศรี จักษุพา

นางกชณิภา กันตะกนิษฐ์

น.ส.สุภาณัน ยศมงคล

นางสมอุรา ทองรุ่งโรจน์

น.ส.วนิดา อยู่ยืน

น.ส.ธิตินันท์ นาจาน

นายปิยะ บริสุทธิ์เพ็ชร์

นายสุชากรณ์ พวงทอง

น.ส.ขวัญเรือน ทองประดิษฐ์

นายดิฐธิเดช แจ้งคต

น.ส.จิตสุภา ฤกษ์อ�านวยชัย

น.ส.สุธาสินี ภักดีนารถ

นายไกรวัชร บัวเทศ

น.ส.พัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์

นางกัลยา ท�าบุญ

น.ส.วชิราพร กองสุข

นายสิทธารักษ์ เขียนศิริ

น.ส.พิชามลญ์ คงก�าเนิด

น.ส.วิภาดา สุขวิพัฒน์

นางพัชรี อินทาปัจ

น.ส.ปัทมา อินทร์บริสุทธิ์

นางจุฑารัตน์ เสนางคนิกร

นายกริชชุกรณ์ ศิริพันธ์

12

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์
อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2309 โทรศัพท์ภายใน 119

น.ส.ศศิธร สิงหธรรม

นางชาลิสา รักษาศรี

นางชื่นจิต โฉมอุดม

นางเถาวัลย์ โกเม

นายเมธี ชราศรี

นายสุมิตร จิตคงสวัสดิ์

นายศิระณัฐพล โล่ห์นารายณ์

นายธานี เวียงวีระเกียรติ

นางนุชจรี คงโพธิ์น้อย

นายญาณุสิทธิ์ ภูหนองโอง

นายอภิวัฒน์ จันทร์ทองค�า

น.ส.สุดารัตน์ ฤทธิ์นุช

ว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล แหวนทอง

น.ส.เดือน บุญจวง

น.ส.วัชรีภรณ์ เขตสกุล

น.ส.เตือนตา สุพรรณทอง

น.ส.ปิยะนุช บุตรมาตย์

น.ส.เมลดา รุ่งเรือง

น.ส.ประภัสสร รักษาภักดี

น.ส.พิตตนันท์ กิติพัฒนาวุฒิ

นางศิริพร คนซื่อ

นางนิกข์นิฌา ศรีบุตรตา

นางกรินอร กันหาค�า

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

13

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ต่�งประเทศ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โทรศัพท์ภายใน 144

น.ส.จุฬาลักษณ์ อุปนันชัย

นางชาลินี มุสตัง ติงกี

นางพรทิพย์ ฤทธิ์จ�ารัส

นายสราวุธ โกษะโยธิน

นายณัฐพล เพ็งโสภา

น.ส.สุวิภา มาลากาญจน์

น.ส.สุนันทา จิตต์มั่น

น.ส.วิไลพร วงศ์ฤทธิ์

น.ส.พิมชนก วิริยจารี

นายณพวุฒิ เชาวน์เชฏฐ์

น.ส.สุนีย์ คะงุ่ย

น.ส.กานดา ฉัตรแก้วไพศาล

น.ส.สุกัญญา จงจิตต์สุข

นายวชิระ ประสานพันธ์

น.ส.อรรจฐานิศร์ ถือธรรม

น.ส.จิตตากานต์ วังค�า

น.ส.สุจินันท์ มณีวงษ์

น.ส.นวลอนงค์ ยศสาย

น.ส.ฐิติรัตน์ เกียรติสกุลขจรี

น.ส.มัญจา สุวรรณฉิม

14

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี
อาคาร 4 ชั้น 2 โทรศัพท์ภายใน 126, 127, 128

นางสายพิน งามสง่า

นางเบญจมาศ สุขเกษม

นายสุชิน สุขเกษม

นางสุธิดา อุไรวงศ์

น.ส.อนุสรา สินธุสุข

นางเนตรนภา บุญศิริ

นายสมมาต แก่นจันทร์

น.ส.อัญชลี พสกบุตร

น.ส.นิธิกานต์ เกล้าเกษร

นายประกาศิต ปราบพาล

น.ส.วาสนา โสภารักษ์

น.ส.วรุณนภา ริณพัฒน์

นายดลเหลาะ สาม่าน

น.ส.สุภาพร เรียมรัตนวาณิชย์

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

15

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�
อาคาร 5 ชั้น 2 ชั้นลอย โทรศัพท์ภายใน 132

นายนพวัฒน์ ศิขรินทร์

นายประสาน ปิ่นนิล

นางภาวนา พ่วงหลาย

นายสมศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก

น.ส.นิธิดา พลายแก้ว

นายพสิษฐ์ เชื้อฉิม

น.ส.ปุณญานิดา กุลจันทร์ไพบูลย์

น.ส.ณัฐกมล ภัทรารัตน์กุล

น.ส.สมพร พรมรักษา

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ศิลปะ
อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 8201 โทรศัพท์ภายใน 153, 154

นายนิพล โตพูล

นายสิริวัฒน์ ปราณี

น.ส.รังสิมา ไทยวัฒน์

น.ส.นิภาวรรณ ผุสดี

นายกมล ทองดอนตัน

น.ส.ศศิวิมล แสงกรด

น.ส.วรางคณา เต้พันธ์

น.ส.ขนิษฐา มีสิงห์

16

นายอาภากร โพธิ์สุข

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

ง�นแนะแนว
อาคาร 8 ชั้น 1 โทรศัพท์ภายใน 114

นางสุพิศ รนขาว

น.ส.กนกวดี นิพันธ์ประศาสน์

น.ส.ชนกมณฐ์ แสงสี

น.ส.กันยกานต์ สาริการินทร์

น.ส.อัมพร พละโพธิ์

ฝ่ายสนับสนุนการสอน

น.ส.ลัญจกร ศรีทองมาศ

นางพัชรี เรือนเพ็ชร์

น.ส.ทิพย์สุดา กิจโอสถ

นายพีรภัทร ฉัตรสุวรรณ

น.ส.วรรณา เจริญสุข

น.ส.อาทิตยา เฟื่องส�ารวจ

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

น.ส.ชญาภา นิลมณี

น.ส.กัญจนา คชศิริ

17

ครูอัตร�จ้�ง งบ อบจ. นนทบุรี

น.ส.พรทิพย์ เนื่องแก้ว
ส�านักงานวิชาการ

น.ส.ลลิตา นนทวิศรุต
คอมพิวเตอร์

น.ส.นฤมล พยุงวงษ์
ส�านักงานวิชาการ

นายเสรี อุส่าห์ดี
สุขศึกษาและพลศึกษา

น.ส.รุจินันท์ จันทร์ศรีเมือง
ศิลปะ

นางสุมิตรา สุขสุวรรณ
ห้องสมุด/การงานอาชีพฯ

ว่าที่ ร.ต.ปิยะนันท์ จันทาบัว
สังคมศึกษาฯ

น.ส.ญานิน สารพงษ์
สุขศึกษาและพลศึกษา

น.ส.ชลธิชา เพียรพี่
ส�านักงานผู้อ�านวยการ

นายอนุชิต เนตรจุ้ย
คณิตศาสตร์

น.ส.เอื้องอรุณ อ่อนทุม
การงานอาชีพฯ

น.ส.วรรณิภา ศรีนาค
สุขศึกษาและพลศึกษา

นางอุทัยวรรณ โพธิ์ศรี
กิจการนักเรียน

นายมงคล สีนวล
ศิลปะ

น.ส.จิราภรณ์ เสืออินทร์
ภาษาอังกฤษ

นายต่อพงศ์ มัธยมานันท์
สุขศึกษาและพลศึกษา

18

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

ครูอัตร�จ้�ง งบ สพฐ.

น.ส.ศิรินภา นิลมณี
เจ้าหน้าที่ธุรการ (พัสดุ)

น.ส.พัชรินทร์ จันทะดวง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประจ�าห้องวิทยาศาสตร์

น.ส.พัชรินทร์ ปองสุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

น.ส.พัตรา โห้ธัญการ
กลุ่มธุรการงานบุคคล

พนักงานอัตราจ้าง งบ โรงเรียน

น.ส.จันตณา ฉางแก้ว
งานพัสดุ

น.ส.กันตรัตน์ พงษ์พานิช
ภาษาจีน

น.ส.ขวัญจิรา ทวีเลิศ
พละศึกษา

นายดิลกชัย ไพรศรี
คอมฯ และเทคโนโลยี

นายพงษ์พันธ์ แย้มเผือก
ศิลปะ

นางสาวสิริพร สเทียนรัม
ภาษาต่างประเทศ

ลูกจ้�งประจำ� และพนักง�นร�ชก�ร

นายนิติ บุญจ่าย

นายประดิษฐ์ ทรัพย์แก้ว

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

นางส�าเริง หล่อประเสริฐ

นายสุธน สุขอาสา

นายวีรพงษ์ บุสดี

19

พนักงานอัตราจ้าง

นางพิศมัย ถนอมวงศ์
ส�านักงานธุรการ

นางเพ็ญภัสสร์ วิจิตร
กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน

น.ส.รัตน์ณนันท์ พวงระมัย
แผนงานและหลักสูตร

น.ส.อารีย์ ทองเมืองหลวง
ประชาสัมพันธ์

น.ส.ทัศนีย์ ปลอดโปร่ง
ธุรการสระว่างน�้า

นายรชฎ ธูปะเตมีย์
โสตทัศนูปกรณ์

น.ส.รัตน์มณี รัตนสุวรรณ
ส�านักงานอ�านวยการ

น.ส.ปิยฉัตร คลังเจริญลาภ
ส�านักงานวิชาการ

น.ส.ปานตะวัน นามแสน
ส�านักงานบริหารทั่วไป

น.ส.นิรินดา ภูครองตา
เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.กัญฐณา กลับดี
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายสมภพ คล้ายเผือก
พนักงานขับรถยนต์

นายนิรันดร์ จงภู่
พนักงานขับรถยนต์

นายสุเทพ ตาปราบ
พนักงานขับรถยนต์

นายเอนก วงศ์จ�านงค์
พนักงานขับรถยนต์

นายครรชิต ชวนจิตร
พนักงานขับรถยนต์

นายส�าเริง ผดุงขวัญ
ช่างไฟฟ้า

นายสงบ อุส่าห์ดี
ช่างไฟฟ้า

20

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

ประวัติคว�มเป็นม�โรงเรียนป�กเกร็ด
เจ้าคุณอุดมญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง เป็นผู้ก่อตั้ง โรงเรียนปากเกร็ด เมื่อวันที่
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2447 เดิมโรงเรียนตั้งอยู่ที่ วัดเสาธงทอง ต�าบลเกาะเกร็ด อ�าเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ได้อาศัยศาลาการเปรียญเป็นที่เรียน มีพระภิกษุหล�า คณาจารย์ เป็นครูใหญ่
คนแรก

พ.ศ. 2464
พ.ศ. 2485-2488

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

ทางราชการอนุมัติให้ขยายการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา
สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง กระทรวงศึกษาธิการได้ให้โรงเรียน
ปากเกร็ดเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนอพยพหนีสงคราม ครั้งสงครามโลกสงบลง จึงอพยพ
นักเรียนกลับไปเรียนที่โรงเรียนเดิม ครู อาจารย์ที่ทางราชการ
ส่งมาก็อพยพกลับพระนคร-ธนบุรี ยังคงเหลือแต่ครูและนักเรียน
ทีม่ อี ยูเ่ ดิมเท่านัน้ ทางราชการจึงสัง่ ให้ยบุ ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
คงเหลือไว้แต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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พ.ศ. 2495

พ.ศ. 2518

พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2520-2525
พ.ศ. 2526

พ.ศ. 2532

พ.ศ. 2539
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โรงเรียนได้ย้ายสถานที่ก่อตั้งจากวัดเสาธงทอง มาตั้งที่ต�าบล
ปากเกร็ด อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (สถานที่ปัจจุบัน)
โดยได้รบั ความอนุเคราะห์จากวัดกลางเกร็ดให้เช่าทีจ่ า� นวน 16 ไร่
2 งาน 96 ตารางวา ก่ อ สร้ า งอาคารและได้ ข ยายชั้ น เรี ย น
เต็มรูปแบบตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น เป็นแบบ 318
ซึ่งในปีนี้ กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายกว้าง รอบคอบ
มาด�ารงต�าแหน่ง ผู้บริหาร ซึ่งท่านเป็นผู้มีความคิดก้าวหน้า เป็น
นักพัฒนาบริหารงานจนท�าให้โรงเรียนพัฒนาก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็วจนเห็นได้ชัด
ได้รบั งบประมาณสร้างหอประชุมแบบพิเศษ จ�านวน 1,500,000 บาท
และเงินสมทบจากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปากเกร็ด-เสาธงทอง
จ�านวน 50,000 บาท
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น จ�านวน
เงิน 19,200,000 บาท
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปากเกร็ด-เสาธงทอง ชมรมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนปากเกร็ดคณะครู-อาจารย์ พ่อค้า ประชาชน
ได้ร่วมกันบริจาคเงินจ�านวน 500,000 บาท เพื่อซื้อที่ดินจ�านวน
1 ไร่ เพื่อมอบให้โรงเรียนปากเกร็ด
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น จ�านวน
เงิน 6,000,000 บาท
ได้ รั บ งบประมาณซื้ อ ที่ ดิ น จ� า นวน 200 ตารางวา เป็ น เงิ น
1,500,000 บาท โรงเรี ย นใช้ เ งิ น บ� า รุ ง การศึ ก ษาสมทบ
500,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท เพื่อเป็นที่ก่อสร้าง
อาคารศูนย์กีฬา นอกจากนี้ ยังได้รับงบประมาณสร้างบ้านพัก
ภารโรงแบบแฟลตอีก 8 หน่วย เป็นเงิน 3,198,600 บาท
ได้ รั บ งบประมาณก่ อ สร้ า งอาคารแบบพิ เ ศษ 7 ชั้ น จ� า นวน
59,000,000 บาท

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

ซื้อที่ดิน 197 ตารางวา จากเงินบริจาคของคุณลพชัย แก่นรัตนะ
นายกสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า โรงเรี ย นปากเกร็ ด -เสาธงทอง จ� า นวน
1,300,000 บาท เงินบริจาคจ�านวน 1,700,000 บาท รวมทั้งสิ้น
3,000,000 บาท สร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ
72 พรรษา
ได้รบั งบประมาณ จ�านวน 1,198,810 บาท เพือ่ ก่อสร้างอาคารเรียน
กึ่งถาวรได้รับงบประมาณ จ�านวน 482,054 บาท เพื่อก่อสร้าง
ทางเชื่อมอาคารแบบพิเศษ
ได้รับงบประมาณ จ�านวน 1,183,864 บาท เพื่อท�าถนน ประตู
ป้ายชื่อโรงเรียน ปรับปรุงสนามฟุตบอลและรางระบายน�้า
ได้รับงบประมาณ จ�านวน 413,600 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
ได้รับเงินสนับสนุนจากชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปากเกร็ด
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จ�านวน 2,345,550 บาท
ได้รับเงินสนับสนุนจากชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปากเกร็ด
จ�านวน 1,090,324.30 บาท เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3 และห้องพักครู และเงินสนับสนุน
จ�านวน 3,908,273.13 บาท เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ได้รับเงินสนับสนุนจากชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปากเกร็ด
จ�านวน 4,473,007.26 บาท เพื่อบริหารงานและพัฒนาการจัด
การเรียนการสอน
ได้รบั เงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จ�านวน
543,600 บาท เพื่อพัฒนาปรับปรุงวงดนตรีไทย
ได้ รั บ เงิ น บริ จ าค จ� า นวน 238,435 บาท เพื่ อ จั ด ตั้ ง กองทุ น
เทรากูชิ
ได้รับเงินสนับสนุนจากชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปากเกร็ด
จ�านวน 2,033,511.02 บาท เพื่อบริหารงานและพัฒนาการจัด
การเรียนการสอน
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พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

24

ได้รับเงินสนับสนุนจากชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปากเกร็ด
จ� า นวน 4,836,310 บาท เพื่ อ บริ ห ารงานและพั ฒ นาการจั ด
การเรียนการสอน
ได้รับเงินบริจาคจากผู้อุปการะคุณ ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า
ครูเก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครูอาจารย์ ลูกจ้าง ร้านค้า และเงินสนับสนุน
จากชมรมผู ้ ป กครองและครู โ รงเรี ย นปากเกร็ ด จ� า นวน
6,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อที่ดิน จ�านวน 1 ไร่
ได้รบั งบประมาณจากเทศบาลนครปากเกร็ด จ�านวน 7,750,000 บาท
เพื่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์
ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณดนตรีสากลจากองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด นนทบุ รี จ� า นวน 1,500,000 บาท สนั บ สนุ น
ครูอัตราจ้าง จ�านวน 3,481,072 บาท
ได้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากเทศบาลนครปากเกร็ ด จ� า นวน
10,366,458.50 บาท (จัดท�าโคมไฟฟ้าสนามกีฬา, ปรับปรุง
ห้องโสตทัศนศึกษา, น�าคณะครูไปศึกษาดูงาน)
ได้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาจากชมรม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนปากเกร็ด จ�านวน 5,087,548.50 บาท
(ปรับปรุงโรงอาหาร, สร้างอาคารประชาสัมพันธ์)
ได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จ�านวน
5,126,448 บาท (ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ว งโยธวาทิ ต , ค่ า ครู อั ต ราจ้ า ง
16 อัตรา, ครูต่างชาติ 5 อัตรา)
ได้รบั เงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด จ�านวน 10,630,657
บาท (สร้างอาคารอเนกประสงค์, จัดซื้อเครื่องเสียงและอุปกรณ์
กีฬา, น�าคณะครูไปศึกษาดูงาน)
ได้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาจากชมรม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนปากเกร็ด จ�านวน 6,255,856.20 บาท
ได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จ�านวน
2,174,880 บาท (ค่าครูอัตราจ้าง 16 อัตรา, ครูต่างชาติ 5 อัตรา)

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

ได้รบั เงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด จ�านวน 39,970,675
บาท (จัดซื้อที่ดิน 2 ไร่ 11.9 ตารางวา ก่อสร้างสระว่ายน�้า,
ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา, ปรับปรุงห้องพยาบาลและห้อง
แนะแนว)
ได้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากโครงการระดมทรั พ ยากรเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
แ ล ะ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง นั ก เ รี ย น จ� า น ว น
9,801,530.25 บาท
ปรับปรุงอาคาร 1 จัดท�าห้องเรียน ICT ปรับปรุงโรงอาหาร ปรับปรุง
อาคารกีฬาอเนกประสงค์ปรับปรุงลานกีฬาออกก�าลังกาย ปรับปรุง
โรงจอดรถ ปรับปรุงห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ได้รับคัดเลือกจากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ย นมาตรฐานสากล (WORLD-CLASS STANDARD
SCHOOL)
โรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สร้างห้องสุขาหญิง ห้องสุขาชาย ในบริเวณอาคาร 1 และห้อง
สุขาบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคาร 8
ได้ รั บ งบบริ จ าคจากสโมสรไลออนส์ บ รรทั ด ทอง กรุ ง เทพ
ภาค 310-เอ 2 จ�านวนเงิน 158,000 บาท และนายลพชั ย
แก่นรัตนะ บริจาคเงิน จ�านวน 700,000 บาท สร้างห้องสมุด
สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนฯ แห่งที่ 9 ในประเทศไทย
จัดซื้อที่ดินเพิ่มจ�านวน 300 ตารางวา รวมที่ดินจ�านวน 23 ไร่
3 งาน 6.5 ตารางวา
จัดซื้อรถยนต์ (ตู้)
จัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับ
โรงเรียนในประเทศอินโดนีเซีย 2 โรงเรียน SMA 1 BUTUL
School และ SMA 1 KASIHAN School
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พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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ได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น โรงเรี ย นสี เ ขี ย ว จากการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต
แห่งประเทศไทย
ได้รับงบอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ปรับปรุงศูนย์กีฬา
อเนกประสงค์ (ปรับปรุงให้หลังคาสูงขึ้น) จ�านวนเงิน 2,699,376
บาท
ได้รบั เงินบริจาคจากนายลพชัย แก่นรัตนะ จ�านวน 11,000,000 บาท
เพื่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ลพชัย-ปทุมมาศ แก่นรัตนะ
จัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับ
สาธารณรัฐ ประชาชนจีน 2 แห่ง คือ โรงเรียนนานาชาติกานฉวน
นครเซี่ยงไฮ้ และ YUNNAN NORMAL UNIVERSITY เมือง
คุนหมิง ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบพอเพียง
ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์อาเซียนต้นแบบของส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จ�านวน
12,340,000 บาท เพื่อสร้างลู่วิ่งไตตั้น สนามฟุตบอล
ได้รับป้ายพระราชทาน “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
ได้รับเงินบริจาคจากนายอ�านวย กลิ่นอยู่ นายกสมาคมคนพิการ
ผู้ค้าสลากประเทศไทย จ�านวน 200,000 บาท และ บริษัท นงนุช
แลนด์สเคปแอนด์การ์เดนส์ดีไซน์ จ�ากัด จ�านวน 200,000 บาท
จัดปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์สนามฟุตบอล เทศบาลนครปากเกร็ด
ให้งบอุดหนุนการปรับปรุงพืน้ ทีโ่ ดยรอบสนามฟุตบอล จ�านวนเงิน
1,539,900 บาท
เทศบาลนครปากเกร็ ด ให้ ง บจั ด ซื้ อ เครื่ อ งดนตรี จ� า นวน
988,870 บาท เทศบาลนครปากเกร็ด ให้งบโครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงศูนย์กีฬา (อาคาร 5) จ�านวน 794,238 บาท
เทศบาลนครปากเกร็ด อนุมัติงบจัดซื้อ จอ LED ติดตั้งบริเวณ
หลังเสาธง 2 ชุด ราคา 3,600,000 บาท
ปรั บ ปรุ ง ห้ อ งส� า นั ก งานผู ้ อ� า นวยการ สร้ า งห้ อ งประชุ ม เล็ ก
"เพชรปากเกร็ด" ย้ายห้องส�านักงานผู้อ�านวยการจากห้อง 326
ไปอยู่ที่ห้อง 324 เนื้อหาของโรงเรียน ขนาดพื้นที่อยู่หลังปี 2559
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พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

ปรั บ ปรุ ง ห้ อ งรองผู ้ อ� า นวยการกลุ ่ ม การบริ ห ารงบประมาณ
และบุคคล ย้ายห้องเจ้าหน้าที่การเงินไปอยู่ที่ห้อง 325 รวมกับ
ห้องพัสดุ
งานเทศบาลนครปากเกร็ด
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส�าหรับห้องเรียน 1,566,000 บาท
- ปรั บ ปรุ ง พื้ น ลานกี ฬ าและห้ อ งน�้ า อาคารศู น ย์ กี ฬ าชั้ น ล่ า ง
1,900,000 บาท
- ปรับปรุงห้องเรียน 825,500 บาท
- ปรับปรุงระบบเสียงภายในโรงเรียน 991,900 บาท
งบ สพฐ. (990,000 บาท)
- ปรับปรุงห้องน�้านักเรียนหญิง อาคาร 2 ชั้น 4 และพื้นข้าง
ทางเดิน
- ปรับปรุงห้องน�้านักเรียนชาย อาคาร 4 ชั้น 1
- ปรับปรุงห้องน�้านักเรียนชาย อาคาร 2 ชั้น 4
- ปรับปรุงห้องน�้านักเรียนชาย อาคาร 2 ชั้น 3
- งบกระทรวงพลังงาน
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ทั้งโรงเรียน 2,500,000 บาท

โรงเรี ย นปากเกร็ ด เป็ น โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาขนาดใหญ่ พิ เ ศษ แบบสหศึ ก ษา
จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีอาณาเขตพื้นที่จ�านวน
23 ไร่ 3 งาน 6.5 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 5 หลัง อาคารฝึกงาน 1 หลัง
ศูนย์กีฬา 1 หลัง อาคารกีฬาอเนกประสงค์ 1 หลัง ข้าราชการครูและอัตราจ้าง 181 คน
ลูกจ้างประจ�าและพนักงานราชการจ�านวน 7 คน จ�านวนนักเรียน 3,474 คน
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เกียรติประวัติของโรงเรียน
การบริหารโรงเรียนปากเกร็ดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท�าให้โรงเรียนเจริญก้าวหน้า และ
มีเกียรติประวัติ ดังต่อไปนี้
สถานศึกษาได้รับ รางวั ล พระราชทานประเภทโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาขนาดใหญ่
ประจ�าปีการศึกษา 2522 และ 2542
สถานศึกษามีโครงการเรียนร่วม เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักเอื้อเฟื้อต่อกัน แม้จะมี
สภาพร่างกายที่แตกต่างกัน
สถานศึกษาได้พฒ
ั นางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนั สมัยโดยวางระบบเครือข่าย
(LAN) ไปตามหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรียน ตลอดจนงานเครือข่าย Internet
เพื่ อ ขยายแหล่ ง วิ ช าการให้ นั ก เรี ย นค้ น คว้ า หาความรู ้ และมี ทั ก ษะในการใช้
คอมพิวเตอร์
สถานศึกษามีครูที่ได้รับคัดเลือกเป็นครูแห่งชาติ สาขาภาษาไทย ปี 2544
สถานศึกษาได้รบั ใบรับรองมาตรฐานสากล ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001
ผู้บริหารได้รับรางวัลดีเด่น สถานศึกษาต้นแบบ (Modem School Network)
ผู้บริหารได้รับคัดเลือกให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี ประจ�าปี 2546”
สถานศึกษาได้รับโล่สถานศึกษาดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการในการคัดเลือก
สถานศึกษาที่ประสบผลส�าเร็จในการด�าเนินงาน เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา 2546
สถานศึกษาได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ธนาคารโรงเรียนดีเด่น จากธนาคารออมสิน
ผู ้ บ ริ ห ารได้ รั บ ประทานเข็ ม To Be Number One จากทู ล กระหม่ อ มหญิ ง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ To Be Number
One
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ได้รบั พระราชทานรางวัลชนะเลิศ
การประกวดบทร้อยกรอง “น้อมเกล้าเจ้าแผ่นดิน” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ปี 2543, 2544, 2545, 2547 และ 2548
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ผู้บริหารมีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ระดับจังหวัดปี 2547
ผู้บริหารได้รับรางวัล “บริหารดี ส่งเสริมดี มีคุณภาพ”
พ.ศ. 2553 โรงเรียนปากเกร็ดได้รับคัดเลือกจากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- โรงเรียนมาตรฐานสากล WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL
- โรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- โรงเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พ.ศ. 2554 ได้รับเงินบริจาคสร้างอุทยานเรียนรู้ ลพชัย-ปทุมมาศ แก่นรัตนะ
เป็นเงิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาท) จาก นายลพชัย แก่นรัตนะ
พ.ศ. 2555 โรงเรียนสีเขียว ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- โรงเรี ย นต้ น แบบอาเซี ย นศึ ก ษา ส� า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
เขต 3
พ.ศ. 2555 โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม (Inclusive School)
- สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พ.ศ. 2556 โรงเรียนได้รับป้ายสนองพระราชด�าริ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
พ.ศ. 2557 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
พ.ศ. 2558 เกี ย รติ บั ต รสวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย นชั้ น ที่ 1 โครงการอนุ รั ก ษ์
พั น ธุ ์ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� า ริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
พ.ศ. 2558 ได้ผ่านการประเมินระดับองค์กร School Quality Awards : SCQA
พ.ศ. 2560 ผู้บริหารโรงเรียนได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด
พ.ศ. 2560 โรงเรียนคาร์บอนต�่าสู่ชุมชน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ร่วมงานกับ
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
พ.ศ. 2561 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สพม.3
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ชื่อเต็ม โรงเรียนปากเกร็ด
อักษรย่อ ป.ก.
สัญลักษณ์ประจ�า รูปอักษรย่อ ป.ก. อยู่บนฐาน มีคบเพลิงกับรัศมีที่ปลายคบเพลิง
โรงเรียน ด้านล่างมีแถบครึ่งวงกลมจารึกคติพจน์
คบเพลิง ประทีปส่องสว่างน�าทางชีวิต
รัศมี การแผ่กระจายความก้าวไกลในทุกทาง
คติพจน์ประจ�าโรงเรียน ปัญญา นราน� รตฺน� ค�าแปล ปัญญาเป็นแก้วของนรชน
สีประจ�าโรงเรียน ด�า-แดง
สีด�า หมายถึง ความรัก ความสามัคคี มีกตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ
สีแดง หมายถึง เกียรติยศ ความรุ่งโรจน์ และความกระตือรือร้น
อันเกิดจากการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
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วัฒนธรรมองค์กร วั ฒ นธรรมองค์ ก รของโรงเรี ย นปากเกร็ ด “ร่ ว มคิ ด ร่ ว มสร้ า ง
ร่ ว มพั ฒ นา” เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ โ รงเรี ย นก� า หนดคื อ
“โรงเรียนปากเกร็ดเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ จัดการศึกษาตาม
มาตรฐาน สืบสานคุณธรรม เลิศล�า้ ความรู้ มุง่ สูส่ ากล” ซึง่ สอดคล้อง
กับค่านิยม “STEP”
S : Strive (มุ่งพัฒนา)
T : Towards world - class quality (สู่สากล)
E : Education Standard (ได้มาตรฐานการศึกษา)
P : Practical Morality (สืบสานคุณธรรม)
ปรัชญา ความรู้ดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นทักษะชีวิต
ปณิธาน มุ่งเน้นในการสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผลิตเยาวชน เพื่อเป็นคนดีของสังคม
ค�าขวัญ ลูกปากเกร็ด รักศักดิ์ศรี มีวินัย ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม
อัตลักษณ์ ลูกปากเกร็ดมารยาทดี มีจิตอาสา งามสง่าด้วยบุคลิก
เอกลักษณ์ สะอาด มารยาทงาม
ต้นไม้ประจ�าโรงเรียน ประดู่คู่ไทร
ดอกไม้ประจ�าโรงเรียน ดอกกล้วยไม้
พืชศึกษา ต้นอัญชัน, ลูกใต้ใบ
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พันธกิจ

เป้าประสงค์หลัก (Goals)

1. โรงเรียนปากเกร็ด 1. จัดระบบก�รบริห�รจัดก�รด้วยระบบคุณภ�พ 1. โรงเรียนได้รับก�รรับรองคุณภ�พต�มม�ตรฐ�น
เป็ น องค์ ก รที่ มี
OBEC QA เป็นไปต�มหลักธรรม�ภิบ�ล
ก�รศึกษ� จ�กสำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและ
คุณภ�พ
ประเมินคุณภ�พ
2. โรงเรียนบริห�รจัดก�รได้คุณภ�พระดับม�ตรฐ�น
สากล
3. โรงเรี ย นมี ร ะบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ผู ้ เ รี ย นที่ ไ ด้
ม�ตรฐ�น
2. จั ด ก�รศึ ก ษ�ต�ม 2. ผู ้ เ รี ย นได้ รั บ ก�รศึ ก ษ�ต�มม�ตรฐ�นเต็ ม 4. ผู้เรียนได้รับก�รพัฒน�เต็มต�มศักยภ�พ
ม�ตรฐ�น
ต�มศักยภ�พ
5. โรงเรียนจัดกระบวนก�รเรียนรู้อิงถิ่นฐ�นให้เชื่อม
3. พัฒน�ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�อย่�ง
ประส�นกั บ ก�รศึ ก ษ�ประช�คมอ�เซี ย นและ
ต่อเนื่อง
ประช�คมโลก
6. ครู มี ค ว�มรู ้ คว�มส�ม�รถเชี่ ย วช�ญและมี
จรรย�บรรณ ท�งวิช�ชีพครูยุคใหม่
7. ผูบ้ ริห�รและครูส�ม�รถใช้เทคโนโลยีในก�รบริห�ร
จัดก�รและใช้ภ�ษ�ต่�งประเทศในก�รสื่อส�ร
8. ผู้บริห�รและครูมีวิสัยทัศน์ ภ�วะผู้นำ�และบริห�ร
จัดก�รศึกษ�ให้บรรลุเป้�หม�ยต�มที่กำ�หนด

ประเด็นส�าคัญ
ของวิสัยทัศน์

2. เสริ ม สร้ า งโอกาสทางการ
ศึกษ�
3. เพิ่มขีดคว�มเข้มแข็งในก�ร
สร้�งชุมชนแห่งก�รเรียนรู้
(km)
4. พั ฒ น�ศั ก ยภ�พครู แ ละ
บุคล�กรสู่มืออ�ชีพยุคใหม่

1. สร้ า งเสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ประเด็นกลยุทธ์

วิสัยทัศน์ (Vision) : โรงเรียนปากเกร็ดเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ จัดการศึกษาตามมาตรฐาน สืบสานคุณธรรม เลิศล�้าความรู้ มุ่งสู่สากล

ทิศท�งก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

33

5. มุ่งสู่สากล

4. เลิศลำ้�คว�มรู้

3. สืบส�นคุณธรรม

ประเด็นส�าคัญข
องวิสัยทัศน์
เป้าประสงค์หลัก (Goals)

ประเด็นกลยุทธ์

9. สร้�งประสิทธิภ�พในก�รสื่อส�รทั้งภ�ษ�ไทย 14. นักเรียนมีศักยภ�พในก�รสื่อส�รทั้งภ�ษ�ไทย
ภ�ษ�อังกฤษ และภ�ษ�ต่�งประเทศอื่นๆ
ภ�ษ�อังกฤษ และภ�ษ�ต่�งประเทศอื่นๆ
10. ส่ ง เสริ ม ก�รใช้ เ ทคโนโลยี ใ นก�รเรี ย นรู ้ 15. นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะด้ � นเทคโนโลยี ส �รสนเทศและ
สร้�งสรรค์ผลง�นวิช�ก�รและอ�ชีพ
ก�รสือ่ ส�ร/นำ�เสนอในระดับประเทศและต่�งประเทศ
11. สร้ � งภ�คี เ ครื อ ข่ � ยเพื่ อ พั ฒ น�คุ ณ ภ�พ 16. โรงเรียนมีภ�คีเครือข่�ยระหว่�งประเทศ
ในประช�คมอ�เชียนและประช�คมโลก

4. ส่งเสริมสืบส�นคุณธรรม ค่�นิยม คว�มเป็น 9. ผู้เรียนเห็นคุณค่� สืบส�นคุณธรรม มีค่�นิยม 5. พัฒน�คุณภ�พผู้เรียน
ไทย ภูมิใจในถิ่นฐ�น และวิถีประช�ธิปไตย
มีคว�มเป็นไทย ภูมิใจในถิ่นฐ�น มีจิตส�ธ�รณะ
รับผิดชอบต่อสังคม และมีคว�มเป็นพลเมือง
ในวิถีประช�ธิปไตย
5. ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภ�พผู ้ เ รี ย นต�มม�ตรฐ�น 10. ผู ้ เ รี ย นทุ ก คนมี คุ ณ ภ�พต�มเกณฑ์ ม �ตรฐ�น
ก�รศึกษ�
ก�รศึกษ�และสมรรถนะหลักต�มหลักสูตร
6. พัฒน�ทักษะก�รคิด มีวจิ �รณญ�ณ ส�ม�รถ 11. ผู ้ เ รี ย นมี ทั ก ษะก�รคิ ด วิ เ คร�ะห์ สั ง เคร�ะห์
ไตร่ตรอง วิเคร�ะห์ สังเคร�ะห์ ริเริม่ สร้�งสรรค์
ประเมิ น ค่ � มี วิ จ �รณญ�ณและมี ค ว�มคิ ด
แก้ปัญห�และกล้�ตัดสินใจ
สร้�งสรรค์
7. เพิ่ ม ขี ด คว�มส�ม�รถในก�รแข่ ง ขั น ระดั บ 12. ผู้เรียนมีศักยภ�พในก�รแข่งขันทุกร�ยวิช�โดย
ประเทศและระหว่�งประเทศ
เน้นทักษะท�งวิทย�ศ�สตร์ คณิตศ�สตร์ และก�ร
8. สร้�งเสริมและพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ทั้งใน
ใช้ภ�ษ�อังกฤษ
ระดับท้องถิน่ ระดับประเทศ และระหว่�งประเทศ 13. โรงเรี ย นมี ก �รพั ฒ น�แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ทั้ ง ใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่�งประเทศ

พันธกิจ
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คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

- จัดสร้�งสถ�นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สืบค้นในห้องสมุด ห้อง 1. โครงก�รส่งเสริมคว�มปลอดภัยและชีวอน�มัย
ปฏิบัติก�ร ห้องกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ เอื้อต่อก�รจัดก�รเรียน 2. โครงก�รค่�ยวิช�ก�รและทัศนศึกษ�
ก�รสอนให้เกิดประสิทธิภ�พ
3. กิจกรรมป�กเกร็ดนิทรรศ

- ปรับสถ�นศึกษ�ที่มีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�น Standard School 1. โครงก�รรักก�รอ่�น ก�รเขียน
- ครู นักเรียนแสดงศักยภ�พคว�มเป็นเลิศ ท�งวิช�ก�รและมี 2. ก�รประกวดโครงก�ร
ผลง�นระดับประเทศ
3. จัดสนทน�ภ�ษ�อังกฤษในค�บโฮมรูม วันจันทร์ พุธ ศุกร์
4. กิจกรรมแข่งขันทักษะคว�มเป็นเลิศท�งภ�ษ�

น่าเรียน

น่�เชื่อถือ

1. กิจกรรมนิเทศภ�ยใน
2. กิจกรรมวันครอบครัว
3. โครงก�รส�มบ�ทช่วยกันสุขสันต์ทุกคน

- จัดบรรย�ก�ศองค์กรให้เป็นแบบกัลย�ณมิตร รักส�มัคคี
- สร้�งสรรค์ ช่วยเหลือเกื้อกูล

1. โครงก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์
2. โครงก�รส่งเสริมคว�มเป็นเลิศท�งเทคโนโลยีและส�รสนเทศ

น่าอยู่

4 น่า

โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง

- จัดบรรย�ก�ศให้เอื้อต่อก�รเรียนก�รสอน
- สะอ�ด ร่มรื่น สวยง�ม
- ห้องเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

หมายถึง

น่าดู

นโยบายโรงเรียน

สรุปง�น/โครงก�ร ประจำ�ปีงบประม�ณ 2562
สอดคล้องกับนโยบ�ยโรงเรียน 4 น่� 5 ดี

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด
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- คือก�รบริห�รที่ยึดหลักธรรม�ภิบ�ล ก�รมีส่วนร่วม โปร่งใส 1. โครงก�รพัฒน�คุณภ�พก�รบริห�รสูค่ ว�มเป็นเลิศด้วยระบบ OBEC
ตรวจสอบได้ หลักก�รกระจ�ยอำ�น�จ
QA
2. โครงก�รบริห�รก�รเงินและทรัพย์สิน
3. โครงก�รโรงเรียนคุณธรรม

- ก�รสร้�งคว�มสงบสุข คว�มเจริญให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น อยู่ 1. โครงก�รสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ร่วมกันด้วยคว�มรัก ส�มัคคี มีวิถีชีวิตที่ดี ชุมชนมีง�นทำ� มี 2. โครงก�รพัฒน�หลักสูตรสถ�นศึกษ�
ร�ยได้ ยึดหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชน สังคม และ
วัฒนธรรมดี

ก�รจัดว�งระบบควบคุมภ�ยใน
โครงก�รพัฒน�บุคล�กรสู่มืออ�ชีพยุคใหม่
โครงก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์
ง�นสวนพฤกษศ�สตร์โรงเรียน

การบริหารจัดการดี

สถ�นศึกษ�
แหล่งเรียนรู้ดี

1.
2.
- เป็นสถ�นศึกษ�ที่มีคว�มพร้อมด้�นอ�ค�ร สถ�นที่ ห้องเรียน 1.
ห้องปฐมนิเทศ ห้องสมุด สน�มกีฬ� ที่พักผ่อนหย่อนใจร่มรื่น 2.
สะอ�ด เป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยง�ม

- มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้�ที่ครู มีจรรย�บรรณ

ครูดี

5 ดี

โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง

- เป็นคนดี มีคว�มรู้ คู่คุณธรรม มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ 1. โครงก�รส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสืบส�นภูมิปัญญ�ไทย
มีทักษะชีวิตที่ดี
2. โครงก�รสถ�นศึกษ�สีข�ว
3. โครงก�รพัฒน�คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต�มหลักปรัชญ�ของ
เศรษฐกิจพอเพียง และคว�มเป็นประช�ธิปไตย

หมายถึง

นักเรียนดี

นโยบายโรงเรียน

สรุปง�น/โครงก�ร ประจำ�ปีงบประม�ณ 2562
สอดคล้องกับนโยบ�ยโรงเรียน 4 น่� 5 ดี

คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
นายสุริยัน
นายสน
นายประทุม
นายสุบิน
นายชัยวัฒน์
นายนิพนธ์
นายอรุณ
พระมหาสุนทร
พระมหาสหัส
นายนิคม
นายวิรัตน์
นางเฉลิมศรี
นายวีระ
นายเผดิมภพ
น.ส.วิณัฐธพัชร์
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บุญยมโนนุกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศรีบุญเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ
นวลเขียว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ยุวะรัช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เลศศักดิ์เสรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
หวังพราย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�าปากะนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
จันทโชโต
ผู้แทนองค์กรศาสนา
ฐิตสาโร
ผู้แทนองค์กรศาสนา
แก้วม่วง
ผู้แทนองค์กรชุมชน
บรรดาศักดิ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จักษุพา
ผู้แทนครู
แก้วพลับ
ผู้แทนผู้ปกครอง
สงเคราะห์ ผู้แทนศิษย์เก่า
โพธิ์เพชร
ผู้บริหารสถานศึกษา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

มูลนิธิปากเกร็ด-เสาธงทอง
วัตถุประสงค์มูลนิธิป�กเกร็ด-เส�ธงทอง

มูลนิธิปากเกร็ด-เสาธงทอง เลขที่ 128/37 หมู่ 3 ต�าบลปากเกร็ด อ�าเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ได้รับอนุญาตให้ด�าเนินการจัดตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2531 จากสภา
วัฒนธรรมแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ให้ทนุ การศึกษานักเรียนโรงเรียนปากเกร็ดทีม่ คี วามประพฤติดแี ต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียน
3. จัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ดที่ยากจน
4. น�าดอกผลที่ได้จากเงินบริจาคผู้มีใจศรัทธามาสนับสนุนการศึกษา
5. ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์หรือด�าเนินการเพื่อประโยชน์
6. ไม่ด�าเนินการหรือเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ร�ยชื่อคณะกรรมก�รผู้ก่อตั้ง มูลนิธิป�กเกร็ด-เส�ธงทอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายลพชัย
นายกว้าง
นายจิรศักดิ์
นางวนิดา
นางประสพศรี
นายเฉลิม

แก่นรัตนะ
รอบคอบ
สวัสดี
พงษ์เจริญ
สุวรรณวงศ์
สายสร้าง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมก�รดำ�เนินง�น มูลนิธิป�กเกร็ด-เส�ธงทอง
ปีก�รศึกษ� 2562
1. นายลพชัย
2. นายมงคล
3. น.ส.นิภา
4. นายฉัตรชัย
5. นางศิริกร
6. นางทิพวรรณ
7. นางเชนิสา
8. นางศรีสุข
9. นางอุดมลักษณ์
10. นายไพบูลย์

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

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

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและนายทะเบียน
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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คณะกรรมก�รสม�คมผู้ปกครองและครูโรงเรียนป�กเกร็ด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

นายฉัตรชัย
นายสุฤทธิ์
น.ส.วิณัฐธพัชร์
นางสมอุรา
นางพรทิพย์
น.ส.ธิตินันท์
นางเนตรนภา
นายปิยะ
นางชื่นจิต
นางชาลิสา
นายภิรมย์
น.ส.ดาราณีย์
นางขวัญเรือน
น.ส.อนุสรา
นางดิศจี
นางวัชรียา
น.ส.สุภาณัน
น.ส.สุนันทา
นางอ�าไพพรรณ
นางมาลัย
นางเถาวัลย์
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สง่าอารีย์กูล
บุนนาค
โพธิ์เพชร
ทองรุ่งโรจน์
ฤทธิ์จ�ารัส
นาจาน
บุญศิริ
บริสุทธิ์เพชร
โฉมอุดม
รักษาศรี
ชุ่มชาติ
โกพลรัตน์
ทองประดิษฐ์
สินธุสุข
จิตบุญ
ลิขิตประยูรพงศ์
ยศมงคล
จิตต์มั่น
น้อยหนูจัตุรัส
สังวาลย์วงศ์
โกเม

นายกสมาคม
อุปนายก คนที่ 1
อุปนายก คนที่ 2
ปฏิคม
ผู้ช่วยปฏิคม
ประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นายทะเบียน
ผู้ช่วยนายทะเบียน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

สม�คมผู้ปกครองและครูโรงเรียนป�กเกร็ด
วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนปากเกร็ด
2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและครู เพื่อประโยชน์ ของเยาวชนของ
โรงเรียน
3. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครอง
และครู เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. ส่งเสริมทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
5. สมาคมไม่มีวัตถุประสงค์ใดในเรื่องทางการเมือง

1. คณะกรรมก�รที่ปรึกษ�
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายกว้าง
นายณรงค์
นายมงคล
นายบุญชู
นายวิชัย
น.ส.ลักษณา

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

รอบคอบ
รักเดช
ภู่ภักดี
พุ่มเจริญ
บรรดาศักดิ์
ขุนไพร
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2. คณะกรรมก�รดำ�เนินง�น
1. นายฉัตรชัย
2. นายนพรัตน์
3. นายอมร
4. นายเผดิมภพ
5. นายสุฤทธิ์
6. นางอ�าไพพรรณ
7. นางกานต์นารี
8. น.ส.ทิพย์สุดา
9. นางกรองจิตร
10. นางพิศมัย
11. นายชวัลวัฒน์
12. นางพรพิมล
13. นางจิดาภา
14. นางสายพิน
15. นางส�าเริง
16. นายสมศักดิ์
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สง่าอารีย์กูล
จั่นเพ็ชร์
นิพันธ์ประศาสน์
สงเคราะห์
บุนนาค
น้อยหนูจัตุรัส
ธรรมครบุรี
กิจโอสถ
เบญจรงค์รัตน์
ถนอมวงศ์
ถิรไชยพิบูล
อ้นไชยะ
กันตะกนิษฐ์
งามสง่า
หล่อประเสริฐ
พลายด้วง

ประธาน
รองประธานคนที่ 1
รองประธานคนที่ 2
รองประธานคนที่ 3
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายทะเบียน
ผู้ช่วยนายทะเบียน (ผู้ปกครอง)
ปฏิคม
ผู้ช่วยปฏิคม
กรรมการ (ผู้ปกครอง)
กรรมการ (ผู้ปกครอง)
กรรมการ (ผู้ปกครอง)
กรรมการ (ผู้ปกครอง)

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

ทำ�เนียบผู้บริห�รในอดีต-ปัจจุบัน
พระภิกษุหล�า
ส.ต.แสง
นายสมบูรณ์
นายเชย
นายสกล
นายสุวัฒน์
นายธ�ารง
น.ส.พิมพ์ประไพ
นางบุญช่วย
นายอิสระ
นายกว้าง
นายณรงค์
นายกมล
นายประทุม
นายธนะสิทธิ์
นายนพรัตน์
น.ส.วิณัฐธพัชร์

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

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

ตั้งแต่ พ.ศ. 2447 ถึง พ.ศ. 2465
ตั้งแต่ พ.ศ. 2465 ถึง พ.ศ. 2468
ตั้งแต่ พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ. 2472
ตั้งแต่ พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2488
ตั้งแต่ พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2489
ตั้งแต่ พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2491
ตั้งแต่ พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2508
ตั้งแต่ พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2510
ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2513
ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2518
ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2532
ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2540
ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2546
ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2549
ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2557
ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561
ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน
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คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

งานส�านักงาน
งานสารบรรณ
งานบุคคล
งานงบประมาณ
งำนกำรเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มการบริหารงบประมาณ
และบุคคล

หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มการบริหารวิชาการ

งานส�านักงาน
งานพัฒนาหลักสูตร
งานทะเบียนนักเรียน
งานวัดผลประเมินผล
งำนแนะแนว
งานห้องสมุด
งานโครงการห้องเรียนพิเศษ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานสารสนเทศ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
งานทรัพยากรท้องถิ่น
งานวิจัยและพัฒนาคุรภาพการศึกษา
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการศึกษา
งานนิเทศการเรียนการสอน

รองผู้อ�ำนวยกำร
กลุ่มการบริหารงบประมาณ
และบุคคล

สมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียน

รองผู้อ�ำนวยกำร
กลุ่มการบริหารวิชาการ

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน
ปากเกร็ด-เสาธงทอง

งานส�านักงานเลขานุการ
งานระบบควบคุมภายใน
งานแผนงานและนโยบาย
งานส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ

หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มอ�านวยการนโยบาย
และแผนงำน

หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มการบริหารทั่วไป

รองผู้อ�ำนวยกำร
กลุ่มการบริหารทั่วไป

เครือข่ายผู้ปกครอง

งานส�านักงาน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานเครือข่ายผู้ปกครอง
งานสารวัตรนักเรียน
งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
งานระดับชั้น
งานพัฒนาส่งเสริมระเบียบวินัย
งานป้องกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติดและโรคเอดส์
งานไกลเกลี่ยคุ้มครองสิทธิ
งำน TO BE NUMBER ONE
งานสร้างจิตอาสา
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
งานธนาคารโรงเรียน
งานส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน

รองผู้อ�ำนวยกำร
กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน

ชมรมครูเก่าฯ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานส�านักงาน
งานโภชนาการ
งานอนามัยโรงเรียน
และส่งเสริมสุขภาพ
งานปฏิคม
งานสวัสดิการโรงเรียน
งานพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�า
ลูกจ้างชั่วคราว
งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
งานประกันอุบัติเหตุ
งานยานพาหนะ
งานสัมพันธ์ชุมชน
งานประชาสัมพันธ์
งานโสตทัศนศึกษา

มูลนิธิ
ปากเกร็ด-เสาธงทอง

ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน

โครงสร้�งก�รบริห�รจัดก�รสถ�นศึกษ� โรงเรียนป�กเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โครงสร้�งก�รบริห�รกลุ่มบริห�รวิช�ก�ร
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน
(นางสาววิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร)
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน
ปากเกร็ด-เสาธงทอง
รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
(นางสาวดาราณีย์ โกพลรัตน์)
หัวหน้ากลุ่มงาน คนที่ 1
(นางเถาวัลย์ โกเม)

หัวหน้ากลุ่มงาน คนที่ 2
(นางเฉลิมศรี จักษุพา)

หัวหน้ากลุ่มงาน คนที่ 3
(นางสาวจุฬาลักษณ์ อุปนันชัย)

งานส�านักงาน/พัฒนาหลักสูตร
(นายเมธี ชราศรี)

งานประกันคุณภาพการศึกษา
(นางเฉลิมศรี จักษุพา)

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
และกลุ่มสาระการเรียนรู้
(นางสาวจุฬาลักษณ์ อุปนันชัย)

งานทะเบียนนักเรียน
(นางชาลิสา รักษาศรี)

งานสารสนเทศ
(นางเนตรนภา บุญศิริ)

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(นางชื่นจิต โฉมอุดม)

งานวัดผลและประเมินผล
(นางนุชจรีย์ คงโพธิ์น้อย)

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
(นายปิยะ บริสุทธิ์เพ็ชร์)

งานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการศึกษา
(นางสายพิน งามสง่า)

งานแนะแนว
(นางสุพิศ รนขาว)

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
(นางสาวระวิวรรณ ทองจันทร์)

งานนิเทศการเรียนการสอน
(นางสาววิไลพร วงศ์ฤทธิ์)

งานห้องสมุด
(นางพัชรี เรือนเพ็ชร์)

งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(นายศิระณัฐพล โล่ห์นาราย์

งานโครงการห้องเรียนพิเศษ
(นางกานต์นารี ธรรมครบุรี)

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด
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คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

หัวหน้างานงบประมาณ
(งานการเงิน)
(นางสาวชญาภา นิลมณี)

หัวหน้างานงบประมาณ
(งานบัญชี)
(นางสาวทิพย์สุดา กิจโอสถ)

หัวหน้ากลุ่มงาน คนที่ 1
(นางสาววนิดา อยู่ยืน)

หัวหน้างานสารบรรณ
(นางสาวกานดา ฉัตรแก้วไพศาล)

หัวหน้างานระบบจัดซื้อ
และ E-bidding
(นางสาววนิดา อยู่ยืน)
หัวหน้างานระบบจัดจ้าง
และ E-bidding
(นางสาวววรรณา เจริญสุข)

หัวหน้างานส�านักงานธุรการ
(นางสาวขวัญเรือน ทองประดิษฐ์)

หัวหน้างานบุคคล
(นายณัฐพล เพ็งโสภา)

หัวหน้ากลุ่มงาน คนที่ 2
(นางสาวขวัญเรือน ทองประดิษฐ์)

ชมรมครูเก่า
โรงเรียนปากเกร็ด

หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
(นางสาววนิดา อยู่ยืน)

รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
(นายภิรมย์ ชุ่มชาติ

ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน
(นางสาววิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร)

โครงสร้�งก�รบริห�รกลุ่มบริห�รงบประม�ณและบุคคล

โครงสร้�งก�รบริห�รกลุ่มบริห�รทั่วไป
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน
(นางสาววิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร)
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน
ปากเกร็ด-เสาธงทอง
รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
(นายธีรพล จ�านงนิจ)
หัวหน้ากลุ่มงาน คนที่ 1
(นางสมอุรา ทองรุ่งโรจน์)

หัวหน้ากลุ่มงาน คนที่ 2
(นายสุชิน สุขเกษม)

หัวหน้ากลุ่มงาน คนที่ 3
(นายดิฐธิเดช แจ้งคต)

งานส�านักงาน
(นางสมอุรา ทองรุ่งโรจน์)

งานพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�า
และลูกจ้างชั่วคราว
(นายสุชิน สุขเกษม)

งานยานพาหนะ
(นายดิฐธิเดช แจ้งคต)

งานโภชนาการและจัดเลี้ยง
(นางสมอุรา ทองรุ่งโรจน์)

งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
(นายสมมาต แก่นจันทร์)

งานสัมพันธ์ชุมชน
(นางเนตรนภา บุญศิริ)

งานอนามัยโรงเรียน
และส่งเสริมสุขภาพ
(นางสาวนิธิดา พลายแก้ว

งานปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
(นางสาววรุณนภา ริณพัฒน์)

งานประชาสัมพันธ์
(นางสาวธิตินันท์ นาจาน)

งานปฏิคม
(นางสาวสนันทา จิตต์มั่น)

งานประกันอุบัติเหตุ
(นายสมศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก)

งานโสตทัศนศึกษา
(นางสาวลัญจกร ศรีทองมาศ)

งานร้านค้าสวัสดิการ
(นางสาวสุภาณัน ยศมงคล)

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด
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คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
(นายธานี เวียงวีระเกียรติ)

งานสารวัตรนักเรียน
(นายเอนกนันท์ บัลลังก์โพธิ์)

งานเครือข่ายผู้ปกครอง
(นางสาวสุนีย์ คะงุ่ย)

งานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
(นางอาทิตยา เวียงวีระเกียรติ)

งานส�านักงาน
(นางมาลัย สังวาลย์วงศ์)

หัวหน้ากลุ่มงาน คนที่ 1
(นางมาลัย สังวาลย์วงศ์)

งาน Classroom Meeting
(นางบูรณา สนริ้ว)

งานเพื่อนที่ปรึกษา YC
(นางสาวศิริรัตน์ ป้องปิด)

งานครอบครัวอุปถัมภ์
(นายธัญประภา ดาวังปา)

งาน 3 บาท ครอบครัวสุขสันต์
(นางสาวจันทร์จรัส ศิริวาลย์)

งานเยี่ยมบ้านนักเรียน
(นางสาวภัทราวดี มากแสง)

งานคัดกรองนักเรียน
(นางสาวอัมพร พละโพธิ์)

เครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนปากเกร็ด

งาน TO BE NUMBER ONE
(นายอาภากร โพธิ์สุข)

งานไกลเกลี่ยและคุ้มครองสิทธิ
(นายพสิษฐ์ เชื้อฉิม)

งานป้องกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติดและโรคเอดส์
(นางสาวปุณญานิดา กุลจันทร์)

งานพัฒนาส่งเสริมระเบียบวินัย
(นายปิยะ บริสุทธิ์เพ็ชร์)

หัวหน้ากลุ่มงาน คนที่ 2
(นายปิยะ บริสุทธิ์เพ็ชร์)

หัวหน้าระดับชั้น ม.6
(นางสาวสุดารัตน์ ฤทธิ์นุช)

หัวหน้าระดับชั้น ม.5
(นายอาภากร โพธิ์สุข)

หัวหน้าระดับชั้น ม.4
(นายวสันต์ ศักดาศักดิ์)

หัวหน้าระดับชั้น ม.3
(นายพสิษฐ์ เชื้อฉิม)

หัวหน้าระดับชั้น ม.2
(นางสาวอัญชลี พสกบุตร)

งานธนาคารโรงเรียน
(นางสาวนิธิกานต์ เกล้าเกษร)

งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(นายสายชล ชังอินทร์)

งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
(นายนวพรรษ ศุภวรางกูร)

งานสร้างจิตอาสา
(นายวสันต์ ศักดาศักดิ์)

หัวหน้ากลุ่มงาน คนที่ 3
(นายวสันต์ ศักดาศักดิ์)

สมาคมครูและผู้ปกครอง
โรงเรียนปากเกร็ด

หัวหน้าระดับชั้น ม.1
ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล แหวนทอง

รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
(นายธีรพล จ�านงนิจ)

ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน
(นางสาววิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร)

โครงสร้�งก�รบริห�รกลุ่มบริห�รกิจก�รนักเรียน

โครงสร้�งก�รบริห�รกลุ่มอำ�นวยก�รนโยบ�ยและแผนง�น
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน
(นางสาววิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร)

คณะกรรมการสถานศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มอ�านวยการนโยบาย
และแผนงำน
(นางชื่นจิต โฉมอุดม)
งานแผนงาน
(นายปิยวัฒน์ ฤทธิ์มาก)
งานส่งเสริมความร่วมมือ
กับองค์กรต่างๆ
(นางชื่นจิต โฉมอุดม)

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

งานระบบควบคุมภายใน
(นางประทิน พ่วงแพ)
งานส�านักงานเลขานุการ
(นางชื่นจิต โฉมอุดม)
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การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนปากเกร็ด เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 มีจ�านวนห้องเรียน ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

12
12
12
11
10
10

ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน

ห้องเรียนพิเศษ 2
ห้องเรียนพิเศษ 2
ห้องเรียนพิเศษ 2
ห้องเรียนพิเศษ 2
ห้องเรียนพิเศษ 1
ห้องเรียนพิเศษ 1
รวม
77

ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน

กำ�หนดวันเปิด-ปิดภ�คเรียนของโรงเรียนป�กเกร็ด
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2562
ภ�คเรียนที่ 1
วันเปิดภาคเรียน
วันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1 คือ
วันปิดภาคเรียน

ภ�คเรียนที่ 2

วันเปิดภาคเรียน
วันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1 คือ
วันปิดภาคเรียน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
วันที่ 10 ตุลาคม 2562
วันที่ 11 ตุลาคม 2562

วันที่ 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 31 มีนาคม 2563
วันที่ 1 เมษายน 2563

หมายเหตุ : วันที่ เปิด-ปิด ภาคเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

ชีวิตประจำ�วันในโรงเรียนป�กเกร็ด
10 นาที

8.10
8.30
9.20
10.10
11.00

-

11.50 12.40
13.30
14.20
15.10

-

7.40 น. เพลงโรงเรียนขึ้นนักเรียนเตรียมเข้าแถว
วงดุริยางค์โรงเรียนบรรเลงจบ เข้าแถวอย่างมีระเบียบ
เป็นระดับชั้นตามสถานที่ ที่โรงเรียนก�าหนดให้
7.50 น. เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ
สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
เคารพธงโรงเรียนและร้องเพลงมาร์ช-ด�าแดง
เดินแถวเข้าห้องอย่างมีระเบียบ
8.30 น. นักเรียนพบครูที่ปรึกษาห้องโฮมรูมฝึกภาษาอังกฤษสู่สากล
9.20 น. เริ่มเรียนคาบเรียนที่ 1
10.10 น. เรียนคาบที่ 2
คาบละ 50 นาที
11.00 น. เรียนคาบที่ 3
11.50 น. ม.ต้น พักรับประทานอาหารกลางวัน,
ม.ปลาย เรียนคาบที่ 4
12.40 น. ม.ปลาย พักรับประทานอาหารกลางวัน,
ม.ต้น เรียนคาบที่ 5
13.30 น. เรียนคาบที่ 6
14.20 น. เรียนคาบที่ 7
คาบละ 50 นาที
15.10 น. เรียนคาบที่ 8
16.00 น. เรียนคาบที่ 9

ช่วงเลิกเรียนของทุกวันนักเรียนสามารถอยู่ท�ากิจกรรม หรือเล่นกีฬาได้จนถึงเวลา
17.30 น. จะมีสญ
ั ญาณและครูเวรประจ�าวันประกาศให้ทกุ คนกลับบ้าน ยกเว้นในกรณีทนี่ กั เรียน
อยู่ท�ากิจกรรมโดยมีครูที่ปรึกษาดูแลและรับผิดชอบอยู่

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด
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โครงสร้�งหลักสูตรสถ�นศึกษ�
โรงเรียนปากเกร็ด
ปีก�รศึกษ� 2562

โครงสร้�งเวล�เรียน
โครงสร้างเวลาเรียน

ห้องเรียนพิห้อเงเรี
ศษยนพิSMIE
ระดัระดับบชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึ
กษ�ตอนต้
น
เศษ SMTE
กษาตอนต้
น
ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

1
2
3

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

4
5
6
7
8

รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
1
2

1
2

3

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ (IS)
การสื่อสารและการนาเสนอ
(IS)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์และ
การนาความรู้ไปใช้บริการ
สังคม (IS3)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น/ปี

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

ภาคเรียน 1
60 (1.5)
60 (1.5)
60 (1.5)

ม.1

รายวิชาพื้นฐาน

ภาคเรียน 2
60 (1.5)
60 (1.5)
60 (1.5)

ภาคเรียน 1
60 (1.5)
60 (1.5)
60 (1.5)

80 (2.0)

80 (2.0)

80 (2.0)

ม.2

ภาคเรียน 2
60 (1.5)
60 (1.5)
60 (1.5)

ภาคเรียน 1
60 (1.5)
60 (1.5)
60 (1.5)

80 (2.0)

80 (2.0)

40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)
60 (1.5)
60 (1.5)
60 (1.5)
440 (11.0) 440 (11.0) 440 (11.0) 440 (11.0)
880 (22.0)
880 (22.0)
รายวิชาเพิ่มเติม
220 (5.5)
220 (5.5)
220 (5.5)
220 (5.5)
440 (11.0)
360 (9.0)
รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล

ม.3

ภาคเรียน 2
60 (1.5)
60 (1.5)
60 (1.5)
80 (2.0)

40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)
60 (1.5)
440 (11.0) 440 (11.0)
880 (22.0)
220 (5.5)
220 (5.5)
440 (11.0)

-

-

40 (1.0)

-

-

-

-

-

-

40 (1.0)

-

-

40 (1.0)
40 (1.0)
80 (2.0)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120 ชั่วโมง/ปี)
20
20
20
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

-

-

-

บูรณาการในรายวิชาเรียนและกิจกรรมนักเรียน
60

120
1,440

60

60

120
1,440

60

60

120
1,440

60

51

โครงสร้�งเวล�เรียน
โครงสร้างเวลาเรียน

ระดับชัระดั
้นมับธชั้นยมศึ
กกษ�ตอนต้
มัธยมศึ
ษาตอนต้น น
ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

1
2
3

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

4
5
6
7
8

รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
1
2

1
2

3
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การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ (IS)
การสื่อสารและการนาเสนอ
(IS)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์และ
การนาความรู้ไปใช้บริการ
สังคม (IS3)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น/ปี

ภาคเรียน 1
60 (1.5)
60 (1.5)
60 (1.5)

ม.1

รายวิชาพื้นฐาน

ภาคเรียน 2
60 (1.5)
60 (1.5)
60 (1.5)

ภาคเรียน 1
60 (1.5)
60 (1.5)
60 (1.5)

80 (2.0)

80 (2.0)

80 (2.0)

ม.2

ภาคเรียน 2
60 (1.5)
60 (1.5)
60 (1.5)

ภาคเรียน 1
60 (1.5)
60 (1.5)
60 (1.5)

80 (2.0)

80 (2.0)

40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)
60 (1.5)
60 (1.5)
60 (1.5)
440 (11.0) 440 (11.0) 440 (11.0) 440 (11.0)
880 (22.0)
880 (22.0)
รายวิชาเพิ่มเติม
180 (4.5)
180 (4.5)
140 (3.5)
140 (3.5)
360 (9.0)
280 (9.0)
รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล

ม.3

ภาคเรียน 2
60 (1.5)
60 (1.5)
60 (1.5)
80 (2.0)

40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)
60 (1.5)
440 (11.0) 440 (11.0)
880 (22.0)
180 (4.5)
180 (4.5)
360 (9.0)

-

-

40 (1.0)

-

-

-

-

-

-

40 (1.)

-

-

40 (1.0)
40 (1.0)
80 (2.0)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120 ชั่วโมง/ปี)
20
20
20
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

-

-

-

บูรณาการในรายวิชาเรียนและกิจกรรมนักเรียน
60

120
1,360

60

60

120
1,360

60

60

120
1,360

60

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

โครงสร้�งเวล�เรียน
โครงสร้างเวลาเรียน

กลุ่มก�รเรีกลุยน่มการเรี
ห้อยงเรี
นพิ
เศษวิ
ย�ศ�สตร์
คณิตศ�สตร์
น ห้อยงเรี
ยนพิ
เศษวิททยาศาสตร์
-คณิต-ศาสตร์
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

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

1
2

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

1

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
2
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์และ
3
การนาความรู้ไปใช้บริการ
สังคม (IS3)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น/ปี

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

ม.4

รายวิชาพื้นฐาน

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

40 (1.0)

40 (1.0)

20 (0.5)
20 (0.5)
40 (1.0)

ม.5

ม.6

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
-

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

40 (1.0)

40 (1.0)

-

-

-

40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
300 (7.5)
300 (7.5)
320 (8.0)
220 (5.5)
600 (15.0)
540 (13.5)
รายวิชาเพิ่มเติม
240 (6.0)
400 (10.0)
360 (9.0)
320 (8.0)
640 (16.0)
680 (17.0)
รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
-

40 (1.0)
40 (1.0)
280 (7.0)
220 (5.5)
500 (12.5)
360 (9.0)
240 (6.0)
600 (15.0)

-

-

40 (1.0)

-

-

-

-

-

-

40 (1.0)

-

-

40 (1.0)
40 (1.0)
80 (2.0)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120 ชั่วโมง/ปี)
20
20
20
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

60

60

60

60

-

60

120
1,360

120
1,420

-

120
1,220

-

60
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โครงสร้�งเวล�เรียน
โครงสร้างเวลาเรียน

กลุ่มก�รเรี
ยนยนห้ห้อองเรี
กลุ่มการเรี
งเรียนยน
STESTE
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

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

1
2

1

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

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
2
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์และ
3
การนาความรู้ไปใช้บริการ
สังคม (IS3)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น/ปี
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ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

ม.4

รายวิชาพื้นฐาน

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

40 (1.0)

40 (1.0)

20 (0.5)
20 (0.5)
40 (1.0)

ม.5

ม.6

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
-

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

40 (1.0)

40 (1.0)

-

-

-

40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
300 (7.5)
300 (7.5)
320 (8.0)
220 (5.5)
600 (15.0)
540 (13.5)
รายวิชาเพิ่มเติม
400 (10.0) 400 (10.0) 420 (10.5)
380 (9.5)
800 (20.0)
800 (20.0)
รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
-

40 (1.0)
40 (1.0)
280 (7.0)
220 (5.5)
500 (12.5)
400 (10.0)
260 (6.5)
660 (16.5)

-

-

40 (1.0)

-

-

-

-

-

-

40 (1.0)

-

-

40 (1.0)
40 (1.0)
80 (2.0)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120 ชั่วโมง/ปี)
20
20
20
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

60

60

60

60

-

60

120
1,520

120
1,540

-

120
1,280

-

60

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

โครงสร้�งเวล�เรียน
โครงสร้างเวลาเรียน

กลุ่มก�รเรี
น วิยนทวิย�ศ�สตร์
-คณิ
ตศ�สตร์
กลุ่มยการเรี
ทยาศาสตร์-คณิ
ตศาสตร์
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

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

1
2

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

1

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
2
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์และ
3
การนาความรู้ไปใช้บริการ
สังคม (IS3)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น/ปี

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
180 (4.5)

ม.4

รายวิชาพื้นฐาน

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
-

40 (1.0)

40 (1.0)

20 (0.5)
20 (0.5)
40 (1.0)

ม.5

ม.6

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
-

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
-

60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

40 (1.0)

40 (1.0)

-

-

-

40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
460 (10.5)
300 (7.5)
260 (6.5)
220 (5.5)
720 (18.0)
480 (12.0)
รายวิชาเพิ่มเติม
240 (6.0)
360 (9.0)
360 (9.0)
320 (8.0)
600 (15.0)
680 (17.0)
รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
-

40 (1.0)
40 (1.0)
220 (5.5)
220 (5.5)
440 (11.0)
320 (8.0)
200 (5.0)
520 (13.0)

-

-

40 (1.0)

-

-

-

-

-

-

40 (1.0)

-

-

40 (1.0)
40 (1.0)
80 (2.0)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120 ชั่วโมง/ปี)
20
20
20
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

60

60

60

60

-

60

120
1,440

120
1,360

-

120
1,080

-

60
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โครงสร้�งเวล�เรียน
โครงสร้างเวลาเรียน

กลุ่มก�รเรี
น คณิ
ตตศ�สตร์
-ภ�ษ�อั
กลุ่มยการเรี
ยน คณิ
ศาสตร์-ภาษาอั
งกฤษงกฤษ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

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

1
2

1

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

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
2
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์และ
3
การนาความรู้ไปใช้บริการ
สังคม (IS3)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น/ปี
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ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

ม.4

รายวิชาพื้นฐาน

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

40 (1.0)

40 (1.0)

20 (0.5)
20 (0.5)
40 (1.0)

ม.5

ม.6

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
-

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

40 (1.0)

40 (1.0)

-

-

-

40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
300 (7.5)
300 (7.5)
320 (8.0)
220 (5.5)
600 (15.0)
540 (13.5)
รายวิชาเพิ่มเติม
240 (6.0)
240 (6.0)
260 (6.5)
260 (6.5)
480 (12.0)
520 (13.0)
รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
-

40 (1.0)
40 (1.0)
280 (7.0)
220 (5.5)
500 (12.5)
300 (7.5)
300 (7.5)
600 (15.0)

-

-

40 (1.0)

-

-

-

-

-

-

40 (1.0)

-

-

40 (1.0)
40 (1.0)
80 (2.0)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120 ชั่วโมง/ปี)
20
20
20
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

60

60

60

60

-

60

120
1,200

120
1,260

-

120
1,220

-

60

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

โครงสร้�งเวล�เรียน
โครงสร้างเวลาเรียน

กลุ่มก�รเรี
ยนยนภ�ษ�อั
กฤษ-จี
กลุ่มการเรี
ภาษาอังงกฤษ-จี
น น
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

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

1
2

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

1

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
2
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์และ
3
การนาความรู้ไปใช้บริการ
สังคม (IS3)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น/ปี

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

ม.4

รายวิชาพื้นฐาน

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

40 (1.0)

40 (1.0)

20 (0.5)
20 (0.5)
40 (1.0)

ม.5

ม.6

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
-

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

40 (1.0)

40 (1.0)

-

-

-

40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
300 (7.5)
300 (7.5)
320 (8.0)
220 (5.5)
600 (15.0)
540 (13.5)
รายวิชาเพิ่มเติม
280 (7.0)
280 (7.0)
260 (6.5)
260 (6.5)
260 (14.0)
520 (13.0)
รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
-

40 (1.0)
40 (1.0)
280 (7.0)
220 (5.5)
500 (12.5)
260 (6.5)
260 (6.5)
520 (13.0)

-

-

40 (1.0)

-

-

-

-

-

-

40 (1.0)

-

-

40 (1.0)
40 (1.0)
80 (2.0)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120 ชั่วโมง/ปี)
20
20
20
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

60

60

60

60

-

60

120
1,280

120
1,260

-

120
1,140

-

60
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โครงสร้�งเวล�เรียน
โครงสร้างเวลาเรียน

กลุ่มก�รเรี
ยน ยนภ�ษ�อั
กฤษ-ญี
กลุ่มการเรี
ภาษาอังงกฤษ-ญี
่ปุ่น ่ปุ่น
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

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

1
2

1

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

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
2
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์และ
3
การนาความรู้ไปใช้บริการ
สังคม (IS3)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น/ปี
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ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

ม.4

รายวิชาพื้นฐาน

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

40 (1.0)

40 (1.0)

20 (0.5)
20 (0.5)
40 (1.0)

ม.5

ม.6

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
-

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.๐)
60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

40 (1.0)

40 (1.0)

-

-

-

40 (10)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
300 (7.5)
300 (7.5)
320 (8.0)
220 (5.5)
600 (15.0)
540 (13.5)
รายวิชาเพิ่มเติม
280 (7.0)
280 (7.0)
260 (6.5)
260 (6.5)
560 (14.0)
520 (13.0)
รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
-

40 (1.0)
40 (1.0)
280 (7.0)
220 (5.5)
500 (12.5)
260 (6.5)
260 (6.5)
520 (13.0)

-

-

40 (1.0)

-

-

-

-

-

-

40 (1.0)

-

-

40 (1.0)
40 (1.0)
80 (2.0)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120 ชั่วโมง/ปี)
20
20
20
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

60

60

60

60

-

60

120
1,280

120
1,260

-

120
1,140

-

60

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

โครงสร้�งเวล�เรียน
โครงสร้างเวลาเรียน

กลุ่มก�รเรี
ยน ยนภ�ษ�อั
กฤษ-เก�หลี
กลุ่มการเรี
ภาษาอังงกฤษ-เกาหลี
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

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

1
2

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

1

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
2
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์และ
3
การนาความรู้ไปใช้บริการ
สังคม (IS3)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น/ปี

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

ม.4

รายวิชาพื้นฐาน

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

40 (1.0)

40 (1.0)

20 (0.5)
20 (0.5)
40 (1.0)

ม.5

ม.6

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
-

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

60 (๑.๕)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (๐.๕)
20 (๐.๕)

40 (1.0)

40 (1.0)

-

-

-

40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
300 (7.5)
300 (7.5)
320 (8.0)
220 (5.5)
600 (15.0)
540 (13.5)
รายวิชาเพิ่มเติม
280 (7.0)
280 (7.0)
260 (6.5)
260 (6.5)
560 (14.0)
520 (13.0)
รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล

ภาคเรียน 2
40 (๑.๐)
40 (๑.๐)
-

40 (1.0)
40 (๑.๐)
280 (7.0)
220 (5.5)
500 (12.5)
260 (6.5)
260 (6.5)
520 (13.0)

-

-

40 (1.0)

-

-

-

-

-

-

40 (1.0)

-

-

40 (1.0)
40 (1.0)
80 (2.0)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120 ชั่วโมง/ปี)
20
20
20
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

60

60

60

60

-

60

120
1,280

120
1,260

-

120
1,140

-

60
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โครงสร้�งเวล�เรียน
โครงสร้างเวลาเรียน

กลุ่มก�รเรี
ยนยนภ�ษ�ไทย-สั
กลุ่มการเรี
ภาษาไทย-สังคมงคม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

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

1
2

1

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

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
2
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์และ
3
การนาความรู้ไปใช้บริการ
สังคม (IS3)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น/ปี

60

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

ม.4

รายวิชาพื้นฐาน

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

40 (1.0)

40 (1.0)

20 (0.5)
20 (0.5)
40 (1.0)

ม.5

ม.6

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
-

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

40 (1.0)

40 (1.0)

-

-

-

40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
300 (7.5)
300 (7.5)
320 (8.0)
220 (5.5)
600 (15.0)
540 (13.5)
รายวิชาเพิ่มเติม
280 (7.0)
280 (7.0)
260 (6.5)
260 (6.5)
560 (14.0)
520 (13.0)
รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
-

40 (1.0)
40 (1.0)
280 (7.0)
220 (5.5)
500 (12.5)
260 (6.5)
260 (6.5)
560 (14.0)

-

-

40 (1.0)

-

-

-

-

-

-

40 (1.0)

-

-

40 (1.0)
40 (1.0)
80 (2.0)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120 ชั่วโมง/ปี)
20
20
20
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

60

60

60

60

-

60

120
1,280

120
1,260

-

120
1,180

-

60

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

โครงสร้�งเวล�เรียน
โครงสร้างเวลาเรียน

กลุ่มก�รเรี
น ทัยน่วไป-คอมพิ
วเตอร์
กลุ่มยการเรี
ทั่วไป-คอมพิวเตอร์
-ธุรกิ-จธุรกิจ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

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

1
2

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

1

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
2
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์และ
3
การนาความรู้ไปใช้บริการ
สังคม (IS3)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น/ปี

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

ม.4

รายวิชาพื้นฐาน

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

40 (1.0)

40 (1.0)

20 (0.5)
20 (0.5)
40 (1.0)

ม.5

ม.6

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
-

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

40 (1.0)

40 (1.0)

-

-

-

40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
300 (7.5)
300 (7.5)
320 (8.0)
220 (5.5)
600 (15.0)
540 (13.5)
รายวิชาเพิ่มเติม
260 (6.5)
260 (6.5)
260 (6.5)
260 (6.5)
520 (13.0)
520 (13.0)
รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
-

40 (1.0)
40 (1.0)
280 (7.0)
220 (5.5)
500 (12.5)
280 (7.0)
280 (7.0)
560 (14.0)

-

-

40 (1.0)

-

-

-

-

-

-

40 (1.0)

-

-

40 (1.0)
40 (1.0)
80 (2.0)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120 ชั่วโมง/ปี)
20
20
20
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

60

60

60

60

-

60

120
1,240

120
1,260

-

120
1,180

-

60

61

โครงสร้�งเวล�เรียน
โครงสร้างเวลาเรียน

กลุ่มก�รเรี
น ยทัน่วทัไป-ง�นช่
ง-ง�นเกษตร
กลุ่มยการเรี
่วไป-งานช่า�ง-งานเกษตร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

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

1
2

1

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

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
2
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์และ
3
การนาความรู้ไปใช้บริการ
สังคม (IS3)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น/ปี

62

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

ม.4

รายวิชาพื้นฐาน

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

40 (1.0)

40 (1.0)

20 (0.5)
20 (0.5)
40 (1.0)

ม.5

ม.6

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
-

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

40 (1.0)

40 (1.0)

-

-

-

40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
300 (7.5)
300 (7.5)
320 (8.0)
220 (5.5)
600 (15.0)
540 (13.5)
รายวิชาเพิ่มเติม
260 (6.5)
260 (6.5)
260 (6.5)
260 (6.5)
520 (13.0)
520 (13.0)
รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
-

40 (1.0)
40 (1.0)
280 (7.0)
220 (5.5)
500 (12.5)
280 (7.0)
280 (7.0)
560 (14.0)

-

-

40 (1.0)

-

-

-

-

-

-

40 (1.0)

-

-

40 (1.0)
40 (1.0)
80 (2.0)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120 ชั่วโมง/ปี)
20
20
20
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

60

60

60

60

-

60

120
1,240

120
1,260

-

120
1,180

-

60

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

โครงสร้�งเวล�เรียน
โครงสร้างเวลาเรียน

กลุ่มก�รเรี
ยน ยทัน่วทัไป-คหกรรม-ประดิ
กลุ่มการเรี
่วไป-คหกรรม-ประดิษฐ์ ษฐ์
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

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

1
2

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

1

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
2
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์และ
3
การนาความรู้ไปใช้บริการ
สังคม (IS3)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น/ปี

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

ม.4

รายวิชาพื้นฐาน

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

40 (1.0)

40 (1.0)

20 (0.5)
20 (0.5)
40 (1.0)

ม.5

ม.6

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
-

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

40 (1.0)

40 (1.0)

-

-

-

40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
300 (7.5)
300 (7.5)
320 (8.0)
220 (5.5)
600 (15.0)
540 (13.5)
รายวิชาเพิ่มเติม
260 (6.5)
260 (6.5)
260 (6.5)
260 (6.5)
520 (13.0)
520 (13.0)
รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
-

40 (1.0)
40 (1.0)
280 (7.0)
220 (5.5)
500 (12.5)
280 (7.0)
280 (7.0)
560 (14.0)

-

-

40 (1.0)

-

-

-

-

-

-

40 (1.0)

-

-

40 (1.0)
40 (1.0)
80 (2.0)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120 ชั่วโมง/ปี)
20
20
20
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

60

60

60

60

-

60

120
1,240

120
1,260

-

120
1,180

-

60
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โครงสร้�งเวล�เรียน
โครงสร้างเวลาเรียน

กลุ่มก�รเรี
ยนยนทัทั่ว่วไป-พลศึ
ไป-พลศึ
กลุ่มการเรี
กษากษ�
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

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

1
2

1

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

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
2
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์และ
3
การนาความรู้ไปใช้บริการ
สังคม (IS3)
รวมเวลาเรียน/ภาค
รวมเวลาเรียน/ปี
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น/ปี
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ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

ม.4

รายวิชาพื้นฐาน

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

ภาคเรียน 1
40 (1.2)
40 (1.0)
60 (1.5)

40 (1.0)

40 (1.0)

20 (0.5)
20 (0.5)
40 (1.0)

ม.5

ม.6

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
-

ภาคเรียน 1
40 (1.0)
40 (1.0)
60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

60 (1.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

20 (0.5)
20 (0.5)

40 (1.0)

40 (1.0)

-

-

-

40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
40 (1.0)
300 (7.5)
300 (7.5)
320 (8.0)
220 (5.5)
600 (15.0)
540 (13.5)
รายวิชาเพิ่มเติม
280 (7.0)
280 (7.0)
280 (7.0)
280 (7.0)
560 (14.0)
560 (14.0)
รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล

ภาคเรียน 2
40 (1.0)
40 (1.0)
-

40 (1.0)
40 (1.0)
280 (7.0)
220 (5.5)
500 (12.5)
280 (7.0)
280 (7.0)
560 (14.0)

-

-

40 (1.0)

-

-

-

-

-

-

40 (1.0)

-

-

40 (1.0)
40 (1.0)
80 (2.0)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120 ชั่วโมง/ปี)
20
20
20
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

60

60

60

60

-

60

120
1,280

120
1,300

-

120
1,180

-

60

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

การประเมินผลการเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก�าหนดจุดหมายสมรรถนะ
ส�าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมาตรฐาน / ตัวชี้วัด เป็นเป้าหมายและกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาผู้เรียน ดังองค์ประกอบ

คว�มสัมพันธ์ขององค์ประกอบของก�รวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ

การอ่าน
คิดวิเคร�ะห์ และเขียน

คุณภ�พผู้เรียน

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

กิจกรรม
พัฒน�ผู้เรียน
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1. การตัดสินผลการเรียน

1.1 การประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ
4
หมายถึง ระดับผลการเรียนดีเยี่ยม
ช่วงคะแนน 80-100
3.5
หมายถึง ระดับผลการเรียนดีมาก
ช่วงคะแนน 75-79
3
หมายถึง ระดับผลการเรียนดี
ช่วงคะแนน 70-74
2.5
หมายถึง ระดับผลการเรียนค่อนข้างดี
ช่วงคะแนน 65-69
2
หมายถึง ระดับผลการเรียนปานกลาง
ช่วงคะแนน 60-64
1.5
หมายถึง ระดับผลการเรียนพอใช้
ช่วงคะแนน 55-59
1
หมายถึง ระดับผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต�่า ช่วงคะแนน 50-54
0
หมายถึง ระดับผลการเรียนต�่ากว่าเกณฑ์
ช่วงคะแนน 0-49
ในกรณีที่ไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับได้ ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไขของ
ผลการเรียน ดังนี้
"มส" หมายถึง ผูเ้ รียนไม่มสี ทิ ธิเ์ ข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนือ่ งจากผูเ้ รียน
มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา
และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
"ร"
หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ เนื่องจากผู้เรียน
มีข้อมูลผลการเรียนรายวิชานั้นไม่ครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วัดผล
ระหว่างภาคเรียน ปลายภาคเรียน ไม่ได้สง่ งานทีม่ อบหมายให้ท�า
ซึ่ ง งานนั้ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการตั ด สิ น ผลการเรี ย น หรื อ มี
เหตุสุดวิสัยที่ท�าให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้
1.2 ในการสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เพื่อการเลื่อนชั้นและ
จบการศึกษา ก�าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น 4 ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ
ดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานทีแ่ สดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ
ดี
หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ผ่าน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ
ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้อง
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ
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คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

1.3 ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทุกคุณลักษณะเพื่อการ
เลื่อนชั้นและจบการศึกษา ก�าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น 4 ระดับ และความหมาย
ของแต่ละระดับ ดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึง ผู ้ เ รี ย นปฏิ บั ติ ต นตามคุ ณ ลั ก ษณะจนเป็ น นิ สั ย และน� า ไปใช้
ในชี วิ ต ประจ� า วั น เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของตนเองและสั ง คม
โดยพิ จ ารณาจากผลการประเมิ น ระดั บ ดี เ ยี่ ย ม จ�า นวน 5-8
คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต�่ากว่า
ระดับดี
ดี
หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เป็นการ
ยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก
1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ�านวน 1-4 คุณลักษณะ
และไม่มคี ณ
ุ ลักษณะใดได้ผลการประเมินต�า่ กว่าระดับดี หรือ
2. ได้ผลการประเมินระดับดีทั้ง 8 คุณลักษณะ หรือ
3. ได้ผลการประเมินตัง้ แต่ระดับดีขน้ึ ไป จ�านวน 5-7 คุณลักษณะ
และมีบางคุณลักษณะได้ผลการประเมินระดับผ่าน
ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษา
ก�าหนด โดยพิจารณาจาก
1. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทั้ง 8 คุณลักษณะ หรือ
2. ได้ผลการประเมินตัง้ แต่ระดับดีขน้ึ ไป จ�านวน 1-4 คุณลักษณะ
และคุณลักษณะที่เหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน
ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่
สถานศึกษาก�าหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับ
ไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 คุณลักษณะ
1.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม
การปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนด และให้
ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี 3 ลักษณะ คือ
1) กิจกรรมแนะแนว
2) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย
(1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร โดยผู้เรียน
เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
(2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ โครงการ หรือชุมนุม
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด
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ทั้งนี้ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งข้อ (1) และ (2)
ส�าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
ในข้อ (1) หรือ (2)
3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้
"ผ"
หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและ
มีผลงานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนด
"มผ" หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรม
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนด

2. การเปลี่ยนผลการเรียน

2.1 การเปลี่ยนผลการเรียน "0"
สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ผู้เรียนสอบ
ไม่ผา่ นก่อน แล้วจึงสอบแก้ตวั ได้ไม่เกิน 2 ครัง้ ถ้าผูเ้ รียนไม่ดา� เนินการสอบแก้ตวั ตามระยะเวลา
ที่สถานศึกษาก�าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก
1 ภาคเรียน ส�าหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องด�าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น
ถ้าสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน "0" อีก ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะ
กรรมการด�าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผู้เรียน โดยปฏิบัติดังนี้
1) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ�้ารายวิชานั้น
2) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้เรียนซ�้าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ทั้งนี้ให้อยู่
ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่า
เรียนแทนรายวิชาใด
2.2 การเปลี่ยนผลการเรียน "ร"
การเปลี่ยนผลการเรียน "ร" ให้ด�าเนินการดังนี้
ให้ผู้เรียนด�าเนินการแก้ไข "ร" ตามสาเหตุ เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วให้ได้
ระดับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่ 0-4)
ถ้าผู้เรียนไม่ด�าเนินการแก้ไข "ร" กรณีที่ส่งงานไม่ครบ แต่มีผลการประเมินระหว่าง
ภาคเรียนและปลายภาค ให้ผู้สอนน�าข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย
ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ "ร" ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน
ส�าหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องด�าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้นเมื่อพ้นก�าหนดนี้แล้ว
ให้เรียนซ�้า หากผลการเรียนเป็น "0" ให้ด�าเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์
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2.3 การเปลี่ยนผลการเรียน "มส"
การเปลี่ยนผลการเรียน "มส" มี 2 กรณี ดังนี้
1) กรณี ผู ้ เ รี ย นได้ ผ ลการเรี ย น "มส" เพราะมี เ วลาเรี ย นไม่ ถึ ง ร้ อ ยละ 80 แต่ มี
เวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น ให้สถานศึกษาจัด
ให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริม หรือใช้เวลาว่าง หรือใช้วันหยุด
หรือมอบหมายงานให้ท�า จนมีเวลาเรียนครบตามที่ก�าหนดไว้ ส�าหรับรายวิชานั้น
แล้วจึงให้วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ ผลการแก้ "มส" ให้ได้ระดับผล
การเรี ย นไม่ เ กิ น "1" การแก้ "มส" กรณี นี้ ใ ห้ ก ระท� า ให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายในปี
การศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไม่มาด�าเนินการแก้ "มส" ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้นี้
ให้เรียนซ�า้ ยกเว้นมีเหตุสดุ วิสยั ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของสถานศึกษาทีจ่ ะขยายเวลา
การแก้ "มส" ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน แต่เมื่อพ้นก�าหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบัติ
ดังนี้
(1) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ�้ารายวิชานั้น
(2) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซ�้า หรือ
เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่
ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทน
รายวิชาใด
การเรียนซ�้ารายวิชา ผู้เรียนที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้ว
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เรียนซ�้ารายวิชานั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
ในการจัดให้เรียนซ�้าในช่วงใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน
วันหยุด ชั่วโมงว่างหลังเลิกเรียนภาคฤดูร้อน เป็นต้น
ในกรณีภาคเรียนที่ 2 หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน "0" "ร" "มส" ให้ด�าเนินการให้
เสร็จสิ้นก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป
2.4 การเปลี่ยนผล "มผ"
กรณีที่ผู้เรียนได้ผล "มผ" สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท�ากิจกรรมในส่วน
ที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท�าจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลจาก "มผ" เป็น "ผ" ได้ ทั้งนี้
ด� า เนิ น การให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายในภาคเรี ย นนั้ น ๆ ยกเว้ น มี เ หตุ สุ ด วิ สั ย ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
สถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน ส�าหรับภาคเรียนที่ 2 ต้อง
ด�าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น
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3. การเลื่อนชั้น

เมื่อสิ้นปีการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
3.1 รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก�าหนด
3.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก�าหนด ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
3.3 ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต�่ากว่า 1.00
ทั้งนี้ รายวิชาใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียน
ให้ได้รบั การแก้ไขในภาคเรียนถัดไป ทัง้ นีส้ า� หรับภาคเรียนที่ 2 ต้องด�าเนินการให้เสร็จสิน้ ภายใน
ปีการศึกษานั้น

4. การสอนซ่อมเสริม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก�าหนดให้สถานศึกษาจัดสอน
ซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีที่ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนด สถานศึกษา
ต้องจัดสอนซ่อมเสริม เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน
สามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั ทีก่ า� หนดไว้ เป็นการให้โอกาสแก่ผเู้ รียนได้เรียนรู้
และพัฒนา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
การสอนซ่อมเสริมสามารถด�าเนินการได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
1) ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ควรจัด
การสอนซ่อมเสริม ปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน
2) ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะ กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะที่ก�าหนด
ไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในการประเมินผลระหว่างเรียน
3) ผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน "0" ให้จัดการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว
4) กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไข
ผลการเรียน ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
จากรายละเอียดต่างๆ ข้างต้น สรุปเป็นแผนภาพที่ 2.6 แสดงกระบวนการตัดสินและ
แก้ไขผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา
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แผนภ�พแสดงกระบวนก�รตัดสินใจ
และแก้ไขผลก�รเรียนระดับมัธยมศึกษ�
ได้ “0”

ได้ “1”

แก้ “ร”
ได้ “ร”

แก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง
สอนซ่อมเสริม/สอบแก้ตัว
ได้ “0”

ได้ 0-4

ไม่แก้
“ร”
ภ�ยใน
1 ภ�ค
เรียน

ไม่เข้�วัดผลกล�งภ�ค/ไม่เข้�วัดผล
ปล�ยภ�ค/ส่งง�นไม่ครบ

ได้ “1”
ได้ “0”

สอบซ่อมเสริม/สอบแก้ตัว

ได้ “1”

วัดผลปล�ยภ�คเป็นกรณีพิเศษ

ถ้�จะแก้ “0” ยื่นคำ�ร้อง

เรียนซำ้�เพิ่มเติมเวล�เรียนครบ

ได้ “1-4”

ได้ “0”

60%<เวลาเรียน<80%

ตัดสินผล
การเรียน

เวลาเรียน<60%
ได้ “มส”

วัดผลปลาย
ภ�คเรียน

อนุญาต

ไม่อนุญาต

ดุลยพินิจ

ไม่แก้
“มส”
ภ�ยใน
มีเวลาเรียน 80% มีเวลาเรียน ไม่ถึง 80% ภ�คเรียน
นั้น
วัดผล
ระหว่�งภ�ค
เรียนซำ้�
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เรียน

เรียนซำ้�
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5. การเรียนซ�้าชั้น

ผูเ้ รียนทีไ่ ม่ผา่ นรายวิชาจ�านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชัน้ ที่
สูงขึน้ สถานศึกษาอาจตัง้ คณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ�า้ ชัน้ ได้ ทัง้ นี้ ให้คา� นึงถึงวุฒภิ าวะและ
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส�าคัญ
การเรียนซ�้าชั้นมี 2 ลักษณะ คือ
1) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต�่ากว่า 1.00 และมีแนวโน้มว่าจะ
เป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
2) ผู้เรียนมีผลการเรียน 0, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปี
การศึกษานั้น
ทั้ ง นี้ หากเกิ ด ลั ก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ ง หรื อ ทั้ ง 2 ลั ก ษณะ ให้ ส ถานศึ ก ษาแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณา หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ�้าชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิม
และให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน หากพิจารณาแล้วไม่ตอ้ งเรียนซ�า้ ชัน้ ให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของสถาน
ศึกษาในการแก้ไขผลการเรียน

6. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ "ผ่าน" ขึ้นไป
4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ "ผ่าน" ขึ้นไป
5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีผลการประเมิน "ผ่าน" ทุกกิจกรรม
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7. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาต้นปลาย

1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
3. ผู้เรียนมีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ "ผ่าน" ขึ้นไป
4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ "ผ่าน" ขึ้นไป
5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีผลการประเมิน "ผ่าน" ทุกกิจกรรม
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แนวปฏิบัติในก�รประเมินผลก�รเรียน
ก�รขอแก้ไขข้อมูลประวัตินักเรียน

งานทะเบียนจะยึดถือเอกสารที่ได้รับในวันมอบตัวเป็นหลัก หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง
ชือ่ -นามสกุล ทัง้ บิดา มารดา หรือตัวนักเรียนเอง หรือวัน เดือน ปี เกิดผิดพลาด ให้นา� หนังสือส�าคัญ
การเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ส�าเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตรมาประกอบการยื่นค�าร้อง ณ งาน
ทะเบียนโรงเรียน (ห้อง 316 ส�านักงานวิชาการ)

การลาออกจากโรงเรียน

นักเรียนที่ประสงค์จะลาออกให้ผู้ปกครองไปยื่นความจ�านงขอลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร
พร้อมแนบรูปถ่ายนักเรียน ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร หน้าตรง ผมและเครื่องแต่งกายถูกระเบียบ
ของโรงเรียน จ�านวน 2 รูป ณ งานทะเบียนโรงเรียน (ห้อง 316 ส�านักงานวิชาการ)

ก�รขอหลักฐ�นท�งทะเบียน

หลักฐานทางทะเบียน ได้แก่ ระเบียบแสดงผลการเรียน ปพ.1 ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
และทรานสคริป (Transcript) ให้ติดต่อเขียนค�าร้องที่ห้องทะเบียนวัดผลล่วงหน้า 3 วันท�าการ
โดยเตรียมรูปถ่าย ขนาด 3x4 เซนติเมตร จ�านวน 1 รูป ต่อหนึ่งฉบับ
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แนวปฏิบัติในก�รใช้อ�ค�ร-สถ�นที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ประสานงานติดต่อที่หัวหน้าส�านักงานกลุ่มการบริหารทั่วไป
เขียนค�าร้องขอใช้และกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม
ควรยื่นค�าร้องขอใช้สถานที่ ก่อนล่วงหน้า 7 วัน เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ห้ามน�าของมีคมหรืออาวุธอื่นใดเข้ามาในสถานที่ราชการ
ห้ามน�าสุรา หรือของมึนเมาหรือสารเสพติดให้โทษเข้ามาในสถานที่ราชการ
ผู้ที่เข้ามาในอาคารสถานที่ราชการ หรือมาขอใช้สถานที่ ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ผู้ที่เข้ามาในอาคารสถานที่ของราชการต้องไม่ก่อความร�าคาญรบกวนผู้อื่น
ไม่กระท�าการอันใดที่ก่อให้เกิดผลเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์และอาคารสถานที่
หากตรวจพบว่า วัสดุ-อุปกรณ์ อืน่ ใดช�ารุด อันเกิดจากการใช้อาคารสถานทีผ่ ขู้ อใช้ตอ้ งชดใช้
ตามราคาของของที่เสียหาย
10. บุคคลภายนอกต้องช�าระค่าบริการอาคารสถานที่ตามที่โรงเรียนก�าหนด และค่าประกันของ
เสียหายแล้วแต่กรณี
11. ควรใช้น�้าและไฟฟ้าอย่างประหยัด
12. ให้รักษาความสะอาดของอาคารสถานที่
13. การขึ้นบนอาคารเรียน ขึ้นได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.30 น.

ระเบียบก�รใช้ห้องน้ำ� ห้องส้วมของนักเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ต้องช่วยกันรักษาความสะอาด
ไม่ขีดเขียนข้อความใดๆ ตามผนังห้องน�้า ห้องส้วม
ไม่ใช้ห้องน�้า ห้องส้วมเป็นแหล่งมั่วสุมในทางที่ผิดกฎระเบียบของโรงเรียน
ช่วยกันดูแล รักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน�้า ห้องส้วมให้คงทนถาวร
ถ้าพบเห็นความเสียหายใดๆ ต้องแจ้ง ครู เจ้าหน้าที่ทราบ
นอกเวลาราชการและวันหยุดให้ใช้ห้องน�้า ห้องส้วมด้านหลังอาคาร 3

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด
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แนวปฏิบัติในก�รเข้�-ออกสถ�นที่ร�ชก�ร
โรงเรียนปากเกร็ด
ประเภท
1. บุคคลภ�ยใน

2. บุคคลภ�ยนอก

3. บุ ค คลม�ขอใช้
สถ�นที่ เช่ น
หอประชุม ห้อง
โสตฯ
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เงื่อนไข

จ�าแนกตามกลุ่ม
1. นักเรียนในเครื่องแบบ หรือชุดที่โรงเรียนกำ�หนด
2. นักเรียนที่ม�โรงเรียนในวันหยุดร�ชก�รจะต้องแต่ง
เครื่องแบบนักเรียนหรือแต่งก�ยสุภ�พ
3. นักเรียนต้องแต่งเครือ่ งแบบ ห�กไม่แต่งเครือ่ งแบบ
ต้องแต่งก�ยสุภ�พ (ไม่สวมรองเท้�แตะ เสื้อยืด)
4. ย�นพ�หนะ ต้องติดสติกเกอร์ที่โรงเรียนออกให้
ตลอดเวล� ห�กไม่มีหรือไม่ติด ให้แลกบัตรผ่�น
ต�มระเบียบของโรงเรียน
1. ผู้มาติดต่อราชการ
2. ผู้ประกอบอ�ห�รในโรงเรียน
3. บ้�นพักอ�ศัย
4. ผู้ม�ขอใช้ห้องนำ้�
5. นักกีฬ�ม�เล่นตอนเย็น (จันทร์, อังค�ร, พฤหัสบดี,
ศุกร์) วันใดมีง�นเลี้ยง งดเล่น หรือซ้อมกีฬ�
6. บุคคลนำ�ของม�เก็บ หรือฝ�กไว้ในโรงเรียน เช่น
รถเข็น
1. บุคคลโดยทั่วไป
2. พ�หนะผู้ม�ร่วมง�น (ติดป้�ยบอกหน้�รถว่�ม�ง�น
อะไรให้ชัดเจน)

1. ไม่ต้องยื่นบัตร
2. ไม่ต้องยื่นบัตร
3. ต้ อ งติ ด บั ต รที่ ก ระเป๋ �
เสื้อผ่�นประตู
4. ให้แลกบัตรต�มระเบียบ
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
5.

แลกบัตรผ่�น
ต้องยื่นบัตรผ่�น
ต้องยื่นบัตรผ่�น
แลกบัตรผ่�น
ไม่ต้องยื่นบัตร

6. ไม่อนุญาต
1. ไม่ต้องยื่นบัตร
2. รับบัตรผ่าน

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

ระเบียบปฏิบัติในก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม
และทรัพย�กรของโรงเรียน
เพื่อปลูกจิตส�านึกเยาวชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรภายในโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่องจนเป็นนิสัยสืบไปสู่สังคมภายนอก นักเรียนต้องไม่ประพฤติสิ่งต่อไปนี้
1. ห้ามน�าขนม น�้า ขึ้นไปรับประทานบนอาคารต่างๆ และในห้องเรียน
2. ห้ามน�าอาหาร ขนม น�้า ออกนอกโรงอาหาร
3. ไม่รับประทานอาหาร ขนม น�้า ตามม้านั่ง หรือบริเวณต่างๆ นอกโรงอาหาร
4. ทิ้งขยะให้เป็นที่ และทิ้งลงในถังขยะที่จัดไว้
5. ไม่รับประทานอาหารขณะเดิน (ต้องรับประทานภายในโรงอาหาร)
6. ไม่เล่นฟุตบอลในบริเวณสวนต่างๆ
7. ไม่ใช้ไฟฟ้าโดยไม่จ�าเป็น หรือเปิดทิ้งไว้
8. ใช้น�้าประปาอย่างรู้คุณค่า ไม่ปล่อยให้น�้าไหลทิ้งอย่างสูญเปล่า
9. ไม่เด็ด หัก หรือท�าลายดอกไม้และต้นไม้
10. ไม่ท�าลายสิ่งของ เครื่องใช้ส่วนรวม หรืออาคารสถานที่ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ประตู หน้าต่าง
ฯลฯ
ทั้งนี้จะมีคณะครู คณะกรรมการนักเรียน และนักเรียนอาสาสมัครคอยดูแล และสอดส่อง
พฤติกรรมอย่างใกล้ชิด ผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษ
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การประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน
โรงเรียนปากเกร็ดได้จัดท�าโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล/อุบัติเหตุหมู่ให้นักเรียน
กับบริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) โดยจัดเก็บค่าเบีย้ ประกันภัยในอัตราคนละ 200 บาท/
คน/ปี โดยนักเรียนจะได้รับความคุ้มครองจากการประกันอุบัติเหตุนักเรียน ดังนี้

คุ้มครองตามเงื่อนไข อบ.1

ทุนประกันภัย

1. การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

100,000.- บ�ท

2. ก�รเสียชีวิตจ�กก�รขับขี่หรือโดยส�รจักรย�นยนต์

100,000.- บ�ท

3. ก�รเสียชีวิตจ�กก�รถูกฆ่�หรือถูกทำ�ร้�ยร่�งก�ย

100,000.- บ�ท

4. ก�รสูญเสียมือสองข้�งหรือเท้�สองข้�ง หรือส�ยต�สองข้�ง

100,000.- บ�ท

5. ก�รสูญเสียมือหนึ่งข้�ง และเท้�หนึ่งข้�ง

100,000.- บ�ท

6. ก�รสูญเสียมือหนึ่งข้�ง และส�ยต�หนึ่งข้�ง

100,000.- บ�ท

7. ก�รสูญเสียเท้�หนึ่งข้�ง และส�ยต�หนึ่งข้�ง

100,000.- บ�ท

8. ก�รสูญเสียมือหนึ่งข้�ง

100,000.- บ�ท

9. ก�รสูญเสียเท้�หนึ่งข้�ง

100,000.- บ�ท

10. ก�รสูญเสียส�ยต�หนึ่งข้�ง

100,000.- บ�ท

11. ทุพพลภาพถาวร

100,000.- บ�ท

12. ค่�รักษ�พย�บ�ล (กรณีอุบัติเหตุ)

10,000.- บ�ท

แผนประกันอุบัติเหตุ กลุ่มนักเรียน ปีก�รศึกษ� 2562

รายละเอียด
1. คุม้ ครองตลอด 24 ชัว่ โมง ทัว่ โลก เป็นเวลา 1 ปี ตัง้ แต่ 13 พฤษภาคม 2562 ถึง 16 พฤษภาคม
2563
2. มอบบัตรประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันทุกคนเข้ารักษาในโรงพยาบาลทีแ่ จ้งให้กบั โรงเรียนโดย
ไม่ต้องส�ารองเงินจ่าย เปรียบเสมือนมีเงินสดตลอดเวลาที่เข้ารักษาพยาบาลตามวงเงิน
คุ้มครอง
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วิธีก�รเบิกค่�สินไหมทดแทนเมื่อได้รับบ�ดเจ็บจ�กอุบัติเหตุ

กรณีได้รบั บาดเจ็บ ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยจะต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล
ที่ได้รับอนุญาตและมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
ผู้เข้าประกันภัยจะต้องน�าส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ดังนี้
1. แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษทั โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
ให้ครบทุกข้อโดยละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลักษณะการเกิดเหตุอธิบายโดยละเอียด
2. ใบรับรองแพทย์
3. ใบสรุปหน้างบ (แสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล)
4. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
5. ฟิล์ม X-RAY ในกรณีที่มีกระดูกหักหรือร้าว หรือผลการอ่านฟิล์ม
6. ส�าเนาประวัติการรักษาพยาบาล (บริษัทจะขอเป็นรายๆ ไป เพื่อประกอบการพิจารณา)

กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภ�พถ�วร

ผู้เอาประกันภัยต้องน�าส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม ดังนี้
1. แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษทั โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
ให้ครบทุกข้อโดยละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะการเกิดเหตุอธิบายโดยละเอียด
2. ใบรับรองแพทย์
3. ฟิล์ม X-RAY หรือผลการอ่านฟิล์ม
4. รูปถ่ายเต็มตัวและอวัยวะที่สูญเสียของผู้เอาประกันภัย
5. ส�าเนาบัตรประชาชน
6. ส�าเนาประวัติการรักษาพยาบาล (บริษัทจะขอเป็นรายๆ ไป เพื่อประกอบการพิจารณา)

กรณีเสียชีวิต

ผู้ถือกรมธรรม์หรือผู้รับประโยชน์ต้องน�าส่งเอกสารประกอบการเรียกค่าสินไหมทดแทนการ
เสียชีวิต ดังนี้
1. แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษทั โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
ให้ครบทุกข้อโดยละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะการเกิดเหตุอธิบายโดยละเอียด
2. ส�าเนาใบชันสูตรพลิกศพ (รับรองส�าเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้)
3. ส�าเนาใบรับรองการเสียชีวิต (รับรองส�าเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้)
4. ส�าเนาใบแจ้งความ (รับรองส�าเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้)
5. ส�าเนาใบมรณบัตร (รับรองส�าเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้)
6. ส�าเนาทะเบียนบ้าน ส�าเนาบัตรประชาชนของผูเ้ สียชีวติ และผูร้ บั ประโยชน์ (รับรองส�าเนา
ถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์)
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด
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การประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
2. จั ด บริ ก ารปฐมพยาบาลเมื่ อ มี นั ก เรี ย นหรื อ บุ ค ลากรในโรงเรี ย นที่ เ จ็ บ ป่ ว ย และน� า ส่ ง
สถานพยาบาลตามความจ�าเป็น
3. จัดหาอุปกรณ์และเครือ่ งเวชภัณฑ์เพือ่ ป้องกัน รักษา และบรรเทาอาการเจ็บป่วยของบุคลากร
ในโรงเรียน
4. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชน
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานด้านสุขภาพอนามัยมาฉีดยา ฉีดวัคซีน หรือจัดกิจกรรมอืน่ ๆ
ด้านสุขภาพอนามัย
6. จัดท�าประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
7. จัดท�าข้อมูลและสถิติด้านสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร
8. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด�าเนินงานต่อฝ่ายบริหารสถานศึกษา

งานพยาบาล
1.
2.
3.
4.

ให้การบริการปฐมพยาบาลนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ดูแลรักษานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษากรณีเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ
ให้ค�าปรีกษาเกี่ยวกับคุณภาพอนามัยทางด้านร่างกายและจิตใจ
ติดต่อประสานงานกับครูทปี่ รึกษา ผูป้ กครอง หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เจ้าหน้าทีป่ ระกันอุบตั เิ หตุ
โรงพยาบาลในกรณีนักเรียนต้องการรักษาต่อเนื่องหรือเจ็บป่วยรุนแรงขึ้น
5. การให้ภูมิคุ้มกันนักเรียน
6. ตรวจสุขภาพครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
7. การฝึกอบรมนักเรียนตามโครงการจิตอาสา
8. ดูแลรักษาห้องพยาบาลให้สะอาดเรียบร้อย จัดเตรียมห้องนอนพัก จัดแยกห้องชายและหญิง
ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนหนังสือได้
9. จัดเตรียมยาส�าหรับรักษาอาการเจ็บป่วย ส�าหรับท�าแผล อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครือ่ ง
วัดความดันโลหิต ที่วัดอุณหภูมิ ให้เพียงพอและเหมาะสมพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา
10. บริการชัง่ น�า้ หนัก วัดส่วนสูง และตรวจสายตา ให้การดูแลนักเรียนทีม่ ปี ญ
ั หาการเจริญเติบโต
ไม่สมวัย เช่น น�้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานและที่มีน�้าหนักเกิน ติดต่อหน่วยงานบริจาค
แว่นสายตาให้ฟรีกับนักเรียนที่ขาดแคลน
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11. จัดเตรียมบุคลากรและกระเป๋าเวชภัณฑ์ ส�าหรับการปฏิบตั งิ านตามโครงการ ค�าสัง่ ของโรงเรียน
การเข้าค่ายต่างๆ เช่น ค่ายลูกเสือ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ การแข่งขันกีฬา
ทั้งภายในและภายนอก
12. ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค โรคติดต่อ การดูแลสุขภาพ โดยการจัดป้ายนิเทศ แจกแผ่นพับ เสียง
ตามสายของโรงเรียน หนังสือวารสารโรงเรียน

ระเบียบก�รใช้บริก�ร

เวลาให้บริการ ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.00 น.

ก�รขอรับย�

แจ้งอาการป่วยให้ทราบ
กรอกประวัติให้ครบถ้วนในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้
แจ้งให้ทราบด้วยว่าเคยแพ้ยาอะไรหรือไม่
ล้างแก้วน�้าดื่ม และเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
ห้ามขอยาให้กันโดยเด็ดขาด

ก�รทำ�แผล

แผลจากอุบัติเหตุให้บริการตลอดเวลา (แผลสด)
แผลเก่าให้บริการเวลา 07.00 - 08.00 น. และ 12.00 - 13.00 น.

การนอนพัก

แจ้งการป่วยให้ทราบ
กรอกประวัติให้ครบถ้วนในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้
ขอใบอนุญาตนอนพัก ให้ครูประจ�าวิชารับทราบ หรือครูที่ปรึกษาเซ็นรับทราบ
เก็บที่นอนให้เรียบร้อยทุกครั้ง ก่อนออกจากห้องพยาบาล

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
เรื่อง ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษ�
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผู้ปกครองนักเรียน
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะนั้นอาศัยความตามในข้อที่ 23 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 216
ลงวันที่ 26 กันยายน 2515 จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง ผูป้ กครองนักเรียน ลง
วันที่ 19 มกราคม 2503 และให้ผปู้ กครองนักเรียน นักศึกษาทีก่ า� ลังรับการศึกษาต�า่ กว่าปริญญา
ตรีในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติดังนี้
ก. ว่าด้วยผู้ปกครองนักเรียน
1. “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บุคคลซึ่งรับนักเรียนหรือนักศึกษาไว้ในความ
ปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดูหรือบุคคลที่นักเรียนหรือนักศึกษาอาศัยอยู่
2. ให้นักเรียน นักศึกษาที่ก�าลังรับการศึกษาในระดับหลักสูตร ปวส., ป.กศ.สูง
หรื อ เที ย บเท่ า ลงมาในสถานศึ ก ษา ในสั ง กั ด หรื อ ในความควบคุ ม ดู แ ลของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเว้ น แต่ ก ารศึ ก ษาผู ้ ใ หญ่ มี ผู ้ ป กครองตลอดระยะเวลา
ที่ศึกษาอยู่
3. ในวันมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ให้ผู้ปกครองมามอบตัวนักเรียน นักศึกษา
ที่สถานศึกษา พร้อมกับส่งหลักฐานเอกสารต่างๆ ตามที่สถานศึกษาก�าหนด
ถ้าผู้ปกครองไม่อาจมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ได้ตามก�าหนด ให้ผู้ปกครอง
ตกลงกับหัวหน้าสถานศึกษาก�าหนดวันมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่
4. ผู ้ ป กครองจะต้ อ งร่ ว มมื อ กั บ สถานศึ ก ษา เพื่ อ ควบคุ ม ความประพฤติ แ ละ
การศึกษาเล่าเรียนโดยให้นักเรียนและนักศึกษาแต่งกาย แต่งเครื่องแบบและ
ประพฤติตนตามระเบียบข้อบังคับหรือค�าสั่งของสถานศึกษา และหรือของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่กฎหมายก�าหนด
5. ผู้ปกครองควรติดต่อกับสถานศึกษาอยู่เสมอ เพื่อจะได้รับทราบ แก้ปัญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และจะได้ช่วยสถานศึกษา
แก้ปัญหานั้นๆ
6. เมื่อผู้ปกครองย้ายที่อยู่ หรือความเป็นผู้ปกครองสิ้นสุดลง ด้วยประการใดๆ
ให้ผู้ปกครองแจ้งให้สถานศึกษาทราบ
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7. ส�าหรับนักเรียน นักศึกษาทีร่ บั การศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษาอยูแ่ ล้ว ให้สถานศึกษา
ตรวจสอบติดตามหลักฐานการเป็นผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา หากเห็นว่า
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาคนใดไม่ มี ผู ้ ป กครองหรื อ ผู ้ ป กครองไม่ เ หมาะสมก็ ใ ห้
สถานศึกษาด�าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข. ว่าด้วยบุคคลที่เป็นผู้ปกครอง

1. บิดา มารดา
2. ญาติผู้ใหญ่เสมอบิดา มารดา หรือครู
3. เจ้าของหรือผู้จัดการหอพัก ซึ่งบิดา มารดาของนักเรียนและโรงเรียนพิจารณาเห็นว่า
เป็นผู้สมควรเป็นผู้ปกครองได้
4. ผู ้ ที่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ มี บ ้ า นอยู ่ อ าศั ย และอาชี พ เป็ น หลั ก ฐาน ซึ่ ง เป็ น บิ ด า มารดา มอบ
ความไว้วางใจให้เป็นผู้ปกครองนักเรียน (โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา
หรือผู้ไร้อาชีพเป็นผู้ปกครองนักเรียน)

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์
(นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์)

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด
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ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
กำ�หนดคว�มประพฤติของนักเรียนและนักศึกษ� พ.ศ. 2548

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. 2546 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 39
มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระท�าได้โดยอาศัย
อ�านาจบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อ
ไปนี้
ข้อ 1 นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้
(1) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน
(2) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน
(3) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
(4) ซื้อ จ�าหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา
บุหรี่ หรือยาเสพติด
(5) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น
(6) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท�าร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระท�าการใดๆ
อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
(7) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
(8) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
(9) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการ
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ข้อ 2 ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาก�าหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษาได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
ว่�ด้วยเครือข่�ยผู้ปกครอง พ.ศ. 2551
เพื่อให้การบริหารและการจัดการเกี่ยวข้องกับเครือข่ายผู้ปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
อาศั ย อ� า นาจตามความในมาตรา 30 วรรค 3 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 และข้ อ 1 (3) (7) ของกฎกระทรวง แบ่ ง ส่ ว นราชการส� า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงก�าหนดวางระเบียบ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการบริหารและจัดการร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า "ระเบียบส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ว่าด้วยเครือข่าย
ผู้ปกครอง พ.ศ. 2551"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค�าสัง่ อืน่ ใด ทีข่ ดั หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนีใ้ ช้บงั คับส�าหรับสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ที่จัดการศึกษา ช่วงชั้นที่ 3-4 ส�าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแตกต่างไปจากนี้ หากจะ
ด�าเนินการเครือข่ายผู้ปกครอง ให้ถือบังคับใช้ระเบียบนี้โดยอนุโลม
ข้อ 5 นิยามศักพท์ ในระเบียบนี้
"เครือข่ายผูป้ กครอง" หมายความว่าการรวมกันระหว่างผูป้ กครองนักเรียนในสถานศึกษา
เดียวกัน เพื่อร่วมมือกับสถานศึกษาในการประกอบกิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของ
นักเรียน
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา
ข้อ 6 วัตถุประสงค์ของเครือข่ายผู้ปกครอง
(1) เพื่อการด�าเนินงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง
(2) เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของ
นักเรียน
(3) ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิด ระหว่างผู้ปกครอง ครู และ
นักเรียน ในสถานศึกษา
ข้อ 7 คณะกรรมการ
คุณสมบัติของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
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ข้อ 8

ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
ข้อ 13
ข้อ 14
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(1) เป็น บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียนปัจจุบัน
(2) ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะและต้องดูแลอุปการะนักเรียนที่แท้จริง
(3) โครงสร้าง องค์ประกอบ และจ�านวนของคณะกรรมการให้สถานศึกษาก�าหนดได้
ตามความเหมาะสม
การพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามที่ได้ก�าหนดไว้ใน ข้อ 7
(4) กรณีที่พบว่าคณะกรรมการได้กระท�าการส่อไปในทางเจตนาแสวงหา หรือได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์และสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อตนเอง หรือผู้อื่น
(5) สิ้นสุดวาระ
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
(1) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา ด้านพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของ
นักเรียน โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา
(2) ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างครูและผู้ปกครอง
(3) สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา
(4) เสนอข้อคิด ข้อเสนอแนะในการพัฒนาทีจ่ ะเป็นประโยชน์แก่นกั เรียนและสถานศึกษา
(5) ร่วมกับสถานศึกษา จัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการกับผู้ปกครองตาม
ความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
(6) สรุ ป และรายงานผลการด� า เนิ น งานของคณะกรรมการ อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง
ในที่ประชุมใหญ่ ของผู้ปกครองนักเรียน
ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครูเป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมตามความเหมาะสม
ให้สถานศึกษาด�าเนินการให้ได้คณะกรรมการโดยเร็ว อย่างช้าภายในภาคเรียนที่ 1
ของทุกปี
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ให้ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนและพัฒนาการด�าเนินการของคณะกรรมการ
คณะกรรมการที่สถานศึกษาจัดตั้งขึ้นหรือมีอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ด�าเนินการต่อไป
จนกว่าจะสิ้นสุดวาระ
ให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาก�าหนดระเบียบ วิธกี ารเพิม่ เติมได้ตามความเหมาะสม แต่ตอ้ งไม่ขดั
หรือแย้งกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
อธิบดีกรมสามัญศึกษา
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ระเบียบโรงเรียนปากเกร็ด
ว่�ด้วยก�รปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ. 2562
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ดได้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับสภาพนักเรียน จึงสมควร
ปรับปรุงและวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนปากเกร็ด ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ. 2562
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบของโรงเรียนปากเกร็ดที่มีอยู่เดิม ระเบียบประกาศหรือข้อตกลงอื่นๆ
ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ให้รองผู้อ�านวยการโรงเรียนกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียนมีหน้าที่ก�ากับ ติดตาม ควบคุม
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
5.1 นักเรียน หมายถึง นักเรียนทุกคนของโรงเรียนปากเกร็ด
5.2 ครู หมายถึง ครูทุกท่านของโรงเรียนปากเกร็ด
5.3 คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน หมายถึง คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
ข้อ 6 การปฏิบัติตนโดยทั่วไปของนักเรียน
6.1 นักเรียนทุกคนต้องมีผปู้ กครองทีถ่ กู ต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2532
ถ้าเปลี่ยนผู้ปกครองใหม่ต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ
6.2 ต้องแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
6.3 ต้องมีบัตรประจ�าตัวนักเรียน-สายคล้องคอ และน�าติดตัวมาทุกครั้งที่มาโรงเรียน
(หากมีการสูญหาย ให้ติดต่อกลุ่มการบริหารวิชาการ เพื่อแจ้งท�าบัตรนักเรียนใหม่
โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. ค่าท�าบัตรนักเรียน
100 บาท
2. ชุดสายคล้องคอ
100 บาท)
6.4 นักเรียนทุกคนต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลาตามระเบียบที่โรงเรียนก�าหนด การหยุดเรียน
จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการลา
6.5 นักเรียนทุกคนต้องมีความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นน้องนับถือรุ่นพี่ รุ่นพี่ประพฤติตน
ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง พึงละเว้นการทะเลาะวิวาท หรือการกระท�าใดๆ ที่ก่อ
ให้เกิดการแตกแยก
6.6 นักเรียนต้องรูจ้ กั คารวะบุคคลต้องท�าความเคารพเมือ่ พบครูทกุ ท่านทัง้ ในและนอกโรงเรียน
รู้จักกล่าวค�าว่า “สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ” ในโอกาสอันควร
6.7 เมือ่ มาติดต่อกับทางโรงเรียนทุกครัง้ ไม่วา่ ในกรณีใด โอกาสใด แต่งกายเครือ่ งแบบนักเรียน
ห้ามสวมรองเท้าแตะฟองน�้า ถ้าแต่งกายไม่สุภาพ โรงเรียนไม่รับติดต่อประสานงาน
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6.8 ห้ามนักเรียนมีไว้ หรือน�าอุปกรณ์การพนันทุกชนิดมาโรงเรียน หรือห้ามเล่นการพนัน
ทุกชนิด ทุกประเภท ในบริเวณโรงเรียน
6.9 ห้ามนักเรียนน�าเครือ่ งประดับหรือของมีคา่ ทีเ่ กินความจ�าเป็นมาโรงเรียน เช่น วีดโี อเกมส์
วิทยุ กล้องถ่ายรูป แว่นกันแดด โทรศัพท์เคลื่อนที่ MP3-4 และอื่นๆ
6.10 ห้ามนักเรียนสูบบุหรี่ สูบกัญชา เสพยาบ้า เสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด
และมีหนังสือภาพ เทปหรือสื่ออื่นใดที่ขัดต่อศีลธรรมไว้ครอบครอง
6.11 นักเรียนต้องรักษาทรัพย์สมบัตขิ องโรงเรียนให้อยูใ่ นสภาพทีด่ ี หากผูใ้ ดท�าให้เกิดการช�ารุด
เสียหาย ผู้นั้นจะต้องรู้ส�านึกในความรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายให้กับโรงเรียน
6.12 นักเรียนต้องไม่น�าอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ มาใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาต
6.13 นักเรียนต้องไม่ชักชวนเพื่อนนักเรียนผู้อื่นไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งสถานที่นั้นเวลานั้น
ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน เช่น สนุกเกอร์ คลับ ร้านเกมส์ คาราโอเกะ เป็นต้น
หรือจัดการทัศนาจรที่ไม่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียน
6.14 นักเรียนไม่ลักขโมยของผู้อื่น
6.15 นักเรียนต้องไม่เล่นเกินเหตุ ข่มขู่ ก้าวร้าว หรือท�าร้ายผู้อื่น
6.16 นักเรียนต้องปฏิบัติตนให้เป็นคนที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักเกรงใจผู้อื่น
6.17 นักเรียนต้องเป็นผู้เสียสละทั้งกาย ใจ และสมองเพื่อช่วยเหลืองานต่างๆ เพื่อพัฒนา
โรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน
6.18 นักเรียนต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค�าตักเตือนของ ครู-อาจารย์ ทุกท่าน
6.19 นักเรียนต้องเป็นผู้มีประชาธิปไตยอันอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องมีความเข้าใจในหน้าที่
และสิทธิของตน รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น
6.20 การเข้าพบครูทุกครั้งให้นักเรียนส�ารวมกิริยา วาจา มารยาทเรียบร้อย ถ้ามาเป็นกลุ่ม
ควรเข้าแถวจัดล�าดับก่อนหลัง ไม่ควรรุมล้อม
ข้อ 7 การปฏิบัติตนในการมาโรงเรียนของนักเรียน
7.1 นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรถมาส่ง ให้จอดส่งบริเวณหน้าประตูโรงเรียน
7.2 ก่อนเข้าโรงเรียน นักเรียนต้องท�าความเคารพครูที่อยู่เวรหน้าประตู
7.3 ต้องมาโรงเรียนให้ทันสัญญาณเข้าเรียน เวลา 07.40 น. ถ้ามาไม่ทันเคารพธงชาติ
ถือว่าสาย นักเรียนจะถูกลงโทษตามแต่กรณี
7.4 ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มาโรงเรียน ตามที่โรงเรียน
ก�าหนด
7.5 ในวันหยุดราชการ หยุดเรียน ถ้าโรงเรียนหรือครูมคี วามประสงค์จะให้นกั เรียนมาโรงเรียน
เพื่อท�ากิจกรรมใดๆ จะมีใบอนุญาตให้ผู้ปกครองทราบ และอนุญาตก่อนทุกครั้ง
7.6 การมาโรงเรียนในวันหยุด แต่ยงั เป็นราชการปกติ นักเรียนจะต้องแต่งเครือ่ งแบบนักเรียน
ให้เรียบร้อย
7.7 ไม่อนุญาตให้นักเรียนมาค้างที่โรงเรียน หรือมาโรงเรียนในวันหยุด โดยไม่ได้รับอนุญาต
7.8 เมื่อเลิกเรียนแล้วต้องรีบกลับบ้านก่อน 17.00 น. เว้นแต่จะมีครูควบคุมท�ากิจกรรมต่างๆ
ข้อ 8 การปฏิบัติตนในการเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยถือปฏิบัติดังนี้
8.1 เวลา 07.40 น. นักเรียนทุกคนพร้อมกันที่แถว เพื่อเตรียมตัวเคารพธงชาติ
8.2 เมื่อได้ยินสัญญาณ หรือเพลงมาร์ชโรงเรียน ให้นักเรียนมาเข้าแถวที่หน้าเสาธง
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8.3 หัวหน้านักเรียนน�าร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
8.4 เคารพธงโรงเรียน และร่วมกันร้องเพลงมาร์ชด�า-แดง
8.5 ฟังครูหรือเวรนักเรียนแจ้งข่าวประจ�าวันของโรงเรียนด้วยความสงบและเป็นระเบียบ
8.6 แยกเข้าชั้นเรียน นักเรียนเดินเป็นแถวอย่างเรียบร้อย
ข้อ 9 การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในอาคารเรียน
9.1 ไม่สวมรองเท้าเข้าห้องเรียน
9.2 ไม่ท�าเสียงอึกทึกรบกวนชั้นอื่นๆ ที่ก�าลังเรียน
9.3 ช่วยรักษาความสะอาดของอาคารเรียน
9.4 ไม่วิ่งหรือเล่นเกมส์ต่างๆ เช่น บาสเกตบอล ฟุตบอล หรือกีฬาอื่นๆ บนอาคารเรียน
9.5 ไม่ปีนหรือนั่งบนราวบันได ขั้นบันได ชายคาระเบียงอาคาร เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุ
ต่อนักเรียนได้
9.6 ไม่เขียนข้อความ ขูดขีด ภาพ ให้เป็นรอยตามฝาผนังอาคารเรียนและห้องน�้า
9.7 นักเรียนที่เป็นเวรท�าความสะอาดต้องท�าให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเข้าแถว
ข้อ 10 การปฏิบัติตนในห้องเรียน
10.1 นักเรียนต้องตั้งใจเรียน ไม่คุย หรือเล่นกันในห้อง ไม่ลุกจากที่นั่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
10.2 ไม่น�าเอางานวิชาอื่นขึ้นมาท�าโดยที่ครูผู้สอนไม่อนุญาต
10.3 หากครูไม่เข้าสอนเกิน 10 นาที ให้หัวหน้าห้องนั้นไปแจ้งครูผู้สอน หรือรายงาน
ที่ห้องกลุ่มสาระฯ เพื่อจัดครูเข้าสอนแทน
ข้อ 11 การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการออกนอกห้องเรียน ในขณะที่มีการสอน
11.1 ในระหว่างที่มีชั่วโมงการเรียนการสอน นักเรียนต้องอยู่ในห้องเรียน
11.2 หากมีความจ�าเป็นต้องออกนอกห้องเรียนให้ขออนุญาตครูที่ก�าลังสอน
11.3 หากครูไม่อยู่ในห้องเรียน ให้ทุกคนอยู่ในห้องด้วยความเรียบร้อยไม่ส่งเสียงรบกวน
ห้องข้างเคียง
ข้อ 12 การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเดินเปลี่ยนคาบเรียน
12.1 เดินแถวให้เรียบร้อยโดยเดินชิดขวาตลอด
12.2 ไม่แวะหรือไปธุระที่อื่นในขณะที่เดินเปลี่ยนคาบ
12.3 หากมีความประสงค์จะไปท�าธุระส่วนตัว เช่น ปัสสาวะ ดืม่ น�า้ หรืออืน่ ๆ ให้ขออนุญาต
ครูประจ�าวิชาในวิชาถัดไป
12.4 หากเข้าห้องช้าในระหว่างเปลีย่ นคาบเรียน ครูประจ�าวิชาอาจท�าโทษตามทีเ่ ห็นสมควร
ข้อ 13 การปฏิบัติในการเข้าแถวเคารพธงชาติ
13.1 นักเรียนทุกคนต้องมาให้ทันเวลาเข้าแถว ( เวลา 07.40 น.) ก่อนเคารพธงชาติ
13.2 ถ้ามาไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ ห้ามเข้าไปในแถวโดยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าแถว
ในกลุ่มผู้มาสาย โดยให้อยู่ในความดูแลของครูเวรหรือผู้ที่ทางโรงเรียนก�าหนด
มาไม่ทันเข้าชั้นเรียนเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ให้ลงชื่อกับครูที่ปฏิบัติหน้าที่เวร และสแกนบัตรทุกครั้ง
(2) นักเรียนแสดงจดหมายรับรอง โดยมีลายเซ็นของผู้ปกครองในกรณีท่ีนักเรียน
แจ้งความจ�าเป็นซึ่งเป็นเหตุให้มาสาย
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(3) ถ้านักเรียนมาสายเกิน 3 ครั้ง กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียนแจ้งผู้ปกครอง
ทราบเพื่อหาสาเหตุและช่วยกันแก้ไขต่อไป
(4) หากมี ก ารมาสายซ�้ า ๆ อี ก ทางโรงเรี ย นจะท� า โทษตามสมควร และเชิ ญ
ผู้ปกครองมารับทราบเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป
ข้อ 14 การปฏิบัติตนในการขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้วต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของครู จะออกนอกโรงเรียน
โดยพลการไม่ได้โดยเด็ดขาด จนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียน นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนในระหว่างเรียน
ได้เมื่อ
14.1 ผู้ปกครองมาขออนุญาตด้วยตนเอง
14.2 ผู้ปกครองเขียนหนังสืออนุญาตให้นักเรียนถือมา ให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี้
- กรอกแบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนตามรายการที่ก�าหนด โดยผ่าน
ความเห็ น ชอบของครู ที่ ป รึ ก ษา หั ว หน้ า ระดั บ หรื อ รองผู ้ อ� า นวยการกลุ ่ ม
การบริหารกิจการนักเรียน
14.3 ในกรณีที่นักเรียนลืมอุปกรณ์การเรียน สิ่งของ เมื่อมาถึงโรงเรียนจะไม่อนุญาต
ให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนกลับไปเอาสิ่งของโดยเด็ดขาด
14.4 ในกรณีที่จ�าเป็น เช่น รับธนาณัติ ไปธนาคาร ให้ขออนุญาตครูที่ปรึกษาและรับ
ใบอนุญาตที่กลุ่มกิจการนักเรียน
ข้อ 15 การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการลากิจ-ลาป่วย
15.1 การลาหยุดโรงเรียน เนื่องจากมีกิจธุระหรือป่วยทุกครั้ง นักเรียนต้องยื่นใบลาเมื่อ
มาถึงโรงเรียนในวันแรก
15.2 การลาป่วยเมื่ออยู่ในโรงเรียน
- แจ้งครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา ครูพยาบาล เพื่อขออนุญาตเข้าพักในห้องพยาบาล
- กรณีป่วยต้องกลับบ้าน ต้องขอใบรับรองจากงานพยาบาลแจ้งต่อกลุ่มการบริหาร
กิจการนักเรียน และน�าใบอนุญาตไปแจ้งแก่ครูทปี่ รึกษา และผูส้ อนจึงขอใบอนุญาต
ออกนอกบริเวณโรงเรียนได้
15.3 ทุกครั้งที่นักเรียนลา หรือหยุดเรียน ผู้ปกครองอาจแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบทาง
โทรศัพท์ที่เบอร์ 02-960-6060 ต่อ 111, 141 และที่คุณครูที่ปรึกษา
ข้อ 16 การขาดเรียน โรงเรียนไม่ประสงค์ให้นกั เรียนขาดเรียนไม่วา่ กรณีใดๆ นักเรียนคนใดขาดเรียน
โดยไม่ทราบสาเหตุ โรงเรียนวางหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้
16.1 หากนักเรียนขาดเรียน 3 วัน ติดต่อกัน โดยไม่ได้รับแจ้งจากผู้ปกครองจะด�าเนินการ
ดังนี้
- ครูที่ปรึกษาจะแจ้งผู้ปกครอง ครั้งที่ 1
- หากไม่ได้รบั การติดต่อภายใน 5 วัน ทางโรงเรียนยังไม่ทราบสาเหตุจะเชิญผูป้ กครอง
มาพบ หรือโรงเรียนจะติดต่อเป็นครั้งที่ 2
- หากผู้ปกครองไม่มาติดต่อภายใน 5 วัน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจะน�าเสนอ
ผูอ้ า� นวยการโรงเรียนเพือ่ พิจารณาจัดท�าระบบแขวนลอย และสัง่ จ�าหน่ายพ้นสภาพ
จากการเป็นนักเรียนต่อไป
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ข้อ 17 การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการพบบุคคลภายนอกให้ปฏิบัติ ดังนี้
17.1 นักเรียนต้องแจ้งให้ผู้ปกครอง-ญาติ ทราบว่านักเรียนอยู่ชั้นใด ห้องใด
17.2 ให้ผู้มาขอพบนักเรียนรอที่ส�านักงานกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียนเท่านั้น และ
กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียนต้องรับทราบด้วยว่า มาติดต่อเรื่องอะไร
17.3 หากกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียนพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือไม่จ�าเป็น
อาจพิจารณาไม่ให้พบก็ได้
ข้อ 18 การหนีโรงเรียน หากนักเรียนหายไปในเวลาเรียน โดยไม่ได้แจ้งให้ครูประจ�าวิชาทราบ
ถือว่า “หนีเรียน” ถ้ามีความจ�าเป็นต้องไปปฏิบัติภารกิจต่างๆ เช่น ไปท�ากิจกรรมต่างๆ
ในโรงเรียนต้องแจ้งให้ครูประจ�าวิชาทราบ หากไม่แจ้งถือว่า หนีเรียน ครูประจ�าวิชาจะ
ท�าโทษและบันทึกไว้ในสมุดบันทึกการเรียนการสอน หรือแจ้งกลุม่ การบริหารกิจการนักเรียน
ข้อ 19 การปฏิบัติตนเกี่ยวกับสวดมนต์ประจ�าสัปดาห์ โรงเรียนจัดให้นักเรียนทุกคนมีการประชุม
สวดมนต์ทุกสัปดาห์
- นักเรียนจะต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของนักเรียนที่จะเข้าประชุมสวดมนต์ประจ�าสัปดาห์
- ในคาบโฮมรูมประจ�าสัปดาห์ นักเรียนทุกคนต้องพบกับครูทปี่ รึกษาเพือ่ ฟังค�าชีแ้ จง อบรม
คุณธรรม จริยธรรม และอื่นๆ
- หัวหน้าห้องเรียนรายงานชื่อนักเรียนที่ขาดการประชุมสวดมนต์ประจ�าสัปดาห์ต่อครู
ที่ปรึกษาเพื่อแจ้งหัวหน้าระดับต่อไป
- เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การสวดมนต์ ต ้ อ งร่ ว มกั น ร้ อ งเพลงสรรเสริ ญ พระบารมี ด ้ ว ยความสงบ
พร้อมเพียงกัน
ข้อ 20 การปฏิบัติในการรับประทานอาหาร
20.1 เข้าแถวรับประทานอาหารหรือซื้ออาหารเป็นระเบียบ
20.2 ไม่รับประทานอาหารก่อนเวลาพัก หรือก่อนเวลาที่โรงเรียนก�าหนด
20.3 นักเรียนทีน่ า� อาหารมาจากบ้านให้นา� ไปรับประทานในโรงอาหารหรือทีโ่ รงเรียนจัดไว้
20.4 ไม่น�าอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทานนอกโรงอาหาร
20.5 รับประทานอาหารด้วยกริยามารยาทเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดัง
ข้อ 21 การแสดงความเคารพภายในบริเวณโรงเรียน
21.1 เมื่อครู เข้าห้องเรียนหรือก่อนออกจากห้องเรียน หัวหน้าบอกว่า “นักเรียน...เคารพ”
โดยนักเรียนทุกคนยืนตรง และนักเรียนชายจะกล่าวค�าว่า “สวัสดีครับ” นักเรียนหญิง
จะกล่าวค�าว่า “สวัสดีค่ะ”
21.2 เมื่อเดินสวนกับครูให้นักเรียนยืนตรงแล้วยกมือไหว้และกล่าวค�าว่า “สวัสดีครับ”
“สวัสดีค่ะ”
21.3 เมื่อนักเรียนนั่งหรือยืนอยู่กับที่ ครูเดินผ่านในระยะใกล้ให้แสดงความเคารพด้วยการ
ยืนตรงแล้วไหว้
21.4 เมื่อขึ้นหรือลงบันไดสวนกับครูให้หยุดยืนตรงแล้วไหว้ แล้วให้ครูเดินผ่านไปก่อน
จึงเดินตาม
21.5 เมื่อเดินผ่านครูที่นั่งอยู่ให้นักเรียนน้อมตัวพร้อมทั้งก้มศีรษะลง และเดินห่างระยะ
พอสมควร
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21.6 เมื่อนักเรียนเดินตามหลังครู ไม่ควรเดินแซงหน้า เมื่อครูเดินตามหลังมาในระยะใกล้
ควรหยุดให้ครูเดินผ่านก่อน
21.7 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ที่อยู่ในเครื่องแบบ ให้นักเรียน
ท�าความเคารพแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และแบบทหาร
21.8 เมือ่ มีแขกผูใ้ หญ่ทางราชการมาตรวจเยีย่ มโรงเรียนจะต้องท�าความเคารพอย่างสุภาพ
21.9 นักเรียนต้องถือปฏิบัติในการให้ความเคารพนับถือครูทุกท่านของโรงเรียน
ข้อ 22 การแสดงความเคารพภายนอกโรงเรียน
- เมื่อนักเรียนพบครูภายนอกโรงเรียน ให้นักเรียนแสดงความเคารพด้วยการไหว้ทุกครั้ง
พร้อมกับกล่าวค�าว่า “สวัสดีครับ” หรือ “สวัสดีค่ะ” แล้วทักทายด้วยปราศรัยกับครู
ตามสมควรโดยค�านึงความเหมาะสมกับเวลาและสถานที่
ข้อ 23 แนวปฏิบัติอื่นๆ
23.1 เชื่อฟังและปฏิบัติตามค�าตักเตือนของครูทุกท่าน
23.2 นักเรียนต้องตรงไปและกลับ ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ไม่เถลไถลไปตามสถานที่
ต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
23.3 นักเรียนต้องประหยัดการใช้น�้า ไฟฟ้า และวัสดุสิ้นเปลืองของโรงเรียน
23.4 ไม่ตกแต่งเครื่องประดับใดๆ ทั้งสิ้น
23.5 ไม่ไว้เล็บยาว ทาเล็บ เขียนคิ้ว กันหน้า และแต่งหน้าด้วยเครื่องส�าอาง
23.6 ไม่น�าสินค้า และบริการทุกประเภทมาขายในโรงเรียน
23.7 ไม่นา� บุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียน เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากกลุม่ การบริหาร
กิจการนักเรียน
23.8 ไม่น�าหนังสือ เอกสาร และแผ่นประกาศแจกหรือน�ามาติดในโรงเรียน
23.9 ไม่ปลอมแปลงลายมือผู้ปกครอง หากกระท�าถือว่าเป็นความผิดที่ต้องลงโทษและ
เชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อรับทราบ
23.10 ในระหว่างช่วงพักกลางวัน ห้ามนักเรียนขึ้นบนอาคารเรียน
23.11 นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ห้องสมุดอย่างเคร่งครัด
23.12 การใช้ห้องน�้าให้กระท�าอย่างสุภาพชนพึงปฏิบัติ
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นางสาววิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนปากเกร็ด
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ระเบียบโรงเรียนปากเกร็ด
ว่�ด้วยเครื่องแบบและก�รแต่งก�ยของนักเรียน พ.ศ. 2562
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด แต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบและให้เป็นไปตามความเหมาะสม
กับสภาพ การเป็นนักเรียน จึงควรปรับปรุงและวางระเบียบไว้ดังนี้
1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบโรงเรียนปากเกร็ดว่าด้วยเครือ่ งแบบและการแต่งกายของนักเรียน”
2. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
3. ให้ยกเลิกระเบียบที่ก�าหนดไว้แล้ว และขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้
4. ให้รองผู้อ�านวยการกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียนเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
5. เครื่องแบบและทรงผมนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด
5.1 เครื่องแบบนักเรียนชาย ม.ต้น และ ม.ปลาย
5.1.1 เสื้อ
เสือ้ เชิต้ คอตัง้ ผ้าขาวเกลีย้ ง ไม่บางเกินควร ผ่าอกตลอด มีสาบทีอ่ กกว้าง 4 เซนติเมตร
ไม่มีเกล็ดด้านหลัง ใช้กระดุมกลมแบนไม่มีลวดลาย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร แขนเสื้อยาวเพียง
ข้อศอก (ห้ามยาวเลยข้อศอก) กระเป๋าขนาดกว้าง 8-12 เซนติเมตร ลึก 10-15 เซนติเมตร ติดแนบราวนม
เบื้องซ้าย 1 กระเป๋า ทรงเสื้อแบบตรง ไม่คับหรือใหญ่เกินไป และไม่มีจีบด้านหลัง นักเรียน ม.ต้น เหนืออก
ด้านหน้าขวาปักรูปดาวแสดงระดับชั้น ด้านล่างปัก ป.ก. ด้านซ้ายระดับเดียวกับ ป.ก. ให้ปัก ชื่อ-สกุล ขนาด
0.8 เซนติเมตร เหนือกระเป๋าด้วยไหมสีนา�้ เงิน ส�าหรับนักเรียน ม.ปลาย เหนืออกด้านขวาปักสัญลักษณ์โรงเรียน
ด้านซ้ายระดับเดียวกับ ป.ก. ให้ปัก ชื่อ-สกุล ขนาด 0.8 เซนติเมตร เหนือกระเป๋าด้วยไหมสีน�้าเงิน
5.1.2 กางเกง
- ขาสั้นเพียงเหนือเข่า พ้นกลางลูกสะบ้าไม่เกิน 5 เซนติเมตร
- ความกว้างของกางเกง เมื่อยืนตรงห่างจากขา 8-10 เซนติเมตร
- ปลายขาพับเข้าข้างในกว้างประมาณ 5 เซนติเมตร
- กระเป๋าข้างแบบตัดตรง 2 ใบ มีจีบ ด้านละ 2 จีบ
- กางเกงไม่มีกระเป๋าหลัง เป้าต้องไม่สั้นจนเกินไป
- เวลาสวมทับชายเสื้อไว้ในให้เรียบร้อยมองเห็นเข็มขัดไม่ต�่ากว่าใต้สะดือ
5.1.3 เข็มขัด
- สายหนังด�า ขนาดกว้างตั้งแต่ 2.5-4 เซนติเมตร
- หัวเข็มขัดเป็นโลหะเงิน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบน
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- ชนิดหัวกลัด มีเข็มสอดเพียงเข็มเดียว
- มีปลอกหนังกว้าง 1 เซนติเมตร ส�าหรับสอดปลายเข็มขัด
- ไม่มีลวดลายใดๆ
5.1.4 รองเท้า-ถุงเท้า
- รองเท้าผ้าใบแบบหุ้มส้นชนิดผูกเชือกสีด�า ไม่มีลวดลาย
- ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินไป ไม่เป็นลูกฟูกหนา ไม่พับและไม่ม้วน
- ความยาวถุงเท้าไม่ต�่ากว่า 8 นิ้ว จากพื้น
5.1.5 กระเป๋า
- กระเป๋าสะพาย (เป้) ของโรงเรียนเท่านั้น
- ห้ามน�าสติ๊กเกอร์ หรือขีดเขียนเครื่องหมายหรือข้อความใดๆ ลงบนกระเป๋า
5.1.6 ทรงผม (ให้เลือกได้ 2 ทรง)
1. ตัดสั้นเกรียนโดนรอบศีรษะ และด้านบน
- ผมหน้ายาวไม่เกิน 2 เซนติเมตร (ม.ต้น)
2. รองทรงสูง
- ผมหน้ายาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร ไล่เรียงล�าดับสั้น-ยาว
- ห้ามไว้จอน แสกกลาง ห้ามใส่น�้ามันหรือเจล ห้ามไว้ทรงแปลกๆ หรือไว้หนวด
เครา
- ส�าหรับนักเรียน ม.ปลาย ไว้ทรงรองทรงสูง (ทรงอเมริกัน) ผมหน้ายาวไม่เกิน
3 เซนติเมตร ไล่เรียงตามล�าดับสั้น-ยาว
- ห้ามท�าสีผมหรือใส่เจลโดยเด็ดขาด
5.1.7 แว่นตา (ส�าหรับนักเรียนที่สายตาผิดปกติ)
- ห้ามสวมแว่นตารูปแปลกๆ มีกรอบสีขาวหรือสีต่างๆ กรอบแว่นที่ใช้ได้ คือ กรอบ
สีด�า สีทอง หรือสีน�้าตาลไหม้
5.2 เครื่องแบบนักเรียนหญิง ม.ต้น
5.2.1 เสื้อ
- เสื้อสีขาว ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินไป
- เสื้อแบบคอพับในตัว ลึกพอสวมหัวได้สะดวก ปกขนาด 10 เซนติเมตร
- ขอบแขนที่พับกว้าง 3 เซนติเมตร
- แขนยาวเพียงข้อศอก ปลายแขนจีบเล็กน้อย
- ความยาวของตัวเสื้อยาวจากขอบกระโปรงลงมาข้างล่าง 15 เซนติเมตร
- ชายเสื้อด้านขวาติดกระเป๋า 1 ใบ
- ขนาดของตัวเสื้อพอเหมาะไม่รัดเอว หรือหลวมเกินไป
- สวมเสื้อทับในทุกครั้งที่สวมเครื่องแบบ
- เหนืออกด้านขวาปักรูปดาวแสดงระดับชัน้ ด้านล่างปัก ป.ก. ด้ายซ้ายระดับเดียวกับ
อักษร ป.ก. ให้ปักชื่อ-สกุล ขนาด 0.8 เซนติเมตร ด้วยไหมสีน�้าเงิน
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5.2.2 โบว์ (คอซอง)
- ต้องเป็นสีเดียวกับกระโปรง ขนาดของโบว์พอเหมาะ ไม่ใหญ่ หรือเล็กเกินไปและ
ผูกโบว์พอเหมาะไม่ต�่าเกินไป
5.2.3 กระโปรง
- สีกรมท่า ผ้าโทเร มีกระเป๋าข้าง 1 ใบ ตามแนวตะเข็บด้านขวาไม่ใช้ซิบหรือกระดุม
- ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบข้างละ 3 จีบ แต่ละจีบกว้าง 1 นิ้ว หันจีบออก
ด้านนอก
- ความยาวของกระโปรงนั้นต้องให้ชายกระโปรงคลุมเลยเข่าลงมา 1 นิ้ว
- ขอบกระโปรงต้องไม่ต�่ากว่าสะดือ ความกว้างของกระโปรงไม่เกิน 2 นิ้ว
- กระโปรงบานพอประมาณ ไม่แคบ
5.2.4 รองเท้า-ถุงเท้า
- รองเท้าหนังหุ้มส้น สีด�า หุ้มปลายหัวมน มีสายรัดหลังรองเท้า ไม่มีลวดลาย
- ถุงเท้าสีขาว ไม่มลี วดลาย ใส่ถงุ เท้าไนล่อนยาวพับปลายขอบกว้าง 2 นิว้ เหนือตาตุม่
5.2.5 ทรงผม
- ให้ไว้ยาวเสมอกันไม่เกินต้นคอ แสกผมด้านข้าง แสกซ้ายหรือขวา หรือแสกกลาง
ตามถนัด
- ห้ามซอยผม ห้ามหวีปัดเสย ยกหน้า ห้ามไว้ผมม้าหรือผมทรงอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม
กับสภาพนักเรียน ไม่ตกแต่งด้วยเครื่องประดับ เช่น กิ๊บลวดลายต่างๆ
5.2.6 กระเป๋าและแว่นตา เช่นเดียวกับนักเรียนชาย
5.3 เครื่องแบบนักเรียนหญิง ระดับ ม.ปลาย
5.3.1 เสื้อ
- เสื้อสีขาว ผ้าเนื้อเกลี้ยง ไม่บางเกินไป
- เป็นเสื้อคอเชิ้ต ผ่าอกตลอด
- ติดกระดุมกลมแบบขาว ธรรมดา ไม่มีกระดุมที่ปก
- แขนเสื้อยาวเพียงข้อศอก เหนือขึ้นไปเล็กน้อยปลายแขนจีบเล็กน้อย เวลาสวม
ชายเสื้ออยู่ในกระโปรง มองเห็นเข็มขัด
- สวมเสื้อทับในทุกครั้งที่แต่งเครื่องแบบนักเรียน
- เหนืออกด้านขวาปักสัญลักษณ์โรงเรียน เหนืออักษร ป.ก. ด้านซ้ายระดับเดียวกับ
อักษร ป.ก. ให้ปักชื่อ-สกุล ขนาด 0.8 เซนติเมตร ด้วยไหมสีน�้าเงิน
- ปกเสื้อด้านซ้ายปักดาว แสดงระดับชั้น ด้วยไหมสีน�้าเงิน ขนาด 0.8 เซนติเมตร
5.3.2 กระโปรง รองเท้า ถุงเท้า
- เหมือนกับนักเรียนหญิง ระดับ ม.ต้น
5.3.3 เข็มขัด
- เข็มขัดหนังสีด�า ขนาดกว้าง 2.5-4 เซนติเมตร
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด
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- หัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัดสีด�า มีปลอกหนังสีด�า ขนาด 1.5 เซนติเมตร
- ให้คาดเข็มขัดทับกระโปรง ไม่ดึงเสื้อมาปิดเข็มขัดหรือคาดแบบหลวมๆ หย่อน
หรือต�่าลงมา
- ไม่มีลวดลายใดๆ
5.3.4 ทรงผม
- ให้ไว้สั้นเหมือน ม.ต้น หรือ
- ให้ไว้ยาวเสมอกัน แต่ต้องรวบมัดด้วยยางสีด�าและผูกด้วยริบบิ้นผ้าสีด�าขนาดกว้าง
1 นิ้วเท่านั้น และวัดจากปกเสื้อยาวได้ไม่เกิน 3 นิ้ว (ไม่อนุญาตให้ถักผมเปียทุก
รูปแบบ)
- ห้ามซอยผมหรือย้อมผม และใส่สิ่งแปลกปลอมใดๆ โดยเด็ดขาด
5.3.5 กระเป๋าและแว่นตา เช่นเดียวกับนักเรียนชาย
หมายเหตุ นักเรียนทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
- ห้ามไว้เล็บ ทาเล็บ
- ห้ามแต่งตัว เขียนคิ้ว เขียนตา ทาปาก หรือทาหน้าด้วยแป้งสีต่างๆ
- ห้ามใส่ต่างหู สร้อยคอ แหวน ก�าไลข้อมือ ที่ติดเสื้อและเครื่องประดับทุกชนิดไม่ว่า
จะท�าด้วยเงิน นาก ทอง หรือวัสดุใดๆ ทุกชนิด
- แขวนพระเครื่อง หรือสิ่งที่เคารพนับถือ ให้สวมด้วยสร้อยที่มีความยาวตายตัว
ไม่ให้เห็นองค์พระหรือสิ่งที่เคารพนับถือ
5.4 เครื่องหมายโรงเรียน
5.4.1 ชื่อย่อโรงเรียน
- ปักตามลักษณะ และขนาดตัวอักษรที่โรงเรียนก�าหนดไว้ ด้วยไหมสีน�้าเงินแก่
- ปักด้านขวาของเสื้อต�่าจากไหล่ประมาณ 12-13 เซนติเมตร
5.4.2 ลักษณะของระดับชั้น
- นักเรียน ม.ต้น ปักดาวสีน�้าเงิน แสดงระดับชั้นเหนืออักษร ป.ก.
- นักเรียน ม.ปลาย ต้องปักสัญลักษณ์ของโรงเรียนด้วยไหมสีด�า-แดง ตามแบบ
ติดเหนืออักษร ป.ก.
- ปักสัญลักษณ์รูปดาวด้วยไหมสีน�้าเงิน ที่ปกเสื้อด้านซ้าย 0.8 เซนติเมตร เพื่อแสดง
ระดับชั้น
5.4.3 ชื่อ-สกุลของนักเรียน
- ปักด้วยไหมสีน�้าเงิน ขนาด 0.8 เซนติเมตร ที่อกด้านซ้ายระดับเดียวกับอักษร ป.ก.
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6. เครื่องแบบอื่นนอกเหนือจากเครื่องแบบนักเรียน
6.1 เครื่องแบบพลศึกษา
- นักเรียนแต่งเครื่องแบบพลศึกษา ให้เรียบร้อยในชุดที่โรงเรียนก�าหนด
- แต่งเครื่องแบบพลศึกษาในวันที่มีชั่วโมงพลศึกษามาโรงเรียนเท่านั้น
- เสื้อพลศึกษาแบบโปโลสีแดงเลือดหมูปกสีด�า
- อกด้านขวาของเสื้อต้องปัก ชื่อ-สกุล ด้วยไหมสีขาว ต�่าจากไหล่ประมาณ 1213 เซนติเมตร และปักเครื่องหมายรูปดาว ขนาด 0.8 เซนติเมตร แสดงระดับชั้น
ที่ปลายปกเสื้อด้านซ้าย
- รองเท้าผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลาย หรือราคาแพง นักเรียนชายให้ใส่รองเท้านักเรียน
ปกติ
6.2 เครื่องแบบของกิจกรรมต่างๆ (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร)
- แต่งเครื่องแบบตามกิจกรรมให้เรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบของการแต่งกาย
ของกิจกรรมนั้นๆ
6.3 เครื่องแบบนักเรียนอุตสาหกรรมและศิลปหัตถกรรม
- แต่งเครื่องแบบเมื่อถึงชั่วโมงเรียน หรือฝึกปฏิบัติในโรงฝึกเท่านั้น
7. นักเรียนที่ฝ่าฝืนระเบียบนี้ ฝ่ายปกครองจะยึดของที่ผิดระเบียบนั้นไว้ และแจ้งให้ผู้ปกครอง
ทราบ ให้ผู้ปกครองมาติดต่อรับคืนภายใน 7 วัน หากไม่มารับภายในเวลาที่ก�าหนด ฝ่ายปกครองจะไม่รับ
ผิดชอบในการสูญหาย
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นางสาววิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนปากเกร็ด
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เครื่องแต่งก�ยนักเรียนช�ย ม.ต้น
ผมทรงนักเรียนตัดสัน้ เกรียนติดหนังศีรษะ โดย
รอบศีรษะและด้านบน ผมหน้าบนยาวไม่เกิน
4 เซนติ เ มตร ไม่ ใ ส่ น�้ า มั น ใส่ ผ ม หรื อ เจล
ไม่ท�าสีผม (หรือไว้รองทรงสูงด้าน หน้ายาว
ไม่เกิน 4 เซ็นติเมตร เหมือน ม.ปลาย)
เสือ้ คอเชิต้ ผ้าขาวเนือ้ เรียบ ไม่มลี วดลาย ไม่บาง
ไม่รัด หรือใหญ่เกินไป ผ่าหน้าและมีสาบกว้าง
3 เซนติเมตร มีกระเป๋า 1 ใบ ทีอ่ กข้างซ้ายเหนือ
กระเป๋าปัก ชื่อ-สกุล ขนาด 0.8 เซนติเมตร
(ปักตัวทึบ) ด้วยไหมสีน�้าเงิน
ปักเครือ่ งหมายบอกระดับเป็นรูปดาว อักษรย่อ
ป.ก. ด้วยไหมสีน�้าเงิน
ชายเสื้อไว้ในกางเกง ริมเสื้อไม่น�ามาปิดทับ
เข็มขัด
เข็มขัดหนังสีด�า กว้าง 4 เซนติเมตร หัวเข็มขัด
โลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
กางเกงสีดา� เนือ้ เรียบ มีจบี ด้านหน้าด้านละ 2 จีบ
มีหูที่ขอบกว้าง 1 เซนติเมตร จ�านวน 6-7 หู
มีกระเป๋าข้างละ 1 ใบ ไม่มีกระเป๋าหลัง ยาว
เหนือกึ่งกลางเข่าไม่เกิน 5 เซนติเมตร เวลา
สวมให้ความกว้างของปลายขา ห่าง 8-10
เซนติเมตร
ถุ ง เท้ า สี ข าวเกลี้ ย งลอนเล็ ก ไม่ มี ล วดลาย
ไม่บางเกินไป และไม่ใช่ชนิดลูกฟูก วัดจากพื้น
สูง 8-9 นิ้ว
รองเท้าผ้าใบสีดา� ชนิดผูกเชือก หุม้ ส้น ขอบสีดา�
ไม่มีลวดลาย

ห้�มสวมเครื่องประดับตกแต่งร่�งก�ย
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เครื่องแต่งก�ยนักเรียนหญิง ม.ต้น
ทรงผมนักเรียนให้ตดั สัน้ เสมอต้นคอ ถ้าไว้ยาว
ให้รวบมัดให้เรียบร้อย วัดจากปกเสื้อไม่ไว้
ผมม้ า (ไม่ ถั ก เปี ย ทุ ก รู ป แบบ) ไม่ ใ ส่ น�้ า มั น
หรือเจลหรือย้อมสีผม ความยาวผมเสมอกัน
เสือ้ ผ้าขาวเนียนเนือ้ เรียบ ไม่บาง ไม่มลี วดลาย
แบบคอปกกะลาสี เสือ้ ปกด้านหลัง กว้าง 10-12
เซนติเมตร แขนเสื้อจีบปลายด้านละ 3 จีบ
ไม่พ องมากเกินไป ตั วเสื้ อ ไม่ คับ หรื อ ใหญ่
เกินไป แขนเสื้อยาวเหนือศอก ประมาณ 5
เซนติเมตร
ปักเครือ่ งหมายบอกระดับเป็นรูปดาว อักษรย่อ
ป.ก. ปัก ชือ่ -สกุล ขนาด 0.8 เซนติเมตร (ตัวทึบ)
ด้วยไหมสีน�้าเงิน
โบว์ (คอซอง) ต้องเป็นสีเดียวกับกระโปรง ขนาด
ของโบว์พอเหมาะ ไม่ใหญ่ หรือเล็กเกินไป
เล็บตัดสั้นไม่ทาเล็บ
กระโปรงผ้าสีนา�้ เงิน หรือกรมท่า เนือ้ เกลีย้ ง ไม่มี
ลวดลาย จีบด้านหน้าข้างละ 3 จีบ โดยจีบออก
ตรงกลาง 8-10 เซนติเมตร เกล็ดยาว 6-10
เซนติเมตร ปลายกระโปรงบานพอเหมาะยาว
คลุมเข่า
ถุงเท้าสีขาวไม่บาง ไม่เป็นแบบลูกฟูกพับเหนือ
ข้อเท้า 5 เซนติเมตร
รองเท้ า นั ก เรี ย นหุ ้ ม ส้ น ด� า ส้ น สู ง ไม่ เ กิ น 3
เซนติเมตร มีสายรัดหลังเท้า
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เครื่องแต่งก�ยนักเรียนช�ย ม.ปล�ย
ผมทรงนั ก เรี ย น ด้ า นหน้ า ยาวไม่ เ กิ น
4 เซนติเมตร ไว้รองทรงสูง (ทรงอเมริกัน)
ไม่ใส่น�้ามัน หรือเจล ห้ามท�าสีผม ไม่ไว้หนวด
ไม่ไว้เครา
คอปกแบบเชิ้ต เสื้อสีขาว เนื้อผ้าเรียบ ไม่มี
ลวดลาย ไม่บางหรือหนาเกินไป ไม่รดั รูป หรือ
ตัวใหญ่ ผ่าข้างหน้า มีสาบกว้าง 4 เซนติเมตร
มีกระเป๋า 1 ใบที่หน้าอกซ้าย ริมเสื้อไม่น�ามา
ปักทับเข็มขัด ชายเสื้อไว้ในกางเกงตลอดเวลา
ปักสัญลักษณ์ของโรงเรียน ปักอักษรย่อ ป.ก.
ด้วยไหมสีน�้าเงิน
ปักสัญลักษณ์ รูปดาวสีน�้าเงิน แสดงระดับชั้น
ขนาด 0.8 เซนติเมตร
ปัก ชื่อ-สกุล ขนาด 0.8 เซนติเมตร (ตัวทึบ)
ไหมสีน�้าเงิน
เข็ ม ขั ด หนั ง สี ด� า กว้ า ง 4 เซนติ เ มตร ไม่ มี
ลวดลาย ชนิดหัวกลัด หัวเข็มขัดเป็นโลหะ
สีเงิน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
กางเกงสี ด� า เนื้ อ เรี ย บ ที่ ข อบติ ด หู ก ว้ า ง 1
เซนติ เ มตร จ� า นวน 8-7 หู มี จี บ ด้ า นหน้ า
ด้านละ 2 จีบ มีกระเป๋าด้านขว้าง ข้างละ
1 ใบ ไม่มีกระเป๋าหลัง ขาสั้นเพียงเหนือเข่า
5 เซนติ เ มตร เวลาสวมให้ ค วามกว้ า งของ
ปลายขาห่าง 10 เซนติเมตร
ถุ ง เท้ า สี ข าวเกลี้ ย งลอนเล็ ก ไม่ มี ล วดลาย
ไม่บาง และไม่ใช้ชนิดลูกฟูก วัดจากพื้นสูง
8-6 นิ้ว
รองเท้าผ้าใบสีดา� ไม่มีลวดลาย ชนิดผูกเชือก
หุ้มส้นขอบสีด�า
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เครื่องแต่งก�ยนักเรียนหญิง ม.ปล�ย
ทรงผมนักเรียนให้ตดั สัน้ เสมอต้นคอ ถ้าไว้ยาว
ให้รวบมัดให้เรียบร้อย วัดจากปกเสื้อ ไม่ไว้
ผมม้ า (ไม่ ถั ก เปี ย ทุ ก รู ป แบบ) ไม่ ใ ส่ น�้ า มั น
หรือเจล หรือย้อมสีผม ความยาวผมเสมอกัน
ปักสัญลักษณ์ของโรงเรียน ปักอักษรย่อ ป.ก.
ด้วยไหมสีน�้าเงิน
ปักสัญลักษณ์รูปดาวสีน�้าเงิน แสดงระดับชั้น
ขนาด 0.8 เซนติเมตร
ปั ก ชื่ อ สกุ ล ขนาด 0.8 เซนติ เ มตร ตั ว ทึ บ
ด้วยไหมสีน�้าเงิน
เสื้อคอเชิ้ตผ่าอก สาบตลบเข้าข้างในกว้าง
4 เซนติ เ มตร แขนเสื้ อ ยาวเหนื อ ศอก
ประมาณ 4 เซนติ เ มตร ปลายแขนจี บ
เล็กน้อย ตัดเสื้อพอดีตัว สอดชายเสื้อไว้ใน
กระโปรง ริมเสื้อไม่น�ามาปิดทับเข็มขัด
หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้หนังสีด�ากว้าง
3-4 เซนติเมตร
กระโปรงยาวคลุมเข่าหรือกึง่ กลางหัวเข่าลงมา
ประมาณ 5 เซนติเมตร สีกรมท่าผ้าเกลีย้ ง ไม่มี
ลวดลาย ตรงกลางกว้างพอประมาณ ตีเกล็ด
ยาว 8-12 เซนติเมตร มีจีบพับออกข้างละ
3 จีบ
ถุงเท้าสีขาวเกลีย้ ง ไม่มลี วดลาย พับปลายตลบ
ลงมากว้าง 4-8 เซนติเมตร
รองเท้าหุ้มส้นนักเรียนสีด�าหัวมน มีสายรัด
หลังเท้า ส้นสูงไม่เกิน 3 เซนติเมตร

ห้�มสวมเครื่องประดับตกแต่งร่�งก�ย
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด
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ทรงผมนักเรียนชาย - หญิง
ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

ชาย นักเรียนชายให้ไว้ผมสั้นเกรียน หรือรองทรงสูงเท่านั้น
หญิง นักเรียนหญิงให้ไว้ผมสั้นหรือยาประบาเท่านั้น แล้วรวบผมมัดด้วยหนังยางสีด�า และ
โบว์สีด�า ให้เรียบร้อย (ไม่ถักผมเปียทุกรูปแบบ) และห้ามใช้โบว์ส�าเร็จรูป
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คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

เครื่องแบบชุดพลศึกษ�

ม.ต้น ชาย-หญิง

ม.ปลาย ชาย-หญิง

ปักชื่อ-สกุล ที่อกเสื้อด้านขวา (ตรงข้ามกับกระเป๋าเสื้อ) ด้วยไหมสีขาว
ปักรูปดาวแสดงระดับชั้น ขนาด 0.8 เซนติเมตร ที่ปกเสื้อด้านซ้าย ด้วยไหมสีขาว โดย
* ม.4 ปัก
* ม.5 ปัก
* ม.6 ปัก
รูปแบบการปักดาวแสดงระดับชั้น ปักด้วยไหมสีขาว เท่านั้น
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด
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เครื่องแบบก�รแต่งก�ย
ชุดลูกเสือ-เนตรน�รี-ยุวก�ช�ด

ลูกเสือ

104

เนตรนารี

ยุวกาชาด

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

ก�รปักเครื่องแบบนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น

อกเสื้อด้านขวา ปักตัวอักษร ป.ก. และ สัญลักษณ์ดาวตามระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3

โดยปักเรียงตามต�าแหน่ง ดังนี้
อกเสื้อด้านซ้าย ปัก ชื่อ-สกุล

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด
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ก�รปักเครื่องแบบนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

อกเสื้อด้านขวา - ปักตัวอักษร ป.ก. และสัญลักษณ์โรงเรียนปากเกร็ด
อกเสื้อด้านซ้าย - ปัก ชื่อ-สกุล
ปกเสื้อด้านซ้าย - ปักรูปดาวแสดงระดับชั้น ขนาด 0.8 เซนติเมตร ด้วยไหมสีน�้าเงิน โดย
ม.4 ปัก
ม.5 ปัก
ม.6 ปัก
รูปแบบการปักดาวแสดงระดับชั้น ปักด้วยไหมสีน�้าเงิน เท่านั้น
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คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

ระเบียบโรงเรียนปากเกร็ด
ว่�ด้วยระเบียบก�รตัดคะแนนคว�มประพฤติของนักเรียน พ.ศ. 2562
เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการด้ า นความประพฤติ ข องนั ก เรี ย นให้ เ ป็ น ผู ้ มี ค วาม
ประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี มีคุณค่าทางสังคม
และประเทศชาติ ระเบียบโรงเรียนปากเกร็ดว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนปากเกร็ด จึงได้จัดวางระเบียบว่าด้วยการ
ตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช 2562”
ข้อ 2 ระเบียบข้อบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน”
หมายถึง รองผู้อ�านวยการที่ท�าหน้าที่บริหารกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน
“ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน”
หมายถึง ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการที่ท�าหน้าที่ช่วยรองผู้อ�านวยการบริหารงาน
กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน
“หัวหน้าระดับชั้น”
หมายถึง ครูที่ท�าหน้าที่ระดับชั้นเรียน
“ครูที่ปรึกษา”
หมายถึง ครูที่ท�าหน้าที่ควบคุม ดูแลความประพฤติของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน
“นักเรียน”
หมายถึง นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ดทุกคนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
“ผู้ปกครอง”
หมายถึง บิดา-มารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อ�านาจปกครอง และ
หมายรวมถึงบุคคลที่นักเรียนอยู่ด้วยเป็นประจ�าหรือนักเรียนอยู่รับใช้การงาน
“คณะกรรมการกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน”
หมายถึง คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด
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ข้อ 4 อ�านาจสั่งตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน
(1) ครูที่ปรึกษาในสถานศึกษา มีอ�านาจสั่งตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน
แต่ละคน ตามทีก่ า� หนดความผิดในรายการตัดคะแนนและให้สะสมได้ ไม่เกิน
50 คะแนน
ในกรณีที่ท�าความผิดในรายการตัดคะแนนตั้งแต่ 5 คะแนนขึ้นไป ให้ครูที่ปรึกษา
รายงานเพื่อได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าระดับชั้นของนักเรียน และรองผู้อ�านวยการกลุ่ม
การบริหารกิจการนักเรียนตามล�าดับ
(2) หัวหน้าระดับชัน้ และรองผูอ้ า� นวยการกลุม่ การบริหารกิจการนักเรียนมีอา� นาจ
สั่งตัดสินคะแนนความประพฤตินักเรียนโดยรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้อ�านวยการโรงเรียนปากเกร็ด
(3) นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติคนละ 100 คะแนน
(4) นักเรียนที่ประพฤติหรือกระท�าความผิดที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ในระเบียบ
โรงเรียนปากเกร็ดว่าด้วยแนวการปฏิบัติของนักเรียน พุทธศักราช 2551
ให้นับเป็นความผิดต่อเนื่องตลอดช่วงนั้น
ข้อ 5 การลงโทษด้วยการตัดคะแนนความประพฤติแก่นักเรียน ให้ผู้ลงโทษบันทึก
เป็นหลักฐานแล้วแจ้งให้นักเรียนผู้ปกครองทราบทุกครั้ง
ข้อ 6 ให้ผู้อ�านวยการโรงเรียนปากเกร็ดเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และ
ให้มีอ�านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นางสาววิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนปากเกร็ด
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คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

ม�ตรก�รตัดคะแนนคว�มประพฤติของนักเรียน
ด้วยโรงเรียนปากเกร็ด ได้ปรับปรุงว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน โดยได้แบ่งกลุ่มความผิดออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มพฤติกรรมที่ 1 ตัดคะแนน 3 คะแนน
1.1 มาไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ
1.2 หนีการเข้าแถวเคารพธงชาติ
1.3 ขาดเรียนเกิน 3 วัน โดยไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนรับทราบ
1.4 หลีกเลี่ยงการไม่มารายงานตัวเมื่อกระท�าความผิด
1.5 ผู้ปกครองไม่มาพบตามค�าเชิญของโรงเรียนเมื่อรับทราบ
1.6 หนีชั่วโมงเรียนบางชั่วโมง/โฮมรูม/การเข้าประชุม
1.7 ได้รับแจ้งจากครูประจ�าชั้น/ครูที่ปรึกษา/ว่าไม่ตั้งใจเรียน
1.8 มั่วสุม หรือ ก่อความเดือดร้อนร�าคาญให้กับบุคคลอื่น
1.9 ไม่น�าสมุดหนังสือแบบเรียนกลับบ้าน
1.10 น�าเครื่องเล่นเกมส์/ของเล่นที่เห็นว่าเป็นอันตรายมาโรงเรียน
1.11 แต่งกายผิดระเบียบของทางโรงเรียน เช่น ถุงเท้าผิดระเบียบ ใส่เครื่องประดับ
นั ก เรี ย นหญิ ง ไม่ ส วมใส่ เ สื้ อ บั ง ทรง ทรงผมผิ ด ระเบี ย บ โบว์ ผิ ด ระเบี ย บ
คอนแทคเลนส์ที่มีลวดลาย
1.12 รับ ซื้อ ขาย สิ่งของบริเวณที่โรงเรียนไม่อนุญาต
1.13 ใช้โทรศัพท์ในเวลาเรียน
1.14 ใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
1.15 ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามประกาศของทางโรงเรียน เช่น การใช้ลิฟท์ครู
1.16 ก่อความสกปรก/ไม่ทิ้งขยะในที่รองรับที่โรงเรียนจัดไว้ให้/ไม่เก็บภาชนะ
ใส่อาหาร/น�าอาหารหรือน�้าที่ไม่ใช่น�้าเปล่าขึ้นบนอาคารเรียน/ใส่รองเท้า
ในห้องเรียนที่ไม่อนุญาตให้ใส่เข้าไป/ขีดเขียนโต๊ะ เก้าอี้ ฝาผนัง
1.17 น�าเครื่องแบบที่ไม่ใช่ของตนเองมาสวมใส่
2. กลุ่มพฤติกรรมที่ 2 ตัดคะแนน 5 คะแนน
2.1 หนีโรงเรียน/มาโรงเรียนแต่ไม่เข้าเรียน
2.2 แสดงกิริยาวาจาไม่เหมาะสมทั้งในและนอกโรงเรียน
2.3 ไม่แจ้งเอกสารทุกประเภทของโรงเรียนให้ผปู้ กครองทราบ/ให้ขอ้ มูลเท็จกับทาง
โรงเรียน
2.4 ออกนอกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
2.5 น�ารถยนต์/จักรยานยนต์เข้ามาในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด
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3.

4.

5.

6.
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2.6 มีสื่อลามกอนาจาร
2.7 แต่งเครื่องแบบนักเรียนไม่ถูกต้องกับเพศของตนเอง
กลุ่มพฤติกรรมที่ 3 ตัดคะแนน 10 คะแนน
3.1 สูบบุหรี่/มีไว้ในครอบครอง/จ�าหน่าย จ่าย แจก
3.2 เล่นการพนันทุกชนิด
3.3 เล่นลิฟท์ก่อให้เกิดปัญหาหรือความเสียหาย/ท�าให้เกิดความเสียหายแก่
ทรัพย์สินราชการ
3.4 กลั่ น แกล้ ง รั ง แก บี บ บั ง คั บ ขู ่ เ ข็ ญ หรื อ กระท� า อื่ น ใดทั้ ง โดยวาจาหรื อ
กระท�าการอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
กลุ่มพฤติกรรมที่ 4 ตัดคะแนน 15 คะแนน
4.1 ทะเลาะวิวาท/ท�าร้ายร่างกาย
4.2 พกพาอาวุธทั้งในและนอกโรงเรียน
4.3 ยุยงให้เกิดความแตกแยก แตกความสามัคคีในหมู่คณะ
4.4 ทุจริตในการสอบ
4.5 มี/ใช้วัตถุระเบิด เช่น ประทัด
4.6 เข้าไปในสถานที่ต้องห้ามตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เช่น ร้านเกมส์
4.7 สูบบุหรี่/มีไว้ในครอบครอง/จ�าหน่าย จ่าย แจก ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ขึ้นไป
4.8 ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทั้งภายในและนอกโรงเรียน
4.9 เล่นการพนันทุกชนิด ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ขึ้นไป
4.10 กลั่นแกล้ง ท�าลายทรัพย์สินของผู้อื่นให้เกิดความเสียหาย
4.11 ลักขโมย/ขู่กรรโชกทรัพย์ของผู้อื่นที่มิใช่ของตนเอง
4.12 มีพฤติกรรมส่อไปในทางชู้สาวทั้งในและนอกโรงเรียน
4.13 แสดงกิริยาก้าวร้าวต่อครูและบุคลากรของโรงเรียน
กลุ่มพฤติกรรมที่ 5 ตัดคะแนน 30 คะแนน
5.1 พกพาอาวุธทั้งภายในและนอกโรงเรียน ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ขึ้นไป
5.2 มี/ใช้วัตถุระเบิด เช่น ประทัด ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ขึ้นไป
5.3 มี/เสพ/จ�าหน่าย จ่าย แจกสารเสพติดผิดกฎหมายทุกประเภท
5.4 ใช้อาวุธท�าร้ายร่างกายผู้อื่น
กลุ่มความผิดอื่นๆ
6.1 ความผิดที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับของโรงเรียนให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนหรือผู้บริหาร
สถานศึกษา
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รลงโทษ
1. ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนน ครบ 10 คะแนน ต้องเชิญผู้ปกครองของนักเรียนรับทราบและ
บ�าเพ็ญประโยชน์
2. ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนน ครบ 30 คะแนน ต้องเชิญผู้ปกครองของนักเรียนมารับทราบ
และท�าทัณฑ์บนกับทางโรงเรียน
3. ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนน ครบ 50 คะแนน ต้องเชิญผู้ปกครองของนักเรียนมารับทราบ
และควรสั่งพักการเรียนครั้งที่ 1 (เข้าค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรม โดยผู้ปกครองยินดี
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ)
4. ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนน ครบ 70 คะแนน ต้องเชิญผู้ปกครองของนักเรียนมารับทราบ
และเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา
5. ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนน ครบ 80-100 คะแนน ภายใน 1 ปีการศึกษา ควรหาสถานที่ใหม่
ให้นักเรียน
6. การพิจารณาการลงโทษของคณะกรรมการกลุม่ การบริหารกิจการนักเรียนให้ถอื เป็นทีส่ นิ้ สุด
7. จ�าหน่าย, เสพย์ และ/หรือ มีสารเสพติดไว้ในครอบครอง โรงเรียนปรับเป็นเงิน 5,000 บาท
(ห้าพันบาทถ้วน) หรือเสียค่าปรับทีส่ ถานีตา� รวจท้องทีแ่ ล้วน�าใบเสร็จมาให้ไว้กบั ทางโรงเรียน
เพื่อเป็นหลักฐาน ในกรณีที่จ่ายค่าปรับที่โรงเรียน หากนักเรียนไม่มีพฤติกรรมซ�้าซากอีก
ทางโรงเรียนจะคืนเงินให้ในวันที่จบการศึกษาจากโรงเรียนปากเกร็ด แต่หากท�าพฤติกรรม
เช่นเดิมอีก ทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด
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การลดหย่อนโทษ
เมื่อนักเรียนคนใดเคยถูกตัดคะแนนความประพฤติแล้ว แต่ได้แก้ไขปรับปรุงด้านความ
ประพฤติของตนดีขนึ้ จนเป็นทีป่ ระจักษ์แก่ครู และชุมชน ทางโรงเรียนจะลดหย่อนโทษให้นกั เรียน
คนนั้น โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. การลดหย่อนโทษที่ได้เคยกระท�าความผิดไม่ร้ายแรง ในระยะเวลา 6 เดือน หาก
นั ก เรี ย นไม่ ก ระท� า ผิ ด ในลั ก ษณะเดิ ม อี ก ให้ ล ดหย่ อ นโทษโดยการลดคะแนน
ความประพฤติท่ีถูกตัดเฉพาะเรื่องนั้นๆ ลดลงครึ่งหนึ่งของคะแนนความผิดเรื่อง
นั้นๆ ถ้าภายใน 12 เดือน (อีก 6 เดือน ต่อมาหลังจากลดหย่อนโทษไปแล้ว)
หากนักเรียนไม่กระท�าความผิดในลักษณะเดิมอีกให้ลดหย่อนโทษการลดคะแนน
ความประพฤติที่เหลืออีกจากการลดครั้งแรกของเรื่องนั้นๆ จนหมด
2. การลดหย่อนโทษที่ได้เคยกระท�าความผิดร้ายแรง ภายในระยะเวลา 12 เดือน หาก
นักเรียนไม่กระท�าความผิดในลักษณะเดิมอีก ให้ลดหย่อนโทษโดยการลดคะแนน
ความประพฤติที่ถูกตัดเฉพาะเรื่องนั้นๆ ลดครึ่งหนึ่งของคะแนนความผิดเรื่องนั้นๆ
ถ้าภายใน 24 เดือน (อีก 12 เดือน ต่อมาหลังจากลดหย่อนโทษไปแล้ว) หาก
นั ก เรี ย นไม่ ก ระท� า ความผิ ด ในลั ก ษณะเดิ ม อี ก ให้ ล ดหย่ อ นโทษการลดคะแนน
ความประพฤติที่เหลือจากการลดครั้งแรกของเรื่องนั้นๆ จนหมด
3. ให้นักเรียนเป็นผู้ยื่นค�าร้องขอลดหย่อนโทษ โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นผู้รับรองเสนอ
กรรมการกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน หัวหน้าระดับ เพื่อเสนอตามขั้นตอนต่อไป
กรณีเป็นการลดหย่อนโทษคณะกรรมการกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน เป็นคณะ
กรรมการพิจารณา
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บันได ทางเดิน

ห้องนำ้� ห้องนำ้� ลิฟท์

ชึ้น 1

ชึ้น 2

ห้องสำ�นักง�น
กิจการนักเรียน

ห้องคณะกรรมก�ร
นักเรียน

ห้องเรียน

ห้องนำ้� ห้องนำ้� ลิฟท์

หลังเวที

บันได

ห้องนำ้� ห้องนำ้� ลิฟท์

ชึ้น 4

ชึ้น 3

บันได

ห้องนำ้� ห้องนำ้� ลิฟท์

ชึ้น 5

ลานว่าง

ลานว่าง

ธน�ค�ร

อ�ก�ศ

ห้อง
บันได ปกครอง

ลานว่าง

721

726

ห้อง 100 ปี

742
Lab เคมี

741
Lab เคมี

722

725

743
เก็บสาร

ห้องประชุมใหญ่

เก็บ เก็บ
ของ ของ

766

ศิษย์
เก่า

745
Lab ฟิสิกส์

755
Lab ชีววิทย�

เก็บ
ของ

765

774

ห้องสมุด

723

724

เก็บ
ของ

744
Lab ชีววิทย�

754
Lab ห้องพิเศษ

764

763
ห้องพักครู
753
เก็บของ

773

ว่าง

752
ห้องพักครูวิทย์

762

772

751
ห้องสมุดวิทย์

761

บันได

ห้องนำ้� ห้องนำ้� ลิฟท์

ชึ้น 6

771

บันได

ห้องนำ้� ห้องนำ้� ลิฟท์

ชึ้น 7

ห้อง Eric

บันได

บันได

บันได

บันได

ลิฟท์

ลิฟท์

ลิฟท์

ลิฟท์

ลิฟท์

ลิฟท์

ลิฟท์

ลานว่าง

บันได

อ�ก�ศ

บันได

ลานว่าง

ทางเดิน บันได

747
Lab ฟิสิกส์

757

768

776

ห้องพักครูต่�งประเทศ

ศูนย์ภ�ษ�ไทย

746
เก็บของ

756

767

775

บันได

ร้�นค้�
สวัสดิการ บันได

1201
Lab Eng บันได

1301
ห้องพักครู บันได
ภาษาไทย

1401
พิมพ์ดีด
ไทย

ผังห้องเรียน ม.1-ม.6
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2409
ห้องพักครู
สังคม
2309
ห้องพักครู
คณิต
2404

2403
2302

2402
2301

2401

บันได

บันได

บันได

ห้องนำ้�

ห้องนำ้�

ห้องนำ้�

2405 ห้องนำ้� บันได
2303
2201

2407-2406
ห้องจริยธรรม
2304
2202

2408
2308 2307 2306
ห้องสมุด MCL
1 MCL 2 2305 ห้องนำ้� บันได
คณิต
2203

ห้อง
บันได ถ่ายทอดสด

2204

ห้องคอม
ห้องโสตฯ

ห้องนำ้� บันได

ห้องคอม
บันได

1408

1409

1410

1411

1412
1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312
1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

บันได

331
ห้องสืบค้นข้อมูล บันได
ท�งก�รศึกษ�
221
ห้องเกียรติประวัติ บันได
โรงเรียน
ห้องสารานุกรม

สน�มหน้�อ�ค�รเรียน

ห้อง
คอม

1407

ห้อง ห้อง ทางเดิน
เกษตร สวนฯ ทะลุตึก ห้องเรียนสีเขียว ร้�นนำ้�

1406

332

323

333

ห้อง
ห้อง
ธุรการ การเงิน

334

335
322

ห้อง
แผน

ห้อง
พัสดุ

บันได

สำ�นัก
ผู้อำ�นวยก�ร

ห้องพิพิธภัณฑ์

ห้องวิชาการ

บันได

ห้องเก่ง ห้องรอง บันได
สร้างได้ วิชาการ

ห้อง ห้อง
ประชุม บริการ
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โรงอาหาร
ห้อง ห้องนำ้� ห้อง
คหกรรม หญิง อาหาร

1405

1402 1403
พิมพ์ดีด ห้องสมุด 1404
อังกฤษ พาณิช
1303
1302 ห้องสมุด 1304
ภาษาไทย
1202 1203
องพัก 1204
ศูนย์จีน ห้ครู
จีน

แผนผังที่ตั้งโรงเรียนป�กเกร็ด
9

10
8

4

5
6
2

1

7
12
3

11

1)
3)
5)
7)

อาคาร 1
อาคาร 3
อาคารเอนกประสงค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
- อุทยานการเรียนรู้ลพชัย-ปทุมมาศ แก่นรัตนะ
9) อาคารเรียนกึ่งถาวร
11) เรือนประชาสัมพันธ์

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด

2)
4)
6)
8)

อาคาร 2
อาคาร 4
อาคารศูนย์กีฬา
อาคาร 8

10) สระว่ายน�้า
12) ลู่วิ่ง และสนามฟุตบอล
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ภ�คผนวก

คำ�สั่งโรงเรียนป�กเกร็ด
ที่ ๓๐๕/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมก�รจัดทำ�คู่มือนักเรียน ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๒
ด้วยโรงเรียนปากเกร็ดได้จัดท�าคู่มือนักเรียน ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้การด�าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชัดเจน ถูกต้อง และด�าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด�าเนินการจัดท�าคู่มือนักเรียน ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอ�านวยการ
๑.๑ นางสาววิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายธีรพล
จ�านงนิจ
กรรมการ
๑.๓ นายภิรมย์
ชุ่มชาติ
กรรมการ
๑.๔ นางสาวดาราณีย์ โกพลรัตน์
กรรมการ
๑.๕ นายวิชัย
นาคสิงห์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ให้ค�าปรึกษา ก�าหนดนโยบายการจัดท�าคู่มือนักเรียน
๒. คณะกรรมการด�าเนินงาน
๒.๑ นายวิชัย
นาคสิงห์
ประธานกรรมการ
๒.๒ นางเฉลิมศรี
จักษุพา
กรรมการ
๒.๓ นางเถาวัลย์
โกเม
กรรมการ
๒.๔ นางชื่นจิต
โฉมอุดม
กรรมการ
๒.๕ นางสาววนิดา
อยู่ยืน
กรรมการ
๒.๖ นางสาวขวัญเรือน ทองประดิษฐ์
กรรมการ
๒.๗ นางสมอุรา
ทองรุ่งโรจน์
กรรมการ
๒.๘ นายดิฐธิเดช
แจ้งคต
กรรมการ
๒.๙ นายสุชิน
สุขเกษม
กรรมการ
๒.๑๐ นางจตุพร
ปุกิจ
กรรมการ
๒.๑๑ นางสาวลัญจกร ศรีทองมาศ
กรรมการ
๒.๑๒ นายพีรภัทร
ฉัตรสุวรรณ
กรรมการ
๒.๑๓ นางสาวอาทิตยา เฟื่องส�ารวจ
กรรมการ
๒.๑๔ ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมพล แหวนทอง
กรรมการ
๒.๑๕ นางสาวอัญชลี
พสกบุตร
กรรมการ
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนปากเกร็ด
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๒.๑๖ นายพสิษฐ์
เชื้อฉิม
กรรมการ
๒.๑๗ นายอาภากร
โพธิ์สุข
กรรมการ
๒.๑๘ นางสาวสุดารัตน์ ฤทธิ์นุช
กรรมการ
๒.๑๙ นายสุชากรณ์
พวงทอง
กรรมการ
๒.๒๐ นางสาวฐิติรัตน์
เกียรติสกุลขจร
กรรมการ
๒.๒๑ นางมาลัย
สังวาลย์วงศ์
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒๒ นายวสันต์
ศักดาศักดิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๒๓ นางอุทัยวรรณ
โพธิ์ศรี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ รวบรวมข้อมูลและด�าเนินการจัดท�าหนังสือคู่มือนักเรียนให้แล้วเสร็จเป็นรูปเล่ม เพื่อให้
นักเรียนและผู้ปกครองได้ประโยชน์จากคู่มือนักเรียนทันเวลาที่ก�าหนด
ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และเสียสละเพื่อให้บังเกิดผลดีต่อนักเรียน
และราชการต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาววิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนปากเกร็ด
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เพลงมาร์ชปฏิญญาปากเกร็ด
เนื้อร้อง ท�านอง อ.สง่า มุขมณี
ขับร้อง อ.เฉลิม สายสร้าง
อ.อ�านาจ ภมะราภา
อ.กมลลักษณ์ เทพนรรัตน์

ปากเกร็ดหนึ่งในสถาบันศึกษา มั่นในจรรยาสามัคคีเป็นใหญ่
รักเรียนรักยิ่งเหนือสิ่งอื่นใด มีน�้าใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูล
ปากเกร็ดรุ่งเรืองสมค�าเล่าลือ สัจจะยึดถือศีลธรรมค�้าจุน
รักดีเรียนเด่นใจเกื้อการุนย์ เพิ่มพูนด้วยมีระเบียบวินัย
เลือดด�าแดงของเราแรงจัด ยึดเอาความสัตย์ไว้เป็นเช่นหลักชัย
กตัญญูรู้คุณยิ่งใหญ่ คือหัวใจปากเกร็ดแหล่งการศึกษา
ปากเกร็ดแกร่งกล้าเหมือนดังเหล็กไหล ชาติศาสน์กษัตรยิ์ไทย รักดั่งชีวา
เทิดครูแม่พ่อผู้ก่อกายมา นี่คือปฏิญญาของปากเกร็ดเรา
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เพลงมาร์ชดำาแดง
บทประพันธ์ อ.เฉลิม สายสร้าง
เรียบเรียงเสียงประสาน พ.ต.ท.ทีฆา โพธิเวส
อ.จรัส วงค์ชนะ

ธงด�าแดงสะบัดโบกพริ้วปลิวนภา สวยเป็นสง่าเมื่อเวลาถูกลมพัดไกว
ปากเกร็ดชื่อนี้ใครย่อมรู้ดีแสนเกรียงไกร และมีน�้าใจต่างก็รักสามัคคี
เวลาเรียนเราก็เพียรในวิชา หาความก้าวหน้าให้สดใสจิตใจเสรี
ช่วยกันคิดและท�าล้วนความดี เปี่ยมล้นซึ่งไมตรีดั่งน้องพี่ร่วมมารดาเดียวกัน
เด่นเป็นศักดิ์ศรีนนทบุรีแห่งนี้สถาบันดั่งสวรรค์วิมานตระการตรึงตรา
ปากเกร็ดก้องฟ้าใจแสนงาม ครูนักเรียนกระเดื่องนามงามวิไล
เชิญร่วมพลังให้ปากเกร็ดเราสถาวร ชื่อเสียงลือกระฉ่อนทั่วฟากฟ้าแผ่นดินแสนไกล
เกียรติและนามแห่งเราเขาแซ่ซอ้ งแสนภูมใิ จ ทัว่ ฟ้าทัว่ แดนไทยต่างอวยชัย ไชโย ไชโย
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