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ค าน า 
 

คู่มือประชุมผู้ปกครองนักเรียนและปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร  ภาคเรียนท่ี 1  
ประจ าปีการศึกษา 2564  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครอง  ได้ทราบถึง
แนวทางด าเนินงานของโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร เกี่ยวกับการจัดการศึกษารวมทั้งระเบียบและข้อปฎิบัติต่างๆ  
เพื่อการปฏิบัติตนในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และความประพฤติในด้านต่างๆ ตามกฎกติกา มารยาทใน
ระหว่างการศึกษา  

ทางโรงเรียนหวังว่าคู่มือเล่มนี้ จะอ านวยประโยชน์แก่นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจ
กระบวนการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี  หากมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมอื่นๆ สามารถขอ
ค าปรึกษาจากครูท่ีปรึกษาหรือคณะครูทุกท่านของโรงเรียนได้   

สุดท้ายนี้ทางโรงเรียนใคร่ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนตระหนักอยู่เสมอว่า การเรียนรู้จะประสบผลส าเร็จ 
ได้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ปกครอง ครู และนักเรียนเป็นส าคัญ  
 
 
 

โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร   
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ข้อมูลโรงเรียน 

ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร  ต้ังอยู่เลขท่ี  -   หมู่ท่ี  2  ถนนท่าวังผา – ศิลาเพชร   

ต าบลยม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55140  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   
เขต  37 เปิดสอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีเขตพื้นท่ีบริการ 2 ต าบล ได้แก่  
ต าบลยมและต าบลจอมพระ 

โทรศัพท์   054 – 705288   
โทรสาร     054 – 705255        
website : www.mw.ac.th    
 

ผู้บริหารโรงเรียน 
นายอนันตศักดิ์  ยศอาลัย  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

ประวัติและความเป็นมา 
เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 คณะกรรมการสภาต าบลยมได้ประชุมปรึกษาหารือและมีมติเห็นชอบ

จะจัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบลขึ้น โดยใช้ท่ีดินบริจาคของ นายจ านงค์  จันทร์สุข จ านวน 32 ไร่ 3 งาน 
93 ตารางวา  คณะกรรมการสภาต าบลจึงได้จัดท าบันทึกถึงโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เพี่อให้ช่วยด าเนินการ 
ในเรื่องนี้  ซึ่งทางโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมไม่ขัดข้องและเห็นชอบท่ีจะด าเนินการให้ 
         วันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2537 กรมสามัญศึกษาได้มีค าส่ังให้โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เปิดโรงเรียนสาขา 
ท่ีหมู่ 2 บ้านสบบ่ัว เพื่อท าการสอนก่อนระยะหนึง่ และรอจัดต้ังเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อไป 
        ปีการศึกษา 2537  โรงเรียนสาขาท่าวังผาพิทยาคม ได้เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ได้นักเรียนจ านวน 59 คน คณะครู – อาจารย์ ท่ีมาท าการสอนมาจากโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ส าหรับอาคาร
เรียนท่ีใช้ในการสอน สภาต าบลยมได้จัดสร้างอาคารเรียนช่ัวคราว 1 หลัง สร้างโดยใช้ไม้ไผ่สานและมุงด้วยหญ้าคา 
จ านวน 6 ห้องเรียน ยาว 42  เมตร กว้าง  9 เมตร 
        วันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2540 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนสาขาท่าวังผาพิทยาคม เปิดเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบล ช่ือ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา 
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายเฉลิม ทองอินต๊ะ เป็นผู้บริหารโรงเรียน 
 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ย้ายสังกัดจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาน่าน เขต 2 มาสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
 วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายอนันตศักดิ์  ยศอาลัย  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนจนถึง
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 

http://www.mw.ac.th/
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ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 1. อาคารเรียนและอาคารประกอบ  4  หลัง  ได้แก่ 

อาคารเรียนจ านวน   2   หลัง   
อาคารหอประชุม   1   หลัง   
โรงอาหาร  1   หลัง 
อาคารฝึกงาน  1   หลัง 

2. จ านวนห้องท้ังหมด  28  ห้อง  แบ่งเป็น 
2.1 จ านวนห้องเรียน   11   ห้องเรียน   ได้แก่ 

ช้ัน  ม.1 – ม.3         จ านวน  5  ห้องเรียน 
ช้ัน  ม.4 – ม.6         จ านวน  6  ห้องเรียน 

 2.2 ห้องท่ีจัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีท้ังหมด  16  ห้อง  ได้แก่   
  ห้องวิทยาศาสตร์       จ านวน  2  ห้อง 
  ห้องคอมพิวเตอร์       จ านวน  1  ห้อง 
  ห้องสมุด       จ านวน  1  ห้อง 
  ห้องแนะแนว       จ านวน  1  ห้อง 
  ห้องสืบค้น       จ านวน  1  ห้อง 
  ห้องคหกรรม       จ านวน  2  ห้อง 
  ห้องอุตสาหกรรม       จ านวน  1  ห้อง 
  ห้องดนตรีสากล       จ านวน  1  ห้อง 

ห้องพยาบาล       จ านวน  1  ห้อง 
ห้องสังคมศึกษา       จ านวน  1  ห้อง 
ห้องส านักงาน       จ านวน  1  ห้อง 
ห้องวิชาการ       จ านวน  1  ห้อง 
ห้องประชุมและสารสนเทศ    จ านวน  1  ห้อง 
ห้องเรียนเอนกประสงค์      จ านวน  1  ห้อง 

 3. ข้อมูลทรัพยากรท่ีจ าเป็น 
คอมพิวเตอร์     มีจ านวนท้ังหมด    จ านวน  29  เครื่อง 

          ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน  21  เครื่อง 
          ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้  จ านวน  15  เครื่อง 

         ใช้ในงานบริหาร    จ านวน   8   เครื่อง 
4. พื้นท่ีปฏิบัติกิจกรรม / นันทนาการ   ได้แก่   

สนามบาสเกตบอล FIBA    จ านวน  1  สนาม 
สนามกีฬามาตรฐาน  กกท. จ านวน  1  สนาม 
ลานกีฬาอเนกประสงค์  จ านวน  1  ลาน 
สนามหญ้าหน้าอาคารเรียน จ านวน  1  สนาม 
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สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอักษร  ม.ว.  เปล่งรัศมีโดยรอบ 
 

ความหมายของสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
ม.ว.  คือ  ช่ือโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 
รัศมี  คือ  แสงสว่างแห่งปัญญา 

อักษรย่อของโรงเรียน ม.ว. 

ปรัชญาโรงเรียน  บัณฑิตย่อมฝึกฝนตน   

ค ำขวัญ    รู้เรียน รู้งาน ชาญวิชา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน    โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศร่มรื่น 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน    มารยาทดี  มีจิตสาธารณะ น้อมน าคุณธรรม 
สีประจ าโรงเรียน   ฟ้า – ขาว 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 

1. วิสัยทัศน์โรงเรียน (Vision) 
คุณธรรมคู่วิชาการ สืบสานวัฒนธรรม น้อมน าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษ์ส่ิงแวดล้อม ใส่ใจ 

สุขภาพดี ชุมชนมีส่วนร่วม 

 2. พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดี 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความภูมิใจในวัฒนธรรม ความเป็นไทย ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและหลากหลายอย่างมีความสุข 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพท่ีดี รักษาส่ิงแวดล้อม และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

หลักด าเนินชีวิต 
5. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพด้านวิชาการ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
6. พัฒนาการบริหารจัดการ หลักสูตรสถานศึกษา สภาพแวดล้อม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
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 3. เป้าประสงค์ของโรงเรียน 
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2. นักเรียนมีความรู้และสมรรถนะท่ีส าคัญและมีความเป็นมาตรฐานสากล 
3. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพด้าน ศิลปะ ดนตรี  กีฬา  
4. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีทักษะในการแสวงหาความรู้และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
5. นักเรียนมีความส านึกในความเป็นไทย รู้รักษาส่ิงแวดล้อม 
6. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
7. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพด้วยเครื่องมือสอนคิด 
8. โรงเรียนมีการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและยึดหลักธรรมาภิบาล 
    และมีภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วม 

 9. โรงเรียนมีการจัดส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 10. นักเรียนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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บ้านยู้ 

บ้านนาเผือก 

บ้านใหม่ 

บ้านนาฝ่า 

บ้านถ่อน 

บ้านสลี 

บ้านป่าคา 

บ้านพร้าว 

บ้านเส้ียว 

บ้านก๋ง 

บ้านสบบั่ว 

บ้านลอมกลาง 

บ้านทุ่งฆ้อง 

บ้านเชียงยืน 

บ้านน้ าฮาว 

ไป น้ าตกศิลาเพชร 
อ าเภอปัว  

ไป อ าเภอสันติสุข 

โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร ต าบลยม 
อ าเภอท่าวังผา จังหวดัน่าน 

ไปอ าเภอเมอืงน่าน 

ไปอ าเภอปวั 

ไปอ าเภอสองแคว 

ตลาดอ าเภอท่าวังผา 
ที่ว่าการอ าเภอท่า

วังผา 

N 

สถานที่ตั้งโรงเรียนเมอืงยมวทิยาคาร 
 

วัดศิลามงคล  
(วัดบ้านท่าวังผา) 

แผนผังโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 
อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  

N  

จัดท ำโดย นำยด ำ  ริห์    จิณะ  อำจำรย์ ๑ ระดับ ๕  

1.  
   สนำมฟุตบอล  2.  
   อำคำรเรียน216 ล/41 (หลังคำทรงไทย)  

3.  
   อำคำรเรียนแบบกึ่งถำวร  4.  
   สนำมบำสเกตบอล  5.  
   บ้ำน ผู้บริหำรแบบ 207  

6.  
   บ้ำนพักครู แบบ 203  

7.  
   บ้ำนพักภำรโรง/32  

8.  
   ห้องน  ำ  9.  
   โรงอำหำร  10.  
   อำคำรช่ัวครำว 1  

11.  
   อำคำรช่ัวครำว 2  

12.  
   สระน  ำ  13.  
   บ่อน  ำตื น  14.  
   ถังเก็บน  ำ  15.  
   โรงเก็บรถ  16.  
   ถังน  ำเย็นส ำหรับดื่ม  

1  

2  

3  

4  

4  
5  6  6  

7  

8  8  

9  

10  

11  

12  

8  

13  
13  

13  

14  

14  

15  

15  

16  

หมู่บ้านสบ  บ่ัว  

หมู่บ้านก๋ง  

1

7 

17. อำคำรโรงอำหำรหอประชุม
100/27  
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 
 
 
 

 
 
 
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน

วิชาการ 
(นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์) 

ห้วหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(นายด าริห์  จิณะ) 

หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

(นายเจริญเกียรติ ใบยา) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 

(นางชนกนันท์ ค าจิตร) 
1.งานส านักงานอ านวยการ
วิชาการ 
2. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
3. งานพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 
4. งานวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน 
5. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
6. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
7. พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
8. งานนิเทศการศึกษา 
9. งานแนะแนวการศึกษา 
10. งานพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
11. งานส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการแก่ชุมชน 
12. ประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่นและสถาบันทาง
การศึกษา 
13. ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 
14. ทะเบียนนักเรียน 
15. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
16. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

1. การด าเนินงานธุรการ 
2. งานข้อมูลสารเทศ 
3. การประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 
4.งานจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร 
5. งานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 
6. การจัดส ามะโนผู้เรียน 
7. การรับนักเรียน 
8. งานดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
9.การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
บริการสาธารณะ การสง่เสริม
สนับสนุนและประสานงานการศึกษา
ของบุคคล  ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
10. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
11. งานปกครองและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
12. งานสวัสดิการ 
13. ปฏิคม 
14. อนามัยโรงเรียน 
15. งานโภชนาการโรงเรียน  

 

1. การจัดท าและเสนอขอ
งบประมาณ 
2. จัดสรรงบประมาณ 
3. การตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลการ
ใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
4. การบริหารการเงิน  
5. การบริหารบัญช ี
6. การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 
7. การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพ่ือการศึกษา 
 

1. การวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง  
2. การสรรหาและการบรรจุ
แต่งต้ัง 
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 
4. งานพัฒนาบุคลากร 
5. วินัย การรักษาวินัยและการ
ออกจากราชการ 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนเมืองยมวทิยำคำร 
นายอนนัตศักด์ิ  ยศอาลัย 

 คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามข้อก าหนดของหลักสูตร มีความสอดคล้องกับความ 
    ต้องการของสังคมและท้องถิ่น โดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ 
    การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
2. พัฒนาการเรียนการสอนให้สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
    สนองความแตกต่างในความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

       3. พัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม โดยการจัดบรรยากาศภายในและนอกห้องเรียน 
              ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสุขภาพของผู้เรียน 

4. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างมี  
    ประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
5. พัฒนาระบบบริหารในโรงเรียนสู่ความเป็นมาตรฐาน โดยใช้กระบวนการบริหารและเทคนิคการบริหาร 
    ท่ีทันสมัย มีการใช้แผนเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตามและนิเทศอย่างเป็นระบบ 
6. จัดให้มีการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรยีนกับชุมชน โดยการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบท่ี 
    หลากหลาย 
 

แนวทางการปฏิบัติของนักเรียน 
1. ระเบียบการมาโรงเรียน 
      นักเรียนทุกคนต้องมาโรงเรียนก่อนเวลา 07.45 น. 
2. ระเบียบการเข้าแถวเคารพธงชาติ 
 เมื่อนักเรียนได้ยินเสียงเพลงมาร์ชโรงเรียน นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าแถวโดยพร้อมเพรียงกันหน้าเสาธง  
      เพื่อท ากิจกรรมตามข้ันตอนดังนี้ 
  2.1 เข้าแถวหน้าเสาธงร้องเพลงชาติพร้อมกัน 
  2.2 นักเรียนจะต้องเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบและรับฟังค าช้ีแจงของครูเวรประจ าวัน 
  2.3 นักเรียนจะต้องเดินเข้าห้องเรียนเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบ 

  - ส าหรับผู้ที่มาโรงเรียนสาย 
  2.4 ต้องยืนเข้าแถวหน้าเสาธงเพื่อร้องเพลงชาติ พร้อมกัน 
  2.5 ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีฝ่ายปกครองก าหนดไว ้
  2.6 นักเรียนจะต้องเดินเข้าห้องเรียนเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบ 

   - เวลากลับบ้าน 
  2.7 นักเรียนจะสามารถกลับบ้านได้หลังจากหมดคาบเรียนในแต่ละวัน หรือได้รับอนุญาตเป็นท่ี 
       เรียบร้อย 
3. แนวปฏิบัติของนักเรียนที่จะออกนอกบริเวณโรงเรียนในระหว่างเวลาเรียน 

  3.1 นักเรียนจะต้องเขียนค าร้องขออนญุาตออกนอกบริเวณโรงเรียนท่ีห้องปกครอง  นักเรียนจะต้อง 
          บันทึกช่ือ – นามสกุล สถานท่ีท่ีนักเรียนจะไป และบันทึกเวลาไป – กลับ พร้อมลายเซ็นครูประจ า 
          วิชาและครูเวรประจ าวัน  น าไปแลกบัตรขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
  3.2 เมื่อนักเรียนกลับเข้าโรงเรียน  ต้องคืนบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนและรายงานตัวต่อ 
          เวรประจ าวัน 
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4. การปฏิบัติในห้องเรียน 
  4.1 นักเรียนต้องรักษาความเป็นระเบียบในห้องเรยีน ไม่ส่งเสียงดัง ไม่หยอกล้อกัน ต้องต้ังใจเรียน   
       และฟังครู – อาจารย์ ด้วยความเคารพ ไม่ลุกจากท่ีนั่งโดยไม่ได้รับอนุญาต 
  4.2 นักเรียนทุกคนมีหน้าท่ีรักษาความสะอาด รักษาทรัพย์สินต่าง ๆ ของห้องเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีดี 
          อยู่เสมอ 
  4.3 ห้ามน าวิชาอื่นขึ้นมาท าในคาบท่ีมิใช่วิชาประจ าคาบนั้น ๆ 
  4.4 ห้ามออกนอกห้องเรียน เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากครูผู้สอน 
  4.5 ห้ามน าอาหารหรือเครื่องด่ืมเข้ามาในห้องเรียนโดยเด็ดขาด 
  4.6 เมื่อครูเข้าห้องเรียนแล้ว นักเรียนท่ีมาช้าต้องขออนุญาตก่อนเข้าห้อง 

5. ระเบียบการแสดงความเคารพต่อครู-อาจารย์ 
 5.1 นักเรียนต้องให้ความเคารพต่อครู-อาจารย์และบุคลากรของโรงเรียน 

 5.2 เมื่อครูเดินผ่านให้นักเรียนทุกคนแสดงความเคารพโดยการยืนตรงพร้อมกล่าวค าให้  
             “สวัสดีครับ  สวัสดีคะ” 

  5.3 เมื่อครู – อาจารย์เดินน าหน้านักเรียนให้นักเรียนเดินตามด้วยความเรียนร้อยไม่ควรแซงหน้า  
        ยกเว้นในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนให้ขออนุญาต ครู-อาจารย์ 
  5.4 เมื่อครู – อาจารย์เดินตามหลังนักเรียนในระยะใกล้ให้นักเรียนหยุดและเปิดทางให้ครูเดินผ่าน 
       ไปก่อน 
  5.5 เมื่อผู้มีเกียรติมาเย่ียมเยียนโรงเรียนนักเรียนต้องแสดงความเคารพตามความเหมาะสม เช่น  
           การกล่าว ให้ “สวัสดีครับ  สวัสดีคะ” พร้อมยกมือไหว ้
 5.6 เมื่อครูเข้าห้องให้หัวหน้าห้องบอกท าความเคารพและให้นักเรียนยืนตรง และกล่าวให้  
           “สวัสดีครับ  สวัสดีคะ” เมื่อครู – อาจารย์ออกจากห้องเรียนหัวหน้าห้องบอกท าความเคารพอีกครั้ง 
           และนักเรียนทุกคนยืนตรง พร้อมกล่าว “ขอบคุณ” 
 5.7 นักเรียนท่ีต้องการพูดกับครู- อาจารย์ต้องยืนตรงด้วยความนอบน้อม 
 5.8 เมื่อนักเรียนต้องการเข้าห้องพักครู นักเรียนต้องขออนุญาตก่อนเข้าห้อง  
 5.9 เมื่อนักเรียนพบครูนอกบริเวณโรงเรียนให้นักเรียนแสดงความเคารพโดยกล่าวให้  
           “สวัสดีครับ  สวัสดีคะ” 
 5.10 เมื่อครู – อาจารย์หรือผู้ใหญ่ให้ส่ิงของต้องแสดงความขอบคุณ 

6. การรับประทานอาหาร 
 6.1 นักเรียนต้องเข้าแถวซื้ออาหารอย่างเป็นระเบียบ 
 6.2 ไม่น าอาหารทุกชนิดไปรับประทานในห้องเรียน 

6.3 เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้น าภาชนะใส่อาหารและเครื่องด่ืมไปวางไว้ในจุดท่ีโรงอาหาร 
     ก าหนด 

7. ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายตามระเบียบการของโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 
7.1 การแต่งกายของนักเรียนชาย 

 1. ทรงผม 
  – นักเรียน ม.ต้น  ให้ตัดผมส้ันเกรียนศีรษะ ด้านหน้ายาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร 

– นักเรียนชั้น ม.ปลาย  ให้ตัดผมลองทรงสูงด้านหน้ายาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร 
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 2. เสื้อ  
– นักเรียน ม.ต้น        เป็นเส้ือปกเช๊ิตหน้าอกด้านซ้ายปักช่ือ สกุล บนชื่อสกุลขึ้นไป 1 นิ้ว  

ให้ปักจุดสีแดง เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 ซม. โดยปัก 1 จุด ส าหรับ ม.1 ปัก 2 จุด ส าหรับ ม.2 ปัก 3 จุด ส าหรับ ม.3 
ตามล าดับ  

– นักเรียน ม.ปลาย     ใช้ปักจุดสีน้ าเงิน ขนาดเดียวกันกับ ม.ต้น โดย ปัก 1 , 2 , 3 จุด  
ส าหรับนักเรียนช้ัน ม.4 , ม.5 , ม.6 ตามล าดับ  
       *** ให้ปักเรียงเป็นแถวเรียงกันในแนวนอน ส่วนหน้าอกด้านขวา ให้ปักช่ือย่อ (ม.ว.)  ของโรงเรียนและ
เลขประจ าตัวด้านล่างของ ช่ือย่อ(โดยใช้ขนาดตามตรายางของโรงเรียน) เส้ือต้องไม่หลวม หรือคับจนเกินไป 
เนื้อผ้าไม่บางจนเกินไป เนื้อผ้าต้องไม่มีลวดลายใดๆ ท้ังส้ิน  
 3. เข็มขัด   เป็นเข็มขัดสีด าล้วน ไม่มีลวดลายหัวกระไหล่เงินทรงต้ัง เจาะรูแถวเดียวกัน  
 4. กางเกง   สีด ามีกลีบข้างละ2 กลีบ กระเป๋าข้างเจาะตรงไม่มีกระเป๋าหลัง ต้ังแต่กลางสะบ้าเข่าขึ้นมา 
ไม่เกิน 5 เซนติเมตร 
 5. ถุงเท้าสีขาว    ไม่มีลวดลาย ความยาวประมาณครึ่งน่อง ไม่พับ ไม่รูด 
 6. รองเท้าผ้าใบสีด า    ไม่มีลวดลาย ผูกเชือกสีเดียวกับรองเท้า และเชือกผูกต้องไม่มีลวดลาย 
 7. ชุดพลศึกษา รองเท้าสีขาว เส้ือพละของโรงเรยีน  
 *** ข้อห้าม 
   - ห้ามแต่งหน้า ทาเล็บ ไว้เล็บยาว แต่งค้ิว  ทาปาก และใช้เครื่องประดับอื่นๆ ยกเว้นนาฬิกา
ข้อมือท่ีสุภาพ   
   - ห้ามใช้หรือพกพาอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด  ตลอดจนเครื่องเล่นชนิดต่างๆ 

7.2 การแต่งกายของนักเรียนหญิง  
 1. ทรงผม 

     – นักเรียนม.ต้น  ให้ไว้ผมยาวถึงกลางหลังแต่ต้องรวบให้เรียบร้อย เมื่อผมยาวถึงต้นคอพร้อมผูก 
ด้วยผ้าสีขาว ห้ามปล่อยผมสยายลงด้านหลัง หรือบริเวณขมับห้ามเปีย กิ๊บติดผมให้ใช้เฉพาะสีด า   
     – นักเรียน ม.ปลาย  ให้ไว้ผมยาวถึงกลางหลังแต่ต้องรวบให้เรียบร้อย เมื่อผมยาวถึงต้นคอพร้อม 
ผูกด้วย ผ้าสีขาว ห้ามปล่อยผมสยายลงด้านหลัง หรือบริเวณขมับห้ามเปีย กิ๊บติดผมให้ใช้เฉพาะสีด า   

 2. เสื้อนักเรียน 
     – นักเรียน ม.ต้น  สีขาว (ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินไป) ปกกะลาสี  เส้ือผูกไทสีน้ าเงิน (สีเดียวกับ 
กระโปง)สาบเส้ือผ่าครึ่งหน้าอก มีกระดุมหนีบสองเม็ด  ความยาวของแขนเส้ือยาว ถึงศอก ความยาวของ
ชายเส้ือ ยาวเลยขอบกระโปรงลงไป 15 เซนติเมตร หน้าอกเส้ือท้ังสองข้างปักเช่นเดียวกับนักเรียนชาย 
ม.ต้น 
     – นักเรียน ม.ปลาย  เป็นเส้ือเช้ิต สาบข้างในสาบกระดุมด้านขวา พับด้วยกลีบปลายแขน ความยาว
ของเส้ือจากข้อศอกไม่เกิน 5 เซนติเมตร กระดุมเส้ือสีขาวหน้าอกเส้ือท้ังสองข้างปักเหมือนนักเรียนชาย 
ม.ปลาย (ต้องสวมซับทับเส้ือช้ันในอีกชั้นหนึ่ง) 

 3. กระโปรง 
    – นักเรียน ม.ต้น สีกลมท่า มีกลีบท้ังด้านหน้าและด้านหลัง ด้านละสามกลีบทบกลาง ความยาว
ต้ังแต่สะบ้าเข่า ลงไป 10 เซนติเมตร  
    – นักเรียนม.ปลาย  สีกลมท่า มีกลีบท้ังด้านหน้าและด้านหลัง ด้านละสามกลีบทบกลาง ความยาว
ต้ังแต่สะบ้าเข่า ลงไป 10 เซนติเมตร และให้สวมกระโปรงทับเส้ือ 
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 4. เข็มขัด   นักเรียนม.ปลายให้ใช้เข็มขัดสีด า ไม่มีลวดลายหัวเข็มขัดสีด าทรงต้ัง 
 5. ถุงเท้าสีขาว  ไม่มีลวดลาย พับไว้เหนือตาตุ่มเล็กน้อย 
 6. รองเท้า   เป็นรองเท้าหนังสีด าไม่มีลวดลาย คาดกลางเท่านั้น 
 7. ชุดพลศึกษา  รองเท้าสีขาวหรือสีด า เส้ือพละของโรงเรียน 
    *** ข้อห้าม 
                – ห้ามแต่งหน้า ทาเล็บ ไว้เล็บยาว แต่งค้ิว  ทาปาก และใช้เครื่องประดับอื่นๆ ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ 
ท่ีสุภาพ   
8. การลา 

เมื่อผู้ปกครองมีความจ าเป็นต้องให้เด็กหยุดการเรียน  หรือในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บป่วย ต้องมีใบลาเป็น 
ลายลักษณ์อักษรของผู้ปกครองแจ้งให้ครูท่ีปรึกษาทราบถ้าเป็นใบลาของนักเรียนต้องมีลายเซ็นของผู้ปกครอง
ต่อท้ายใบลา  ลายเซ็นของผู้ปกครองต้องตรงกับท่ีได้มา ท าการมอบตัวในวันมอบตัวของโรงเรียนหรอืถ้าผู้ปกครอง
ได้มาลานักเรียนด้วยตนเองจะเป็นการดีท่ีสุด (การเขียนใบลาต้องเขียนให้ถูกต้องตามแบบของใบลาป่วยหรือ 
ลากิจ) 
9. การขาดเรียน 

นักเรียนท่ีขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นเวลาเกิน 3 วัน  โรงเรียนจะส่งใบเตือนถึงผู้ปกครองครั้งท่ี 1  
โดยครูท่ีปรึกษาจะมีหนังสือเตือน  หากไม่ได้รับการตอบรับภายใน 5 วัน  โรงเรียนจะส่งใบเตือนอีกเป็นครั้งท่ี 2   
และภายใน 5 วัน  หลังจากส่งใบเตือนครั้งท่ี 2 ยังไม่ได้รับการติดต่อโรงเรียนจะคัดช่ือออกจากทะเบียนโรงเรียน  
เพราะสาเหตุไม่สนใจเรียนหรือไม่สมัครใจเรียน (ในการออกหนังสือเตือนครั้งท่ี 2 ทางโรงเรียนจะเป็นผู้ออกเอง) 
10. ระเบียบในหอ้งเรียน 

1. ผู้ท่ีไม่เข้าห้องเรียน หลีกเล่ียงการเรียนเมื่อถึงเวลา ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง ต้องเชิญผู้ปกครอง 
2. ให้นักเรียนนั่งตามผังท่ีครูประจ าช้ันก าหนดไว้ จะเปล่ียนท่ีนั่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรูไม่ได้ 
3. นักเรียนจะต้องรักษาโต๊ะท่ีนัง่ของนกัเรียนให้อยู่ในต าแหน่งท่ีถูกต้อง อย่าให้มีเศษกระดาษหรือ 
   ส่ิงปฏิกูลต่างๆ ภายในห้องเรียน 
4. ห้ามท าส่ิงหนึ่งส่ิงใดของโรงเรียนเปรอะเป้ือน 
5. ห้ามขีดเขียนกระดานหรือโต๊ะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่น าชอล์ก ปากกาไวท์บอร์ด ไปเล่น 
6. นักเรียนจะต้องช่วยกันท าความสะอาดห้องเรียนของตนทุกวัน เพื่อช่วยเหลือเวรประข าวันท่ีต้ังไว ้
7. ห้ามน าวิชาอื่นขึ้นมาท าหรือมาดูโดยครูผู้สอนมาอนุญาต 
8. นักเรียนจะต้องต้ังใจฟังค าอธิบายของครูด้วยอาการเรียบร้อย ไม่ลุกจากท่ีนั่งโดยไม่ได้รับอนุญาต 
9. ห้ามหลับในห้องเรียนในขณะท่ีครูก าลังสอนหรือในช่ัวโมง  ถ้านักเรียนป่วยให้ไปท่ีห้องพยาบาล 
10. ในขณะท่ีครูสอนอยู่ให้ต้ังใจ สนใจจะพูด จะถามครูหรือแสดงความคิดเห็นจะต้องยกมือก่อน 
     เมื่อได้รับอนุญาตจากครูแล้วจึงด าเนินการต่างๆ ได้ 
11. ห้ามท าเสียงอึกทึกหรือลุกขึ้นยืนหรือเดินพลุกพล่านในห้องโดยพลการ ห้ามนั่งหรือหันหลังให้ครู 
12. ห้ามท าลายโต๊ะหรือม้านั่งหรือขีดเขียนท าให้สกปรกถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง 
13. ไม่ให้นักเรียนขึ้นห้องเรียนในระหว่างเวลาเช้า พักกลางวันและตอนเย็นหรือนอกเวลาเรียน 
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14. การออกจากห้องเรียนเพื่อไปท าธุระส่วนตัว ให้นักเรียนลาครูประจ าวันท่ีท าการสอน 
      ห้ามนักเรียนออกนอกห้องโดยพลการ 

           15. ในช่ัวโมงแรกของภาคเรียนเช้าหรือบ่าย ห้ามนักเรียนลาไปด่ืมน้ าหรือปัสสาวะ  
                (ยกเว้นกรณีท่ีจ าเป็นจริงๆ เช่น  ถ่ายท้อง  ฯลฯ  ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครูท่ีก าลังสอนอยู่)                      
11. ระเบียบโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารว่าด้วยวินัยนักเรียน พ.ศ. 2555 
           1. การแต่งกายให้ปฏิบัติต้ังนี้ 

 1.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามระเบียบการแต่งกายของโรงเรียน 
 1.2 รักษาเครื่องแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 
 1.3 รักษาร่างกายให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 
 1.4 ไม่สวมใส่เครื่องประดับ ของมีค่า หรือเครื่องประดับมาโรงเรียน 

           2. นักเรียนต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน ดังนี้ 
   2.1 เป็นผู้มีภูมิธรรม ภูมิรู้ และภูมิฐาน 
   2.2 มีความสุภาพ อ่อนน้อมท้ังกาย วาจา ให้สมกับเป็นผู้มีการศึกษา 
   2.3 แสดงความเคารพต่อครู – อาจารย์ และผู้มีอุปการะคุณ  
   2.4 มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น 
   2.5 หมั่นฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัย ตรงต่อเวลา ไม่มาโรงเรียนสาย และเข้าห้องเรียนสาย 
  2.6 ต้องเข้าแถวเคารพธงชาติ ด้วยความต้ังใจ  
  2.7 ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 
  2.8 ห้ามสูบบุหรี่ ด่ืมสุราและส่ิงเสพติดทุกชนิด 
  2.9 ละเว้นการคบเพื่อนท่ีมีความประพฤติไม่ดี ซึ่งน าความเส่ือมเสียมาสู่ตนเอง ครอบครัว และ 
              โรงเรียน 
  2.10 ไม่ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียนทุกชนิด หากผู้ใดกระท าความเสียหาย ผู้นั้นจะต้องชดใช้ 
            ค่าเสียหายท้ังหมด  พร้อมกับมีความผิดฐานท าลายทรัพย์สินของโรงเรียนด้วย 
  2.11 ช่วยรักษาความสะอาดของโรงเรียน ท้ังภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียน เช่น   
                อาคารเรียน ห้องเรียน  ห้องน้ า โต๊ะเก้าอี้  ตลอดจนบริเวณรอบๆ รั้วโรงเรียน 

2.12 ต้องช่วยกันประหยัดน้ า ไฟฟ้า วัสดุและคุรุภัณฑ์ของโรงเรียน 
2.13 ห้ามขีดเขียนบนโต๊ะเรียนและผนังห้องเรียนอย่างเด็ดขาด 
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   3.  ประเภทของความผิด การกระท าความผิดข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักเรียน มี 2 ระดับ ดังนี้ 
 

3.1  ความผิดสถานเบา 
ประเภท แนวทางปฏิบัติ การหักคะแนน 

- หลบการเรียน 
- ขาดเรียนโดยไม่มีสาเหตุ 
- มาโรงเรียนสายโดยไม่สมควรแก่เหตุ 
- แสดงกิริยาวาจา  หยาบคาย 
- ประพฤติตนไม่เรียบร้อย 
- ไม่เช่ือฟังค าส่ังสอนของครู 
- แต่งกายผิดระเบียบ 
- ไม่มีหนังสือ / อุปกรณ์การเรียน 

 
- ว่ากล่าวตักเตือน 
- ท ากิจกรรมปรับเปล่ียน  
  พฤติกรรม 
- หักคะแนน  
- เชิญผู้ปกครองให้รับทราบ 
 

 
 
    
    5 – 10 คะแนน 
 

3.2  ความผิดสถานหนัก 
ประเภท แนวทางปฏิบัติ การหักคะแนน 

- ชู้สาว 
- ลักทรัพย์ 
- ท าร้ายร่างกายผู้อื่น / พกพาอาวุธมาโรงเรียน 
- เล่นการพนัน / สูบบุหรี่ 
- ด่ืมสุราเสพหรือครอบครองส่ิงเสพติด 
- ก่อการทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรง 
- ลบหลู่ดูหมิ่น ก้าวร้าวครู-อาจารย์ 
- ท าลายทรัพย์สินส่วนรวมโดยเจตนา 
- รีดไถกรรโชกทรัพย์ผู้อื่น 
- การท าความผิดและถูกตักเตือนเป็นประจ า 

 
- ว่ากล่าวตักเตือน 
- ท าทัณฑ์บน 
- ท ากิจกรรมปรับเปล่ียน 
  พฤติกรรม 
- หักคะแนน  
- เชิญผู้ปกครองรับทราบ 
- ให้ย้ายโรงเรียน 

 
 
 
 

    20 – 30  คะแนน 
 
 
 
 

  
 4. บทลงโทษ 
    4.1 คะแนนความประพฤตินักเรียนมี 200 คะแนน 
             4.2 ถ้านักเรียนถูกหักคะแนนความประพฤติให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
         1. ถูกหักคะแนนถึง 50 คะแนน ให้เชิญผู้ปกครองพบท่ีปรึกษาเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา 
         2. ถูกหักคะแนนถึง 100 คะแนน ให้เชิญผู้ปกครองพบท่ีปรึกษา และคณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
                      เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาโดยให้ท าทัณฑ์บนครั้งท่ี 1 
       3. ถูกหักคะแนนถึง 150 คะแนน ให้เชิญผู้ปกครองพบท่ีปรึกษา และคณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
                      เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาโดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นครั้งท่ี 2 
         4. ถูกหักคะแนนถึง 200 คะแนน ให้คณะกรรมการฝ่ายปกครอง ครูท่ีปรึกษา พิจารณาให้ย้าย 
                      โรงเรียนและเชิญผู้ปกครองพบเพื่อแจ้งให้ทราบ 
             4.3 การกระท าความผิดสถานเบาตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักเรียน พ.ศ. 2555 ครูทุกคนมีอ านาจท่ีจะ 
                  ส่ังสอนตักเตือน ให้ท ากิจกรรม ตัดคะแนน หรือลงโทษนักเรียนท่ีกระท าผิด โดยมีการบันทึกเป็น 
                  ลายลักษณ์อักษรและรายงานตามข้ันตอนท่ีก าหนด 
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     4.4 การกระท าความผิดสถานหนัก การพิจารณาโทษให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการฝ่าย 
                   ปกครอง  โดยมีการบันทึกความผิดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อพิจารณาลงโทษ           
          4.5 หากมีนักเรียนกระท าความผิดสถานหนักเป็นประจ า ให้คณะกรรมการฝ่ายปกครองพิจารณา 
                   ให้ย้ายโรงเรียน 
       5. โทษที่จะลงแก่นักเรียนมี 5 สถาน ดังนี้ 

1. ว่ากล่าวตักเตือน 
2. ท าทัณฑ์บน 
3. หักคะแนนความประพฤติ 
4. ท ากิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
5. ตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือระเบียบใด ๆ ท่ีออกโดยทางราชการ 

12. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปกครอง 
1. ดูแลเด็กในปกครองของท่านแต่งกายให้ถูกระเบียบเดินทางไปโรงเรียนให้ทันเวลา หมั่นตักเตือน 
    ให้ต้ังใจศึกษาเล่าเรียนโดยสม่ าเสมอประพฤติตามระเบียบวินัยของงโรงเรียน 
2. ต้องรับผิดชอบส่งเสียเรื่องการเงินให้พอใช้สอยในระหว่างการศึกษาเล่าเรียน เช่น การช าระค่าหน่วย 
    การเรียนค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ 
3. ควบคุมดูแลการท าการบ้านของนักเรียน 
4. สอดส่องการไปกลับของนักเรียนว่าตรงไปตรงมาหรือไม่ ถ้านักเรียนกลับบ้านผิดปกติเสมอๆ  
    ควรติดต่อโรงเรียนโดยเร็ว 
5. อย่าให้เงินนักเรียนใช้จ่ายพุ่มเฟือยโดยเกินความจ าเป็น 
6. อย่าใหน้ักเรียนหยุดเรียนโดยไม่จ าเป็น จะท าให้การเรียนไม่ติดต่อกัน ถ้าจ าเป็นต้องหยุดเรียน 
    ด้วยเหตุจ าเป็น ผู้ปกครองต้องเซ็นช่ือรับรองในใบลาด้วยทุกครั้ง 
7. อย่าให้นักเรียนแต่งกายประดับของมีค่า เช่น แหวน ไปโรงเรียนจะเป็นอันตรายต่อตัวเองและ 
    อาจเกิดการเสียหายข้ึนในโรงเรียนได้ 
8. ไม่อนุญาตน าโทรศัพท์มือถือมาใช้ท่ีโรงเรียน ถ้ามีความจ าเป็นให้น ามาฝากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
    เป็นครั้งคราวไป 
9. หากสังเกตว่าเด็กของท่านมีความผิดปกติทางการเรียน หรือทางความประพฤติ ทางสุขภาพ  
    โปรดติดต่อโรงเรียนด่วน เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขโดยตรง 
10. หากท่านไม่พึงประสงค์จะเป็นผู้ปกครองของนักเรียนต่อไป โปรดแจ้งทางโรงเรียนได้ทราบ 
11. ดูแลนักเรียนในปกครองไม่ให้ปกครองไปสักลวดลายลงผิวหนัง 
12. ควบคุมดูแลนักเรียนไม่ให้มั่วสุม เสพหรือจ าหน่ายยาเสพติด 
13. โปรดไปโรงเรียนตามนัด ถ้าโรงเรียนมีหนงัสือเชิญท่านไปพบเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียน   
     ถ้าท่านไม่มาโปรดแจ้งความจ าเป็น  ให้ทางโรงเรียนทราบโดยด่วน  มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะส่ัง 
     พักการเรียนนักเรียนในปกครองของท่าน ต้ังแต่วันก าหนดไปพบกับทางโรงเรียน 
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14. โรงเรียนสามารถคัดช่ือนักเรียนออกได้ถ้าหากผู้ปกครองไม่มาติดต่อหลังจากท่ีได้รับหนังสือเชิญ 
     เป็นฉบับท่ี 2 

 

งานทะเบียนวัดผล   
การบริการของงานทะเบียนวัดผล 

1. ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)  
2. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
3. เปล่ียนช่ือ-นามสกุล และเอกสารอื่นๆ  
4. ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียนและลงทะเบียนเรียนซ้ า  
5. การติดต่อขอย้ายสถานศึกษา 
 

แนวปฏิบัติการรับเอกสารและหลักฐานที่งานทะเบียนวัดผล 
1. นักเรียนปัจจุบันแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้อง เรียบร้อย , ศิษย์เก่าแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  
2. ถ้ามารับหลักฐานด้วยตนเองไม่ได้ ควรให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมารับแทน  
3. ผู้มารับเอกสารแทนต้องถ่ายเอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนมาท้ังสองฝ่าย  
4. ถ้าเอกสาร รบ.1 , ปพ.1 ฉบับจริงหาย ต้องไปแจ้งความเอกสารหายท่ีสถานีต ารวจน าใบแจ้งความ 

    และรูปถ่ายปัจจุบัน (รบ.1 ขนาด 2 นิ้ว  )  ,  ( ปพ.1 ขนาด 
1

1
2

 นิ้ว  ) 

5. นักเรียนปัจจุบันแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนติดต่อ  
6. เอกสารท่ีได้รับเป็นฉบับจริง ควรน าไปถ่ายเอกสารหลายๆ ชุด ส าหรับเพื่อใช้ในคราวจ าเป็นและเก็บ 
   ฉบับจริงไว้อย่าให้หาย         

การติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล 
1. การเปลี่ยนแปลงหลักฐาน  

การขอแก้ วัน เดือน ปี เกิด  
ในกรณีท่ีปรากฏว่า วัน เดือน ปี เกิด ของนักเรียนมีความผิดพลาดไม่ตรงกับ ความจริงไม่ว่าจะกรณีใด 

ก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องติดต่อกับทางโรงเรียน พรอ้มหลักฐาน ต่อไปนี้  
1. ใบค าร้อง (ตามแบบของโรงเรียน)  
2. สูติบัตร หรือทะเบียนแจ้งคนเกิด  

 3. ส าเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันที่ถูกต้อง  
การเปลี่ยนชื่อหรือชือ่สกุล  
นักเรียนท่ีขอเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล ของตัวเอง หรือของบิดา มารดา เมื่อได้รับอนุมัติจากราชการแล้ว บิดา 

มารดา จะต้องติดต่อกับทางโรงเรียน เพื่อขอเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล ในทะเบียนของโรงเรียน หลักฐานขอเปล่ียนช่ือ 
หรือช่ือสกุล มีดังนี้  

- ใบค าร้อง (ตามแบบของโรงเรียน)  
- หนังสือส าคัญการเปล่ียนช่ือ หรือช่ือสกุล  
- ส าเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมท้ังส าเนาทะเบียนบ้าน)  
การขอแก้ วัน เดือน ปี เกิด และช่ือ หรือช่ือสกุล นักเรียนจะต้องขอแก้ไขให้เสร็จส้ินก่อนการสอบ 

ปลายภาค อย่างน้อย 1 เดือน  
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2. การออกใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) และใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
ในการออกเอกสารทุกอย่าง นักเรียนหรือผู้ปกครองเท่านั้นท่ีเป็นผู้ขอและจะต้องแจ้งความจ านงท่ีงาน

ทะเบียนวัดผล พร้อมท้ังส่งรูปถ่ายตามจ านวนท่ีขอ โดยกรอกแบบฟอร์ม ตามท่ีโรงเรียนก าหนด และยื่นขอเอกสาร
ทุกอย่างต้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน  
                                        หลักฐานการศึกษา 

ปพ.1 :  ระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript ) 
ปพ.2 :  หลักสูตรแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) 
ปพ.3 :  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา   
ปพ.4 :  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพงึประสงค์   
ปพ.5 :  เอกสารบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
ปพ.6 :  เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล    
ปพ.7 :  ใบรับรองผลการศึกษา    
ปพ.8 :  เอกสารระเบียนสะสม 
ปพ.9 :  สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ 

 
ขั้นตอนการด าเนินการขอบริการหลักฐานงานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน 
1. การย้ายศึกษาต่อที่อื่น 

 

ขั้นตอนการด าเนินการ เอกสาร ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้ปกครองและนักเรียนยื่นค าร้อง 
   ขอย้ายออก 

- แบบฟอร์มการขอย้ายศึกษาต่อท่ีอื่น 

-  รูปถ่าย 
1

1
2

นิ้ว  จ านวน 2 ใบ 

ฝ่ายวิชาการ 
 

2. นักเรียนติดต่อครูท่ีปรึกษาขอรับ   
    ปพ.6 ,  ปพ.8 

- ปพ.6 
- ปพ.8 

ครูท่ีปรึกษา 

3. นักเรียนติดต่อครูผู้สอนขอเอกสาร 
   รับรองเวลาเรียนกับครูผู้สอน 

- แบบฟอร์มการรับรองเวลาเรียน 
(กรณีย้ายกลางปี/กลางภาคเรียน) 

ครูผู้สอน 

4. เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียนด าเนินการ 
   การออกเอกสารระเบียนแสดงผล 
   การเรียน (ปพ.1) 

- ปพ.1 
 

เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
 

5. นักเรียนรับเอกสารการย้ายออก  
   พร้อมหนังสือส่งตัวนักเรียน 
   ย้ายออก 
 
 

- ปพ.1 
- ปพ.6 
- ปพ.8 
- ใบรับรองเวลาเรียน 
- หนังสือส่งตัวนักเรียนย้าย 

- เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
- ครูท่ีปรึกษา 
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2. การย้ายเข้า 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ เอกสาร ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้ปกครองและนักเรียนยื่นค าร้อง 
   ขอย้ายเข้า 

- แบบฟอร์มการขอย้ายเข้า 
- ปพ.1 ,  ปพ.6 ,  ปพ.8 
- ใบรับรองเวลาเรียน  
  (กรณีย้ายกลางปี/กลางภาคเรียน) 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- หนังสือส่งนักเรียนขอย้ายเข้าจากโรงเรียน  
  เดิม 

- ฝ่ายวิชาการ 
- งานทะเบียนวัดผล 

2. เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียนเทียบโอน 
    ผลการเรียนและจัดเข้าช้ันเรียน 

- ปพ.1 
- ปพ.6 
- ปพ.8 
- ใบรับรองเวลาเรียน 
  (กรณีย้ายกลางปี/กลางภาคเรียน) 

- เจ้าหน้าท่ีทะเบียน 
  กรรมการเทียบโอน 
  ผลการเรียน 

3. นักเรียนติดต่อครูท่ีปรึกษา ,  
    ครูผู้สอน 
  

- ปพ.6 
- ปพ.8 
- ใบรับรองเวลาเรียน 
  (กรณีย้ายกลางปี/กลางภาคเรียน) 

- ครูท่ีปรึกษา 
- ครูผู้สอน 

3. การขอ รบ.1/ปพ.1 ใหม่  (กรณีสูญหาย)  
 

ขั้นตอนการด าเนินการ เอกสาร ผู้รับผิดชอบ 
1. ยื่นค าร้องขอ รบ.1 /ปพ.1 ใหม่ - แบบฟอร์มการขอ รบ.1/ปพ.1 ใหม ่

- รูปถ่าย 
1

1
2

 นิ้ว  จ านวน  1   ใบ 

- ใบแจ้งความ  

เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 

2. ด าเนินการจ่ายค่าท าเนียมการขอ  
    รบ.1/ปพ.1 

- แบบฟอร์มการขอ รบ.1/ปพ.1 ใหม ่ ฝ่ายวิชาการ 
 

3. นักเรียนรับเอกสาร รบ.1/ปพ.1   
    ฉบับใหม่ 

- รบ.1 /ปพ.1 เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
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4.  การขอระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (กรณียังไม่จบหลักสูตร) และใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ เอกสาร ผู้รับผิดชอบ 
1. ยื่นค าร้องขอระเบียนแสดงผล 
    การเรียน (ปพ.1 ) และ ปพ.7 

- วช.บว. 18  แบบฟอร์มการขอ  
  ปพ.1 , ปพ.7 

- รูปถ่าย  
1

1
2

 นิ้ว  จ านวน 1  ใบ 

เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 

 

เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมโดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม 
     ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต  
           และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี 
     สถานศึกษาก าหนด 
 4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์ การประเมินตามท่ีถานศึกษา 
     ก าหนด 
 5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษา  
            ก าหนด 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 ระดับ ก าหนดดังนี้  

0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า  1.0 = ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 1.5 = พอใช้  2.0 = น่าพอใจ   
2.5 = ค่อนข้างดี  3.0 = ดี   3.5 = ดีมาก  4.0 = ดี เย่ียม  
- การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน มี 3 ระดับ คือ 1 = ผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 = ดี 3 = ดีเย่ียม 
- การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี 3 ระดับ คือ 1 = ผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 = ดี 3 = ดีเย่ียม 
- การประเมินกิจกรรมฯ มี 2 ระดับ คือ ผ = ผ่านเกณฑ์การประเมิน  มผ = ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม  

 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต  
     และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 
 3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี 
            สถานศึกษาก าหนด 
 4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษา 
     ก าหนด 
 5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษา 
      ก าหนด 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 ระดับ ก าหนดดังนี้  
0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า  1.0 = ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 1.5 = พอใช้  2.0 = น่าพอใจ   
2.5 = ค่อนข้างดี  3.0 = ดี   3.5 = ดีมาก  4.0 = ดี เย่ียม  
- การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน มี 3 ระดับ คือ 1 = ผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 = ดี 3 = ดีเย่ียม 
- การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี 3 ระดับ คือ 1 = ผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 = ดี 3 = ดีเย่ียม 
- การประเมินกิจกรรมฯ มี 2 ระดับ คือ ผ = ผ่านเกณฑ์การประเมิน  มผ = ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

การให้ระดับผลการเรียน 
  การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใช้ระบบตัวเลข 8 ระดับ แสดงระดับผล
การเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  ระดับ ดังนี ้
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
4 ดีเย่ียม 80 – 100 

3.5 ดีมาก 75 – 79  
3 ดี 70 – 74  

2.5 ค่อนข้างดี 65 – 69  
2 ปานกลาง 60 – 64  

1.5 พอใช้ 55 – 59  
1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 50 – 54  
0 ต่ ากว่าเกณฑ์ 0 – 49  

 
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ประเมินเป็นผ่าน และไม่ผ่าน ถ้ากรณีท่ีผ่าน  ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเย่ียม ดี และผ่าน และความหมาย 
ของแต่ละระดับ ดังนี้ 
  ดีเย่ียม    หมายถึง    มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
                                             ท่ีมีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 
 ดี             หมายถึง    มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
                                             ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 

                 ผ่าน        หมายถึง    มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
                                             ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับแต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 

                 ไม่ผ่าน     หมายถึง    ไม่มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน   
                                             หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องท่ีต้องได้รับการปรบัปรุง 
    แก้ไขหลายประการ    
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การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ประเมินรวมทุกคุณลักษณะ เพื่อการเล่ือนช้ัน และจบการศึกษา เป็นผ่านและไม่ผ่าน ในการผ่านก าหนด
เกณฑ์การตัดสิน เป็นดีเย่ียม ดี และผ่าน และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 
           ดีเยี่ยม    หมายถึง    ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เพื่อประโยชน์สุขของ ตนเองและสังคมโดยพิจารณาจากผลการประเมิน ระดับดีเย่ียมจ านวน  5 – 9 คุณลักษณะ 
และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี  
            ดี          หมายถึง    ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  เพื่อให้ เป็นการยอมรับของสังคม 
โดยพิจารณาจาก 1) ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม จ านวน  1 – 4  คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ ากว่าระดับดี หรือ  2) ได้ผลการประเมินระดับ  ดี เย่ียม จ านวน  4  คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่านหรือ 3) ได้ผลการประเมินระดับดีจ านวน 5 – 9 คุณลักษณะ และไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 
            ผ่าน       หมายถึง    ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยพิจารณา
จาก 1) ได้ผลการประเมิน ระดับผ่าน จ านวน  5 – 9 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่า
ระดับผ่าน  หรือ 2)  ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมิน 
ต่ ากว่าระดับผ่าน 
            ไม่ผ่าน     หมายถึง    ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษาก าหนด  
โดยพิจารณาจากผลการประเมิน ระดับไม่ผ่าน ต้ังแต่ 1 คุณลักษณะ                               
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
         จะต้องพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนดและให้ผลการประเมินเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 
  “ผ”     หมายถึง   ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน 
      ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  “มผ”    หมายถึง     ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน 
      ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 

ขั้นตอนการด าเนินการแก้ไขผลการเรียนส าหรับนักเรียน 
การสอบแก้ตัว                                                         

1. นักเรียนยื่นค าร้อง ขอสอบแก้ตัว  กับงานทะเบียนวัดผล   โดยใช้เอกสารดังนี้ 
– แบบยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัว  0 ,  ร , มส , มผ 

2. ยื่นค าร้องติดต่อขอสอบแก้ตัวกับครูประจ าวิชา  โดยใช้เอกสารแบบยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัว 
3. ครูประจ าวิชาส่งผลสอบแก้ตัวกับงานทะเบียนวัดผล โดยใช้เอกสารเอกสารแบบยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัว

ของนักเรียนท่ียื่นต่อครูประจ ารายวิชา 

การเปลี่ยนระดับผลการเรียน ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
   1. การเปลี่ยนระดับผลการเรียนจาก  “0”  ให้ครูผู้สอนจัดสอนซ่อมเสริมในผลการเรียนรู้ 
ท่ีคาดหวังท่ีผู้เรียนไม่ผ่านการประเมินแล้วจึงประเมินโดยให้โอกาสได้ไม่เกิน 2 ครั้ง  ท้ังนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ิน
ภายในปีการศึกษานั้นๆ  ถ้าผู้เรียนไม่มารับการซ่อมเสริมและประเมินตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในนี้ให้เรียนซ้ า  
เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา  
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   2. การเปลี่ยนผลการเรียน  “ร” แยกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
    2.1 ในกรณีท่ีผู้เรียนได้ผลการเรียน  “ร”  เพราะเหตุสุดวิสัยเมื่อผู้เรียน ได้เข้ารับการประเมิน 
ให้ได้ระดับผลการเรียน  0 – 4 
    2.2 ในกรณีท่ีผู้เรียนได้ผลการเรียน  “ร”  โดยโรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย
เมื่อผู้เรียนได้เข้ารับการประเมินแล้วให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน   “1”   

การเปล่ียนผลการเรียน  “ร”  ให้กระท าให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้นถ้าผู้เรียนไม่ 
มาด าเนินการเปล่ียนผลการเรียน “ร” ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ า เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจ
ของหัวหน้าสถานศึกษา  ท่ีจะก าหนดช่วงเวลาการเรียนซ้ าให้เหมาะสมและต้องประเมินผลตามระเบียบนี้ 
          3. การเปลี่ยนผลการเรียน  “มส”  แยกเป็น  2  กรณี ดังนี้ 
    3.1  กรณีท่ีผู้เรียนได้ผลการเรียน  “มส”  เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  80 แต่มีเวลาเรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนท้ังหมดให้ครูผู้สอนจัดให้ผู้เรียนเรียนเพิ่มเติมโดยใช้ช่ัวโมงสอนซ่อมเสริมหรือ
เวลาว่างหรือวันหยุดหรือมอบหมายงานให้ท า แล้วแต่กรณีจนมีเวลาครบตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับรายวิชาของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นแล้วจึงจัดสอบให้เป็นกรณีพิเศษ ผลการสอบแก้  “มส”  ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน  1   
             การเปล่ียนผลการเรียน “มส”  กรณีนี้ให้กระท าให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียน
ไม่มาด าเนินการเปล่ียนผลการเรียน  “มส”  ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ ให้เรียนซ้ า  เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา  ท่ีจะก าหนดช่วงเวลาการเรียนซ้ าให้เหมาะสมและต้องประเมินผลตามระเบียบนี้ 
    3.2 กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ  60  ของเวลาเรียน
ท้ังหมดให้โรงเรียนจัดให้เรียนซ้ า 
    3.3 การเรียนซ้ าให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา ท่ีจะก าหนดช่วงเวลาในการเรียน
ซ้ าให้เหมาะสมและต้องประเมินผลการเรียนตามท่ีระเบียบนี้ก าหนดไว้ 
  4. การเปลี่ยนผลการประเมิน “มผ” เป็น “ผ” ให้ผู้เรียนเข้ารับการซ่อมเสริมในรายวิชาท่ี 
ไม่นับหน่วยกิต หรือให้ท ากิจกรรมในส่วนท่ียังขาดอยู่ให้ครบแล้วแต่กรณี 
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ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร  อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
(เพือ่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564) 

 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

นักเรียน 
ชื่อ – สกุล 

คณะ/สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา 

1 01559 นายชัชวาลย์    พูลเพิ่ม 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค    
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
กาญจนาภิเษก 

2 01564 นางสาวกนกวลี  จันทร์สุข 1. คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลเกื้อการุนย์  
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
2. คณะคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 

3 01565 นางสาวชนกานต์  ยอดสุภา 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

4 01567 นางสาวณัฏฐา  อธิลา 1. สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สิน
อาคาร สถาบันปัญญาภิวัฒน์ (PIM) 

5 01569 นางสาวปัญญาพร  ราชแก้ว 1. คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 
2. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 

6 01571 นางสาวพิชญา  เขยตุ้ย 1. คณะครุศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

7 01573 นางสาวศรัญญา  ขัดค า 1. คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

8 01541 นายจิตรเทพ  ธรรมสละ 1. คณะบริหารธุรกิจ   
สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) 
2. สาขาวิชาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคน่าน 

9 01543 นายณัฐวุฒิ  พันบุบผา 1. คณะบริหารธุรกิจ   
สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) 
2. สาขาวิชาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคน่าน 
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ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

นักเรียน 
ชื่อ – สกุล 

คณะ/สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา 

10 01545 นายปฏิภาณ  บุญเทพ 1. คณะบริหารธุรกิจ   
สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) 

11 01557 นายกฤษฏา  นิลงาม 1. คณะบริหารธุรกิจ   
สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) 
2. หลักสูตรศิลศาสตร์ นิเทศศาสตร์  
สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ ภาษาไทย (ปกติ)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

12 01558 นายเจตฐวุฒิ  มหาวงศ์ 1. คณะบริหารธุรกิจ   
สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) 
2. สาขาวิชาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคน่าน 

13 01560 นายภูริณัฐ์  คะเชนมาตย์ 1. สาขาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

14 01562 นายสิทธิชาติ  ปะท ิ 1. นักเรียนจ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
15 01563 นายอภิรักษ์  สารธิ 1. นักเรียนจ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
16 01668 นายพงศ์พล  วงศ์พูนพิริยา 1. สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน 
17 01669 นายพงศ์เพชร  เวียงค า 1. สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน 
18 01694 นายคุณภัทร  หมื่นไกร 1. คณะสารสนเทศและการส่ือสาร สาขาส่ือสารดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
19 01547 นางสาวจินตนาภร  ค าแสน 1. คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด  
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

20 01548 นางสาวณิชนันทร์  ปะท ิ 1. คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต 
สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

21 01549 นางสาวธนันท์ญา  อะทะวงค์ 1. หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาพลศึกษา  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย 
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

22 01550 นางสาวนภารัตน ์ มาสุข 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน ์(PIM) 
2. คณะทันตแพทย์ศาสตร์ หลักสูตรประกาศณียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดล 
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ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

นักเรียน 
ชื่อ – สกุล 

คณะ/สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา 

23 01551 นางสาวบุษญากรณ์  ไชยเพ็ชร 
1. คณะบริหารธุรกิจ   
สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) 

24 01552 นางสาวปรานี  คันทะมูล 1. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชบีัณฑิต  
สาขาบัญช ีมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
2. สาขาวิชาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคน่าน 

25 01554 นางสาวสุทธิดา  อุตรชน 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
2. สาขาวิชาบัญชี วิทยาลัยเทคนิคปัว 

26 01555 นางสาวสุพัตรา  จิณกับ 1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยเทคนิคปัว 

27 01570 นางสาวพรชิตา  ตาริน 

1. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

28 01572 นางสาววาทิกานต์ พรมโกน 

1. คณะทันตแพทย์ศาสตร์ หลักสูตรประกาศณียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) 

29 01573 นางสาวสาวิตรา  เขยตุ้ย 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
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เพลงมาร์ชประจ าโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 
 

ฟ้าขาวชาว มว. ดูงามเด่น 
ร่มเย็นพฤกษชาติสะอาดตา 

เรียนรู้มุ่งมัน่เกิดปัญญา 
เพื่อพัฒนาเยาวชนเป็นคนดี 

 
ส่งเสริมภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
ใครได้ยินช่ือเสียงสมศักด์ิศรี 
เรามานะเรามุ่งมั่นท าความดี 
ท่ัวปฐพีเราเป็นเลิศวิชาการ 

 
** รู้เรียนรู้งานชาญวิชากีฬาเด่น 

มุ่งเน้นคุณธรรมสมัครสมาน 
ก้าวล้ าเทคโนโลยีวิชาชาญ 

เราพร้อมใจกันมุ่งมั่นด้วยศรัทธา 
 

ธงฟ้าขาวชาว มว. โบกสะบัด 
เจิดจรัสรัศมีแห่งปัญญา 

เราทุกคนพร้อมสู้ภัยนานา 
มิเกรงปัญหาเราพร้อมฝ่าฟัน (ซ้ า) ** 
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ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 
 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

นายอนันตศักดิ์ ยศอาลัย    กศ.ม. การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 0810351149 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1. นางมณทิรา   จ ารูญ  ค.บ.    ภาษาไทย  โทรศัพท์ 0996617861 
2. นางชนกนันท์  ค าจิตร   ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 0861950550 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1. นางสาวอรพิน  อิ่นอ้าย  ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 0892651243 

2. นางสาวญดาพร ขึ้นเสียง ค.บ.    คณิตศาสตร์  โทรศัพท์ 0616861589 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. นางศรีกลอย  ศิริวิไลซ์       วทบ. เคมี   โทรศัพท์ 0862390479 

2. นายด าริห์   จิณะ  ค.บ.  วิทยาศาสตร์  โทรศัพท์ 0968620205 

3. นางสาวนันท์นภัส  ช่างพูด     วท.ม.  ชีววิทยาศึกษา  โทรศัพท์ 0870336689 

4. นางสาวนันท์ณิภัค  วังแสง     ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 0931631738 

5. นายดาวี   ตันเวียง       ค.บ.   คอมพิวเตอร์ศึกษา โทรศัพท์ 0810214143 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

1. นางสาวล าแพน  ตนะทิพย์     ศษ.ม.  เทคโนโลยีการศึกษา โทรศัพท์ 0861926417 

2. นางมนัญญา  ไชยสลี       ศษ.ม.  การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 0830067176 

3. นายอรรถชัย  ใบยา      ค.บ.    การสอนภาจีน  โทรศัพท์ 0856261473 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. นางรุ่งระวี  ตนะทิพย ์         ค.บ.    สังคมศึกษา  โทรศัพท์ 0861804673 

2. นางจุฑามาศ   ไชยปรุง         ค.บ.    สังคมศึกษา  โทรศัพท์ 0833254717 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

1. นายเจริญเกียรติ  ใบยา       ค.บ.    อุตสาหกรรมศิลป์ โทรศัพท์ 0871745485 

2. นางสาวสุรางคนา  กาวีปลูก    ศษ.บ.  คหกรรม  โทรศัพท์ 0979879417 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1. นายณัฐพล  มุณีนันทวัฒน์      ค.บ.    พลศึกษา  โทรศัพท์ 0895531948 

ครูธุรการ 

1. นางศรัญญา  ยาวิไชย  บช.บ.   บัญช ี   โทรศัพท์ 0882509585 

นักการภารโรง 

1. นายประพันธ์  อุดอ้าย       ปวส.    การก่อสร้าง  โทรศัพท์ 0810211276 

2. นายวิเชียร  จันทร์สุข      มัธยมศึกษาปีท่ี 6   โทรศัพท์ 0833186658 
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ภาคผนวก 
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องค์การบริหารส่วนต าบลยม  
มอบรถตู้เพื่อใชใ้นกิจกรรมของโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร  

วันที่ 7 เมษายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการธนาคารน้ า 
วันที่ 25 กันยายน 2520 
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กิจกรรมวันคริสต์มาส 
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 
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การแข่งขันกรีฑา-กีฬาสีภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 
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35 

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ – เนตรนาร ี 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีกรศึกษา 2563 
วันที่ 31 มีนาคม 2564 
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38 

งานเมืองยมปริทัศน์ ปีการศึกษา 2563 
วันที่ 30 มีนาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



39 

พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา “ข้าวไม่ลืมกอ ลูก ม.ว. ไม่ลืมถ่ิน” 
วันที่ 14 เมษายน 2564 
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41 

พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2564 
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 

คณะผู้จัดท า 
 

      1. นางสาวอรพิน       อิ่นอ้าย   ประธาน    
      2. นางสาวล าแพน     ตนะทิพย์       รองประธาน 
      3. นางศรีกลอย     ศิริวิไลซ์        กรรมการ 
      4. นายณัฐพล     มุณีนันทวัฒน์            กรรมการ 
      5. นางสาวญดาพร     ขึ้นเสียง   กรรมการ 
      6. นางสาวนันท์ณิภัค  วังแสง       กรรมการและเลขานุการ  

 


