
คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๓  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๔ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๕  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๖ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๗  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๘ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๙  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๐ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๑  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l

ความนำ

 การพัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์             
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ให้มีคุณภาพ  ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุก 
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน  
ซึ่งโรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับ 
ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพิเศษ  คือ  หลักสูตร English Program หลักสูตร  
วิทยาศาสตร์    และได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล                        (World – class  standard school)    นอกจากนีโ้รงเรยีนยงัไดน้ำหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
มาบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอน  จนกระทั่งโรงเรียนได้ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
เปน็ “ศนูยก์ารเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นการศกึษา” ซึง่การดำเนนิการพฒันา 
คุณภาพของนักเรียนและโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั้น   ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความ 
เข้าใจและมีแนวปฏิบัติต่าง ๆ   ร่วมกัน  ดังนั้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้จัดทำคู่มือนักเรียน ครูและ 
ผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขึ้น  
เพื่อรวบรวมระเบียบการและรายละเอียดต่าง ๆ  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
โดยมีเนื้อหาสาระที่สำคัญดังนี้
  ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙
  ระเบียบปฏิบัติของฝ่ายวิชาการ
  ระเบียบปฏิบัติของฝ่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและปรับบุคลิกภาพนักเรียน
  ระเบียบปฏิบัติของฝ่ายอำนวยการ
  ระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 ความคาดหวังและเป้าหมายสูงสุดของโรงเรียนคือการสร้างผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย  
คณุธรรมจรยิธรรม  มคีวามรบัผดิชอบตอ่ตนเองและสว่นรวม  มคีวามรูค้วามสามารถ                         และเตบิโตเปน็ 
พลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นพลโลกที่มีศักยภาพต่อไป โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนค 
รินทร์ พะเยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
คู่มือนักเรียน ครูและผู้ปกครองเล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจ               ที่ถูกต้องตรงกันและ 
เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและการอยู่ในระบบ
ประจำ  โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้เกียรติและไว้วางใจโรงเรียน   โดยส่งบุตรหลาน 
เข้ามาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้  และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

(นายศาสตรา  วงศ์จุมปู)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สารบัญ

หน้า

ความนำ ๑๑

สารบัญ ๑๒

พระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๑๓

ประวัติโรงเรียน  ๑๘

สถานที่ตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทั้ง ๑๒ แห่ง ๒๒

เขตพื้นที่บริการ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒๓

ผังแสดงที่ตั้งโรงเรียน ๒๔

ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๒๗

บุคลากรในโรงเรียน ๔๕

ฝ่ายวิชาการ ๕๓

ฝ่ายอำนวยการ ๑๑๖

ฝ่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และปรับบุคลิกภาพนักเรียน  ๑๒๕

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๑๖๖

ภาคผนวก ๑๘๘

 -  เรียนเชิญผู้ปกครอง พิธีวันเกียรติยศ วันสวนสนาม  Open House ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 

 -  กิจกรรม Organic Farm SW PHAYAO 

 -  กิจกรรม MONOCYCLE & CIRUS 

 -  เพลงประจำโรงเรียน  

 -  สติกเกอร์ติดรถยนต์ 

 

๑๒ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๓  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๔ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๕  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๖ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๗  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๘ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษา ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๙ - ๒๕๔๐ จำนวน ๑๒ โรง ในทุกเขตการศึกษาประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสาคร ยะลา 
นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กาญจนบุรี ลพบุรี กำแพงเพชร ระยอง หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และ จังหวัด 
พะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะ 
แด่พระองค์ท่านที่ทรงมีต่อการศึกษาของชาติ จึงให้เป็นสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน 
มีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติที่พึงประสงค์และสามารถดำรงตนอยู่ 
ในสังคมอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรด 
กระหม่อม พระราชทานนามโรงเรียนว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ต่อท้าย  
ด้วยชื่อจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน รับนักเรียนแบบสหศึกษาทั้งประจำและไปกลับ
 สำหรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ โดยใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ของ 
ตำบลห้วยแก้ว จำนวน ๑๒๐ ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ (หมู่ที่ ๑๗ ในปัจจุบัน) ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัด 
พะเยา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในตำบลดงเจน และตำบลห้วยแก้ว อาทิ กำนันประเสริฐ พักแก้ว, กำนันดอน วงศ์ 
ใหญ่, กำนันบุญธรรม พักแก้ว และผู้นำชุมชนได้ประสานงานกับทางราชการขอสงวนสถานที่แห่งนี้ไว้เป็นที ่
สร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในอนาคต ต่อมาเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคต และกระทรวง 
ศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพะเยา ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก็ได้รับเลือกและให้ใช้พื้นที่นี้เป็นที่ตั้งโรงเรียน และได้ประกาศ 
จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ และกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้ นายธวัช ชุมชอบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย 
วิชาการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ มาปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนในตำแหน่งครูใหญ่ เป็นคนแรกตั้งแต่ 
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ โดยเริ่มลงมือก่อสร้างโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๐ เป็นต้นมา และวันที่ ๑๗ 
เมษายน ๒๕๔๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาส 
ให้พลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม และพระราชทานแผ่น   
ศิลาฤกษ์ให้ผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ 
เวลา ๑๔.๐๙ น.



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๙  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๔๑ เป็นต้นมา 
รับนักเรียนระบบประจำ ในเขตพื้นที่บริการ ๘ จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน และพะเยา โดยแผนชั้นเรียนเต็มรูป ๔๘ ห้องเรียน คือ ๑๐ - ๑๐ - ๑๐/๖ - ๖ - ๖ แต่ขณะนี้ได้ 
ดำเนินการจัดชั้นเรียนเป็น ๕ - ๕ - ๕ / ๓ - ๓ - ๓ จำนวน ๒๔ ห้องเรียน ซึ่งจัดเป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์มีความ  
พร้อมทั้งด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สามารถจัด  
การเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ในการเปิดรับสมัครปีแรก รับนักเรียนชั้น ม.๑ จำนวน ๒ ห้องเรียน จำนวน 
นักเรียน ๗๑ คน เป็นนักเรียน ในเขตจังหวัดพะเยาทั้งหมด ใช้อาคารเรียนชั่วคราวเป็นสถานที่เรียน และเดินทาง 
ไปกลับ มีบุคลากรผู้สอนชุดที่สอง จำนวน ๕ คน คือ นายพินิจ แสงทอง, นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน, นายวีระพงศ์ 
คูวิบูลย์ศิลป์, ว่าที่ ร.ต.นิคม อินเตชะ และนางสาววันเพ็ญ เสียงห้าว ผู้ควบคุมงานก่อสร้างโรงเรียนได้แก่ นาย 
ธวัช  ชุมชอบ, นายนพรัตน์ มะโนเรือง, นายส่งศักดิ์ นกอยู่ และนายไกรสร เทพนากิจ งบประมาณการก่อสร้าง 
โรงเรียนชุดที่ ๑ จำนวน ๘๐ ล้านบาท จากงบประมาณทั้งหมด ๑๓๓ ล้านบาท ผู้บริหารได้นำคณะครู นักเรียน 
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านมาโดยลำดับ ได้รับอนุญาตให้เปิด 
ห้องเรียน English Program (EP) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๖ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 
และโรงเรียนดีเด่นในหลายๆ โครงการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตร 
ฐานสากล World-class standard school
 จากการดำเนินงานของโรงเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๕๖ เป็นระยะเวลา ๑๗ ปี โดยมีนายธวัช  
ชุมชอบ ตำแหน่งผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เป็นผู้อำนวยการในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๕๔ (ถึง ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔) และตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนคือ 
น.ส.ศุภวัลย์  คำวัง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายศาสตรา 
วงศ์จุมปู เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและโรงเรียนให้เป็นสถาบันศึกษาที่มีมาตรฐานในทุกๆ ด้าน ต่อไป
 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 
และ “หอสมุดไอที ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า” เมื่อวันที่ 
๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ และทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ ๑๐ 
 มกราคม ๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
ได้ถวายรายงานและแสดงผลงานถวายพระองค์
ท่าน ด้วยผลงานที่ทุกคนร่วมกัน สรรสร้าง สร้าง 
ความปลาบปลื้มปิติให้กับพวกเรา ชาว สว.พย. เป็น 
อย่างสูงยิ่ง.......
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๒๐ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 

รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ
สืบสานงานพระราชดำริ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี พะเยา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและ ได้
มาตรฐานสากลมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทาง  
วิชาการบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทยด้วย สามารถใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการสื่อสารได้ อย่างน้อย ๒  ภาษา เป็น 
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัยใฝ่ใจสืบสาน 
งานพระราชดำริของในหลวงและทรงพระจริยวัตรของ 
สมเด็จย่า เป็นผู้มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
มีสุขภาพจิต และสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง สามารถ 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในฐานะพลโลก

๑. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตร
    ฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล
๒. ปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัยมีคุณธรรมจริยธรรม            
    และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓. เสริมสร้างสุขภาพจิตและสุขภาพกายของนักเรียน
    ด้วยศิลปะ ดนตรี และกีฬา
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนภาษาต่างประเทศกับเจ้าของ 
ภาษาและแหล่งเรียนรู้อื่ๆ จนสามารถใช้ภาษาในการสื่อ
สารได้อย่างน้อย ๒  ภาษา

สว.พย.อักษรย่อของโรงเรียน

สัญลักษณ์

คำขวัญโรงเรียน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการบนพื้นฐาน 
ภูมิปัญญาไทย สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการ 
สื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  สามารถพัฒนาตนเอง โดยยึดแนว 
พระราชดำริของในหลวงและพระจริยวัตรของสมเด็จย่า
ผู้เรียนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง  
สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในฐานะ 
พลโลก
บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ 
สอนและการวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
โรงเรียนมีการบริการจัดการด้วยระบบคุณภาพเทียบ 
เคียงมาตรฐานสกล

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๒๑  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l

เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

พุทธภาษิตประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

งานวันประเพณีของโรงเรียน

มุ่งสร้างวินัยให้นักเรียน เพียรพัฒนาการศึกษา มุ่งหน้าสู่ความเป็น
สากล ตั้งบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย

นิมิตตํ  สาธูรูปานํ กตัญญกตเวทิตา
ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งความดี

สีน้ำเงิน เป็นสีประจำสถาบันพระมหากษัตริย์
สีแดง เป็นสีประจำวันอาทิตย์ อันเป็นวันพระราชสมภาพของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

น้ำเงิน - แดง

ต้นประดู่แดง

๑๘ มิถุนายน วันเกียรติยศ
๑๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันสวรรคตของ
  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๒๑ ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ
  พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๓ ธันวาคม พิธีสวนสนามและถวายคำสัตย์ปฏิญาณ
  ของนักเรียน วันสถาปนาโรงเรียน



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒๒ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 

สถานที่ตั้ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

ในพระราชูปถัมถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พะเยา

ทั้ง ๑๒ เขตการศึกษา



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒๓  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒๔ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 

ผังแสดงที่ตั้ง 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒๕  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l

แผนผังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑. อาคารแม่ฟ้าหลวง    ๑๔. ลานจอดรถ

๒. อาคารศรีนครินทร์    ๑๕. พระราชานุสาวรีย์

๓. อาคารร่มเกล้า     ๑๖. หอสมุด IT ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า

๔. อาคารเฉลิมหล้าจอมราชัน ๗๒ พรรษา   ๑๗. อาคารพัสดุ, โรงซักรีดหญิง

๕. อาคารน้ำพระทัย     ๑๘. อาคารดนตรี, การงานอาชีพ

๖. นครินทร์นคร     ๑๙. พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

๗. ห้องน้ำ (ครู - นักเรียน)    ๒๐. อาคารสำนักงาน (ห้องพัฒนาคุณธรรมฯ, ห้องแนะแนว)

๘. อาคารพยาบาล     ๒๑. อาคารฝึกวงโยธวาทิต

๙. อาคารแฟลตครู     ๒๒. สนามเทนนิส

๑๐. อาคารบ้านพักนักการภารโรง   ๒๓. สนามกอล์ฟ

๑๑. หอถังน้ำสูง     ๒๔. โรงจอดรถ

๑๒. ศรีนครินทร์ Vellodome และอาคาร Pyramid  ๒๕. อาคารรักษาความปลอดภัย

๑๓. สระว่ายน้ำ     ๒๖. อาคารเรียนศิลปะ - นาฏศิลป์



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒๖ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 

๒๗. ศาลาแปดเหลี่ยม

๒๘. สนามบาสเกตบอล

๒๙. สนามวอลเลย์บอล

๓๐. มินิมาร์ท

๓๑. ถังเก็บน้ำฝน

๓๒. อาคารเก็บพัสดุกลาง

๓๓. สนามตะกร้อ

๓๔. สระเก็บแหล่งน้ำดิบ

๓๕. หอถัง รพช.

๓๖. สระเลี้ยงปลา

๓๗. โรงจอดรถมินิบัส

๓๘. บ้านพนักงานขับรถ

๓๙. ปุ๋ยหมักและไบโอดีเซล

๔๐. เรือนเพาะชำ

๔๑. สระเก็บน้ำ

๔๒. สระบำบัดน้ำเสีย

๔๓. โรงสีข้าว

๔๔. สถานที่ผลิตปุ๋ยชีวภาพ

๔๕. บ้านพักครู

๔๖. เตาเผาขยะ

๔๗. โรงซักรีดชาย

๔๘. ห้อง IT MATH

๔๙. เสาธงชาติ

๕๐. ศาลพระภูมิ เจ้าที่

๕๑. บ้านพักครู

๕๒. สนามฟุตบอล

๕๓. ระเบียงคนเก่ง

๕๔. ห้อง Genious

๕๕. ห้องพักครูต่างชาติ

๕๖. โรงฉายภาพยนตร์ ๓ มิติ

๕๗. ห้องเพชรพระศรีสังวาลย์ (Video Conference)

๕๘. โรงผลิตน้ำดื่ม

๕๙. บ้านพักครู ๖ หน่วย

๖๐. อาคารสิรินธร

๖๑. บ้านพอเพียง

๖๒. โรงอาหารปลายนา

๖๓. อาคารฝึกเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ (UFO)



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒๗  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒๘ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒๙  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๓๐ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๓๑  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๓๒ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๓๓  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๓๔ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๓๕  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๓๖ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๓๗  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๓๘ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๓๙  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๔๐ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๔๑  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๔๒ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๔๓  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๔๔ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีคู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บุคลากรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

น.ส.ปทุมรัตน์  คำแสน
(กษ.ม. การบริหารการศึกษา)

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นางณิชญารัตน์  ธนเฉลิมโรจน์
(กศ.ม.การบริหารการศึกษา)

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และปรับบุคลิกภาพนักเรียน

นางกนกพร  วงศ์ชาลีกุล
(กศ.ม.บริหารการศึกษา)

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ

น.ส.วันเพ็ญ  เสียงห้าว
(กศ.ม.การบริหารการศึกษา)
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายนโยบายและแผน

นายศาสตรา  วงศ์จุมปู
(กษ.ม. การบริหารการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.ปุณยนุช  ก๊กศรี
(ศษ.บ.ภาษาไทย)

(ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

ว่าที่ร้อยตรี เกษม  ศรีวิชัย
(ค.บ.ภาษาไทย)

(ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

นายธีรชาติ  พงศ์นฤมิตร
(ค.บ.ภาษาไทย)

นางเกศรินทร์  อิวกาศ
(ค.บ.ภาษาไทย)

(ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

๔๕  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l

นายเฉลิมพล  ใจยะเลิศ
(กศ.ม.การบริหารการศึกษา)
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางชลธิชา  ชลฤทธิ์
(ศษ.บ.ภาษาไทย)

(ศษ.ม. การบริหารการศึกษา)



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีคู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางวลัยพร  ปิ่นแก้ว
(ศษ.บ.คณิตศาสตร์)

(กศ.ม.การบริหารการศึกษา)

นางสาวมะลิวัลย์  เมืองปัญโญ
(ค.บ.คณิตศาสตร์)

นางสาวอรวรรณ  สารขัติ
(ค.บ.คณิตศาสตร์)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเขมจิรา  ปัญสุวรรณ์
(ค.บ.คณิตศาสตร์)

นายวีระพงศ์  คูวิบูลย์ศิลป์
(ศษ.บ.คณิตศาสตร์)

(ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

นายรังสรรค์  ปินใจ
(ศษ.บ.คณิตศาสตร์)

(ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

นางเบญจมาภรณ์  กระภูฤทธิ์
(วท.บ.คณิตศาสตร์)

(ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

น.ส.ยุณีย์  ก๋าวิน
(ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

(กศ.ม.หลักสูตรและการสอน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

น.ส.วันเพ็ญ  เสียงห้าว
(ค.บ.ฟิสิกส์)

(กศ.ม.การบริหารการศึกษา)

น.ส.จิรพร  ใจยืน
(ค.บ.เคมี)

(กศ.ม.การบริหารการศึกษา)

นางขวัญฤทัย  เที่ยงจันทราทิพย์
(วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์)
(ศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา)
(กศ.ด.วิทยาศาสตร์ศึกษา)

๔๖ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 

นายวรุตม์  อินต๊ะวงศ์กา
(ค.บ.คณิตศาสตร์)

(ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีคู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๔๗  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l

น.ส.นันทร์ฑิณา  ไชยวุฒิ
(วท.บ.เคมี)

(ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

น.ส.สุภาพร  อินต๊ะเขียว
(ศษ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นายอาทิตย์  สุจชารีย์
(ค.บ.ฟิสิกส์)

นางสาวพัชรี  ธิศรี
(ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางนิตยา  ชาร์ลสเวิร์ธ
(ศษ.บ.การสอนศาสตร์

- คณิตศาสตร์)
(ชีววิทยา-คณิตศาสตร์)

นายศราวุฒิ  จันทร์หัวนา
(ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

น.ส.เกศกนก  ใจวัง
(ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคมี)

น.ส.จันทร์ฟอง  ก้อนคำ
(ศษ.ม.การสอนสังคมศึกษา)

นายภาณุวัฒน์  กุ่นใจ
(ค.บ.สังคมศึกษา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายนวิพันธ์  จันทร์ธีรวงศ์
(วท.บ.เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

นายพงษ์พัฒน์  เลาสัตย์
(ค.บ.สังคมศึกษา)

นายสงกรานต์  แก้วสา
(ค.บ.สังคมศึกษา)

นายจักรกฤษณ์  เผือคำ
(ค.บ.สังคมศึกษา)

นายศิวณัฐ  ก๋าใจ
(ค.บ.สังคมศึกษา)

นายธวัชชัย  เป็นพนัสสัก
(วท.บ.ชีวิทยา)



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๔๘ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 

น.ส.พัชรินทร์  กุลณา
(ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ)

น.ส.เจนจิรา  คำคง
(ศษ.บ.ภาษาจีน)

(ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

นายนภสินธ์ุ  จิตรเจนจริยา
(ศศ.บ.ภาษาจีน)

น.ส.อมรรัตน์  เมืองวงศ์
(ศศ.บ.ฝรั่งเศส)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

น.ส.ปนัดดา  ไชยวัง
(ค.บ.ภาษาจีน)

(กศ.ม.การบริหารการศึกษา)

นางมยุรี  เวียงคำ
(ค.บ.ภาษาอังกฤษ)

(ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ)

น.ส.อางคณา  รัศมี
(ค.บ.ภาษาอังกฤษ)

น.ส.รสสุคนธ์  สุโพธิ์
(ค.บ.ภาษาอังกฤษ)

น.ส.ชุตินันท์  ใจอะกะ
(ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ)

(ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน)

น.ส.สินีรัตน์  พันธ์วิไล
(ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ)



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๔๙  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l

Mrs. Fe P. Mazo
Bachelor of Secondary 
Education Major English

Mr. Fitz Gerald Fordan
Bachelor of Secondary 
Education Major Math

Ms. Mary EpinoDalida Ann 
Bachelor of Secondary 

Education Major Science

ครูต่างชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชินวัชร์  ปินตา
(ศศ.บ.ดุริยางค์ศาสตร์สากล)
(ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

นางสาวปวิตรา เทพโพธา
(ค.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา)

(ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

นายธนกฤต เทพมงคล
(ค.บ. ดนตรีศึกษา)

(ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายถนอม  ปิ่นแก้ว

(ศษ.บ.พลศึกษา)

นายอัปราชัย  โพธิลังกา

(ค.บ.พลศึกษา)

นายนเรนทร์  ไชยมงคล

(ศษ.บ.พลศึกษา)



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีคู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๕๐ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายเฉลิมพล  ใจยะเลิศ
(ค.บ.อุตสาหกรรม)

(กศ.ม.การบริหารการศึกษา)

นายพิภพ  ยอดอ้อย
(วท.บ.วิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์)

น.ส.จำนงค์  ไชยมงคล
(ค.บ.คหกรรมศาสตร์)

(ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

นางสุพิน  กันทา
(ค.บ.ธุรกิจศึกษา)

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายชัยพฤกษ์  บุญเรือง
(วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
(ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

น.ส.อำพรรณ  กันทวงค์
(ค.บ.คอมพิวเตอร์)

(ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

นายศิริขวัญ  ท้าวล่า
(วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อุตสาหกรรม)
(ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

นางพรวิมล  ไชยสุข
(วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์)
(ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

นายชญานัท  บัวหลวง
(บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีคู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๕๑  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายวีระพงศ์  คูวิบูลย์ศิลป์
(ศษ.บ.คณิตศาสตร์)

(ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)
กิจกรรมนักเรียน

นายเฉลิมพล  ใจยะเลิศ
(ค.บ.อุตสาหกรรม)

(กศ.ม.การบริหารการศึกษา)
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

นายศุภกิจ  แก้วกันทะ
(ศษ.บ.พลศึกษา)

(ศษ.ม.จิตวิทยาการศึกษา
และแนะแนว) งานแนะแนว

น.ส.จามจุรี  สมฤทธิ์
(ค.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์)

(ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)
กิจกรรมชุมนุม

น.ส.ฐิติรัตน์  ใจดี
(ร.บ.รัฐศาสตร์)
ธุรการโรงเรียน

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

น.ส.สุณิสา  สมศรี
(ศศ.บ.นิเทศศาสตร์)

งานเลขานุการ/ประชาสัมพันธ์

น.ส.สินีนารถ  แสนแก้ว
(ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

งานสารบรรณ

น.ส.กัญจนพร  ไชยมงคล
(ศศ.บ.นิเทศศาสตร์)

งานพัสดุ

นางจารุวรรณ  เผ่าสิงห์
(บธ.บ.การบัญชี)

งานการเงินโรงเรียน

นายวิวัฒน์  ดาปุก
(ศษ.บ.เทคโนโลยีสื่อสาร

และการศึกษา)
งานโสตทัศนูปกรณ์

นายวุฒิพงศ์  แซ่โฮ
(วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร)

งานเทคนิคเกษตรทฤษฎี

นางพัชรินทร์  ลำพูน
(ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ)

งานบุคคล

น.ส.เบญจพร  จิตรบุณย์
(ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

งานพยาบาล

นายเฉลิมพล  ธิปัญโญ
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)

เจ้าหน้าที่วิทยุ

นางสาวภัณฑิรา  นิเลปิยัง
(กศ.บ.จิตวิทยา
การแนะแนว)



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีคู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๕๒ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 

น.ส.นิรุชา  วงศ์ไชย

(วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์)

งานธนาคารโรงเรียน

น.ส.ลัดดาวัลย์  วงศ์สม

(ค.บ.ภาษาไทย)

ครูหอนอน

น.ส.เสาวลักษณ์  ตัวลือ

(บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ครูหอนอน

นายศุภณัฐ  มาลัย

(วท.บ.เทคโนโลยีการกีฬา)

ครูหอนอน

นายบัญชา  ดวงมณี
(วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ)

งาน ICT หอสมุด

วิทยากรพิเศษ

นายพินิจ  แสงทอง
(ศศ.บ.ภาษาไทย)

นางนงเยาว์  จอมดวง
(ปวส.การจัดการงานบุคคล)

งานห้องสมุดโรงเรียน

นายเหนือสยาม  สิงห์แก้ว 
(ปวส.คอมพิวเตอร์)

Genius

น.ส.รสรินทร์  อ่องคำ
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)

งานโภชนาการ

น.ส.นุจรินทร์  ฟูแสง
(วท.บ.อาชีวอนามัย)
งานเลขาห้องพัฒนาฯ

นายศศิพงษ์  ก้อนทอง
(ศษ.บ.พลศึกษา)
ครูสอนว่ายน้ำ

นายพัชพล  สมศร ี
(ค.บ.พลศึกษา)
ผู้ดูแลสระว่ายน้ำ

น.ส.จรรยาพร  เดชบุญ
(ค.บ.พลศึกษา)
ครูสอนว่ายน้ำ



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๕๓  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๕๔ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 

ฝ่ายวิชาการ

  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา มีหน้าที่วางแผนการจัดการเรียน 
การสอนตลอดจนการวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีการจัดหลักสูตรพิเศษเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และนโยบายในการจัดตั้งโรงเรียน ตลอดจนบริบทของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเป็น 
ระบบโรงเรียนประจำ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English
Program) หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-class Standard School) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยา 
ศาสตร์ หลักสูตรบูรณาการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูไทย (English for Integrated  
Studies: EIS) เป็นต้น
 นอกจากนั้น ฝ่ายวิชาการ ยังทำหน้าที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์การเรียนรู้และ 
พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ จากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรม 
ชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการ 
ศึกษาร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ เพื่อให้ 
นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิต 
ในฐานะพลโลกต่อไป



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๕๕  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l

การจัดตารางเรียนตารางสอน

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนระบบประจำ ดังนั้นจึงมีการจัดการเรียนการสอนสองลักษณะ คือ การเรียน 
การสอนภาคปกติ ระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. และการเรียนการสอนภาคพิเศษ 
ซึ่งแบ่งเป็นการเรียนพิเศษภาคค่ำ ในวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. และ การเรียนพิเศษวันเสาร์ 
– อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยจัดการเรียนการสอนเป็นรายชั่วโมง (๖๐ นาที) ยกเว้นกรณีโรงเรียนมี 
กิจกรรมพิเศษเช่น การประชุมประจำเดือน การฝึกซ้อมกิจกรรมพิธีการสำคัญ จะกำหนดให้มีการทดเวลาเรียน 
เหลือคาบละ ๔๐ นาที 

ตารางเรียนภาคปกติ วันจันทร์ – ศุกร์

  เวลาเรียนปกติ (๕๐ นาที)   เวลาเรียนแบบทดเวลา (๔๐ นาที)

   ชั่วโมงที่  เวลา    คาบที่   เวลา
      ๑  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๒๐ น.     ๑  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๑๐ น.
      ๒  ๐๙.๒๐ – ๑๐.๑๐ น.     ๒  ๐๙.๑๐ – ๐๙.๕๐ น.
     พัก ๑๐ นาท ี      ๓  ๐๙.๕๐ – ๑๐.๓๐ น.
     ๓  ๑๐.๒๐ – ๑๑.๑๐ น.          พัก ๑๐ นาที
     ๔  ๑๑.๑๐ – ๑๒.๐๐ น.     ๔  ๑๐.๔๐ – ๑๑.๒๐ น.
     พักรับประทานอาหารกลางวัน     ๕  ๑๑.๒๐ – ๑๒.๐๐ น.
     ๕  ๑๓.๐๐ – ๑๓.๕๐ น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน
     ๖  ๑๓.๕๐ – ๑๔.๔๐ น.    ๖  ๑๓.๐๐ – ๑๓.๔๐ น.
    พัก ๑๐ นาท ี     ๗  ๑๓.๔๐ – ๑๔.๒๐ น.
     ๗  ๑๔.๕๐ – ๑๕.๔๐ น.       
     ๘  ๑๕.๔๐ – ๑๖.๓๐ น.    ๘  ๑๔.๒๐ – ๑๕.๐๐ น.

ตารางเรียนพิเศษภาคค่ำ  
 วันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

ตารางเรียนพิเศษภาคเสาร์ – อาทิตย์

      ชั่วโมงที่   เวลา    หมายเหตุ
  ๑     ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.  
  ๒     ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.  พัก ๒๐ นาที ระหว่างเวลา
  ๓     ๑๐.๕๐ - ๑๑.๕๐ น.      ๑๐.๓๐ - ๑๐.๕๐ น. 
          



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๕๖ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 

ตารางเรียนชดเชย
 โรงเรียนกำหนดให้มีการเรียนชดเชยในวันเสาร์ เฉพาะสุดสัปดาห์แรกหลังการกลับบ้านทุกครั้ง โดยใช ้
ตารางเรียนวันศุกร์ ซึ่งนักเรียนจะขาดเรียนไปเนื่องจากการกลับบ้านในภาคบ่ายวันพฤหัสบดี กรณีให้เรียนชดเชย 
โดยใช้ตารางเรียนวันอื่นที่ไม่ใช่วันศุกร์ โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งๆ ไป

แนวปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียน 
 ๑.  เมื่อเปลี่ยนคาบเรียน นักเรียนจะต้องไปถึงห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการรายวิชาถัดไปภายใน ๕ นาที
 ๒.  หากนักเรียนมีกิจธุระจำเป็น หรือ เจ็บป่วย จำเป็นต้องขออนุญาตออกนอกโรงเรียนเพื่อกลับบ้าน และ 
ไม่สามารถเข้าเรียนในชั่วโมงใด หรือ วันใด นักเรียนจะต้องรับแบบฟอร์มที่ห้องวิชาการ แล้วนำไปกรอกข้อมูลให้ 
ครบถ้วน โดยจะต้องได้รับอนุญาตจาก ครูผู้สอน ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมก่อน
 ๓. กรณีต้องการขออนุญาตไปร่วมกิจกรรมพิเศษใดๆ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน จนเป็นเหตุให้ไม่ 
สามารถเข้าเรียนในวิชาใด จะต้องมีบันทึกข้อความขออนุญาตจากครูผู้สอน หรือครูที่ปรึกษาของกิจกรรมนั้นๆ เพื่อ 
ขออนุญาตจากผู้อำนวยการโรงเรียน โดยส่งผ่านฝ่ายวิชาการ และฝ่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ฯ
 ๔.  กรณีนักเรียนไม่เข้าเรียนทั้งภาคปกติและการเรียนพิเศษ โดยไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น ได้รับมอบหมาย 
ให้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน เป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งทักษะนอกโรงเรียน หรือไม่มีการขออนุญาตลาเรียน 
จะถือว่านักเรียนขาดเรียน และนักเรียนจะถูกตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละ ๕ คะแนน
 ๕.  ในการลาป่วยเกิน ๒ วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยทุกครั้ง
 ๖.  การไม่เข้าเรียนจะมีผลสืบเนื่องไปถึงสิทธิในการเข้าสอบประจำภาค หากนักเรียนเข้าเรียนในแต่ละราย
วิชาไม่ครบ ๘๐ % ของเวลาเรียนทั้งหมด จะไม่มีสิทธิสอบวิชานั้น ผลการเรียนจะได้ “มส” หากนักเรียนมีเหตุผลที่
จะขอผ่อนผันต้องยื่นอุทธรณ์ที่ฝ่ายวัดผล
 ๗.  การไม่ปฏิบัติงานที่อาจารย์ประจำวิชามอบหมาย หรือการไม่เข้าสอบในครั้งใดครั้งหนึ่งของแต่ละวิชา 
ผลการเรียนของวิชานั้นจะเป็น “ร” คือ รอการตัดสินผลการเรียน
 ๘.  การไม่เข้าเรียนวิชากิจกรรม หรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ที่โรงเรียนนัดหมาย นักเรียนจะได้ผลการเรียน
ในวิชากิจกรรมเป็น “มผ” คือไม่ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ๙.  การที่นักเรียนมีผลการเรียนเป็น “ร”  “มส”  หรือ  “มผ”  หากไม่แก้ไขนักเรียนจะไม่จบหลักสูตรใน 
เวลาที่กำหนด
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๕๗  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l

หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้พัฒนาให้สอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียน บริบท  
และความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน ทำให้มีการสาระเพิ่มเติมที่เป็นรายวิชาเฉพาะของโรงเรียนเช่น รายวิชา 
สมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง รายวิชาทักษะผู้นำ นอกจากนั้นยังมีการจัดสาระเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านต่างๆ  
ได้แก่ หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-class Standard School) หลักสูตรสองภาษา (English   
Program) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Science Enrichment Classroom) หลักสูตรการจัดการเรียนการ 
สอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูไทย (English for Integrated Studies: EIS) เป็นต้น
 การจัดหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเกิด 
สมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา 
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้ง 
ต่างๆ การรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
 ๒. ความสามารถในการคดิ เปน็ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์การคดิสงัเคราะห ์การคดิอยา่งสรา้งสรรค ์
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
 ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้ถูกต้อง 
เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ 
เหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจ  
ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
 ๔.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดำเนิน 
ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วนตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้าง 
เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดจ้างต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น
 ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี 
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสมและมีคุณธรรม
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๕๘ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

    คุณลักษณะ    นิยาม    ตัวชี้วัด
๑. รักชาติ ศาสน์      คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี ๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ

    กษัตริย      ของชาติ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ๑.๒ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

       ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบัน  ๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตน

       พระมหากษัตริย์                 ตามหลักศาสนา

        ๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหา  

                    กษัตริย์

๒. ซื่อสัตย์สุจริต      คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นใน  ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริง

       ความถูกต้อง ประพฤติตรงตามความเป็น               ต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ

       จริงต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งทางกายวาจา ใจ ๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริง

              ต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ

๓. มีวินัย       คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นใน  ๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์

       ข้อตกลง กฎเกณฑ์และระเบียบ ข้อบังคับ              ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว

       ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม        โรงเรียน และสังคม

๔. ใฝ่เรียนรู้      คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ   ๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน

       เพียรพยายามในการเรียน แสวงหา        และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

       ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ  ๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียน

       ภายนอกโรงเรียน                รู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก  

              โรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง

              เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ 

              สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถ

              นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

๕. อยู่อย่างพอเพียง    คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดำเนิน  ๕.๑ ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ

       ชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ        มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม

       มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี    ๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่อ

                   อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๖. มุ่งมั่นในการ      คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและ  ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในการ

   ทำงาน      รับผิดชอบในการทำหน้าที่การงานด้วย        ปฏิบัติหน้าที่การงาน

       ความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสำเร็จ ๖.๒ ทำงานด้วยความเพียรพยายาม

       ตามเป้าหมาย           และอดทน เพื่อให้งานสำเร็จ

              ตามเป้าหมาย
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๕๙  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l

      คุณลักษณะ      นิยาม         ตัวชี้วัด
๗. รักความเป็นไทย   คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ ๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
        เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย      ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
       ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม       และมีความกตัญญูกตเวที
       ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่าง  ๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทย
       ถูกต้อง เหมาะสม          ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
              เหมาะสม
        ๗.๓ ชักชวน แนะนำให้ผู้อื่น
              ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม 
               ประเพณี ศิลปะและ
              วัฒนธรรมไทย
๘. มีจิตสาธารณะ       คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วม ๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความ
        ในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อ         เต็มใจและพึงพอใจ
        ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน          โดยไม่หวังผลตอบแทน 
        และสังคม ด้วยความเต็มใจ   ๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น 
        กระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน        ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน 
              และสังคม
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๖๐ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 
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๖๑  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๖๒ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๖๓  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๖๔ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๖๕  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๖๖ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๖๗  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๖๘ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๖๙  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๗๐ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๗๑  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๗๒ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๗๓  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๗๔ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๗๕  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษและโครงการพิเศษต่างๆ ในโรงเรียน

๑. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
     โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้สนับสนุนส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่
เริ่มเปิดรับนักเรียนครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๔๑ ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๔๖ ทางโรงเรียนได้รับการอนุมัติจาก    
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดตั้งโครงการจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) หรือหลักสูตรสองภาษา และพัฒนาเป็นหลักสูตร English 
Program: EP ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นมา โดยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระดับชั้นละ ๑ 
ห้องเรียน ซึ่งถือเป็นห้องเรียนพิเศษ
   การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร  English Program นี้ ใช้หลักสูตรเดียวกับนักเรียนในห้องเรียนปกติ 
แต่เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในรายวิชาต่างๆ ยกเว้น รายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีไทย โดยครูผู้สอนชาวต่างชาติ นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้สนับสนุนให้
นักเรียนในโครงการสองภาษา ตระหนัก  อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย   มีความเป็นไทยในขณะที่ต้องพัฒนา
ตนเองเข้าสู่สังคมนานาชาติ ซึ่งรายวิชา ที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อสำหรับนักเรียน English Program ของ    
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พระศรีนครินทร์ พะเยา ได้แก่  (๑) ภาษาอังกฤษ (๒) คณิตศาสตร์  
(๓)  วิทยาศาสตร์  (๔) สังคมศึกษา (๕) สุขศึกษา  (๖) การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และ (๗) คอมพิวเตอร์ 
นักเรียนในหลักสูตร English Program จะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่มจากค่าใช้จ่ายในการเรียนระบบ 
ประจำ อีกประมาณภาคเรียนละ ๑๗,๐๐๐ บาท ในระดับชั้น ม.๑ และ ๒๘,๐๐๐ บาท ในระดับชั้นม. ๒ และ ๓ ทั้งนี้ 
ไม่รวมค่าใช้จ่ายไปศึกษาฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ 

๒. หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Science Enrichment Classroom)
 เป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครรินทร์
พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าร่วมโครงการของสถาบันส่งเสริม 
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งได้มอบหมายให้สาขาพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ  
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
 (พสวท. และ สควค.) พัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยม  
ศึกษาตอนต้นในรูปแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โดยความร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา 
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ซึ่งโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
เป็นต้นมา โดยจัดให้มีระดับชั้นละ ๑ ห้องเรียน
 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสนใจ มีเจตคติทางวิทยาศาสตร ์
และคณิตศาสตร์ในระดับสูง ให้ได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพโดยจัดการศึกษาแบบบูรณา 
การความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม  
ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล เน้นทักษการคิดระดับสูง ด้านกระบวนการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ 
การคิดสร้างสรรค์ โดยให้มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ และมีคุณธรรม 
จริยธรรม

๗๖ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๗๗  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l

 การจดัการเรยีนการสอนของนกัเรยีนหอ้งเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร ์  จะมกีารจดัสาระการเรยีนรูแ้ละหนว่ยกติ 
ของสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษให้เข้มข้นมากขึ้นและจัดสอน  
รายวิชาเพิ่มเติมเน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจากรายวิชาเพิ่มพูนประสบการณ์ หรือ รายวิชา 
เพิ่มเติมพิเศษ รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามข้อกำหนดปรัชญาห้องเรียนพิเศษและมาตรฐานสากล
 นักเรียนในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษจะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่มจากค่าใช้จ่ายในการเรียน 
ระบบประจำ อีกประมาณภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

๓. หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยยกระดับโรงเรียนชั้นนำที่ม ี
ความพร้อมเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)  ซึ่งโรงเรียนมาตรฐานสากลมีวัตถ ุ
ประสงค์ที่สำคัญ คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก โดยมุ่งหวังที่จะให้โรงเรียนได้พัฒนาต่อยอด 
คุณลักษณะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี 
พื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะมีสมรรถนะ ทักษะและความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ตลอดจนการ 
พัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะ 
การคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน 
สังคมโลก ได้อย่างสันติอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คือ ๑ ใน ๕๐๐ โรงเรียนจากทั่วประเทศที่ได้รับ 
คัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ ๑ และเริ่มใช้หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปี 
การศึกษา ๒๕๕๓ โดยการจัดให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เรียนรายวิชาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ และได้เรียนภาษา 
ต่างประเทศที่ ๒ เพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น จากครูเจ้าของภาษาเพื่อ   
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก หรือมีลักษณะของนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ เป็นเลิศทางวิชาการ 
(Smart) สื่อสารสองภาษา (Communicator) ล้ำหน้าทางความคิด (Thinker) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  
(Innovator) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก (Global Citizenship)
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานโดยได้นำสาระ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ไปสู่การเรียนการสอน 
ด้วยการจัดทำรายวิชา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้

  วิชา   ชื่อวิชา           ระดับชั้น         จำนวนหน่วยกิต
   IS ๑     การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้    ม.๒      ๑.๐
     (Research and Knowledge Formation)  ม.๔      ๑.๐ 
   IS ๒     การสื่อสารและการนำเสนอ    ม.๒      ๑.๐
     (Communication and Presentation)   ม.๔      ๑.๐
   IS ๓     การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม   ม.๒       บูรณาการกับกิจกรรม
     (Social Service Activity    ม.๔   พัฒนาผู้เรียน
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๔. โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูไทย (English for Integrated Studies: EIS)
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการบูรณาการการ 
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมโรงเรียน 
EIS แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และรับประสบการณ์ที่มีการใช้ภาษาอังกฤษอย่าง 
หลากหลาย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความสามารถของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ม ี
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยให้ครูผู้สอนชาวไทยที่สอนในรายวิชาต่างๆ บูรณาการการสอนเป็นภาษาอังกฤษผ่าน 
สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยในระยะแรกนั้นวิชาที่มีการสอนแบบบูรณาการภาษาอังกฤษ คือ  
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสังคมศึกษา ต่อมาโรงเรียนได้พัฒนาครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ (ยกเว้น 
กลุ่มสาระภาษาไทย) ให้สามารถบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้นเรียน

๕. หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Enrichment Science 
Classroom)
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ จึงได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลัก 
สูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Enrichment Science Classroom)  
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งดำเนินการโครงการโดยสำนักนโยบายและแผน (สนผ.) ของ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(สสวท.) และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า 
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
 ทั้งนี้หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรที่จัดทำ 
ขึ้นมาเฉพาะ โดยอ้างอิงจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอน 
ปลาย แผนการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ แต่มีความเข้มข้นด้านเนื้อหาและ 
กิจกรรมการเรียนรู้มากกว่า รวมทั้งเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่มีความสนใจและมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ให้ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ  
พร้อมทั้งปลูกฝังให้มีความเป็นนักวิจัยในตัวผู้เรียนเพื่อเป็นฐานของการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดระดับสูง ทั้งการคิดแก้ปัญหา 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรม เน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ ์
อย่างหลากหลาย แนวทางทั้งภายนอกและภายในห้องเรียน เน้นให้ผู้เรียนทำงานวิจัยและเป็นนักวิจัยจากการทำ  
โครงงานหรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เน้นการจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาส  
เพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน จากการเข้าร่วมค่ายปฐมนิเทศ ค่ายวิชาการและการนำเสนอผลงานการ แข่งขัน 
ฟิสิกส์สัประยุทธ์ และการแนะแนวเส้นทางอาชีพนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัย หรือ 
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ

๗๘ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 
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๗๙  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l

 นักเรียนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มีค่าลง 
ทะเบียนเพิ่มเติมจากนักเรียนในหลักสูตรปกติ อีกจำนวน ๕,๐๐๐ บาท นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการอยู่ประจำ 
(ประมาณภาคเรียนละ ๓๕,๐๐๐ ) รวมค่าใช้จ่ายของนักเรียนในโครงการนี้ ประมาณภาคเรียนละ ๔๐,๐๐๐ บาท

๖. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับลดเวลาเรียนเพื่อลดระยะเวลา 
เรียนภาควิชาการลงโดยไม่กระทบเนื้อหาหลักที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ และครูปรับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมโดย
เพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ตามกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๔ H คือ กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ด้านพัฒนาสมอง 
(Head) กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ด้านพัฒนาจิตใจ (Heart) กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ด้านพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) 
และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ด้านพัฒนาสุขภาพ (Health)
 โดยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรม โดยวางแผนการจัดกิจกรรม มีการปรับโครงสร้างหลักสูตรในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับห้องเรียนปกติ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ สามารถเลือกกิจกรรมตามนโยบาย 
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่นักเรียนสนใจ ยกเว้นห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และห้องเรียน English Pro-
gram เรียนตามหลักสูตรปกติ  ซึ่งมีการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้นักเรียนได้ทราบถึงความเป็นมา   
วัตถุประสงค์ แนวทางในการจัดกิจกรรม และการเลือกกิจกรรมตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ก่อน  จากนั้น 
ฝ่ายวิชาการได้จัดทำโปรแกรมในการเลือกกิจกรรมผ่าน google app ซึ่งในการเลือกกิจกรรมห้องเรียนปกติ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ สามารถเลือกกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้ ๓ กิจกรรม 
โดยไม่ซ้ำกัน
๗. กิจกรรมว่ายน้ำ
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง  
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จนสามารถสร้างสระว่ายน้ำมาตรฐานขนาด ๑๘x๕๐x๑.๔ เมตร ได้สำเร็จ 
 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่ว่ายน้ำไม่เป็น สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่อประสบภัย 
ทางน้ำ ตลอดจนรู้จักวิธีช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนใน 
จังหวัดพะเยา มีสระว่ายน้ำมาตาฐาน แบบ Overflow ตามแบบของการกีฬาแห่งประเทศไทยขนาด ๑๘x๕๐x๑.๔ 
เมตร เพิ่มขึ้นอีก ๑ แห่ง และเพื่อให้ชุมชนจังหวัดพะเยามีสถานที่ออกกำลังกายและฝึกทักษะการว่ายน้ำที่มีมาตร 
ฐานสามารถรองรับการใช้บริการของนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจทั้งในจังหวัดพะเยา และ 
จังหวัดใกล้เคียงเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
และห่างไกลยาเสพติด โดยเริ่มให้นักเรียนใช้สระว่ายน้ำในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ และปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนและการบริการสระว่ายน้ำ ดังนี้
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 การจัดการเรียนการสอนและการบริการสระว่ายน้ำ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 
  ๑.  จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนทุกคน 2 คาบต่อสัปดาห์
  ๒.  จัดกิจกรรมตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
  ๓.  จัดเป็นกิจกรรมชุมนุมว่ายน้ำ
  ๔.  จัดกิจกรรมค่าย “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”สำหรับนักเรียนทั่วไป
  ๕.  จัดหลักสูตรสอนว่ายน้ำแก่ครู บุคลากร และประชาชนทั่วไป
  ๖.  ให้บริการสระว่ายน้ำแก่ นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
 เนื้อหาสาระในการจัดการเรียนการสอน
  ๑.  ทักษะเบื้องต้นในการว่ายน้ำ
  ๒.  การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์และกรรเชียง
  ๓.  การว่ายน้ำท่ากบและผีเสื้อ
  ๔.  การกระโดด

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  
  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมินเพื่อ 
พัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ประสบผลสำเร็จนั้น 
ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะ     
สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุก 
ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมิน 
ผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนา 
การ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียน 
เกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมให้ครูดำเนินการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการปฏิบัติให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับสาระและมาตรฐาน ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ นอกจากการสอบกลางภาคและปลายภาคแล้ว 
กระบวนการวัดและประเมินผลยังต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตลอด 
โดยประเมินจากพฤติกรรมทั่วไป พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม พฤติกรรมระหว่าง 
การปฏิบัติงาน รวมทั้งพฤติกรรมขณะอยู่หอพัก ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ โดย 
เฉพาะทักษะผู้นำ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน
 ๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
  ๑.๑ เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลจะต้องใช้ให้หลากหลาย สอดคล้องกับตัวชี้วัด หรือผลการเรียน
รู้ที่กำหนดไว้ในแต่ละวิชา โดยทั่วไปจะต้องมีการประเมินกลางภาค ปลายภาค รวมทั้งประเมินผลการเรียนแต่ละ 

๘๐ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 
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๘๑  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l

หน่วยการเรียนรู้ จากผลงาน การสอบปากเปล่า  การสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ รวมถึงการประเมินโดยใช้แบบสังเกต 
และแบบบันทึกต่างๆ แล้วปรับผลการประเมินจากเครื่องมือและวิธีการประเมินรูปแบบต่างๆ ให้เป็นคะแนน โดยให ้
ปรับคะแนนเต็มให้เป็น ๑๐๐
  ๑.๒ การให้ระดับผลการเรียนของแต่ละรายวิชา จะให้ระดับผลการเรียนตามคะแนนผลการสอบ
และการประเมิน ดังนี้
  
  ช่วงคะแนน  ระดับผลการเรียน       ความหมาย
   ๘๐ - ๑๐๐    ๔   ดีเยี่ยม
   ๗๕ - ๗๙   ๓.๕   ดีมาก
   ๗๐ - ๗๔    ๓   ดี
   ๖๕ - ๖๙   ๒.๕   ค่อนข้างดี
   ๖๐ - ๖๔    ๒   ปานกลาง
   ๕๕ - ๕๙   ๑.๕   พอใช้
   ๕๐ - ๕๔    ๑   ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
   ๐ - ๔๙     ๐   ต่ำกว่าเกณฑ์

  ๑.๓ นักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบ 
กลางภาค หรือปลายภาค ถ้านักเรียนคนใดมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด นักเรียนต้องปฏิบัติ  
กิจกรรมเพิ่มเติมตามที่ครูผู้สอนกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งแล้วขอสอบกลางภาค  
หรือหรือปลายภาคใหม่
  ๑.๔ นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็น “๐” จะต้องทำกิจกรรมหรือเรียนเสริม 
ตามที่ครูผู้สอนกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง จากนั้นจึงสอบแก้ตัว การสอบแก้ตัว
จะได้ระดับผลการเรียนสูงสุดไม่เกิน “๑” ถ้านักเรียนสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้วไม่ผ่าน ให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำ 
ในรายวิชานั้นๆ 
  ๑.๕ นักเรียนที่ขาดส่งงานหรือส่งงานไม่ครบตามที่ได้รับมอบหมายจากครูผู้สอนไม่ได้สอบกลาง 
ภาค หรือปลายภาค ให้ได้ผลการเรียน “ร” และเมื่อส่งงานครบเรียบร้อยแล้ว เข้าสอบครบตามที่กำหนด ครูผู้สอน 
จึงให้ระดับผลการเรียนได้
  ๑.๖ นักเรียนที่ไม่สามารถมาสอบหรือทำกิจกรรมประเมินผลตามกำหนดเวลาเพราะป่วย หรือ 
มีเหตุสุดวิสัยอื่น ให้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งที่ห้องวิชาการ เพื่อขอสอบหรือทำกิจกรรมประเมิน 
ผลใหม่
  ๑.๗ กรณีที่นักเรียนไปศึกษาต่อ หรือฝึกอบรมต่างประเทศในโครงการที่โรงเรียนให้ความเห็นชอบ 
เช่น AFS การเรียนภาษาจีน ณ ประเทศจีน หรือ เรียนภาษาอังกฤษ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ให้นำหลักฐานผลการเรียน 
ทีไ่ดร้บัจากโรงเรยีนในตา่งประเทศมายืน่ประกอบคำรอ้งขอเทยีบโอนผลการเรยีนในบางรายวชิาทีห่อ้งวชิาการ นอก 
จากนั้นนักเรียนต้องรับการซ่อมเสริมและสอบวัดประเมินผลการเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด
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 ๒. การประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
  ๒.๑ โรงเรียนกำหนดให้ครูผู้สอนแต่ละรายวิชา ประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนของนักเรียน ซึ่งเป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่านหนังสือ เอกสาร และสื่อต่างๆ เพื่อหา 
ความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ ความสุนทรีและประยุกต์ใช้ แล้วนำเนื้อหาสาระที่ผ่านมาคิดวิเคราะห์ นำไปสู่การ 
แสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์ สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาในเครื่องต่างๆ และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนที่
มีสำนวนภาษาถูกต้อง มีเหตุผลและลำดับขั้นตอนในการนำเสนอ สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจน 
ตามระดับความสามารถในแต่ละระดับชั้น
  ๒.๒ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ทางโรงเรียนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและ 
สรุปผลเป็นรายภาค เพื่อวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนและประเมินการเลื่อนชั้น ตลอดจนการจบ 
การศึกษาระดับต่างๆ โดยกำหนดผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการประเมิน 
เป็นดีเยี่ยม ดี และ ผ่าน 
  ๒.๓   ในการสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เพื่อการเลื่อนชั้นและจบการศึกษา 
กำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ๔ ระดับ และมีความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้
   ดีเยี่ยม   หมายถึง   มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
     ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ
  ดี   หมายถึง   มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
      ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
  ผ่าน   หมายถึง   มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
     ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ
   ไม่ผ่าน หมายถึง   มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
      หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุง
      แก้ไขหลายประการ

     ๓. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
       ๓.๑ โรงเรียนกำหนดให้ครูผู้สอนดำเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดย 
เป็นการประเมินคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ คุณลักษณะ  
ครูผู้สอนจะประเมินแต่ละคุณลักษณะ แล้วสรุปผลเป็นรายภาคและใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินการเลื่อนขั้นและการ
จบการศึกษาระดับต่างๆ 
  ๓.๒ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 
โดยกรณีที่ผ่าน ให้ระดับผลการประเมินเป็น “ดีเยี่ยม” “ดี” และ “ผ่าน” 
    ๓.๓ การสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทุกคุณลักษณะเพื่อการเลื่อนชั้นและ 
จบการศึกษา กำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ๔ ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้

๘๒ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 
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๘๓  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l

   ดีเยี่ยม  หมายถึง   ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และนำไปใช้ใน
      ชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณา
      จากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน ๕-๘ คุณลักษณะและไม่มี
      คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี
  ด ี   หมายถึง  ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เป็นการ
      ยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก       
     ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน ๑ - ๔ คุณลักษณะและ
            ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี  หรือ  
      ๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ
      ๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปจำนวน ๕ - ๘  
                 คุณลักษณะ และมีบางคุณลักษณะได้ผลการประเมินระดับผ่าน  
  ผ่าน   หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษา
        กำหนด  โดยพิจารณาจาก
     ๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ 
     ๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับขึ้นไป จำนวน ๑ - ๔ คุณลักษณะ
          และคุณลักษณะที่เหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน
   ไม่ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่
      สถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาจากผลประเมินระดับไม่ผ่าน 
      ตั้งแต่ ๑ คุณลักษณะ

 ๔. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     ๔.๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่นักเรียนต้องได้รับการประเมิน มี ๓ ลักษณะ คือ (๑) กิจกรรมแนะแนว 
(๑) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี และกิจกรรมชุมนุมซึ่งรวมทั้งกิจกรรมนักศึกษา
วิชาทหาร  และ (๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
  ๔.๒ คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง จะเป็นผู้จัดทำแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แจกให้กับนักเรียนแต่ละคน เพื่อใช้บันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของตนเองในภาคเรียนนั้นๆ เมื่อ 
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้ว ให้บันทึกลงในแบบบันทึกดังกล่าว แล้วให้ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้รับผิดชอบ 
การจัดกิจกรรมนั้นๆ ลงนามรับรอง
  ๔.๓ เมื่อสิ้นภาคเรียนให้ครูที่ปรึกษารวบรวมแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว ส่งงาน 
ทะเบียนเพื่อบันทึกเป็นข้อมูล ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงเรียนกำหนด 
จึงจะถือว่าจบการศึกษาตามหลักสูตร กรณีที่นักเรียนยังปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ขั้นต่ำ 
คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง จะเป็นผู้กำหนดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติเพิ่มเติมจนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
  ๔.๔ ผลการประเมินสรุปเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน ดังนี้
   ผ่าน หรือ “ผ”  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติ
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        กิจกรรมและมีผลงานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
   ไม่ผ่าน หรือ “มผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติ
        กิจกรรมและมีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถาน 
       ศึกษากำหนด

เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 ๑.  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม
ไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต
 ๒. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๘๐ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต 
และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต
 ๓. ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์การประเมินตามที่สถาน 
ศึกษากำหนด
 ๔. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา 
กำหนด
 ๕. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา
กำหนด

เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย     
  ๑. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม 
ตามที่สถานศึกษากำหนด
 ๒.  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต 
และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต
 ๓. ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถาน 
ศึกษากำหนด
 ๔. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา 
กำหนด
 ๕. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา 
กำหนด

การใช้คะแนน O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้ที่จบการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นองค์ 
ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้ใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา (GPAX) และผลการทด 
สอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในสัดส่วน ๘๐:๒๐ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นมา และสัดส่วนจะเพิ่มขึ้น 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ดังนี้

๘๔ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 
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๘๕  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l

    ปีการศึกษา  GPAX   O-NET
       ๒๕๕๖   ๘๐     ๒๐
       ๒๕๕๗   ๗๐     ๓๐
       ๒๕๕๘   ๕๐     ๕๐

 แนวการคิดคำนวณ กรณีจบชั้น ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (สัดส่วน ๗๐:๓๐)
  ร้อยละ ๗๐ ของ GPAX = คะแนนเฉลี่ย ๖ ภาคเรียน x ๐.๗ 
   ร้อยละ ๓๐ ของ O-NET = ผลการคำนวณที่ได้รับแจ้งจาก สทศ.
  
 ตัวอย่าง เด็กชายรักเรียน  เพียรดี มีผลการเรียนเฉลี่ยของโรงเรียน ๖ ภาคเรียน เท่ากับ ๔.๐๐ คะแนนGPAX 
ร้อยละ ๗๐ คือ ๔.๐๐ x ๐.๗ = ๒.๘ คะแนน O-NET ร้อยละ ๓๐ ที่ได้รับแจ้งจาก สทศ คือ ๐.๔๑ 
     ผลการเรียนเฉลี่ยรวม = ๒.๘ + ๐.๔๑ = ๓.๒๑

การใช้ข้อสอบกลางเป็นส่วนหนึ่งของการสอบปลายภาค     
  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษามีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการยกระดับคุณภาพนักเรียนการศึกษาขั้น 
พื้นฐานให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ ๓ โดยให้ใช้ข้อสอบกลางที่ 
พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการสอบปลายปีร้อยละ ๒๐ ของคะแนนสอบทั้งหมด 
ในชั้นประถมศึกษาที่ปีที่ ๒, ๔, ๕ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒ (ข้อ ๘) โดยมีรายละเอียดกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้  
แบบทดสอบมาตรฐานกลางในระดับชั้นต่างๆ ดังนี้

  ชั้น      กลุ่มสาระการเรียนรู้
   ป.๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
   ป.๔-๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๓ กลุ่มสาระหลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์)
   ม.๑-๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๕ กลุ่มสาระหลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ 
       และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 
 สำนักทดสอบทางการศึกษา ได้เตรียมแผนการประเมินฯ โดยใช้ข้อสอบกลางตามประกาศ สพฐ.ดังกล่าว  
โดยเริ่มจากการดำเนินการสร้างและพัฒนาข้อสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อใช้เป็นข้อสอบกลางใน 
แต่ละระดับชั้นและแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในตัวชี้วัดที่สำคัญ โดยข้อสอบเน้นการคิดชั้นสูง (คิดวิเคราะห์ คิด 
สังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์) เพื่อให้บริการเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
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วัตถุประสงค ์     
  ๑)  เพื่อให้ครูและโรงเรียนได้เห็นตัวอย่างของเครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
 ๒)  เพื่อให้โรงเรียนใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรในการประเมินและนำผลการประเมิน  
มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐานตัวชี้วัดสำคัญในหลักสูตร ตัวชี้ 
วัดสำคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง

แนวทางการใช้ข้อสอบกลาง     
  ในการดำเนินสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สร้างและพัฒนาข้อสอบกลางในแต่ละระดับ 
ชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้และเพื่อส่งให้เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการใช้ข้อสอบกลาง ดังนี้
 ๑. เขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ตามความจำเป็นในการดำเนินการใช้ข้อสอบกลาง อาทิ 
คณะกรรมการจัดฉบับแบบทดสอบ คณะกรรมการจัดพิมพ์และทำสำเนาแบบทดสอบ คณะกรรมการกำกับการสอบ 
คณะกรรมการรับส่งข้อสอบ เป็นต้น
 ๒. กำหนดสอบตามความพร้อมของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน โดยโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเดียว  
กันต้องสอบพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
 ๓. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานโดยสำนักทดสองทางการศึกษา ดำเนินการสร้างข้อสอบ 
และจัดส่งกรอบโครงสร้างแบบทดสอบพร้อมข้อสอบในตัวชี้วัดที่สำคัญในแต่ละระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียน
รู้ ละ ๑๐๐ ข้อ เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกใช้ข้อสอบและจัดฉบับได้ตามกรอบโครงสร้างข้อสอบทางระบบ 
EPCC ภายใน ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
 ๔. เขตพื้นที่การศึกษา จัดฉบับข้อสอบกลางตามกรอบโครงสร้างของข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กำหนด 
จำนวน ๑ ฉบับ ดังตัวอย่างข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน – วัดผล
 งานทะเบียน - วัดผล เป็นงานส่วนหนึ่งของฝ่ายวิชาการ ที่ทำหน้าที่ในการจัดระบบการวัดและประเมินการ 
เรียนรู้ด้านต่างๆให้เป็นไปตามหลักวิชาการและทางที่โรงเรียนกำหนด  รวมทั้งรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกผลการ 
ประมวลผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน และหน้าที่สำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนและผู้ปกครองโดยตรงคือ
การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา หรือหนังสือรับรองต่างๆ ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้
 ๑. การขอเปลี่ยนแปลงหลักฐาน 
  ๑.๑  การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ให้นักเรียนนำสำเนาทะเบียนบ้านใหม่มาแสดงพร้อมกับยื่นคำร้อง 
ขอเปลี่ยนแปลง ที่อยู่กับงานทะเบียน
  ๑.๒  การเปลี่ยนแปลงผู้ปกครอง ให้นักเรียนพร้อมกับผู้ปกครองใหม่นำสำเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้ปกครองใหม่ มาแสดงพร้อมกับยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองกับงานทะเบียน
  ๑.๓  การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ชื่อ นามสกุล ของนักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครองให้นักเรียนนำ
สำเนาทะเบียน บ้านและเอกสารการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล  มาแสดงพร้อมกับยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข ชื่อ 
นามสกุล กับงานทะเบียน

๘๖ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๘๗  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l

  ๑.๔  การเปลี่ยนแปลงแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครองให้นักเรียนนำ
สำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงพร้อมกับยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด กับงานทะเบียน
 ๒. การขอพักการเรียน
  นักเรียนที่จะขอพักการเรียนได้ ต้องมีเหตุอันสุดวิสัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ตาม  
ปกติ เช่น ป่วยเรื้อรัง อุบัติเหตุ หรือมีปัญหาครอบครัว ฯลฯ ทั้งนี้ให้ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอพักการเรียนที่ฝ่าย 
ทะเบียนวัดผล พร้อมหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบรับรองแพทย์เป็นต้น
 ๓.  การลาออกจากโรงเรียน และการพ้นสภาพจากนักเรียน
  ๓.๑ การลาออกจากโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน ต้องยื่นคำร้องขอลาออก จากการเป็น 
นักเรียนโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ที่ฝ่ายทะเบียนวัดผล และผู้อำนวยการจะอนุมัต ิ
ให้ออกจากโรงเรียนก็ต่อเมื่อนักเรียนจะต้องไม่ค้างชำระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ และไม่มีพันธะกับฝ่ายใดๆในโรงเรียน
  ๓.๒  การพ้นสภาพนักเรียน
   -  จบหลักสูตร การศึกษาภาคบังคับ หรือจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   -  นักเรียนที่ขาดเรียนเกิน ๗ วัน โดยไม่แจ้งสาเหตุให้ทางโรงเรียนทราบ และทางโรงเรียน 
ได้ติดต่อกับผู้ปกครองไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง แล้วไม่ได้รับคำตอบ โรงเรียนจะจำหน่ายชื่อออกจากการเป็นนักเรียนโรง 
เรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
   -  ประพฤติผิดอย่างร้ายแรง ซึ่งนำความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียน
 ๔. การขอใบรับรองผลการเรียน
  กรณีที่นักเรียนต้องการขอใบรับรองผลการเรียน ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ 
เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอทุนการศึกษา การศึกษาต่อ การสอบชิงทุน หรืออื่นๆ ให้นักเรียนยื่นแบบคำร้อง 
เพื่อขอใบรับรองจากทางโรงเรียนที่ฝ่ายทะเบียนวัดผล ห้องวิชาการ อาคารแม่ฟ้าหลวง โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
  ๔.๑  กรอกใบคำร้องขอใบรับรองให้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์
  ๔.๒  ยื่นคำร้องขอใบรับรองจากทางโรงเรียนพร้อมแนบรูปถ่ายหน้าตรง เครื่องแบบนักเรียนที่
ถูกต้องตามระเบียบ ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ต่อเอกสาร ๑ ใบ ที่ฝ่ายทะเบียนวัดผล
  ๔.๓   การยื่นคำร้อง ต้องยื่นล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันทำการ ก่อนวันมารับเอกสาร

 ๕.  การขอใบรับรองผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (TRANSCRIPT) 
 กรณีที่นักเรียนต้องการขอใบรับรองผลการเรียน ฉบับภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนยื่นแบบคำร้องขอใบรับรอง 
จากทางโรงเรียนโดยที่นักเรียนต้องกรอกเอกสารให้ครบถ้วนโดยที่
  ๕.๑  กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มที่ฝ่ายทะเบียนกำหนด
  ๕.๒  ยื่นคำร้องขอใบรับรองจากทางโรงเรียนล่วงหน้า ๓ วันทำการ ที่ฝ่ายทะเบียน
  ๕.๓ แนบรูปถ่ายหน้าตรง เครื่องแบบนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบ ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ 
รูป ต่อเอกสาร ๑ ใบ
 ๖.  ระเบียบรูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนสำหรับขอใบรับรองจากโรงเรียน
  ๖.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ในชุดนักเรียน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว หรือ ขนาดหนึ่งนิ้วครึ่ง ถ่ายมาไม่เกิน ๖ 
เดือน
  ๖.๒ ชุดนักเรียนที่ใส่ต้องเป็นชุดของตนเอง มองเห็นชื่อนักเรียนทีปักบนอกเสื้อได้ ชื่อต้องเป็น 
ปัจจุบัน และนักเรียนต้องติดเข็มของโรงเรียนให้เรียบร้อย
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๘๘ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 

  ๖.๓  รูปถ่ายในชุดราชพิธี จะไม่สามารถนำมาใช้ขอใบรับรอง ปพ.๑ หรือ ปพ. ๗ ได้
  ๖.๔  ทรงผมของนักเรียนหญิง ต้องถูกระเบียบ โดย ม.ต้นต้องถักเปีย ม.ปลายต้องรวบผม 
ให้เรียบร้อย
  ๖.๕  ทรงผมของนักเรียนชาย ต้องถูกระเบียบ (ตามระเบียบ นศท.) ห้ามทำผม Skin head 
  ๖.๖  ห้ามใส่เครื่องประดับใดๆ ทั้งสิ้น  เช่น สร้อยคอ ต่างหู ฯลฯ
  ๖.๗  รูปถ่ายต้องเป็นรูปที่ล้าง อัดอย่างถูกต้อง ไม่เป็นรูปแบบ Sticker หรือรูปที่มีการตกแต่ง 
Graphic จน ผิดเพี้ยน หรือเป็นรูปที่อัดซ้ำจนไม่ชัดเจน
  ๖.๘  รูปจะต้องไม่เป็นรูปแบบถ่ายด่วนหรือมีสารเคลือบเพราะทำให้ไม่สามารถประทับตราของ 
โรงเรียนได้
  ๖.๙  หากรูปที่ให้ไม่เป็นระเบียบฝ่ายทะเบียนจะไม่ดำเนินการให้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ตัวอย่างรูปนักเรียนเพื่อใช้ประกอบคำร้องขอหนังสือรับรอง

ม.ต้น หญิง ม.ต้น ชาย

ม.ปลาย หญิง ม.ปลาย ชาย
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๘๙  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l

 ๗. การขอรับประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง
  นักเรียนได้รับประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง เมื่อนักเรียนจบหลักสูตร 
การศึกษาภาคบังคับและจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การรับเอกสารให้นักเรียนหรือผู้ปกครองมารับด้วยตน 
เอง ที่ฝ่ายทะเบียนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้นักเรียนจะได้รับเอกสารดังกล่าวก็ต่อเมื่อนักเรียน 
จะต้องไม่ค้างชำระค่าใช้จ่ายต่างๆและไม่มีพันธะกับฝ่ายใดๆในโรงเรียนเท่านั้น

 เอกสารสำคัญเกี่ยวกับงานทะเบียน – วัดผล
เอกสาร    ประเภทเอกสาร จุดประสงค์ในการใช้
ปพ.๑    ระเบียนแสดง  -  แสดงผลการเรียนของนักเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของ สถานศึกษา 
    ผลการเรียน   - รับรองผลการเรียนของนักเรียนตามข้อมูลที่บันทึกในเอกสาร
    (Transcript)  - ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของนักเรียน
    - ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ
    - ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อสมัคร
      เข้าศึกษาต่อสมัครงานหรือขอรับสิทธิประโยชน์อื่นใด
      ที่พึงมีพึงได้ตามวุฒิการศึกษานั้น
ปพ.๒    ใบประกาศนีย-บัตร - แสดงวุฒิการศึกษาของผู้เรียน
    - ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน
    - ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อสมัครงาน
      หรือขอรับสิทธิประโยชน์อื่นใดที่พึงมีพึงได้ตามวุฒิการศึกษา
      แห่งประกาศนียบัตรนั้น
ปพ.๓    แบบรายงาน  - ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของนักเรียน
              ผู้สำเร็จการศึกษา - แสดงรายชื่อผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละช่วงชั้น
      ที่ได้รับการรับรองวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ
    - หน่วยงานที่เก็บรักษาเอกสารใช้สำหรับตรวจสอบ ค้นหาพิสูจน์ ยืนยัน
       และรับรองวุฒิหรือผลการศึกษาของผู้จบหลักสูตรการศึกษา
ปพ.๔   แบบแสดงผล  - แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนแต่ละประการ
             การพัฒนา  - ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของนักเรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ
             คุณลักษณะ    สมัครเข้าทำงาน หรือเมื่อกรณีอื่นใดที่นักเรียนต้องแสดงคุณสมบัติ
             อันพึงประสงค์    เกี่ยวกับประวัติ ความประพฤติ หรือคุณความดีต่างๆ
ปพ.๕   เอกสารรายงาน  - รายงานผลการเรียน ความประพฤติ และพัฒนาการของนักเรียน
   ผลการพัฒนา    ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
   คุณภาพผู้เรียน  - ใช้เป็นเอกสารสื่อสาร ประสานงานพื่อความร่วมมือในการพัฒนา
   รายบุคคล    เและปรับปรุงแก้ไขนักเรียน
    - เป็นเอกสารหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยันและรับรอง
      ผลการเรียน และพัฒนาการต่างๆ ของนักเรียน 
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เอกสาร    ประเภทเอกสาร    จุดประสงค์ในการใช้
ปพ.๖    เอกสารแสดง  - ใช้เป็นเอกสารประกอบการดำเนินงานในการวัดและประเมิน
    บันทึกผล     ผลการเรียนของนักเรียน
    การพัฒนา  - ใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ รายงานและรับรองข้อมูลเกี่ยวกับ
    คุณภาพผู้เรียน    วิธีการและกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียน
ปพ.๗    ใบรับรอง   - รับรองความเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เรียนหรือเคยเรียน
    ผลการศึกษา  - รับรองและแสดงความรู้ วุฒิของนักเรียน
    - ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของนักเรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ
      สมัครเข้าทำงาน หรือเมื่อมีกรณีอื่นใดที่นักเรียนต้องแสดงคุณสมบัติ
      เกี่ยวกับวุฒิความรู้ หรือสถานะการเป็นนักเรียนของตน
ปพ.๘    ระเบียนสะสม  - ใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ
       ของนักเรียน
    - ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ ผลการเรียนและ
       การปรับตัวของนักเรียน
    - ใช้ติดต่อสื่อสาร รายงานพัฒนาคุณภาพของนักเรียนระหว่าง
      โรงเรียนกับผู้ปกครอง
    - ใช้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ รับรอง 
      และยืนยันคุณสมบัติของนักเรียน
ปพ.๙    สมุดบันทึก  - ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนในแต่ละช่วงชั้น
    ผลการเรียนรู้  - บันทึกและแสดงผลการเรียนของนักเรียนในการเรียนแต่ละรายวิชา
    - รายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
    - ใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอนผลการเรียน ในกรณีที่นักเรียนย้ายโรงเรียน
    - เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน รายงาน     
       และรับรองผลการเรียนของนักเรียน
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บัตรประจำตัวนักเรียน

  ทางโรงเรียนได้กำหนดให้นักเรียนในสังกัดทุกคนจะต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียน เพื่อใช้ในการติดต่อกับ 
ทางโรงเรียน และยังเป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับบัตรประจำตัวนักเรียน 
ดังนี้
 ๑.  ค่าใช้จ่ายในการทำบัตรประจำตัวนักเรียน
  ๑.๑ สำหรับบัตรประจำตัวนักเรียนบัตรแรก โรงเรียนจะจัดทำให้เมื่อนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ โดยนักเรียนไม่เสียค่าใช้จ่าย
  ๑.๒ หากนักเรียนของทำบัตรใหม่เนื่องจากบัตรชำรุดหรือสูญหายจะเสียค่าธรรมเนียมในการทำ 
บัตรใหม่ 120 บาท
 ๒. ขั้นตอนการทำและการรับบัตรประจำตัวนักเรียน
  ๒.๑ นักเรียนที่ผ่านการขึ้นทะเบียนนักเรียนใหม่ จะต้องทำบัตรประจำตัวนักเรียน โดยภาพถ่าย 
ในบัตรจะต้องแต่งกายด้วยชุดราชพิธี (ไม่สวมหมวก) ของทางโรงเรียนเท่านั้น
  ๒.๒ นักเรียนจะต้องทำบัตรประจำตัวนักเรียนกับทางโรงเรียนตามวันและเวลา สถานที่ที่ทางโรง 
เรียนกำหนดเท่านั้น
  ๒.๓ การขอรับบัตรประจำตัวนักเรียน นักเรียนจะขอรับบัตรประจำตัวนักเรียนได้เมื่อทางฝ่าย 
ทะเบียนได้จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนเรียบร้อยแล้ว จะมอบหมายให้ครูประจำชั้นเป็นผู้มอบให้กับนักเรียนต่อไป
 ๓. กรณีที่ทำบัตรประจำตัวนักเรียนสูญหาย
  ๓.๑ ติดต่อยื่นคำร้องในการขอทำบัตรประจำตัวนักเรียนใหม่ พร้อมชำระเงินจำนวน ๑๒๐ บาท 
ที่งานทะเบียน  ห้องวิชาการ
  ๓.๒ ขอรับบัตรประจำตัวนักเรียน ๗ วันทำการ หลังจากวันที่ยื่นคำร้องขอทำบัตรใหม่ที่ห้องวิชา
การ การติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักเรียน ติดต่อรับได้ที่นายทะเบียน
  ๔. วิธีการใช้และประโยชน์ของบัตรประจำตัวนักเรียน
   บัตรประจำตัวนักเรียน คือบัตรที่ระบุข้อมูลของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีน
ครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งนักเรียนจะต้องใช้ในกิจกรรม 
ต่างๆ ดังนี้
   ๔.๑ เป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ โดยเฉพาะการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-
NET)
  ๔.๒ การยืม - คืน หนังสือ และการใช้บริการหอสมุดไอที ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า
  ๔.๓ การรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ทางโรงเรียนขอเปิดรับบริการ
  ๔.๔ การเข้าใช้ห้องปฏิบัติการหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียน เช่น บริการอินเทอร์เน็ต
  ๔.๕ การรับบริการในการซื้อของที่ สว.พย. มินิมาร์ท หรือ สว.พย. Happy Bakery 
  ๔.๖ การฝาก – ถอน เงิน กับธนาคารโรงเรียน
  ๔.๗ การตรวจสอบคะแนนความประพฤติโดยระบบคอมพิวเตอร์
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  ๔.๘ การตรวจสอบผลการเรียนในภาคเรียนต่างๆโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
 ๔.๙ การตรวจสอบการชำระเงินบำรุงการศึกษาและการค้างจ่าย
 ๔.๑๐ การรับบริการในการซื้อของสหกรณ์โรงเรียน

ตัวอย่างบัตรประจำตัวนักเรียน

ด้านหน้าบัตร                                               ด้านหลังบัตร

การขออนุญาตออกไปเรียนเสริมองค์ความรู้เพิ่มเติมนอกโรงเรียน
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชา 
การโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคพิเศษ ภาคค่ำ จันทร์ – พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. 
และภาคเสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และได้ดำเนินจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจาก 
วิทยากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา 
ตลอดจนการเสริมประสบการณ์ต่าง ๆ แต่ในกรณีที่นักเรียนมีความต้องการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพิ่มเติมเป็นพิเศษ  
โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนออกไปเรียนเสริมองค์ความรู้เพิ่มเติมนอกโรงเรียนได้ โดยกำหนดคุณสมบัติของนักเรียน
ที่จะได้รับอนุญาตให้ออกไปเรียนเสริมองค์ความรู้เพิ่มเติมนอกโรงเรียน ตลอดจนแนวปฏิบัติและเอกสารประกอบ 
การนำเสนอ ดังนี้

คุณสมบัติของนักเรียนที่โรงเรียนอนุญาตให้ไปเรียนพิเศษนอกโรงเรียนได้
 ๑.  เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
 ๒.  มีผลการเรียนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕  หรือมีการพัฒนาทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์
ดีในภาคเรียนปัจจุบัน โดยการพิจารณาของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและครูผู้สอน
 ๓.  มีความประพฤติ สุภาพเรียบร้อย ไม่มีประวัติการหนีเรียน/ขาดเรียนภาคปกติและภาคพิเศษ การขาด
ส่งงาน หรือมีความประพฤติผิดระเบียบร้ายแรง ขั้นว่ากล่าวตักเตือน หรือทำทัณฑ์บน ในภาคเรียนที่ผ่านมา
 ๔. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของทางโรงเรียนได้อย่างเคร่งครัด เช่น การตื่นนอน การเข้าเรียนภาคปกติ 
การเข้าเรียนภาคพิเศษ การรับประทานอาหาร การส่งงาน การกลับเข้าโรงเรียน ทรงผม บุคลิกภาพการแต่งกาย 
เป็นต้น
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แนวปฏิบัติในการขออนุญาต
 ๑. นักเรียนต้องมีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนกำหนดทุกข้อ
 ๒. ผู้ปกครองและนักเรียนเขียนคำร้องขออนุญาตไปเรียนเสริมองค์ความรู้นอกโรงเรียน โดยขอรับแบบ 
ฟอร์มได้ที่ห้องวิชาการ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ แล้วยื่นต่อฝ่ายวิชาการภายในสัปดาห์ที่ ๔ 
ของภาคเรียนนั้น
 ๓. โรงเรียนจะอนุญาตให้นักเรียนออกไปเรียนนอกโรงเรียนเฉพาะวันที่มีการกำหนดในปฏิทินปฏิบัติงาน 
ของโรงเรียนว่าเป็นวัน “เรียนพิเศษ” เท่านั้น
 ๔. ผู้มารับ-ส่งนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน เพื่อไปเรียนเสริมองค์ความรู้เพิ่มเติมนอกโรงเรียนจะต้อง 
เป็นผู้ปกครองที่มีสิทธิ์รับส่งนักเรียนในสมุดประจำตัวนักเรียน (สมุดแดง) เท่านั้น
 ๕. การรับนักเรียนจะต้องมารับในวันศุกร์ หรือวันเสาร์ (กรณีเป็นวันชดเชยตารางเรียนวันศุกร์) ระหว่าง 
เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น. เท่านั้น โดยผู้ปกครองจะต้องติดต่อขอรับนักเรียนที่ฝ่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และปรับบุคลิกภาพนักเรียน
 ๖. การส่งนักเรียนกลับโรงเรียน จะต้องนำส่งกลับในวันอาทิตย์ ก่อนเวลา ๑๗.๐๐ น. เท่านั้น หากฝ่าฝืน 
หรือนำส่งล่าช้า นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์ออกไปเรียนเสริมองค์ความรู้เพิ่มเติมนอกโรงเรียนทันที
 ๗. การส่งนักเรียนกลับ นักเรียนจะต้องนำเอกสารประจำตัวที่โรงเรียนออกให้ไปรายงานตัวที่ฝ่ายพัฒนา 
คุณธรรมจริยธรรม ทุกครั้ง
 ๘. ไม่อนุญาตให้นักเรียนซื้อ รับซื้อ ส่งต่อ อาหาร เครื่องดื่มหรือเครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจน 
สิ่งของต้องห้ามต่าง ๆ จากภายนอกเข้ามารับประทานหรือใช้ในโรงเรียน โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนหรือโรงเรียนทราบ
ภายหลังนักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์ออกไปเรียนเสริมองค์ความรู้เพิ่มเติมนอกโรงเรียนทันที
 ๙. ผู้ปกครองนักเรียนจะต้องกำชับให้นักเรียนในความปกครองของตนเอง ปฏิบัติตนในขณะเรียนเสริม 
องค์ความรู้เพิ่มเติมนอกโรงเรียนให้ปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งอยู่ในโรงเรียน โดยระมัดระวังพฤติกรรมตลอดจนการปฏิบัต ิ
ตนตามกฎ ระเบียบของทางโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้โอกาสเที่ยวเตร่หรือเข้าไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม หากฝ่า 
ฝืนหรือโรงเรียนทราบภายหลัง นักเรียนจะต้องถูกตัดสิทธิ์ออกไปเรียนเสริมองค์วามรู้เพิ่มเติมนอกโรงเรียนทันที และ 
ถือว่ามีความผิดทางระเบียบของโรงเรียนอย่างร้ายแรงตามแต่กรณีต่อไป

ประกาศนียบัตรรับรองความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
Excellence in English Conversation Award

 ในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา กำหนดวิสัยทัศน์ และคุณลักษณะของนักเรียน
ให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ และได้จัดให้มีโครงการมอบประกาศนียบัตรรับรอง
ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทุกปีการศึกษา โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ
 English conversation consisted of three levels of proficiency, and they have been as-
signed the following levels/names :
 Level ๑ -  Beginner
 Level ๒ – Intermediate
 Level ๓ – Advanced
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โดยในการมอบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียนแต่ละระดับดังนี้
A. Level ๑ – Beginner – The student must be :
 ๑.  capable of listening, understanding and replaying to simple greetings.
 ๒.  capable of holding a short conversation about a subject area with which they are 
familiar.
 ๓.  capable of performing self/third-party introduction.
 ๔.  capable of asking simple questions and replying to simple questions using both short 
of long forms of response.
 ๕.  capable of using simple social English phrases in the proper context and in proper 
relation to the events or actions, which occurred.
 ๖.  capable of listening, understanding, following, and relating simple instructions or direc-
tions.
 ๗. capable of understanding, following, and replying to simple phrases in simulated situ-
ations.
B.  Level ๒ – Intermediate – The student must be :
 ๑.  capable of listening, understanding, replying, and differenting between formal and 
informal greetings /phrases.
 ๒.  capable of holding a short conversation about subjects with are both familiar and 
unfamiliar to them.
 ๓.  capable of asking questions and replying to questions of an elementary level of dif-
ficulty using both short and long response techniques.
 ๔.  capable of relating a story (two to four paragraphs in length) in an understandable and 
comprehensive manner.
 ๕.  capable of comprehending elementary level instructions/directions and relating that 
information to others in an understandable and comprehensive manner.
 ๖.  capable of understanding, following, and replying to elementary level phrases in simu-
lated situations.
C.  Level 3 – Advanced – The student must be :
 ๑.  Capable of understanding. Contributing to, participating in, or initiating an extended 
conversation using grammatically correct sentences.
 ๒.  Capable of participating/initiating extended conversations regarding subject areas as-
signed by the teacher.
 ๓.  Capable of formulating, asking and replying (to near mid-level difficulty) questions/ 
phrases in an understandable and comprehensive manner.
 ๔.  Capable of describing actions, emotions, events, etc. which he or she observes.
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 ๕.  Capable of participating in simulated situations in an acceptable manner using ap-
propriate phrases and or actions (both verbal and non-verbal) predicated on the simulated situ-
ation.

ประกาศนียบัตรรับรองความสามารถด้านภาษาจีน

  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้ส่งเสริมการเรียนภาษาจีน เป็นภาษาต่างประเทศ   
ที่สองซึ่งสอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard school)  
โดยกำหนดให้นักเรียนทุกคน เรียนภาษาจีนเป็นสาระเพิ่มเติมจำนวน ๒ คาบ/ สัปดาห์ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริม 
ให้นักเรียนพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาจีน ทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีการประเมินความสามารถด้านภาษาจีน และ 
มอบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถด้านภาษาจีนให้กับนักเรียนก่อนสิ้นปีการศึกษา  โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิธีประเมินประเมิน
 กำหนดให้นักเรียนอ่านออกเสียงเนื้อเรื่อง หรือบทอ่านสั้นๆ ที่เขียนอักษรจีนและมีสัทอักษรกำกับ โดยม ี
เกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การประเมินดังนี้
ระดับดีเยี่ยม (๙๐ – ๑๐๐)
 ๑.  นักเรียนอ่านออกเสียงบทความได้อย่างถูกต้องชัดเจนและอ่านออกเสียงผิดไม่ต่ำกว่า ๑๐ คำ
 ๒.  นักเรียนอ่านออกเสียงเว้นวรรค ได้อย่างถูกต้อง
 ๓.  นักเรียนใช้น้ำเสียงอ่านออกเสียงได้ถูกต้องและเหมาะสม
ระดับดีเด่น (๘๐ – ๘๙)
 ๑.  นักเรียนอ่านออกเสียงบทความได้อย่างถูกต้องชัดเจนและอ่านผิดไม่ต่ำกว่า  ๒๐ คำ 
 ๒.  นักเรียนอ่านออกเสียงเว้นวรรค ได้อย่างถูกต้อง
 ๓.  นักเรียนใช้น้ำเสียงอ่านออกเสียงได้อย่างเหมาะสม
ระดับดี (๗๕ – ๗๙)
 ๑.  นักเรียนอ่านออกเสียงบทความได้อย่างถูกต้องชัดเจนและอ่านผิดไม่ต่ำกว่า  ๒๕ คำ 
 ๒.  นักเรียนอ่านออกเสียงเว้นวรรค ได้อย่างถูกต้อง
 ๓.  นักเรียนใช้น้ำเสียงอ่านออกเสียงได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมเสริมทักษะในโรงเรียน

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ เป็น
กำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต จึงได้ส่งเสริมการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย เพื่อให้นัก
เรียนได้ค้นพบและพัฒนาความสามารถของตนเองต่อไป โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาทักษะต่างๆ 
ในช่วงกิจกรรมยามว่า คือ เวลาหลังเลิกเรียน ก่อนรับประทานอาหารเย็น และในภาคบ่าย ของวันเสาร์ – อาทิตย์ 
ที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจในโครงการต่างๆ ของโรงเรียน ดังนี้
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๑. โครงการเจริญรอยตามคีตราชัน
 โครงการเจริญรอยตามคีตราชัน ได้ก่อตั้งขึ้นโดยแนวคิดของผู้อำนวยการธวัช  ชุมชอบ เพื่อเทิดพระเกียรต ิ
ในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านดนตรี และเป็นการพัฒนานักเรียนให้มีความฉลาด 
ด้านอารมณ์ อันจะส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ และนอกเหนือจากการพัฒนานักเรียนใน 
ด้านวิชาการ ทางโรงเรียนจึงได้จัดตั้งวงซิมโฟนีออเคสตร้า และขับร้องเพลประสานเสียงขนาดเล็ก และได้พัฒนา 
อย่างต่อเนื่องจนเป็นวงซิมโฟนีออเคสตร้าและขับร้องเพลงประสานเสียงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามลำดับ จนถึงปัจจุบัน 
ที่มีสมาชิกมากกว่า ๑๐๐ คน ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและจังหวัดพะเยาเป็นอย่างมาก โดยมีโอกาสได ้
แสดงความสามารถในการต้อนรับบุคคลต่างๆ ที่มาเยือนโรงเรียน ตลอดจนในพิธีการสำคัญต่างๆ ของโรงเรียนและ 
จังหวัดพะเยาอยู่เสมอ ซึ่งนอกจากวงซิมโฟนีออเคสตร้าแล้ว ทางโรงเรียนยังได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นดนตร ี
พื้นเมือง ดนตรีไทย และวงโยธวาทิตอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเพื่อเป็นการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทแห่งองค ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช องค์อัครศิลปินที่ทรงพระปรีชาสามารถหลายๆ ด้านรวมทั้ง 
ด้านดนตรี
 นักเรียนที่สนใจต้องการเรียนรู้และฝึกทักษะการเล่นดนตรี ตลอดจนมีความตั้งใจในการแสดงความสามารถ
ในการรับใช้สังคมโดยการเล่นดนตรี สามารถสมัครเป็นสมาชิกวงซิมโฟนีออเคสตร้า วงโยธวาทิต วงดนตรีพื้นเมือง 
หรือ วงดนตรีไทย ได้ที่ครูผู้สอนดนตรีทุกท่าน ซึ่งนักเรียนจะได้ใช้เวลาว่างตอนเย็นหลังเลิกเรียน และวันเสาร์ – 
อาทิตย์ ในการฝึกซ้อมดนตรีและพัฒนาความสามารถของตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

๒. กิจกรรม Chorus ของเรา  
 เป็นกิจกรรมขับร้องประสานเสียงที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างให้กลุ่มคนหรทอตนเองมี 
ความอ่อนโยน แฝงไว้ในความเข้มแข็ง ความมีสมาธิที่มั่นคง ทำให้เกิดความเหนียวแน่นในกลุ่มคนและเป็นกิจกรรม
ที่สร้างความสุนทรียภาพได้เป็นอย่างดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้เน้นให้นักเรียน 
ทุกคนได้ขับร้องเพลงประสานเสียง Chorus ให้ได้ทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 ๑. ฝึกสมาธิ    ๗. ทำให้เสียงกังวาน
 ๒. สร้างวินัย    ๘. ฝึกออกเสียงสระและพยัญชนะ
 ๓. สร้างบุคลิกภาพที่ดีงามให้กับตนเอง ๙. ฝีกมารยาทของนักร้องบนเวทีและมารยาททั่วไป
 ๔. ฝึกจังหวะลมหายใจให้เกิดพลังในกาย ๑๐. สร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจในการขึ้นสู่เวที
 ๕. ผ่อนคลายความเครียด   ๑๑. ฝึกความรับผิดชอบ
 ๖. สร้างคุณภาพแห่งเสียง   ๑๒. ทำงานเป็นทีม

๓. กิจกรรมนักบินน้อย สว.พย. เพื่อส่งเสริมทักษะประดิษฐ์เครื่องบินเล็ก (Young Pilot Project)
 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้นำความรู้ ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ฝึกทักษะ กระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์ และรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่ง ต่างๆ นอกจากนั้นยังสร้างความภาคภูม ิ
ใจและความมั่นใจในตนเองให้แก่นักเรียนที่ได้แสดงความสามารถ เป็นแรงบันดาลใจให้รักและมุ่งมั่นที่จะสร้างความ 
เจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ จึงได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกสร้างเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับหรือที่เรียกว่า เครื่อง 
เล็ก ซึ่งนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติได้ในยามว่าง และหากพัฒนาตนเองจนมีความสามารถถึงเกณฑ์ โรงเรียนก็ส่ง  
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๙๗  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l

เสริมให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาค และระดับประเทศต่อไป นักเรียนที่สนใจ สมัครได้ที่คร ู
วิทยาศาสตร์

๔. ล้อเดียวก็พอเพียง Monocycle & Circus 
  จักรยานล้อเดียว เป็นกีฬาที่นิยมกันเฉพาะกลุ่ม แต่จักรยานล้อเดียวกลับมีประโยชน์อย่างมากมายนอก 
จากด้านสันทนาการที่น่าตื่นเต้นโลดโผนเหมาะกับวัยของนักเรียนที่กำลังเป็นวัยรุ่น ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างสรีระ 
ร่างกายให้กับนักเรียนให้มีร่างกายที่แข็งแรง มีสมาธิ กล้าที่จะตัดสินใจ ที่สำคัญทำให้นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดี 
สง่างามอีกด้วย
 จากประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น และด้วยการริเริ่มของผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีน
ครินทร์ พะเยา นายธวัช  ชุมชอบ และความร่วมมือของคณะครู ผู้ปกครอง จึงได้จัดตั้ง ชมรมจักรยานล้อเดียวของ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ขึ้นในช่วงปี 2552 เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียน ร้อยละ ๘๐ 
ได้ฝึกกีฬาชนิดนี้ ฝึกให้ร่างกายมีความแข็งแรง มีสมาธิ และเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี สุขภาพดี มีความสูงไม่ต่ำกว่า 
๑๖๐ ซ.ม. ตามหนึ่งในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
พะเยา  จำนวน  ๑๙  ข้อ
   วัตถุประสงค์
 ๑. เพื่อให้นักเรียนรักการออกกำลังกายและมีสุขภาพร่างกายและจิตใจ ที่แข็งแรงมีสมาธิมากขึ้น
 ๒. เพื่อให้นักเรียนมีบุคลิกลักษณะที่ดี
 ๓. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงประโยชน์ของจักรยานที่สามารถช่วยลดโลกร้อนได้ เนื่องจากพาหนะไม่ก่อ
มลพิษ
 ๔. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการเป็นผู้นำในการเล่นจักรยานล้อเดียว แล้วสามารถนำไปเผยแพร่ทักษะความ 
รู้ให้แก่ผู้อื่น
วิธีการฝึกซ้อมเบื้องต้น
  ช่วงเวลาหลังเลิกเรียนทุกวัน ตั้งแต่ ๑๖.๓๐ - ๑๘.๓๐ น.
  วันที่ ๑ ฝึกการจับราวคู่ สูง ๑๓๐ - ๑๕๐ ซ.ม.  ไปกลับ ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร ฝึกการเตรียม 
อุปกรณ์จักรยานล้อเดียวขนาดล้อใดก็ได้ที่นักเรียนจะหัดฝึกซ้อม และสูบลม พอแข็งโดยการใช้นิ้วกดไม่ลงปรับ 
ความสูงของเบาะสูงสุดให้พอเหมาะกับการนั่งปั่น แล้วเริ่มจากการขึ้นปั่น โดยใช้เท้าขวาเหยียบบันไดขวา ปลาย 
เท้าขวาจิกไปที่พื้นแล้วนั่งเบาะ จากนั้นมือก็จับราว เท้าด้านซ้ายก็เหยียบขึ้นบันไดด้านซ้ายพยายาม ใช้เพียงมือ 
เดียวและเพื่อช่วยการทรงตัวและใช้มือจับราว การปั่นให้ปั่นครึ่งก้าวไปก่อน ให้ชินกับการปั่น สัก ๑๕ - ๓๐ นาที 
โดยการปั่นไปข้างหน้าครึ่งก้าว ถอยหลังครึ่งก้าว
  วันที่ ๒ - ๔ ฝึกนักเรียนปฏิบัติคล้ายวันที่ ๑ ทำให้ถนัด แล้วเริ่มปั่นจักรยานล้อเดียวไปด้านหน้าทีละก้าว 
ถึงสองก้าวเมื่อถนัดแล้วก็เพิ่มจำนวนมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างสมรรถภาพร่างกาย และกล้ามเนื้อขาท่อนบน และ 
เป็นการฝึกการทรงตัวให้ดีขึ้น
  วันที่ ๕ ให้นักเรียนฝึกการปั่นจักรยานล้อเดียวสูง ๑๓๐ - ๑๕๐ ซ.ม.  ๒  ราว ไปทางด้านขวาก่อน จาก 
ราวด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร ที่ทางโรงเรียนได้จัดทำไว้ให้นักเรียน 
 วันที่  ๖ ฝึกนักเรียนปฏิบัติคล้ายกับวันที่ ๕ โดยปั่นสลับเปลี่ยนข้างเป็นด้านซ้ายทำให้ถนัดทั้งสองข้าง
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๙๘ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 

 วันที่ ๗ ลองหัดการปั่นจักรยานล้อเดียวโดยใช้ทักษะเริ่มแรก โดยใช้เท้าขวาเหยียบบันไดขวาปลายเท้า 
ขวา จิกไปที่พื้นแล้วนั่งเบาะจากนั้นประคองราว เท่าด้านซ้ายก็เหยียบขึ้นบันไดด้านซ้ายจากนั้นก็ปั่นออกไป ระยะ 
แรกจะปั่นได้ประมาณ ๔ - ๗ ก้าว ฝึกให้ถนัดจากนั้นนักเรียนก็จะปั่นจักรยานล้อเดียวได้สำเร็จ

๕. ทักษะหุ่นยนต์ (Robot)
 เป็นการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหุ่นยนต์ให้กับนักเรียน ได้ฝึกปฏิบัติการประกอบหุ่นยนต์และการ 
เขียนโปรแกรมในการควบคุมหุ่นยนต์พื้นฐาน ที่สามารถบังคับการทำงานของหุ่นยนต์ ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ที่จะทำให้นักเรียนได้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และ
หากนักเรียนพัฒนาตนเองจนมีความสามารถ โรงเรียนก็ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับภูมิภาค 
และระดับประเทศต่อไป นักเรียนที่สนใจ สมัครได้ที่ครูคอมพิวเตอร์

๖. ทักษะคอมพิวเตอร์และโปรแกรมเมอร์ (Programmer)
 นักเรียนที่มีความสนใจในทักษะคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ software หรือ การเขียนโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ สามารถเรียนรู้และฝึกทักษะนอกชั้นเรียนได้ในเวลาว่าง เพื่อพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งจะ 
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเรียนและการทำงานต่อไปในอนาคต รวมทั้งมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในเวทีต่างๆ ทั้งใน 
ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ นักเรียนที่สนใจ สมัครได้ที่ครูคอมพิวเตอร์

๗.  ทักษะด้านกีฬา เช่น รักบี้ฟุตบอล ฟุตบอล บาสเกตบอล เปตอง
 โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬาประเภทต่างๆ อย่างหลากหลาย ในโรงเรียน เช่น รักบี้ฟุตบอล ฟุตบอล 
ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล เปตอง ซึ่งนอกจากจะเป็นการเล่นเพื่อส่งเสริมสุขภาพแล้ว นักเรียนยังสามารถ 
ฝึกฝนทักษะกีฬาต่างๆ ให้มีความชำนาญเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ  ได้ โดยเฉพาะรักบี้ฟุตบอล ซึ่ง
ถือว่าเป็นกีฬาประจำโรงเรียนที่มีการส่งเสริมให้นักเรียนฝึกฝนและเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ นักเรียนที่สนใจ 
สมัครได้ที่ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

๘.  โครงการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (Gifted Child in Mathematics)
  ทางโรงเรียนได้ดำเนินการเข้าร่วมตามโครงการนักเรียนผู้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ ของภาควิชา 
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าตลอดจนวิจัยทางคณิตศาสตร์ตามหลัก
สูตรที่กำหนดให้และตามความสนใจของผู้เรียนอันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีพื้นฐานที่จะ
สามารถศึกษาและวิจัยในระดับสูงต่อไป โดยกำหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ ที่สนใจสมัครเข้าร่วม 
มีระเบียบ ดังนี้
 ๑. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประมาณ คนละ ๖๐๐ บาท และมีคุณสมบัติ ดังนี้
   ๑.๑ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ต้องมีผลการเรียนในระดับชั้น ม.๓
ทั้งสองภาคเรียนไม่ต่ำกว่า ๓.๕ และได้เกรด ๔ วิชาคณิตศาสตร์ โดยต้องสอบผ่าน Pre – Test (ข้อเขียน) และผ่าน 
การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ โดยการรับรองของทางโรงเรียนตามที่กำหนด
  ๑.๒ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และสอบผ่านหลักสูตรเพิ่มประสบ 
การณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ 
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 ๒. นักเรียนมีเวลาเรียนภาคเรียนละประมาณ ๓ ครั้ง ครั้งละ ๒ วัน (ตามที่ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหา 
วิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนด) สถานที่เรียน ห้องเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ๓. นักเรียนเข้าร่วมฝึกทำโครงงานคณิตศาสตร์ในหัวข้อต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ ตามความถนัดและ 
ความสนใจ เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ
 ๔. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม Gifted Child in Mathematics ในโรงเรียนสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

๙. โครงการเพชรในมือ 
   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้จัดทำ โครงการเพชรในมือ เพื่อเป็นการสร้าง  
เสริมแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการกระบวนการทำงานเป็นระบบและให้นักเรียนมีส่วนร่วมสร้างเสริมลักษณะ 
นิสัยที่ดีมีระเบียบวินัยรู้จักการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ถวายในหลวง ส่งเสริมการหา 
รายได้ระหว่างเรียน ลดปริมาณขยะในโรงเรียน รักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาภูมิทัศน์ทางรงเรียนให้สะอาดสวยงาม และ 
นำรายได้เป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี ต่อไป
 วัตถุประสงค์
 ๑. ปลูกฝังให้ผู้เรียน นักเรียน คณะครู บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐ 
กิจพอพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 ๒. เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้แก่นักเรียนและชุมชน
 ๓. เพื่อส่งเสริมนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนให้มีวินัยในการคัดแยกขยะ
 ๔. เพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชนเสริมสร้างการใช้พลังงานทดแทน
 ๕. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของโรงเรียนและชุมชนให้ดูสะอาดสวยงาม
 ๖. เพื่อให้นักเรียนมีความขยันและอดทน ตั้งใจในการทำงาน
 ๗. เพื่อสร้างให้นักเรียนมีนิสัยรักการทำงาน ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 ๘. เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี
 ๙. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วม

  เป้าหมาย
 นักเรียน คณะครู บุคลากรในโรงเรียน และชุมชน เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว 
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยเห็นคุณค่าของการคัดแยกขยะ และการใช้พลังงานทดแทน  
ลดการสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม

๑๐. เศรษฐกิจพอเพียง สว.พย.  Sufficiency Economy Project
 โครงการตามแนวพระราชดำริเป็นนโยบายที่สำคัญในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสม 
เด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ทุกคนจะต้องมีความตระหนักที่จะดำเนินตามรอยพระจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระ 
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และวิชาทักษะผู้นำ (Leadership Training)  เป็นวิชาที่ส่ง 
เสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมความเป็นผู้นำเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของ ๓ 
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ห่วง ๒ เงื่อนไข คือ มีเหตุผลในการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ  ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากร สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ 
นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักประหยัด อดออม มีความพอประมาณ ทำให้เกิดภูมิคุ้มกัน เพื่อ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในด้าน ต่าง ๆ  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างค่านิยมที่ดีงาม มีคุณธรรม 
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน พากเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต ทำให้นักเรียนมีกระบวนการคิดอย่าง
มีเหตุผล กล้าคิด กล้าตัดสินใจ ทำให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีมนการทำงาน เห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่รอบตัว แล้วนำมา 
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำให้ช่วยลดปริมาณสารพิษที่จะทำลายสิ่งแวดล้อม และทุกคนต้องตระหนักเสมอว่า 
เราเกิดมาจากดิน สามารถทำงานบนดินได้ รักผืนแผ่นดินไทย ต้องทำตัวติดดิน ชาวศรีนครินทร์พะเยา ทุกคนต้อง 
ร่วมใจเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีผลงาน Self Sufficiency 
Economy Project ที่ภาคภูมิใจของนักเรียน
 ดังนั้นนอกจากการเรียนรู้ในรายวิชาทักษะผู้นำ (Leadership Training)  แล้วในช่วงเวลาว่างนักเรียนทุก 
คนต้องมีกิจกรรมอย่างน้อยคนละ ๑ กิจกรรม ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม
นั้นและนักเรียนจะต้องสามารถถอดองค์ความรู้ในกิจกรรม หรือฐานการเรียนรู้ในโรงเรียน ในรูปแบบของ 3 ห่วง 
๒ เงื่อนไข พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ โดยจะประเมินผลการเรียนในรายวิชา ทักษะผู้นำ 
(Leadership Training)  จำนวน ๑๐ คะแนน

๑๑. ทักษะการทำอาหาร และ ขนมอบ (Bakery) 
  นักเรียนที่มีความสนใจสามารถสมัครเรียนประกอบอาหารประเภทต่างๆ หรือทำขนมอบ (Bakery) ได้ 
โดยการรวมกลุ่มประมาณ ๑๐ – ๒๐ คน นักเรียนที่สนใจ สมัครได้ที่ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑๒. โครงการศึกษาวัฒนธรรมทางภาษาและวรรณคดีไทย
 เป็นโครงการส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาเปรียบเทียบการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร โดยนำนักเรียนไป 
ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ มีความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรม 
รวมถึงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับวรรณคดีไทย เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถปรับ 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

๑๓. โครงการทัศนศึกษาล้านนาไทย
 เป็นโครงการที่ทางกลุ่มสาระได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยการนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้น ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของทางภาคเหนือ อาทิ พิพิธภัณฑ์สถาน 
แห่งชาติ เชียงแสน สามเหลี่ยมทองคำ จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 ๑. เพื่อสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนแก่นักเรียนสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมใน
ภาคเหนือ
 ๒. ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความรัก หวงแหน และภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
 ๓. เพื่อให้นักเรียนบูรณาการความรู้วิชาสังคมศึกษาสู่สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้
 ๔. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของเพื่อนบ้าน แล้วนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในภูม ิ
ภาคอย่างสันติ
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งานบริการแนะแนว

 งานแนะแนว ถือเป็นหัวใจสำคัญในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนประจำเช่น 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนเพื่อ 
มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักตนเอง รักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น มีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษาต่อ 
การทำงานงานและประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งมีสุขภาพจิตที่ดี มีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติต่อไป

วิสัยทัศน์การแนะแนวของโรงเรียน
 “จัดกิจกรรมแนะแนวที่มุ่งพัฒนานักเรียนทุกคนในทุกช่วงชีวิตที่อยู่ในโรงเรียน ให้มีคุณภาพชีวิตและสังคม 
ที่ดี ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุข ทุกคนในสังคมเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวอย่าง 
เป็นกัลยาณมิตร”

กิจกรรมงานบริการแนะแนวมี ๕ ด้าน ดังนี้

๑. บริการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
 ด้วยความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนที่มีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตไม่เหมือนกันหล่อหลอมให้เกิด 
พฤติกรรมหลายแบบทั้งด้านบวกและด้านลบ บริการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลจึงเป็นการให้บริการที ่
งานแนะแนวจัดขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลนักเรียนทุกคนเพื่อทำความรู้จักนักเรียนเป็นเบื้องต้น โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้
 ๑.๑ ระเบียนสะสม
    ๑.๑.๑ ครูแนะแนวให้นักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัวของตนเองลงในระเบียนสะสม ภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง เพื่อปรับปรุงให้ข้อมูลนักเรียนเป็นปัจจุบัน
   ๑.๑.๒ ครูบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และจัดทำเป็นสถิติด้านต่างๆ
 ๑.๒ แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) 
   ๑.๒.๑ นักเรียน/ครูที่ปรึกษา/ผู้ปกครอง กรอกแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) 
  ๑.๒.๒ ครูแนะแนวรวบรวมและทำการบันทึกลงในโปรแกรมเพื่อแปรผลแบบประเมิน
  ๑.๒.๓ ครแูนะแนวนำผลทไีดม้าจดักลุม่นกัเรยีนเพือ่ พฒันา/สง่เสรมิ/แกไ้ข พฤตกิรรมนกัเรยีนเปน็ 
รายบุคคลต่อไป โดยนักเรียนกลุ่มที่ถูกคัดกรองจากแบบทดสอบ SDQ ซึ่งจะได้นักเรียนเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ 
และกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา มีวิธีดำเนินการ คือ จะมีการคัดกรองนักเรียนโดยที่ครูแนะแนวให้นักเรียนทำแบบทดสอบ 
SDQ และจากนั้นแยกเด็กจากการทำแบบทดสอบออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ และกลุ่มมีปัญหา
          ๑)  กลุ่มปกติ ฝ่ายแนะแนวจะจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำในชั้นเรียนตามช่วงเวลากิจกรรม 
       แนะแนว
   ๒) กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา ครูแนะแนวจะได้จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยให้ 
       คำปรึกษาเป็นกลุ่ม และร่วมทำกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรม
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๒. การบริการด้านสารสนเทศ
 เป็นการบริการที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและครอบคลุม ๓ ด้าน คือด้านการศึกษา  ด้านอาชีพ  ด้านการ 
พัฒนาตนเองและบุคลิกภาพเพื่อพัฒนานักเรียนให้สอดคล้อง ๔ ด้าน คือด้านสติปัญญา  ด้านสังคม  ด้านอารมณ์  
ด้านจิตใจ  สามารถเป็นแนวทางให้นักเรียนมีการวางแผนการตัดสินใจที่ดีต่อการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นต่อไป อาทิ 
เช่น
 ๒.๑ การเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายหรือกิจกรรม ที่นักเรียนสนใจเข้าร่วม
    ๒.๑.๑ รับเรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมค่ายจากทุกแหล่งข้อมูล เช่น จากเขตพื้นที่การศึกษา 
จากมหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ , จากการสืบค้นข้อมูลทาง Internet
    ๒.๑.๒ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ และกำหนดเวลาหมดเขตรับสมัครของฝ่าย 
แนะแนวก่อนการหมดเขตของการรับสมัครของมหาวิทยาลัยตามสมควร
    ๒.๑.๓ ดำเนินการรับสมัครพร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วนในการสมัคร พร้อมทั้งให้คำ 
แนะนำในการกรอกใบสมัคร การตอบคำถามและดำเนินการให้ครูที่ปรึกษาหรือผู้บริหารลงนาม (ในกรณีที่มี)
    ๒.๑.๔ ประสานงานกับฝ่ายธุรการทำหนังสือส่ง พร้อมทั้งสำเนาเอกสารที่ส่งเก็บไว้ที่งานแนะ 
แนว และดำเนินการส่งให้ตรงตามกำหนด
    ๒.๑.๕ ติดตามการประกาศผลในการรับสมัครทำการแจ้งผลและขั้นตอนต่อไปให้กับนักเรียน 
ดำเนินการต่อไป
    ๒.๑.๖  รวบรวมเอกสาร ภาพถ่าย เพื่อสรุปผลและนำเสนอรายงานฝ่ายบริหารต่อไป
 ๒.๒ การดำเนินการรับสมัครของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
   ๒.๒.๑ รับเรื่องการประกาศรับสมัครจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จากทุกแหล่งข้อมูล เช่น จากเขต 
พื้นที่การศึกษา  จากมหาวิทยาลัย / สถาบันต่างๆ   จากการสืบค้นทาง Internet
    ๒.๒.๒ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ โดยกำหนดเวลาหมดรับสมัครของฝ่ายแนะ 
แนว ก่อนการหมดเขตของมหาวิทยาลัยตามสมควร
    ๒.๒.๓ ดำเนินการรับสมัคร พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทั้งให้บริการในกรณีที่มี
การเซ็นต์รับรองทั้งจากครูที่ปรึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา
    ๒.๒.๔ ติดต่อประสานงาน ทำหนังสือส่งกับฝ่ายธุรการ พร้อมทั้งสำเนาเอกสารที่ส่งเก็บไว้ที่งาน 
แนะแนว และดำเนินการส่งให้ตรงตามกำหนด
    ๒.๒.๕ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ ปฏิทินในการสอบแจ้งผลให้กับนักเรียนเตรียมตัวสอบ
   ๒.๒.๖ ติดตามประกาศผลในการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยและดำเนินการแจ้งผลให้นักเรียน
ทราบรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลและนำเสนอรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป
 ๒.๓ การดำเนินการสำหรับโครงการต่าง ๆ เช่น
  -  โครงการสอบเข้าทุน พสวท.
  -  โครงการสอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์
  -  โครงการโอลิมปิกวิชาการ
  -  โครงการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
  -  โครงการสอบอื่นๆ
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  ๒.๓.๑ ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายวิชาการ/ปรึกษาทางฝ่ายวิชาการจะช่วยจัดในเรื่องการ 
สอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียน
  ๒.๓.๒ ดำเนินการตามปฏิทินของโครงการต่าง ๆ และดำเนินการประชาสัมพันธ์นักเรียน และ 
กำหนดวัน เวลา หมดเขตรับสมัครก่อนวัน เวลาที่หมดเขตรับสมัครจริงตามสมควรของโรงเรียน
  ๒.๓.๓ ดำเนินการติดต่อประสานงานแจ้งขอใช้รถโรงเรียน ในกรณีที่จะต้องดำเนินการรับ – ส่ง 
นักเรียนเพื่อเข้าสอบคัดเลือก
  ๒.๓.๔ ดำเนินการติดตามผล พร้อมทั้งดำเนินการรวบรวมข้อมูล ภาพถ่าย/เพื่อสรุปผลและนำ 
เสนอรายงานฝ่ายบริหารต่อไป
 ๒.๔  งานสารสนเทศด้านอื่นๆ
            ๒.๔.๑ การจัดหาเอกสารให้บริการในห้องแนะแนว เช่นวารสารความรู้ด้านต่างๆ จุลสารและแผ่น 
พับเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ข้อมูลจากสถาบันการศึกษาในรูปแบบคู่มือ 
การศึกษาและแผ่นโปสเตอร์ 
   ๒.๔.๒ การจัดสื่อการเรียนรู้ ได้แก่ วีดิโอแนะนำการศึกษาต่อในคณะและสถาบันอุดมศึกษาต่าง
ๆ วีดิโอรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การสัมภาษณ์บุคคลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ฯลฯ
  ๒.๔.๓  การจัดป้ายนิเทศ ให้นักเรียนหาข้อมูลเพื่อเป็นความรู้ในการปรับปรุงตนเอง ตลอดจนช่วย 
ในการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อ โดยนักเรียนสามารถอ่านด้วยตนเองซึ่งเป็นการจัดแสดง “ป้ายสนเทศ” 
เป็นประจำตลอดปีการศึกษา และมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ
  ๒.๔.๔ การจัดบรรยายจากวิทยากรและนักศึกษารุ่นพี่ เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
ในด้านการปรับปรุงบุคลิกภาพ การวางตัว และการวางแผนการศึกษาต่อภายหลังจบการศึกษา
  ๒.๔.๕  การจัดนิทรรศการงานแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพประจำปี
  ๒.๔.๖  รวบรวมข้อมูลเสนอข่าวการศึกษาการสอบแก่นักเรียนทาง Internet

๓. บริการให้คำปรึกษา
   เป็นการให้บริการที่ให้คำชี้แนะ  คำแนะนำ  การแนะแนว  กระบวนการทางด้านจิตวิทยา  กับนักเรียนใน 
ทุกๆ ด้านที่เป็นปัญหาสำหรับนักเรียน  เช่น ปัญหาด้านการเรียน  ปัญหาด้านการปรับตัว  ปัญหาเรื่องเพื่อน  
เป็นต้น  ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้ที่รู้จักและเข้าใจตนเอง  ยอมรับตนเองและผู้อื่น  สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วย 
ตนเอง  มีแนวปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้
   ๓.๑ นักเรียนเขียนบันทึกใบนัดหมายขอคำปรึกษาครูที่ห้องแนะแนว เพื่อนัดหมายวันและเวลากับครูผู้ให้
คำปรึกษา  อย่างน้อยล่วงหน้า ๑ วัน
   ๓.๒ ครูรับบันทึกการนัดหมายและดำเนินการให้คำปรึกษาตามวันและเวลาดังกล่าว โดยมีการบันทึกข้อมูล 
และคำปรึกษาไว้
 ๓.๓  ครูติดตามผล  และทำการนัดหมายนักเรียนครั้งต่อไปในกรณีที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง           
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            ๔.  บริการจัดวางตัวนักเรียนเป็นรายบุคคล
 บริการจัดวางตัวนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นบริการเพื่อศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลในทุก ๆ ด้านได้แก่ 
ด้านพฤติกรรมนักเรียน ด้านครอบครัว ด้านสุขภาพ และความสามารถพิเศษ เพื่อเป็นการป้องกัน ส่งเสริม พัฒนา 
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดสรรทุนการศึกษา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการส่งเสริมให้นักเรียนศึกษา
ต่อตามความเหมาะสม โดยมีกิจกรรมดังนี้
 ๔.๑ การเยี่ยมบ้านนักเรียน
    การเยี่ยมบ้านนักเรียน หมายถึง การที่ครูประจำชั้นไปเยี่ยมพบปะกับผู้ปกครองและนักเรียนที ่
บ้านเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน และทำให้ครูได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
ต่าง ๆ ทางบ้านของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
  ๔.๑.๑ เพื่อให้ครูประจำชั้นและผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจในก
ารร่วมมือกันแก้ปัญหาและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน
  ๔.๑.๒ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน
  ๔.๑.๓ เพื่อสร้างเจตคติที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง
  ๔.๑.๔ เพื่อให้ผู้ปกครองและครูประจำชั้นได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กในช่วงที่อยู่บ้านและโรงเรียน
  ๔.๑.๕ เพื่อให้ครูประจำชั้นได้เห็นสภาพความเป็นอยู่และบรรยากาศภายในบ้านของนักเรียน
 ๔.๒ การให้บริการนักเรียนในด้านทุนการศึกษา และกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานแนะแนว ให้บริการในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา หรือขอ 
กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา  ซึ่งทุนการศึกษาที่โรงเรียนจัดหาให้กับนักเรียนมีหลายทุน เช่น ทุนเพชรภูกามยาว ทุนเพชร 
พระศรีสังวาลย์ ทุนสนับสนุนจากกองทุนธวัชตะวัน กองทุนแสงทองนิมิต และทุนอื่นๆ โดยมีแนวดำเนินการ ดังนี้
  ๔.๒.๑ รับเรื่องทุนการศึกษาจากทุกแหล่งข้อมูล เช่น จากเขตฟื้นที่การศึกษา  จากมหาวิทยาลัย 
/ สถาบันต่างๆ  จากการสืบค้นจาก Internet 
  ๔.๒.๒ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ โดยกำหนดเวลาหมดรับสมัครของฝ่ายแนะ
แนว ก่อนการหมดเขตของมหาวิทยาลัยตามสมควร
  ๔.๒.๓ ดำเนินการรับสมัคร พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทั้งให้บริการในกรณีที่
มีการลงนามรับรองทั้งจากครูที่ปรึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา
  ๔.๒.๔ ติดต่อประสานงาน ทำหนังสือส่งกับฝ่ายธุรการ พร้อมทั้งสำเนาเอกสารที่ส่งเก็บไว้ที่งาน
แนะแนว และดำเนินการส่งให้ตรงตามกำหนด
  ๔.๒.๔ ติดตามประกาศผลในการรับทุน พร้อมทั้งดำเนินการต่อเนื่องตามเงื่อนไขของทุนการ 
ศึกษาต่างๆ  เช่น ดำเนินการเปิดบัญชีของนักเรียนดำเนินการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินทุกนการศึกษา และเก็บ 
รวมรวมข้อมูล
  ๔.๒.๖ รายงานผลการใช้ทุนและรวบรวมสรุปผลเพื่อนำเสนอรายงานฝ่ายบริหารต่อไป
 ๔.๓  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน
  ๔.๓.๑ แจ้งเวลาในการรับสมัครนักเรียนที่ประสงค์ที่จะฝึกงานก่อนการสอบปลายภาคเรียนที่ 
๑ และปลายภาคเรียนที่ ๒ ให้มาสมัครพร้อมทั้งแจ้งสถานที่ที่ต้องการฝึกงาน โดยนักเรียนต้องมาติดต่อก่อนปิดภาค 
เรียนประมาณ ๑ เดือน
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  ๔.๓.๒ ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่จะขอให้นักเรียนเข้าฝึกงาน
  ๔.๓.๓ ติดต่อประสานงานกับธุรการโรงเรียนเพื่อดำเนินการทำหนังสือส่งเรื่องขอฝึกงานของ 
นักเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ โดยต้องจัดทำแบบให้คะแนนแบด้วย พร้อมทั้งทำหนังสือขอบคุณตอบเมื่อจบการฝึก
อบรม
  ๔.๓.๔ ดำเนินการประชุมตกลงกับนักเรียนถึงการปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยในขณะฝึกงาน
  ๔.๓.๕ ดำเนินติดตามผลการฝึกงานและสรุปผลเพื่อรายงานฝ่ายบริหารต่อไป
 
๕. บริการติดตามผลและประเมินผลนักเรียน
 มีการให้บริการติดตามและประเมินผลสำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตร  เพื่อทำการประเมินผลและสรุปผล 
การศึกษาต่อนักเรียนทั้งในช่วงชั้นที่ ๓ และในช่วงชั้นที่ ๔ และ นักเรียนที่ทำการย้ายสถานศึกษา 
 ๕.๑    นกัเรยีนกรอกขอ้มลูในแบบบนัทกึการศกึษาตอ่ของนกัเรยีน ในแตล่ะโรงเรยีน/มหาวทิยาลยัทีน่กัเรยีน 
สอบแข่งขันผ่าน เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
 ๕.๒ ครูทำการเก็บรวบรวมสถิติของการศึกษาต่อของนักเรียน
  ๕.๓ ครูทำการตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนในครั้งสุดท้าย โดยการให้นักเรียนยืนยันสถานศึก สาขาวิชาที ่
นักเรียนศึกษาต่อจริง โดยทางงานแนะแนวจะขอความร่วมมือนักเรียนกรอกไปรษณียบัตรที่ทางงานแนะแนวจัด 
เตรียมไว้ให้ส่งกลับมายังโรงเรียนต่อไปในแต่ละปีการศึกษา
  ๕.๔ จัดกิจกรรมให้รุ่นพี่ที่จบการศึกษาไปแล้วได้กลับมาแนะแนวการศึกษาให้กับรุ่นน้องในโรงเรียน โดย 
แนะนำถึงมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาที่ตนศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของรุ่นน้อง

แนวปฏิบัติในการใช้ห้องแนะแนว
 ๑.  ห้องแนะแนวเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
 ๒.  การใช้คอมพิวเตอร์ประจำห้องศูนย์แนะแนวจะต้องได้รับอนุญาตจากครูแนะแนวทุกครั้ง
 ๓.  ห้ามนำขนม ไอศกรีม มารับประทานในห้องแนะแนวโดยเด็ดขาด
 ๔.  ไม่ควรส่งเสียงดัง หรือใช้วาจาไม่สุภาพ เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้อื่นที่มาใช้บริการในห้องแนะแนว
 ๕.  จัดเก็บโต๊ะ เก้าอี้ เบาะนั่ง และเอกสารต่างๆ กลับเข้าที่เดิมหลังใช้งานทุกครั้ง
 ๖.  ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของห้องแนะแนวและบริเวณโดยรอบ โดยการไม่ทิ้งขยะ หรือทำลาย 
ดอกไม้ ต้นไม้ สวนหย่อม 
 ๗.  ช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติทุกชิ้นของห้องแนะแนวและไม่รื้อค้นโต๊ะครูที่อยู่ในห้องโดยไม่ได้รับอนุญาต
 ๘.  ห้องแนะแนวมีหนังสือ และ CD บริการให้นักเรียน ยืม – คืน ได้คนละ ๑ เล่ม/แผ่น ในระยะเวลา ๒ 
วันต่อครั้ง โดยต้องลงทะเบียนยืม – คืน กับครูประจำห้องแนะแนวทุกครั้ง
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การใช้แหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการต่างๆ ในโรงเรียน

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน 
ทั้งความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ตลอดจนด้านอื่นๆ ตาม 
ศักยภาพของนักเรียน นอกจากนั้นยังมุ่งจัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และเพื่อ
ให้นักเรียนอยู่ระบบประจำได้อย่างมีความสุข ทางโรงเรียนจึงได้จัดแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่ทันสมัย 
มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ โดยจัดอย่างหลากหลายและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 

๑. เปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างกับการเป็นโรงเรียนไร้พรมแดน (Borderless School via SW-PHAYAO Video 
Conference)
  ด้วยวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและแก้ 
ปัญหาการขาดบุคลากรครู จนเกิดเป็นนวัตกรรม “การจัดการเรียนการสอนทางไกลระบบ VDO Conference”  
เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโดยวิทยากรที่สอน ณ ศูนย์จังหวัดเชียงใหม่  โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนใน 
ระบบดังกล่าวตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นมา และได้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันสามารถขยาย 
เครือข่ายการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ และโรงเรียน   
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ซึ่งทั้ง ๓ โรงเรียนได้สร้างความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ 
ให้นักเรียนโดยการใช้ทรัพยากรบุคคลและสื่อการสอนร่วมกัน พร้อมทั้งมีการพัฒนาอุปกรณ์และระบบสัญญาณให้ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ยังมีโครงการที่ 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบ VDO Conference เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World Class Standard School) เช่นโครงการขยายเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงกับโรงเรียนชั้นนำในต่างประเทศ อาทิ 
ประเทศญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
 นวัตกรรมดังกล่าวถือเป็นการจุดประกายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้มีหน่วยงานและโรงเรียน 
ต่างๆ ได้ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานและเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำมาถึงความภาคภูมิใจและการ
ได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลเหรียญทองนวัตกรรมการเรียนการสอนระดับประเทศตามโครงการ “หนึ่งโรงเรียน 
หนึ่งนวัตกรรม” ของสำนักงานคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๔๙ และประจำปี ๒๕๒๒ 
 การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ VDO Conference ของโรงเรียน ใช้สถานที่เรียน คือ ห้องเพชร 
พระศรีสังวาลย์ อาคารศรีนครินทร์

งานของศูนย์วิทยบริการ VDO Conference
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา  หน่วยจังหวัดเชียงใหม่

 ๑. เป็นสถานที่จัดสอนและส่งสัญญาณการถ่ายทอดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆในระบบ 
การประชุมทางไกล (VDO Conference) จากจังหวัดเชียงใหม่มายังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนค 
รินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา
 ๒. ต้อนรับและประสานงาน ผู้ปกครองนักเรียนและหน่วยงานอื่นกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ 
ศรีนครินทร์ พะเยา    
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 ๓. จัดเป็นศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้นักเรียนใน 
ช่วงปิดภาคเรียน
 ๔. เป็นศูนย์ประสานงานสำหรับนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
พะเยา ที่มาจัดกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่
 ๕. เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด
ใกล้เคียง
 ๖.  เป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์กิจการโรงเรียนและแสดงผลผลิตของนักเรียน
 ๗.  เป็นจุดพบปะนักเรียนกับผู้ปกครองทางระบบ VDO Conference

๒. หอสมุด IT ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า 
 ทางโรงเรียนได้จัดบริการแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย รวดเร็วต่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ใช้ประกอบการเรียน
การสอนเพื่อสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และให้เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อส่ง
เสริมการเรียนรู้พัฒนาตนเองของนักเรียนและครู เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จย่า คณะครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างหอสมุด IT ๑๐๐ ปีสมเด็จย่าที่สวยงาม 
มีเอกลักษณ์ และมีหนังสือ สื่อ ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการ โดยเน้นการจัดเป็นห้องสมุดมีชีวิต และ 
Electronics library โดยได้จัดแบ่งออกเป็นห้องดังนี้
    - ห้องข้อมูลทั่วไป   - ห้องวารสาร/หนังสือพิมพ์
  - ห้องอ้างอิง   - ห้อง Entertainment
  - ห้อง Internet Room  - ห้อง Multimedia 
  - ห้อง Research   - ห้อง อาเซียนศึกษา
ระเบียบการใช้
 ๑. กำหนดเวลาเปิดบริการ  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.  และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 
๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
 ๒. ในการเข้าใช้บริการ ทุกคนจะต้องสแกนนิ้วมือก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้งเพื่อบันทึกสถิติการเข้าใช้หอสมุด
 ๓. ผู้มีสิทธิเข้าห้องสมุดได้แก่ นักเรียน ครูอาจารย์ทุกคน ตลอดจนบุคลากรทุกสายงานและประชาชนทั่วไป
 ๔. ผู้ที่ต้องการยืมหนังสือต้องแสดงบัตรสมาชิก  (บัตรนักเรียน)  ทุกครั้ง
 ๕. บัตรสมาชิกใช้ได้เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น ใช้ยืมแทนกันไม่ได้
 ๖. ยืมหนังสือได้ครั้งละ ๒ เล่ม มีกำหนด ๕ วัน
 ๗. หนังสือทุกเล่มยืมติดต่อกันได้ไม่เกิน  ๒ ครั้ง
 ๘. ในกรณีส่งหนังสือเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับวันละ ๑ บาท / เล่ม / วัน
 ๙. ในกรณีที่หนังสือหายจะต้องชดใช้เป็น ๒ เท่า ของราคาหนังสือหรือซื้อมาแทนรวมทั้งเสียค่าบริการ 
จัดเตรียมหนังสือใหม่เล่มละ ๑๐ บาท
 ๑๐. กรณีที่ไม่คืนหนังสือทางโรงเรียนจะตัดคะแนนความประพฤติเล่มละ ๕ คะแนน และจะไม่ออก 
เกรดให้
 ๑๑. บุคคลทั่วไปยื่นสำเนาบัตรประชาชนสมัครสมาชิก ๕๐ บาท 
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ข้อควรปฏิบัติในการใช้หอสมุด IT ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า
 ๑.  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 ๒.  ฝากกระเป๋าหนังสือ แฟ้มเอกสารต่างๆ ไว้ที่รับฝากของก่อนเข้าห้องสมุดทุกครั้ง
 ๓.  สำรวมกิริยามารยาทไม่ส่งเสียงดังให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น
 ๔.  ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยวทุกชนิดเข้าห้องสมุด
 ๕.  ห้ามฉีก หรือตัดสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ผู้กระทำจะต้องได้รับการพิจารณาโทษ
 ๖.  เมื่อออกจากห้องสมุดต้องแสดงหนังสือหรือเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจทุกครั้ง
 ๗.  เมื่อลุกจากโต๊ะแล้วให้เก็บเก้าอี้ไว้ที่เดิมอย่างเป็นระเบียบ
 ๘.  ไม่ควรนอนอ่านหนังสือในห้องสมุด 
 ๙.  ส่งหนังสือตามกำหนดการคืนหนังสือทุกครั้ง

การใช้หอสมุดไอที ๑๐๐ ปีสมเด็จย่า เพื่อการเรียนการสอน
 ๑. ครูผู้สอนเขียนใบจองของการใช้หอสมุดล่วงหน้า ๑ วันหรือวิทยุสื่อสารแจ้งก่อนการเข้าใช้ ๒ ช.ม.
 ๒. ครูผู้สอนแจ้งความประสงค์ในการใช้หอสมุดในแต่ละรายวิชา รายคาบล่วงหน้า เพื่อทางหอสมุดจะได ้
จัดเตรียมเอกสารไว้บริการ
 ๓. ครูผู้สอนต้องเป็นผู้ควบคุมนักเรียน ในการเข้าใช้หอสมุดด้วยตนเอง เพื่อชี้แนะและให้คำปรึกษาสำหรับ
นักเรียนให้เข้าใจเนื้อหาในรายวิชานั้น ๆ 
 ๔. ครูผู้สอนควบคุมดูแลนักเรียนเข้าใช้หอสมุดให้อยู่ในความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อย
 ๕. ควรมีการบันทึกการสอนทุกครั้ง หลังจากใช้หอสมุด ตามแบบฟอร์มที่ทางหอสมุดจัดเตรียมไว้
 ๖. การใช้หอสมุดเพื่อการเรียนการสอนควรมีการกำหนดอยู่ในแผนการสอนทุกครั้ง

การสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
         ทางห้องสมุดโรงเรียนได้เปิดให้บริการการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อสะดวกและรวดเร็วต่อการค้นหา 
หนังสือโดยมีวิธีการสืบค้นดังต่อไปนี้
 ๑. ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นหนังสือได้ตาม หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ประเภทหนังสือ สำนักพิมพ์เลข  
หมู่  เลขเรียกหนังสือ  โดยให้เลือกหนังสือหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง
 ๒.  พิมพ์ข้อมูลทางหนังสือตามหัวข้อที่เลือก เช่น เลือกหัวข้อชื่อผู้แต่ง พิมพ์ชื่อผู้แต่ง  เช่น “พนมเทียน” 
แล้วกด search หน้าจอคอมพิวเตอร์จะปรากฏรายชื่อหนังสือของพนมเทียน เขียนไว้ทั้งหมดที่ห้องสมุดมีเลือกคลิก
เอาหนังสือที่ต้องการ  คลิกดูข้อมูล หนังสือเพื่อตรวจดูเลขเรียกหนังสือ
 ๓.  จดเลขเรียกหนังสือเล่มที่ต้องการไว้
 ๔.  จากนั้นก็ไปค้นหนังสือตามชั้นที่จัดไว้ตามเลขเรียกหนังสือจากชั้นหนังสือซึ่งจะจัดไว้ตามระบบทศนิยม
ดิวอี้ทั้งหมดที่มีอยู่ ๑๐ หมวดหมู่
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ขั้นตอนการยืม – คืน  ด้วยระบบบาร์โค้ต
 ๑. ผู้ใช้บริการยืม – คืน สามารถใช้บริการได้ตลอดเวลาการเปิดทำการ
 ๒. ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงบัตรสมาชิก (บัตรนักเรียน) ทุกครั้งที่เคาเตอร์ยืม – คืน
 ๓. นำหนังสือที่ต้องการยืมให้เจ้าหน้าที่สแกนรหัสการยืม
 ๔. ผู้ใช้บริการทั่วไปสามารถยืมหนังสือได้ครั้งละ ๒ เล่ม/ครั้ง
 ๕. ผู้ใช้บริการบัตร special card สามารถยืมหนังสือได้ครั้งละ ๔ เล่ม/ครั้ง
 ๖. เจ้าหน้าที่ประทับวันกำหนดส่งด้านหลังหนังสือ
 ๗. ผู้ยืมรับบัตรและหนังสือคืน
 ๘. เมื่อต้องการคืนหนังสือให้นักเรียนนำหนังสือให้เจ้าหน้าที่สแกนรหัสหนังสือ (ควรคืนหนังสือตามกำหนด 
ส่งถ้าหากเกินกำหนดส่งทางห้องสมุดจะปรับเล่มละ ๑ บาท/วัน/เล่ม และหักคะแนนความประพฤติ ๕ คะแนน/ เล่ม)

บริการจองหนังสือ
          หนังสือเล่มใดที่มีผู้ต้องการใช้แต่มีผู้ยืมไปก่อนแล้วให้แจ้งความจำนงขอจองหนังสือเล่นนั้นได้ที่เจ้าหน้าที่โดย 
กรอกรายละเอียดต่างๆ ลงในแบบฟอร์มการจองหนังสือที่แผนกจองหนังสือ
  การใช้ห้อง Digital library
 ๑. ให้นักเรียนนำบัตรนักเรียนวางเพื่อรับบัตรหมายเลขเครื่อง
 ๒. ให้นักเรียนนั่งประจำเครื่องของตนเอง
 ๓. นักเรียนสามารถใช้บริการ Internet ได้เฉพาะการค้นข้อมูลหรือติดต่อทาง Internet เท่านั้น
 ๔. ใช้ครั้งละไม่เกิน ๖๐ นาที
 ๕. ห้ามเล่นเกมส์โดยเด็ดขาด
 ๖. ช่วยกันดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ
 ๗. จัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ
 ๘. หากพบเครื่องใดขัดข้องให้แจ้งอาจารย์ผู้ควบคุมทันที

การใช้ห้อง Multimedia
 ๑. ครูผู้สอนแจ้งการขอใช้บริการล่วงหน้า ๑ วัน
 ๒. ครูผู้สอนประสานงานกับฝ่ายควบคุมเรื่องการใช้เครื่องและเนื้อหาการสอน
 ๓. กรณีที่นักเรียนต้องการใช้จะต้องรวบรวมกลุ่มไม่ต่ำกว่า ๒๐ คนขึ้นไป
 ๔. จองการขอใช้บริการห้อง มัลติมิเดีย  ล่วงหน้า  ๑ วัน
 ๕. ให้อาจารย์ผู้ควบคุมตรวจสอบแผ่น CD /VDO ก่อนการใช้ทุกครั้ง
 ๖.  ให้ครูผู้สอน/นักเรียนเลือกสื่อจากทะเบียนการยืม สือการเรียนการสอน
 ๗. ผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องไม่ส่งเสียงดัง
 ๘. ไม่กระทำการสิ่งใดที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย
 ๙. ดูแลความเรียบร้อยก่อนออกจากห้อง
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การจัดหมวดหมู่หนังสือ

หนังสืออ้างอิง   
      
      เป็นหนังสือสำหรับใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบการค้นคว้าใช้อ้างอิง
    แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร ทางห้องสมุดมีการจัดเก็บไว้มุมหนึ่ง ซึ่งเป็นหนังสือ
    ที่ไม่อนุญาตให้นักเรียนยืมออกนอกหอสมุดแต่ถ้านักเรียนมีความจำเป็นที่จะต้อง
    ใช้ข้อมูลจากหนังสืออ้างอิงให้นำหนังสือกรอกแบบฟอร์มขอยืมเอกสารที่เคาท์ 
    เตอร์  โดยนำบัตรนักเรียนวางไว้และนำส่งคืนพร้อมทั้งรับบัตรคืน
หนังสือคู่มือ
       
                                            เปน็หนงัสอืเกีย่วกบัคูม่อืเตรยีมสอบและคูม่อืคร ู ซึง่จดัไวบ้รกิารอกีมมุ 
    หนึ่งในห้องอ้างอิงของเพื่อสะดวกต่อการค้นหาและนำไปเป็นแนวทางในการ 
    เรยีนตอ่ในแตล่ะสาขาวชิาและประกอบการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนมกีำหนด  
    ให้ยืมได้ไม่เกิน  ๕  วัน

หนังสือแบบเรียน

                เป็นหนังสือแบบเรียนใช้สำหรับการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
    ซึ่งได้จัดแบ่งประเภทไว้สำหรับการนำไปใช้ประกอบการเรียน
                         

หมวดทั่วไป

      เป็นหนังสือทั่วไปสำหรับประกอบการศึกษาค้นคว้าในเรื่องทั่วๆ ไป ม ี
    การแบ่งการจัดเก็บออกเป็นหมวดหมู่ ในระบบทศนิยมดิวอี้โดยดูที่เลขเรียกใน 
    บรรทัดแรก ซึ่งได้แบ่งไว้เป็นหมวดหมู่โดยใช้แถบสีแบ่งหมวดหมู่ด้วยดังนี้หนังสือ

  ๐๐๐ หมวดเบ็ดเตล็ด (สีชมพู)  ๕๐๐ หมวดวิทยาศาสตร์ (สีน้ำเงิน)
  ๑๐๐ หมวดปรัชญา, จิตวิทยา (สีฟ้า) ๖๐๐ หมวดวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (สีเทา)
  ๒๐๐ หมวดศาสนา (สีแดง)  ๗๐๐ หมวดศิลปะและการบันเทิง (สีเหลือง)
  ๓๐๐ หมวดสังคมศาสตร์ (สีเขียว)  ๘๐๐ หมวดวรรณคดีและวรรณกรรม (สีส้ม)
  ๔๐๐ หมวดภาษาศาสตร์ (สีม่วง)  ๙๐๐ หมวดประวัติศาสตร์ (สีขาว)

อ้างอิง

คู่มือ

แบบเรียน

เลขหมวดหมู่

อ

๙๒๕.๕

ค

ค

๕๑๐

ณ - ค

บ

๓๗๒.๒๗

ก - ป

บ

๓๗๒.๒๗

ก - ป
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๓. ห้องสมุดภาษาต่างประเทศ (EP Library) 
 ด้วยทางโรงเรียนเปิดสอนในโปรแกรม English Program ดังนั้นจึงได้จัดห้องสมุดภาษาต่างประเทศไว้ใช้ 
ศึกษาข้อมูลเฉพาะโดยมีระเบียบการใช้เหมือนกับการยืมหนังสือทั่วไปเพียงแต่จะจัดเฉพาะหนังสือที่เป็นภาษาต่าง
ประเทศโดยจัดแยกไว้อีกห้องหนึ่ง เพื่อสะดวกต่อการศึกษาข้อมูลที่เป็นข้อมูลเฉพาะ
 ๑. ให้ผู้ใช้วางบัตรนักเรียน/บัตรสมาชิกก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง
 ๒. ติดต่อขอยืมได้จากเคาท์เตอร์ ยืม – คืน
 ๓. การสืบค้นขอมูลจากคอมพิวเตอร์เหมือนกับการสืบค้นหนังสือทั่วไป
 ๔. เลขเรียกหนังสือจะเป็นภาษาอังกฤษโดยแบ่งออกเป็นดังนี้
  ๔.๑  R  หนังสืออ้างอิง
  ๔.๒  F หนังสือนวนิยาย/เรื่องสั้น
 ๕. สามารถยืมหนังสือได้ครั้งละ ๒ เล่ม/ ๕ วันส่งช้าเกินกำหนดปรับเล่มละ ๑ บาท/วัน/เล่ม

๔.  ห้องคอมพิวเตอร์ EP
 เป็นห้องสืบค้นและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตร English Program เท่านั้น 
โดยมีแนวปฏิบัติในการใช้ดังนี้
  ๑. อนุญาตให้ใช้ในการค้นคว้าข้อมูลหลังเวลาเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๑๖.๐๐ -๑๗.๐๐ น. กรณ ี
ครูผู้สอนแต่ละวิชาต้องการให้นักเรียนสืบค้นในคาบเรียนครูประจำวิชาต้องดูแลนักเรียนในการใช้คอมพิวเตอร์และ
การเปิด-ปิด คอมพิวเตอร์ ตลอดถึงห้องปฏิบัติให้เรียบร้อยหลังจากหมดคาบเรียนในรายวิชานั้น
  ๒. ไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
  ๓. ช่วยกันรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องคอมพิวเตอร์เสมอ
  ๔. ปิดคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยหลังเลิกใช้งาน
  ๕. นักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจะถูกงดใช้คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลา ๒ วัน

๕. ห้องเรียนต้นแบบ English Program
  แนวการปฏิบัติในการใช้ห้องเรียนต้นแบบ English Program
   ๑. ดูแลความเรียบร้อยก่อนออกจากห้องและปิดล็อคห้องทุกครั้งเมื่อใช้เสร็จ
  ๒. นักเรียนทุกคนต้องดูแลรักษาอุปกรณ์ วัสดุ สื่อต่างๆ ในห้องเรียน เนื่องจากเป็นสมบัติส่วนรวม 
ไม่กระทำการใด ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ หากเกิดความเสียหายนักเรียนต้องรับผิดชอบค่า
ซ่อมแซมหรือชดใช้ตามความเหมาะสม
  ๓. ปิดไฟและพัดลมทุกครั้งหลังการใช้งาน
  ๔. ตามมาตรการในการประหยัดไฟและการช่วยลดโลกร้อน ให้นักเรียนใช้เครื่องปรับอากาศในช่วงเวลา 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เท่านั้น และในวันที่อากาศไม่ร้อนให้งดการใช้เครื่องปรับอากาศ
   ๕. สร้างบรรยากาศ ความรัก สามัคคีต่อกัน ทั้งเพื่อนร่วมชั้นและคุณครู
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Rules and Regulation of Model Classroom (English Program Classroom)
 ๑.  Keep the cleanliness, neatness, and lock the door before leaving the room.
 ๒.  Maintain school facilities and equipments such as media devices, audio-visual materi-
als working property. Students are held responsible and liable for all the damages due to their 
negligence
 ๓.  Turn off the light, fan and other equipments before leaving the room.
 ๔.  Minimize the uses of air-conditioner. Turn it on between 0100-0430 p.m. with tem-
perate level and during hot weather only in participation the power-saving measures and global 
warming reduction.
 ๕.  Make the classroom conducive to learning with harmonious relationship towards 
peers and teachers.

๖. ห้อง IT Math (คณิตอัจฉริยะ)
  เป็นห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่มีลักษณะเป็นห้อง slope 
สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอน การติวเข้ม หรือการประชุมได้ประมาณ ๑๐๐ คน มีระเบียบการใช้ดังนี้

 ๑.  ไม่ส่งเสียงดัง หรือรบกวนผู้อื่นอันทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนรู้ได้
 ๒.  ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มมารับประทานในห้องเรียน
 ๓.  ช่วยรักษาความสะอาด ตรวจความเรียบร้อยของโต๊ะเรียน เก้าอี้ พื้นห้องและอื่น ๆ ภายในห้องทุกครั้ง 
ก่อนใช้ห้องและหลังการใช้ห้อง
 ๔.  นั่งตามที่นั่งที่ทางครูเป็นผู้กำหนด หากวัสดุ อุปกรณ์ตามที่นั่งของนักเรียนชำรุด ต้องรับผิดชอบ
 ๕.  เข้าและออกจากห้องตามเวลาที่กำหนด ไม่ลุกจากที่นั่งก่อนได้รับอนุญาต
 ๖.  ไม่หยิบวัสดุ อุปกรณ์ภายในห้องก่อนได้รับอนุญาต
 ๗.  หากมีวัสดุภายในห้องชำรุดให้รีบแจ้งครูทันที
 ๘.  ห้ามนักเรียนเข้าใกล้แผงควบคุมระบบไฟฟ้า
 ๙.  ให้นักเรียนปฏิบัติตนตามที่ครูได้กำหนด หากสงสัยให้สอบถามทันที
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๗. Velodrome และศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  ระเบียบการใช้อุปกรณ์กีฬา
  ๑. กำหนดเวลาเปิด วันจันทร์ – อาทิตย์ เปิดเวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.
       ๒. ผู้เข้าใช้บริการทุกคนจะต้องเขียนเซ็นชื่อขออนุญาตใช้อุปกรณ์และขออนุญาตจากคณะครูของ
กลุ่มสาระเท่านั้น เพื่อบันทึกสถิติการใช้อุปกรณ์กีฬาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
    ๓. ผู้มิสิทธิขอยืมอุปกรณ์กีฬาทุกประเภท คือ นักเรียน ครู ตลอดจน บุคลากรทุกสายงาน
    ๔. ในการยืมแต่ละครั้งถ้าอุปกรณ์กีฬาชำรุด หรือเสียหาย ผู้ยืมจะต้องชดใช้ตามจำนวนราคาของ
อุปกรณ์นั้น ๆ
   ๕. ในกรณีที่ ผู้ยืมไม่ได้นำส่งคืนทางกลุ่มสาระจะมีวิธีการตัดคะแนนในรายวิชาของกลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษาและวิชาทักษะผู้นำ ๕ คะแนน

 ข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
   ๑. ก่อนเข้าห้องศูนย์ให้จัดวางกระเป๋า รองเท้า และอุปกรณ์อื่น ๆไว้หน้าห้องให้เป็นระเบียบ
     ๒. แต่งกายให้เรียบร้อยตามกฎของโรงเรียน
    ๓. ห้ามนำอาหารเข้ามาในห้อง
   ๔. ห้ามส่งเสียงรบกวนผู้อื่น
     ๕. ห้ามนำอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เข้ามาในห้องศูนย์ ยกเว้นจะได้รับอนุญาต
จากคณะครูของกลุ่มสาระ
   ๖.ช่วยดูแลรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอนของกลุ่มสาระให้อยู่ในสภาพดีพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ
    ๗. จัดอุปกรณ์ให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังจากเรียนเสร็จ
   ๘. หากพบอุปกรณ์ใดๆ ชำรุดหรือเสียหายให้แจ้งครูประจำห้องศูนย์ทุกครั้ง เพื่อจะทำการแก้ไข 
และซ่อมแซมต่อไป

๘. ห้องฉายภาพยนตร์ Digital ๔ D
   ห้องฉายภาพยนตร์ Digital ๔ D สามารถใช้เป็นห้องเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการเรียนการสอน 
การประชุม การฉายภาพยนตร์ เพื่อการบันเทิงให้กับนักเรียนในระบบเรียนประจำ โดยมีแนวปฏิบัติในการใช้บริการ 
ทั่วไปดังนี้
   ๑. การจัดฉายภาพยนตร์ จะกำหนดเป็นช่วงเวลา เช่น วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. 
และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
  ๒. นักเรียนสามารถตรวจสอบโปรแกรมภาพยนตร์ที่จัดฉายได้ที่หน้าโรงภาพยนตร์ D๔D อาคารศรีนครินทร์
  ๓. หากมีความประสงค์ที่จะใช้ห้อง Digital ๔ D ในการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมใดๆ จะต้อง 
กรอกแบบฟอร์มขอใช้ห้อง และได้รับอนุญาตจากครูผู้รับผิดชอบ
    ๔. ห้ามนักเรียนนำอาหาร หรือเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในห้องโดยเด็ดขาด
   ๕. ห้ามไม่ให้ใช้ห้องเพื่อทำกิจกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม หรือผิดระเบียบปฏิบัติของทางโรงเรียนโดยเด็ดขาด
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๙. งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต (SW.PY. Network)
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้จัดบริการคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียน ทั้งด้าน 
การจัดการเรียนการสอน และการบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต โดยจัดให้มีห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ที่อาคาร 
แม่ฟ้าหลวงจำนวน ๑ ห้อง อาคารศรีนครินทร์ ๑ ห้อง ที่หอสมุด IT ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า รวมทั้งจัดคอมพิวเตอร์เพื่อ 
ให้บริการตามจุดต่างๆ ในโรงเรียนอย่างทั่วถึง เพื่อให้บริการแก่ครูและนักเรียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ๑. การจัดการเรียนการสอนได้จัดห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนทุกระดับ 
ชั้น โดยแบ่งออกเป็น ๒ ห้อง คือ ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ และห้องคอมพิวเตอร์ ๒ 
 ๒. เปิดบริการให้แก่นักเรียนนอกเวลา เพื่อให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล โดยจะเปิดบริการในวันจันทร์ – ศุกร์  
เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น. และ  เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ในวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
 ๓. การจัดบริการห้องคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนเพื่อใช้ในกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยมีเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์บริการ เพื่อความสะดวกในการทำงานและการใช้บริการ

  ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
   ๑. ก่อนเข้าห้องคอมพิวเตอร์ให้จัดวางกระเป๋า รองเท้า และอุปกรณ์อื่น ๆ ไว้หน้าห้องคอมพิวเตอร์
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
   ๒. ห้ามนำ น้ำดื่ม ขนม อาหารเข้ามาในห้องคอมพิวเตอร์
   ๓. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
   ๔. ห้ามนำกระเป๋าหรืออุปกรณ์อื่น ๆ 
   ๕. ให้นักเรียนนั่งประจำเครื่องของตนเองตามที่กำหนด
   ๖. ห้ามนำอุปกรณ์สื่อบันทึกข้อมูลเข้ามาใช้ในห้องศูนย์ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากครูประจำศูนย์
   ๗. ช่วยกันดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอ
   ๘. การใช้คอมพิวเตอร์นอกเวลาเรียนให้บันทึกการใช้ลงในสมุดลงเวลาทุกครั้ง
  ๙. จัดอุปกรณ์ให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ
  ๑๐. หากมีความประสงค์จะนำโปรแกรมต่าง ๆ มาใช้ต้องได้รับอนุญาตจากครูประจำศูนย์ก่อน
  ๑๑. หากพบเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดขัดข้อง ให้แจ้งครูประจำศูนย์ทันที

การตรวจสอบผลการเรียน
 ทางฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายคอมพิวเตอร์ได้จัดให้มีการตรวจสอบผลการเรียนทางอินเตอร์เน็ต การตรวจ 
สอบข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ที่โรงเรียนหรือในขณะอยู่ที่บ้าน โดยสามารถดูผลการเรียนของนักเรียน ในแต่ละ 
ภาคเรียน ทุกปีการศึกษา ซึ่งจะแสดงผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ  พร้อมทั้งเกรดเฉลี่ย การตรวจสอบผลการเรียนนั้น
จะต้องมีรหัสผ่านของตนเอง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล สามารถสอบถามรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล 
สามารถสอบถามรหัสผ่านได้ที่ฝ่ายวิชาการของโรงเรียน
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วิธีใช้งาน
 เข้าเว็บไซต์โรงเรียน www.sw-phayao.ac.th แล้วเลือกตรวจสอบผลการเรียน
 ๑. เลือกหัวข้อที่ต้องการตรวจสอบ
 ๒. ใส่รหัสประจำตัวนักเรียนที่อยู่บนบัตรประจำตัวนักเรียน
 ๓. ใส่รหัสผ่าน (ทั้งหมด ๔ ตัว นักเรียนรับได้ที่ฝ่ายวิชาการ)
 ๔. แสดงผลการเรียนที่ต้องการ

แนวปฏิบัติในการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet)
 การบริการอินเตอร์เน็ต โรงเรียนได้จัดบริการอินเตอร์เน็ต ให้แก่นักเรียนเพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูล ข่าวสาร 
หรือการรับส่งอีเมล์ ในยามว่าง โดยสามารถใช้งานได้ที่หอสมุดไอที และห้องคอมพิวเตอร์
 ระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เป็นระบบอินเตอร์เน็ตความเร็ว 
สูงโดยเช่าสัญญาณแบบ Leased Line จาก บริษัท กศท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบันความเร็วที่ ๑๐ 
Mbps  ในส่วนการให้บริการนั้น โรงเรียนให้บริการทั้งด้านสนับสนุนการเรียนการสอนและด้านสืบค้นข้อมูลทั่วไป
 ในการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงนั้น จะมีระบบในการจัดการสำหรับการเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 
เพื่อให้มีระเบียบวินัยในการใช้งานและการช่วยรักษา จึงมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในการเข้าใช้บริการและขั้นตอนการ
เข้าใช้บริการซึ่งสามารถนำมาเป็นสถิติในการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ โดยจะมีข้อปฏิบัติดังนี้
  ๑. นักเรียนรับทราบกฎเกณฑ์การเข้าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
   -  ห้ามนำขนม เครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องอินเตอร์เน็ต
   -  ห้ามเล่นเกม MSN หรือโฮมเพจ สนทนาทางอินเตอร์เน็ต โดยไม่ได้รับอนุญาต
   -  ห้ามเปิดเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
   -  ห้าม Download ข้อมูลถ้าต้องการให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อน
   -  ห้ามคุยกันหรือเล่นกันเสียงดัง
   -  นักเรียนต้องนำบัตรนักเรียนมาแลกเปลี่ยนบัตรประจำเครื่องและเจ้าหน้าที่ก็จะป้อน
      รหัสผ่านไปเครื่องที่นักเรียนได้แลกไป
   -  ห้ามนักเรียนเข้าไปเปลี่ยนโปรแกรมอะไรต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ก่อนแล้ว
   -  คอมพิวเตอร์จำนวน ๑ เครื่อง ใช้ได้ไม่เกิน ๒ คน ซึ่งหากนักเรียนใช้บริการมากกว่านี้
      ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน
   - นักเรียนมีเวลาในการใช้บริการจำนวน ๑ ชั่วโมง
   - เมื่อเลิกใช้บริการให้นักเรียนเก็บโต๊ะเก้าอี้ และเก็บขยะรอบ ๆ ห้ามปิดเครื่อง
 หากนักเรียนคนใดไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางโรงเรียนแจ้งไว้ จะได้รับการพิจารณาลงโทษไม่ให้เข้าใช้
บริการอินเตอร์เน็ต เป็นเวลา ๑ เดือน หรือแล้วแต่เหตุผลที่เห็นสมควร
    ๒. การแลกบัตร
   นักเรียนที่ต้องการเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ต้องนำบัตรประจำตัวนักเรียนที่โรงเรียนเป็นผู้ออก 
ให้มาแลกบัตรประจำเครื่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะลงเวลาการเข้าใช้บริการที่เครื่องนั้น และเจ้าหน้าที่จะป้อนรหัสผ่านของ 
เครื่องที่นักเรียนได้นำบัตรไปแลก โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่เป็นตัวกำหนดให้
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๑๐. คลินิกวิชาการ
  วัตถุประสงค์ของการตัดตั้งคลินิกวิชาการ
  ๑. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
อื่น ๆ 
  ๒. ซ่อมเสริมเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนที่เรียนช้า หรือกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาในด้านการเรียนต่าง 
ๆ ให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น
  ๓. เสริมความรู้นักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น
  ๔. เสริมความรู้ให้กลุ่มนักเรียนที่ขาดเรียน เนื่องจากไปปฏิบัติหน้าที่เตรียมการหรือทำงานเพื่อ 
ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน
    เวลาเปิดทำการ
   ๑. วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.
   ๒. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.
   ๓. วัน เวลาอื่น ๆ ที่โรงเรียนกำหนด
  ที่เปิดบริการ
 ๑. วิทยาศาสตร์   ๕. ภาษาอังกฤษ
 ๒. คณิตศาสตร์   ๖. สังคมศึกษา
 ๓. เคมี    ๗. ภาษาจีน
 ๔. ชีววิทยา   ๘. ฟิสิกส์
  ผู้ที่ต้องเข้าคลินิกวิชาการ
 ๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยและสถาบัน
การศึกษาอื่น ๆ 
 ๒. นักเรียนที่ต้องการซ่อมเสริม และต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น
 ๓. นักเรียนที่เรียนเก่งและต้องการพัฒนาความสามารถให้ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
 ๔. นักเรียนที่ขาดเรียนเนื่องจากไปปฏิบัติหน้าที่เตรียมการหรือทำงานเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน
หรือการลาต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียน
  ขั้นตอนการใช้คลินิกวิชาการ
 คลินิกวิชาการทุกคลินิก เปิดบริการที่ระเบียงคนเก่ง อาคารแม่ฟ้าหลวงนักเรียนที่ต้องการใช้บริการของ 
คลินิกวิชาการ มีแนวปฏิบัติดังนี้
   ๑. ลงชื่อขอใช้บริการคลินิกวิชาการแต่ละวิชาตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้เพื่อรับเวลานัดหมาย
   ๒. เข้ารับการช่วยเหลือจากคลินิกต่าง ๆ ตามเวลาที่นัดหมาย
   ๓. หลังจากได้รับการช่วยเหลือแล้ว อาจารย์ประจำคลินิกวิชาการอาจนัดหมายเพื่อติดตามผล  
ซึ่งนักเรียนจะต้องให้ความร่วมมือ เพื่อประโยชน์ของตนเองในการพัฒนาด้านการเรียน
๑๑. ห้องจีเนียส (Genius Room)
 ห้อง Genius เป็นโครงการที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้จัดทำขึ้นเพิ่มเติม 
เพื่อให้นักเรียนที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการเรียน มีความประพฤติดีได้มีแหล่งเรียนรู้ที่มีสื่อ วีดิทัศน์ การเข้าสู่ฐาน 



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l ๑๑๗

ข้อมูลความรู้ต่างๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตลอดจนเอกสารคู่มือและหนังสือต่างๆ สนับสนุนกิจกรรมการฝึกทบทวน 
และเสริมสร้างองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษต่างๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้นัก 
เรียนที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติที่สมควรได้รับการส่งเสริมสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมีข้อกำหนดดังนี้ 

  คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
 ๑. เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 
  ๒. มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย ไม่มีประวัติการหนีเรียน/ขาดเรียนภาคปกติและภาคพิเศษ การขาด 
ส่งงาน หรือมีความประพฤติผิดระเบียบร้ายแรง ขั้นว่ากล่าวตักเตือน หรือทำทัณฑ์บน ในภาคเรียนที่ผ่านมา
    ๓. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของทางโรงเรียนได้อย่างเคร่งครัด เช่น การตื่นนอน การเข้าเรียนภาคปกติ 
การเข้าเรียนพิเศษ การรับประทานอาหาร การส่งงาน การกลับเข้าโรงเรียน ทรงผม บุคลิกภาพการแต่งกาย 
เป็นต้น 

  ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) ที่อนุญาตให้นำเข้ามาใช้ในโครงการ
  ๑. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุคมีขนาดไม่เกิน ๘ เซนติเมตร x ๒๕ เซนติเมตร x ๓๕ เซนติเมตร หรือ Tablet
 ๒. ห้ามนำ External Hard disk หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่นใดนอกเหนือจากที่มีใน Notebook มาใช้
 ๓. เครื่อง Notebook ที่นำมาใช้จะต้องไม่มีราคาแพงเกินความจำเป็น ราคาไม่ควรเกิน ๒๕,๐๐๐ บาท
  ๔. จะต้องมีหูฟังชนิดครอบหูส่วนตัว และจะต้องไม่มีราคาแพงเกินความจำเป็น
  ๕. สื่อวิดิทัศน์ DVD หรือไฟล์ต่างๆ ที่นักเรียนนำมาต้องได้รับการตรวจสอบจากทางโรงเรียนทุกครั้ง
  ๖. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ของนักเรียนจะต้องไม่มีการใส่ Password โดยโรงเรียนจะต้องสามารถ 
ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ รวมทั้งระบบต่างๆ ของเครื่อง Notebook ของนักเรียนได้ตลอดเวลา
  ๗. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ไปใช้นอกห้องส่งเสริมอัจฉริยภาพโดยเด็ดขาด
  ๘. ห้ามนำภาพยนตร์ การ์ตูน หรือสื่อวิดิทัศน์ต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้เข้ามา 
ใช้ในห้องส่งเสริมอัจริยภาพ
  ๙. ห้ามนักเรียนใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการบันเทิง เช่น Chat, Facebook หรือกิจกรรมอื่นที่ไม่ส่งเสริมการ 
เรียนรู้เพิ่มเติมต่างๆ
 ข้อปฏิบัติทั้งหมดหากฝ่าฝืนนักเรียนจะต้องออกจากโครงการทันที
 ที่ตั้งและเวลาเปิดบริการของห้อง Genius
 ๑.  ห้อง Genius ตั้งอยู่ ณ ใต้อาคารหอนอนมีคุณธรรมทิศตะวันออก ประกอบด้วย
  -  ระบบปรับอากาศ
  -  เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา
  -  คลังสื่อและวีดิทัศน์ ในรูปแบบ VCD,DVD software และโปรแกรมทางการเรียน ตลอดจนการ 
เรียนเสริมความรู้เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย และคลังข้อสอบแข่งขันต่างๆ
  -  หนังสือเสริมความรู้เข้ามหาวิทยาลัย และหนังสืออ่านเพิ่มเติมความรู้ด้านวิชาการต่างๆ รวมทั้ง 
เอกสารประกอบการเรียนพิเศษ และข้อสอบแข่งขันโครงการต่างๆ
  -  โต๊ะและเก้าอี้เพื่อการศึกษาหาความรู้ส่วนตัว และการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อติวความรู้ร่วมกัน
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 ๒.  เวลาการใช้ห้อง และข้อปฏิบัติในการใช้ห้อง 
  วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดให้บริการเวลา ๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. และ ๒๐.๐๐ - ๒๑.๓๐ น.
  วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เปิดให้บริการเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้อง Genius
 ๑. นกัเรยีนมสีทิธิใ์ชห้อ้ง คอืนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการเทา่นัน้ ไมอ่นญุาตใหน้กัเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ 
ร่วมโครงการเข้ามาใช้ห้องโดยเด็จขาด นักเรียนคนใดฝ่าฝืนนำนักเรียนนอกโครงการเข้ามาในห้องจะต้องออกจาก 
โครงการทันที
 ๒. ห้ามนำอาหาร ขนมคบเคี้ยว เครื่องดื่ม มารับประทานในห้อง Genius โดยเด็จขาด
 ๓. กิจกรรมในห้อง Genius มุ่งเน้นให้นักเรียนมีมุมอ่านหนังสือหรือสืบค้นข้อมูลเป็นการส่วนตัว ทุกคนจะ
ต้องไม่จับกลุ่มคุยกับคนอื่น หรือสร้างเสียงดังรบกวนคนอื่น หากนักเรียนมีพฤติกรรมดังกล่าวจะต้องออกจากโครง
การทันที
 ๔. ห้ามนำเครื่องเล่น MP๓ , MP๔ ที่ก่อให้เกิดเสียงมาใช้ในห้อง Genius
 ๕. เมื่อใช้อุปกรณ์ต่างๆเสร็จสิ้นแล้วให้นักเรียนเก็บเอกสารและสื่อต่างๆเข้าไว้ที่เดิม
 ๖. ห้ามนักเรียนนำหนังสือหรือเอกสารมาเก็บไว้ในห้อง Genius เพื่อเป็นการจองพื้นที่ หรือเพื่อเป็นมุม
ส่วนตัว
 ๗.นักเรียนจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาด และทำความสะอาดห้อง Genius เพื่อฝึกทักษะจิตสาธารณะ

  ค่าสมัครสมาชิก
  โครงการห้อง Genius เป็นโครงการพิเศษที่โรงเรียนดำเนินการขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง 
ซึ่งเป็นโครงการนอกเหนือโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ จึงมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เช่น ค่าไฟฟ้า 
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าเจ้าหน้าที่ประจำห้อง ค่าการดำเนินการต่างๆจึงกำหนดให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ชำระเงิน
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คนละ ๓๐๐ บาท/ภาคเรียน
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การติดต่อกับทางโรงเรียน

 เนื่องด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนประจำการติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนและนักเรียนสามารถดำเนิน 
การได้ตามช่องทาง ดังนี้
 ๑. โทรศัพท์
  ๑.๑  ติดต่อประสานงานราชการ  เบอร์โทรศัพท์ ๐-๕๔๔๒-๒๘๓๘ หรือ ๐๘-๘๒๕๘-๑๕๓๘      
เบอร์โทรสาร ๐-๕๔๔๒-๒๘๓๙ โดยสามารถติดต่อในวันและเวลาทำการตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.เท่านั้นและ 
สามารถติดต่อราชการตามฝ่ายงาน ดังนี้
  -  ฝ่ายอำนวยการ (อาคารแม่ฟ้าหลวง)
  -  ฝ่ายบริหารทั่วไปและชุมชนสัมพันธ์ (อาคารน้ำพระทัย)
  -  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน (อาคารแม่ฟ้าหลวง)
  -  ฝ่ายวิชาการ (อาคารแม่ฟ้าหลวง)  เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๖๔๒๐-๑๕๗๐
  ๑.๒  ติดต่อประสานงานฝ่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และปรับปรุงบุคลิกภาพ ติดต่อนักเรียน
และงานแนะแนว  เบอร์โทรศัพท์ ๐ - ๕๔๒๒ - ๒๘๘๐  โดยสามารถติดต่อในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 
๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐  น. เท่านั้น
  ๑.๓  ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะติดต่อกับนักเรียนหลังเวลา  ๑๗.๐๐ น. สามารถติดต่อครู 
ประจำหอนอนแต่ละหอ
 ๒. ไปรษณีย์
  ๒.๑  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เลขที่  ๙ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 
๕๖๐๐๐
  ๒.๒  การรับจดหมายหรือพัสดุทางไปรษณีย์
   ๒.๒.๑  วันเวลาและสถานที่รับ ติดต่อรับจดหมายหรือพัสดุทางไปรษณีย์ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 
เวลา ๑๓.๐๐  - ๒๐.๐๐  น. ณ  ห้องพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  หรืออาจมีการประกาศให้นักเรียนไปรับในช่วงการ 
อบรมก่อนนอนของทุกวันเวลา ๒๐.๐๐– ๒๐.๓๐ น. โดยจดหมายทุกฉบับและพัสดุทางไปรษณีย์ทุกชนิด จะได้รับ 
การตรวจสอบจากคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม แห่งเดียวเท่านั้น 
  ๒.๓  การส่งจดหมายหรือพัสดุทางไปรษณีย์
   ๒.๓.๑   การส่งจดหมายหรือพัสดุทางไปรษณีย์  ติดต่อส่งได้ที่ห้องพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และห้องรู้รักษ์สามัคคี (งานสารบรรณ)
   ๒.๓.๒   การส่งจดหมายหรือพัสดุทางไปรษณีย์จะต้องจ่าหน้าซองให้ถูกต้องชัดเจนและ
ต้อง ติดแสตมป์ให้เรียบร้อย หรือค่าฝากบริการกรณีส่งพิเศษแบบ EMS
   ๒.๓.๓  การติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์  สามารถติด 
ต่อทาง  อินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ http://www.sw-phayao.ac.th หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail ฝ่ายอำนวยการ 
: swpyadmd@gmail.com
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การผ่อนผันค่าเล่าเรียนหรือเงินระดมทรัพยากรในการอยู่ประจำ

ข้อปฏิบัติในการผ่อนผัน
 ๑.  เมื่อต้องการผ่อนผันค่าเล่าเรียนสามารถขอรับคำร้องขอผ่อนผันได้ที่ฝ่ายอำนวยการ (งานการเงิน)        
หรือห้องรู้รักษ์สามัคคี โดยผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้ติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น  
 ๒.  นำใบคำร้องขอผ่อนผันยื่นต่อเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อเสนอผู้บริหารโรงเรียนพิจารณา
 ๓.  เมื่อได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันค่าเล่าเรียนได้ให้ดำเนินการชำระค่าเล่าเรียนได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนด
 ๔.  เมื่อถึงกำหนดเวลาในการชำระค่าเล่าเรียน ผู้ปกครองนักเรียนจะต้องดำเนินการชำระค่าเล่าเรียนตาม
กำหนดเวลาหากไม่ชำระค่าเล่าเรียนตามวันและเวลาดังกล่าว ทางโรงเรียนมีสิทธิ์ในการจำหน่ายนักเรียนในความ  
ปกครองของท่านออกจากบัญชีรายชื่อ  (หากมีปัญหาในการชำระค่าเล่าเรียน ให้ขอผ่อนผันจากผู้บริหารสถานศึกษา 
ด้วยตนเอง)
 ๕. การขอผ่อนผันจะขอผ่อนผันได้ในรายการค่าเล่าเรียนเท่านั้น โรงเรียนไม่อนุญาตการขอผ่อนผันค่า 
อาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้านการเรียน 
 ๖. หากผู้ปกครองและนักเรียนค้างชำระค่าใช้จ่ายที่กำหนด โรงเรียนถือว่านักเรียนยังไม่จบหลักสูตร กรณี 
นักเรียนจบหลักสูตรช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ โดยผู้ปกครองที่ทำเรื่องผ่อนผันค่าใช้จ่ายกับทางโรงเรียน จะต้องยินยอมให้
ทางโรงเรียนดำเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้
  ๖.๑) หากผู้ปกครองไม่ชำระเงินตามที่กำหนดที่ขอผ่อนผันไว้  ผู้ปกครองยินยอมให้ทางโรงเรียน 
จำหน่ายนักเรียนในความปกครองของท่านออกจากทะเบียน นักเรียนเพราะเหตุค้างชำระเงินค่าใช้จ่ายในการอย่ ู
ประจำทันที โดยมิต้องแจ้งให้ ผู้ปกครองทราบก่อนและผู้ปกครองถือว่าการเรียนของบุตรที่ผ่านมา เป็นเพียงการ 
ฝากโรงเรียนเลี้ยงดูเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนและผู้ปกครองจะรับผิดชอบในการหาที่เรียนแห่งใหม่ให้กับ 
นักเรียนของตนเอง
  ๖.๒)  หากสิ้นภาคเรียนหรือสิ้นปีการศึกษาแล้วโรงเรียนตรวจสอบพบว่านักเรียนในความ 
ปกครองของผู้ปกครอง (ตามข้อ ๑) คงค้างชำระยอดเงินผ่อนผัน ผู้ปกครองยินยอมให้ทางโรงเรียนงดการออก 
หลักฐานทางการศึกษาต่างๆ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน และประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรหรือหลักฐานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เรียกร้องหรือฟ้องร้องโรงเรียนให้ได้รับความเสียหาย 

การติดต่อชำระเงินกับทางโรงเรียน
ข้อปฏิบัติในการชำระเงินกับทางโรงเรียน
 ๑. กรณีเป็นเงินระดมทรัพยากรโดยชมรมผู้ปกครองและครู สามารถติดต่อได้กับเจ้าหน้าที่การเงินชมรมฯ
 ๒. กรณีเป็นเงินบำรุงการศึกษาเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้สถานศึกษาอันเกี่ยวข้องกับที่ทางโรงเรียน 
จัดเก็บ โดยการสนับสนุนจากผู้ปกครอง สามารถติดต่อได้กับเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียน โดยการโอนเงินผ่าน 
ธนาคารเท่านั้น (ตามแบบฟอร์ม “ ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment )  โรงเรียนไม่รับเงินสด
 ๓.  สถานที่และวันเวลาที่สมารถติดต่อได้ ที่ห้องรู้รักษ์สามัคคีฝ่ายอำนวยการ (งานการเงิน) ในวันเวลา 
ทำการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ  l ๑๒๓

ใบแจ้งการชำระเงินค่าเล่าเรียน      ในระบบ  Teller  Payment
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขที่บัญชี  ๘๗๒-๒-๖๔๕๙๐-๒ ชื่อ บัญชีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา

             ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (Service  Code  SPY๑)
  วันที่…………………………..............................

   Customer  Name( ชื่อ ) :.............................................. Bill  No/Ref  No(เลขประจำตัว)......................

   Ref  No.  ๒ (ชั้น  ม.)………………………………........……….. Ref  No.๓         -

   จำนวนเงิน(ตัวอักษร)…………………………………….............. จำนวนเงิน(ตัวเลข)……….........................………..

 หมายเหตุ        ๑.  กรอกเอกสารให้ครบถ้วน  พร้อมนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่  ธ.ก.ส.  ได้                
                          ทุกสาขาทั่วประเทศ
   ๒.  กำหนดชำระเงินระหว่างวันที่……………………………………………………..
   ๓. ค่าบริการ  ธ.ก.ส.  เรียกเก็บเป็นเงินสด  อัตรารายการละ  ๑๐  บาท
!…………………………………………………………………………………………………………
ใบแจ้งการชำระเงินค่าเล่าเรียน      ในระบบ  Teller  Payment

ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บัญชีกระแสรายวัน สาขาพะเยา เลขที่บัญชี ๕๑๒– ๖– ๐๒๘๒๒– ๗ ชื่อ บัญชีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
สาขาที่รับชำระเงิน……………………………….     วันที่……………………………….

COMPANY CODE = MDSSWM

  Customer Name (ชื่อ)……………………………………  Bill No/Ref No(เลขประจำตัว).…………......…….
 
  Ref No.๒ (ชั้น ม.)……………….....… Ref No.๓ ……………............……-……………......………………..

  จำนวนเงิน(ตัวอักษร) ……………………………..........................………………….ตัวเลข................................บาท
บวก   ค่าธรรมเนียม                ๑๕    บาท
รวมจำนวนเงินที่ต้องชำระ                                                               บาท
หมายเหตุ   ๑.  กรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน พร้อมนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด  
                   (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
     ๒.  กำหนดชำระเงิน ระหว่างวันที่……………………………



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๒๔ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

แนวทางการดำเนินงาน
ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. ค่าจัดการเรียนการสอน
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  -  รายหัวโรงเรียนปกติ ๑,๗๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน ( ๓,๕๐๐ บาท/คน/ปี)
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  -  รายหัวโรงเรียนปกติ  ๑,๙๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน ( ๓,๕๐๐ บาท/คน/ปี)

๒. ค่าหนังสือเรียน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑      ๗๐๐   บาท/คน/ปี
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒      ๘๖๓   บาท/คน/ปี
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓      ๙๔๙   บาท/คน/ปี
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔    ๑,๒๕๗   บาท/คน/ปี
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕    ๑,๒๖๓   บาท/คน/ปี
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖    ๑,๑๑๐   บาท/คน/ปี

๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน
 มัธยมศึกษาตอนต้น  ๒๑๐ บาท/ภาคเรียน (๔๒๐ บาท/ปี)
 มัธยมศึกษาตอนปลาย  ๒๓๐ บาท/ภาคเรียน (๔๖๐ บาท/ปี)

๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
 มัธยมศึกษาตอนต้น  ๔๕๐ บาท/ภาคเรียน 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย  ๕๐๐ บาท/ภาคเรียน 

๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบไปด้วย
  ๑.  กิจกรรมวิชาการ
  ๒.  กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
  ๓.  ทัศนศึกษา
  ๔.  การบริการสารสนเทศ / ICT
มัธยมศึกษาตอนต้น ๔๔๐ บาท/ภาคเรียน ( ๔๘๐ บาท/ปี )
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๗๕ บาท/ภาคเรียน ( ๙๕๐ บาท/ปี )



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l ๑๒๕

ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
ข้อบังคับ
หมวด  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 ข้อ ๑   ชมรมนี้ชื่อว่า “ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”
 ข้อ ๒    สถานที่ตั้งสำนักงานชมรม ตั้งอยู่ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 ข้อ ๓   เครื่องหมายชมรม  เป็นตราโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  “ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”
หมวด  ๒   วัตถุประสงค์ 
 ข้อ  ๔ วัตถุประสงค์ของชมรม 
  ๔.๑ ส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
        ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  ๔.๒ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและครูเพื่อประโยชน์ของเยาวชนของโรงเรียน
  ๔.๓ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น  และประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครองและครู
        ในเรื่อง  การสั่งสอนอบรมเยาวชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  ๔.๔ ชมรมไม่มีวัตถุประสงค์ในเรื่องการเมือง  
หมวด  ๓  สมาชิก
 ข้อ  ๕   สมาชิกมี  ๒ ประเภท  คือ
  ๕.๑ สมาชิกสามัญ ได้แก่  สมาชิกที่ขึ้นทะเบียนชมรม  โดยชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง 
   ชมรมเรียบร้อยแล้วและมีคุณสมบัติ  ดังนี้
   ๕.๑.๑ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว 
   ๕.๑.๒ เป็นบิดามารดา  นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
   พะเยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หรือเคย 
   เป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนหรือเป็นนักเรียนเก่าเป็นผู้มีความประพฤติไม่เสื่อมเสีย
  ๕.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่  ผู้ทรงเกียรติ  หรือผู้มีอุปการคุณของชมรมซึ่งคณะกรรมการ
   บริหารชมรม  ลงมติเป็นเอกฉันท์ได้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ และไม่เสียค่าบำรุงชมรม
 ข้อ ๖ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมต้องแสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบของชมรมยื่นต่อ
  เลขานุการชมรม เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาแล้วให้เลขานุการชมรมแจ้งผู้สมัครทราบ  
  พร้อมให้นายทะเบียนลงทะเบียนให้สมาชิกชำระค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงชมรม  ตามที่กำหนด 
  จึงถือเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์
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 ข้อ ๗   การพ้นสภาพสมาชิก 
  ๗.๑  ตาย
  ๗.๒  ลาออกโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริหารชมรม
  ๗.๓  คณะกรรมการมีสิทธิ์ให้ลบชื่อออกจาทะเบียนชมรมฯ  เมื่อสมาชิกนั้น 
   ๗.๓.๑  ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาของศาล
   ๗.๓.๒  ถูกศาลสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ  หรือบุคคลล้มละลาย 
   ๗.๓.๓  ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสีย  หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อชมรม หรือนำความเสื่อมเสีย 
    มาสู่ชมรม ทั้งนี้ (๗.๓.๑,  ๗.๓.๒, ๗.๓.๓)  ให้ลงมติโดยลับ และต้องได้เสียง  
    สองในสามเสียงของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ  จึงถือเป็นมตินั้นสมบูรณ์ 
 ข้อ  ๘  เมื่อสมาชิกภาพของผู้ใดสิ้นสุดด้วยเหตุใดก็ตาม  ผู้นั้นจะเอาเหตุนั้นมาอ้างเรียกร้องต่อชมรมมิได้
 ข้อ  ๙  สมาชิกสามัญย่อมมีสิทธิ  ดังนี้
  ๙.๑  เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม  ชมรมตามวัตถุประสงค์ของชมรมต่อคณะกรรมการ  
                ชมรมหรือต่อที่ประชุมและสามารถออกเสียงในที่ประชุมได้
  ๙.๒  สอบถามการดำเนินงานของชมรม  ต่อคณะกรรมการบริหาร
  ๙.๓  ใช้สถานที่ของชมรม  เพื่อประกอบกิจกรรมอันเป็นประโยชน์อันพึงมีพึงได้จากผลงานตาม
         วัตถุประสงค์ของชมรม
  ๙.๔  ประดับเครื่องหมายของชมรม  ตามโอกาสอันควร
  ๙.๕  เข้าชื่อกันเสนอให้คณะกรรมการบริหารจัดการประชุมใหญ่วิสามัญโดยมีผู้ร่วมลงชื่อไม่น้อย 
        กว่ากึ่งหนึ่งสมาชิกตามปรากฏในทะเบียนชมรม  และเสนอเหตุผลในคำนำเสนอนั้นด้วย
 ข้อ ๑๐  สมาชิกสามัญต้องชำระค่าบำรุงตลอดชีพ  ๑,๐๐๐  บาท  ช่วงชั้น ม.ต้น  ๑,๐๐๐ บาท และ
   ม.ปลาย  ๑,๐๐๐  บาทในกรณีผู้ปกครองมีบุตรเรียนอยู่ในโรงเรียนมากกว่า  ๑ คนในระดับช่วง 
  ชั้นนั้นๆ ให้ชำระค่าสมาชิก  ๑,๐๐๐ บาท
 ข้อ ๑๑  สมาชิกสามัญมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของชมรม  โดยเคร่งครัด
หมวด  ๔  กรรมการและการประชุม 
 ข้อ  ๑๒  คณะกรรมการประกอบด้วย  
  ๑๒.๑  คณะกรรมการที่ปรึกษาโดยได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารชมรม จากสมาชิกสามัญ
           สามัญหรือกิตติมศักดิ์  โดยไม่เกิน  ๑๐  คน  โดยมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้
   ๑๒.๑.๑   มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารชมรม เพื่อพิจารณากิจกรรม
      ของชมรมหรือข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
   ๑๒.๑.๒   อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการบริหารชมรม 
  ๑๒.๑  คณะกรรมการบริหารชมรม   มีจำนวนไม่น้อยกว่า   ๑๖  คน  ประธานชมรมแต่งตั้งครึ่ง
           หนึ่งโรงเรียนแต่งตั้งอีกครึ่งหนึ่ง   และรวมกันไม่เกิน  ๔๕  คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
           จากสมาชิกภาพมาน้อยกว่า  ๒  ปี  และให้แต่งตั้งกันเอง ทำหน้าที่ได้แก่ ประธานชมรม
           รองประธานชมรม, เลขานุการ, เหรัญญิก, นายทะเบียน, ปฏิคม, ประชาสัมพันธ์  และ
           สวัสดิการ
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ระเบียบ
ว่าด้วยการอยู่ประจำสำหรับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พุทธศักราช ๒๕๕๔ (ปรับปรุงแก้ไข พุทธศักราช ๒๕๕๗)

 เพื่อให้การอยู่ประจำของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

หมวดทั่วไป
 ข้อ ๑.  ระเบียบนี้ให้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ว่าด้วย 
การอยู่ประจำสำหรับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔”                                              
 ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป                                                                     
 ข้อ ๓. จุดมุ่งหมายของของระเบียบนี้
  ๓.๑  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัยมีคุณธรรม จริยธรรม
  ๓.๒  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในสังคม
  ๓.๓  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีงาม
  ๓.๔  เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันโดยวิถีทางประชาธิปไตย
  ๓.๕  เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
  ๓.๖   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ และมีจิตอาสาที่ดี
 ข้อ ๔. ตั้งแต่วันใช้ระเบียบนี้ให้ยกเลิกข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่น ๆ ในข้อที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ 
และใช้ความแห่งระเบียบนี้แทน
 ข้อ ๕.  คำว่า “นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา” หมายถึง นักเรียนที่
กำลังเรียน และพักอยู่ประจำที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
 ข้อ ๖. “คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และปรับบุคลิกภาพ นักเรียน” หมายถึง บุคลากร
ผูท้ี ่                ปฏบิตัหินา้ทีห่นา้ทีด่แูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนทกุขส์ขุทัว่ไป ควบคมุตดิตามและความประพฤตดิา้นตา่ง ๆ  ตลอดจน  
พิจารณา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เกี่ยวกับการปกครองที่สอดคล้องกับระเบียบ รวมทั้ง    พิจารณาโทษและลง
โทษนักเรียนผู้กระทำผิดระเบียบประกอบด้วย
  ข้อ ๖.๑  “รองผู้อำนวยการ” หมายถึง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศร ี
นครินทร์ พะเยา ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                              
  ข้อ ๖.๒  “หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และปรับบุคลิกภาพนักเรียน” หมายถึง ครูที่ทำ 
หน้าที่หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และปรับบุคลิกภาพนักเรียน                        
  ข้อ ๖.๓ “ผู้ตรวจเวร” หมายถึง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 
แต่งตั้งให้มีหน้าที่ตรวจตราดูแล การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการ ของผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร
  ข้อ ๖.๔  “ครูเวร” หมายถึง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา แต่งตั้ง 
ให้มีหน้าที่สอดส่องดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการ ทำการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
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 ส่วนกรรมการอื่นให้เป็นกรรมการกลางในการเลือกตั้งกรรมการบริหารชมรมในที่ประชุมใหญ่สามัญ 
ประจำปีให้ที่ประชุมเลือกตั้งจากสมาชิกชมรม  โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นในข้อ ๑๒.๒  จนครบ  ตามจำนวนให้แล้ว 
เสร็จภายใน  ๑๕  วัน
  ข้อ ๖.๕ “ครูดูแลนักเรียนพักนอน” หมายถึง ครูที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนค 
รินทร์ พะเยา แต่งตั้งให้ทำหน้าที่ปกครองดูแลนักเรียนที่พักอยู่ประจำในหอนอน ตามที่ได้รับมอบหมายมีความรับ 
ผิดชอบและขึ้นตรงต่อหัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และปรับบุคลิกภาพนักเรียน
  ข้อ ๖.๖ “ผู้ช่วยครูดูแลนักเรียนพักนอน”  หมายถึง  บุคลากรที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ พะเยา แต่งตั้งให้ทำหน้าที่ร่วมกับ ครูประจำหอนอน ในการดูแลนักเรียนที่พักอยู่ประจำใน 
หอนอนตามที่ได้รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบและขึ้นตรงต่อหัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และปรับ 
บุคลิกภาพนักเรียน
  ข้อ ๖.๗ “หัวหน้าระดับชั้น” หมายถึง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 
แต่งตั้งให้ทำหน้าที่สอดส่องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนในระดับชั้นที่ได้รับมอบหมาย
  ข้อ ๖.๘  “ครูประจำชั้น” หมายถึง  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา
 แต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา อบรมสั่งสอนแนะนำและสอดส่องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนใน
ชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมาย
 ข้อ ๗.  “คณะกรรมการประจำหอนอน” หมายถึง นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนค 
รินทร์ พะเยาแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ปกครองดูแลนักเรียนร่วมกับคณะครูประจำหอนอน ตามที่ได้รับมอบหมายมีความ
รับผิดชอบและขึ้นตรงต่อหัวหน้าพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และปรับบุคลิกภาพนักเรียน

หมวด ๑

ว่าด้วยการเข้าอยู่ประจำหอนอน

 ข้อ ๑. ครูประจำหอนอนจะอนุญาตให้นักเรียนเข้าอยู่ประจำหอนอนได้ ต่อเมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติ ดังนี้
  ข้อ ๑.๑   นำหลักฐานแสดงว่าได้ชำระค่าใช้จ่ายในการอยู่ประจำตามระเบียบของโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เสร็จสิ้นแล้ว หรือหลักฐานการผ่อนผันการชำระเงิน
  ข้อ ๑.๒  มีเครื่องใช้ประจำตัวครบ ตามที่ระบุไว้ในระเบียบของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ พะเยา
 ข้อ ๒.  นักเรียนและผู้ปกครอง ต้องรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน และระเบียบ 
ข้อบังคับของหอนอนทุกข้อโดยเคร่งครัดและไม่มีข้อโต้แย้ง 
 ข้อ ๓. นักเรียนต้องไม่นำของใช้ที่ไม่จำเป็น และฟุ่มเฟือยมาใช้ หากผู้ใดฝ่าฝืน ฝ่ายพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมฯ จะยึดของนั้นไว้และจะไม่คืน จนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียน
 ข้อ ๔.  โรงเรียนไม่อนุญาตให้นำของมีค่า ติดตัวมาใช้ หากมีความจำเป็นต้องขออนุญาตฝ่ายพัฒนาคุณ 
ธรรม จริยธรรมฯ ก่อน
 ข้อ ๕.  นักเรียนต้องไม่นำของต้องห้ามผิดกฎหมาย อาวุธ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ของมึน 
เมา สิ่งเสพติด เชื้อเพลิงทุกชนิดเข้ามาในโรงเรียนและหอนอน
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 ข้อ ๖.  นักเรียนที่เข้ามาอยู่ในหอนอนได้ต้องไม่เป็นโรคติดต่อ เช่น วัณโรค โรคไข้หวัดใหญ่ โรคผิดปกต ิ
ทางสมอง ฯลฯ หากนักเรียนเป็นโรคติดต่อดังกล่าว ทางโรงเรียนจะให้นักเรียนกลับไปพักรักษาตัวที่บ้าน จนกว่าจะ 
หายเป็นปกติ
 ข้อ ๗.  เมื่อได้รับการอนุมัติให้เข้าอยู่ประจำหอนอนให้นักเรียนลงชื่อรับมอบสิ่งของเครื่องใช้ประจำหอ 
นอน ได้แก่ เตียงนอน ที่นอน พร้อมอุปกรณ์ประจำหอนอน
 ข้อ ๘.  การเข้าหอนอนหลังเวลาที่กำหนดต้องแจ้งครูประจำหอนอน และทำบันทึกแจ้งรองผู้อำนวยการ   
ฝ่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ข้อ ๙.  เวลา ๒๑.๐๐ น. นักเรียนต้องอยู่ประจำหอนอนของตนเองเท่านั้น
 ข้อ ๑๐. เวลา ๒๒.๐๐ น. นักเรียนเข้านอน
 ข้อ ๑๑. เวลา ๒๒.๐๐ น. – ๒๓.๐๐ น. นักเรียนทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมใช้ห้อง study เท่านั้น

แนวการปฏิบัติในการใช้ GATE

 ๑.  การเปิด– ปิด GATE ให้เป็นไปตามตารางการเปิด – ปิด GATE
 ๒. การผ่านเข้า – ออก GATE  นอกเหนือจากเวลาที่กำหนด (ดังตาราง เปิด-ปิด GATE) ให้มาขอติดต่อ
     ขอป้ายอนุญาตที่ครูหอนอน
 ๓. ไม่อนุญาตให้ใช้รถหรือพาหนะทุกชนิดในเขตบริเวณทางเดิน ตั้งแต่ GATE  ๑-๑๒ เข้าไปยังหอนอน
 ๔. หลังเวลา ๒๒.๐๐ น. GATE  ทุก GATE จะปิดและจะมีเจ้าหน้าที่ รปภ. ตรวจตราบริเวณทุก GATE  
     โดยรอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 ๕. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกผ่าน GATE เพื่อเข้าเขตหอนอน
 ๖. นกัเรยีนใหค้วามรว่มมอืในการดแูลของเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัในการเปดิ – ปดิ GATE ใหเ้ปน็    
     ไปด้วยความเรียบร้อย
 ๗. นักเรียนและครูปฏิบัติตามแนวการปฏิบัติการใช้ GATE และช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินของทางโรงเรียน

๑๓๐ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
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ตารางเปิด – ปิด GATE

วันจันทร์ – ศุกร์ วันเสาร์ – อาทิตย์
GATE

open openclose close

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.

๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.

๒๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.

๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.

๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.

๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.

๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.

๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.

๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.

๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.

๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.

ปิด

๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.

๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.

๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.

๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.

๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.

๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.

๐๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.

๐๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.

ปิด

๐๗.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

๒๒.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

๐๗.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

๐๗.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

๐๗.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

๐๗.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

ปิด

๐๗.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

๐๗.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

๐๗.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

๒๑.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

๒๑.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

ปิด

๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.

๑๒.๓๐ - ๒๒.๐๐ น.

๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.

๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.

๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.

๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.

๐๖.๓๐ - ๐๗.๐๐ น.

๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.

๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.

๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.

ปิด

๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.

๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.

๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.

๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.

๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.

๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.

๐๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.

๐๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.

ปิด

๐๗.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒๒.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

๐๗.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

๐๗.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

๐๗.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

๐๗.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

ปิด

๐๗.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

๐๗.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

๐๗.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

๒๑.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

๒๑.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

ปิด
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หมวด ๒
ว่าด้วยการดูแลรักษาหอนอนและเครื่องใช้ประจำหอนอน

 ข้อ ๑. นักเรียนต้องรักษาเกียรติยศของตนเองด้วยการฝึกตนเองให้เป็นผู้มีความเป็นระเบียบ เป็นผู้ตระ
หนักในสิทธิของผู้อยู่ร่วมกัน และเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาความเสียหายของหอนอนและเครื่องใช้ประจำ 
หอนอน
 ข้อ ๒.  นักเรียนต้องรักษาเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่โรงเรียนมอบให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง หากเกิดสูญหายหรือ 
เสียหายขึ้น นักเรียนต้องชดใช้ค่าเสียหายทุกครั้ง
 ข้อ ๓. เมื่อมีเครื่องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งสูญหาย หรือเสียหายขึ้น นักเรียนต้องแจ้งแก่ครูประจำหอนอนโดย
ด่วน เพื่อจัดซ่อมแซมหรือจัดหาให้ใหม่
 ข้อ ๔.  การกระทำใด ๆ  อันเป็นการแสดงเจตนาทำลายสิ่งของเครื่องใช้อันเป็นสมบัติของโรงเรียน ถือเป็น 
ความผิดร้ายแรง ต้องรับโทษตามระเบียบของทางโรงเรียนและต้องชดใช้ค่าเสียหายทุกครั้ง
 ข้อ ๕. นักเรียนต้องรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหอนอนอย่างสม่ำเสมอเป็น
กิจวัตร โดยเฉพาะในประเด็นต่อไปนี้
  ๕.๑ รักษาเครื่องนอนให้สะอาด ปูที่นอน หมอน ผ้าห่มให้เรียบร้อย
  ๕.๒ เสื้อผ้าเครื่องใช้ทุกชนิด ต้องพับไว้หรือเก็บไว้ในตู้ประจำตัว
  ๕.๓ หมั่นทำความสะอาดบริเวณ  ห้องนอน  เตียงนอน  ตู้เสื้อผ้า ห้องน้ำ และระเบียงให้สะอาด
เรียบร้อย เป็นประจำทุกวัน
  ๕.๔ ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม หรือขนม ขึ้นไปรับประทานบนหอนอน หากตรวจพบต้องตรวจยึด 
และลงโทษตามระเบียบของหอนอน
 ข้อ ๖. เมื่อได้รับการตักเตือน และคำแนะนำจาครูประจำหอนอน ครูผู้ช่วยประจำหอนอนเกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบหอนอนต้องยอมรับและปฏิบัติตามทันที
 ข้อ ๗. ครูประจำหอนอน ครูผู้ช่วยประจำหอนอนมีอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยความสะอาด และความปลอดภัยของหอนอน ซึ่งมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งทำการ
ตรวจหอนอน หรือห้องอื่น ๆ ได้ทุกเวลา นักเรียนต้องให้ความสะดวกในการตรวจทุกครั้ง
 ข้อ ๙. การใช้ห้องร่วมกัน เช่น ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องคาราโอเกะ ห้องดูทีวี และห้อง study นักเรียนต้อง 
ร่วมมือกันในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ เมื่อมีเหตุขัดข้องในการใช้ต้องแจ้งให้ครูประ 
จำหอนอนทราบทันที
 ข้อ ๙. การใช้ห้องคาราโอเกะ ห้องดูทีวี และห้อง Study ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่หอนอนกำหนดขึ้น 
อย่างเคร่งครัด 
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แนวปฏิบัติในการเยี่ยมหอนอนประจำสัปดาห์

 ทางโรงเรียนมีนโยบายในการสร้างคุณลักษณะนิสัยให้กับนักเรียนที่อยู่ในระบบประจำอย่างยั่งยืนโดยได้ 
จัดทำโครงการเยี่ยมหอนอนประจำสัปดาห์ ตลอดปีการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในความมีระเบียบ 
วินัยและรักษาความสะอาดห้องนอน ซึ่งนักเรียนจะต้องดูแลเตียงนอน, ตู้เสื้อผ้า ของตนเองและทำหน้าที่เวรประจำ 
วันในการรักษาความสะอาดห้องนอน เพื่อให้มีการแก้ไข / ปรับปรุง ตลอดตนส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัย
ที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสามัคคีภายในห้องนอน

แนวปฏิบัติในการเยี่ยมหอนอนประจำสัปดาห์
 สำหรับนักเรียน นักเรียนจะต้องมีการเตรียมตัวสำหรับการเยี่ยม ดังนี้
 ๑.  จัดเก็บเสื้อผ้า / เครื่องใช้ส่วนตัว ในตู้เสื้อผ้าให้เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน เหมาะสมใช้งานง่าย (เก็บก็  
      ง่าย-หายก็รู้-ดูก็งามตา)
 ๒.  จัดที่นอนให้เรียบร้อย ผ้าปูที่นอนต้องตึง หมอนและผ้าห่มต้องจัดให้เป็นระเบียบ เหมือนกันทั้งห้อง 
      นอน
 ๓.   ความสะอาดของห้องน้ำ ระเบียง และบริเวณหน้าห้องนอน
 ๔. ทำความสะอาดบริเวณเตียงนอน (ใต้เตียง) ไม่ควรมีสิ่งของใต้เตียง ตู้เสื้อผ้าให้สะอาดเป็นระเบียบ 
       เรียบร้อย
 ๕.  เวรประจำวันต้องดูแลความสะอาดภายในห้องนอน ระเบียงตากผ้า ห้องน้ำ ตลอดจนจัดเก็บอุปกรณ์ 
      ในการทำความสะอาดให้เป็นระเบียบและนำถังขยะมาไว้ด้านล่างหอนอนทุกเช้า
สำหรับคณะครู    คณะครูทีทำหน้าที่ในการเยี่ยมหอนอนนักเรียนจะต้องมีแบบบันทึกที่มีรายละเอียด ดังนี้
 ๑.  ความสะอาด ของตู้เสื้อผ้าและเตียงนอน
 ๒.  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตู้เสื้อผ้าและเตียงนอน
 ๓.  การจัดตู้เสื้อผ้าจะต้องจัดวางอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า รองเท้าให้เป็นที่และเหมาะสมเป็น
     ระเบียบเรียบร้อย
 ๔.  วัสดุ / อุปกรณ์ประจำตู้เสื้อผ้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้เป็นอย่างดี
 ๕.  การพับผ้าห่ม ให้เรียบร้อยเป็นไปแนวทางเดียวกันทั้งห้องนอน
 ๖.  การจัดผ้าปูที่นอนต้องสะอาดและดึงให้ตึง
 ๗. หากพบสิ่งของต้องห้ามให้ครูผู้เยี่ยมหอนอนนำส่งฝ่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมฯ เพื่อดำเนินตาม
    ระเบียบต่อไป
 ในการดำเนินการตรวจห้องนอนนักเรียนประจำสัปดาห์นั้น จะดำเนินการตรวจสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง             และครู 
ประจำชั้นของนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการตรวจ พร้อมส่งผลตรวจมาที่งานกิจการหอพักนักเรียนจะดำเนินการรวบ 
รวมข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปส่งต่อฝ่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และปรับบุคลิกภาพนักเรียน เพื่อเสนอฝ่าย 
บริหาร ต่อไป

๑๓๔ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานพระราชดำริ
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ของใช้ส่วนตัวในการอยู่ประจำที่นักเรียนต้องเตรียมมาเอง

 ๑.   ผ้าเช็ดตัว      จำนวน ๒  ผืน
 ๒.   ผ้าเช็ดหน้า      จำนวน  ๗  ผืน
 ๓.   อุปกรณ์ซักผ้า (ถังน้ำ / กะละมัง / ผงซักฟอก)  จำนวน ๑  ชุด
 ๔.   เสื้อคลุมอาบน้ำ, หมวกคลุมผม (สำหรับนักเรียนหญิง) จำนวน ๑  ผืน
 ๕.   ขันน้ำ      จำนวน ๑  ใบ
 ๖.   แก้วน้ำ      จำนวน ๑  ใบ
 ๗.   สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน    จำนวน ๑  ชุด
 ๘.   กุญแจตู้      จำนวน ๑  ชุด
 ๙.   ไฟฉาย      จำนวน ๑  กระบอก
 ๑๐.  ไม้แขวนเสื้อ      จำนวน ๑  โหล
 ๑๑.  ผ้าห่ม      จำนวน ๑  ผืน
 ๑๒.  ของใช้ส่วนตัว เช่น ถุงเท้า รองเท้า เป็นต้น

หมวด ๓

ว่าด้วยการปฏิบัติตนในการอยู่ประจำ

 ข้อ ๑.  นักเรียนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน กล่าวคือ ไม่ประพฤติตนในสิ่งต่อไปนี ้
ทุจริต ลักขโมย ทะเลาะวิวาท ขู่กรรโชก หรือรังแกข่มเหงผู้อื่น สูบบุหรี่ หรือเสพของมึนเมาอย่างอื่น เสพสิ่งเสพติด 
เล่นการพนัน หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายการพนัน สื่อลามกอนาจาร ประพฤติตน ในทำนองชู้สาวหรือพฤติกรรม 
เบี่ยงเบนทางเพศ
 ข้อ ๒.  นักเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ใน 
พระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     ว่าด้วยกิจวัตรของนักเรียนโรงเรียนเฉลิม
  พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และระเบียบของหอนอนโดยเคร่งครัด
 ข้อ ๓.  เมื่อเกิดเจ็บป่วยขึ้นให้แจ้งครูประจำหอนอน หรือครูเวรโดยด่วน ถ้าไม่สามารถเข้าเรียนได้ให้นอน 
ที่ห้องพยาบาล และยื่นใบลาเรียน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูพยาบาล
 ข้อ ๔.  ห้ามนักเรียนพักในหอนอนระหว่างปิดภาคเรียนทุกภาค เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจาก 
ผู้บริหารโรงเรียน
 ข้อ ๕. ห้ามมิให้นักเรียนนำผู้ใดผู้หนึ่งเข้าบริเวณหอนอนเป็นอันขาด ถือเป็นความผิดร้ายแรง ถ้าก่อให้ 
เกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น ต้องรับผิดชอบ



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ข้อ ๖.  การลากลับบ้าน หรือออกนอกบริเวณโรงเรียนจะต้องมีผู้ปกครองมารับ-ส่ง ตามหนังสือมอบ 
อำนาจ หรือตามความเห็นชอบของผู้ปกครองที่มอบหมายให้มารับแทนพร้อมทั้งแสดงบัตรผู้ปกครองแก่ผู้บริหาร 
โรงเรียนหรือครูผู้ที่ได้รับมอบหมาย การรับนักเรียนกลับบ้านให้มารับเวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. ยกเว้นในกรณีลา 
กลับบ้านมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย
 ข้อ ๗.  โรงเรียนจะอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านได้ตามปฏิทินที่โรงเรียนกำหนดแล้วจะต้องกลับเข้าหอ 
พักให้ทันเวลา ๑๗.๐๐น. ของวันที่กลับเข้าโรงเรียนทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ
 ข้อ ๘.  นักเรียนที่มีกิจจำเป็นต้องขออนุญาตลากลับบ้าน หรือออกนอกบริเวณโรงเรียนในวันที่โรงเรียน
มิได้อนุญาตไว้ ต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากผู้บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารทุกครั้ง ควรมีการ  
ระบุสาเหตุที่จำเป็นสำหรับการพิจารณา และให้แจ้งโดยบันทึกข้อความขออนุญาตล่วงหน้า อย่างน้อย ๓ วัน
 ข้อ ๙. การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการออกนอกบริเวณ
โรงเรียน
 ข้อ ๑๐. การขออนุญาตหรือการลาโรงเรียนตามข้อ ๙ ดังนี้
  ๑๐.๑ การลาในระหว่างเวลาเรียน ให้ขออนุญาตผ่านครูประจำวิชาฝ่ายวิชาการ ครูประจำหอ 
นอน ครูประจำชั้นและรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมฯ โดยเขียนเป็นใบลาแจ้งความจำเป็นอย่าง 
ชัดเจน แล้วให้ครูประจำชั้น หรือครูประจำหอนอน และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ เสนอลง  
ความเห็นในใบลาแล้วนำเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน เมื่อได้รับอนุญาต แล้วให้แจ้งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณธรรมจริย 
ธรรมฯ ทราบจึงอนุญาต เมื่อกลับเข้าโรงเรียนให้มารายงาน ตัวต่อฝ่ายพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมฯ และครูประจำ 
หอนอน จึงจะเข้าหอนอนหรือเข้าห้องเรียนได้
  ๑๐.๒ การลานอกเวลาเรียน ให้ขออนุญาตผ่านครูประจำหอ นอนและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ฯ โดยเขียนใบลาอ้างเหตุแห่งความจำเป็นอย่างชัดเจน  แล้วให้ครูประจำหอนอนและหัวหน้าฝ่ายพัฒนา 
คุณธรรมจริยธรรมฯ เสนอความเห็นลงในใบลานำเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงออกไปได้ เมื่อ 
กลับมาถึง โรงเรียนให้รายงานตัวต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ และครูประจำหอนอนให้ทราบ 
จึงจะเข้าหอนอนหรือเข้าห้องเรียนได้ในกรณีเร่งด่วนให้ครูประจำหอนอนอนุญาตใบลาได้ แต่ต้องเสนอให้รองผู้  
อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมฯ ทราบทุกครั้ง อนึ่งเมื่อได้รับอนุญาตให้ลากลับบ้านต้องกลับเข้าโรงเรียน 
ให้ทัน เวลา ๑๗.๐๐น. ของ วันที่ได้รับอนุญาตให้ลาเท่านั้น
 ข้อ ๑๑. นักเรียนผู้ได้รับอนุญาตให้ลากลับบ้าน หรือออกนอกบริเวณโรงเรียนเมื่อกลับเข้ามาแล้วถือว่าการ 
อนุญาตสิ้นสุดลง หากต้องการลา หรือออกนอกบริเวณโรงเรียนอีกต้องขออนุญาตใหม่
 ข้อ ๑๒. การแต่งกายออกนอกบริเวณโรงเรียน
  ๑๒.๑ กรณีกลับบ้านตามปฏิทินของทางโรงเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดราชพิธี นักเรียนจราจร 
แต่งกาย ด้วยชุดลูกเสือ และ นศท.
  ๑๒.๒ นักเรียนผู้ได้รับอนุญาตให้ลากลับบ้านต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น ยกเว้นใน 
กรณีดังนี้
  -  กรณีไปกลับ ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
  -  กรณีไปค้างคืน ให้แต่งกายด้วยชุดราชพิธี
  -  กรณีนักเรียนเจ็บป่วย ให้อยู่ในดุลพินิจของโรงเรียน
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คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l ๑๓๗

 ข้อ ๑๓. ในการกลับเข้ามาโรงเรียน จะต้องนำกระเป๋าและสิ่งของมาตรวจทุกครั้ง โดยบุคลากรที่ได้รับ 
มอบหมาย และครูผู้ช่วยประจำหอนอน หากจงใจหลีกเลี่ยงและทางโรงเรียนตรวจพบภายหลังจะพิจารณาลงโทษ 
ตามระเบียบของโรงเรียน
 ข้อ ๑๔. การออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยมิได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการออกนอกบริเวณโรงเรียนถือ 
ว่าเป็นความผิด ต้องได้รับโทษตามระเบียบของโรงเรียน
 ข้อ ๑๕. เมื่อปิดภาคเรียนให้นักเรียนนำอุปกรณ์เครื่องใช้ส่งคืนครูประจำหอนอน หรือครูผู้ช่วยประจำหอ 
นอนเรียบร้อยก่อน หากนักเรียนส่งไม่ครบหรือชำรุดเสียหายต้องชดใช้ตามมูลค่าที่ทางโรงเรียนกำหนด สำหรับสิ่ง 
ของที่เป็นของใช้ส่วนตัวของนักเรียนสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 ข้อ ๑๖. นักเรียนต้องประพฤติตนให้สมเกียรติและศักดิ์ศรีของโรงเรียน ไม่กระทำการใดๆ  อันเป็นเหตุให้ 
โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียง หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ถือเป็นความผิดฐานไม่รักษาชื่อเสียงของ โรงเรียนพิจารณา
โทษตามระเบียบของโรงเรียนต่อไป
 ข้อ ๑๗. ครูประจำหอนอน สามารถจัดกิจกรรมบริเวณเขตหอนอนโดยขออนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน  
โดยผ่านรอง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้นถึงจะจัดกิจกรรมนั้นได้
 ข้อ ๑๘. นักเรียนต้องเข้าหอนอนตามรายชื่อที่โรงเรียนกำหนด  ให้ใช้ตู้  เตียง ตามรายชื่อที่ติดไว้ห้าม 
เปลี่ยนแปลง นอกจากจะได้รับอนุญาตจากครูประจำหอนอน
 ข้อ ๑๙. นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย หรือกายบริหารตามเวลาที่กำหนดทุกคน ยกเว้นมี 
เหตุ จำเป็นซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของครูประจำหอนอน
 ข้อ ๒๐. เมื่อนักเรียนตื่นนอนและทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้วต้องจัดเตียงนอนให้เป็นระเบียบเรียบ 
ร้อยนำ เสื้อผ้าที่ใช้แล้วไปใส่ตะกร้า เพื่อส่งซัก ก่อนออกจากหอนอนให้สำรวจความเรียบร้อยเรื่องการแต่งกายให้ 
ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ตลอดจนอุปกรณ์การเรียน
 ข้อ ๒๑. การที่นักเรียนลงหอสาย ต้องได้รับโทษตามระเบียบของโรงเรียน
 ข้อ ๒๒. การเข้าแถวมารับประทานอาหารทุกมื้อ ให้มาเข้าแถวก่อนถึงเวลารับประทานอาหาร ๑๐ นาที
 ข้อ ๒๓. ในเวลาภาคกลางวันของวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์ที่เรียนชดเชย ห้ามนักเรียนกลับเข้าหอนอน 
หากจำเป็นต้องขออนุญาตเข้าหอนอนจากฝ่ายพัฒนาฯ และกลับเข้าหอนอนหลังจากเลิกเรียนในเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 ข้อ ๒๔. ให้นักเรียนนำผ้าเช็ดตัว ของใช้ส่วนตัวนำไปตากไว้ที่ที่โรงเรียนจัดไว้เท่านั้น
 ข้อ ๒๕. นักเรียนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยและมิดชิด ในการอยู่ประจำหอนอนให้นักเรียนสวมใส่ชุดนอน 
ของทางโรงเรียนและไม่อนุญาตให้สวมใส่ชุดอื่นๆ ในเวลากลางคืน ห้ามสวมใส่เสื้อผ้าของผู้อื่น
 ข้อ ๒๖. ในกรณีที่นักเรียนนำยามาจากบ้านเพื่อรับประทานต่อที่โรงเรียนให้นำไปฝากไว้ที่ครูพยาบาล 
โดย เขียนชื่อ-นามสกุล ชั้น ไว้ที่ซองยา หรือขวดยา ไม่อนุญาตให้เก็บไว้ที่ตัวเอง หากเกิดการเจ็บป่วยต้องแจ้งครู 
พยาบาล หรือครูประจำหอนอนทราบทันที
 ข้อ ๒๗. ห้ามส่งเสียงดังระหว่างรับประทานอาหาร และต้องนั่งรับประทานอาหารตามโต๊ะที่โรงเรียนจัดให้
 ข้อ ๒๘. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วต้องแบ่งหน้าที่เก็บภาชนะ เศษอาหาร และทำความสะอาดโต๊ะ 
ให้เรียบร้อยด้วยความระมัดระวัง



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมประจำวันของนักเรียนในวันปกติ  (จันทร์ – ศุกร์ )

             เวลา                    กิจกรรม                     หมายเหตุ

๐๖.๐๐ - ๐๖.๔๕ น.   ตื่นนอน/ทำภารกิจส่วนตัว/ ทำความสะอาดหอนอน /ส่งผ้าซัก

๐๖.๔๕ - ๐๖.๕๐ น.  รวมแถวตรวจเช็คเครื่องแบบ

๐๖.๕๐ - ๐๗.๐๐ น.  เดินแถวจำนวน ๒ แถว ออกจากหอนอนทาง Gate ๑

๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.  รับประทานอาหารเช้า

๐๗.๓๐ - ๐๗.๔๐ น.  เก็บกระเป๋าบนห้องเรียน

๐๗.๔๐ - ๐๗.๔๕ น.  จัดแถวให้เรียบร้อยที่หน้าลานแม่ฟ้าหลวง 

๐๗.๔๕ - ๐๘.๓๐ น.  ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

     - วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงชาติไทย

     - กิจกรรมส่งเสริมทักษะผู้นำ

     - รับการอบรมจากครูเวรประจำวัน

     - พบครูประจำชั้น 

๐๘.๓๐ – ๑๐.๑๐ น.  เรียนคาบที่ ๑ ถึง  ๒ 

๑๐.๑๐ – ๑๐.๒๐ น.  พัก ๑๐ นาที 

๑๐.๒๐ – ๑๒.๐๐ น.  เรียนคาบที่ ๓ ถึง  ๔ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๐ น.  เรียนคาบที่ ๕ ถึง ๖ 

๑๔.๔๐ – ๑๔.๕๐ น.  พัก ๑๐ นาที 

๑๔.๕๐ – ๑๖.๓๐ น.  เรียนคาบที่ ๗ ถึง ๘ 

๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.  นักเรียนกลับเข้าหอนอนเพื่อเปลี่ยนชุดกีฬา 

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  ทุกคนออกกำลังกายเพื่อฝึกซ้อมกีฬา / ทำภารกิจส่วนตัว  

๑๘.๐๐ – ๑๘.๔๕ น.  รับประทานอาหารเย็น 

๑๘.๔๕ – ๑๙.๐๐ น.  เตรียมเข้ากลุ่มเรียนพิเศษภาคค่ำ 

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.  เรียนพิเศษภาคค่ำ 

๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น.  เข้าเขตหอนอน / อ่านหนังสือ/ ทำการบ้าน 

       ๒๒.๐๐ น.   เข้านอน 

หมายเหต ุ ฝึกระเบียบวินัย และเข้ากลุ่มกิจกรรมกลุ่มสีทำวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.

๑๓๘ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l ๑๓๙

กิจกรรมประจำวันของนักเรียนในวันหยุด  ( เสาร์ – อาทิตย์ )

         เวลา              กิจกรรม             หมายเหตุ

๐๖.๐๐ น.   ตื่นนอน 

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.  ทำความสะอาดหอนอน /ทำภารกิจส่วนตัว/ส่งผ้าซัก 

๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.  รับประทานอาหารเช้า 

๐๗.๔๕ – ๐๘.๓๐ น.  เตรียมเข้าเรียนพิเศษภาคเสาร์ – อาทิตย์ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.  เรียนพิเศษคาบที่ ๑ 

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น.  พัก  ๑๐  นาที 

๐๙.๔๐ – ๑๐.๔๐ น.  เรียนพิเศษคาบที่ ๒ 

๑๐.๔๐ – ๑๑.๐๐ น.  พัก  ๒๐  นาที 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  เรียนพิเศษคาบที่ ๓ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  กิจกรรมเลือกเรียนตามความสนใจ 

๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  กิจกรรมยามว่าง / กีฬา / วิชาการ 

๑๘.๐๐ – ๑๘.๕๐ น.  รับประทานอาหารเย็น 

๑๘.๕๐ – ๒๐.๐๐ น.  ร่วมอบรมบนอาคารเฉลิมหล้าจอมราชัน ศุกร์ – เสาร์

๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.  เข้าเขตหอนอน / อ่านหนังสือ / ทำการบ้าน 

๒๒.๐๐ น.   เข้านอน 



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หมวดที่ ๔
ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ และพิจารณาลงโทษนักเรียน

 เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถใช้ชีวิตในโรง 
เรียน เรียนได้อย่างมีความสุข รวมถึงการส่งเสริมวินัยของนักเรียนให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดระเบียบว่าด้วยว่า
ด้วยการควบคุมความประพฤติ และพิจารณาลงโทษนักเรียน ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระบรม 
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ และการพิจารณา 
ลงโทษนักเรียน”
 ข้อ ๒. “นักเรียน”หมายถึง นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระบรม 
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
          “ครู” หมายถึง ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 
   ในพระบรมราชูป ถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 ข้อ ๓. นักเรียนที่มีความประพฤติดังต่อไปนี้
  ๓.๑ เข้าห้องเรียนสาย หรือช้าเกิน ๑๕ นาที
  ๓.๒ ส่งเสียงดัง ก่อความรำคาญในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
  ๓.๓ ไม่รักษาความสะอาดในห้องเรียนบริเวณโดยรอบ (ใกล้เคียงกับห้องเรียน) และ
   บริเวณเขตรับผิดชอบ
  ๓.๔ ขาดเรียนระหว่างชั่งโมง หรือหนีเรียน
  ๓.๕ รับประทานอาหาร ขนม ในห้องเรียน
                     ๓.๖ เข้าไปในบริเวณที่โรงเรียนประกาศห้าม
                     ๓.๗ แต่งกายผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
                     ๓.๘ ไว้ผมผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน หรือไว้หนวดเครา
                     ๓.๙ ทำศัลยกรรมตกแต่งที่ไม่เหมาะสมกับความเป็นนักเรียน
                     ๓.๑๐ ใช้เครื่องประดับที่ไม่มีความจำเป็น
                     ๓.๑๑ นำยานพาหนะเข้ามาใช้ในบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
                     ๓.๑๒ แต่งกายไม่เหมาะสมเข้ามาในโรงเรียนวันที่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน
                     ๓.๑๓ ใช้วาจาไม่สุภาพ
                     ๓.๑๔ ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
                     ๓.๑๕ กลับบ้านและกลับเข้ามาโรงเรียนตามกำหนดของโรงเรียนโดยไม่แต่งเครื่องแบบ
   ตามที่โรงเรียนกำหนด
                     ๓.๑๖ กลับบ้านและกลับเข้ามาโรงเรียนตามกำหนดของโรงเรียนโดยไม่มีผู้ปกครองมา
   รับหรือมาส่ง
                     ๓.๑๗ กลับบ้านและมาโรงเรียนไม่ตรงตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด
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                     ๓.๑๘ ขาดโรงเรียนโดยไม่แจ้งเหตุผลให้ทางโรงเรียนทราบ
                     ๓.๑๙ หนีโรงเรียน หรือออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
                     ๓.๒๐ นำสื่อลามกอนาจารเข้ามาในบริเวณโรงเรียน
                     ๓.๒๑ ปลอมแปลงเอกสาร เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่น
                     ๓.๒๒ แอบอ้างชื่อโรงเรียน หรือครู เพื่อไปจัดกิจกรรมทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน
                     ๓.๒๓ ขัดขวางและไม่ให้ความร่วมมือ การปฏิบัติหน้าที่จองครู ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
                     ๓.๒๔ เล่นการพนันหรือกิจกรรมที่มีการพนันเกี่ยวข้อง
                     ๓.๒๕ ก้าวร้าว ยุยง เสียดสี ก่อให้เกิดความเสียหายต่อครู และโรงเรียน
                     ๓.๒๖ ทำลายหรือลักขโมยทรัพย์สินของเพื่อน ครู และโรงเรียน
                     ๓.๒๗ ปาวัตถุระเบิด จุดประทัด หรือวัตถุอื่นๆ ทำให้เกิดเสียงดังก่อความรำคาญ หรือ
   เป็นอันตรายแก่ผู้อื่น
                     ๓.๒๘ เข้าไปมั่วสุมในที่สาธารณะ หรือในสถานเริงรมย์
                     ๓.๒๙ ก่อเหตุทะเลาะวิวาททั้งในและนอกโรงเรียน
                     ๓.๓๐ สูบบุหรี่ กัญชา ยาเสพติด หรือของมึนเมา
                     ๓.๓๑ ประพฤติหรือกระทำการใดๆ ที่ทำความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่โรงเรียน
                     ๓.๓๒ การบีบบังคับหรือขู่เข็ญ เพื่อนนักเรียนด้วยกัน ตลอดจนนักเรียนรุ่นน้อง เพื่อประสงค์
   ทรัพย์สินหรือเจตนาอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการยินยอม
                     ๓.๓๓ ถูกลงโทษฐานประพฤติผิดกฎหมายบ้านเมือง
 ข้อ ๔. เกณฑ์การพิจารณาลงโทษพฤติกรรมที่กระทำผิดระเบียบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ 
ศรีนครินทร์ พะเยา ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ใช้ระเบียบการตัดคะแนน 
ความประพฤติของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังกล่าว สำหรับความผิดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ ทางฝ่ายพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรมฯ จะพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม

การพิจารณาคะแนนความผิด
 คะแนนความผิดจะคิดรวมตลอดปีการศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษาให้ยกเลิกคะแนนทั้งหมดที่ถูกหักคะแนน
และให้เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่

บทการพิจารณาโทษ
 ข้อ ๑. การลงโทษหมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิดโดยมีความมุ่งหมาย 
เพื่ออบรมสั่งสอนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
 ข้อ ๒.  คณะกรรมการควบคุมความประพฤติ ประกอบด้วย
  ๒.๑  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมฯ และปรับบุคลิกภาพนักเรียน เป็นประธาน
โดยตำแหน่งและคณะครูทุกคน
  ๒.๒ คณะกรรมการฝา่ยพฒันาคณุธรรม จรยิธรรมฯ ประกอบดว้ยหวัหนา้ระดบั/ครปูระจำชัน้ 
หัวหน้างานแนะแนว หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
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  ๒.๓ ฝ่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมฯ แต่มีหัวหน้าระดับแต่ละระดับ รองหัวหน้าระดับเป็น 
ประธาน ครูประจำชั้นเป็นอนุกรรมการและกรรมการจาก จำนวน ๔ คน
  ๒.๔  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน และผู้แทนสมาคมครู และตัวแทนนักเรียน
  ๒.๕  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
 พะเยา ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ข้อ ๓. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมความประพฤติ
  ๓.๑            คณะครโูรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์พะเยา ในพระบรมราชปูถมัภ ์สมเดจ็ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ดูแล ว่ากล่าว ตักเตือน และลงโทษนักเรียนตามความเหมาะสม
  ๓.๒  หัวหน้าระดับ / รองหัวหน้าระดับ
   -    ควบคุมดูแล ว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษนักเรียนในระดับของตนตามความผิด
         ว่ากล่าวตักเตือน และให้ทำกิจกรรม ยกเว้นความผิดขั้นทำทัณฑ์บนหรือสูงกว่า
   -   เมื่อลงโทษแล้ว ให้รายงานต่อประธานกรรมการควบคุมความประพฤติ ไม่เกิน ๗  
       วัน เพื่อให้นายทะเบียนฝ่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และปรับบุคลิกภาพนักเรียน 
       บันทึกในระเบียบควบคุมความประพฤติต่อไป
   -    ประสานงานกับครูประจำชั้นและฝ่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมฯ ในระดับชั้น
  ๓.๓  ครูประจำชั้น
   -   ควบคุม ดูแล กวดขัน ว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษนักเรียนในความรับผิดชอบของ
       ตน ในความผิดว่ากล่าวตักเตือน ส่วนความผิดอื่น ๆ ให้รายงานต่อหัวหน้าระดับชั้น
        เพื่อสืบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป
   -   เมื่อลงโทษสถานใดแล้วให้แจ้งฝ่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และปรับบุคลิกภาพ
       นักเรียน เพื่อลงบันทึกในระเบียบควบคุมความประพฤติ
   -   ประสานงานหัวหน้าระดับและฝ่ายอื่น ๆ 
  ๓.๔ ครูเวรประจำวัน
   -  ตรวจตราความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายและความประพฤติของนักเรียนที่จุด
      รับผิดชอบ แล้วบันทึกลงในบันทึกพฤติกรรมนักเรียนของเวรประจำวัน
   -  มีอำนาจลงโทษเช่นเดียวกับครูประจำชั้น ส่วนความผิดอื่น ๆ ให้บันทึกลงในสมุด
      บันทึกเวร เพื่อดำเนินการต่อไป
  ๓.๕ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมฯ มีหน้าที่
   -  วางแผนและกำหนดนโยบายในการอบรม สร้างระเบียบวินัยและจริยธรรม
   -  ประสานงานและติดตามผลเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนทั่วไป
   -  พิจารณาความผิดในลักษณะโทษตั้งแต่ทำทัณฑ์บนขึ้นไป และทำรายงานการสืบหา
      ข้อเท็จจริง มีอำนาจลงโทษในความผิดนั้น ๆ ตามระเบียบของโรงเรียน และเมื่อลง 
      โทษสถานใดแล้ว ให้เสนอต่อ “ประธานกรรมการควบคุมความประพฤติภายใน ๗  
      วัน” เพื่อเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
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 ข้อ  ๔.  ให้กำหนดคะแนนความประพฤติของนักเรียน เมื่อเริ่มต้นการเป็นนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ให้ทุกคนมีคะแนนความประพฤติ ๒๐๐ คะแนน เมื่อนักเรียนคนใดกระทำความผิด  
จะต้องได้รับการว่ากล่าวตักเตือนและนักเรียนคนนั้นจะถูกตัดคะแนนความประพฤติมากน้อยตามลักษณะความผิด 
นั้นๆ และคะแนนความประพฤติมีผลต่อการลงโทษ 
 ข้อ ๕. หลักเกณฑ์การกำหนดคะแนนความประพฤติ มีผลบังคับใช้ตลอดระยะเวลาที่นักเรียนอยู่โรงเรียน 
หรือใช้กระทั่งจบหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น
 ข้อ ๖. การลงโทษนักเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน   
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดโทษดังนี้
  ๖.๑  ว่ากล่าวตักเตือน
  ๖.๒  ทำทัณฑ์บน
  ๖.๓  ตัดคะแนนความประพฤติ
  ๖.๔  ทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 ในกรณีที่มีความผิดร้ายแรงทางโรงเรียนจะพิจารณาหาสถานศึกษาแห่งใหม่ให้ตามมติของคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมฯ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียน

เกณฑ์การตัดคะแนนนักเรียนที่กระทำความผิด
 -  กำหนดคะแนนความประพฤติของนักเรียน ให้นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติ ๒๐๐ คะแนน มี
ผลบังคับใช้กับนักเรียนตลอดระยะเวลาที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียน หรือจนกระทั่งจบหลักสูตรในแต่ละระดับ
 -  บทลงโทษ แยกเป็น จำนวนครั้ง / ปีการศึกษา และ การตัดคะแนน / ๑ ช่วงชั้น (๒๐๐ คะแนน)
 - ระเบียบว่าด้วยลักษณะความผิด มี ๔ ลักษณะ คือ ๑. ว่ากล่าวตักเตือน ๒. ทำทัณฑ์บน ๓. 
ตัดคะแนนความประพฤติ ๔. ทำกิจกรรมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยแบ่งตามลักษณะความผิด ทั้ง ๔ ข้อ ดังนี้
 ๑. ว่ากล่าวตักเตือน นักเรียนที่กระทำความผิดในกรณีที่กำหนดจะถูกว่ากล่าวตักเตือน จำนวน ๓ ครั้ง 
ดังนี้
  ๑.๑ แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน
  ๑.๒ หนีเรียน
  ๑.๓ ส่งเสียงดังรบกวนผู้เรียน ทั้งในอาคารและนอกอาคาร
  ๑.๔ ไม่รักษาความสะอาดห้องเรียน บริเวณที่รับผิดชอบ และบริเวณทั่วไป
  ๑.๕ หลีกเลี่ยงการตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผมตามที่กำหนด และสัมภาระขึ้นหอนอน
  ๑.๖ ขัดคำสั่งตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๑.๗ ขีดเขียนข้อความบนเครื่องแต่งกายของโรงเรียนและฝาผนัง
  ๑.๘ สวมใส่เสื้อผ้าผู้อื่น
  ๑.๙ พกเงินสด
  ๑.๑๐ ไม่ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ โฮมรูม และกิจกรรมต่างๆ
  ๑.๑๑ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน และสถานที่ต่างๆ
  ๑.๑๒ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามดุลยพินิจของผู้พบเห็นนอกเหนือจากระเบียบกำหนด



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ๒. ทำทัณฑ์บน นักเรียนที่กระทำความผิดระดับว่ากล่าวตักเตือน เกิน ๓ ครั้ง จะได้รับโทษระดับทำทัณฑ์บน 
ดังนี้
  ๒.๑ ปกปิดความลับของผู้กระทำความผิด
  ๒.๒ เข้าโรงเรียนสายกว่ากำหนดโดยไม่มีเหตุผล หรือเหตุผลไม่เหมาะสม
  ๒.๓ ให้การเท็จ
  ๒.๔ แสดงกิริยา วาจาหยาบคายต่อครูหรือผู้อื่น
  ๒.๕ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนอกเหนือจากระเบียบกำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรม
   การฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯ
 ๓. ตัดคะแนนความประพฤต ิ  นักเรียนที่กระทำความผิดกรณีที่กำหนดให้จะได้รับโทษ ระดับตัดคะแนน 
ความประพฤติ ดังนี้
  ๓.๑ ทำทัณฑ์บนมาแล้ว ๑ ครั้ง
  ๓.๒ ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน สาธารณะ และผู้อื่น
  ๓.๓ แสดงกิริยากระด้างกระเดื่อง หรือลบหลู่ต่อคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน
  ๓.๔ ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
  ๓.๕ ขโมยทรัพย์สินทางราชการ และผู้อื่น
  ๓.๖ ดื่มสุรา ทั้งในและนอกโรงเรียน
  ๓.๗ เสพสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิด หรือมีไว้ครอบครอง
  ๓.๘ นำสิ่งเสพติดให้โทษต่างๆ หรือสิ่งมึนเมาเข้ามาเผยแพร่ หรือจำหน่ายในโรงเรียน
  ๓.๙ ก่อการทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
  ๓.๑๐ ชู้สาว รวมทั้งพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
  ๓.๑๑ นำอาวุธอันตรายเข้ามาในโรงเรียน อาทิ ของมีคม สนับมือ ปืน ระเบิด ฯลฯ
  ๓.๑๒ ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
  ๓.๑๓ เล่นการพนัน ทั้งในและนอกโรงเรียน
  ๓.๑๔ ทำร้ายร่างกายครูและบุคลาการทางการศึกษา
  ๓.๑๕ นำโทรศัพท์มาใช้ในโรงเรียน
  ๓.๑๖ ทำลายชื่อเสียงของโรงเรียน
  ๓.๑๗ เที่ยวกลางคืนเกินเวลาที่กำหนด และอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
  ๓.๑๘ พฤติกรรมที่ไม่ได้ระบุให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ
 ๔.  ทำกิจกรรมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  ๔.๑ การกระทำใดๆ อันเป็นความผิดทางอาญา จนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีสั่งฟ้องศาล
แล้วมีความผิดตามกล่าวหา

๑๔๔ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l ๑๔๕

เกณฑ์การกระทำความผิด / ๑ ปีการศึกษา
 ๑.) กระทำความผิดซ้ำซาก ๖ ครั้ง แจ้งผู้ปกครอง
 ๒.) กระทำความผิดซ้ำซาก ๗ ครั้ง เชิญผู้ปกครองมาเพื่อรับทราบพฤติกรรม
 ๓.) กระทำความผิดซ้ำซาก ๘ ครั้ง เชิญผู้ปกครองรับทราบข้อตกลงของโรงเรียนเพื่อทำกิจกรรมปรับ 
  เปลี่ยนพฤติกรรม
 ๔.) กระทำความผิดซ้ำซาก ๙ ครั้ง พักการเรียน ๗ วัน (แล้วแต่กรณี)
 ๕.) กระทำความผิดซ้ำซาก ๑๐ ครั้ง คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาฯ และฝ่ายบริหารร่วมกันพิจารณาเป็น 
  รายกรณี

เกณฑ์การตัดคะแนน / ๑ ช่วงชั้น ( ๓ ปี)
 ๑.) ถูกตัดคะแนน ๔๐ คะแนน แจ้งผู้ปกครอง
 ๒.) ถูกตัดคะแนน ๖๐ คะแนน เชิญผู้ปกครองมาเพื่อรับทราบพฤติกรรม
 ๓.) ถูกตัดคะแนน ๑๐๐ คะแนน เชิญผู้ปกครองรับทราบข้อตกลงของโรงเรียน เพื่อทำกิจกรรมปรับ 
  เปลี่ยนพฤติกรรม
 ๔.) ถูกตัดคะแนน ๑๕๐ คะแนน พักการเรียน ๗ วัน (แล้วแต่กรณี)
 ๕.) ถูกตัดคะแนน ๒๐๐ คะแนน คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ และฝ่ายบริหารร่วม 
  กันพิจารณาเป็นรายกรณี



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตารางเกณฑ์การตัดคะแนนนักเรียน เมื่อนักเรียนกระทำผิด

 ที่   ลักษณะความผิด        คะแนน / ครั้ง
 ๑ ส่งเสียงดังก่อกวนทั้งในห้องเรียน  ห้องประชุม      ๕
 ๒ สร้างความสกปรกในโรงเรียน  ขีดเขียนโต๊ะ เก้าอี้ และผนังห้อง     ๕
 ๓ เข้าร่วมกิจกรรมช้าเกิน ๑๐ นาที       ๑๐
 ๔ หนีเรียน          ๑๐
 ๕ ใช้เครื่องประดับที่ไม่จำเป็นหรือไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน    ๑๐
 ๖ ทรงผมผิดระเบียบของโรงเรียน       ๑๐
 ๗ ไม่นำเอกสารของโรงเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ     ๑๐
 ๘ ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง       ๑๐
 ๙ ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น       ๑๐
๑๐ นำเสื้อผ้าของผู้อื่นมาสวมใส่       ๑๐
๑๑ ดัดแปลงเสื้อผ้าหรือชุดของทางโรงเรียน      ๑๐
๑๒ แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียน     ๑๐
๑๓ นำสิ่งของมีค่าและไม่มีความจำเป็นมาใช้ในโรงเรียน     ๑๐
๑๔ ออกไปซื้อของภายนอกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ    ๒๐
 นำสิ่งของต้องห้ามเข้ามาในโรงเรียน       
๑๕ รายงานตัวเข้าโรงเรียนไม่ตรงเวลา       ๒๐
๑๖ พูดเท็จหรือให้การเท็จ        ๒๐
๑๗ ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต      ๖๐
๑๘ กลั่นแกล้งหรือรังแกผู้อื่น        ๓๐
๑๙ แสดงพฤติกรรมชู้สาวหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ     ๓๐
๒๐ ปลอมลายมือชื่อหรือปลอมแปลงเอกสาร      ๔๐
๒๑ ทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น        ๔๐
๒๒ ยุยงให้แตกความสามัคคีในหมู่คณะ       ๔๐
๒๓ ลักขโมยหรือขู่กรรโชกทรัพย์       ๔๐
๒๔ มีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือไม่เชื่อฟังครู       ๔๐  
๒๕ ทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น        ๖๐
๒๖ สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เสพสิ่งเสพติด หรือเล่นการพนัน     ๖๐
๒๗ มีอาวุธ อยู่ในครอบครอง        ๖๐
๒๘ ประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงเป็นที่เสื่อมเสียต่อโรงเรียน    ๖๐
๒๙ ก่อเหตุทะเลาะวิวาททั้งในและนอกโรงเรียน      ๖๐
๓๐ ทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรือรุ่นน้อง               ๑๐๐
๓๑ ทำร้ายร่างกายครูหรือบุคลากรทางการศึกษา              ๒๐๐

หมายเหตุ ทั้งนี้การพิจารณาลงโทษบางกรณีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
    และฝ่ายบริหาร

๑๔๖ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l ๑๔๗

ตารางเกณฑ์การตัดคะแนนนักเรียน เมื่อนักเรียนทำผิดบริเวณหอนอน

  ที่   ลักษณะความผิด                 คะแนน / ครั้ง
  ๑ สวมรองเท้าขึ้นหอนอน / เดินเสียงดัง       ๕
  ๒ ลงหอนอนสายหลัง  ๗.๐๐ น ลงหอนอน  ๑๑.๓๐ น. กรณีกลับบ้านก่อนเวลา  ๑๐  
 ลงหอนอนหลัง ๑๔.๐๐ น. กรณีกลับบ้านในเวลาปกติ
 ๓ ส่งสียงดังบนหอนอน / วิ่งเล่นบนหอนอน / ขึ้นหอนอนก่อนได้รับอนุญาต  ๑๐
 ๔ ขาดความรับผิดชอบในหอนอน / ไม่ทำเวร /ไม่ส่งผ้า ไม่แจกเสื้อผ้า/    ๑๐
 ส่งผ้าสาย/ ตู้เตียงนอนไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
 ๕ แอบอยู่บนห้องนอนไม่ลงมารับประทานอาหาร / ไม่ลงมาร่วมกิจกรรม   ๑๐
 ๖ ไม่สวมใส่ชุดที่ทางโรงเรียนกำหนด /  เอาเสื้อผ้าคนอื่นมาใส่    ๑๐
 ๗ ไม่ปิดไฟหลัง ๔ ทุ่ม        ๑๐
 ๘ ไม่เข้าหอนอนตามเวลาที่กำหนด เช่น  เวลา  ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.   ๑๐
 ๙ มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ       ๑๐
๑๐ ขึ้นไปบนดาดฟ้า         ๒๐
๑๑ นำอาหาร / เครื่องดื่ม /  ขึ้นไปรับประทาน      ๒๐
๑๒ ไม่นอนเตียงตัวเอง / ไปนอนเตียงผู้อื่นหรือให้ผู้อื่นมานอนเตียงตัวเอง   ๒๐
๑๓ จุดประทัด / จุดพลุ / จุดดอกไม้ไฟ       ๓๐
๑๔ พูดโกหก / พูดเท็จ หลอกลวง ให้เกิดความเสื่อมเสีย     ๔๐
๑๕ ปลอมแปลงเอกสาร        ๔๐
๑๖ เล่นการพนัน นำสิ่งเสพติด ขึ้นหอนอน / สูบบุหรี่ ดื่มสุรา    ๖๐
๑๗ แสดงกริยามารยาทก้าวร้าวต่อครูและผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำหอนอน   ๔๐
๑๘ หยิบฉวยของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต / ขโมยของผู้อื่น     ๔๐
๑๙ ปีนรั้วหอนอน มุดรั้วและทำลายรั้ว       ๔๐
๒๐ ก่อเหตุทะเลาะวิวาทภายในและนอกหอนอน      ๔๐
๒๑ ทำลายทรัพย์สมบัติของผู้อื่นและทางโรงเรียน      ๖๐
๒๒ แอบลงหอนอน / ออกนอกบริเวณหอนอนยามวิกาล     ๖๐
๒๓ เข้าหอนอนอื่นที่ไม่ใช่หอนอนของตนเอง      ๖๐
๒๔ ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ขออนุญาต / ไปกับผู้อื่นโดยไม่มีหนังสือ   ๖๐
 มอบอำนาจ  ออกไปเที่ยว โดยแต่งกายไม่เรียบร้อยหรือทำให้เกิด
 ความเสื่อมเสียกับโรงเรียน
๒๕ ทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรือรุ่นน้อง               ๑๐๐
๒๖ ทำร้ายร่างกายครูหรือบุคลากรทางการศึกษา              ๒๐๐

หมายเหตุ  ทั้งนี้การพิจารณาลงโทษบางกรณีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
     คุณธรรมจริยธรรมฯ และฝ่ายบริหาร



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แนวปฏิบัติในการเพิ่มคะแนน
การทำความดีและเพิ่มคะแนน
 การใช้ระบบคะแนนความประพฤตินักเรียน เป็นการสร้างแรงจูงใจวิธีหนึ่งที่จะทำให้นักเรียนมีความรับผิด
ชอบ รู้จักปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นได้ จึงกำหนดเกณฑ์การเพิ่มคะแนน ดังนี้
เกณฑ์ความดีที่เพิ่มคะแนน
 ๑.  สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนในระดับจังหวัด รายการละ ๑๐ คะแนน
      (รางวัลเหรียญทอง, ชนะเลิศอันดับ ๑, ตัวแทนของจังหวัด)
 ๒.  สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนในระดับภาค รายการละ ๒๐ คะแนน
      (รางวัลเหรียญทอง, ชนะเลิศอันดับ ๑, รองชนะเลิศอันดับ ๑, รองชนะเลิศอันดับ ๒, ตัวแทนของภาค)
 ๓.  สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนในระดับประเทศ รายการละ ๓๐ คะแนน
      (รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง, ชนะเลิศอันดับ ๑, รองชนะเลิศอันดับ ๑,
       รองชนะเลิศอันดับ ๒, ตัวแทนของประเทศ)
 (ในทุกสิ้นปีการศึกษาจะมีการมอบเกียรติบัตรความดีให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนที่ได้ 
คะแนนมากที่สุดในปีการศึกษานั้น และการเพิ่มคะแนนความดีจะนำมาเพิ่มคะแนนความประพฤติของนักเรียนใน 
แต่ละคน)

หมวดที่ ๕
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน

เครื่องแบบนักเรียนชาย
๑.  เครื่องแบบพิธีการ
 ใช้แต่งเฉพาะในพิธีการหรือโรงเรียนกำหนดให้แต่ง ประกอบด้วย
 •   หมวก   ลักษณะหมกหนีบสีกรมท่า มีเข็มโลหะสีแดง – น้ำเงิน ตราพระราชทานสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 
ติดที่กลางขอบหมวก
 •  เสื้อนอก  ผ้าขาวแบบราชปะแตน  ติดกระดุมโลหะหรือทองตราพระปรมาภิไธยของ
              สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีย่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๒  ซ.ม. ๕  เม็ด
 •  แผงคอสีแดง ขนาดกว้าง  ๓ - ๕ ซ.ม. ยาว ๘ - ๑๐ ซ.ม.  ปลายแหลมโค้งตามลักษณะคอมีแถบสีทอง
    กว้างประมาณ  ๑ ซ.ม.  ทาบกลางโดยตลอดตรงกลางมีตราพระราชทาน สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 •  เข็ม  ทำด้วยโลหะสีทองตราพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีย่อติดเหนือ
        กระเป๋าเสื้อด้านขวา
 •  แถบสี  ทำด้วยโลหะเหมือนกับข้าราชการทั่วไป  ติดเหนือกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
 •  ป้ายชื่อ  พื้นสีกรมท่า  ตัวหนังสือสีทอง
 •  กางเกง  สีกรมท่าลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแบบนักเรียน
 •  เข็มขัด  แบบและสีเช่นเดียวกับเครื่องแบบนักเรียน
 •  รองเท้า  รองเท้าหนังสีดำ
 •  ถุงเท้า  ผ้ายืดสีดำยาวเรียบไม่มีลวดลาย
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๒. เครื่องแบบนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 •  เสื้อ  ผ้าขาวไม่บางเกินควร แบบเชิ้ตคอตั้ง ผ่าอกตลอดสาบ ที่อกเสื้อเสื้อกว้าง  ๔  ซ.ม. มีกระดุมสีขาว
    กลมแบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน  ๑ ซ.ม. แขนสั้นเพียงข้อศอก  กระเป๋าตรงราวนมเบื้องซ้าย ๑  
    กระเป๋า  ขนาดกระเป๋ากว้าง ๘ – ๑๒  ซ.ม. ลึก ๑๐–๑๕ ซ.ม. พอเหมาะกับขนาดเสื้อ  ด้านขวาปัก
    อักษรย่อโรงเรียนด้วยไหมสีน้ำเงินเข้ม ด้านซ้ายปักชื่อและนามสกุลตามแบบที่กำหนด
 •  กางเกง  ใช้ผ้าสีกรมท่า ห้ามใช้ผ้ายีนส์ ผ้าลูกฟูก ผ้าเสริฐ หรือผ้าเวสปอยส์ ขาสั้นมีจีบข้างละ  ๒  จีบ
    ความยาวของกางเกงให้อยู่เหนือเข่าบนกลางลูกสะบ้า  ไม่เกิน  ๒ ซ.ม.  ความกว้างของกางเกงเมื่อยืน
    ตรง ห่างจากขา  ๘ - ๑๒ ซ.ม.  มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ  ๑ กระเป๋า ขอบกางเกงมีหูกว้าง
    ประมาณ ๑ ซ.ม.  ติดเป็นระยะพองาม  เป้ากางเกงไม่ตึง ไม่หย่อนเกินไป
 •  เข็มขัดสีดำ  กว้าง ๓ – ๔ ซ.ม.  หัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำด้วยโลหะเงิน มีตราสัญลักษณ์ติดอยู่ ๑ ปลอก   
    สำหรับใส่ปลายเข็ม
 •  รองเท้า  ผ้าใบสีดำชนิดผูก  ไม่มีลวดลาย
 •  ถุงเท้า  ผ้ายืดสีขาวเรียบไม่มีลวดลาย เวลาสวมใส่ห้ามพับ ให้ดึงขึ้นจนสุด
๓. เครื่องแบบลูกเสือ
 ตามพระราชบัญญัติ  เครื่องแบบลูกเสือใช้แต่งในเวลาเรียนลูกเสือ และในพิธีการที่กำหนดให้แต่งเครื่อง       
แบบลูกเสือ

เครื่องแบบนักเรียนหญิง
๑. เครื่องแบบพิธีการ
 •  หมวก  ลักษณะหมวกหนีบสีกรมท่า มีตราโลหะสีแดง – น้ำเงิน ตราพระราชทานสัญลักษณ์ประจำ
     โรงเรียนติดที่กลางขอบหมวก
 •  เสื้อนอก  สีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลายคอปกฮาวายตัวแขนยาว เอวสอบ ใส่เสื้อทับ ชุดเสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือ
    ยาวกไ็ดค้อปกตัง้ตดิกระดมุโลหะสทีองตราพระปรมาภไิธยของสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนยีอ่  
    ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒  ซ.ม. ๓ เม็ดที่ปลายปกเสื้อ ติดด้วยดุมโลหะสีแดง  - น้ำเงินตราพระราชทาน 
    สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 •  เสื้อเชิ้ต  สีขาวแขนยาวตามระเบียบที่โรงเรียนกำหนด
 •  เข็ม  โลหะมีสองประเภท
  ๑.  เข็มโลหะสีทองตราพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีย่อติดเหนือ
              กระเป๋าเสื้อด้านขวา
  ๒.  เข็มตราโรงเรียน
 •  แถบสี  ทำด้วยโลหะเหมือนกับข้าราชการทั่วไปติดเหนือกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
 •  ป้ายชื่อ  พื้นสีกรมท่า  ตัวหนังสือสีทอง
 •  เนคไท  สีแดงตามระเบียบของโรงเรียน
 •  กระโปรง  สีกรมท่าลักษณะทรงตรง
 •  รองเท้า  หนังสือสีดำลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแบบนักเรียน
 •  ถุงเท้า  สีขาวเรียบไม่มีลวดลายลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแบบนักเรียน
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๒. เครื่องแบบนักเรียนหญิง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 •  เสื้อ  ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย  ไม่บางเกินควรตามแบบที่โรงเรียนกำหนด ปักชื่อและนามสกุลด้วย
    ไหมน้ำเงินเข้ม ด้านขวาความยาวของตัวเสื้อเลยขอบกระโปรง  ๑๐ ซ.ม.
 •  กระโปรง  ผ้าสีกรมท่า  เกลี้ยงไม่มีลวดลายคลุมเข่า วัดจากกลางสะบ้ายาว  ๑๐ ซ.ม.  ขอบกระโปรง  
    ไม่มีหูและต้องเป็นลักษณะทรงกระโปรงบาน
 •  โบว์หูกระต่าย  สีกรมท่า
 •  รองเท้า  รองเท้าหนังสีดำ ชนิดหุ้มส้น หัวมน  ส้นไม่สูงเกิน   ๓  ซ.ม.  มีสายรัดหลังเท้าชนิดเชื่อมติด
           กับรองเท้า
 •  ถุงเท้า  ถุงเท้าสั้นสีขาวแบบธรรมดาไม่มีลวดลาย เป็นด้ายใยสังเคราะห์ เวลาสวมพับปลายขนาด
    พอเหมาะห้ามใส่ชนิดเป็นขนสัตว์หรือลูกฟูก

เครื่องแบบเนตรนารี  
 •  ให้แต่งตามพระราชบัญญัติเนตรนารี  แต่งในวันเรียนเนตรนารี  และในพิธีการที่กำหนดให้แต่งเครื่อง
    แบบเนตรนารี

เครื่องแบบพลศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
 •  เสื้อ  สีแดง  มีปกคอสีขาวสลับน้ำเงิน  กระเป๋าเสื้อมีตราประทับของทางโรงเรียน
 •  กางเกงวอร์ม  ขายาวสีแดง  ไม่มีลวดลาย  ไม่มีแถบข้าง
 •  รองเท้า  ผ้าใบสีขาว  ไม่มีลวดลาย
 •  ถุงเท้า  สั้นสีขาวไม่มีลวดลาย เวลาสวมใส่ห้ามพับให้ดึงขึ้นจนสุด
**     ให้แต่งเครื่องแบบพลศึกษาในวันที่มีเรียนวิชาพละศึกษา หรือตามที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น    **  

เครื่องแบบชุดพื้นเมือง มัธยมศึกษาตอนต้น
 ชาย
 -  เสื้อสีขาวแขนยาวแถบแดง ด้านซ้ายมีตราประทับของทางโรงเรียนสวมใส่คู่กับกางเกงสะดอสีแดง
 -  รองเท้าแตะสีดำ
 หญิง
 -  เสื้อสีขาวแขนห้าส่วนแถบแดง ด้านซ้ายมีตราประทับของทางโรงเรียนสวมใส่คู่กับผ้าซิ่นสีแดง
 -  รองเท้าแตะสีดำ
**ให้แต่งเครื่องแบบชุดพื้นเมืองในวันศุกร์ หรือวันที่จัดกิจกรรมตามที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น**
เครื่องแบบนักเรียนชาย ม. ปลาย
 ๑.  ลักษณะเสื้อ  และกางเกงเหมือน ม. ต้น
 ๒.  หวัเขม็ขดัเปน็โลหะสทีองเหลอืง มตีรานนูสญัลกัษณโ์รงเรยีนตรงกลาง ตวัเขม็ขดัเปน็สายสดีำกวา้ง      
๔ ซ.ม. (ห้ามใช้ชายเสื้อปิดหัวเข็มขัด)
 ๓.  รองเท้า  ถุงเท้าตามรูปแบบที่กำหนดเครื่องแบบนักเรียน
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 **   ถุงเท้าเวลาสวมใส่  ห้ามพับให้ดึงขึ้นสุด
 ๔.  อกเสื้อด้านขวาบนอักษรย่อโรงเรียนติดเข็มตราโรงเรียน

เครื่องแบบนักเรียนหญิง  ม. ปลาย
 ๑. เสื้อสีขาวไม่มีลวดลาย แบบคอเชิ้ต แขนสั้นเพียงข้อศอก มีกลีบปลายเป็นแบบรัดติดกระดุมข้างละ  ๑  
เม็ด ปักขนาดตัวอักษรตามแบบ
 ๒. กระโปรง  ผ้าสีกรมท่าไม่มีลวดลาย ยาวคลุมเข่าห้ามต่ำกว่าสะบ้าหัวเข่า เกินกว่า ๑ นิ้ว เข็มขัดเป็น 
เข็มขัดสายหนังสีดำ กว้าง ๔ ซ.ม. หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทองเหลืองรมดำ มีตราสัญลักษณ์โรงเรียนติดตรงกลางหัว 
เข็มขัด (ห้ามดึงชายเสื้อปิดหัวเข็มขัดเด็ดขาด)
 ๓. รองเท้า, ถุงเท้า เหมือนกับมัธยมศึกษาตอนต้น

เครื่องแบบพละศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
 -  เสื้อ สีน้ำเงิน มีปกคอสีขาวสลับน้ำเงิน กระเป๋าเสื้อมีตราประทับของทางโรงเรียน
 -  กางเกงวอร์ม ขายาวสีน้ำเงิน ไม่มีลวดลาย มีแถบข้างสีขาว
 -  รองเท้า ผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลาย
 -  ถุงเท้าสั้นสีขาวไม่มีลวดลาย เวลาสวมใส่ห้ามพับให้ดึงขึ้นจนสุด
** ให้แต่งเครื่องแบบพละศึกษาในวันที่มีเรียนวิชาพละศึกษา หรือตามที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น**

เครื่องแบบชุดพื้นเมือง มัธยมศึกษาตอนปลาย
 ชาย
 - เสื้อ  สีขาวแขนยาวแถบน้ำเงิน ด้านซ้ายมีตราประทับของทางโรงเรียน สวมใส่คู่กับกางเกงสะดอสีน้ำเงิน
 - รองเท้าแตะสีดำ

 หญิง
 -  เสื้อ สีขาวแขนห้าส่วนแถบน้ำเงิน ด้านซ้ายมีตราประทับของทางโรงเรียนสวมใส่คู่กับผ้าซิ่นสีน้ำเงิน
 - รองเท้าแตะสีดำ
 **ให้แต่งเครื่องแบบชุดพื้นเมืองในวันศุกร์ หรือวันที่จัดกิจกรรมตามที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น**
 ทรงผม
  ชาย
  ม. ต้น   ตัดผมสั้นเกรียนรอบศีรษะ ส่วนด้านหน้ายาวไม่เกิน  ๔  ซ.ม.  ห้ามหวีแสกกลางหรือใช้
   เครื่องแต่งทรงผมให้ผิดไปจากปกติ และห้ามไว้หนวดเครา
  ม. ปลาย  ให้ตัดผมแบบไม่ไว้จอน เส้นผมอยู่ระดับคิ้วลงมา โดยรอบศีรษะให้ตัดสั้น ด้านข้างสูง
     ถึงส่วนบนใบหู ไม่ต่ำกว่า  ๕  ซ.ม. สั้นอยู่ระดับคิ้วขึ้นไปให้ตัดแต่งเข้ากับส่วนที่สั้น   
     ส่วนที่ยาวสุดไม่เกิน ๔  ซ.ม.  ห้ามใช้เครื่องแต่งทรงผมให้ต่างไปจากปกติ ห้ามไว้
     หนวดเครา



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  หญิง 
  ม. ต้น  
  ๑.  กรณีผมสั้นให้ตัดผมสั้น (ห้ามซอยหรือซับผม) โดยรอบเสมอใบหู ต้องไม่ยาวเกินกว่าระดับ
       ชายหูล่างติดกับโลหะสีดำเรียบไม่มีลวดลาย ห้ามใช้กิ๊บพลาสติกทุกชนิด
  ๒.  กรณีผมยาว (ห้ามซอยหรือซับผม) จะต้องถักเปียผมเก็บให้เรียบร้อยสองข้างพร้อมผูกโบว์
       สีน้ำเงิน
  ม. ปลาย  ให้ตัดทรงผมนักเรียน คือ ตัดผมสั้น (ห้ามซอยหรือซับผม) โดยรอบเสมอใบหูต้องยาว 
ไม่เกินกว่าระดับติ่งหู  ๘ ซ.ม. ติดกิ๊บโลหะสีดำเรียบไม่มีลวดลาย ห้ามใช้กิ๊บพลาสติกทุกชนิด เพิ่มการอนุโลมให้ไว้ 
ทรงผมยาวจากจุดมัดถึงปลายผมต้องมีความยาวไม่เกิน ๓๐ ซ.ม.
 **   นกัเรยีนทีม่คีวามประสงคจ์ะไวผ้มยาวตอ้งขออนญุาตเปน็ราย ๆ  ไป ซึง่โรงเรยีนจะอนญุาตเฉพาะนกัเรยีน 
ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนโดยเคร่งครัดเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้ไว้ผม 
ยาว (ดูรายละเอียดเรื่อง การอนุญาตให้นักเรียนเปลี่ยนทรงผม)

เครื่องแบบลำลองสีเทา
 การแต่งกาย
  ชาย -  เสื้อแขนสั้นสีเทา กางเกงขาสั้นสีเทา รองเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีขาวดึงขึ้นจนสุด
  หญิง -  เสื้อแขนสั้นสีเทา กางเกงขายาวสีเทา รองเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีขาว
 โอกาสที่สวมใส่
  ในวันเสาร์ และในวันที่กิจกรรมต่างๆ ตามที่ทางโรงเรียนกำหนด

เครื่องแบบชุดสี
 การแต่งกาย
 ชาย  -   เสื้อยืดแขนยาวสีตามกลุ่มที่ตนเองประจำอยู่ กางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน  รองเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย   
   ถุงเท้า สีขาว
 หญิง -   เสื้อยืดแขนสั้นสีตามกลุ่มที่ตนเองประจำอยู่ กางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน  รองเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย   
  ถุงเท้า สีขาว
 โอกาสที่สวมใส่
  ในวันอาทิตย์ และในวันที่กิจกรรมต่างๆ ตามที่ทางโรงเรียนกำหนด

เครื่องแบบชุดนอน
 การแต่งกาย
 ชาย  -    เสื้อและกางเกงขายาวสีน้ำเงิน  รองเท้าแตะ
 หญิง -    เสื้อและกางเกงขายาวสีแดง รองเท้าแตะ
 โอกาสที่สวมใส่
  หลังอาบน้ำในตอนเย็น ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป

๑๕๒ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
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  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l ๑๕๓

เครื่องแบบชุดขาว
 การแต่งกาย
 ชาย  -    เสื้อยืดแขนสั้นสีขาว ปกคอสีน้ำเงิน กางเกงขายาวสีขาว รองเท้า (ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมใน
    การทำกิจกรรม)
 หญิง -    เสื้อยืดแขนสั้นสีขาว ปกคอสีแดง กางเกงขายาวสีขาว รองเท้า (ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการ 
   ทำกิจกรรม)
 โอกาสที่สวมใส่
  ในวันที่ทำกิจกรรมตามที่โรงเรียนกำหนด

แบบชุดนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี

แบบและขนาดปักอักษรย่อ

สว.พย.
ปักอกเสื้อด้านขวา ( ปักเป็นสีน้ำเงิน ) ข้างบนติดเข็มโรงเรียน

แบบขนาดของชื่อ

รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม
ปักบนอกเสื้อด้านซ้าย  ข้างบนติดเข็มโรงเรียน
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การแต่งกายนักเรียนชาย - หญิง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชุดราชพิธีสวมหมวก ชุดราชพิธีไม่สวมหมวก

ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ - เนตรนารี

ชุดพื้นเมือง

๑๕๔ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l ๑๕๕

ชุดขาว ชุดพละ

ชุดเทา ชุดสี

ชุดนอน

คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๕๖ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

การแต่งกายนักเรียนชาย - หญิง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชุดราชพิธีสวมหมวก ชุดราชพิธีไม่สวมหมวก

ชุดนักเรียน

ชุดพื้นเมือง

คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l ๑๕๗

ชุดขาว ชุดพละ

ชุดเทา ชุดสี

ชุดนอน

คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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๑๕๘ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

หมวดที่ ๖

ว่าด้วยการเยี่ยม  และการรับ - ส่งนักเรียน

บัตรรับ – ส่งนักเรียน
 โรงเรียนอนุญาตให้มีผู้รับ – ส่งนักเรียนได้  ๓ คน ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ปกครองที่จะเลือกบุคคลใดมา
รับ – ส่งนักเรียน รถที่ผู้ปกครองที่มารับ – ส่งนักเรียน  ให้แลกบัตรที่เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ.

การรับ – ส่งนักเรียน
 ๑.  โรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถเข้ามาภายในโรงเรียน
 ๒.  ให้ผู้ปกครองที่มารับ – ส่งนักเรียน  ให้แลกบัตรที่เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ.
 ๓.  ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองมาเยี่ยม หรือรับนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนในวันเปิดเรียนโดยเด็ดขาด
เว้นแต่มีความจำเป็นในบางกรณี โดยกรณีจำเป็นต้องติดต่อขออนุญาตทางฝ่ายพัฒนาก่อน เว้นแต่มีความจำเป็นใน 
บางกรณี โดยกรณีจำเป็นต้องติดต่อขออนุญาตทางฝ่ายพัฒนาก่อนเป็นเวลา ๓ วัน     ซึ่งมารับนักเรียนในเวลาเรียน 
ปกติ ได้ในเวลา ๑๖.๓๐ น. และในวันเสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.
 ๔.  การรับนักเรียนกลับบ้านให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนได้ในวันพฤหัสบดี หรือวันที่โรงเรียนอนุญาตให้ 
กลับบ้านได้แล้วแต่กรณี  ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. และให้นำนักเรียนมาส่งในวันอาทิตย์หรือวันก่อน 
เปิดเรียนตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ใต้ถุนอาคารเฉลิมหล้าจอมราชัน การกลับบ้านตามปฏิทินโรงเรียน 
( หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่รับ – ส่ง ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองส่ง
นักเรียนถึงหอนอน )
 ๕.  ไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านก่อนถึงกำหนดกลับบ้าน  ๒  วัน
 ๖.  นักเรียนต้องให้ครูเวรหรือครุประจำหอนอนตรวจกระเป๋าและสิ่งของก่อนขึ้นหอนอนทุกครั้ง
 ๗.  การเข้าออกโรงเรียนต้องสวมชุดราชพิธีอย่างเรียบร้อย
 ๘.  โรงเรียนจะกำหนดตารางรับ – ส่งนักเรียนในแต่ละภาคเรียนให้และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ 
เหมาะสม
 ๙.  การนำสิ่งของมาให้นักเรียน กำหนดให้ผู้ปกครองนำสิ่งของฝากไว้ที่ห้องรู้รักสามัคคีหรือฝากไว้ที่ ร.ป.ภ. 
ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองนำสิ่งของมาให้นักเรียนโดยตรง

แนวปฏิบัติในการรับนักเรียนกลับบ้าน

 ๑.  ทางโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนกลับบ้าน  ๓  สัปดาห์ต่อ ๑ ครั้ง   โดยกลับทุกวันพฤหัสบดี ( ตามปฏิทิน 
การปฏิบัติงานของโรงเรียน)
 ๒.  ทุกวันพฤหัสบดีที่นักเรียนกลับบ้าน นักเรียนจะขึ้นหอนอน ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๒.๔๐ น.  
 ๓.  รอบแรกนักเรียนทุกคนพร้อมกันบนหอประชุมอาคารเฉลิมหล้าจอมราชัน ในเวลา  ๑๒.๔๐ น. และ
รอบสองนักเรียนทุกคนพร้อมกันบนหอประชุมอาคารเฉลิมหล้าจอมราชัน ในเวลา  ๑๓.๐๐ น.  เพื่อเข้ารับการ 
อบรมก่อนกลับบ้าน 
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 ๔. ผู้ปกครองนักเรียน รอบแรก มารับนักเรียนตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ปกครองนักเรียน รอบสอง 
มารับนักเรียนตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.
 ๕.  ผู้ปกครองที่ไม่สามารถมารับนักเรียนตามช่วงเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดให้ได้ ขอให้ผู้ปกครองมารับนัก 
เรียนในช่วงเวลา   ๑๕.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.   และควรแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบทุกครั้ง  
 ๖.  ผู้ปกครองต้องมารับนักเรียนตามช่วงเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด เพื่อความสะดวกในการจอดรถและ
การเข้า – ออก และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
 ๗.  นักเรียนที่ผู้ปกครองยังไม่มารับ ให้นักเรียนรอผู้ปกครองตามจุดที่ทางโรงเรียนกำหนดให้เท่านั้น
 ๘.  รถของผู้ปกครองที่จะมารับ – ส่งนักเรียน จะต้องติดสติ๊กเกอร์ของโรงเรียนที่กระจกด้านหน้ารถทุก
คัน   หากผู้ปกครองไม่ติดติดสติ๊กเกอร์ ทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้นำรถมารับ – ส่งนักเรียนภายในโรงเรียน
 ๙.  ผู้ปกครองที่นำรถมารับ – ส่งนักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ควรแสดงกิริยาไม่
สุภาพต่อลูกเสือจราจร ต่อเจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ. และต่อบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่    
 ๑๐.  ห้ามผู้ปกครองที่มารับ – ส่งนักเรียน จำหน่าย แจกจ่ายสิ่งของต่าง ๆ หรือนำป้ายโฆษณามาติดรถ
ผู้ปกครองคนอื่น ๆ โดยเด็ดขาด หากไม่ปฏิบัติตามทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณโรงเรียนอีกต่อไป
 ๑๑.  ทางโรงเรียนกำหนดให้บริเวณโรงเรียนเป็นเขตปลอดสารเสพติดทุกชนิด ดังนั้นผู้ปกครองต้องไม่สูบ
บุหรี่ ดื่มของมึนเมา และเสพยาเสพติดทุกชนิด
 ๑๒.  ผู้ปกครองควรรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนไม่ควรทิ้งขยะ เศษกระดาษ ฯลฯ ตามบริเวณต่างๆ
 ๑๓.  ผู้ปกครองที่มารับ – ส่งนักเรียนต้องอยู่ตามบริเวณที่ทางโรงเรียนกำหนดให้ไม่ควรเข้าเขตบริเวณหอนอน
 ๑๔.  ห้ามผู้ปกครองรับนักเรียน ที่ไม่ใช่นักเรียนในความปกครอง หรือ เป็นผู้ปกครองที่ไม่มีสิทธิ์รับ – ส่ง 
(ในสมุดแดง) ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยเด็ดขาด ถ้าหากตรวจสอบพบทางโรงเรียนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
 ๑๕. ในการออกนอกบริเวณโรงเรียนทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ. จะตรวจสอบสมุดสีแดง / บัตรผ่าน ถ้าไม่มี 
ทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียน
 ๑๖.  การรับนักเรียนกลับบ้านที่ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติจะต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรม
การจากฝ่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมฯ ก่อนทุกครั้ง

แนวปฏิบัติในการส่งนักเรียนเข้าโรงเรียน

 ๑.  ผู้ปกครองต้องนำนักเรียนเข้ามาส่งที่โรงเรียนในวันอาทิตย์ ตามปฏิทินที่นักเรียนกำหนดไว้ตั้งแต่เวลา 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 ๒.  นักเรียนกลับเข้าโรงเรียนต้องแต่งเครื่องแบบชุดราชพิธี และต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบของ
โรงเรียนและให้ผู้ปกครองตรวจสอบสิ่งของที่โรงเรียนต้องห้าม
 ๓. เมื่อนักเรียนกลับมาถึงโรงเรียนให้นักเรียนรายงานตัวการเข้าโรงเรียนที่บุคลากรที่ได้รับมอบหมายที่บร ิ
เวณใตถ้นุอาคารเฉลมิหลา้จอมราชนัพรอ้มกบัลงชือ่รายงานตวัและสแกนนิว้มอืทกุครัง้ และตอ้งใหบ้คุคลากรทีไ่ดร้บั 
มอบหมายตรวจกระเป๋าและสิ่งของก่อนขึ้นหอพักทุกครั้ง
 ๔.  นักเรียนที่กลับเข้าโรงเรียนหลังเวลา ๑๖.๐๐ น. ให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนที่หน้าป้อมยามและให้นักเรียน 
เดินจากหน้าป้อมยาม เข้ามาในบริเวณโรงเรียน
 ๕.  ให้ผู้ปกครองปฏิบัติตามข้อ ๙,  ๑๐,  ๑๑,  ๑๒,  ๑๓  และ ๑๔  ของแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนกลับ 
บ้าน
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แนวปฏิบัติในการนำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน

 ๑.  ผู้ปกครองหรือผู้ที่ศาลแต่งตั้งและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ปกครองจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์นำนักเรียนออก
นอกบริเวณโรงเรียนได้
 ๒.  ผู้ที่มารับ – ส่งนักเรียนได้ต้องเป็นผู้ปกครองหรือผู้ที่มีชื่อได้มอบอำนาจให้เท่านั้นและจะต้องมีชื่อและ
รูปติดในสมุดประจำตัวนักเรียน (เล่มสีแดง) เท่านั้น
 ๓.  ผู้ปกครอง ๑ คน สามารถนำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ ๑ คน ยกเว้น ผู้ปกครอง ที่มีนักเรียน 
ในความปกครองหลายคน เช่น มีบุตรเรียนอยู่ที่โรงเรียน ๒ คน สามารถนำออกได้ ๒ คน
 ๔. ผู้ปกครองที่ต้องการนำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นหมู่คณะ เช่น ผลัดเปลี่ยนกันมารับ จ้างรถ 
รับ – ส่งนักเรียนมารับ ผู้ปกครองต้องทำเรื่องขออนุญาตจากทางโรงเรียนซึ่งจะอนุญาตเป็นกรณีไป
 ๕.  ออกนอกบริเวณโรงเรียน นักเรียนที่ออกไปกับผู้ปกครองคนอื่นจะต้องทำเรื่องขออนุญาตจากทาง
โรงเรียนล่วงหน้า ๓ วัน และจะต้องแสดงบัตรกับเจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ. ก่อนออกนอกบริเวณโรงเรียนทุกครั้ง ยกเว้น   
นักเรียนที่ออกไปกับผู้ปกครองของตนเอง ซึ่งทางโรงเรียนจะสังเกตจากสติ๊กเกอร์ที่ติดหน้ารถ และตรวจสมุดประจำ 
ตัวนักเรียน  ( เล่มสีแดง )
 ๖. รถรับจ้างหรือรถประจำทางที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียน ไม่อนุญาตให้เข้ามารับ –  ส่งนักเรียน
บริเวณโรงเรียน

แนวปฏิบัติในการเยี่ยมนักเรียน

 ๑.  กำหนดเวลาเยี่ยมวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. การเยี่ยมต้องอยู่ใน 
บริเวณที่โรงเรียนกำหนดให้เมื่อเห็นว่าปลอดภัย ในกรณีที่มีการเรียนการสอนชดเชยในวันเสาร์ตามปฏิทินโรงเรียน 
ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเยี่ยม
 ๒.  โรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองมาเยี่ยมนักเรียนหรือมารับนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนถ้ามีการ
เรียนการสอนโดยเด็ดขาด เว้นแต่มีความจำเป็นในบางกรณี
 ๓. การเยี่ยมนักเรียนต้องอยู่ในบริเวณที่ทางโรงเรียนกำหนดให้เท่านั้น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
 ๔.  ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองนำสิ่งของมาให้กับนักเรียนโดยตรง โดยนำสิ่งของที่จะนำมาให้กับ
นักเรียนมาฝากไว้ที่ สำนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อที่จะได้ตรวจสอบและมอบให้กับนักเรียนต่อไป
 ๕.  ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองนำอาหารหรือน้ำอัดลมมาให้นักเรียนรับประทานในโรงเรียนยก
เว้นนมกล่อง ขนม ( ไม่ควรนำมาให้ในปริมาณที่มาก ) เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน
 ๖.  ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองพบนักเรียนในยามวิกาล หรือนอกเวลาที่กำหนด
 ๗.  ผู้ปกครองที่มาพบนักเรียนจะต้องแลกบัตรที่ ร.ป.ภ. ทุกครั้งที่มาติดต่อพบ นักเรียน หรือติดต่อโรงเรียน
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แนวปฏิบัติในการขออนุญาตไปทำกิจกรรมอื่น ๆ ในวันเสาร์ – อาทิตย์

 การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ในวันเสาร์ – อาทิตย์ เพื่อไปทำกิจกรรมอื่น ๆ  นักเรียนต้องปฏิบัต 
ตามแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 ๑. นักเรียนที่จะขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนไปทำกิจกรรมอื่น ๆ จะต้องแจ้งครูประจำหอนอน 
และฝ่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมฯ ทราบล่วงหน้า ๓ วัน โดยแนบหลักฐานการขออนุญาตพร้อมสมุดประจำตัว 
นักเรียน ( เล่มสีแดง )
 ๒.  ผู้ที่จะมารับนักเรียนไปเรียนพิเศษหรือไปทำกิจกรรมอื่น ๆ นอกโรงเรียนจะต้องเป็นผู้ปกครองที่มีสิทธิ์
ในการรับ – ส่งนักเรียนเท่านั้น โดยอนุญาตให้มารับได้หลักเลิกเรียนเวลา  ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. และให้มาส่งก่อนเวลา 
๑๘.๐๐ น.
 ๓.  การขออนุญาตออกนอกโรงเรียนผู้ปกครองจะต้องมากรอกข้อมูลในบัตรผ่านที่ห้องพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมฯ และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการรับ – ส่งนักเรียนอย่างเคร่งครัด
 ๔.  ในการนำนักเรียนออกนอกโรงเรียนจะต้องแสดงบัตรผ่านและสมุดสีแดงทุกครั้ง
 ๕.  ห้ามผู้ปกครองรับบุตรของผู้อื่นออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยเด็ดขาด ( ถือเป็นความผิดร้าย )
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หมวดที่  ๗

ระเบียบว่าด้วยการเข้าเรียนภาคปกติและเรียนพิเศษ

 โรงเรียนกำหนดระเบียบว่าด้วยการเรียนภาคปกติและเรียนพิเศษ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติในการเข้าเรียนของ 
นักเรียน ดังนี้
 ๑.  ในการเข้าเรียนภาคปกติ คาบเรียนที่ ๑ - ๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
 ๒.  ในการเข้าเรียนพิเศษ นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าเรียนพิเศษตามกลุ่มที่ทางโรงเรียนกำหนดให้ ตั้งแต่ 
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.  ของทุกวัน  และ  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ในทุกวันเสาร์  –  อาทิตย์   ยกเว้นวันที่โรงเรียนมี
กิจกรรมพิเศษ
 ๓.  การเข้าเรียนนักเรียนจะต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย
 ๔.  ห้ามไม่ให้นักเรียนนำอาหาร หรือเครื่องดื่มขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียนและห้องเรียน
 ๕.  นักเรียนจะต้องเข้าไปนั่งรอครูผู้สอนที่ห้องเรียน ก่องเวลาเรียน  ๕  นาที
 ๖.  ระหว่างมีการเรียนการสอนให้นักเรียนรักษาความสะอาด ไม่ให้นักเรียนขีดเขียนโต๊ะ เก้าอี้ หรือทำลาย 
อุปกรณ์การเรียน และเมื่อหมดคาบเรียนให้นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและจัดโต๊ะ เก้าอี้ให้เรียบร้อย
 ๗.  ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าไปอยู่ในอาคารหรือห้องเรียนที่ไม่มีการเรียนการสอนตามลำพังโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ทั้งใน – นอก เวลาที่กำหนด
 ๘.  ห้ามไม่ให้นักเรียนดูโทรทัศน์  ในช่วงเวลาที่มีการเรียนภาคปกติและเรียนพิเศษ แม้จะเป็นคาบว่างหรือ
คาบอิสระก็ตาม

หมวดที่  ๘

ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติตนในขณะอยู่ที่บ้าน

 โรงเรียนได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติตนในขณะอยู่ที่บ้าน  เป็นแนวปฏิบัติในขณะที่นักเรียนอยู่ที ่
บ้านในวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์  ดังนี้
 ๑.  นักเรียนจะต้องปฏิบัติตนตามนโยบายทางโรงเรียนที่มอบให้  ดังต่อไปนี้
  -  อยู่ที่บ้านนักเรียนจะต้องช่วยผู้ปกครองทำงานบ้าน
  -  ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเหมือนกับที่อยู่ในโรงเรียน
  -  การออกนอกบ้านจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อย
  -  การทำความเคารพต่อบิดามารดา ผู้อาวุโส ผู้ใหญ่
  -  การทำความเคารพต่อบิดามารดา ผู้อาวุโส ผู้ใหญ่
 ๒.  นักเรียนจะต้องทำงานแต่ละวิชาที่คณะครู อาจารย์มอบหมาย ให้เสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่กำหนด
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หมวดที่ ๙

ระเบียบว่าด้วยการนำสิ่งของต้องห้ามเข้ามาโรงเรียน

 โรงเรียนได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการนำสิ่งของต้องห้ามเข้ามาในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย และความปลอดภัยของนักเรียน  ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่นักเรียนจะใช้ในขณะอยู่ที่โรงเรียน  ดังนี้
 ๑.  สิ่งเสพติด  หรือสารที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท ต่อตนเองและส่วนรวม
 ๒.  สิ่งพิมพ์ที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม  ในเรื่องเสื่อมเสียทางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
 ๓.  นวัตกรรม สื่อหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เช่น โทรศัพท์มือถือ วิทยุสื่อสาร เพจเจอร์ แผ่นซีดี เกม – เพลง  – 
ภาพยนตร์  และอื่น ๆ ที่ทางโรงเรียนจะประกาศห้ามนำเข้ามาในโรงเรียนในภายหลัง ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 ๔.  เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ น้ำอัดลม ขนม อาหารทุกชนิด
 ๕.  วัตถุระเบิด  อาวุธ  ของมีคม  สิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย และเป็นอันตรายต่อส่วนรวมภาย
ในโรงเรียน
 ๖.  สารระเหยต่าง ๆ เช่น ทินเนอร์ น้ำยาลบคำผิด สีสเปรย์ การเคมี ตะกั่ว เป็นต้น
 ๗.  สิ่งประดิษฐ์ทุกประเภทที่จะเป็นอันตรายต่อเพื่อนนักเรียน หรือส่วนรวม
 ๘.  วิทยุ – เทป  ( ขนาดพกพา – แบบหิ้ว ) หรือเครื่องกำหนดเสียง – ภาพ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 
หลอดไฟ สายไฟฟ้า
 ๙.  สิ่งของเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ที่มีราคาแพงทุกชนิด ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นำมาใช้ในโรงเรียน  หาก
มีการสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ
 ๑๐.  เครื่องดนตรีที่มีราคาแพง ให้ฝากไว้ที่ห้องดนตรีศึกษา หรือครูประจำหอนอน
 ๑๑.  เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebooks ถ้าหาก นักเรียนจะนำเข้ามาใช้ในโรงเรียนต้องได้รับอนุญาตจาก 
ฝ่ายพัฒนาก่อน
 ๑๒. โทรศัพท์มือถือ Ipad และคอมพิวเตอร์ Notebooks เมื่อถูกยึดทางโรงเรียนจะคืนให้เมื่อครบ ๖ 
เดือน แต่ถ้าต้องการรับของคืนก่อนกำหนดจะต้องเสียค่าปรับจำนวนเงิน 
๑,๐๐๐ บาท

หมวด ๑๐

ระเบียบว่าด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน

 โรงเรียนได้กำหนดระเบียบวา่ด้วยการเข้าร่วมกจิกรรมที่โรงเรียนจดัขึ้น เป็นแนวปฏิบัติเข้าร่วมกิจกรรมโดย 
ให้นักเรียนปฏิบัติในขณะที่อยู่โรงเรียน ดังนี้
 ๑.  นักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมบังคับเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและปรับ
บุคลิกภาพ เช่น
  -  กิจกรรมฝึกระเบียบวินัย
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  -  กิจกรรมวันเกียรติยศ
  -  กิจกรรมรับน้องใหม่
  -  กิจกรรมสวนสนามและถวายคำสัตย์ปฏิญาณ
  -  กิจกรรมอำลาสถาบัน
  -  กิจกรรมของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  -  กิจกรรมวันไหว้ครู
  -  กิจกรรมอื่น ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น
 ๒.  นักเรียนจะต้องเขา้รว่มกจิกรรมทีท่างโรงเรียนกำหนด และมกีารพัฒนาตนเองในทางที่ดขีึ้น และนกัเรียน 
ต้องพัฒนาตนเองให้บรรลุตามลักษณะที่พึงประสงค์ที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้
 ๓.  ถ้านักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัด จะต้องถูกพิจารณาให้ลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน

หมวดที่ ๑๑
ระเบียบว่าด้วยการทำลายสิ่งของของโรงเรียน

 โรงเรียนได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการทำลายสิ่งของของโรงเรียน เป็นแนวปฏิบัติให้นักเรียนปฏิบัติในขณะ
ที่อยู่โรงเรียน ดังนี้
 ๑.  ให้นักเรียนช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินของส่วนรวม ถ้าพบเห็นการทำลายให้รีบแจ้งครูทันที
 ๒.  เมื่อมีการทำทรัพย์สินทางโรงเรียนเสียหาย ให้รีบแจ้งต่อครูผู้ดูแลนักเรียนทันทีพร้อมกับลงบันทึกการ
ทำลายสิ่งของโรงเรียนเสียหาย
 ๓.  นักเรียนที่ทำสิ่งของโรงเรียนเสียหาย ชำรุดต้องชดใช้ตามมูลค่าของสิ่งนั้น
 ๔.  ห้ามนักเรียนนำสิ่งของต่าง ๆ ของทางโรงเรียนไปใช้โดยพลการ

หมวดที่ ๑๒
แนวปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ ในขณะอยู่ที่โรงเรียน

 โรงเรียนกำหนดระเบียบว่าด้วยการใช้สถานที่ในโรงเรียน เป็นแนวปฏิบัติการใช้สถานที่ให้นักเรียนปฏิบัติ 
ในขณะที่อยู่โรงเรียน ดังนี้
 ๑.  สิ่งของเครื่องใช้สูญหาย ให้รีบแจ้งต่อครูผู้ดูแลนักเรียนทันที และคอยติดตามผลเป็นระยะ เมื่อได้สิ่งของ 
คืนแล้วให้แจ้งต่ออาจารย์ผู้ดูแลนักเรียนทันที
 ๒.  กรณีสิ่งของถูกสับเปลี่ยน เช่น รองเท้า กระเป๋านักเรียน สมุด หนังสือ เสื้อผ้า ฯลฯ ให้แจ้งต่อครูหอ
นอนและครูประจำชั้น
 ๓.  กรณีถูกกลั่นแกล้งหรือโดนรังแก ให้แจ้งต่อคณะครูหรือบุคลากรในโรงเรียน
 ๔.  เมื่อนักเรียนพบเห็นการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อตนเองหรือผู้อื่น ให้แจ้งพฤติกรรมในแบบบันทึก 
การแจ้งพฤติกรรมนักเรียน แล้วส่งโดยตรงกับคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทุกครั้งที่พบเห็น



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๖๖ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

ระเบียบการใช้บริการห้อง SKY STUDY ROOM

เวลาทำการ ทุกวันที่มีนักเรียนอยู่ประจำ  เวลา  ๒๐.๐๐ - ๒๓.๐๐ น.
 ๑.  ให้นักเรียนลงชื่อทุกครั้ง ก่อนเข้าใช้บริการห้อง SKY STUDY ROOM
 ๒.  ห้ามส่งเสียงดัง และห้ามวิ่งเล่นรบกวนผู้อื่น
 ๓.  ห้ามนักเรียนนำอาหาร ขนม  เครื่องดื่มประเภทต่างๆ (ยกเว้นน้ำเปล่า) เข้ามาภายในห้อง SKY STUDY 
ROOM หากมีการฝ่าฝืนจะงดให้บริการห้อง SKY STUDY ROOM
 ๔.  นักเรียนที่เข้าใช้บริการจะต้องรักษาความสะอาด และห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทางห้อง 
SKY STUDY ROOM ได้จัดเตรียมไว้
 ๕.  ไม่ทำลายทรัพย์สมบัติต่าง ๆ ภายในห้อง SKY STUDY ROOM 
 ๖.  ห้ามนักเรียนนำสิ่งของส่วนตัวมาเก็บไว้ในห้อง SKY STUDY ROOM 
 ๗.  ห้ามนั่งบนโต๊ะอ่านหนังสือ และ ห้าม ขีด เขียน ตกแต่งบนโต๊ะอ่านหนังสือ 
 ๘.  ห้ามใส่รองเท้าในห้อง SKY STUDY ROOM 
 ๙.  ก่อนออกจากห้อง SKY STUDY ROOM ให้สำรวจความเรียบร้อย  ปิดไฟ  และเก็บโต๊ะ เก้าอี้ 
ให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้อง
 ๑๐. หากทางหอนอนพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อใดทางหอนอนจะงดใช้บริการและจะลงโทษนักเรียน 
ที่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ทางหอนอนได้กำหนดไว้ต่อไป



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l ๑๖๗



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๖๘ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l ๑๖๙



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและชุมชนสัมพันธ์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนมีการบริหารจัดการในหลายๆ ด้าน เพื่ออำนวยความ 
สะดวกให้กับบุคลากรของทางโรงเรียน โดยเฉพาะกับนักเรียน งานภายในฝ่ายบริหารงานทั่วไปในด้านต่างๆ 
ประกอบด้วย บริหารงานทั่วไปและชุมชนสัมพันธ์ การจัดระบบภูมิทัศน์ งานพยาบาล งานอาหารและโภชนาการ 
งานอาคารสถานที่ งานหอประชุมอาคารเฉลิมหล้าจอมราชัน งานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริม 
สุขภาพและอนามัยโรงเรียน งานยานพาหนะ งานโครงการตามแนวพระราชดำริ งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐาน งานศิลปวัฒนธรรม งานกิจกรรมชุมชน งานผลิตเอกสาร งานสวัสดิการหอนอน งานธนาคารโรงเรียน งาน 
ร้านค้าสวัสดิการ งานซักรีด งานจัดบอร์ดนิเทศ งานบิวตี้ซาลอน

ระเบียบว่าด้วยการใช้สถานที่ภายในโรงเรียน

 โรงเรียนได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการใช้สถานที่ในโรงเรียน  เป็นแนวปฏิบัติการใช้สถานที่ให้นักเรียนได้ถือ 
ปฏิบัติในขณะที่อยู่ในโรงเรียน  ดังนี้
 ๑.  ให้นักเรียนทำบันทึกข้อความขอใช้สถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน  โดยชี้แจงเหตุผลที่ต้องใช้ และต้องมี
ครูที่เกี่ยวข้องลงชื่อรับรองและควบคุมดูแลการทำกิจกรรม  โดยให้แจ้งล่วงหน้าและต้องได้รับอนุญาตก่อนใช้ทุกครั้ง
 ๒.   ให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบการใช้สถานที่อย่างเคร่งครัด (กำหนดเวลาที่ขออนุญาต)
 ๓.   เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำความสะอาดจัดสถานที่ให้เป็นระเบียบ
 ๔.   ให้นักเรียนแจ้งต่อครูที่ทำหน้าที่ในการดูแลนักเรียน/ครูเวร ทราบเมื่อเลิกใช้สถานที่ทันที
 ๕.   กรณีการใช้โทรศัพท์ที่ทางโรงเรียนจัดให้ ขอให้ใช้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆ การใช้แต่ละครั้งไม่ควรใช้นาน
เกิน  ๓ - ๕ นาที  และไม่ควรใช้โทรศัพท์ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. เป็นต้นไป
 ๖.   กรณีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทางโรงเรียนจัดให้ใช้เพื่อติดต่อทางอินเทอร์เน็ตนั้นขอให้ใช้เพื่อการติด 
ต่อในทางที่สร้างสรรค์ (ทางการศึกษา) เท่านั้น  และควรที่จะแบ่งให้เพื่อนได้ใช้บ้าง ควรใช้คนละไม่เกิน ๑๐ - ๒๐ 
นาที
 ๗.   โรงเรียนกำหนดการใช้อาคารแม่ฟ้าหลวง  อาคารศรีนครินทร์  อาคารร่มเกล้า  อาคารเฉลิมหล้าจอมราชัน 
และอาคารหอนอน ดังนี้
  ๗.๑  อาคารเรียนแต่ละอาคาร อนุญาตให้ใช้ตั้งแต่เวลา  ๐๗.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.  และห้องเรียนที่มี
เรียนพิเศษภาคค่ำ  ตั้งแต่เวลา  ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
  ๗.๒  อาคารเฉลิมหล้าจอมราชัน อนุญาตให้ใช้ตั้งแต่เวลา  ๐๗.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
  ๗.๓  ขึ้นบนอาคารเรียนให้ถอดรองเท้าวางไว้หน้าห้องหรือใต้ถุนบันใดทางขึ้นให้เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 
  ๗.๔  เมื่อใช้ห้องเสร็จเรียบร้อย ให้นักเรียนปิดไฟ ปิดพัดลม ให้เรียบร้อย
  ๗.๕  ให้รักษาความสะอาดทั้งนอกและในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

๑๗๐ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
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  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l ๑๗๑

 ๘.  สถานที่ที่โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนไปใช้ และห้ามนักเรียนเข้ามี ดังนี้
  ๘.๑  สระน้ำ รพช.  ( ติดกับรั้วด้านทิศตะวันตก)  เนื่องจากเป็นสระน้ำที่มีความลึกมาก
  ๘.๒  เขตบ้านพักนักการ ภารโรง  แฟลตครูและบ้านพักครู
  ๘.๓  อาคารซักรีด ( ยกเว้นนักเรียนที่นำเสื้อผ้าไปส่งซัก ) อาคารพัสดุ
  ๘.๔  เขตก่อสร้างทุกประเภท
  ๘.๕ สถานที่อื่นที่ทางโรงเรียนแจ้งให้ทราบภายหลัง

อาคารเฉลิมหล้าจอมราชัน

 อาคารเฉลิมหล้าจอมราชัน  เป็นอาคารหอประชุมมีด้วยกัน ๒  ชั้น คือชั้นล่างและชั้นบน ชั้นบนอาคาร
หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน ใช้ในการจัดประชุมอบรมนักเรียน จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  และนอกจาก 
นั้นยังใช้เป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดประชุมสัมมนาทั้งในและนอกองค์กร ชั้นล่างของอาคารเฉลิมหล้าฯ  เป็นที่รับ 
ประทานอาหารของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และยังใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ของทาง 
โรงเรียนอีกด้วย  ดังนั้นเพื่อให้การใช้อาคารเฉลิมหล้าจอมราชันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ทางโรงเรียนจึงได้กำหนด 
แนวปฏิบัติในการใช้ดังนี้
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แนวปฏิบัติการใช้โรงอาหารภายหลังรับประทานอาหาร หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 ๑.  ทำความสะอาดโต๊ะ  เก้าอี้และพื้นให้เรียบร้อย
 ๒.  จัดเก็บภาชนะอาหาร โต๊ะ เก้าอี้ให้เรียบร้อย
 ๓.  ไม่ขีดเขียน หรือทำความสกปรก โดยทิ้งขยะไว้ภายในบริเวณชั้นใต้ถุนอาคาร
 ๔.  ร่วมรักษาวัสดุอุปกรณ์ของทางโรงเรียน
 ๕.  ไม่วิ่งเล่น หยอกล้อ หรือกระทำการอื่นใดที่จะเกิดอุบัติเหตุได้
 ๖.  ไม่จัดกิจกรรมอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต

แนวปฏิบัติการใช้ชั้นบนอาคารเฉลิมหล้าจอมราชัน ภายหลังการประชุมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 ๑.  จัดเก็บ วัสดุอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ให้เรียบร้อยทุกครั้ง
 ๒.  ไม่ขีดเขียน หรือทำความสกปรก โดยทิ้งขยะไว้ภายในบริเวณหอประชุม
 ๓.  ร่วมรักษาวัสดุอุปกรณ์ของทางโรงเรียน เช่น โต๊ะ  เก้าอี้
 ๔.  ไม่วิ่งเล่น หยอกล้อ หรือกระทำการใดที่จะเกิดอุบัติเหตุได้
 ๕.  ไม่จัดกิจกรรมอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต
 ๖.  ขออนุญาตงานอาคารสถานที่   ก่อนใช้บริเวณหอประชุมเพื่อจัดกิจกรรม
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การใช้ห้องน้ำ/ห้องส้วม
 
 ห้องน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญมาก  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีการจัดบริการห้องน้ำภายในโรงเรียนเป็นจำนวนมาก  
ไม่ว่าตามอาคารเรียน  อาคารประกอบต่าง ๆ   ห้องน้ำที่ทางโรงเรียนปรับปรุงสร้างขึ้นใหม่  มี จำนวน 2 หลัง ห้องน้ำของ 
นักเรียนชายอยู่ทางทิศตะวันตกของอาคารหอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน ชื่อว่า อินทนิล  ส่วนห้องน้ำของนักเรียน 
หญิงอยู่ทางทิศตะวันออกของอาคารหอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน ชื่อว่า  ลีลาวดี  ในการใช้ห้องน้ำห้องส้วม สิ่งที่ควร 
คำนึงถึงมากที่สุดคือเรื่องของความสะอาดและความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการ  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้มีสิ่งอำนวย 
ความสะดวกแก่ผู้ที่ใช้บริการ  เช่น  ถังขยะ  กระดาษชำระ  กระดาษห่อผ้าอนามัย  นอกจากนี้เพื่อความสะอาดและเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยทางโรงเรียนยังมีแนวปฏิบัติสำหรับการใช้ห้องน้ำห้องส้วมดังนี้คือ
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แนวปฏิบัติการใช้ห้องน้ำ/ห้องส้วม
 ๑.  รักษาความสะอาดทุกครั้งหลังใช้ห้องน้ำ/ห้องส้วม
 ๒.  ร่วมรักษาความสะอาดภายในบริเวณห้องน้ำห้องส้วมโดยไม่ทิ้งขยะ  หรือสิ่งอื่นใด
 ๓.  ปิดก๊อกน้ำทุกครั้งก่อนออกจากห้องน้ำ/ห้องส้วม
 ๔.  ไม่ขีดเขียนหรือทำลายสิ่งของภายในบริเวณห้องน้ำ/ห้องส้วม โดยเด็ดขาด
 ๕.  ไม่วิ่งเล่น หยอกล้อ หรือกระทำการอื่นใดที่จะเกิดอุบัติเหตุได้  ภายในบริเวณห้องน้ำ/ห้องส้วม
 ๖.  หลังจากเวลา ๒๑.๐๐ น. ห้ามใช้ห้องน้ำ/ห้องส้วม ในบริเวณโรงเรียน ให้ใช้ห้องน้ำภายในบริเวณหอ 
นอนเท่านั้น

อาคารเรียน

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา  มีอาคารเรียนทั้งหมด ๕  หลัง  เพื่อใช้ในการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น  โดยได้แบ่งเป็นอาคารเรียนถาวร  ๓  หลัง  อาคารเรียน 
ชั่วคราว ๒  หลัง  และมีอาคารปฏิบัติการ  ๑  หลัง  ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัย  และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ในการใช้งาน  จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้อาคารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๑. แนวปฏิบัติในการใช้อาคารเรียน
 ๑.๑  ขึ้นลงอาคารเรียนตามเวลาที่กำหนด
 ๑.๒  ถอดรองเท้าก่อนขึ้นอาคารเรียนทุกครั้งและวางรองเท้าตามจุดที่กำหนด
 ๑.๓  ดูแลความสะอาดของห้องเรียนเป็นประจำทุกวันโดยกำหนดเวรประจำวันให้ดูแล
 ๑.๔  ห้ามนำอุปกรณ์กีฬาไปเล่นบนอาคารเรียน
 ๑.๕  ห้ามเปิดโทรทัศน์เสียงดังจนรบกวนห้องข้างเคียงในเวลาเรียน
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 ๑.๖  ห้ามขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้  ฝาผนัง  และห้ามทำลายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียนจนเกิด
ความชำรุดเสียหายโดยเด็ดขาด
 ๑.๗  คณะกรรมการนักเรียนให้ตรวจดูแลความสะอาดของห้องเรียนและบริเวณหน้าห้องเรียนที่แต่ละห้อง 
รับผิดชอบ พร้อมบันทึกการให้คะแนนเป็นประจำพร้อมรายงานหน้ากิจกรรมเสาธงตอนเช้าและรายงานที่บอร์ด 
ประกาศเรื่องของการทำความสะอาด
 ๑.๘  สำรวจและปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อดำเสร็จสิ้นกิจกรรมต่าง ๆ

๒.  แนวปฏิบัติในการใช้อาคารเรียนชั่วคราว
 ๒.๑   ให้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับอาคารเรียนทุกข้อ
 ๒.๒   รักษาความสะอาดบริเวณรอบ ๆ อาคารเรียน
 ๒.๓   ห้ามเหยียบย่ำ หรือทำลายสวนหย่อมหน้าห้องเรียน
 ๒.๔   ห้ามวิ่งเล่นบริเวณถนนหน้าอาคารเรียน
 ๒.๕   ห้ามเล่นหรือปีนป่ายอาคารต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงอาคาร
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 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  
พะเยา  มีหอสมุดที่ทันสมัยได้จัดบริการแหล่งเรียนรู้ที่ทัน 
สมัยรวดเร็วต่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ใช้ประกอบการ 
เรียน  ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัย  และมีความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยในการใช้งาน  จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ 
ในการใช้ ดังต่อไปนี้

หอสมุด IT ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า

แนวปฏิบัติในการใช้หอสมุด IT ๑๐๐ ปีสมเด็จย่า
 ๑.  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 ๒.  ฝากกระเป๋าหนังสือ แฟ้มเอกสารต่างๆ ไว้ที่จุดรับฝากของก่อนเข้าห้องสมุด IT ทุกครั้ง
 ๓.  สำรวมกิริยามารยาท ไม่ส่งเสียงดังให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น
 ๔.  ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยวทุกชนิดเข้าหอสมุด IT
 ๖.  เมื่อลุกจากโต๊ะแล้วให้เก็บเก้าอี้ไว้ที่เดิมอย่างเป็นระเบียบ

  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l ๑๗๕
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 งานยานพาหนะ
 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา  เป็นโรงเรียนในระบบประจำ  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะ 
ต้องมีรถไว้เพื่อบริการแก่คณะครู  บุคลากร  และนักเรียน  เพื่อความสะดวกในการเดินทาง  เช่นการไปราชการทั้ง
ในและนอกจังหวัด  การพานักเรียนไปโรงพยาบาล  การไปทัศนศึกษาฯ ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่าง 
ๆ ทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีการบริการด้านยานพาหนะขึ้นภายในโรงเรียน
 นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้มีแนวปฏิบัติและระเบียบในการใช้ยานพาหนะขึ้นภายในโรงเรียนเพื่อความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยและเพื่อความปลอดภัย
แนวปฏิบัติและระเบียบในการใช้ยานพาหนะ
 ๑.  หากเดินทางไปร่วมกิจกรรมในชุดราชพิธี  ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย  (ไม่ควรถอดสูท)
 ๒.  ไม่ทิ้งเศษขยะอาหารตามพื้นรถ หรือทิ้งไว้ในชั้นเก็บของต่างๆ
 ๓.  ห้ามขีดเขียนหรือใช้ของมีคมขีดเขียนบนเบาะที่นั่งหรือส่วนต่างๆของรถ
 ๔.  ไม่นำพาบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตขึ้นรถ
 ๕.  อุปกรณ์ทุกอย่างที่อยู่ในรถถือเป็นสมบัติของทางโรงเรียน ห้ามหยิบไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
 ๖.  ไม่ส่งเสียง หรือรบกวนพนักงานขับรถขณะปฏิบัติหน้าที่
 ๗.  ไม่อนุญาตให้นำรถออกนอกเส้นทาง หรือขอร้องให้พนักงานขับรถขับไปในเส้นทางอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต
 ๘.  ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดทุกส่วนของรถ  เช่น  ผ้าม่าน   หรือส่วนอื่นๆให้สะอาดอยู่เสมอ
 ๙.  ห้ามนำหมากฝรั่งมารับประทานบนรถ
 ๑๐.  ขณะขึ้น-ลงรถ  ให้ใช้ระบบคิว ไม่แย่งกันขึ้นลง และใช้ประตูหน้าเท่านั้น
 ๑๑.  ห้ามเปิดประตูหลัง  ซึ่งใช้เฉพาะเหตุฉุกเฉินเท่านั้น
 ๑๒.  ให้เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู-เจ้าหน้าที่  ผู้ควบคุมการเดินทางอย่างเคร่งครัด
 ๑๓.  ปฏิบัติตามระเบียบของการเป็นนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
         เคร่งครัด
 ๑๔. ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการใช้รถ  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและคณะผู้เดินทางโดยเคร่งครัด
 ๑๕. หากนักเรียนกลุ่มใดไม่ปฏิบัติตาม ทำให้เกิดความเสียหายแก่รถและสมบัติของโรงเรียนจะถูกตัดสิทธิ 
       ในการใช้บริการยานพาหนะ ในโอกาสต่อไป
 ๑๖.  หากเป็นโครงการเดินทางเฉพาะกิจ  หรือโครงการที่เป็นงานที่ตนเองได้รับประโยชน์ ให้ออกค่าใช้จ่าย 
       ทุกอย่างในการเดินทางเอง
 ๑๗.  ให้มาขึ้นรถตรงตามเวลาที่นัดหมาย

๑๗๖ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
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งานบริการบิวตี้ซาลอน สว.พย.

แนวปฏิบัติในการเข้ารับบริการบิวตี้ซาลอน  สว พย.
 โรงเรียนได้เปิดบริการตัดผมให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเพื่อให้เกิดความสะดวกให้กับนักเรียน
บุคลากรของโรงเรียน และเพื่อให้นักเรียนตัดผมได้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนโดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 ๑.  เปิดบริการตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น
 ๒.  การใช้บริการต้องรักษามารยาท   ความสะอาด ไม่ส่งเสียงดัง  ไม่นำอาหารมารับประทานในห้องตัดผม 
และเข้ารับบริการตามลำดับคิว
 ๓.  ห้ามมิให้นักเรียนและบุคลากรเข้าไปตัดผมด้วยตนเอง  หรือห้ามใช้สิ่งของ  อุปกรณ์ภายในห้องตัดผม
ก่อนได้รับอนุญาต
 ๔.  สำหรับนักเรียนต้องตัดผมให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน และต้องตัดผมให้เรียบร้อยก่อนวันกลับ
บ้านทุกครั้ง
 ๕.  นักเรียนควรใช้บริการตัดผมในช่วงเวลาที่ว่างจากการเรียน
 ๖.  ค่าบริการตัดผมของนักเรียน   คนละ ๓๐ บาทต่อครั้ง  โดยหักค่าบริการจากบัญชีเงินฝากธนาคาร 
โรงเรียน  และห้ามนักเรียนจ่ายเงินสด
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งานธนาคารโรงเรียน
 ศูนย์การเรียนบริการออมทรัพย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา เพื่อให้นักเรียน 
ได้ฝึกประสบการณ์จริงจากการใช้บริการธนาคาร  ฝึกการประหยัด  การอดออม มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย ์
และการรู้จักประมาณตน   ทางโรงเรียนจึงจัดทำโครงการศูนย์การเรียนบริการออมทรัพย์ด้วยธนาคารโรงเรียนขึ้น 
เพื่อให้บริการนักเรียน  โดยมีครูและเจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นผู้ดำเนินการ
แนวปฏิบัติการใช้บริการธนาคารโรงเรียน
 ๑.  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนต้องมีสมุดคู่ฝากธนาคารโรงเรียน  เพราะทางโรงเรียนจะโอนเงินให้กับ 
นักเรียนทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ  ๒๕๐  บาท  เป็นจำนวนเงินรวม  ๕,๐๐๐  บท  ต่อ  ๑  ภาคเรียน เพื่อใช้จ่ายในการ 
ซื้อสินค้าต่างๆ  จากทางร้านที่ได้รับอนุญาตให้มาจัดบริการจำหน่ายในโรงเรียนโดยใช้ระบบสแกนนิ้วมือควบคุมด้วย 
ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งยอดเงินที่เหลือในแต่ละสัปดาห์จะอยู่ในสมุดคู่ฝากธนาคารของนักเรียนแต่ละคน
 ๒.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   และมัธยมศึกษาปีที่ ๔  เปิดสมุดคู่ฝากใหม่เล่มแรกทางโรงเรียนจัดทำ 
สมุดคู่ฝากธนาคารบริการให้โดยไม่คิดค่าสมุดคู่ฝาก
 ๓.  สมุดคู่ฝาก       ผู้ฝากต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัยหากสมุดคู่ฝากธนาคารชำรุดหรือสูญหายต้องรีบแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนทราบทันทีและเปิดบัญใหม่โดยเสียค่าสมุดคู่ฝากใหม่เล่มละ  ๕๐  บาท  ซึ่งจะให้บริการ 
เปิดบัญชีทุกวันเสาร์ของสัปดาห์
 ๔.  การรับฝาก – ถอนเงิน
  วันจันทร์ – วันศุกร์   เวลา  ๑๒.๐๐ น - ๑๘.๐๐ น. ณ สำนักงานธนาคารโรงเรียน
  วันเสาร์ –อาทิตย์   เวลา ๑๒.๐๐ น - ๑๗.๐๐ น.   ณ สำนักงานธนาคารโรงเรียน
 ๕.  สมาชิกจะฝาก – ถอนเงิน ได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารโรงเรียนและโปรดนำบัตรประจำตัวนักเรียน  
และสมุดคู่ฝากมาด้วยทุกครั้ง
 ๖.  การถอนเงินจะต้องมาติดต่อด้วยตนเองทุกครั้ง

งานโภชนาการ

ระเบียบการรับประทานอาหาร
 ๑.  นักเรียนต้องชำระเงินค่าสวัสดิการอาหาร ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙
 ๒.  นักเรียนจะได้รับการบริการอาหารจำนวน  ๓  มื้อ  และอาหารว่างตามที่โรงเรียนจัดให้ตามความเหมาะสม
และโอกาส
 ๓.  เวลาในการรับประทานอาหาร มื้อเช้า  ๐๗.๐๐   -   ๐๗.๔๕ น.
     มื้อกลางวัน ๑๒.๐๐   -   ๑๒.๕๐ น.
     มื้อเย็น  ๑๘.๐๐   -   ๑๘.๔๕ น.
 ๔.  สถานที่ในการรับประทานอาหารนักเรียนทุกระดับชั้น รับประทานอาหารโรงอาหาร
  ๕.  นักเรียนต้องรับประทานอาหารตรงเวลา  ในสถานที่ที่ทางโรงเรียนจัดให้เท่านั้น  ห้ามนำอาหารและ  
อุปกรณ์อาหาร  ไปรับประทานบริเวณอื่น  หากนักเรียนฝ่าฝืน จะถือว่านักเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการ 
อยู่โรงเรียนประจำ อาจมีผลต่อคะแนนรายวิชาทักษะผู้นำ
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 ๖.  นักเรียนมารับประทานอาหารตามที่ทางโรงเรียนจัดบริการให้เท่านั้น  เว้นแต่ผู้ปกครองมาติดต่อขอ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางโรงเรียนให้นักเรียนออกไปรับประทานอาหารข้างนอก
 ๗.  นักเรียนที่มีอาการแพ้อาหารบางอย่าง  เช่น  อาหารทะเล  ไก่ ไข่ เป็นต้น ให้นักเรียนแจ้งได้ที่งาน
โภชนาการเพื่อจะได้จัดหาอาหารอื่นให้นักเรียนรับประทาน
 ๘.  กรณีนักเรียนเจ็บป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่พยาบาล  เพื่อนำข้อมูลมาจัดอาหารพิเศษสำหรับผู้ป่วยตาม 
อาการของโรค และให้นักเรียนนำใบแจ้งการรับอาหารจากงานพยาบาล  นำมารับอาหารได้ที่งานโภชนาการอาคาร 
น้ำพระทัย
 ๙.  รายการอาหารที่งานโภชนาการจัดบริการนักเรียนนั้นได้คำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหาร 
ที่นักเรียนจะได้รับครบทั้ง 5 หมู่   ซึ่งนักเรียนควรฝึกให้มีนิสัยในการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง เช่น              นักเรียนไม่ควร 
เลือกรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์เพียงอย่างเดียว  ควรรับประทานอาหารประเภทผักและผลไม้ด้วยเพื่อ 
ประโยชน์แก่สุขภาพของนักเรียน
 ๑๐.  นักเรียนทุกคนควรรักษามารยาทในการรับประทานอาหาร   เช่น การเข้าแถวรับบริการเติมอาหาร 
ให้เป็นระเบียบ  การรักษามารยาทในการรับประทานอาหาร  ไม่พูดคุย ส่งเสียงดังขณะรับประทานอาหาร การรักษา 
ความสะอาดบนโต๊ะอาหาร การใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น
 ๑๑.  ก่อนรับประทานอาหาร  นักเรียนที่มีหน้าที่เวรจัดอาหาร   ต้องจัดอุปกรณ์การรับประทานอาหารและ 
จัดวางให้เรียบร้อย  นักเรียนสามารถนำช้อนส้อม ไปลวกในน้ำร้อนตามจุด ที่ทางโภชนาการจัดให้เพื่อสุขภาพ 
อนามัยที่ดีของนักเรียน
 ๑๒. เมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว  ให้ตัวแทนนักเรียนที่เป็นเวรนำภาชนะไปส่งแผนกทำความ 
สะอาด ตามจุดที่ทางโรงเรียนจัดให้
 ๑๓. หากไม่มีกิจธุระจำเป็น  ห้ามนักเรียนเข้า – ออก  ในบริเวณประกอบอาหาร ( อาคารน้ำพระทัย)   
เพื่อความสะดวกในการรับประทานอาหาร  และความปลอดภัยของนักเรียนเอง

แนวปฏิบัติในการยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์งานโภชนาการ
 ๑.  นักเรียนที่ต้องการยืมวัสดุงานโภชนาการจะต้องได้รับอนุญาตจากครูงานโภชนาการก่อนทุกครั้ง
 ๒.  นักเรียนจะต้องลงบันทึกการยืม –คืน วัสดุอุปกรณ์  งานโภชนาการและให้ครูหัวหน้างานโภชนาการ 
หรือครูที่รับผิดชอบตรวจสอบการยืม-คืน  วัสดุอุปกรณ์ทุกครั้ง
 ๓.  นักเรียนต้องช่วยกันรักษาวัสดุ-อุปกรณ์ที่ยืมไปใช้ในการปฏิบัติงานให้คงสภาพเดิม    หากวัสดุอุปกรณ์
เกิดการชำรุดเสียหายนักเรียนต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย
 ๔.  นักเรียนต้องทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนำมาคืนงานโภชนาการทุกครั้ง
 ๕.  นักเรียนต้องส่งคืนวัสดุอุปกรณ์ทันทีที่ใช้งานเสร็จ
 ๖.  นักเรียนที่นำวัสดุอุปกรณ์ของงานโภชนาการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่ามีความผิดตามระเบียบของ 
โรงเรียน

  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l ๑๗๙



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา  เป็นโรงเรียนในระบบประจำ  ดังนั้นงานส่งเสริม 
สุขภาพและอนามัยโรงเรียนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของคณะครูบุคลากรและ 
นักเรียนทุกคนในโรงเรียน  เพื่อให้การบริการรักษาพยาบาลตลอดจนการดูแลเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว  และให้ 
ทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียนจึงกำหนดแนวการดำเนินงาน และแนว 
ปฏิบัติในการใช้ห้องพยาบาลของโรงเรียนดังนี้

แนวการดำเนินงาน
 ๑.  ให้การบริการรักษาเบื้องต้นแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรทุกคน
 ๒.  ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในเวลา ๐๗.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. กรณีเจ็บป่วยที่ต้องรับการรักษาพยาบาล 
ตอ่เนือ่งใหบ้รกิารเวลา ๑๗.๐๐  -  ๒๐.๐๐ น. หรอืจนกวา่อาการเจบ็ปว่ยดขีึน้อยา่งตอ่เนือ่ง  ( ยกเวน้กรณเีจบ็ปว่ยฉกุเฉนิ 
ให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง )
 ๓.  ผู้มารับบริการต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการใช้ห้องพยาบาลอย่างเคร่งครัด
 ๔. ผู้มารับบริการต้องปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำเรื่องการใช้ยาและการปฏิบัติตัวในขณะเจ็บป่วยและ
รับยาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

แนวปฏิบัติในการใช้ห้องพยาบาล
 ๑.  วางรองเท้าให้เป็นระเบียบก่อนเข้ามารับบริการที่ห้องพยาบาล
 ๒.  เมื่อมีอาการเจ็บป่วยต้องแจ้งให้ครูพยาบาลหรือครูที่ปรึกษาทราบ  ห้ามโทรศัพท์แจ้งผู้ปกครองก่อนได้
รับอนุญาตเพราะงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยจะเป็นผู้ดำเนินการเอง
 ๓.  แจ้งรายละเอียดการเจ็บป่วยในแบบบันทึกการรักษาพยาบาล  ก่อนรับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นทุก
ครั้ง ( เพื่อนำมาบันทึกการเจ็บป่วยในแบบบันทึกการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย )
 ๔.  ผู้มาใช้บริการไม่ควรหยิบเวชภัณฑ์ยารับประทานเอง   หรือหยิบอุปกรณ์การพยาบาลอื่นๆ ออกจาก 
ห้องพยาบาลก่อนได้รับอนุญาต
 ๕.  กรุณางดใช้เสียง  และห้ามพูดคุยเสียงดังในห้องพยาบาลโดยไม่จำเป็นเพราะเป็นการรบกวนผู้ป่วย
 ๖.  ในกรณีนอกเหนือความสามารถและขอบเขตของครูพยาบาลหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมีความจำเป็น
ต้องรับการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง  งานพยาบาลจะต้องส่งรักษาต่อไปยังสถานพยาบาลตามความเหมาะสม
 ๗.  ในกรณีนักเรียนเจ็บป่วยที่นำส่งสถานพยาบาลและแพทย์ลงความเห็นว่าต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยา 
บาล หรือต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหรือการพยาบาลใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารหรือผู้ปกครองก่อนเสมอ  
และมอบหมายให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองต่อไป
 ๘.  ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในห้องพยาบาลโรงเรียนจะต้องรับอนุญาตจากครูพยาบาลก่อนเสมอและต้องนำใบ 
อนุญาตเข้าพักห้องพยาบาลให้ครูผู้สอนประจำวิชาในคาบนั้นๆ ลงชื่อรับทราบ
 ๙.  ผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวในห้องพยาบาล   จะอนุญาตให้ออกจากห้องพยาบาล  ก็ต่อเมื่ออาการป่วยดีขึ้น 
และต้องได้รับอนุญาตจากครูพยาบาลเท่านั้น
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 ๑๐.  ผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัว  หากครูพยาบาลอนุญาตให้ออกจากห้องพยาบาลแล้ว  ให้ดูความเรียบร้อ
ยของห้องที่นอนก่อนออกจากห้องผู้ป่วย
 ๑๑.  อนุญาตเฉพาะผู้ป่วยเข้าห้องพยาบาลเท่านั้น ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได ้
อนุญาตให้เพื่อนมาส่งได้ไม่เกิน ๒ คน
 ๑๒.  การเข้าเยี่ยมผู้ป่วย ต้องได้รับอนุญาตจากครูพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาลก่อนทุกครั้ง
และเยี่ยมได้ครั้งละไม่เกิน ๒ คน
 ๑๓.  กรณีนักเรียนที่เจ็บป่วย และมีความประสงค์ให้ผู้ปกครองมารับเพื่อพบแพทย์หรือแพทย์ประจำหรือ
ไปตามนัดแพทย์ จะต้องได้รับอนุญาตจากงานพยาบาลก่อน (รับใบอนุญาตเพื่อแจ้งต่อฝ่ายพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม )
 ๑๔. นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของการใช้ห้องพยาบาล   เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดย 
ส่วนรวม  หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อปฏิบัติดังกล่าว ครูพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาลจะลงบนทึกประจำวัน 
มอบฝ่ายพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อติดตามความประพฤติต่อไป

ข้อตกลงในการนำนักเรียนเข้ารับการรักษาพยาบาล

๑. การบริการพยาบาลโดยแพทย์ผู้ชำนาญการจากโรงพยาบาล
 ทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้ทำโครงการการรักษาพยาบาลร่วมกับโรง 
พยาบาล พะเยา  ได้ส่งแพทย์ผู้ชำนาญการในการตรวจรักษาโรค  มาทำการรักษาพยาบาลนักเรียนทุกวันอังคาร  
ตั้งแต่เวลา   ๐๘.๐๐  น. -  ๑๒.๐๐  น โดยนักเรียนที่จะมารักษาพยาบาลต้องปฏิบัติ  ดังนี้
 ๑.  แจ้งรายละเอียดการเจ็บป่วยในแบบบันทึกการรักษาพยาบาล  ก่อนเข้ารับการรักษาพยาบาล  ( เพื่อนำ 
มาบันทึกการเจ็บป่วยและสถิติการใช้บริการของผู้ป่วย)
 ๒.  ให้เจ้าหน้าที่พยาบาลค้นหาเลขบัตรประจำตัวโรงพยาบาล (HN) และสิทธิบัตรของนักเรียนเพื่อบันทึก
ลงในใบบันทึกผู้รับบริการของทางโรงพยาบาล
 ๓. เจ้าหน้าที่พยาบาลสอบประวัติการป่วย และบันทึกข้อมูลเบื้องต้น  เช่น  การวัดความดันโลหิต   
อัตราการเต้นของหัวใจ  วัดไข้ (ถ้ามี)  ชั่งน้ำหนัก เป็นต้น
 ๔. นักเรียนเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์จากโรงพยาบาลพะเยามาแล้วมารับยาในวันถัดไปเวลา
ประมาณ  ๑๖.๐๐ น.
 ๕.  กรณีสิทธิบัตรของนักเรียนที่เป็นบัตรทอง  บัตรสุขภาพนักเรียน  และบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่
ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนนักเรียนที่มีสิทธิบัตรเบิกได้จากผู้ปกครองจะต้องได้เสียค่ารักษาพยาบาลและค่าเวช
ภัณฑ์ยา (กรณีที่นักเรียนบางคนยังไม่ได้รับสิทธิเบิกตรงค่ารักษาพยาบาล  ซึ่งโรงเรียนจะสำรองจ่ายให้ก่อนจากนั้น
ขอให้ผู้ปกครองชำระคืนทางโรงเรียนต่อไป )
๒.  ค่ารักษาพยาบาล
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะยา เป็นโรงเรียนประจำ งานส่งเสริมสุขภาพและ  
อนามัยโรงเรียนจึงต้องมีความพร้อมในการดูแลรักษาด้านสุขภาพอยู่เสมอ  กรณีนอกเหนือความสามารถและขอบ 
เขตความรับผิดชอบของครูพยาบาล   ครูพยาบาลจะนำส่งสถานพยาบาลต่อไปตามความเหมาะสม
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 ในการชำระค่ารักษาพยาบาลของนักเรียนทางโรงเรียนจะสำรองจ่ายให้ก่อนจากนั้นจะขอความ 
อนุเคราะห์ผู้ปกครองนักเรียนชำระคืนให้กับทางโรงเรียนต่อไป

 ในกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง มีความจำเป็นต้องรับการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางงานพยาบาลจะส่งรักษา 
ต่อยังโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันอุบติเหตุหมู่นักเรียน  โรงพยาบาลพะเยาราม  โรงพยาบาลพะเยากับบริษัท
ประกันภัย (บริษัท  สยามซิตี้ประกันภัย  จำกัด)  วงเงินประกันชีวิตจากอุบัติเหตุ ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) กรณีมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินวงเงินที่กำหนด 
ทางโรงเรียนขออนุเคราะห์ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อไป
 กรณีนำนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาล จะต้องใช้ใบส่งตัวพร้อมด้วยบัตรประจำตัวนักเรียนและ 
บัตรประกันอุบัติเหตุ   กรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุช่วงกลับบ้าน  สามารถยื่นบัตรประจำตัวนักเรียน 
และบัตรประกันอุบัติเหตุของบริษัทประกันได้โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวจากโรงเรียน
 ในกรณีที่ผู้ปกครองสำรองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุไปก่อนเพราะด้วยเหตุผลอื่นๆ ให้นำ 
ใบเสร็จรับเงินพร้อมด้วยใบรับรองแพทย์ฉบับจริงมายื่นขอเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ได้งานพยาบาลโรงเรียน   
เพื่องานพยาบาลจะดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปยังบริษัทประกันต่อไป

๓.  เงินค่าบำรุงสุขภาพ
 ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการ ดังต่อไปนี้
  ๑.๑  เวชภัณฑ์ยาปฐมพยาบาลเบื้องต้นและอุปกรณ์งานพยาบาลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำห้อง 
พยาบาลโรงเรียน
  ๑.๒  ค่าใช้จ่ายในการนำส่งนักเรียน  เพื่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล
  ๑.๓  เงินสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลนักเรียนในสถานพยาบาล
 *  เงินค่าบำรุงสุขภาพ  ไม่ใช่เงินที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลนักเรียนในกรณีนำส่งสถานพยาบาล*

๔. การแจ้งอาการป่วยของนักเรียนต่อผู้ปกครอง
 ทางโรงเรียนได้มีข้อกำหนดและตกลงกับนักเรียนทุกคน ในเรื่องการแจ้งอาการป่วยให้กับผู้ปกครองทราบ 
ดังนี้
   ๔.๑  ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนที่ป่วย หรือ เพื่อน พี่ น้อง  แจ้งอาการป่วยให้ผู้ปกครอง
ทราบก่อน ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือครูประจำชั้น
  ๔.๒ ทางโรงเรียนจะเป็นผู้แจ้งอาการป่วยของนักเรียนต่อผู้ปกครอง   โดยงานพยาบาลจะดำเนิน
การแจ้งตามลำดับขั้นตอน  คือแจ้งอาการป่วยของนักเรียนต่อผู้บริหารทราบก่อน  หากผู้บริหารอนุญาตให้โทรศัพท ์
บอกผู้ปกครองได้  งานสุขภาพและอนามัยโรงเรียนจะดำเนินการติดต่อผู้ปกครองต่อไป
  ๔.๓ การแจ้งอาการป่วยของนักเรียนต่อผู้ปกครอง  จะปฏิบัติในกรณีที่นำนักเรียนส่งสถานพยาบาล 
และแพทย์ลงความเห็นว่าจะต้องนอนพักรักษาตัว  เพื่อการพยาบาลใดๆ หรือต้องได้รับการผ่าตัดหรืออาการป่วยที่
เห็นสมควรต้องแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารก่อนทุกครั้ง
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  ๔.๔  กรณีที่นักเรียนโทรศัพท์แจ้งอาการป่วยต่อผู้ปกครองเพื่อให้มารับพบแพทย์    ขออนุเคราะห์ 
ผู้ปกครองได้สอบถามอาการเจ็บป่วยของนักเรียนอย่างละเอียดหรือสอบถามโดยตรงที่งานส่งเสริมสุขภาพและ 
อนามัย  ก่อนที่จะมารับนักเรียน

๕. สถานบริการทางสาธารณสุข
 ๕.๑    งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียนจะนำส่งสถานีอนามัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานีอนามัย  
ป่าฝาง  ต.ห้วยแก้ว  อ.ภูกามยาว  จ.พะเยา  ในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินนอกเหนือความสามารถและขอบเขตความรับผิด 
ชอบของครูพยาบาลหรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินและไม่สามารถนำส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงที หรือการปฐมพยาบาล 
เบื้องต้นใด ๆ ที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานีอนามัย
 ๕.๒  โรงพยาบาล ทางโรงเรียนจะนำส่งนักเรียนส่งโรงพยาบาลในกรณี ดังต่อไปนี้
  -  อาการเจ็บป่วยนอกเหนือความสามารถและขอบเขตความรับผิดชอบ
  -  ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแล้วอาการไม่ทุเลา   หรือไม่หายขาด
  -  พิจารณาแล้วเห็นว่าควรได้รับการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง
  -  กรณีเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุร้ายแรงต้องได้รับการรักษาอย่างปัจจุบันทันด่วน
  -  แพทย์นัดตรวจต่อเนื่อง
  -  พบแพทย์ด้วยเหตุผลและความจำเป็นอื่นๆ
 โดยนำส่งโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียน  คือ โรงพยาบาลในส่วนราชการ  และโรงพยาบาล 
เอกชน คลินิกตามความเห็นชอบจากผู้ปกครอง
  -  โรงพยาบาลพะเยา
  -  โรงพยาบาลค่าขุนเจืองธรรมิกราช
  -  ศูนย์ทันตกรรมสาธารณสุขจังหวัด
  -  โรงพยาบาลพะเยาราม
  -  คลินิกอื่นๆ
  -  กรณีผู้ปกครองมีความประสงค์ให้นักเรียนนำส่งสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งใช้เวลาในการรอตรวจ 
หรือนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล  ทางโรงเรียนขออนุเคราะห์ให้ผู้ปกครองมาดูแลนักเรียนรอรับการตรวจเนื่อง 
จากคณะครูมีเหตุผลและความจำเป็นต้องปฏิบัติงานดูแลนักเรียนที่โรงเรียน
  -  นักเรียนที่มีบัตรประกันชีวิต/บัตรสุขภาพ/บัตรใช้สิทธิรักษาพยาบาลอื่นๆให้นักเรียนเก็บบัตร 
ดังกล่าวไว้กับตนเองด้วย
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แผนผังแสดงขั้นตอนการเข้ารับการรักษาของนักเรียน  ในกรณีป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา

นักเรียนป่วยหรือ
ได้รับอุบัติเหตุ

อาการรุนแรง
อาการป่วยไม่ทุเลา

นำส่งสถานบริการ
ทางสาธารณสุข

อาการป่วยไม่รุนแรง
สถานีอนามัย

ขออนุญาตจากผู้บริหาร

แจ้งผู้บริหาร

ทราบการวินิจฉัย
อาการ/การรักษา

หายเป็นปกติ

รับการรักษา
ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล

ติดตามดูแลอาการป่วย/พานักเรียนไปพบแพทย์ตามนัด
ดูแลเรื่องการรับประทานอาหาร การทานยา

แจ้งผู้บริหาร
แจ้งผู้ปกครอง

(กรณีรักษาด้วยการผ่าตัด)

อาการป่วยรุนแรง/อุบัติเหตุ
โรงพยาบาลพะเยา/

พะเยาราม

อาการไม่รุนแรง
ให้ทานยาและนอนพัก

ในเรือนพยาบาล
เพื่อสังเกตอาการ
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งานซักรีด

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา  เป็นโรงเรียนในระบบประจำ  มีความจำเป็น 
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดบริการในด้านของการจัดสวัสดิการในการซักรีด  เสื้อผ้าให้แก่นักเรียนทุกคน และคณะ 
ครูบุคลากร ซึ่งงานซักรีดได้มีแนวปฏิบัติในการให้บริการดังนี้คือ
 ๑.  ผู้รับบริการคือนักเรียน  ครู และบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
 ๒.  ผู้รับบริการจะต้องเสียค่าบริการซักรีดตามที่ทางโรงเรียนได้กำหนดไว้
 ๓.  นักเรียนจัดเวรปฏิบัติหน้าที่ในการนำส่งเสื้อผ้าของนักเรียนให้โรงซักรีด โดยช่วงเช้าให้ส่งในเวลา
๐๖.๓๐ น.  และในช่วงเย็นรับจากแม่บ้านซักรีดในเวลา  ๑๖.๔๐ น. 
 ๔.  ให้นักเรียนจัดเวรปฏิบัติหน้าที่ในการนำเสื้อผ้าที่แม่บ้านนำส่งให้แก่กลุ่มเพื่อนที่ส่งซักด้วยกัน
 ๕.  การส่งให้งานซักรีดให้ส่งชุดที่เป็นของทางโรงเรียน  โดยกำหนดส่งวันละไม่เกิน ๔  ชิ้น
 ๖.   ให้สำรวจตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนของเสื้อผ้าว่ามีของมีค่าหรือสิ่งของอยู่ในกระเป๋าเสื้อ – กางเกง  
กระโปรง  ก่อนนำเสื้อผ้าส่งซักทุกครั้ง
 ๗.  สิ่งของที่มีค่าหรือสิ่งของต่าง ๆ ที่ติดไปกับเสื้อผ้าทางแม่บ้านซักรีดจะเก็บไว้และรวบรวมให้แก่หัวหน้า
งานซักรีดเพื่อนำส่งแก่ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมต่อไป
 ๘.  เสื้อผ้าที่ส่งซัก ถ้าไม่เป็นเสื้อผ้าของทางโรงเรียนกำหนด  ทางโรงเรียนจะยึดและจะนำส่งบริจาคยังหน่วย 
งาน  มูลนิธิ  หรือแก่ผู้ยากไร้ ต่อไป

งานสวัสดิการร้านค้าในโรงเรียน

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา  เป็นโรงเรียนในระบบประจำ  มีความจำเป็นอย่าง 
ยิ่งที่จะต้องมีการเปิดบริการในด้านอำนวยความสะดวกสบายแก่คณะครูบุคลากร และนักเรียนในการบริโภค ซื้อสิ่ง
ของที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น  ผงซักฟอก สบู่  ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ฯ  ตลอดจนขนม ต่าง ๆ 
ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดมีบริการร้านค้าไว้สำหรับโรงเรียนจำนวน ๒ แห่งด้วยกันคือ
 ๑. สว. พย.  Happy Bakery & Milk
 โรงเรียนจัดบริการ  สว.พย.  Happy Bakery & Milk ไว้ใต้ถุนอาคารร่มเกล้า   โดยบริการสินค้าประเภทต่างๆ 
ให้แก่บุคลากร นักเรียนทุกคนโดยเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น. การจำหน่ายสินค้าโดยใช้
ระบบสแกนนิ้วมือ ควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์
 ๒. สว. พย.  Minimart   สว.พย   มินิมาร์ท เป็นร้านค้าที่โรงเรียนอนุญาตให้บุคลภายนอกมาจัดบริการ
จำหน่ายสินค้าในโรงเรียนโดยตั้งอยู่บริเวณหน้าหอนอนรักษ์ศักดิ์ศรี   โดยเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา   ๐๘.๐๐ - 
๒๑.๐๐ น.  การจำหน่ายสินค้าโดยใช้ระบบสแกนนิ้วมือ  ควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์
 โดยนักเรียนจะมียอดเงินที่สามารถซื้อสินค้าจำนวน ๕,๐๐๐  บาท ที่เก็บไว้กับธนาคารโรงเรียนต่อภาค 
เรียนจากค่าใช้จ่ายส่วนตัว โดยโปรแกรมจะกำหนดจำนวนที่นักเรียนสามารถซื้อสินค้าได้สัปดาห์ละ  ๒๕๐   บาท การ 
ใช้เงินแบ่งออกเป็น  ๒  กรณี ดังนี้
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 กรณีที่   ๑  หากนักเรียนใช้ยอดครบ  ๒๕๐ ในสัปดาห์  นักเรียนจะไม่สามารถซื้อสินค้าได้ในสัปดาห์นั้นๆ
 กรณีที่  ๒  ยอดเงินที่เหลือโปรแกรมจะทำการรวมยอดเงินคงเหลือ  และทางร้านค้าสวัสดิการจะคิดเงิน 
ส่วนที่เหลือในสมุดคู่ฝากธนาคารโรงเรียน

นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีแนวปฏิบัติในการใช้บริการร้านค้าสวัสดิการ  ดังนี้ คือ
 ๑. การซื้อสินค้าในร้านค้าสวัสดิการ   ใช้ระบบสแกนนิ้วมือ ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องมาลงฐานข้อมูลและถ่าย
รูปที่ครูประจำชั้น เพื่อนำไปบันทึกในการซื้อสินค้า
 ๒.  ในการใช้บริการซื้อสินค้าทุกครั้งต้องเข้าแถวเพื่อสแกนนิ้วมือที่เจ้าหน้าที่ขาย
 ๓.  ไม่ควรรับประทานขนม/อาหารภายในร้านค้าสวัสดิการ
 ๔.  ไม่ควรส่งเสียงดังขณะซื้อสินค้า
 ๕. ห้ามทำลาย  รื้อ ค้นสินค้าให้ได้รับความเสียหาย
 ๖.  ห้ามขโมยสินค้า   หากฝ่าฝืนจะปรับเป็นจำนวน ๑๐ เท่า ของราคาสินค้า
 ๗.  ให้นักเรียนใช้บริการซื้อสินค้าเฉพาะเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด เข้า-ออกประตูที่กำหนดเท่านั้นเพื่อคว
ามเป็นระเบียบ
 ๘.  ตรวจสอบการเงินที่คงเหลือในธนาคารเป็นประจำห้ามเกินสัปดาห์ละ ๒๕๐ บาท
 ๙.  การดำเนินการจัดซื้อจากร้านค้าสวัสดิการ   จะหักยอดยอดเงินประจำสัปดาห์จากธนาคารโรงเรียนทุก
ๆ สัปดาห์

งานโสตทัศน์ศึกษาและประชาสัมพันธ์
 
 โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์ พะเยา  ไดจ้ดัใหม้กีารบรกิารดา้นโสต ฯ และประชาสมัพนัธ์ 
ขึ้นภายในโรงเรียน เพื่อความสะดวกในการติดต่อของผู้ที่มาติดต่อกับบุคคลภายในโรงเรียนตลอดจนถึงผู้ปกครอง 
นกัเรยีน  โดยทางโรงเรยีนไดจ้ดัใหม้กีารประชาสมัพนัธข์ึน้และไดม้แีนวปฏบิตัใินการขอรบัการบรกิารประชาสมัพนัธ์ 
ดังนี้คือ
๑.  ช่วงเวลาที่สามารถประกาศเพื่อการประชาสัมพันธ์
 ๑.๑  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๗.๐๐ น - ๘.๓๐ น.
    เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.
    เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น.
    เวลา ๒๐.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.
 ๑.๒  วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งเวลา   ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป
๒.  ผู้ให้บริการประกาศเพื่อการประชาสัมพันธ์
 ๒.๑  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 ๒.๒  เจ้าหน้าที่โสตทัศน์ศึกษา
 ๒.๓  ครูเวรประจำวัน
 ๒.๔  นักเรียนที่เป็นเวรประจำวันห้องประชาสัมพันธ์
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๓.  สถานที่บริการประกาศประกาศเพื่อการประชาสัมพันธ์ ห้องประชาสัมพันธ์ (studio)
๔.  ข้อปฏิบัติในการขอรับบริการประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์
 ๔.๑  ขอรับบริการช่วงเวลาที่กำหนดตามข้อ ๑.๑   และ ๑.๒
 ๔.๒  ผู้ขอรับบริการจะต้องใช้ภาษาและแต่งกายสุภาพ
 ๔.๓  ช่วงเวลาที่ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมหรือมีการเรียนการสอนให้งดการประกาศ
 ๔.๔  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
๕. ขั้นตอนในการประกาศ
 ๕.๑  กดสัญญาณเสียงก่อนการประกาศ ๑ ครั้ง
 ๕.๒  ข้อความที่จะประกาศ
 ข้อความเริ่มต้น  “โปรดทราบ.......................”
 ตามด้วยข้อความที่ต้องการประชาสัมพันธ์...............โดยประกาศซ้ำ ๒ รอบ
 เมื่อสิ้นสุดข้อความที่ประชาสัมพันธ์ในรอบที่ ๒ ให้ตามด้วย...ขอบคุณค่ะ/ครับ
 ๕.๓  กดสัญญาณเสียงสิ้นสุดการประกาศ ๑ ครั้ง
 ๕.๔  ข้อความที่จะประชาสัมพันธ์จะต้องสุภาพชัดเจนและถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาในการขับเคลื่อน 
โรงเรียนให้สู่มาตรฐานสากลนั้น  ชมรมผู้ปกครองตลอดจนผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ( Stake  Holder  )   ทุกท่านมี
ความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้โรงเรียนขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วและก้าวสู่มาตรฐานสากล  ทางโรงเรียนเล็งเห็นว่า 
มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาช่วยกันขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดตั้งชมรมผู้ปกครอง  
และครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ขึ้น

ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา

ข้อบังคับ
หมวด  ๑   ข้อมูลทั่วไป
 ข้อ ๑  ชมรมนี้ชื่อว่า  “ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา”
 ข้อ ๒  สถานที่ตั้งสำนักงานชมรม ตั้งอยู่ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
 ข้อ ๓  เครื่องหมายชมรม เป็นตราโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
“ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา”
หมวด  ๒   วัตถุประสงค์
 ข้อ ๔   วัตถุประสงค์ของชมรม
  ๔.๑  ส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
  ๔.๒  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและครูเพื่อประโยชน์ของเยาวชนของโรงเรียน
  ๔.๓  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครองและคร ู
ในเรื่องการสั่งสอนอบรมเยาวชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  ๔.๔  ชมรมไม่มีวัตถุประสงค์ในเรื่องการเมือง
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หมวด  ๓  สมาชิก
 ข้อ ๕  สมาชิกมี  ๒ ประเภท  คือ
         ๕.๑  สมาชิกสามัญ   ได้แก่  สมาชิกที่ขึ้นทะเบียนชมรม   โยชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงชมรม
เรียบร้อยแล้ว และมีคุณสมบัติ ดังนี้
   ๕.๑.๑  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
   ๕.๑.๒  เป็นบิดามารดา นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 
หรือเคยเป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน หรือเป็นนักเรียนเก่าเป็นผู้มีความประพฤติไม่เสื่อมเสีย
   ๕.๑.๓  เป็นครู หรือเคยเป็นครูโรงเรียน
  ๕.๒  สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่  ผู้ทรงเกียรติ หรือผู้มีอุปการะคุณของชมรม ซึ่งคณะกรรมการ 
บริหารชมรม  ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์และไม่เสียค่าบำรุงชมรม
 ข้อ ๖    ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรม  ต้องแสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบของชมรมยื่นต่อ 
เลขานุการชมรม เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาแล้วให้เลขานุการชมรมแจ้งผู้สมัครทราบ  พร้อมให้นายทะเบียน 
ลงทะเบียนให้สมาชิกชมรมชำระค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงชมรม  ตามที่กำหนดจึงถือเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์
 ข้อ ๗  การพ้นสมาชิกภาพ
  ๗.๑ ตาย
  ๗.๒  ลาออกโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริหารชมรม
  ๗.๓  คณะกรรมการมีมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนชมรม ฯ เมื่อสมาชิกนั้น
   ๗.๓.๑  ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาของศาล
   ๗.๓.๒  ถูกศาลสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ  หรือบุคคลล้มละลาย
   ๗.๓.๓  ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสีย หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อชมรม หรือนำความเสื่อมเสีย
    มาสู่ชมรม  ทั้งนี้ (๗.๓.๑  ๗.๓.๒  ๗.๓.๓ ) ให้ลงมติโดยลับ และต้องได้เสียงสอง 
    ในสามเสียงของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ จึงถือเป็นมตินั้นสมบูรณ์
 ข้อ ๘  เมื่อสมาชิกภาพของผู้ใดสิ้นสุดด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้นั้นจะเอาเหตุนั้นมาอ้างเรียกร้องต่อชมรมมิได้
 ข้อ ๙ สมาชิกสามัญย่อมมีสิทธิ  ดังนี้
  ๙.๑  เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม  ชมรมฯ ตามวัตถุประสงค์ของชมรมต่อคณะกรรมการ
บริหารชมรมหรือต่อที่ประชุมและสามารถออกเสียงในที่ประชุมได้
  ๙.๒  สอบถามการดำเนินงานของชมรมฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร
  ๙.๓ ใช้สถานที่ของชมรม เพื่อประกอบกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ อันพึงมีพึงได้จากผลงานตาม 
วัตถุประสงค์ของชมรม
  ๙.๔  ประดับเครื่องหมายของชมรมฯ ตามโอกาสอันควร
  ๙.๕  เข้าชื่อกันเสนอให้คณะกรรมการบริหารจัดการประชุมใหญ่วิสามัญโดยมีผู้ร่วมลงชื่อไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งสมาชิกตามปรากฏในทะเบียนชมรม และเสนอเหตุผลในคำนำเสนอนั้นด้วย
 ข้อ ๑๐  สมาชิกสามัญต้องชำระค่าบำรุงตลอดชีพ  ๑,๐๐๐ บาท  ช่วงชั้น ม.ต้น  ๑,๐๐๐ บาท และ ม.ปลาย 
๑,๐๐๐ บาท ในกรณีผู้ปกครองมีบุตรเรียนอยู่ในโรงเรียนมากกว่า ๑ คนในระดับช่วงชั้นนั้นๆ ให้ชำระค่าสมาชิก 
๑,๐๐๐ บาท
 ข้อ ๑๑   สมาชิกสามัญมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของชมรม โดยเคร่งครัด

๑๘๘ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
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  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l ๑๘๙

หมวด  ๔  กรรมการและการประชุม
 ข้อ ๑๒  คณะกรรมการประกอบด้วย  
  ๑๒.๑  คณะกรรมการที่ปรึกษาโดยได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารชมรม จากสมาชิกสามัญ 
หรือกิตติมศักดิ์  โดยไม่เกิน ๑๐ คน  โดยมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้
   ๑๒.๑.๑ มีสิทธ์เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารชมรม  เพื่อพิจารณากิจกรรม 
ของชมรมหรือให้ข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีสิทธ์ออกเสียงลงคะแนน
   ๑๒.๑.๒  อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการบริหารชมรม
  ๑๒.๒  คณะกรรมการบริหารชมรม  มีจำนวนไม่น้อยกว่า  ๑๖  คน  ประธานชมรมแต่งตั้งครึ่ง 
หนึ่งโรงเรียนแต่งตั้งอีกครึ่งหนึ่ง  และรวมกันไม่เกิน  ๔๕  คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกภาพมาน้อยกว่า 
๒ ปี และให้แต่งตั้งกันเองทำหน้าที่ได้แก่
 ประธานชมรม
 รองประธานชมรม
 เลขานุการ
 เหรัญญิก
 นายทะเบียน
 ปฏิคม
 ประชาสัมพันธ์
 สวัสดิการ
 ส่วนกรรมการอื่นให้เป็นกรรมการกลาง  ในการเลือกตั้งกรรมการบริหารชมรมในที่ประชุมใหญ่สามัญ 
ประจำปีให้ที่ประชุมเลือกตั้งจากจากสมาชิกชมรม  โดยคนใดคนหนึ่งเป็นในข้อ  ๑๒.๒   จนครบ  ตามจำนวน  
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕  วัน  โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา  เป็นรอง 
ประธานคนที่ ๑ อยู่ในฐานะทำการแทนประธานโดยตำแหน่ง  คณะกรรมการบริหารชมรม  มีอำนาจหน้าที่บริหาร 
กิจกรรมชมรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
 ข้อ ๑๓  คณะกรรมการบริหารชมรม  แต่ละชุดให้อยู่ในตำแหน่งวาระละ ๒ ปี และไม่เกิน ๒ วาระ
 ข้อ ๑๔  ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อปี และต้องมีองค์ประชุมไม่น้อย 
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดที่ได้รับแต่งตั้งจากประธานชมรม
 ข้อ ๑๕  ความเป็นกรรมการสิ้นสุดด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ
  ๑๕.๑  ตาย
  ๑๕.๒ ลาออก
  ๑๕.๓  ออกตามวาระ
  ๑๕.๔ พ้นสมาชิกภาพ
 ข้อ ๑๖  ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่สามัญไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง เพื่อแถลงกิจการงบดุล หรือฟัง 
ความคิดเห็นของสมาชิก  ตั้งงบประมาณหรือเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่ตามข้อบังคับของชมรม
 ข้อ ๑๗  การประชุมใหญ่สามัญประจำปีต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ตามทะเบียนสมาชิกชมรมหากไม่
ครบองค์ประชุมใหม่นี้  จะมีสมาชิกเท่าไรก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุมได้
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หมวด ๕ การเงิน
 ข้อ ๑๘   คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันเกี่ยวกับการเงินชมรม
 ข้อ ๑๙  เงินของชมรม   ต้องฝากไว้ในธนาคารที่คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรในนามของชมรมและให้
ประธานกับเหรัญญิก หรือรองประธานในฐานะทำการแทนประธานกับเหรัญญิกเป็นผู้ลงชื่อร่วมกันในเช็คสั่งจ่าย 
ของชมรม ในกรณีที่ประธานไม่ได้เป็นผู้ลงชื่อในเช็ค  ให้เหรัญญิกแจ้งเรื่องให้ประธานทราบภายใน  ๗  วัน หรือโดย 
เร็วที่สุด  ในกรณีที่เหรัญญิกขัดข้องไม่อาจลงชื่อในเช็คได้ด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม   ให้คณะกรรมการลงมติแต่ง
ตั้งผู้มีสิทธิลงชื่อแทนจนกว่าเหรัญญิกจะสามารถลงชื่อเองได้
 ข้อ   ๒๐  ให้เหรัญญิกมีอำนาจรักษาเงินสดไว้ได้เป็นเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐  บาท เว้นแต่ในกรณีพิเศษให้คณะ 
กรรมการมีอำนาจเพิ่มจำนวนเงินได้เป็นการชั่วคราว
 ข้อ ๒๑ คณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินได้ ภายในวงเงินของงบประมาณซึ่งที่ประชุมใหญ่เป็น                                                                                                      
 ผู้กำหนด   ประธานหรือรองประธานในฐานะทำการแทนประธาน  มีอำนาจการสั่งจ่ายเงินของชมรมได้ไม่เกินครั้งละ 
๒๐,๐๐๐ บาท  การสั่งจ่ายในวงเงินมากกว่า  ๒๐,๐๐๐  บาท  จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรมการก่อน  การจ่าย
เงินทุกครั้งให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในคราวต่อไป

หมวด ๖ การแก้ไขข้อบังคับ
 ข้อ  ๒๒  การแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆ   ของชมรม ต้องกระทำโดยที่ประชุมใหญ่  และโดยมติไม่น้อยกว่า 
สองในสามของจำนวนผู้เข้าประชุม
 ข้อ ๒๓  ผู้เสนอแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของชมรม ต้องแจ้งให้เลขานุการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 
กำหนดออกหนังสือนัดประชุมด้วย  ยกเว้นในกรณีรีบด่วนก็ให้เสนอในที่ประชุมใหญ่ได้โดยตรง  ในกรณีนี้ให้ที่ประชุม 
ลงมติว่าจะรับพิจารณาข้อเสนอนั้นๆ หรือไม่  เมื่อมีมติว่าให้รับพิจารณา  จึงให้เลขานุการนำเข้าระเบียบวาระการ 
ประชุม

หมวด ๘  การยกเลิกชมรม
 ข้อ ๒๔  การยกเลิกชมรม ต้องกระทำโดยมติของที่ประชุมใหญ่  โดยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้
ที่เข้าประชุม  เลขานุการต้องแจ้งเรื่องนี้ให้สมาชิกทุกคนทราบในหนังสือนัดประชุม  การออกเสียงต้องกระทำโดย 
วิธีลงคะแนนลับ
 ข้อ  ๒๕  เมื่อมีการยกเลิกชมรม  ให้โอนทรัพย์สินทั้งหมดของชมรม  ให้แก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ พะเยา  ให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดการโอนทรัพย์สินนี้จนสำเร็จเรียบร้อยแล้วจึงพ้นจากความรับ 
ผิดชอบ
 ข้อ  ๒๖  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการประชุมตั้งคณะกรรมการตามข้อบังคับนี้  ให้ประธานชมรม ตามข้อบังคับ 
ที่ใช้อยู่เดิมรักษาการอยู่ต่อไป  จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการมารับหน้าที่แทน

๑๙๐ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l ๑๙๑



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๙๒ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l ๑๙๓



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๙๔ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l ๑๙๕



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๙๖ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l ๑๙๗



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๙๘ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l ๑๙๙



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒๐๐ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

เพลงมาร์ช
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

     สมเด็จพระศรีนครินทร์แผ่นดินไทย

    เราเทิดไว้บนเหนือเกล้าชาวสยาม

    พระบารมีพระศักดิ์ศรีอันงดงาม

    ทั่วฟ้าเรืองอร่ามสยามพระชนนี

     

     สมเด็จพระศรีนครินทร์ถิ่นศึกษา

    แหล่งวิชาให้ความรู้คู่ศักดิ์ศรี

    ขยัน ซื่อสัตย์ เร่งพัฒนาเทคโนโลยี

    รักสามัคคี  การกีฬา  ก้าวหน้าไกล

     จะยึดมั่นฟันฝ่าอุปสรรค

    จะยึดหลักสมเด็จย่าที่ให้ไว้

    สร้างคุณงามความดีเกียรติเกรียงไกร

    ด้วยจิตใจรักชาติอย่างมั่นคง

     สมเด็จศรีนครินทร์ถิ่นพะเยา

    นามของเราสมพระเกียรติ สมประสงค์

    น้ำเงิน - แดง แรงกล้าสง่าธง

    เทิดธำรงสมเด็จย่าทั่วหล้าเอย

        เนื้อร้อง นายปรีชา  ราชวัฒน์

        ทำนอง  นายรัชพร  ชาวเมืองน้อย



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l ๒๐๑

เพลงสมเด็จย่า

 สมเด็จพระศรีนครินทรา   สมเด็จย่าปวงชนชาวไทย

พระชนนีแห่งจอมเทพไท้    พระมิ่งขวัญไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

พระเปี่ยมเมตตาไท้ประชาทั่วแดน   ทั่วถิ่นแคว้นเสด็จเยี่ยมเป็นอาจิณต์

 โอบเอื้อพระทัยทรงห่วงใยไปทั้งสิ้น  ทั่วทั้งแผ่นดินเทิดสดุดี

พระแม่เจ้าแห่งจอมราชันย์    พระมิ่งพระขวัญราชวงศ์จักรี

โอรสธิดาทรงเลี้ยงมาเป็นอย่างดี   สุขประเสริฐศรีขอเทิดทูนไว้

 สมเด็จพระศรีนครินทรา   สมเด็จย่าปวงชนชาวไทย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งอยู่คู่ไทย   ร่มฟ้าร่มใจของไทยนิรันดร์

เพลงพระมิ่งขวัญ บุคคลสำคัญของโลก

สมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงของปวงไทย

ผู้ทรงพระคุณยิ่งใหญ่สุดนำวจีคำใดกล่าวขาน

ภารกิจ อุทิศพระองค์ทรงงาน ป่าดอยเขาสูงตระหง่านบุกแดนทุรกันดารไม่ครั่นคร้าม

* ดอยทั้งปวงแม่ฟ้าหลวงทรงพันผูก เขาทุกลูกแม่ฟ้าหลวงทรงบุกข้าม

พระกรุณาข้ามฟ้าข้ามดอยลอยเห็นเด่นงาม ดอยตุงสยามเชียงรายหมายถึงธง

สมเด็จย่าคู่ฟ้าเหมือนธงไตรรงค์ โลกถวายพระนาม สูงส่ง

เทิดพระองค์พระชนนี ศรีนครินทร์

พระเกียรติคุณ ท่วมฟ้า พระกรุณา ท่วมดิน

สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราช ชนนี มิ่งขวัญ

คือ บุคคล สำคัญ ของโลก เอย



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒๐๒ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

เพลงแม่ของแผ่นดิน

 คืนนี้ดอยตุงแสนเดือนเยือนหล้า  จันทร์แหงนกิ่งฟ้าเจิดจ้างาม

เมฆนวลขาวแต้มแซมดาวอร่าม   ผ่านหน้าเกรงขามกลับงามจับใจ

ดอยนี้เคยเดือด และเป็นดวงดิบ   ด้วยแสงแห่งทิพย์หยาดน้ำพระทัย

แผ่มาคลุมอุ้มเป็นแดนเทพวิไล   สมศักดิ์เลอใจพรรณพฤษกไม้ไพรงามตา

* ค้างคืนโดยร่มกลับระทมขมในให้ชื่นชีวา  จิตห้วยโหนอิ่มบาปกรุณา

พระผู้เมตตามาผูกมาเลือกแผ่นดิน   นางฟ้ามาเก็บเม็ดดาวแพรวพราว

ตะวันอาบฟ้าอาบทรมิน    สาดความสวยด้วยบารมีศรีนครินทร์

แม่แห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทย   ค้างคืนดอยหม่นบาประทมในชื่นชีวา

คิดใคร่ควรยิ่งกรุณา     ผู้มีเมตตามาโอบมาเลือกแผ่นดิน

เพลงพระปณิธานสมเด็จย่า

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

องค์ภูมินทร์พระราชทานนามมา เพื่อการศึกษาของลูกหลานไทย

นี่คือพระปณิธาน หนึ่งในผลงานพระคุณยิ่งใหญ่

ปวงเราล้วนภาคภูมิใจ สมเด็จย่าไทย หนึ่งในสยาม

การเรียนพากเพียรเขียนอ่าน ด้านวิชาการพัฒนาไกล

การกีฬาล้ำหน้ากว่าทีมใดใด ก่อเกียรติเกรียงไกรทั่วในเขตขาม

จะขอร่วมสืบสานงาน ดั่งปณิธานทุกวารทุกยาม

ความดีนี้จะคงงาม สมค่าสมนาม สว.พะเยา



คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ l ๒๐๓

เพลงสายเลือด แดง - น้ำเงิน

  สิ่งที่หัวใจเราได้ปลื้ม ชั่วชีวิตคงลืมไม่ได้ ด้วยพระบารมีสมเด็จย่า
 ยิ่งใหญ่ แผ่ไป ไพศาล ดุจมี  “สังวาลย์” สวมเศียรอยู่ ช่วยเสริมเชิดชู
 หรูตระหง่าน  สถานศึกษาเราเลิศด้วยพระนามท่าน มิ่งขวัญชีวิต
  เรารักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  ทั้งนำวิชาการ  ต่างคนมุ่งมั่นสืบสาน
 งานพระราชดำริมั่นคง  เทิดเกียรติ  พระนามไว้เหนือเกล้า  จิตใจผองเรา
 ล้วนซื่อตรงเชิดชูสถาบันของเราให้ยิ่งยงตราบนิรันดร

เพลงลูกแดง - น้ำเงิน

  รักษ์... ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ
 นี่คือคำขวัญ อีกคติพจน์จดจำไว้ ฝังใจมั่น  ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี
  ลูกแดงน้ำเงิน  ต่างเดินมุ่งไป  สู่จุดหมายข้างหน้า  เพื่อไขว่คว้าซึ่ง หลักชัย   
 ให้กับชีวี
  ลูกแดงน้ำเงิน  จะขอน้อมนำ  ทำแต่สิ่งดี  เพื่อโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
 สมเด็จพระศรีนครินทร์ของเรา

เพลงชาติไทย

  ประเทศไทย รวมเลือดเนื้อ   ชาติเชื้อไทย
 เป็นประชารัฐ      ไผทของไทยทุกส่วน
 อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล    ด้วยไทยล้วนหมาย รักสมัคคค
 ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด   เอกสารจะไม่ให้ใครข่มขี่
 สละเลือดทุกหยาด     เป็นชาติพลี
 เถลิงประเทศชาติไทยทวี    มีชัย ชโย
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เพลงสรรเสริญพระบารมี
   ข้า  วรพุทธเจ้า   เอามโนและศิระกราน
  นบพระภูมิบาล    บุญญดิเรก
  เอกบรมจักริน     พระสยามมินทร์
  พระยศยิ่งยง     เย็นศิระเพราะพระบริบาล
  ผลพระคุณ  ธ  รักษา    ปวงประชาเป็นสุขศานต์
  ขอบันดาล  ธ  ประสงค์ใด   จงสฤษดิ์ ดัง
  หวังวรหฤทัย     ดุจถวายชัย ชโย

เพลงพระคุณที่สาม
 ครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้  อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดี
ก่อนจะนอนสวดมนต์อ้อนวอนทุกที   ขอกุศลผลบุญบารมีส่งเสริมครูนี้ให้ร่มเย็น
ครูมีบุญคุณจะต้องเทิดทูนเอาไว้เหนือเกล้า  ท่านสั่งสอนเรา อบรมให้เราไม่เว้น
ท่านอุทิศไม่คิดถึงความยากเย็น    สอนให้รู้จัดเขน เฝ้าแนะเฝ้าเน้นมิได้อำพราง
 * พระคุณที่สามงดงามแจ่มใส   แต่ว่าใครหนอใครเปรียบเปรยครูไว้ว่าเป็นเรือจ้าง
ถ้าหากจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทาง   มีใครไหนบ้างแนะนำแนวทางอย่างครู
บุญเคยทำมาตั้งแต่ปางใดเรายกให้ท่าน   ตั้งใจกราลกรานเคารพคุณท่านกตัญญู
โรคและภัยอย่ามาแผ้วพานคุณครู   ขอกุศลผลบุญค้ำชูให้ครูเป็นสุขชั่วนิรันดร

เพลงครอบครัวเดียวกัน
  ความสุขของฉัน   เพราะเสียงหัวเราะจากเธอ
 เมื่อได้เห็นน้ำตาของเธอ   ใจฉันนั้นเจ็บปวดเหลือเกิน
 ความฝันของฉัน    ต้องการเธอมาร่วมสร้างสรรค์
 ความรักที่ได้จากเธอ    คือพลัง สว.พะเยา
  เพราะว่าพวกเรานั้นคือ  ครอบครัวเดียวกัน
 ด้วยใจร้อยใจ     เราต่างซางซึ้ง
 เพราะว่าพวกเรานั้นคือ   ครอบครัวเดียวกัน
 ร่วมทุกข์ร่วมสุข    บนเส้นทางชีวี
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เพลงรักทั่วฟ้าดิน

   ทั่วฟ้าดินนี้   ไม่มีใครที่ฉันไม่รัก
  ทั่วฟ้าดินนี้    ไม่มีใครที่ฉันไม่เชื่อใจ
  ทั่วฟ้าดินนี้    ไม่มีใครที่ฉันไม่อภัย
  ในใจกังวล    เศร้าหมองเสียใจโยนทิ้งไป
   ทั่วฟ้าดินนี้   ไม่มีใครที่ฉันไม่รัก
  ทั่วฟ้าดินนี้    ไม่มีใครที่ฉันไม่เชื่อใจ
  ทั่วฟ้าดินนี้    ไม่มีใครที่ฉันไม่อภัย
  รักที่ใหญ่หลวง    แผ่ทั่วฟ้าดิน ทั่วศรีนครินทร์นคร

เพลงสามัคคีชุมนุม

  พวกเราเหล่ามาชุมนุม   ต่างคุมใจรัก สมัครสมาน
 ล้วนมิตร  จิตชื่นบาน    สราญเริงอยู่ ทุกผู้ทุกนาม
 * (สร้อย) อันความกลมเกลียว  กันเป็นใจเดียวประเสริฐศรี
 ทุกสิ่งประสงค์จงใจ    จักเสร็จสมได้ด้วยสมัคคี
  กิจใด  ธ  ประสงค์มี   ร่วมใจภักดีแด่พระจอมสยาม
 พร้อมพรึบดังมือเดียวยาม   ยากเห็นง่าย บ่หน่าย บ่จาง (สร้อย)
  ที่หนักก็จักเบาคลาย   ที่อันตราย ก็ขจัดขัดขวาง
 ฉลองพระเดชบ่จาง    กตเวทิคุณ พระกรุณา (สร้อย)
  สามัคคีนี่แหละลำ้เลิศ   จะชูชาติเชิด พระศาสนา
 สยามรัฐจักวัฒนา ปรากฏเกียรติ  ฟุ้งเฟื่อง กระเดื่องแดนดิน (สร้อย)
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สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์
ของผู้ปกครองปี ๒๕๖๐

๒๐๖ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
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คณะผู้จัดทำคู่มือนักเรียน และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ที่ปรึกษา

นายศาสตรา  วงศ์จุมปู   ผู้อำนวยการ

นางสาวปทุมรัตน์  คำแสน   รองผู้อำนวยการ

นางณิชญารัตน์  ธนเฉลิมโรจน์  รองผู้อำนวยการ

นางกนกพร   วงศ์ชาลีกุล  รองผู้อำนวยการ

นายเฉลิมพล  ใจยะเลิศ   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการงานบริหารทั่วไป

นางสาววันเพ็ญ  เสียงห้าว  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการงานนโยบายและแผน

คณะทำงาน

นางสาวปทุมรัตน์  คำแสน   รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ

นางณิชญารัตน์  ธนเฉลิมโรจน์  รองผู้อำนวยการ   รองประธานกรรมการ

นางกนกพร   วงศ์ชาลีกุล  รองผู้อำนวยการ   กรรมการ

นางสาววันเพ็ญ    เสียงห้าว  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ

นางสาวจันทร์ฟอง   ก้อนคำ   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ

นางมยุรี   เวียงคำ   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ

นางเขมจิรา  ปัญสุวรรณ์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ

นายเฉลิมพล  ใจยะเลิศ   ครูชำนาญการ   กรรมการ

นายวีระพงศ์  คูวิบูลย์ศิลป์  ครูชำนาญการ   กรรมการ

นางสาวจิรพร  ใจยืน   ครูชำนาญการ   กรรมการ

นางสาวเบญจมาภรณ์ กระภูฤทธิ์  ครูชำนาญการ   กรรมการ

นางสาวจำนงค์   ไชยมงคล  ครูชำนาญการ   กรรมการ

นางสุพิน   กันทา   ครูชำนาญการ   กรรมการ

นางสาวยุณีย์  ก๋าวิน   ครูชำนาญการ   กรรมการ

นางนิตยา  ชาร์ลสเวิร์ธ  ครูชำนาญการ   กรรมการ

นางขวัญฤทัย  เที่ยงจันทราทิพย์  ครูชำนาญการ   กรรมการ

นางสาวจามจุรี  สมฤทธิ์   ครูชำนาญการ   กรรมการ

นางสาวอมรรัตน์  เมืองวงศ์   ครูชำนาญการ   กรรมการ

นางสาวอำพรรณ  กันทวงศ์   ครูชำนาญการ   กรรมการ

นางสาวเจนจิรา    คำคง   ครูชำนาญการ   กรรมการ

นางสาวนันทร์ฑิฌา  ไชยวุฒิ   ครูชำนาญการ   กรรมการ

นายพิภพ    ยอดอ้อย   ครูชำนาญการ   กรรมการ
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นายธวัชชัย  เป็นพนัสสัก  ครูชำนาญการ   กรรมการ

นายชัยพฤกษ์  บุญเรือง   ครูชำนาญการ   กรรมการ

นายนวิพันธ์  จันทร์ธีระวงศ์  ครูชำนาญการ   กรรมการ

นายชินวัชร์  ปินตา   ครู    กรรมการ

นายเกษม  ศรีวิชัย   ครู    กรรมการ

นายสงกรานต์  แก้วสา   ครู    กรรมการ

นางเกศรินทร์  อิวกาศ   ครู    กรรมการ

นางปนัดดา  ไชยวัง   ครู    กรรมการ

นางปวิตรา  เทพโพธา  ครู    กรรมการ

นางพรวิมล  ไชยสุข   ครู    กรรมการ

นางวลัยพร  ปิ่นแก้ว   ครู    กรรมการ

นางสาวรสสุคนธ์  สุโพธิ์   ครู    กรรมการ

นางสาวปุณยนุช  ก๊กศรี   ครู    กรรมการ

นางสาวเกศกนก  ใจวัง   ครู    กรรมการ

นางสาวชุตินันท์  ใจอะกะ   ครู    กรรมการ

นางสาวพัชรี  ธิศรี   ครู    กรรมการ

นางสาวอรสา  กาโนรักษ์  ครู    กรรมการ

นายอาทิตย์  สุจชารี   ครู    กรรมการ

นายธนกฤต  เทพมงคล  ครู    กรรมการ

นายศิริขวัญ  ท้าวล่า   ครู    กรรมการ

นายศุภกิจ  แก้วกันทะ  ครู    กรรมการ

นางชลธิชา  ขลฤทธิ์   ครู    กรรมการ

นางสาวอางคณา  รัศมี   ครู    กรรมการ

นางสาวสุภาพร  อินต๊ะเขียว  ครู    กรรมการ

นายวรุตม์  อินต๊ะวงศ์กา  ครู    กรรมการ

นายนภสินธุ์  จิตรเจนจริยา  ครู    กรรมการ

นางสาวภัณฑิรา  นิเลปิยัง   ครูผู้ช่วย    กรรมการ

นายธีรชาติ  พงศ์นฤมิตร  ครูผู้ช่วย    กรรมการ

นางสาวอรวรรณ  สารขัติ   ครูผู้ช่วย    กรรมการ

นายชญานัท  บัวหลวง   พนักงานราชการ   กรรมการ

นายจักรกฤษณ์  เผือคำ   พนักงานราชการ   กรรมการ

นางสาวมะลิวัลย์  เมืองปัญโญ  พนักงานราชการ   กรรมการ

๒๐๘ l  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
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นายถนอม  ปิ่นแก้ว   พนักงานราชการ   กรรมการ

นายศิวณัฐ  ก๋าใจ   พนักงานราชการ   กรรมการ

นายภาณุวัฒน์  กุ่นใจ   พนักงานราชการ   กรรมการ

นางสาวสินีรัตน์  พันธ์วิไล   พนักงานราชการ   กรรมการ

นายพงษ์พัฒน์  เลาสัตย์   ครูพิเศษ    กรรมการ

นายนเรนทร์  ไชยมงคล  ครูพิเศษ    กรรมการ

นายอัปราชัย  โพธิลังกา  ครูพิเศษ    กรรมการ

นางสาวสุณิสา  สมศรี   เจ้าหน้าที่สนับสนุน  กรรมการ

นายวิวัฒน์  ดาปุก   เจ้าหน้าที่สนับสนุน  กรรมการ

นายเหนือสยาม  สิงห์แก้ว   เจ้าหน้าที่สนับสนุน  กรรมการ

นางสาวกัญจนพร  ไชยมงคล  เจ้าหน้าที่สนับสนุน  กรรมการ

นางจารุวรรณ  เผ่าสิงห์   เจ้าหน้าที่สนับสนุน  กรรมการ

นางสาวนุจรินทร์  ฟูแสง   เจ้าหน้าที่สนับสนุน  กรรมการ

นายรังสรรค์  ปินใจ   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ/เลขานุการ

ฝ่ายสนับสนุน

หัวหน้าฝ่าย/ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ คณะครูและบุคลากรทุกท่าน


