
 

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  (ชื่อเดิม โรงเรียนตูมวิทยา) เป็นสาขาโรงเรียนพอกพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 
ตั้งอยู่เลขที่ 213  ต าบลตูม  อ าเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ  อยู่บนเนื้อที่สาธารณประโยชน์ดงบ้านตูม  มี
เนื้อที่  52  ไร่  1  งาน  94  ตารางวา  เปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา  2535  มีนักนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่  1 จ านวน  55  คน  ใช้อาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตูมเป็นห้องเรียน  ต่อมาใน         ปี
การศึกษา  2536  ได้ย้ายห้องเรียนมาที่อาคารสภาต าบลตูม และโรงเรียนบ้านตูมตามล าดับ  ในปีเดียวกันนี้  
นายวีรศักดิ์  ตระกูลมูลชาติ  ก านันต าบลตูมกับนายจารึก  ศรีเลิศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม    
รัชมังคลาภิเษกในสมัยนั้น  ร่วมกับสภาต าบลตูม  ผู้ปกครองนักเรียน  และคณะครู – อาจารย์ ที่ท าการสอน
อยู่  ณ  สาขาแห่งนี้ได้ร่วมกันระดมทุนทรัพย์   เพ่ือจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  ณ ที่สาธารณะประโยชน์ 
“ดงบ้านตูม”  เป็นอาคารเรียนชั่วคราวขนาดกว้าง 8  เมตร ยาว 40  เมตร  จ านวน 5 ห้องเรียน  โดยไม่ได้ใช้
งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด ต่อมาวันที่ 8 พฤษภาคม 2540  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียน
สาขาแห่งนี้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกเทศโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนตูมวิทยาและต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่
เป็นโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 

 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นล าดับ ตั้งแต่เริ่มท าการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบันมี
ผู้บริหารโรงเรียนทั้งหมด 2  คน  ดังนี้ 

ล ำดับที่ ชื่อสกุล วุฒิ 
ระยะเวลำด ำรง

ต ำแหน่ง 
ต ำแหน่ง 

1 นายสุทธิโรจน์  บุ้งทองธนรัตน์ กศม. บริหาร
การศึกษา 

2540 –  2555 ผู้อ านวยการโรงเรียน 

2 ดร.ภูมิภัทร  มาล ี Ph.D.การจัดการ
(ภาครัฐและเอกชน) 

2555 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติโดยย่อโรงเรียนตูมพิทยำนุสรณ์ 
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สัญลักษณ์ของโรงเรียนตูมพิทยำนุสรณ์ 

           

               ภำพสัญลักษณ์         ธงประจ ำโรงเรียน 

คติธรรมประจ ำโรงเรียน   สุสสูส ลภเต  ปัญญ “ตั้งใจฟังย่อมเกิดปัญญำ” 

ค ำขวัญประจ ำโรงเรียน “ศึกษำดี  กีฬำเด่น  เน้นคุณธรรม  น ำชุมชน 

คติพจน์ประจ ำโรงเรียน “สำมัคคี  มีวินัย  ใจนักกีฬำ” 

สีประจ ำโรงเรียน  “เขียว – เหลือง” 

ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน   “ต้นล ำดวน” 

ดอกไม้ประจ ำโรงเรียน  “ดอกล ำดวน” 

อัตลักษณ์ประจ ำโรงเรียน “นักเรียนยิ้มง่ำย  ไหว้สวย  เปี่ยมด้วยจิตอำสำ” 

เอกลักษณ์ประจ ำโรงเรียน “โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง” 
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วิสัยทัศน์โรงเรียน(vision) 
 

ภายในปี  2561  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ครู นักเรียนดีมีคุณธรรม 
น าความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ได้คุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยครูและบุคลากรมืออาชีพ ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

พันธกิจ (MISSION) 
 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย  โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
2. จัดกระบวนการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้

นักเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
4. ประสานความร่วมมือกับชุมชนองค์กรทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

เป้ำประสงค์ (GOALS) 
 

1.  โรงเรียนมีแหล่งรู้ที่หลากหลาย  มีคุณภาพ และได้รับการสนับสนุนทรัพยากรนวัตกรรม  
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3.  ครูมีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
 

กลยุทธ์ (STRATEGY) 
 

1.   สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   
2.   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยน้อมน าคุณธรรมน าความรู้  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ 
4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กรต่าง ๆ 
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ข้อมูลข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ระดับ 
วุฒิ

กำรศึกษำ 
วิชำเอก เบอร์โทรศัพท์ 

1 ดร.  ภูมิภัทร  มาล ี ผู้อ านวยการ คศ.3 กศ.ม. 
Ph.D. 
I.AME 

การบริหาร
การศึกษา 
การจัดการ(ภาครัฐ
และเอกชน ) 
ประเทศฟิลิลปปินส์ 

093-3659506 

2 นายอนุศิษฏ์  โกศล รอง
ผู้อ านวยการ 

คศ.2 ค.บ. ฟิสิกส์ 085-2306792 

3 นางธราธร  บุญเสริม   คร ู คศ.3 กศ.บ คณิตศาสตร์ 095-6121673 
4 นางเนตรนภา  สุรสรณ์ คร ู คศ.2 วท.บ สถิติประยุกต์ 088-5815077 
5 นายชาลี  มีวงศ์ คร ู คศ.2 วท.บ เคมี 094-2787684 
6 นางสาวปวิตรา  สาริกา คร ู คศ.2 วท.บ คอมพิวเตอร์ 090-2589103 
7 นางณัฐมน  วงษ์พิทักษ์ คร ู คศ.2 วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ 087-6459001 
8 นางสาวลลิดา  แหวนวงษ์ คร ู คศ.1 ศษ.บ. สังคมศึกษา 087-7788832 
9 นางสาวสุวิมล    ภางาม คร ู คศ.1 ศศ.บ ภาษาอังกฤษ  097-3451385 
10 นางศิริพร พันเพ็ชร คร ู คศ.1 วทบ./ศษ.ม. ฟิสิกส์ 091-8275558 
11 นางธีราพร  เดิมท ารัมย์ คร ู คศ.1 กศ.บ ภาษาอังกฤษ 098-8762152 
12 นางสาวอลิสา  บุญอยู่ คร ู คศ.1 วทบ. จิตวิทยาแนะแนว 092-0149109 
13 นางสาวพัชรี แสนโสม คร ู คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ 096-9649492 
14 นายฑัณฑธร  แสงมาศ คร ู คศ.1 ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร ์
 

15 นางสาวศิวาภรณ์   บุญเสริม คร ู คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ 098-2027909 
16 นายสุตพงศ์  ศรีดาฮด คร ู คศ.1 ศก.บ./ศษ.ม. ดนตรีไทย 086-6302744 
17 นางสาววิยะดา นามวัฒน์ คร ู คศ.1 ศษ.บ. สังคมศึกษา 084-9364937 
18 นางสาวจิตอารี  ทองมันปู คร ู คศ.1 คบ. ภาษาไทย 089-9476942 
19 นางจารุวรรณ พิมพ์มาศ ครูผู้ช่วย - วท.บ. วิทยาศาสตร์และ

เทคโนฯอาหาร 
095-6411259 

20 นายมาลา  ดวงทอง ครผูู้ช่วย - วศ.บ วิศวกรรมเครื่องกล 093-4395539 
21 นางสาวปวีณา     กระสังข์ ครูผู้ช่วย - ศศ.บ ภาษาอังกฤษและ

การสื่อสาร 
061-1255079 

22 นายอภิเดช  กิริยะ ครูผู้ช่วย - ศษ.บ. คหกรรมศาสตร์ศึกษา 093-3363416 
23 นางสาวฐิติพร  สนิท ครูผู้ช่วย - ค.บ. ภาษาไทย 093-5094058 
24 นางศุภรดา  แดงบุญเลิศ ครูผู้ช่วย - ศศ.บ. ภาษาจีน 065-6693515 
25 นายชัยยันต์  ถาพันธ์ ครูผู้ช่วย - วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 098-2742838 
26 นายพลวรรตน์  บุญสม ครูผู้ช่วย - ค.บ. สังคมศึกษา 089-9472779 
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27 นายติยพัฒน์  เสนาน้อย ครูผู้ช่วย - ค.บ. คณิตศาสตร์ 082-1367306 
28 นายเอกรินทร์ กฐินเทศ ครูผู้ช่วย - คบ. พลศึกษา 092-4636682 
29 นางสาวทิวาพร  สังขวัน ครูผู้ช่วย - ค.บ. ภาษไทย 088-0615057 
30 นายศักดิ์ดา  บัวศิริ ครูผู้ช่วย - วท.บ. จิตวิทยา 080-4169695 
31 นางสาวสุวนันท์ ประชัน ครูผู้ช่วย - ค.บ. ชีววิทยา 080-7998632 
32 นางสาวอรณีย์ งามพรม ครูผู้ช่วย - ค.บ. ภาษาไทย 094-3792568 
33 นายประเสริฐ  บุญเสริม พนักงานราชการ - คบ. วิทยาศาสตร์ 094-0631566 
34 นางสาวอมลวรรณ หอมทรง พนักงานราชการ - ศศ.บ สังคมศึกษา 082-3059597 
35 นายภัทรพล แป้นนรินทร์ พนักงานราชการ - คบ. ดนตรีศึกษา 091-0478051 
36 นางสาวอรณิชชา  วันงาม พนักงานราชการ - มธ.บ. การบัญชี 092-6561696 
37 นายปัญญา  ทองทิพย์ พนักงานราชการ - ศศบ. การบัญชี 095-5670002 
38 นางสาวอรอนงค์  ส่งเสริม ครูอัตราจ้าง - ค.บ. เคมี 094-3654474 
39 นายพลวัต  ชื่นชม พนักงานราชการ - ม. 6 - 093-9422159 
40 นายวิเชียร  ศรีสูงเนิน ลูกจ้าง - ม. 3 - 063-2414254 
41 นางสาวศันศนีย์  ทองหล่อ นักศกึษาฝึก

ประสบการณ ์
-  คณิตศาสตร์ 083-0047203 

42 นางสาวบุญฑริกา  สร้อยจิต นักศกึษาฝึก
ประสบการณ ์

-  ชีววิทยา 080-1600756 

43 นางสาวกนกวรรณ  ศรีเมือง นักศกึษาฝึก
ประสบการณ ์

-  ชีววิทยา 099-2844217 
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แผนผังกำรบรหิำรงำนโรงเรียนตูมพิทยำนุสรณ์  
 

 

 

 

 

 

 
 
ฃ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ภูมิภัทร  มำลี 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนตูมพิทยำนุสรณ์ 

 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 

สมำคมผู้ปกครองโรงเรียนตูมพิทยำนุสรณ์ 

 

นำยอนุศิษฏ์ โกศล 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนตูมพิทยำนุสรณ์ 

 

กลุ่มบริหำรงำนแผนงำนและประกันคุณภำพ 

 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

 

กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

 

กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 

 

บุคลำกรกลุ่มกลุม่บริหำรงำนส่งเสริม 
และสนับสนุนกำรศึกษำ 

 

บุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 

 

Administrator
Text Box

Administrator
Stamp
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บุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงเนตรนภำ  สุรสรณ์ 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

นำยศักด์ิดำ บัวศิริ 
งำนแนะแนวกำรศึกษำ 

นำงสำวปวิตรำ  สำริกำ 

งำนทะเบียน 

นำงสำวศุภรดำ แดงบุญเลิศ 
งำนรับนักเรียน 

 
 
 
 

นำงสำววิยะดำ นำมวัฒน์ 
งำนวัดและประเมินผล 

นำยติยพัฒน์  เสนำน้อย 
งำนพัฒนำสำระหลักสูตรท้องถิ่น 

นำงสำวสุวนันท์ ประชัน 
 
 
 
 

นำงสำวพัชรี  แสนโสม 
 
 
 
 

Administrator
Stamp
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บุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนแผนงำนและประกันคุณภำพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงสำวสุวิมล  ภำงำม 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนแผนงำนและประกนัคุณภำพ 

นำงสำวทิวำพร สังขวัน  
เลขำนุกำร 
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บุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

                                                                                                            

   

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงณัฐธมน วงพิทักษ์ 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 

 

นำงสำวฐิติพร  สนิท 
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

 

นำงสำวศิริพร พันธ์
เพ็ชร 

หัวหน้ำพัสด ุ
 

นำงสำวอรณิชำ วันงำม 
งำนกำรเงิน 

 
 

นำงสำวปวีณำ กระสังข ์

เลขำนุกำร 
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บุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

 

 

 

 
 
 

         
         
 
 
 
                                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

นำงธรำธร  บุญเสริม 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

นำงสำวอมลวรรณ หอมทรง 

งำนบุคลำกร 
 

นำยสุตพงศ์ ศรีดำฮด 

รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 

 
 

นำยอภิเดช  กิริยะ 

 
 

 

นำยฑัณฑธร  แสงมำศ 

 
 



คู่มือนักเรียน – ผู้ปกครอง  11 

 
 

บุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

  

 

 

 

 

        

       

 

     

        

         

                             

 

นำยชำลี มีวงศ ์

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
 

นำยปัญญำ  ทองทิพย์ 
งำนธุรกำร 

 

นำยชัยประเสริฐ  บุญเสริม 

งำนชุมชนภำคีเครือข่ำย 

 

นำงสำวอรอนงค์ ส่งเสริม 
งำนประชำสัมพนัธ ์

นำยพลวรรตน์ บุญสม 

หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที ่
 

นำงสำวศิวำภรณ์  บุญเสริม 
 
 
 
 
 

นำงสำวอรณีย์ งำมพรม 
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บุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

 
 

 

  

 

 

 

 

      

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                           

 

 

          

 

 

 

นำยเอกรินทร์ กฐินเทศ 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนกัเรียน 

 
 

นำยมำลำ ดวงทอง 

รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

 
 

นำงสำวจิตอำรี   ทองมันปู 
เลขำนุกำร 

 
 

นำยภัทรพล แป้นนรินทร์ 

งำนจรำจร 
 
 
 

นำยชัยยันต์ ถำพันธ ์

งำนวินัยนักเรียน 

 

นำงสำวปวีณำ  กระสังข ์

งำนกิจกำรนกัเรียน 
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บุคลำกรกลุ่มกลุ่มบริหำรงำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ 

 

และสนับสนุนกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงสำวลลิดำ  แหวนวงษ์ 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำน ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ 

 

นำงธีรำพร เดิมท ำรัมย์ 
เลขำนุกำร 

 
 
 
 

นำงจำรุวรรณ  พิมพ์มำศ 

รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำน  
 
 
 

นำงสำวอลิสำ  บุญอยู่ 
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นักกำรภำรโรง 

 

  

 

 

                   

 

                                               

 

                        

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นำยพลวัต   ชื่นชม 
 

นำยวิเชียร  ศรีสูงเนิน  
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ระเบียบและข้อปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนตูมพิทยำนุสรณ์ พ.ศ. 2560 
หมวดที ่1  นักเรียน 

นักเรียนต้องรักษาระเบียบวินัยและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด   ผู้ใดฝ่า
ฝืนไม่ปฏิบัติตาม  ถือว่าผู้นั้นกระท าความผิดจะต้องได้รับโทษตามกฎระเบียบที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้ในระเบียบ 

1. นักเรียนต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน ดังนี้ 
1.1 ไม่มาสาย  และเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน ก่อนเวลา 07.55 น. (หลังเพลงมาร์ชโรง

เรียนรอบท่ีสองจบ) 
1.2 มาเรียนตามเวลาที่โรงเรียนก าหนดอย่างสม่ าเสมอ  
1.3 เข้าเรียนทันเวลาตามตารางเรียน  
1.4 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบทั้งชุดปกติและชุดพลศึกษา  
1.5 ปฏิบัติตามค าสั่งของโรงเรียน คร ูซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ และเคารพเชื่อฟังไม่แสดง กิริยา

กระด้างกระเดื่อง  
1.6 พูดจาสุภาพ ไม่กล่าวเท็จ  
1.7 ไม่ขโมยสิ่งของหรือทรัพย์สินของคนอ่ืน  
1.8 นักเรียนต้องรักษาระเบียบวินัยในห้องเรียน  ห้องประชุมไม่กระท าการใด ๆ ที่อาจ 

ก่อให้เกิดความร าคาญผู้อื่น  
1.9 เข้าร่วมประชุมตามที่โรงเรียนก าหนด  หรือตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
1.10 เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนก าหนด  ขอความร่วมมือ  หรือชุมชนองค์กร  
1.11 ไม่กอ่การทะเลาะวิวาททั้งในและนอกสถานศึกษา  
1.12 ไม่ดื่มของมึนเมา หรือสารเสพติดทุกชนิด  
1.13 ไม่ยั่วยุ  หรือกล่าววาจาที่ไม่สุภาพ   หรือยั่วยุให้เกิดการทะเลาะ เกลียดชัง เช่น  

- กล่าวค า หยาบคายไม่สุภาพต่อผู้อื่น  
- กล่าวประชด เสียดสี ล้อเลียนผู้อื่น  
- กล่าวท้าทายหรือแสดงความก้าวร้าวชวนวิวาท  
- กล่าวดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาท  

2. นักเรียนต้องช่วยเหลือกิจการของโรงเรียนตามที่ขอร้อง มอบหมาย ตามโอกาสอันควร  
3. นักเรียนต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน และสาธารณประโยชน์ ไม่ท าความสกปรก

ให้กับโรงเรียน 
4. เมื่อนักเรียนต้องหยุดเรียนเช่น การเจ็บป่วย หรือมีความจ าเป็นต้องไปประกอบพิธีที่ส าคัญ 

ผู้ปกครองต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบโดยการลาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโทรศัพท์แจ้งครูที่ปรึกษา  
5. นักเรียนต้องไม่ตกแต่งเครื่องประดับ เช่น สวมสร้อยคอ แหวน หรือการแต่งหน้า ทาปาก  

การท าสีผม สไลด์ผม สับ ซอย ตัดผมหน้าม้า สกินเฮ็ด ไว้เล็บยาว หรือไว้หนวดเครา เป็นต้น 
6. ไม่น าสินค้ามาขายหรือจ าหน่ายในโรงเรียน เช่น เป็นตัวแทนขายสินค้า สั่งสินค้าทางไปรษณีย์  
7. ไม่น ำบุคคลภำยนอกเข้ำมำในโรงเรียน ก่อนได้รับอนุญาตจากครูเวร และรองผู้อ านวยการกลุ่ม

บริหารงานกิจการนักเรียน  
8. ไม่น าสื่อ หนังสือ เอกสาร แผ่นพับ ที่ส่อไปในทางลามกอนาจารเข้ามาในโรงเรียน  
9. ไม่จัดกิจกรรมน าเที่ยว ทั้งในและนอกโรงเรียน ก่อนได้รับอนุญาต  
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10. ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสำรทุกชนิด ในเวลำเรียน โดยเฉพำะในขณะที่นั่งเรียนต้อง
ปิดมือถือ  

11. ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถานที่ต้องห้าม เช่น มุมอับ หรือบริเวณจอดรถจักรยานยนต์โดยเด็ดขาด 
ก่อนได้รับอนุญาต  

12. ไม่ขีดเขียนตัวหนังสือข้อความใด ๆ ไม่ติดสติ๊กเกอร์ลวดลายต่าง ๆ ลงบนเสื้อ กางเกง จงใจกรีด
เสื้อ ให้เกิดลวดลายบนเสื้อ กางเกง ชุดเรียน ชุดพลศึกษา และในห้องน้ า หรือฝาผนังทั่ว ๆ ไปก่อนได้รับ
อนุญาต  

13. การเข้าออก นอกบริเวณโรงเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียนว่าด้วยการเข้าออก- นอก
บริเวณโรงเรียน  

วิธีกำรปฏิบัติ  
13.1 นักเรียนรับแบบฟอร์มที่หัวหน้าครูเวรประจ าวันและกรอกรายละเอียด ให้ครูที่

ก าลังสอน หรือครูที่ปรึกษา เป็นผู้อนุญาต  
13.2 นักเรียนรับแบบฟอร์ม และกรอกรายละเอียด ให้หัวหน้าครูเวรประจ าเวร เป็น

ผู้อนุญาต  
13.3 ทุกครั้งที่นักเรียนขออนุญาตออก จะต้องนาบัตรประจ าตัวนักเรียน ใบขับข่ี 

หรือบัตรประชาชน แลกออกไป จึงจะอนุญาตให้ออกได้ 
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หมวดที ่2    ลักษณะควำมผิด 
เนื่องจากโรงเรียนมีความประสงค์ ที่จะให้นักเรียนมีความตั้งใจเล่าเรียน มีความประพฤติเรียบร้อย 

แต่งกายถูกระเบียบ สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมเป็นนักเรียนที่ดี ตลอดจนรู้จักยับยั้งในการที่จะประพฤติชั่ว 
ปฏิบัติให้ถูกต้องในทางที่ควร  โรงเรียนจึงก าหนดวิธีการพิจารณาความผิดของนักเรียน ไว้ดังนี้  

1. ควำมผิดสถำนเบำ  
1) แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน  
2) ส่งเสียงดัง รบกวนผู้เรียน ไม่ว่าบนอาคาร หรือนอกอาคาร  
3) ไม่รักษาความสะอาดห้องเรียน และบริเวณท่ีรับผิดชอบ  
4) มาโรงเรียนสาย โดยไม่มีเหตุผล  
5) ปกปิดความลับของนักเรียนที่กระท าความผิด  

2. ควำมผิดปำนกลำง  
1) หนีเรียนไม่เข้าเรียน  
2) ดัดแปลงรถขับข่ีรถเสียงดัง ก่อให้เกิดความร าคาญ จอดรถนอกโรงเรียน  
3) ไม่ไปตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผมตามที่ก าหนด  
4) แสดงกิริยา วาจาหยาบคายต่อครูหรือผู้อื่น  
5) ขัดค าสั่งครูในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน  
6) หลีกเลี่ยง หลบซ่อนไม่เข้าแถว  
7) สูบบุหรี่ มีบุหรี่ พกพาอุปกรณ์หรือไม้ขีดไฟไว้ในครอบครอง  
8) หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดไว้  
9) ขีดเขียนข้อความท่ีไม่สุภาพ หรือข้อความใด ๆ ลงเสื้อ กางเกงและตามฝาผนัง ห้องน้ า  
10) พูดจาขู่กรรโชกเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน  
11) ดื่มสุรา ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน  
12) ประพฤติตัวไม่เหมาะสมในกรณีส่อไปในทางชู้สาว  
13) ทะเลาะวิวาทกับเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน  
14) เล่นการพนัน ทั้งในและนอกโรงเรียน  
15) เที่ยวกลางคืนดึกดื่น และอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม  
16) นอกจากที่กล่าวมาทั้งหมด ให้อยู่ในดุลพินิจของครูที่พบเห็น  

3. ควำมผิดสถำนหนักร้ำยแรง 
1) นักเรียนแจ้งความเท็จต่อครู  
2) หลีกเลี่ยง ขัดขืน ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของโรงเรียนเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ หรือค าสั่งของ

ครูจนเกิดความเสียหายแก่โรงเรียน  
3) นักเรียนท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน ของครู ของนักเรียนด้วยกัน และของสาธารณะ  
4) แสดงกิริยากระด้างกระเดื่อง ก้าวร้าว หรือลบหลู่ครูและบุคลากรในโรงเรียน  
5) ท าร้ายร่างกายผู้อื่น  
6) เจตนาขโมยทรัพย์สินหรือสิ่งของผู้อ่ืน  
7) ด่ืมสุรามึนเมาหรือเสพสิ่งเสพติดให้โทษต่าง ๆ หรือมีไว้ในครอบครอง  
8) น าสิ่งเสพติด ให้โทษต่าง ๆ หรือสิ่งมึนเมาเข้ามาเผยแพร่หรือจ าหน่ายในโรงเรียน  
9) ก่อการทะเลาะวิวาทถึงขั้นท าร้ายร่างกายเป็นกลุ่ม คณะ จนท าให้ผู้อ่ืนเกิดการบาดเจ็บ  
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10) ประพฤติตนในทางชู้สาว  
11) น าอาวุธที่เป็นอันตรายเข้ามาในโรงเรียน  
12) การกระท าใด ๆ อันเป็นความผิดทางอาญาจนถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินคดีสั่งฟ้องศาล

แล้วมีความผิดตามกล่าวหา  
13) พฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุในประเด็นนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครูหรือผู้พบเห็น 

หลักปฏิบัติในกำรลงโทษนักเรียน 
1. ความผิดครั้งแรกในกรณีโทษสถานเบา ว่ากล่าวตักเตือน อบรมสั่งสอน และชี้แนวทางปฏิบัติที่

ถูกต้อง และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน  
2. กรณีนักเรียนกระท าความผิดถูกตัดคะแนน 40 คะแนน แสดงถึงการไม่ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น ไม่

เคารพเชื่อฟังคร ูต้องเชิญผู้ปกครองมาพบ กับทางโรงเรียน และทาทัณฑ์บน  
3. กรณีนักเรียนกระท าความผิดในเรื่องเดียวกัน จ านวนหลายคน แต่การลงโทษ จะแตกต่างกัน

ออกไป ตามความผิดของนักเรียนที่กระท าผิดแต่ละคน ตลอดจนความหนักเบา ของพฤติกรรมด้วย 
4. การลงโทษนักเรียน  

4.1 ว่ากล่าวตักเตือน ให้ครูทุกคนลงโทษนักเรียนได้  
4.2 การตัดคะแนนพฤติกรรมให้ครูทุกคน สามารถตัดคะแนนพฤติกรรม ได้ตามหลักเกณฑ์ว่า

ด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ 
4.3 เชิญผู้ปกครองมารับทราบและท าทัณฑ์บน ให้เป็นอ านาจรองผู้อ านวยการกลุ่ม

บริหารงานกิจการนักเรียน  
4.4 ตัดคะแนนความประพฤติ และบันทึกข้อมูลให้คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการ

นักเรียนเสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
4.5 ท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และปรับปรุงตนเอง ให้คณะกรรมการพิจารณา

บทลงโทษ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
5. ในกรณีความผิดร้ายแรง ให้ด าเนินการดังนี้  

5.1 คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ พิจารณาโทษตามระเบียบของโรงเรียน  
5.1.1 ครูที่ปรึกษาน าเรื่องเสนอครูเวรประจ าวันในแต่ละวัน 
5.1.2 ครูเวรประจ าวันน าเรื่องเสนอหัวหน้าครูในแต่ละระดับชั้น 
5.1.3 หัวหน้าครูในแต่ละระดับชั้นน าเรื่องเสนอฝ่ายกิจการนักเรียน 
5.1.4 ฝ่ายกิจการนักเรียนบักทึกข้อความน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน  

นักเรียนที่ประพฤติฝ่าฝืนผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน  จะถูกพิจารณาลงโทษตาม
ระเบียบของโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ปี พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้  

1. ว่ากล่าวตักเตือน  
2. ท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

2.1ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในโรงเรียน  
3. ท าทัณฑ์บน 

3.1 พักการเรียน (5-7 วัน)  
3.2 ย้ายสถานศึกษา  
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หมวดที ่3 
วิธีกำรแก้ไขคะแนนประเภทควำมผิด 

คะแนนติดลบ วิธีปฏิบัติ หมำยเหตุ 
คะแนนพฤติกรรมลบ 15 คะแนน  ตักเตือน ครั้งที่ 1  จิตอาสา  
คะแนนพฤติกรรมลบ 20 คะแนน  ตักเตือน ครั้งที่ 2  จิตอาสา (เฉพาะ

เครื่องมือสื่อสารจะท า
การยึด)  

คะแนนพฤติกรรมลบ 40 คะแนน  เชิญผู้ปกครอง / ท าทัณฑ์บน / รายงาน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  

จิตอาสา  

คะแนนพฤติกรรมลบ 50 คะแนน  แก้ไขพฤติกรรมในโรงเรียน  จิตอาสา  
คะแนนพฤติกรรมลบ 60 คะแนน  แจ้งผู้ปกครองมารับทราบร่วมแก้ไข

พฤติกรรม  
พักการเรียน  

คะแนนพฤติกรรมลบ 80 คะแนน  เชิญผู้ปกครองมาพบ  เสนอผู้บริหารพิจารณา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

ผู้มีคะแนนพฤติกรรมติดลบ  ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค  
         หมำยเหตุ กิจกรรมจิตอาสา คือ การบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวมหรือสาธารณะ เช่น ท าความ
สะอาดพ้ืนที่ กวาดใบไม้ รดน้าต้นไม้ขัดห้องน้ า ช่วยงานครูตามท่ีเหมาะสมครบตามก าหนดเวลา  
       1. จิตอาสา (ให้คะแนนได้ไม่เกินครั้งละ 20 คะแนน/1 ชั่วโมง / คร)ู  
       2. ครูทั่วไป (ครูทุกคนในโรงเรียน) แก้ไขให้นักเรียนได้ ครั้งละ 5 คะแนน  
       3. ครูที่ปรึกษา แก้ไขให้นักเรียนได้ ครั้งละ10 คะแนน  
       4. หวัหน้าครูแต่ละระดับชั้น แก้ไขให้นักเรียนได้ ครั้งละ 15 คะแนน  
       5. หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน แก้ไขให้นักเรียนได้ ครั้งละ 20 คะแนน  
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนวิชำกำร 
 

 1. กำรปฏิบัติกำรติดตำมนักเรียนขำดเรียน/ขำดเรียนนำน 
  ถ้านักเรียนขาดเรียนนานติดต่อกันให้ถือปฏิบัติดังนี้  
 1.1 การติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน / ขาดเรียนนานติดต่อกัน เป็นหน้าที่โดยตรงของครูที่ปรึกษา 
 1.2 ถ้านักเรียนขาดเรียนนานติดต่อกัน 5 วันท าการ โดยไม่ทราบสาเหตุให้ครูที่ปรึกษาด าเนินการ
ติดตามโดยสอบถามจากนักเรียนใกล้เคียง คร–ูอาจารย์หรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี แล้วแจ้งให้ฝ่ายกิจการ
นักเรียนทราบ เพ่ือด าเนินการ ตามระเบียบต่อไป 
 1.3 ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไปพบผู้ปกครองหรือนักเรียนแล้วได้สอบถามสาเหตุและพิจารณาหาทาง
แก้ไข หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ปฏิบัติดังนี้  
  - ถ้าเป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องชี้แจงให้นักเรียนและผู้ปกครอง
รับทราบถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับ พร้อมกับรายงาน
การด าเนินงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบเพื่อจะได้ด าเนินการตามระเบียบต่อไป  
  - ถ้าเป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ผู้ปกครองมาลาออกให้ถูกต้อง 
 1.4 ในกรณีที่ครูที่ปรึกษา/ หัวหน้าระดับไปตามนักเรียนที่บ้านแล้วไม่พบทั้งผู้ปกครองและนักเรียน 
ให้งานทะเบียนนักเรียนด าเนินงานดังนี้  
  1.4.1 กรณีนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ด าเนินการดังนี้  
     1.4.1.1 ฝ่ายกิจการนักเรียนแจ้งข้อมูลที่งานทะเบียนนักเรียน 
     1.4.1.2 งานทะเบียนนักเรียนท าหนังสือของโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียน ถ้ายังไม่ได้
ตอบรับให้ท าหนังสือแจ้งผู้น าชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
รับทราบ  
  1.4.2 กรณีนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ด าเนินการดังนี้ 
      1.4.2.1 ฝ่ายกิจการนักเรียนแจ้งข้อมูลที่งานทะเบียนนักเรียน  
      1.4.2.2 งานทะเบียนนักเรียนท าหนังสือของโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียน ถ้ายังไม่ได้
ตอบรับให้ 
ท าหนังสือแจ้งผู้ปกครองอีกเป็นครั้งที่ 2 หากยังไม่ได้รับค าตอบการติดต่อครั้งที่ 2 ภายใน 10 วัน  งาน
ทะเบียนนักเรียนขออนุมัติหัวหน้าสถานศึกษาจัดท าบัญชีแขวนลอยและจ าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักเรียน
เพราะเหตุขาดเรียนนานแล้วแจ้งให้ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  
      1.4.2.3 งานทะเบียนท าหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบว่าโรงเรียนได้จ าหน่ายนักเรียน
ออกแล้ว  
  
 2. แนวทำงกำรปฏิบัติเรื่องกำรขำดเรียนและขำดเรียนนำนของนักเรียน มีดังนี้  
  2.1 ครูที่ปรึกษา / ครูประจ าวิชาส ารวจการมาเรียนของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบทุกวันและทุก
ชั่วโมงท่ีสอน  
  2.2 เมื่อพบว่ามีนักเรียนขาดเรียนบ่อยและขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันต้องปฏิบัติดังนี้  
   2.2.1 ถ้าเป็นครูประจ าวิชาที่สอนให้รายงานนักเรียนที่ขาดเรียนนานและขาดเรียนบ่อยๆให้ครู
ที่ปรึกษารับทราบ และครูที่ปรึกษาต้องติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนตามแนวปฏิบัติข้อ 1.2,1.3,1.4 แล้วแต่กรณี 



คู่มือนักเรียน – ผู้ปกครอง  21 

 
 

   2.2.2 ถ้าครูที่ปรึกษาส ารวจแล้วพบว่านักเรียนในชั้นขาดเรียนบ่อยและขาดเรียนติดต่อกันเป็น
เวลานาน ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติข้อ 1.2,1.3,1.4 
 
 3. นักเรียนแขวนลอย 
ควำมหมำยของค ำ 
 “นักเรียน” หมายความว่า บุคคลที่ก าลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 

 “นักเรียนแขวนลอย” หมายความว่า นักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนในชั้นต่าง ๆ ที่
โรงเรียนจัดท าขึ้นตอนต้นปีการศึกษา หรือมีชื่ออยู่ในสมุดประเมินผลรายวิชา   และขาดเรียนนานโดยไม่ทราบ
สาเหตุ  ไม่มีตัวตน  มิได้ลาออกจากโรงเรียน และโรงเรียนไม่สามารถจ าหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนนักเรียน
ได้ 

 ขั้นตอนกำรจัดท ำบัญชีรำยช่ือนักเรียนแขวนลอย 

 3.1 เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 5 วันท าการ โดยไม่ทราบสาเหตุ   ให้ปฏิบัติดังนี้ 

  3.1.1 ครูที่ปรึกษาบันทึกรายงานหัวหน้าระดับชั้น เพ่ือติดตามนักเรียน และด าเนินการสืบหา
ข้อมูล       เบื้องต้น 

  3.1.2 หัวหน้าระดับชั้นรายงาน รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และน าเสนอ
ข้อมูล 

  3.1.3 รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะกรรมการด าเนินการติดตาม
นักเรียนครั้งที่  1 

 3.2 เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 10 วันท าการ  โดยไม่ทราบสาเหตุ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

  3.2.1 ครูที่ปรึกษารายงานหัวหน้าระดับชั้น  เพื่อลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอยและติดตาม
นักเรียน 

  3.2.2 หัวหน้าระดับชั้นรายงาน รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และน าเสนอ
ข้อมลู 

  3.2.3 รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน  เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา  เพ่ือขอ
อนุมัติลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย พร้อมเหตุผล 

  3.2.4 ผู้อ านวยการสถานศึกษา  อนุมัติ หรือพิจารณาสั่งการ 

  3.2.5 นายทะเบียน จัดท าบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 
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 บทบำทหน้ำที่  
ข้อ 3.3 อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังนี้  

    3.3.1 ส ารวจและติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 5 วันท าการ และเสนอชื่อนักเรียนต่อ
หัวหน้าระดับ / ฝ่ายปกครองเพ่ือติดตามนักเรียน  

   3.3.2 ส ารวจและติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 10 วันทาการ และเสนอชื่อนักเรียน
ต่อหัวหน้าระดับ/ฝ่ายปกครอง เพ่ือลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย และติดตามนักเรียน  

ข้อ 3.4 หัวหน้าระดับ/ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ดังนี้ 6.1 ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 5 วันทา
การ 6.2 เสนอชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 10 วันทาการ เพ่ือลงบัญชีรายชื่อนักเรียน แขวนลอย และ
ติดตามนักเรียน 6.3 เมื่อผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอยแล้วให้แจ้งนาย 
ทะเบียนเพ่ือลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย  

  ข้อ 3.5 ผู้บริหารสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้  
3.5.1 ตรวจสอบข้อมูล  

3.5.2 พิจารณาสั่งการอนุมัติให้ลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย หรือสั่งการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร  
  ข้อ 3.6 นายทะเบียน มีหน้าที่ดังนี้  
     3.6.1 รับทราบค าสั่งจากผู้บริหารสถานศึกษา  
     3.6.2 จัดท าทะเบียนรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 
 กำรยกเลิกรำยช่ือนักเรียนแขวนลอย 
  3.7 กรณีท่ีนักเรียนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย กลับมารายงานตัวเพ่ือเข้าเรียน
ตามปกติ  ให้ปฏิบัติดังนี้ 

3.7.1 ครูที่ปรึกษารายงานหัวหน้าระดับชั้น เพ่ือขอยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 
3.7.2 หัวหน้าระดับชั้นรายงานรองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน 
3.7.3 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน รายงานผู้อ านวยการสถานศึกษา 
3.7.4 อ านวยการสถานศึกษา อนุมัติให้ยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย คนนั้น 
3.7.5 นายทะเบียนลงบัญชียกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย คนนั้น 

3.8 ข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่จริงในปัจจุบันของโรงเรียน 
 ฐานข้อมูลนักเรียนของโรงเรียน มาจากทะเบียนนักเรียน ในช่วงตอนต้นปีการศึกษา สามารถ

แบ่งออกได้สองกลุ่ม ดังนี้ 
 3.8.1 ข้อมูลนักเรียนที่ยังไม่สามารถจ าหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียนได้  เช่น นักเรียนที่เรียน
ครบหลักสูตร แต่ไม่จบหลักสูตรได้ตามก าหนด   นักเรียนที่ขาดเรียนไปโดยไม่ได้ลาออก 
 3.8.2 ข้อมูลนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นต่างๆ (ห้องต่างๆ )  ที่โรงเรียน
จัดท าขึ้นตอนต้นปีการศึกษา 
 3.8.3 ในระหว่างปีการศึกษา จะมีนักเรียนเข้า – ออก ระหว่างปีการศึกษา  แบ่งออกได้  3  
กลุ่ม ดังนี้ 
 3.8.3.1 นักเรียนเข้าใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 
 3.8.3.2 นักเรียนที่ออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา 
 3.8.3.3 นักเรียนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 
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 3.8.4 การรายงานข้อมูลจ านวนนักเรียนที่มีอยู่จริงในปัจจุบันของโรงเรียน   ต้องพิจารณาจาก
ข้อมูล จ านวนนักเรียนที่มีรายชื่อในบัญชีนักเรียนประจ าชั้น ที่โรงเรียนจัดท าข้ึนตอนต้นปีการศึกษา  บวกเพ่ิม
ด้วยจ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่ระหว่างปีการศึกษา  ลบออกด้วยจ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคันระหว่างปี
การศึกษา  และลบออกด้วยจ านวนนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 
 

 4. แนวปฏิบัติในกำรแก้ “0”  

  ในการแก้ “0” มีแนวปฏิบัติดังนี้  

  4.1 ให้นักเรียนแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และก่อนแก้ตัวทุกครั้งนักเรียนต้องยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัวที่
กลุ่มบริหารงานวิชาการก่อน  
  4.2 การด าเนินการสอบแก้ตัวเป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียนติด “0” ในรายวิชาที่
รับผิดชอบต้องด าเนินการแก้ “0” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนด ให้รายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ด าเนินการใดๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ 
  4.3 ครูผู้สอนต้องจัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนก่อนสอบแก้ตัวทุกครั้ง  
  4.4 ช่วงเวลาของการสอบแก้ตัวให้เป็นไปตามก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  4.5 ถ้านักเรียนไม่มาสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่ก าหนดถือว่าได้ผลการเรียน “0” ตามเดิม และมี
สิทธิสอบแก้ตัวได้ 2 ครั้ง ถ้านักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 แล้วยังไม่ผ่านให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการเรียนซ้ า 
  4.6 ครูที่ปรึกษาเป็นผู้มีหน้าที่ติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกรายวิชา 
พร้อมทั้งกวดขันให้นักเรียนมาด าเนินการแก้ “0” ตามก าหนดเวลา  
  4.7 การให้นักเรียนสอบแก้ตัว ครูผู้สอนควรด าเนินการดังนี้  
   4.7.1 ตรวจสอบดูว่านักเรียนติด “0” เนื่องจากไม่ผ่านจุดประสงค์ใดหรือตัวชี้วัดใด 
   4.7.2 ด าเนินการสอนซ่อมเสริมในจุดประสงค์/ตัวชี้วัดที่นักเรียนสอบไม่ผ่าน  
   4.7.3 การด าเนินการสอบแก้ตัว ค าว่า“สอบแก้ตัว”ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทดสอบด้วย
ข้อสอบที่เป็นข้อเขียนเท่านั้น นักเรียนจะสอบแก้ตัวอย่างไรนั้นต้องดูว่าในจุดประสงค์นั้นนักเรียนไม่ผ่านตรง
ส่วนใด เช่น ในส่วน            K, P, A  ก็ให้ซ่อมตรงคะแนนในส่วนนั้น  
  4.8 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้ “0” ของนักเรียน 
   4.8.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการโดยงานวัดผลส ารวจนักเรียนที่มีผลการเรียน “0” และก าหนด
วัน เวลา สอบแก้ตัวตามปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
   4.8.2 แจ้งให้นักเรียนที่มีผลการเรียน “0” ได้รับทราบ  
   4.8.3 กลุ่มบริหารงานวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมา
ด าเนินการแก้ “0” 
   4.8.4 นักเรียนที่ติด “0” มายื่นค าร้องขอแก้ “0” ที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ  และกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ  แจ้งให้ครูประจ าวิชารับทราบ พร้อมกับใบค าร้องขอสอบแก้ตัวของนักเรียน 
   4.8.5 ครูประจ าวิชาด าเนินการสอนซ่อมเสริมและให้นักเรียนสอบแก้ตัว  

   4.8.6 ครูประจ าวิชาน าผลการสอบแก้ตัวของนักเรียนมารายงานให้กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รับทราบ 
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   4.8.7 กลุ่มบริหารงานวิชาการแจ้งผลการสอบแก้ตัวให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ  
  4.9 ระดับผลการเรียนหลังจากนักเรียนท าการสอบแก้ตัวแล้วอยู่ที่ “ 0 ” หรือ “ 1 ” เท่านั้น   
ระดับผลการเรียนหลังสอบแก้ตัวถ้านักเรียนยังได้ “ 0 ” อยู่ ให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้ าใหม่หมดทั้งรายวิชา 
 
 5. แนวปฏิบัติในกำรแก้ “ร”  
 ในการแก้ “ร” มีแนวปฏิบัติดังนี้  
 5.1 การด าเนินการแก้ “ร” เป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียนติด “ร” ในรายวิชาที่
รับผิดชอบต้องด าเนินการแก้ “ร” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนด ให้รายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ด าเนินการใดๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ 
 5.2 การแก้ไขผลการเรียน “ร” แยกออกเป็น 2 กรณีคือ 
  5.2.1 ได้ระดับผลการเรียน “0 – 4” ในกรณีที่เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วย หรอืเกิด
อุบัติเหตุ ไม่สามารถมาเข้าสอบได้ 
  5.2.2 ได้ระดับผลการเรียน “0 – 1” ในกรณีที่สถานศึกษาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุ
สุดวิสัย เช่น มี เจตนาหลบการสอบเพื่อหวังผลบางอย่าง หรือ ไม่สนใจท างานที่ได้รับมอบหมายให้ท าเป็นต้น 
 5.3 การแก้ “ ร ” ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป ถ้านักเรียนที่มีผลการเรียน “ 
ร ” ไม่มาด าเนินการแก้ “ร” ให้เสร็จสิ้นตามก าหนดเวลา นักเรียนผู้นั้นต้องเรียนซ้ าทั้งรายวิชาหรือเปลี่ยน
รายวิชาใหม่ ในกรณีที่เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม  
 5.4 ถ้าหากนักเรียนที่มีผลการเรียน “ ร ” ผู้นั้นไม่สามารถมาท าการแก้ “ ร ” ตามก าหนดเวลาได้
เนื่องจากเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาจะขยายเวลาการแก้ “ ร ” ออกไปอีก 1 ภาค
เรียนแต่ถ้าพ้นก าหนดแล้ว นักเรียนยังไม่มาด าเนินการแก้ “ ร ” ให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้ าใหม่หมดทั้งรายวิชา  
 5.5 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้ “ ร ” ของนักเรียน  
  5.5.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการโดยงานวัดผลส ารวจนักเรียนที่มีผลการเรียน “ ร ” และแจ้งให้
นักเรียนรับทราบ  
  5.5.2 กลุ่มบริหารงานวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมา
ด าเนินการแก้ “ ร ”  
  5.5.3 นักเรียนที่ติด “ ร ” มายื่นค าร้องขอแก้ “ ร ” ที่ฝ่ายวิชาการ และกลุ่มบริหารงาน
วิชาการแจ้งให้ครูประจ าวิชารับทราบ  
  5.5.4 ครูประจ าวิชาด าเนินการ แก้ “ ร ” ให้กับนักเรียน  
  5.5.5 ครูประจ าวิชาน าผลการแก้ “ ร ” ของนักเรียนมารายงานให้กลุ่มบริหารงานวิชาการรับทราบ  
  5.5.6 กลุม่บริหารงานวิชาการแจ้งผลการแก้ “ ร ” ให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ  
 6. แนวปฏิบัติในกำรแก้ “ มส. ”  
 ในการแก้ “มส.” มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้  
 6.1 ครูผู้สอนได้พิจารณาสาเหตุที่นักเรียนได้ผลการเรียน “มส.” ซึ่งมีอยู่ 2 กรณีคือ  
  6.1.1 นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 60 % ไม่มีสิทธิยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบ  ต้องเรียนซ้ าใหม่หมด 
  6.1.2 นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 80 % แต่ไม่น้อยกว่า 60 %   
   6.1.2.1 ให้นักเรียนยื่นค าร้องขอแก้ผลการเรียน “มส.” จากครูผู้สอน  
   6.1.2.2 ครูผู้สอนต้องจัดให้นักเรียนเรียนเพิ่มเติมเพ่ือให้เวลาครบตามรายวิชานั้น ๆ โดย
อาจใช้ชั่วโมงว่าง / วันหยุด 
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   6.1.2.3 เมื่อนักเรียนมาด าเนินการแก้ “มส.” ตามข้อ 2 แล้วจะได้ระดับผลการเรียน 0 – 1  
   6.1.2.4 ถ้านักเรียนไม่มาแก้ “มส.” ให้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดให้นักเรียนผู้นั้นต้อง
เรียนซ้ า 
   6.1.2.5 ถ้ามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถมาแก้ “มส.” ได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
สถานศึกษาท่ีจะขยายเวลามาแก้ “มส.” ออกไปอีก 1 ภาคเรียน เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้ า
หรือให้เปลี่ยนรายวิชาใหม่ได้ในกรณีท่ีเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม  
 6.2 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการแก้ “มส.” ของนักเรียน 
  6.2.1 ครูประจ าวิชาแจ้งผล “มส. “ ของนักเรียนที่ฝ่ายวิชาการ 
  6.2.2 กลุ่มบริหารงานวิชาการโดยงานวัดผลแจ้งนักเรียนที่มีผลการเรียน “มส.” รับทราบ  
  6.2.3 กลุ่มบริหารงานวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมา
ด าเนินการแก้ “มส.” 
  6.2.4 นักเรียนที่ติด“มส.” น าผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอแก้ “มส.” ที่ฝ่ายวิชาการ กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ  แจ้งให้ครูประจ าวิชารับทราบ เพ่ือด าเนินการแก้ “มส.”ของนักเรียนตามแนวปฏิบัติการ
แก้ “มส.” ของนักเรียน ครูประจ าวิชาน าผลการแก้ “มส.” ของนักเรียนมารายงานให้กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รับทราบ กลุ่มบริหารงานวิชาการแจ้งผลการแก้ “มส.” ให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ 
 7. แนวปฏิบัติในกำรเรียนซ้ ำ 
 ในการจัดให้นักเรียน “ เรียนซ้ า ” มีแนวปฏิบัติดังนี้  
 7.1 ให้ครูผู้สอนเดิมในรายวิชานั้นเป็นผู้รับผิดชอบสอนซ้ า 
 7.2 การด าเนินการ “เรียนซ้ า” เป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน เมื่อมีนักเรียน“เรียนซ้ า” ใน
รายวิชาที่รับผิดชอบต้องด าเนินการ “เรียนซ้ า” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถด าเนินการให้
แล้วเสร็จตามก าหนด ให้รายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ด าเนินการใดๆ ถือว่าบกพร่องต่อ
หน้าที่ราชการ  
 7.3 ครูผู้สอนและนักเรียนก าหนดจัดตารางเรียนร่วมกันให้จ านวนชั่วโมงครบตามระดับชั้น และครบ
ตามหน่วยการเรียนของรายวิชานั้น ๆ ครูผู้สอนอาจมอบหมายงานให้ในชั่วโมงท่ีก าหนด จะสอนหรือ
มอบหมายงานให้ท า  จะมากหรือน้อยต้องพิจารณาตามความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
 7.4 ส าหรับช่วงเวลาที่จัดให้เรียนซ้ าอาจท าได้ดังนี้  
  7.4.1 ชั่วโมงว่าง  
  7.4.2 ใช้เวลาหลังเลิกเรียน  
  7.4.3 วันหยุดราชการ  
  7.4.4 สอนเป็นครั้งคราวแล้วมอบหมายงานให้ท า 
 7.5 การประเมินผลการเรียนให้ด าเนินการตามระเบียบการประเมินผลทุกประการ  
 7.6 ครูผู้สอนส่งผลการเรียนซ้ าพร้อมกับการประเมินผลปลายภาคเรียนให้กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 7.7 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการ “เรียนซ้ า” ของนักเรียน  
  7.7.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการโดยงานวัดผลส ารวจและแจ้งนักเรียนที่ต้อง “เรียนซ้ า” รับทราบ  
  7.7.2 กลุ่มบริหารงานวิชาการแจ้งครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมา
ด าเนินการ “เรียนซ้ า”  
  7.7.3 นักเรียน “เรียนซ้ า” มายื่นค าร้องขอ “เรียนซ้ า” ที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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  7.7.4 กลุ่มบริหารงานวิชาการแจ้งให้ครูประจ าวิชารับทราบ เพ่ือด าเนินการ “เรียนซ้ า” ของ
นักเรียน ตามแนวฏิบัติ  
  7.7.5 ครูประจ าวิชาน าผลการประเมินการ “เรียนซ้ า”ของนักเรียนรายงานให้กลุ่มบริหารงาน
วิชาการรับทราบ  
  7.7.6 กลุ่มบริหารงานวิชาการแจ้งผลการ“เรียนซ้ า”ให้นักเรียนและครูที่ปรึกษารับทราบ  
 
 เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ 
 หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดเกณฑ์กลาง
ส าหรับการจบการศึกษาเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๒.๒  เกณฑ์กำรจบระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
         (๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ๖๖ 
หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
         (๒)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๗๗  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
๖๖ หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 
         (๓)  ผู้ เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์ 
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
         (๔)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
         (๕)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

 ๒.๒ เกณฑ์กำรจบระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
          (๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
          (๒)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
๔๑ หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยว่า ๓๖ หน่วยกิต 
         (๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ในระดับผ่านเกณฑ์                 
การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
          (๔)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
          (๕)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
 ส าหรับการจบการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย ให้
คณะกรรมการของสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
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กำรแต่งกำยนักเรียน 

โรงเรียนตูมพิทยำนุสรณ์    ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดประจ ำวันอังคำร (เสื้อโปโล) 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 

นักเรียน    ม.ต้น นักเรียน    ม.ปลำย 

นักเรียน    ม.ต้น นักเรียน    ม.ปลำย 
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ชุดประจ ำวัน พุธ    (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี-นศท.) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดประจ ำวันพฤหัสบดี (เสื้อพละ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นักเรียน    ม.ต้น นักเรียน    ม.ปลำย 
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     สำรบัญ 
เรื่อง   หน้ำ 
ประวัติโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์   1  
สัญลักษณ์ของโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์   2 
วิสัยทัศน์โรงเรียน   3 
พันธกิจ    3 
เป้าประสงค์    3 
กลยุทธ์    3  
ข้อมูลข้าราชการและบุคลากรโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์   4 
แผนการบริหารโรงเรียน    6 
 บริหารงานวิชาการ   7 
 บริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ   8 
 บริหารงานงบประมาณ   9 
 บริหารงานบุคคล   10 
 บริหารงานทั่วไป   11 
 บริหารงานกิจการนักเรียน   12 
 บริหารงานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา   13 
ระเบียบและขอ้ปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์   15 
 หมวดที่ 1 นักเรียน   15 
 หมวดที่ 2 ลักษณะความผิด   17 
 หมวดที่ 3 วิธีการแก้ไขคะแนนความประพฤติ   19 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ   20 
การแต่งกายนักเรียน   27 
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ค ำน ำ 

 
 คู่มือนักเรียน  ผู้ปกครอง  และครู  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  จัดท าขึ้นเพ่ือประสานความเข้าใจระหว่าง
โรงเรียน และผู้ปกครอง เป็นสื่อกลางในการร่วมมือกันพัฒนานักเรียน  เพราะการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ  
ต้องได้รับการดูแลสนับสนุนจากท่านผู้ปกครองเป็นส าคัญ 
 โรงเรียนจึงได้ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ ผู้ปกครอง 
นักเรียน ครู  รายละเอียดด้านการปฏิบัติตนตามระเบียบ-ของโรงเรียน  และเป็นแนวทางให้นักเรียนถือปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง  ผู้ปกครองได้ศึกษาเพื่อการดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด  ตามระเบียบแนวปฏิบัติของโรงเรียน 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารคู่มือเล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน  ผู้ปกครอง  และครู  ที่จะน าพา
นักเรียนไปสู่จดหมายปลายทางและจบหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
 
 

 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 
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โรงเรียนตูมพิทยำนุสรณ์  
อ ำเภอปรำงค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 
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