
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 2 คูมือนักเรียน โรงเรียนทิวไผงาม 

คํานํา 

 
โรงเรียนทิวไผงาม ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพดวย

แนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 จัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยาง

ตอเน่ืองตลอดชีวิต ซึ่งการจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน 

ดังน้ัน โรงเรียนทิวไผงาม จึงไดจัดทํา “คูมือนักเรียน” เพ่ือรวบรวมขอมูลและสะทอนภาพกระบวนการจัด

การศึกษาเพ่ือสรางเยาวชนคุณภาพ และเพ่ือเปนสื่อกลางระหวางโรงเรียน ผูเรียน และผูปกครอง เพ่ือสรางเครือขายความ

รวมมือในการพัฒนาผูเรียน ใหเปนผูท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และเพ่ือใหการจัดการศึกษาสามารถตอบสนองตอความ

ตองการของผูเรียนและสังคม ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

         โรงเรียนทิวไผงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 คูมือนักเรียน โรงเรียนทิวไผงาม 

สารบญั 

 

ประวัติวามเปนมา           4 

ภาพรวมโรงเรียนทิวไผงาม          6 

สัญลักษณโรงเรียน           9 

ปรัชญา / วิสัยทัศน / พันธกิจ        10 

วัตถุประสงค / นโยบาย / ปณิธาน        10 

หลักสูตรสถานศึกษา 

        -  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน       13 

        -  หลักสูตร English Program       13 

        -  Canadian High School Diploma Program (CHP)     15 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและโครงการสนับสนุนการเรียนรู     16 

การจัดเวลาเรียน          18 

การวัดผล – ประเมนิผล         20 

ทุนและเกียรติบัตร         24 

ระเบียบปฏิบัติสําหรับนักเรียน        28 

การประสานคสวามรวมมือ        42 

 

 

 

 

 

 

 



 4 คูมือนักเรียน โรงเรียนทิวไผงาม 

ประวัติความเปนมา 
 โรงเรียนทิวไผงาม กอต้ังโดยคุณครูณรงค และคุณครูอุษา ทิวไผงาม เมื่อวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2518 จากความ

ปรารถนาท่ีจะสรางสถาบันการศึกษาท่ีมีความพรอมในทุกๆดาน เพ่ือสรางใหนักเรียนเปนเยาวชนคุณภาพบนพ้ืนฐานของ

ความรักและความอบอุน โดยใชชื่อวา “โรงเรียนอนุบาลทิวไผงาม” ต้ังอยูเลขท่ี 36/10 ซอยจรัญสนิทวงศ 46 แขวงบางย่ีขัน 

เขตบางพลัด กรุงเทพฯ มีหองเรียนท้ังหมด 10 หองเรียน 

 พ.ศ. 2522 ดวยความเชื่อมั่นและความศรัทธาของผูปกครอง ทําใหโรงเรียนอนุบาลทิวไผงามเจริญกาวหนาข้ึนเปน

ลําดับ จึงตองขยายพ้ืนท่ีของโรงเรียนเพ่ิมข้ึนอีกแหงหน่ึงในบริเวณใกลเคียงกัน โดยสรางอาคารณรงค-อุษา 1 ซึ่งเปนอาคาร

เรียน 5 ชั้น พรอมกับขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และไดจัดต้ังสถานรับเลี้ยงเด็ก “ทิวไผงาม” 

 พ.ศ. 2523 ขยายชั้นเรียนเพ่ิมข้ึนถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และสรางอาคารอเนกประสงค 4 ชั้น ประกอบดวยสระ

วายนํ้า สนามเทนนิส ท่ีไดมาตรฐาน 

 พ.ศ. 2526 ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 พรอมกับขยายพ้ืนท่ีของโรงเรียนเพ่ิมข้ึน และกอสรางอาคาร

ณรงค-อุษา 2 ซึ่งเปนอาคารเรียนขนาดใหญสูง 7 ชั้น เน้ือท่ีอาคารมากกวา 20,000 ตารางเมตร มีโรงยิมเนเซียม หองประชมุ

ขนาดใหญ หองอาหาร หองเรียนและหองประกอบการสอนมากกวา 60 หอง ลานอเนกประสงค บานพักรับรอง และสถานท่ี

จอดรถ 

 พ.ศ. 2539 เปดสอนคอมพิวเตอร ซึ่งนับเปนโรงเรียนแรกๆ ของประเทศไทยท่ีนําคอมพิวเตอรมาใชประกอบการ

เรียนการสอน 

 พ.ศ. 2540 เปดการเรียนการสอน Internet เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนเพ่ือกาวสูโลกไรพรมแดน

การศึกษาตลอดชีวิต และสรางองคกรแหงการเรียนรู 

 พ.ศ. 2541 สรางอาคารณรงค-อุษา 3 เปนอาคารเรียน 5 ชั้น สําหรับนักเรียนระดับอนุบาล และนักเรียนหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ (English Program) 

 พ.ศ. 2542 กอต้ัง English for Future หรือ EFF เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวตางชาติท่ีเปน

เจาของภาษาทุกวัน  พรอมกับการเปดหลักสูตรภาษาอังกฤษโดยใชชื่อวา Thewphaingarm School English Program 

หรือ TSEP ซึ่งเปนระบบการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแตระดับ

ประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 (Grade 1 - 6) 

 พ.ศ. 2547 ขยายชั้นเรียน TSEP ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 (Grade 1 – 9) 

 พ.ศ. 2549 ขยายชั้นเรียน TSEP ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 (Grade 1 – 12) พรอมกับเปดสอนระดับปฐมวัย  

(K. 1 – K. 3) 

 พ.ศ. 2550 นําทฤษฎีพหุปญญา (The Multiple Intelligences Theory : MI) มาประยุกตใชในการจัดกิจกรรม

และการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน โดยการจัดสิ่งเราใหผูเรียนแสดงความคิด ความรูสึก 

และรูจักสรางคุณคาของตนเองผานกิจกรรมหรือเครื่องมือท่ีสอดคลองกับทฤษฎีพหุปญญา 

 พ.ศ. 2553 ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช MET ซึ่งบูรณาการระหวาง Multiple Intelligences , 

English และ Technology เพ่ือใหนักเรียนคนพบและพัฒนาศักยภาพของตนมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ และสามารถใช

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมกับนํา Smart Classroom มาใชในการจัดการเรียนการสอน  

เพ่ือสรางกระบวนการคิด เรียนรูอยางสรางสรรค สงเสริมการทํางานเปนทีม ฝกทักษะการแสวงหาความรูจากโลกไซเบอร 

ดวยกระบวนการเรียนรูแบบ Interactive ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 พ.ศ. 2554 ในโอกาสครบ 36 ป แหงการกอต้ังโรงเรียนทิวไผงาม จึงไดเปดโครงการทิวไผงาม แบงปนสมอง หรือ 

Thewphaingarm Brain Sharing หน่ึงในโครงการสนับสนุนการเรียนรู ท่ีมุงสรางใหนักเรียนเปนท้ัง “คนเกง คนดี  

มีจิตสาธารณะ” ผานเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสวงหา ถายทอด  

ตอยอด และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูรูและเพ่ือนจากตางสถาบัน 

พ.ศ. 2563 ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกมิติท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี 

ทําใหรูปแบบการจัดการเรียนการสอนถูกปรับเปลี่ยนใหตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โรงเรียนทิวไผงามจึงใชแนว

ทางการจัดการศึกษาแบบศตวรรษท่ี 21 เนนการเรียนรูในรูปแบบบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายท่ีชัดเจน 

การเรียนการสอนมีความยืดหยุน สรางสรรค ทาทาย และซับซอน เพ่ือใหนักเรียนมีความรูและทักษะ เพ่ือใหสามารถใชชีวิต 

การทํางาน และดํารงชีพอยูไดในสังคมโลกปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 คูมือนักเรียน โรงเรียนทิวไผงาม 

ภาพรวมโรงเรียนทิวไผงาม 

ผูกอต้ัง   คุณครูณรงค - คุณครูอุษา ทิวไผงาม 

วันกอต้ัง   20 กันยายน 2518 

ท่ีต้ัง   1003 ซอยจรัญสนิทวงศ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด  

กรุงเทพมหานคร 10700 

โทรศัพท   02-424-6225 

โทรสาร   02-883-2505 กด 0 

Website   www.thewphaingarm.com 

E-mail   info@thewphaingarm.com 

ระดับชั้นท่ีเปดสอน  ประถมศึกษาปท่ี 1 - มัธยมศึกษาปท่ี 6 

การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรบัปรงุ พุทธศักราช 2560) 

(มัธยมศึกษาปท่ี1 - มัธยมศึกษาปท่ี 6) 

   หลักสูตร English Program (Grade 1 – Grade 12) 
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สีประจําโรงเรียน  สีเขียว - ขาว 

สัญลักษณโรงเรียน  โดมชั้น 12 อาคาร ณรงค - อุษา 2 

ตนไมประจําโรงเรียน ตนไผ 

เพลงประจําโรงเรียน มารชทิวไผงามนามงคล 

 ( พรอม )  ทิวไผงาม นามถ่ินศึกษาวิชาการ  อาโอฬารทุกดานเปนหน่ึงในไทย 

   ดานวิชาดานกีฬากาวล้ํานําชัย   พัฒนาไปไกลทันโลกทันกาล 

 ( ชาย )  ทิวไผงามชาวเลือดเขียวขาวสามัคคี  เดนทวีลือเลื่องเกียรติกองยืนนาน 

 ( หญิง )  ศิษยและครูตางพึงรูปณิธาน   ดวยวิญญาณรักสถาบนอันเกรียงไกล 

 ( พรอม )  ศิษยต้ังมั่นในกตัญุตา    ครูใหวิชาทุมเทชีวิตจิตใจ 

( ชาย )   สอนใหเสียสละประพฤติดีมีวินัย   ครูภูมิใจเห็นศิษยย่ิงใหญเปนคนดี 

( พรอม )  ทิวไผงามรักชาติศาสนองคราชันย   ไมมีวันลืมคาทิวไผงามน้ี 

อยูแหงใดตางสรางสรรคท้ังคุณความดี   เพ่ือศักด์ิศรีทิวไผงามนามมงคล 
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โรงเรียนทิวไผงาม จัดการเรียนการสอน คือ 

 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

                (มัธยมศึกษาปท่ี 1 - มัธยมศึกษาปท่ี 6) 

 2. หลักสูตร English Program (Grade 1 – Grade 12)  

โรงเรียนทิวไผงาม ต้ังอยูบนเน้ือท่ีกวา 23 ไร ประกอบดวยอาคารเรียน และอาคารประกอบการเรียน ดังน้ี 

 อาคารณรงค - อุษา 1 สถานท่ีเรียนของหลักสูตรสามัญศึกษา  (มัธยมศึกษาปท่ี 1 - มัธยมศึกษาปท่ี 6) และ

หลักสูตร English Program  (Grade 1 – Grade 12) ประกอบดวยหองเรียนและหองประกอบการเรียน จํานวน 40 หอง 

 อาคารณรงค - อุษา 3 สถานท่ีเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และหองสมุด 

 อาคารระเบียงไผ สถานท่ีจําหนายอุปกรณการเรียนและเครื่องแบบนักเรียน 

 สนามเทนนิส ขนาดมาตรฐาน จาํนวน 2 สนาม 

สนามบาสเกตบอล จํานวน 2 สนาม 

สนามฟุตซอล จํานวน 1 สนาม 

สวนชมพูพันธุทิพย สนามเด็กเลน สถานท่ีพักผอนของผูปกครอง ครู และนักเรียน 

ลานจอดรถ สามารถจอดรถไดมากกวา 50 คัน 

Thew Campus ต้ังอยู ณ หมู 4 ตําบลดอนแฝก อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม บนเน้ือท่ีกวา 60 ไร เพ่ือใช

เปนแหลงศึกษาเรียนรู สถานท่ีศึกษาธรรมชาติ การจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกสถานท่ี และสราง

พิพิธภัณฑเพ่ือรวบรวมผลงานท่ีทรงคุณคา โดยเฉพาะผลงานทางดานการแกะสลักไม เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียน ชุมชน และ

ประชาชนท่ัวไปเขามาใชสถานท่ีศึกษาหาความรู เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพปจจบุัน 
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สัญลักษณโรงเรยีน (ตราโรงเรียน) 

 
ตัวอักษรตางๆ 

หมายเลข 1 อักษร N และ U ยอมาจากคําเต็มคือ 

 N = NARONG THEWPHAINGARM (ณรงค ทิวไผงาม) 

 U = U - SA THEWPHAINGARM (อุษา ทิวไผงาม) 

หมายเลข 2 คืออักษร ท.ผ.ง. มาจากคําเต็มวา “ทิวไผงาม” 

หมายเลข 3 คุณครูณรงค ทิวไผงาม และคุณครูอุษา ทิวไผงาม เปนผูกอต้ังโรงเรียนทิวไผงาม เมื่อ พ.ศ. 2518 

หมายเลข 4 ชื่อของโรงเรียนทิวไผงาม ปรากฏอยางชัดเจนภายใตตราของสถาบัน 

หมายเลข 5 ลําตน - กิ่ง - กานของตนไผท่ีรมรื่น รมเย็น โดยโอบลอมทุกๆ ชีวิตในทิวไผงาม 

 

ความหมายตางๆ ของสวนตางๆ 

รัศมีรอบตัว N.U. 

1.  หมายถึง     คุณครูณรงค ทิวไผงาม และคุณครูอุษา ทิวไผงาม กอต้ังโรงเรียน สถานศึกษาท่ีใหความรูเปน 

                     แสงสวางนําทางแกนักเรียนใหมีโอกาสในชีวิตเทาเทียมกัน 

2.  หมายถึง     คุณงามความดีและชื่อเสียงของโรงเรียนทิวไผงาม ท่ีมุงสรางสรรคเยาวชนคุณภาพสูสังคมไทย 

                     และสังคมโลกก่ิงไผไขว หมายถึง ชาวทิวไผจะสมานสามัคคี มีคุณคาตอโลก เสมือนทุกสวนของ 

                     ตนไผยอมเกิดประโยชนตอมวลมนุษย 

 

สีประจําโรงเรียน 

สีเขียว หมายถึง สีของพืช - สีตนไม ซึ่งใบสีเขียวของพืชจะชวยใหผูท่ีอยูใกลไดรับอากาศท่ีดี ใหความสดชื่น แกผูพบเห็น  

                        เปรียบเสมือนศิษยทิวไผงามท่ีจะตองเติบโตเปนพลเมืองท่ีทําคุณประโยชนใหกับประเทศชาติดังเชน  

                        สีเขียวของใบไมท่ีใหประโยชนกับมนุษยชาติ 

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ิ ความสดใสของเด็กซึ่งเปนนักเรียน 
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KNOWLEDGE MAKES MEN EQUAL 

 

 
 

Provide students with the opportunity to reach their full potential while making the world a 

better place 

 

 
 

 

Provide a supportive bilingual learning community where academics are emphasized through 

progressive approaches to learning and personal development.  Students are confident life-long learners 

who are flexible critical thinkers focused on achieving their goals and making a difference in the world. 

 

 

 

BILINGUAL - in the 21st Century, the ability to speak two or more languages is a necessary skill.  

Its corollary benefit is to support students’ ability to view information from different perspectives. 

ACHIEVERS - through an emphasis on Academics, students are prepared to pursue the tertiary 

education of their choice 

CONFIDENT -  Building in students the willingness to face and overcome challenges with the 

awareness that one does not always succeed.  

SELF-STARTERS - through learning how to learn students continue growing in knowledge as 

lifelong learners.  

FLEXIBLE -  by understanding different perspective one is better able to understand others and 

to consider the effectiveness of different solutions to problems 

CRITICAL THINKERS - the ability to apply knowledge effectively is more important than simply 

obtaining knowledge.  

COMMUNITY - understanding our interconnectedness and our individual and mutual 

responsibility to make the world a better place. 

 

VISION 

MISSION 

PHILOSOPHY 

THEWPHAINGARM VALUES:   
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หลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดการเรียนการสอน 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู วัตถุประสงค 
ภาษาไทย 

(Thai Language) 

ผูเรียนมีความรู ทักษะ และวัฒนธรรมการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีความ 

ชื่นชม เห็นคุณคา ภูมิปญญาไทย และภูมิใจในภาษาประจําชาติ 

คณิตศาสตร 

(Mathematics) 

ผูเรียนสามารถนําความรู ทักษะ และกระบวนการคณิตศาสตรไปใชในการ

แกปญหา การดําเนินชีวิต และศึกษาตอ การมีเหตุมีผล มีเจตคติท่ีดีตอ

คณิตศาสตร พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ และสรางสรรค 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(Science and Technology) 

ผูเรียนสามารถนําความรู กระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชใน

การศึกษา คนควาหาความรู และแกปญหาอยางเปนระบบ การคิดอยางเปน

เหตุเปนผล คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และมีจิตวิทยาศาสตร 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(Social Studies Religion and Culture) 

ผูเรียนสามารถอยูรวมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอยางสันติสุข การเปน

พลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา การเห็นคุณคาของทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม มีความรักชาติ และภูมิใจในความเปนไทย 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

(Health and Physical Education) 

ผูเรียนมีความรู ทักษะและเจตคติในการสรางเสริมสุขภาพพลานามัยของ

ตนเอง และผูอ่ืน การปองกันและปฏิบัติตอสิ่งตางๆท่ีมีผลตอสุขภาพอยาง 

ถูกวิธี และมีทักษะในการดําเนินชีวิต 

ศิลปะ 

(Arts) 

ผูเรียนมีความรูและทักษะในการคิดริเริ่ม จินตนาการ สรางสรรคงานศิลปะ  

มีสุนทรียภาพ และการเห็นคุณคาทางศิลปะ 

การงานอาชีพ 

(Occupations) 

ผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติในการทํางาน การจัดการ การดํารงชีวิต 

การประกอบอาชีพ 

ภาษาตางประเทศ 

(Foreign Languages) 

ผูเรียนมีความรู ทักษะ เจตคติ และวัฒนธรรมการใชภาษาตางประเทศในการ

สื่อสาร การแสวงหาความรู และการประกอบอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 
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โรงเรียนทิวไผงามจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยใชหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับประถมศึกษาปท่ี 1 – มัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเนนการบูรณาการ โดยแบงระดับการศึกษาเปน 3 ระดับ คือ 
 

- ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปที่ 1 – ประถมศึกษาปที่ 6) 

 เปนการศึกษาท่ีมุงเนนทักษะพ้ืนฐานดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ การคิดพ้ืนฐาน การติดตอสื่อสาร 

กระบวนการเรียนรูทางสังคม และพ้ืนฐานความเปนมนุษย การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางสมบูรณและสมดุลท้ังดานรางกาย 

สติปญญา อารมณ สังคม และวัฒนธรรม โดยเนนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (มัธยมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3) 

 เปนการศึกษาท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดสํารวจความถนัด และความสนใจของตนเอง สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพสวน

ตน มีทักษะในการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค และคิดแกปญหา มีทักษะในการดํารงชีวิต มีทักษะการใชเทคโนโลยี

เพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีความรับผิดชอบตอสังคม มีความสมดุลท้ังดานความรู ความคิด ความดีงาม และมีความ

ภูมิใจในความเปนไทย 
 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปที่ 4 – มัธยมศึกษาปที่ 6) 

เปนระดับการศึกษาท่ีมุงเนนการเพ่ิมพูนความรูและทักษะเฉพาะดาน สนองตอบความสามารถ ความถนัดและ

ความสนใจของผูเรียนแตละคน ท้ังดานวิชาการและวิชาชีพในการใชวิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดข้ันสูง 

สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ มุงพัฒนาตนและประเทศ ตาม

บทบาทของตน สามารถเปนผูนําและผูใหบริการชุมชนในดานตางๆ 

 

 

 

 

ทามกลางกระแสโลกาภิวัฒน โรงเรียนทิวไผงามตระหนักถึงความสําคัญในการท่ีจะพัฒนาทรัพยากรอันมีคาย่ิงของ

ประเทศชาติ คือเยาวชนไทย ใหมีความสามารถท่ีจะใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับสากล  

จึงเปดหลักสูตร English Program โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ  

ในระดับประถมศึกษาปท่ี 1  - มัธยมศึกษาปท่ี 6  

เปาหมาย 

1.  นักเรียนสามารถเขาใจและใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได รูจักคิดเปนระบบ เชื่อมั่นในตนเองกลาแสดงออก 

และเห็นคุณคาของตน 

2.  นักเรียนมีความรูดานภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ และภาษาตางประเทศ ครบ 8 สาระการเรียนรู ท้ังมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

3.  นักเรียนมีลักษณะใฝเรียนรู มีกระบวนการเรียนรูอยางถูกตอง และสามารถนําความรูมาประยุกตใชในชีวิตจริง

ไดอยางเหมาะสม 

       1.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

       2.  หลักสูตร English Program 
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4.  นักเรียนมีทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานสําคัญในการศึกษาในระดับท่ี

สูงข้ึน หรือสามารถนําไปประกอบอาชีพ 
 

การจัดการเรียนการสอน 

1.  การจัดทําหลักสูตร English Program ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช 2560) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนแนวทาง โดยคํานึงถึงบริบทของความเปนไทย 

ผสมผสานความเปนสากล มุงเนนความรักทองถ่ิน ประเทศชาติ และความเปนไทย สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและ

คานิยมท่ีดีงาม สรางความมั่นใจ และสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษมากข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  จัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหนักเรียนปฎิบัติไดจริง สามารถศึกษาคนควาและสรุปองคความรูไดดวยตนเอง 

โดยมีจุดเนน 3 ประการ คือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

3.  ปจจุบันเปดสอนระดับ Grade 1-12 (ประถมศึกษาปท่ี 1 - มัธยมศึกษาปท่ี 6) 

 4.  ดําเนินการสอนโดยครูชาวตางชาติ โดยคัดเลือกครูเจาของภาษาและครูชาวไทยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

และปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาท่ีมีคุณภาพท้ังในและตางประเทศ 

 5.  จัดนักเรียน 25-30 คน ในระดับ Grade 1-12 โดยมีครูชาวตางชาติและครูไทยเปนครูประจําชั้น 

 6.  สาระวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ในระดับ Grade 1-12 คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร สังคมศึกษา เศษฐศาสตร ภูมิศาสตร และเพ่ิม เคมี ชีววิทยา ฟสิกส ในระดับ Grade 10-12 

 7.  สอนเสริมภาษาจนี ในระดับ Grade 1-12 

 8.  แบบเรียนภาษาอังกฤษคัดเลือกจากตางประเทศ ซึ่งผานการวิเคราะหเน้ือหาตามมาตรฐานการเรียนรู 

 9.  แผนการเรียนในระดับ Grade 10-12 มี 2 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และ 

แผนการเรียนคณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ 

 10.  การวัดผลประเมินผลใชหลักเกณฑเดียวกับนักเรียนหลักสูตรสามัญศึกษา และมีการควบคุมมาตรฐานดวย

ระบบการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก การนิเทศ และการสอบเพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 11.  นักเรียน มีทางเลือกไดหลายทางเมื่อจบหลักสูตร อาทิ ศึกษาตอระดับอุดมศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

 

1. Academic Excellence (ความเปนเลิศทางวิชาการ) 
         มาตรฐานการเรียนการสอนท่ีสูง และหลักสูตรท่ีโดดเดนไมเหมือนใคร ทําใหนักเรียนประสบความสําเร็จอยางมาก

ในการสอบ IELTS, Cambridge และการสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

2. Individualized Learning (การเรียนรูตามความสามารถรายบุคคล) 
        สนับสนุนการคนหาความสามารถเฉพาะตัวของนักเรียนดวยกิจกรรมแบบบูรณาการ ท้ังยังเพ่ิมการเรียน

ภาษาอังกฤษ เชน ESL เพ่ือสรางความมั่นใจ และความสําเร็จทางดานวิชาการ นอกจากน้ียังมีกลุมการเรียนภาษาอังกฤษท่ี

มุงเนนความแตกตางทางดานทักษะเพ่ือใหนักเรียนไดคนพบและพัฒนาตนเอง 

3. E-Learning 
         จัดการเรียนการสอนดวยระบบ E-Learning โดยนักเรียนจะไดเรียนรู สื่อสาร โตตอบ ผานสื่ออุปกรณ ทักษะ และ

วิธีการท่ีจําเปนสําหรับอนาคต 
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โรงเรียนทิวไผงาม และ Lester B. Pearson School Board รัฐควิเบก ประเทศแคนาดาไดรวมมือกันพัฒนา

หลักสูตรท่ีออกแบบมาสําหรับนักเรียนไทยท่ีเรียนในแคนาดา นักเรียนจะไดเรียนรูและเติบโตผานท้ังกิจกรรมทางวิชาการ

และประสบการณทางวัฒนธรรม ใชเวลาเรียนเปนระยะเวลา 2 ป เมื่อนักเรียนจบการศึกษาจะไดรับ High School 

Diplomas จากกระทรวงศึกษาธิการของรัฐควิเบก ประเทศแคนาดาและจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย 

รูปแบบการเรียนการสอน 

ใชระยะเวลาในการศึกษาจํานวน 2 ป  

- ปแรกนักเรียนจะเรียนในระดับชั้น Grade 10 ท่ีโรงเรียนทิวไผงาม ในหลักสูตร English program เพ่ือเตรียมความพรอม

สําหรับการเรียนตอท่ีประเทศแคนาดา 

- ปท่ีสองนักเรียนจะเรียนในระดับชั้น Grade 11 เรียนท่ี Lakeside Academy of the Lester B. Pearson School Board 

รัฐควิเบก ประเทศแคนาดา  

- รายวิชาท่ีจัดใหมีการเรียนการสอนตลอดการเรียนในระดับชั้น Grade 10 – 11 มีดังน้ี คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร 

ประวัติศาสตรของประเทศแคนาดา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย พลศึกษาและสุขศึกษา และศิลปะ 

/ ละคร / ดนตร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       3.  Canadian High School Diploma Program (CHP) 
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและโครงการสนับสนุนการเรียนรู 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบดวย 

 1.  กิจกรรมแนะแนว 

 2.  กิจกรรมนักเรียน 

 3.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

 

โครงการสนับสนุนการเรียนรู 
 

 เปนโครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือสงเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยนักเรียนทุกคนจะ

ไดรับการพัฒนาและสงเสริมใหมีศักยภาพใหโดดเดนย่ิงข้ึน ผานโครงการสนับสนุนการเรียนรูซึ่ง ประกอบดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค รูปแบบกิจกรรม 

1.  โครงการสูความ

เปนเลิศทางวิชาการ 

สงเสริม สนับสนุน ใหนักเรียนมุงสูความเปนเลิศ  

ทางวิชาการ และเพ่ือพัฒนาศกัยภาพทางวิชาการ 

ของนักเรียนใหเต็มประสิทธิภาพ 

การสอนเสริม การแขงขัน 

ทักษะทางวิชาการท้ัง

ภายในและภายนอก

กิจกรรมชมรม การสอบ

ประมวลความรู รางวัล

เรียนดี 

2.  โครงการนักวิจัยนอย สงเสริมวัฒนธรรมการคิด โดยผานการเรียนรูในรูปแบบ 

การแกปญหา กรณีศึกษา หรือการจําลองสถานการณ 

เพ่ือใหเกิดโครงงาน หรืองานวิจัย 

The Day of Discovery 

กิจกรรมชมรม 

การพัฒนางานวิจัย 

3.  โครงการคนดีศรีทิว พัฒนา สงเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรมและ 

คานิยมท่ีพึงประสงคเพ่ือการเปนคนดีของสังคม 

หัวใจทอง 

มารยาทไทย 

วัฒนธรรมไทย 

บําเพ็ญประโยชน 

กิจกรรม 5 ส 

ประหยัดและการออม 

คายคุณธรรม 

รางวัลคนดีศรีทิว 

รางวัลครอบครัวตัวอยาง 

รางวัลหองเรียนดีเดน 
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โครงการ วัตถุประสงค รูปแบบกิจกรรม 

4.  โครงการทิวไผงาม 

แบงปนสมอง 

(Thewphaingarm 

Brain Sharing) 

หน่ึงในโครงการสนับสนุนการเรียนรู ท่ีมุงสรางให  

นักเรียนเปนท้ัง “คนเกง คนดี มีจิตสาธารณะ”  

ผานเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจกรรมการเรียน  

การสอนท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสวงหา  

ถายทอด ตอยอด และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูรู  

และเพ่ือนนักเรียนท่ีอยูหางไกล อันจะเปนการ  

พัฒนาทักษะการเปนท้ังผู ใหและผูรับในคราว

เดียวกัน นอกจากน้ีแลว“โครงการทิวไผงามแบงปน

สมอง” ยังกระตุนใหนักเรียนเห็นประโยชนของ

การศึกษาท่ี จะทําใหทุกคนไดมีโอกาสท่ีเทาเทียมกัน  

ตามปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนทิวไผงาม 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูคาย

อาสา 

6.  โครงการ Good 

Mind Good Health 

สนับสนุนใหนักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี School Clinic  

ปารต้ีผัก-ผลไม  

การใหบริการดานสุขภาพ  

ตาวิเศษ  

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  

สงเสริมการออกกําลังกาย 

7.  โครงการ One 

Teen One Talent 

คนหา และสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความ 

สามารถ และศักยภาพท่ีโดดเดนของตนเอง 

กิจกรรม บรูณาการ 

กิจกรรมชมรม 

5.  โครงการ Friendly 

Thew 

สนับสนุนใหนักเรียนไดรับการดูแลเอาใจใส และ 

มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

สายสัมพันธครูและศิษย 

ครอบครัวรั้วทิว 

Friendly Thew 
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การจัดเวลาเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับประถมศึกษา 

กลุมสาระการเรียนรู เวลา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1.  ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

2.  คณิตศาสตร 200 200 200 160 160 160 

3.  วิทยาศาสตร 80 80 80 80 80 80 

4.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 120 120 120 120 120 120 

5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 

6.  ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 

7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 

8.  ภาษาตางประเทศ 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 

สาระเพ่ิมเติม 40 40 40 40 40 40 

1.  ภาษาอังกฤษ 40 40 40 40 40 40 

2.  การศึกษาคนควาและสรางองคความรู 40 40 40 40 40 40 

3.  หนาท่ีพลเมืองเพ่ิมเติม 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียน(เพิ่มเติม) 120 120 120 120 120 120 

*กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 120 120 120 

1.  กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

2.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน 

(การนําองคความรูไปใชบริการสงัคม) 

10 10 10 10 10 10 

3.  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 40 40 40 40 40 40 

4.  กิจกรรมชมรม/ชุมนุม 30 30 30 30 30 30 

รวมเวลาทั้งหมด 1,080 1,080 

 

1,080 

 

1,080 

 

1,080 

 

1,080 
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ระดับมัธยมศึกษา 

กลุมสาระการเรียนรู 

รายวิชาพื้นฐาน 

เวลาเรียน 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

1.  ภาษาไทย 120=3 นก. 120=3 นก. 120=3 นก. 240=6 นก. 

2.  คณิตศาสตร 120=3 นก. 

 

120=3 นก. 

 

120=3 นก. 

 

240=6 นก. 

3.  วิทยาศาสตร 120=3 นก. 

 

120=3 นก. 

 

120=3 นก. 

 

240=6 นก. 

4.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 160=4 นก. 160=4 นก. 

 

160=4 นก. 

 

320=8 นก. 

* ประวัติศาสตร 40=1 นก. 

 

40=1 นก. 

 

40=1 นก. 

 

40=1 นก. 

 
* ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 

และการดําเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร ภูมิศาสตร 

120=3 นก. 

 

120=3 นก. 

 

120=3 นก. 

 

240=6 นก. 

 

5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 80=2 นก. 80=2 นก. 

 

80=2 นก. 

 

120=3 นก. 

 
6.  ศิลปะ 80=2 นก. 80=2 นก. 

 

80=2 นก. 

 

120=3 นก. 

 
7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80=2 นก. 80=2 นก. 

 

80=2 นก. 

 

120=3 นก. 

 
8.  ภาษาตางประเทศ 120=3 นก. 

 

120=3 นก. 

 

120=3 นก. 

 

240=6 นก. 

 
รวมเวลา รายวิชาพื้นฐาน 880=22 นก. 

 

880=22 นก. 

 

880=22 นก. 

 

1640=41 นก. 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม 280=7 นก. 

 

280=7 นก. 

 

280=7 นก. 

 

1960=49 นก. 

 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 

 

120 

 

120 

 

360 

 
รวมเวลาทั้งหมด 1,280 

(29 นก.) 

 

1,280 

(29 นก.) 

 

1,280 

(29 นก.) 

 

3,960 

(90 นก.) 
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การวัดผล – ประเมินผล 

  

 

หลักการ 
-  โรงเรียนเปนผูรับผิดชอบการวัดและประเมินผลการเรียนของผูเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

   และงานวิชาการของโรงเรียน 

-  การวัดและประเมินผลการเรียนรูตองสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดตามกลุมสาระการเรียนรูท่ี 

   กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษา 

-  การวัดและประเมินผลการเรียนรูมีจุดมุงหมาย เพ่ือปรับปรุงพัฒนาผูเรียน และตัดสินผลการเรียน 

-  การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนสวนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตองดําเนินการดวยเทคนิควิธีการท่ี 

   หลากหลาย เหมาะสมกับสิ่งท่ีตองการวัด ธรรมชาติของวิชา และระดับการศึกษา 

-  ใหมีการวัดและประเมินความสามารถของผูเรียนในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคตลอดจน 

   กิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 

-  ใหมีการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติ ในแตละระดับการศึกษา 

-  สัดสวนการประเมินระหวางเรียนภาคเรียนกับปลายภาค มีสัดสวนระหวาง 70:30 หรือ 80:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลการเรียน 

เกณฑการวัดและประเมินผลการเรยีนรู 

แบงเปน 8 ระดับ โดยมีความหมายของแตละระดับ ดังนี ้

ผลการเรียน ชวงคะแนน ความหมาย 

4 80 - 100 ดีเย่ียม 

3.5 75 - 79 ดีมาก 

3 70 - 74 ดี 

2.5 65 - 69 คอนขางดี 

2 60 - 64 ปานกลาง 

1.5 55 - 59 พอใช 

1 50 - 54 ผานเกณฑข้ันตํ่า 

0 0 - 49 ตํ่ากวาเกณฑ 
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ประเมินเปนผานและไมผาน 

กรณีท่ีผานเกณฑท่ีกําหนด จะตัดสินเปน ดีเย่ียม ดี และผาน โดยมีความหมายของแตละระดับดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประเมินเปนผานและไมผาน 

กรณีท่ีผานเกณฑท่ีกําหนด จะตัดสินเปน ดีเย่ียม ดี และผาน โดยมีความหมายของแตละระดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการวัดและประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

ดีเย่ียม มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ท่ีมีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ 

ดีมาก มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ 

ผาน มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรบั  

แตยังมีขอบกพรองบางประการ 

ไมผาน ไมมีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน หรือถามีผลงาน 

ผลงานน้ันยังมีขอบกพรองท่ีตองไดรับการปรับปรงุแกไขหลายประการ 

ความหมาย เกณฑการตัดสิน 

เกณฑการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ความหมาย เกณฑการตัดสิน 

ดีเย่ียม ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัย และนําไปใชในชีวิตประจําวัน เพ่ือประโยชนสุข

ของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเย่ียม จํานวน 5 – 8 คุณลักษณะ 

และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินตํ่ากวาระดับดี 

ดีมาก ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพ่ือใหเปน การยอมรับของสังคม 

โดยพิจารณาจาก 

- ไดผลการประเมินระดับดีเย่ียม จํานวน 1–4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการ

ประเมินตํ่ากวาระดับดี หรือ 

- ไดผลการประเมินระดับดีเย่ียม จํานวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมิน

ตํ่ากวา ระดับผาน หรือ 

- ไดผลการประเมินระดับดี จํานวน 5–8 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมิน 

ตํ่ากวา ระดับผาน 
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 จะพิจารณาท้ังเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของผูเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดและใหผล

การประเมินเปน ผาน และไมผาน โดยมีความหมายของแตละระดับดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผาน ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงื่อนไขท่ีโรงเรียนกําหนด โดยพิจารณาจาก 

- ไดผลการประเมินระดับผาน จํานวน 5–8 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมิน

ตํ่ากวาระดับผาน หรือ 

- ไดผลการประเมินระดับดี จํานวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมิน 

ตํ่ากวา ระดับผาน 

ไมผาน ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑและเงื่อนไขท่ีโรงเรียนกําหนดโดยพิจารณาจากผล

การประเมินระดับ ไมผาน ต้ังแต 1 คุณลักษณะ 

ความหมาย เกณฑการตัดสิน 

เกณฑการวัดและประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ผาน ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงานตามเกณฑท่ีกําหนด 

ไมผาน ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงานไมเปนไปตามเกณฑ 

ท่ีกําหนด 

ความหมาย เกณฑการตัดสิน 
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เกณฑการจบการศึกษา 

ประถมศึกษา 1.  ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา / กิจกรรมเพ่ิมเติม ตามโครงสรางเวลาเรียนท่ี  

    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 

2.  ผานเกณฑการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน 

3.  ผานเกณฑการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

4.  ผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

5.  ผานเกณฑการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

เกณฑการจบการศึกษา ระดับช้ัน 

มัธยมศึกษาตอนตน 1.  ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไมเกิน 87 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน  

    66 หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม 21 หนวยกิต 

2.  ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรตามท่ีโรงเรียนกําหนด 

3.  ผานเกณฑการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

4.  ผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

5.  ผานเกณฑการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

1.  ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไมเกิน 90 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน  

    41 หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม 49 หนวยกิต 

2.  ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรตามท่ีโรงเรียนกําหนด 

3.  ผานเกณฑการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

4.  ผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

5.  ผานเกณฑการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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ทุน และเกียรตบิัตร 

 

 
 

1.  คุณสมบัติของนักเรียนท่ีไดรับทุนเรียนดี 
 1.  เปนนักเรียนโรงเรียนทิวไผงามในปการศึกษาท่ีมีการพิจารณาใหทุนเรียนดี 

 2.  มีผลการเรียนตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด 

 3.  ตองไมติด 0 มผ หรือ มส ในรายวิชาใดวิชาหน่ึง และผานเกณฑการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน คุณลักษณะ

อันพึงประสงค การอาน คิดวิเคราะหและเขียน 
 

2.  เกณฑการพิจารณา 
 1.  โรงเรียนทิวไผงามจะพิจารณามอบทุนเรียนดี ใหกับนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาชั้น Grade 6 หรือ Grade 9 

จากโรงเรียนทิวไผงาม เพ่ือศึกษาตอหลักสูตร English Program ในระดับชั้น Grade 7-9 และ Grade 10-12  

 2.  นักเรียนท่ีจะไดรับทุนเรียนดี ตองมีผลการเรียนรวมตลอดปการศึกษาท้ัง 2 ภาคเรียน ของชั้น Grade 6 หรือ 

Grade 9 เฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 90.00 

 3.  นักเรียนท่ีจะไดรับทุนเรียนดีตองไมมีผลการเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงติด 0 มผ หรือ มส และตองผานเกณฑ 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค การอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

 4.  นักเรียนท่ีไดรับทุนเรียนดีตองต้ังใจศึกษาเลาเรียน โดยตองมีผลการเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรูไมตํ่ากวา

เกณฑท่ีจะไดรับเกียรติบัตรเรียนดีในแตละระดับชั้น 

 5.  ในกรณี นักเรียนท่ีไดรับทุนเรียนดีไมสามารถปฏิบัติตามขอ 4 ได จะถูกตัดสิทธ์ิในการรับทุนเรียนดีในป

การศึกษาตอไป 

 6.  โรงเรียนจะเชิญผูปกครองชองนักเรียนท่ีไดรับทุนเรียนดีมารับทราบขอตกลงในการรับทุนเรียนดี 

 

 

 
 

 

       ทุนเรียนด ี
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1.  คุณสมบัติของนักเรียนท่ีไดรับเกียรติบัติเรียนดี 
 1.  เปนนักเรียนโรงเรียนทิวไผงามในปการศึกษาท่ีมีการพิจารณาใหเกียรติบัตรเรียนดี 

 2.  มีผลการเรียนตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด 
 

2.  เกณฑการพิจารณา 
 เกียรติบัตรเรียนดีระดับประถมศึกษาปที่ 1-6 

 1.  โรงเรียนทิวไผงามจะมอบเกียรติบัตรเรียนดีใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 ท่ีมีคะแนนรวมสูงสุด

ตลอดปการศึกษาท้ัง 2 ภาคเรียน อยูในอันดับ 1 - 3 ในแตละกลุมสาระการเรียนรู 

 2.  คะแนนรวมตลอดปการศึกษาท้ัง 2 ภาคเรียน ตามขอ 1 ตองไมตํ่ากวารอยละ 85.00 

 3.  โรงเรียนจะมอบเกียรติบัตรเรียนดีใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 ใน 5 กลุมสาระการเรียนรูคือ 

ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 เกียรติบัตรเรียนดีระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

 1.  โรงเรียนทิวไผงามจะมอบเกียรติบัตรเรียนดีใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3 โดยพิจารณาจากคะแนน

รวมวิชาหลักและวิชาเสริมในแตละกลุมสาระการเรียนรู ตลอดปการศึกษาท้ัง 2 ภาคเรียน 

 2.  คะแนนแตละภาคเรียนในปการศึกษา ตามขอ 1 ตองไมตํ่ากวารอยละ 80.00 

 3.  โรงเรียนจะมอบเกียรติบัตรเรียนดีใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3 ใน 5 กลุมสาระการเรียนรูคือ 

ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 เกียรติบัตรเรียนดีระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 

 1.  โรงเรียนทิวไผงามจะมอบเกียรติบัตรเรียนดีใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6 โดยพิจารณาจากคะแนน

วิชาหลัก หรือคะแนนรวมวิชาหลักและวิชาเสริมในแตละกลุมสาระการเรียนรู ตลอดปการศึกษาท้ัง 2 ภาคเรียน 

 2.  โรงเรียนจะมอบเกียรติบัตรเรียนดีใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6 ท่ีมีผลการเรียนไมตํ่ากวาเกณฑท่ี

กําหนดไวในแตละกลุมสาระการเรียนรู ดังน้ี 
 

 -  คณิตศาสตร             คะแนนรวมวิชาหลักและวิชาเสริมในแตละภาคเรียนไมตํ่ากวารอยละ 80.00 

 -  ภาษาอังกฤษ             คะแนนรวมวิชาหลักและวิชาเสริมในแตละภาคเรียนไมตํ่ากวารอยละ 80.00 

 -  ภาษาไทย            คะแนนรวมวิชาหลักในแตละภาคเรียนไมตํ่ากวารอยละ 80.00 

 -  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      คะแนนรวมวิชาหลักในแตละภาคเรียนไมตํ่ากวารอยละ 80.00 

 -  วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ     คะแนนรวมวิชาหลักในแตละภาคเรียนไมตํ่ากวารอยละ 80.00 

 -  ฟสิกส        คะแนนรวมวิชาหลักในแตละภาคเรียนไมตํ่ากวารอยละ 80.00 

 -  เคมี        คะแนนรวมวิชาหลักในแตละภาคเรียนไมตํ่ากวารอยละ 80.00 

 -  ชีววิทยา       คะแนนรวมวิชาหลักในแตละภาคเรียนไมตํ่ากวารอยละ 80.00 
 

 

 

 

       เกียรติบตัรเรยีนด ี
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1.  คุณสมบัติของนักเรียนท่ีไดรับเกียรติบัตรผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ตลอดชวงช้ัน 
 1.  เปนนักเรียนโรงเรียนทิวไผงามในปการศึกษาท่ีพิจารณาใหเกียรติบัตรผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ตลอดชวงชั้น 

 2.  เกียรติบัตรผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ตลอดชวงชั้น จะพิจารณาใหกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 –  

                มัธยมศึกษาปท่ี 6 

 3.  มีผลการเรียนตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด 
 

2.  เกณฑการพิจารณา 
 1.  เกียรติบัตรผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ตลอดชวงชั้น จะพิจารณาจาก ผลการเรียนตลอดชวงชั้นท่ีนักเรียน 

                ศึกษาอยู 

 2.  โรงเรียนจะมอบเกียรติบัตรผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ตลอดชวงชั้น ใหกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  

                - มัธยมศึกษาปท่ี 6 

 3.  คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) สูงสุดในชวงชั้นท่ีนักเรียนศึกษาอยู 

 

 

 
 

คุณสมบัติของนักเรียนท่ีไดรับเกียรติบัตรคนดีศรีทิว 
 โรงเรียนทิวไผงามจะมอบเกียรติบัตรคนดีศรีทิว เพ่ือเปนรางวัลให กับนักเรียนท่ีมีผลงานในดานตางๆ 

นอกเหนือจากผลงานดานการเรียน ดังตอไปน้ี 

 1.  มีความประพฤติดี กิริยามารยาทเรียบรอย มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามขอกําหนดของโรงเรียนปฏิบัติตาม    

                ระเบียบของโรงเรียนมาโดยตลอด ไมเคยมีประวัติ ถูกตัดคะแนนความประพฤติใดๆ จากงานปกครอง 

 2.  ไดรับรางวัลจากการเขารวมการแขงขันวิชาการดานตางๆ ในนามโรงเรียนกับหนวยงานภายนอก 

 3.  ชวยเหลือ หรือเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน โดยแสดงออกถึงความเพียรพยายาม ความต้ังใจจริง จนประสบ 

                 ความสําเร็จ 

 4.  ไดรับรางวัล หรือสรางชื่อเสียงใหกับตนเอง จากการเปนตัวแทนของโรงเรียนในการเขาแขงขันกีฬา 

                 ประเภทตางๆ 

 5.  สรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนในดานตางๆ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       เกียรติบตัรผลการเรยีนเฉลีย่ (GPAX) ตลอดชวงชั้น 

       เกียรติบตัรคนดีศรีทิว 
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1.  คุณสมบัติของหองเรียนท่ีไดรับรางวัลหองเรียนดีเดน 
 โรงเรียนทิวไผงามจะมอบรางวัลหองเรียนดีเดน ใหกับหองเรียนต้ังแตระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – มัธยมศึกษา 

ปท่ี 6 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

 1.  สงเสริมใหนักเรียนเปนผูมีระเบียบ วินัย 

 2.  สรางความตระหนัก และสงเสริมใหนักเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ 

 3.  สรางบรรยากาศแหงการเรียนรู 
 

2.  เกณฑการพิจารณา 
 1.  เปนหองเรียนท่ีนักเรียนสวนใหญมีความประพฤติดี กิริยามารยาทเรียบรอย มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม

ขอกําหนดของโรงเรียน ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนมาโดยตลอด ไมเคยมีประวัติถูกตัดคะแนนความประพฤติใดๆ  

จากงานปกครอง โดยพิจารณาจากคะแนนรวม “คุณลักษณะอันพึงประสงค” 

 2.  เปนหองเรียนท่ีนักเรียนต้ังใจเรียน มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน มีความพรอมของอุปกรณการเรียนเขา

หองเรียนตรงตามเวลา มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย ไมทํากิจกรรมอ่ืนในเวลาเรียน โดยพิจารณาจากคะแนน

รวม “ความสนใจในการเรียน” 

 3.  หองเรียนมีความสะอาดเรียบรอย โดยพิจารณาจากคะแนนรวม “หองเรียนสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก” 

 4.  เปนหองเรียนท่ีนักเรียนมาเรียนครบทุกคน หรือขาดเรียนนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับหองเรียนอ่ืนและ

นักเรียนสวนใหญมาเรียนทันเวลา โดยพิจารณาจาก “สถิติการมาเรียนของนักเรียน” 

 5.  เปนหองเรียนท่ีมีนักเรียนไดรับรางวัลจากการเขารวมการแขงขันวิชาการดานตางๆ กับหนวยงานภายนอกใน

นามโรงเรียน โดยพิจารณาจากนักเรียนในหองเรียนไดรับ “รางวัลการแขงขันวิชาการ” 

 6.  เปนหองเรียนท่ีนักเรียนและผูปกครองสวนใหญใหความชวยเหลือ หรือเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน  

โดยแสดงออกถึงความเพียรพยายาม ความต้ังใจจริง จนประสบความสําเร็จ โดยพิจารณาจาก “สถิติ-ความรวมมือการเขา

รวมกิจกรรมตางๆ ท่ีโรงเรียนจัดข้ึนของนักเรียนและผูปกครอง” 

 7.  เปนหองเรียนท่ีมีนักเรียนไดรับรางวัล หรือสรางชื่อเสยีงใหกับตนเอง จากการเปนตัวแทนของโรงเรียนในการ

เขาแขงขันกีฬาประเภทตางๆ โดยพิจารณาจากนักเรียนในหองเรียนไดรับ “รางวัลการแขงขันกีฬา” 

 8.  เปนหองเรียนท่ีมีนักเรียนซึ่งสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนในดานตางๆ โดยพิจารณาจาก “รางวัล -เกียรติบัตร”  

ท่ีนักเรียนในหองเรียนไดรับนอกเหนือจากรางวัลการแขงขันวิชาการ และรางวัลการแขงขันกีฬา 

 

 

 

 

 

 

       รางวัลหองเรียนดีเดน 
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โรงเรียนทิวไผงาม 

ระเบียบปฏิบตัิสําหรับนักเรียนโรงเรยีนทิวไผงาม 
 

โรงเรียนทิวไผงาม ตระหนักถึงความสําคัญของการสรางสรรคเยาวชนคุณภาพสูสงัคม 

โรงเรียนทิวไผงามจึงประกาศใชระเบียบปฏิบัติสําหรับนักเรียนโรงเรียนทิวไผงาม เพ่ือมุงพัฒนา 

สงเสริมใหนักเรียนเปนผูท่ีมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของสงัคม ดังน้ี 

 

 

 

 
 

นักเรียนโรงเรียนทิวไผงามตองปฏิบัติตน ดังตอไปน้ี 

 1.  ปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ ระเบียบและคําสั่งตางๆ ของโรงเรียนอยางเครงครัด 

 2.  รักษาความสามัคคีในหมูคณะ รุนพ่ีตองปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีแกรุนนอง 

 3.  รูและเขาใจในสิทธิและหนาท่ีของตนเอง ตลอดจนรูจักเคารพสิทธิหนาท่ีของผูอ่ืนตามครรลองระบอบ

ประชาธิปไตย 

 4.  แตงเครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา เครื่องแบบลูกเสือ หรือเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารใหถูกตองเรียบรอย

ตามระเบียบของโรงเรียนตลอดเวลา ท้ังในและนอกโรงเรียน 

 5.  ใหความเคารพและเชื่อฟงบิดา มารดา ผูปกครอง คร ู

 6.  มีกิริยาวาจาสุภาพเรียบรอย และรักษามารยาท วัฒนธรรมอันดีงาม 

 7.  ใหความรวมมือกับโรงเรียนในการทํากิจกรรมตางๆ ท้ังในและนอกโรงเรียน 

 8.  พกบัตรประจําตัวนักเรียนติดตัวตลอดเวลา 

 9.  ในการเขารวมกิจกรรมสวนรวมทุกครั้งนักเรียนตองปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนดไว ใชวาจาสุภาพเรียบรอย  

มีวินัยในตนเองตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนทิวไผงาม 

 10.  เปนผูมีระเบียบวินัยในตนเอง 

 

 นักเรียนโรงเรียนทิวไผงามตองไมปฏิบัติตน ดังตอไปน้ี 

 1.  เกี่ยวของกับสิ่งท่ีเปนความชั่วหรือสิ่งท่ีไมดีท้ังหลาย ซึ่งจะเปนผลเสียตอตนเองและสวนรวม 

 2.  นําสิ่งอ่ืนใดท่ีไมเกี่ยวของกับการเรียนมาโรงเรียน 

 3.  ทําลายทรัพยสินของโรงเรียนและสาธารณะ รวมท้ังไมกระทําการใดๆ อันจะนํามาซึ่งความเสียหายแกชื่อเสียง

โรงเรียน 

 4.  สูบบุหรี่ เสพสิ่งเสพติด หรือเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลทุกชนิด พรอมท้ังไมครอบครองสิ่งดังกลาว 

 5.  แสดงพฤติกรรมทางชูสาว เก่ียวของกับการคาประเวณี เลนการพนันและม่ัวสุมในสถานเริงรมย รานเกมส 

แหลงอบายมุขตางๆ การเท่ียวเตรเกินเวลาท่ีทางราชการกําหนด หรือรวมกลุมอันเปนการสรางความเดือดรอนใหแกตนเอง

และผูอ่ืน 

 6.  นําหรือมีสื่อลามกอนาจารไวในครอบครอง 

 

หมวด 1 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
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 7.  พกพาอาวุธ วัตถุสิ่งของอ่ืนท่ีใชแทนอาวุธ วัตถุระเบิดหรือกอเหตุทะเลาะวิวาท ทํารายรางกาย กาวราว ขมขู 

กรรโชกทรัพย ขมเหง รังแก ลักทรัพยของผูอ่ืน ท้ังในและนอกโรงเรียน 

 8.  นําหรือสวมใสเครื่องประดับ วัตถุหรือทรัพยสินมีคา และของใชท่ีเกินความจําเปนมาโรงเรียน (ยกเวนนาฬิกา 

และสรอยคอสแตนเลสคลองพระท่ีสวมศีรษะได) 

 9.  เจาะหรือสักตามสวนตางๆ ของรางกาย 

 10.  หนีเรียนและออกนอกโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาตในชวงเวลาเรียน 

 

 

 

 

 

 มารยาทและการแสดงความเคารพของนักเรียน 

 1.  นักเรียนตองมีกิริยาวาจาสุภาพ และมีมารยาทอันดีงาม รูจักกลาวคําวา “สวัสดีครับ / สวัสดีคะ” 

“ขอบคุณครับ / ขอบคุณคะ” หรือ “ขอโทษครับ / ขอโทษคะ” ในโอกาสอันควรตอครู ผูใหญ และเพ่ือนนักเรียน 

 2.  ใหนักเรียนใชการไหวเพ่ือแสดงความเคารพในโอกาสตางๆ 

 -  เม่ือนักเรียนพบครูบริเวณหนาประตูโรงเรียน ตองแสดงความเคารพ ในกรณีท่ีมีสัมภาระใหวางสัมภาระลง 

แลวจึงแสดงความเคารพ 

 -  เมื่อนักเรียนน่ังหรือยืนอยูกับท่ี ถาครูเดินผานในระยะใกลพอสมควรใหแสดงความเคารพ 

 -  เมื่อนักเรียนเดินหรือว่ิงสวนกับครู ใหหยุดแสดงความเคารพ และเมื่อครูผานไปแลว จึงเดินตอไป 

 -  นักเรียนท่ียืนพูดกับครู ตองยืนตรงในลักษณะสํารวมหางจากครูพอสมควร เมื่อพูดเสร็จแลวใหแสดง 

ความเคารพ 

 -  การแสดงความเคารพภายนอกโรงเรียน ใหแสดงความเคารพ และกลาวคําวา “สวัสดีครับ หรือ สวัสดีคะ” 

 3.  ลูกเสือ - เนตรนารี หรือนักศึกษาวิชาทหารท่ีอยูในเครื่องแบบ ใหทําความเคารพตามระเบียบของ ลูกเสือ - 

เนตรนารี หรือนักศึกษาวิชาทหาร 

 4.  ขณะท่ีนักเรียนเดินแถวไมตองหยุดแสดงความเคารพ เพราะการเดินเรียบรอยถือวาเปนการใหความเคารพแลว 

 5.  การแสดงความเคารพ ตองใหเหมาะสมกับเวลา สถานท่ี และบุคคล 

 

 การมาเรียนและขาดเรียน 

 การมาเรียน 

 1.  นักเรียนตองมาถึงโรงเรียนกอนเวลา 07.45 น. 

 2.  นักเรียนท่ีผูปกครองขับรถมาสง ใหจอดรถสงนักเรียนบริเวณท่ีโรงเรียนกําหนด 

 3.  เมื่อนักเรียนไดยินสัญญาณเขาแถว เวลา 07.45 น. ตองหยุดทํากิจกรรมทุกชนิดรีบเขาแถวใหเรียบรอย เพ่ือรับ

การอบรม เคารพธงชาติ และสวดมนตดวยความสํารวม 

4.  ในกรณีท่ีมาสายเน่ืองจากไปทําธุระกับบิดา มารดา หรือผูปกครอง ตองมีใบแจงการลาหรือหนังสือรับรองจาก

บิดา มารดา หรือผูปกครองมาแสดง 

5.  เมื่อนักเรียนเขาในบริเวณโรงเรียนแลว ไมอนุญาตใหออกนอกบริเวณโรงเรียนจนกวาจะถึงเวลาเลิกเรียนยกเวน

มีผูปกครองมารับ ซึ่งตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูอํานวยการ 

หมวด 2 

การประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียน 



 30 คูมือนักเรียน โรงเรียนทิวไผงาม 

6.  ไมอนุญาตใหนักเรียนขับรถยนต หรือรถจักรยานยนต มาโรงเรียน 

7.  ไมอนุญาตใหนักเรียนอยูภายในโรงเรียนเกินเวลา 18.00 น. ยกเวนนักเรียนไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการ

เทาน้ัน 

8.  กรณีนักเรียนมีความจําเปนตองมาโรงเรียนในวันหยุด เพ่ือทํากิจกรรมใดก็ตาม ตองไดรับอนุญาตจาก 

ผูอํานวยการลวงหนาอยางนอย 1 วัน และตองมีครูรับผิดชอบในการมาทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

การลาและการขาดเรียน 

1.  เมื่อนักเรียนรูวาตองลาหรือขาดเรียน ใหนักเรียนสงใบลาท่ีครูประจําชั้นลวงหนาอยางนอย 1 วัน 

2.  กรณีนักเรียนขาดเรียนโดยไมทราบลวงหนา ใหผูปกครองโทรศัพทแจงครปูระจาํชั้นและในวันท่ีกลับมานักเรียน

ตองนําใบลามาสงท่ีครูประจําชั้นโดยมิชักชา 

3.  ใบลาท่ีถูกตอง ผูปกครองตองลงชื่อกํากับรับรองในใบลาทุกประเภท 

4.  การลาปวยต้ังแต 3 วันข้ึนไป ตองมีใบรับรองแพทย โดยนํามาแสดงพรอมกับใบลา 

 

การขออนุญาตกลับบานกอนเวลา และการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 

1.  กรณีนักเรียนมีความจําเปนตองกลับบานกอนเวลาโรงเรียนเลิก ตองแจงใหครูผูสอนหรือครูประจําชั้นทราบ 

และผูปกครองตองมารับดวยตนเอง กรณีผูอ่ืนมารับตองมีหนังสือยินยอมจากผูปกรองพรอมบัตรประจําตัว ของผูมารับ และ

ของผูปกครองมาแสดง เม่ือไดรับอนุญาตจากครูประจําชั้นแลวจึงนําหนังสืออนุญาตไปแสดงกับ ผูอํานวยการหรือฝาย

ปกครอง และนําไปใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยกอนออกนอกบริเวณโรงเรียน นอกเหนือจากกรณีดังกลาวใหอยูใน

ดุลพินิจของผูอํานวยการ 

2.  เม่ือนักเรียนตองการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนอันเก่ียวกับกิจกรรมของโรงเรียนตองใหครู

ผูรับผิดชอบกิจกรรมน้ันๆ ลงชื่อรับรอง เพ่ือขออนุญาตจากครูประจําชั้น และแจงใหครูผูสอนทราบ แลวจึงนําหนังสือ 

ขออนุญาตมาเสนอตอผูอํานวยการเพ่ือขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน และนําไปใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยกอน

ออกนอกบริเวณโรงเรียน 

3.  การออกนอกบริเวรโรงเรียนโดยพลการ ถือวาหนีเรียน 

 

การใชหองเรียนและหองประกอบการเรียน 

1.  นักเรียนทุกคนตองชวยกันรักษาความสะอาด รักษาสภาพหองเรียนใหอยูในสภาพเรียบรอยตลอดเวลา 

2.  ไมสงเสียงดังรบกวนสมาธิเพ่ือนท่ีเรียนอยู หรือนักเรียนหองขางเคียง 

3.  ชวยประหยัดนํ้าและไฟฟา เมื่อออกจากหองใหปดไฟ เครื่องปรับอากาศ พัดลมใหเรียบรอย 

4.  ไมนําอาหาร เครื่องด่ืม ขนม ของขบเคี้ยว มาในหองเรียนและหองประกอบการเรียน 

5.  เมื่ออยูในหองประชุม นักเรียนตองอยูในความสงบ น่ังตามท่ีครูจัดให ไมเลนหรือพูดคุยกัน เม่ือเสร็จสิ้นการ

ประชุม ใหนักเรียนเดินออกจากหองประชุมอยางเปนระเบียบ 

6.  การใชหองสมุด หามนักเรียนสงเสียงดัง หรือจับกลุมพูดคุยอันเปนการรบกวนผูอ่ืน ทําลาย หรือขโมยวัสดุ

สิ่งพิมพของหองสมุด และใหนักเรียนเชื่อฟงคําแนะนําของบรรณารักษ 

7.  การเขาหองพยาบาล ตองไดรับอนุญาตจากครูผูสอน และครูพยาบาลกอน พรอมท้ังลงชื่อในสมุดท่ีหอง

พยาบาลทุกครั้ง 
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8.  การรับประทานอาหารในโรงอาหารและบริเวณรานคาในโรงเรียน ใหนักเรียนเขาแถวในการซื้ออาหารและ

รับประทานอาหารอยางเรียบรอย ไมสงเสียงดัง เมื่อรับประทานอาหารเสร็จใหเก็บภาชนะในสถานท่ีซึ่งจัดเตรียมไวให 

9.  การใชหองนํ้า ตองทําความสะอาดทุกครั้งท่ีใชแลว ผาอนามัยท่ีใชแลวตองหอใหเรียบรอย แลวท้ิงในภาชนะท่ี

เตรียมไวให 

10.  การใชหองประกอบการเรียน สถานท่ีเลนกีฬา และสถานท่ีอ่ืนๆ ใหนักเรียนเชื่อฟงคําแนะนําของครูหรือ

เจาหนาท่ีท่ีดูแลสถานท่ีดังกลาว 

 

 

 

 

 

นักเรียนชาย : มัธยมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวด 3 

การแตงกายของนักเรียน 

หัวขอเร่ือง มัธยมศึกษาปที่ 1-3 มัธยมศึกษาปที่ 4-6 

1. ทรงผม ตัดรองทรงตํ่า ดานหนายาวไมเกิน 6 ซ.ม. โดยดานขางและดานหลังจะตองตัด

ใหเห็นรอยทรงดวยบัตตาเลียนท่ีไมใชหวีรองสูงจากทายทอย 2 น้ิวและไวผม

รอบศีรษะความยาวไดไมเกิน 6 เซนติเมตร ในวันท่ีทําการตรวจผม (เดือนละ 

1 ครั้ง) และไมอนุญาตใหใชผลิตภัณฑจัดแตงทรงผม เชน เจล สเปร มูส ไมไว

หนวดเครา แสกกลางหรือเสย กันผมหรือไวจอนและ ไมกระทําการใดๆ ท่ีมี

ลักษณะตกแตงเพ่ือใหสีผมผิดปกติจากธรรมชาติ  

2. เสื้อ เสื้อเชิ้ตแขนสั้นเพียงศอก สีขาวเกลี้ยงไมบางเกินควร ผาอกตลอด สาบเสื้อติด 

กระดุม สีขาวแบน มีสาบไหลไมมีจีบหรือเกล็ดหลัง มีกระเปาทางอกซาย 1 ใบ 

กวาง 8-12 ซ.ม. ลึก 10-15 ซ.ม. ท่ีอกเสื้อดานขวาปกอักษรยอโรงเรียน และ

เลขประจํา ตัวดวยไหมสีแดง ขนาดเสื้อพอเหมาะกับตัวของนักเรียน ไมรัดรูป

หรือไมใหญเกินไป สอดชายเสื้อไวในกางเกงใหมองเห็นเข็มขัด 

3. กางเกง กางเกงขาสั้นผาโทเร สีนํ้าเงิน ซิปหนา ขาสั้นเหนือสะบาไมเกิน 5 ซ.ม. สวน 

กวางของขากางเกงเมื่อยืนตรงหางจากขา 8-12 ซ.ม. มีกระเปาตามแนวของ

ตะเข็บ ขางละ 1 ใบ ไมมีกระเปาหลัง สวมทับชายเสื้อใหเรียบรอย กางเกงใหมี

ขนาดพอเหมาะกับขนาดเอวของนักเรียนไมปลอยใหลงตํ่าใตสะดือเกิน 3 ซ.ม. 

4. เข็มขัด คาดเข็มขัดใหอยูระดับเอว และเห็นหัวเข็มขัดและสายเข็มขัดอยูเสมอ 

เข็มขัดหนังสีนํ้าตาล กวาง 4 ซม. ไม

สลักลวดลายใดๆ หัวเข็มขัด

ทองเหลือง รูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีเข้ียว

เดียว 

เข็มขัดหนังสีดํา กวาง 4 ซม. หัวเข็ม

ขัดเปนเครื่องหมายของโรงเรียน 

5. ถุงเทา ถุงเทาสั้นสีขาว หรือสีขาวพ้ืนดํา ลอนเล็ก-ใหญ ไมมีลวดลาย พับเหนือตาตุม 

อยางนอย 1.5-2 น้ิว 
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นักเรียนหญิง : มัธยมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. รองเทา รองเทาหนังนักเรียนสีดําหุมสนชนิดผูก มีรูรอยเชือก 4-5 คู ไมมีลวดลาย ไม

สวมรองเทาแฟชั่น หัวแหลม และไมเหยียบสนเทาเมื่อสวมรองเทา 

10. การแตงกายท่ัวไป ไมแตงหนา ทาปาก เขียนคิ้ว หรือนําเครื่องสําอางมาโรงเรียน ไมสวมเครื่อง 

ประดับของมีคา ยกเวนนาฬิกา ไมไวเล็บ ทาเล็บ หรือตกแตงเล็บใหผิดปกติ

จากธรรมชาติ ไมเจาะหรือสักตามสวนตางๆ ของรางกาย ไมใสตางหูหรือกาน

ใสห ู

หัวขอเร่ือง 

1. ทรงผม ผมสั้น ปลอยผมไดและทําการหวีใหเรียบรอย แตถามีความยาวจนสามารถ

รวบไดใหทําการรวบผมและประดับโบวสีนํ้าเงิน ตามระเบียบโรงเรียน 

ผมยาว ใหทําการรวบผมและถักเปยจากกลางศีรษะ เปยเดียว หางเปยประดับ

โบวสีนํ้าเงิน ตามระเบียบโรงเรียน ยกเวนนักเรียน Grade 1-3 สามารถเลือก

ถักเปย 2 ขางได 

การจัดทรงผมดานหนา ใหเลือกระหวางการหวีรวบเปดหนาและเก็บผม

ดานหนาใหเรียบรอย (ไมอนุญาตใหปลอยปอยผมดานขาง) หรือตัดทรงหนา

มา โดยตองมีความยาวของผมหนามาไมเกินระดับคิ้วและไมสั้นติดหนาผาก

จนเกินไป 

นักเรียนหามปฏิบัติดังน้ี 

1. ดัดผม 

2. ยอมสีผมใหผิดไปจากเดิม 

3. ใชผลิตภัณฑตกแตงทรงผม เชน เจล สเปร หรือ มูส 

4. การกระทําอ่ืนใดซึ่งไมเหมาะกับสภาพการเปนนักเรียน เชน การตัดแตงทรง

ผมเปนรูปสัญลักษณหรือเปนลวดลาย 

 

 

7. เครื่องแบบพลศึกษา ตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด รองเทาผาใบสีขาวลวนชนิดผูก ไมมีลวดลาย 

8. กระเปา/เป ตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด 

9. เข็มโรงเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 นักเรียนชายประดับเข็มท่ีบริเวณปลายปกเสื้อ

ดานซาย  

 

มัธยมศึกษาปที่ 1-3 มัธยมศึกษาปที่ 4-6 

หัวขอเร่ือง มัธยมศึกษาปที่ 1-3 มัธยมศึกษาปที่ 4-6 
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5. ถุงเทา ถุงเทาสั้นสีขาว หรือสีขาวพ้ืนดํา ลอนเล็ก-ใหญ ไมมีลวดลาย พับ เหนือตาตุม 

อยางนอย 1.5 - 2 น้ิว 

6. รองเทา รองเทาหนังสีดําหุมสน ไมมีลวดลาย ปลายหัวมนมีสายยางรัดหลังเทา 1 เสน 

พ้ืนรองเทาไมหนาและสนสูงไมเกิน 1 น้ิว 

2. เสื้อ ขนาดเสื้อพอเหมาะกับตัวของนักเรียน ไมรัดรูปหรือไมใหญเกินไป สอดชายเสื้อ

ไวในกระโปรง 

เสื้อสีขาวเกลี้ยงไมบางเกินควร ปกบัว

แหลมติดคอ ตัดตัวตรงผาอก 

ตลอดแนว ติดกระดุมสีขาวกลมแบน 

แขนยาว แขนรูดเล็กนอย ติดกระดุม 

1 เม็ดท่ีบาหนาจับจีบเล็กๆขางละ 3 

จีบ ท่ีคอผูกโบวสีนํ้าเงิน เสนเล็ก ท่ีอก

เสื้อ ดานขวาปกอักษรยอโรงเรียนและ

เลขประจําตัวดวยไหมสีแดง 

เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวเกลี้ยงไมบาง

เกินควร ตัดตัวตรงไมรัดรูป  ผาอก

ตลอดแนว ท่ีบาหนาจับจีบเล็กๆขาง

ละ 3 จีบ ผูกเนคไทสีนํ้าเงิน ท่ีอกเสื้อ

ดานขวาปกอักษรยอโรงเรียนและ 

เลขประจําตัวดวยไหมสีแดง 

หัวขอเร่ือง มัธยมศึกษาปที่ 1-3 มัธยมศึกษาปที่ 4-6 

3. กระโปรง กระโปรงพอเหมาะกับตัวของนักเรียน ไมรัดรูปหรือไมใหญเกินไป ไมเอาชายเสือ้

ไวนอกกระโปรง 

กระโปรงสีนํ้าเงินทรงเอ เน้ือผาเรียบ

ไมมีลวดลาย ความยาวกระโปรงเลย

เขาลงมา 6-8 ซม.จีบเล็กรอบตัว มี

กระเปาขางดานขวา 1 ใบ 

กระโปรงสีนํ้าเงินทรงเอ เน้ือผาเรียบ 

ไมมีลวดลาย ดานหนาจีบทวิชตรง 

กลาง 1 จีบ ลึก 6 ซม. ระหวางจีบ

ทวิชจีบซอนหางกัน 10 ซม. ท่ีเกล็ด

ดานในความยาวจากเอวลงมา 12 

ซม. มีกระเปาขางดานขวา 1 ใบ ติด

ซิปดานซายความยาวกระโปรงเลย

เขาลงมา 6-8 ซม. 

4. เข็มขัด - เ ข็ ม ขัดห นั ง สี ดํ าหั ว เ ข็ ม ขัด เปน

เครื่องหมายโรงเรียนคาดเข็มขัดให

อยูระดับเอวและเห็นหัวเข็มขัดกับ

สายเข็มขัดอยูเสมอ 

7. เครื่องแบบพลศึกษา ตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด รองเทาผาใบสีขาวลวนชนิดผูก ไมมีลวดลาย 

8. กระเปา/เป ตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด 
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หลักสูตร English Program 
 

นักเรียนชาย : Grade 1 – Grade 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวขอเร่ือง Grade 1 - Grade 9 Grade 10 - Grade 12 

1. ทรงผม ปฏบิัติเชนเดียวกับหลักสูตรสามัญศึกษา 

2. เสื้อ เสื้อเชิ้ตแขนสั้นเพียงขอศอก สีฟาลาย 

ทางเล็กๆ คอปกสีขาว ตัดตัวตรง ไมรัดรูป  

ผาอกตลอดสาบหนาติดกระดุมสีขาวแบนตัว

ปลอยจั๊มขอบสะโพกหลวม ขอบชายเสื้ อ

ด านลางกวาง  ไม เ กิน 2.5 น้ิวมี อินธนูติด

ดานขางสองขาง มีกระเปาทางอกซาย 1 ใบ  

เสื้อเชิ้ตแขนสั้นเพียงขอศอก สีฟา 

ลายทางเล็กๆ คอปกสีขาว ตัดตัวตรง 

ไมรัดรูป ผาอกตลอด สาบหนาติด 

กระดุมสีขาวแบน ตัวปลอย จั๊มขอบ 

สะโพกหลวม ขอบชายเสื้อดานลาง 

กวางไมเกิน 2.5 น้ิว มีอินธนูติด 

ดานขางสองขาง มีกระเปาทางอกซาย 1 

ใบ เหนือกระเปาปกเลขประจําตัว

นักเรียน เสื้อมีขนาดเหมาะสมกับรูปราง

ของนักเรียน 

3. เทคไท 
- 

สีนํ้าเงินกรมทา กวางประมาณ 2 น้ิว 

ความยาวเมื่อผูกแลวยาวประมาณ 

หัวเข็มขัดนักเรียน 

4. เข็มโรงเรียน 
- 

ประดับเข็มบริเวณกลางเทคไท (กระดุม

เม็ดท่ี 3) 

9. เข็มโรงเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 นักเรียนหญิงประดับเข็มบริเวณกลางเทคไท 

(กระดุมเม็ดท่ี 2) 

10. ตางหู อนุญาตใหใสตางหูเพ่ือปองกันรูหูตันเพียงขางละ 1 รู ใหใชตางหูท่ีมีสีทองหรือสี

เงินเปนหวงเล็กๆ แบบเสนลวด ไมมีลวดลาย เสนผาศูนยกลางไมเกิน 1.5 ซ.ม. 

หรือตางหูเปนตุมกลมอันเดียว สีนํ้าเงินหรือสีดําไมมีลวดลาย 

11. การแตงกายท่ัวไป ไมแตงหนา ทาปาก เขียนคิ้ว หรือนําเครื่องสําอางมาโรงเรียน ไมสวม

เครื่องประดับ ของมีคายกเวนนาฬิกา ไมไวเล็บ ทาเล็บ หรือตกแตงเล็บใหผิด

จากธรรมชาติ 

หัวขอเร่ือง มัธยมศึกษาปที่ 1-3 มัธยมศึกษาปที่ 4-6 
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5. กางเกง ปฏิบัติเชนเดียวกับหลักสูตรสามัญศึกษา กางเกงสากลขายาวสีกรมทา ผาตรง 

สวนหนาใชซิปรูดซอนไวใตสาบ ขาตรง 

มีกระเปาตามแนวตะเข็บขางละ 1 ใบ 

ไมมีกระเปาหลัง ดานหนามีจีบขางละ 2 

จีบ หูกางเกง 6-7 หู กวางประมาณ 1 

ซม. ใสเข็มขัดโรงเรียนตามแบบท่ีกําหนด 

เวลาสวมใสขอบกางเกงดานบนตองไมตํ่า

กวาระดับสะดือเกิน 2.5 ซม. ปลายขา

กางเกงยาวเพียงขอเขา ปดขอบรองเทา 

กางเกงมีขนาดเหมาะสมกับรูปรางของ

นักเรียน 

6. เข็มขัด 

7. ถุงเทา 

8. รองเทา 

9. เครื่องแบบพลศึกษา 

10. กระเปา / เป 

ปฎิบัติเชนเดียวกับหลักสูตรสามัญศึกษา 

หัวขอเร่ือง Grade 1 - Grade 9 Grade 10 - Grade 12 
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นักเรียนหญิง : TSEP : Grade 1 – Grade 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. กระโปรง สีฟาลายทางเล็กๆ สีและเน้ือผาเดียวกับ 

เสื้อ ลักษณะเปนกางกางเกงกระโปรง มีทวิช

หนาและหลัง ความยาวเลยเขา ลงมาประมาณ 

2 น้ิว กระโปรงมีขนาดเหมาะสมกับรูปรางของ

นักเรียนดานหนา ทวิชกลางจับจีบหางจากทวิช

จีบละประมาณ 2.5 - 3 น้ิว ท้ังดานซายและ 

ขวาดานละ 2 จีบ ขอบเอวดานหนาปกติ 

- ดานหลัง ทวิชกลาง ไมจับจีบขอบเอว 

เปนยางยืด 

ผารีเจนซี สีกรมทาลักษณะเปนกางเกง 

กระโปรง มีทวิชหนาและหลัง มีจีบดาน 

หนาและดานหลังขางละ 2 จีบ กระเปา

อยูดานขวา ซิปอยูดานซาย ความยาว

เลยเขาลงมาประมาณ 2 น้ิว กระโปรงมี

ขนาดเหมาะสมกับรูปรางของนักเรียน 

6. เข็มขัด 

7. ถุงเทา 

8. รองเทา 

9. เครื่องแบบพลศึกษา 

10. กระเปา / เป 

ปฎิบัติเชนเดียวกับหลักสูตรสามัญศึกษา 

หัวขอเร่ือง Grade 1 - Grade 9 Grade 10 - Grade 12 

1.  ทรงผม ปฎิบัติเชนเดียวกับหลักสูตรสามัญศึกษา 

2. เสื้อ เสื้อสีฟาลายทางเล็กๆ ตัดตัวตรง ไมรัดรูป ผา

อกตลอด สาบหนาติด กระดุมสีขาวแบน จั๊ม

ขอบสะโพกหลวม มีกระเปาทางอกซาย 1 ใบ 

เสื้อมีขนาดเหมาะสมกับรูปราง ของนักเรียนสี

และเน้ือผาเดียวกับกระโปรงแขนสั้นเพียง

ขอศอก คอปกสีขาว ผูกโบวสีนํ้าเงิน 

ผาริ้วโซลอน สีฟาออน แขนสั้นเพียง 

ขอศอก คอปกสีขาว ผูกเนคไทสีกรมทา 

เสื้อทรงตรง ไมรัดรูป ผาอกตลอด สาบ

หนาติดกระดุมสีขาวแบน จั๊มขอบสะโพก

หลวม มีกระเปาทางอกซาย 1 ใบ ปกเลข

ประจําตัวนักเรียนดวยไหมสีนํ้าเงินเขม 

เสื้อมีขนาดเหมาะสมกับรูปรางของ

นักเรียน 

3. เทคไท 
- 

สีนํ้าเงินกรมทา ทรงพีระมิด ผา 2 ชั้น

ซอนกัน โดยดานในยาวกวาดานนอก 

ปลายเนคไทตัดเฉียงข้ึนไปทางดานซาย 

4. เข็มโรงเรียน 
- 

ประดับเข็มบริเวณกลางเทคไท (กระดุม

เม็ดท่ี 2) 
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ชดุเครื่องแบบนักเรียนหลักสูตรสามัญศึกษาระดับมัธยมตน ชดุเครื่องแบบนักเรียนหลักสูตรสามัญศึกษาระดับมัธยมปลาย 

พลศึกษาหลักสูตรสามัญศึกษาและ 

หลักสูตร English Progarm 
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สแกน QR Code  

เพ่ือดูคูมือนักเรียนแบบออนไลน 

ชดุเครื่องแบบนักเรียนหลักสูตร English Progarm ระดับมัธยมตน ชดุเครื่องแบบนักเรียนหลักสูตร English Progarm ระดับมัธยมปลาย 
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โรงเรียนทิวไผงาม กําหนดการให และตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน ดังนี้ 

1.  การใหคะแนน โรงเรียนจะใหคะแนนนักเรียนท่ีมีความประพฤติดี ชวยเหลือกิจกรรม และสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน 

2.  การตัดคะแนน โรงเรียนกําหนดใหนักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรม เต็ม 100 คะแนนในแตละชวงชั้น การตัดคะแนน

พฤติกรรม ใหอยูในดุลพินิจของฝายปกครอง โดยมีเกณฑการพิจารณาดังน้ี 

 1.  เมื่อนักเรียนถูกวากลาวตักเตือน ใหทํากิจกรรมตามความเหมาะสม และใหทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพ่ือ

สวนรวม แลวยังไมแกไข ทําผิดซ้ําอีกจะถูกตัดคะแนนครั้งละไมเกิน 10 คะแนน 

 2.  นักเรียนท่ีถูกเชิญใหผูปกครองมาทําทัณฑบนจะถูกตัดคะแนน ครั้งละ 20 คะแนน 

 3.  นักเรียนท่ีทําทัณฑบนจะถูกฝายปกครองติดตามพฤติกรรมเพ่ือแกไขใหดีข้ึน 

 4.  นักเรียนท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติครบ 60 คะแนน อาจถูกพิจารณาใหพักการเรียนและ 80 คะแนนข้ึนไป 

อาจถูกพิจารณาใหเปลี่ยนสถานศึกษา 

 5.  นักเรียนท่ีฝาฝนและไมปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งตาง ๆ ของโรงเรียนถือวามีความผิด จะถูก

พิจารณาโทษตามความผิด ซึ่งทางโรงเรียนกําหนดลักษณะความผิดไว 2 ลักษณะคือ ความผิดสถานเบา และความผิด 

สถานหนัก 

 

ความผิดสถานเบา 

 การลงโทษความผิดสถานเบา ไดแก การกลาวตักเตือน การตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละไมเกิน 10 คะแนน 

หรือใหทํากิจกรรมตามเหมาะสมกับสุขภาพของนักเรียนความผิดสถานเบา ไดแกกรณีดังตอไปน้ี 

 1.  แตงกายผิดระเบียบ เสริมแตงใบหนา ผม เล็บ ท่ีไมเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน ดวยอุปกรณเสริมสวยตางๆ 

 2.  มาสายหรือเขาหองชากวาเวลาท่ีกําหนด 

 3.  หลบหนีการเขาแถว เคารพธงชาติ สวดมนต 

 4.  พูดคุยในขณะเขาแถว เดินแถว 

 5.  นําอาหาร เครื่องด่ืม ขนม เขาไปในหองเรียนหรือหองประกอบการเรียน 

 6.  ไมต้ังใจเรียน ฟง - รองเพลง กอความวุนวายในหอง เลนเกมส พูดโทรศัพท อานหนังสือท่ีไมเก่ียวกับรายวิชา 

ท่ีเรียน 

 7.  ทําผิดระเบียบขอบังคับของการใชอาคารสถานท่ี 

 8.  ไมทําการบาน - งานตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือสงงานไมครบตามจํานวน หรือชากวาท่ีกําหนด 

 

ความผิดสถานหนัก 

 ความผิดสถานหนัก ไดแก ความผิดท่ีนําความเสื่อมเสียมาสูโรงเรียน และสวนรวมอยางรายแรง หรือความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดท่ีกระทบตอระเบียบวินัยของสวนรวมความผิดสถานหนัก ไดแกกรณีดังตอไปน้ี 

 1.  ใชสารเสพติด สิ่งเสพติด เสพของมึนเมา หรือสารเคมีท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือมีสารดังกลาวไวใน

ครอบครอง 

 2.  แสดงกิริยาวาจาลบหลู ดูหมิ่น กาวราว ครู และบุคคลอ่ืน 

หมวด 4 

แนวการปฏิบัติการลงโทษนักเรียน 
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 3.  มีวัตถุ หรือสิ่งพิมพลามกอนาจารไวในครอบครอง หรือนํามาจําหนาย เชาซื้อ แจกจาย หรือใหยืมในโรงเรียน 

 4.  ลักทรัพย 

 5.  พกพาอาวุธมาโรงเรียน 

 6.  ทําใหโรงเรียนเสียชื่อเสียงรายแรง 

 7.  กอเหตุทะเลาะวิวาท หรือทํารายรางกายท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน 

 8.  กระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายของบานเมือง เชน ขมขู กรรโชกทรัพย ฯลฯ 

 9.  หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน 

 10.  มีพฤติกรรมกาวราว ลวงละเมิดทางเพศ ชูสาว หรือพฤติกรรมอ่ืนๆ ท่ีไมเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน 

ท่ีกระทําท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน 

 

ข้ันตอนการลงโทษนักเรียนที่ฝาฝนหรือกระทําผิด 

 1.  ครูทุกคนเมื่อพบเห็นนักเรียนประพฤติผิดระเบียบโรงเรียน ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนใหวากลาวตักเตือน

และจดบันทึกชื่อ ชั้น เลขประจําตัว ลักษณะความผิดของนักเรียนผูน้ัน พรอมกับลงชื่อและวันเดือนปท่ีพบไวเปนหลักฐาน 

และแจงฝายปกครองเพ่ือบันทึกพฤติกรรม และตัดคะแนนพฤติกรรม 

 2.  นักเรียนคนใดถูกบันทึกความผิด 3 ครั้ง ฝายปกครองจะออกหนังสือแจงใหผูปกครองรับทราบเพ่ือแกไข

พฤติกรรม 

 3.  นักเรียนท่ีผูปกครองไดลงชื่อรับทราบไวในหนังสือเตือนแลว ยังทําผิดระเบียบซ้ําอีก ฝายปกครองจะออก

หนังสือเชิญผูปกครองมาทําทัณฑบนนักเรียนคนน้ัน 

 4.  นักเรียนท่ีถูกทําทัณฑบนยังทําผิดระเบียบซ้ํา โรงเรียนจะสั่งพักการเรียนนักเรียนคนน้ันตามความเหมาะสม 

 5.  การลงโทษนักเรียนท่ีฝาฝน หรือกระทําความผิดสถานหนัก ไมจําเปนตองดําเนินการตามข้ันตอนการลงโทษ

นักเรียนท่ีฝาฝน หรือกระทําผิดสถานเบา แตจะพิจารณาโทษตามความเหมาะสมของความผิดน้ันๆ 

 6.  ความผิดท่ีไมไดกําหนดไวชัดแจงในระเบียบน้ี ใหฝายปกครองใชดุลพินิจตามความหนักเบาของการกระทํา

ความผิด 

 

บทกําหนดโทษ 

 โรงเรียนทิวไผงาม ไดกําหนดบทลงโทษท่ีจะลงโทษกับนักเรียนท่ีกระทําความผิดไว ดังน้ี 

 1.  การวากลาวตักเตือน 

      หมายถึง  การแจงใหทราบถึงความผิดดวยวาจาและอบรมสั่งสอนเพ่ือใหนักเรียนแกไขและปรับปรุงพฤติกรรม

ใหดีข้ึน 

 2.  การทํากิจกรรมตามความเหมาะสม 

      หมายถึง  การใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับสุขภาพ วัย และเพศของนักเรียน เชน ว่ิง ลุก - น่ัง  

ยึดพ้ืน เปนตน 

 3.  การตัดคะแนนความประพฤติ 

      หมายถึง  การตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนโดยบันทึกขอมูลไวเปนหลักฐาน 

 4.  การทํากิจกรรมเพ่ือใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

      หมายถึง  การใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม เพ่ือใหนักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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 5.  การทําทัณฑบน 

      หมายถึง  การแจงเปนลายลักษณอักษรโดยเชิญบิดา มารดา หรือผูปกครองมาบันทึกรับทราบ 

 6.  การพักการเรียน 

      หมายถึง  การลงโทษนักเรียนท่ีกระทําความผิดโดยใหหยุดการเรียนในชั้นเรียนปกติเปนการชั่วคราว 

 7.  การใหเปลี่ยนสถานศึกษา 

      หมายถึง  การใหพนสภาพการเปนนักเรียน 
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การประสานความรวมมือ 
 ในการพัฒนานักเรียนใหเปนเยาวชนคุณภาพ จําเปนท่ีทุกฝายตองรวมมือกันอยางเขมแข็ง ท้ังโรงเรียน ผูปกครอง 

และนักเรียน โดยทุกผายตองปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของตน ดังน้ี 

 

บทบาทของผูปกครอง 

 1.  ใหความรวมมือในการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 

 2.  รับผิดชอบคาใชจายในการศึกษาเลาเรียนของนักเรียน 

 3.  รวมมือกับโรงเรียนในการดูแลความประพฤติและการศึกษาเลาเรียนของนักเรียน 

 4.  ติดตอกับโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ เพ่ือจะไดทราบความกาวหนาและปญหาเก่ียวกับการศึกษาเลาเรียนและ

ความประพฤติของนักเรียน 

 5.  รวมมือและใหการสนับสนุนกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึนเพ่ือพัฒนานักเรียน 

 

บทบาทของนักเรียน 

       บทบาทตอตนเอง 

 1.  ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเลาเรียน 

 2.  มีจิตสํานึก และปฏิบัติตามวิถีแหงประชาธิปไตย และมีคานิยมไทย 

 3.  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง 

 4.  มีความรักและความซื่อสัตยตอตนเอง และไมนําความเสื่อมเสียมาสูตน 

 5.  มีทักษะในการดํารงชีวิต รูจักแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 

 6.  รักษาสุขภาพใหสมบูรณแข็งแรง 

 7.  ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

       บทบาทตอเพ่ือน 

 1.  เปนผูนําและผูตามท่ีดี 

 2.  มีความเอ้ืออาทร ชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางท่ีถูกท่ีควร 

 3.  มีกิริยาวาจาสุภาพ มีความเมตตากรุณาตอเพ่ือน 

 4.  แนะนําเพ่ือนใหปฏิบัติตนในทางท่ีถูก และไมชักจูงเพ่ือนไปในทางท่ีผิด 

 5.  เคารพสิทธิและหนาท่ีของตนเอง และของผูอ่ืน 

 6.  มีนํ้าใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ และรูจักอภัย 

       บทบาทตอบิดา มารดา และผูมีพระคุณ 

 1.  มีกิริยาวาจาสุภาพ มีสัมมาคารวะ 

 2.  เชื่อฟง และประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนท้ังตอหนาและลับหลัง 

 3.  มีความกตัญูกตเวที 

 4.  แสดงความมีนํ้าใจและชวยเหลือเมื่อมีโอกาส 
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       บทบาทตอครู 

 1.  มีกิริยาวาจาสุภาพ มีสัมมาคารวะ 

 2.  เชื่อฟง และประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนท้ังตอหนาและลับหลัง 

 3.  มีความกตัญูกตเวที 

 4.  แสดงความมีนํ้าใจและชวยเหลือเมื่อมีโอกาส 

 5.  มีความเลื่อมใสศรัทธาในการสอน 

       บทบาทตอโรงเรียน 

 1.  ประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียน 

 2.  มีความรักและภาคภูมิใจในโรงเรียน 

 3.  มีความรักสามัคคี ซื่อสัตยในหมูคณะอยางมีเหตุผล และสมศักด์ิศรี 

 4.  รักษาทรัพยสมบัติของโรงเรียน รูจักใชอยางคุมคา และเกิดประโยชน 

 5.  มีจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

 6.  มีสวนรวมในกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึนอยางเต็มใจ 

       บทบาทตอชุมชน และสังคม 

 1.  ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนและสังคม 

 2.  มีสวนรวมในการดูแลสาธารณสมบัติ สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และปฏิบัติตามระเบียบของสังคม 

 3.  รวมกิจกรรมและชวยเหลือสังคมตามโอกาสอันควร 

 4.  มีความรัก ความภาคภูมิใจในชุมชนทองถ่ินบานเกิดของตนเอง 

 5.  อนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชน และสังคม 
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ทิวไผงามนามมงคล 

 
(พรอม) ทิวไผงาม นามถ่ินศึกษาวิชาการ  อาโอฬารทุกดานเปนหน่ึงในไทย 

ดานวิชาดานกีฬากาวล้ํานําชัย   พัฒนาไปไกลทันโลกทันกาล 

(ชาย)  ทิวไผงามชาวเลือดเขียวขาวสามัคคี   เดนทวีลือเลื่องเกียรติกองยืนนาน 

(หญิง)  ศิษยและครูตางพึงรูและปณิธาน   ดวยวิญญาณรักสถาบันอันเกรียงไกร 

(พรอม)  ศิษยต้ังมั่นในกตัญุตา    ครูใหวิชาทุมเทชีวิตจิตใจ 

(ชาย)  สอนใหเสียสละประพฤติดีมีวินัย   ครูภูมิใจเห็นศิษยย่ิงใหญเปนคนดี 

(พรอม)  ทิวไผงามรักชาติศาสนองคราชันย   ไมมีวันลืมคาทิวไผงามน้ี 

อยูแหงใดตางสรางสรรคท้ังคุณความดี   เพ่ือศักด์ิศรีทิวไผงามนามมงคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


