




เพลินพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ที่มุ่งมั่นสร้างผู้เรียน ให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองร่วมกัน

เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของชีวิตและสังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)



เคารพความแตกต่าง ให้เกียรติความเป็นมนุษย์ 

กล้าคิด กล้าทำา กล้าหาญทางจริยธรรม มุ่งมั่น เพียรฝึกตน 

สู่ผลสัมฤทธิ์ มีจิตอุทิศ เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน

แก่นคุณค่า (core value)
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วิถีชีวิตในโรงเรียน ชั้น ๑-๓
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หมายเหตุ ทุกวันพฤหัสบดี

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.  เตรียมความพร้อมก่อนเรียนกลุ่มประสบการณ์
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            ยกเว้นวันพุธ ๐๗.๕๐ - ๑๖.๐๐ น. (เนื่องจากมีกิจกรรมลูกเสือ)  

วิถีชีวิตในโรงเรียน ชั้น ๔-๖



    เป้าหมายของการวัดและประเมินผลนักเรียน

 ๑. เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในตนเอง และเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง

 ๒. เพ่ือให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องในการช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนได้เกิดความเข้าใจในนักเรียนแต่ละ  

    คนและได้ไตร่ตรอง เพื่อปรับปรุงการช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป

 ๓. เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างนักเรียนกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและพัฒนา       

    นักเรียน

 ๔. เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนานักเรียน โดยตัวนักเรียนเองและโดยผู้ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ

    และพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง แม่นยำา และมีความเหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล

๖

หลักการวัดและประเมินผล

    หลักการตั้งประเด็นในการวัดและประเมินผลนักเรียน

     ๑. เปน็ประเดน็ในการวดั สะทอ้น และประเมนิคณุภาพ ศกัยภาพ ความสามารถ และความเขา้ใจ  

           ของนักเรียนแต่ละคนอย่างรอบด้านเยี่ยงแนวทางของ “พหุปัญญา” และการจัดการเรียนรู้

           โดยใช้สมองเป็นฐาน

 ๒. เป็นประเด็นในการวัด สะท้อน และประเมินคุณภาพ ศักยภาพ ความสามารถ และความเข้าใจ 

    ในระดับฝังลึกที่นำาออกมาใช้การได้ ของนักเรียนแต่ละคน 

 ๓. เป็นประเด็นในการเสาะหากุญแจของความสำาเร็จ และเงื่อนปมของอุปสรรคของนักเรียน

           แต่ละคน

 ๔. เป็นประเด็นในการเสาะหาระดับ แนวโน้ม และอัตราของพัฒนาการของนักเรียน

           อย่างเป็นรายบุคคล

 ๕. เป็นประเด็นในการเสาะหาแนวทางในการพัฒนานักเรียนที่เหมาะสมกับเงื่อนไขของนักเรียน  

    แต่ละคน



    หลักการเลือกวิธีในการวัดและประเมินผลนักเรียน

    ๑. เป็นวิธีการที่มีความหลากหลาย รอบด้าน และครบถ้วน

  ๑.๑ เป็นการวัด สะท้อน และประเมิน จากหลายแง่มุมโดยผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย 

       เช่น ตัวนักเรียนเอง เพื่อน ครู ครอบครัว ฯลฯ

  ๑.๒ เป็นการวัด สะท้อน และประเมิน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ในวาระและบริบท

       ที่หลากหลาย ตามแนวทางของ “Authentic Assessment” 

  ๑.๓ เป็นการวัด สะท้อน และประเมิน ที่ทำาได้ทุกขณะตลอดกระบวนการ

       ทั้งส่วนที่เป็น Input Output และ Outcome

 ๒. เป็นวิธีการที่แสดง “Condition” ของการวัดและประเมินผลในแต่ละครั้ง

  ๒.๑ มีการระบุบริบท  และสถานการณ์ของการวัดและประเมินผลในแต่ละครั้ง

  ๒.๒ มีการระบุ “Condition” ของผู้ที่ทำาการวัดและประเมินผลในแต่ละครั้ง

  ๒.๓ มีการระบุคุณภาพ จุดอ่อน จุดแข็ง ของเครื่องมือ หรือวิธีที่ใช้ในการวัดและ  

       ประเมินผลในแต่ละครั้ง

 ๓. เป็นวิธีการที่เรียบง่าย กระชับ แต่แม่นยำา และครอบคลุม

๗



    การวัดและประเมินผลแต่ละครั้งเริ่มขึ้นเมื่อไร ?

 การวัดและประเมินผลนักเรียนสามารถทำาได้ตลอดกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละคร้ังหรือในแต่ละรอบ  

ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการเรียนรู้  ระหว่างกระบวนการเรียนรู้  และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ 

ในแต่ละครั้งหรือในแต่ละรอบ

    การวัดและประเมินผลแต่ละครั้งสิ้นสุดลงเมื่อไร ?

 การวัดและประเมินผลนักเรียนในแต่ละครั้งหรือในแต่ละรอบจะถือว่าจบ ครบกระบวนการก็ต่อเมื่อ

ได้นำาผลของการวัดและประเมินผลมาก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี เกิดแรงบันดาลใจและความสามารถในการ

พัฒนานักเรียนของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดย

 ๑. มีกิจกรรม Reflection ที่ทำาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนได้เข้าใจ  

           นักเรียนแต่ละคนให้ชัดเจนข้ึน และได้ไตร่ตรองประเมินการเรียนการสอนและ / หรือการช่วยเหลือ

            นักเรียนท่ีได้ทำาไปในรอบท่ีผ่านมา

 ๒. มีกิจกรรม Reflection ที่ทำาให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวตัวเอง และเกิดแรงบันดาลใจ

           ในการพัฒนาตนเอง

 ๓. มกีจิกรรมทีส่รา้งความเขา้ใจในทางทีด่ต่ีอกนัระหวา่งนกัเรยีนกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการชว่ยเหลอื        

    และพัฒนานักเรียน

 ๔. มีการวางแผนหรือปรับปรุงแผนในการพัฒนานักเรียน 

           ทั้งโดยตัวนักเรียนเอง และโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ

           และพัฒนานักเรียน

๘



 โรงเรียนจัดให้มีการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน และการประเมินผลระดับโรงเรียน เพื่อ

ตรวจสอบผลการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ ดังนี้

   ๑) การวัดและประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

    โรงเรียนกำาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี และเกณฑ์การเก็บคะแนนการวัดผลสัมฤทธิ์             

ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระเรียนรู้ ดังนี้

 ๑.๑ กำาหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ในการวัดผลปลายปีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

 ๑.๒ กำาหนดให้มีการวัดและประเมินผล เพ่ือเก็บคะแนนระหว่างเรียน ๘๐ คะแนน 

      ปลายปี ๒๐ คะแนน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

 ๑.๓ นำาผลการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน และการประเมินผลปลายภาคมารวมกัน

      เป็นผลการประเมินปลายปี

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

๙



ระดับผลการเรียน ความหมาย

ผลการเรียนดีเยี่ยม

ผลการเรียนดีมาก

ผลการเรียนดี

ผลการเรียนค่อนข้างดี

ผลการเรียนน่าพอใจ

ผลการเรียนพอใช้

ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ต่ำา

ผลการเรียนต่ำากว่าเกณฑ์

ช่วงคะแนน

๖๕-๖๙๒.๕

๗๐-๗๔๓

๗๕-๗๙๓.๕

๘๐-๑๐๐๔

๖๐-๖๔๒

๕๕-๕๙๑.๕

๕๐-๕๔๑

 ๐-๔๙๐

     นักเรียนต้องได้ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้รายปี จึงถือว่า “ผ่าน” ถ้า

     ไม่ผ่านต้องดำาเนินการซ่อมเสริมจนกว่าจะผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำาหนด

 ๑.๔ การตัดสินผลการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น นักเรียนต้องได้ผลการเรียนรู้ระดับ ๒ ขึ้นไป

      ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

๑๐

รายงานระดับผลการเรียนแบ่งเป็น ๘ ระดับ ดังนี้



   ๒) การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โครงการรักการอ่าน / กิจกรรมหน้าเสาธง / โฮมรูม / แนะแนว)

 ๒.๑ โรงเรียนจะต้องจัดให้มีการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒ ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว

      และกิจกรรมนักเรียน ด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพจริง

 ๒.๒ ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินผลโดยใช้เวลาเข้าร่วมกิจกรรม

      ไม่ต่ำากว่า ๘๐% ของเวลาเรียน และต้องผ่านจุดประสงค์สำาคัญ

 ๒.๓ การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะได้ผลการประเมิน “ผ่าน” และ 

      “ไม่ผ่าน” กรณีไม่ผ่านต้องซ่อมเสริมตามหลักและวิธีการที่โรงเรียนกำาหนด

  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

 เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่านหนังสือ เอกสารต่างๆ เพื่อหาความรู้ เพิ่มพูน

ประสบการณ์และประยุกต์ใช้ แล้วนำาเนื้อหาสาระที่อ่านมาคิดวิเคราะห์นำาไปสู่การแสดงความคิดเห็น การ

สังเคราะห์ สร้างสรรค์  การแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนที่มีสำานวนภาษา

ถูกต้อง มีเหตุผลและลำาดับขั้นตอนในการนำาเสนอสามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจน

 แนวทางการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

 ๑. ประเมินทุกภาคเรียนวิริยะ และ ภาคเรียนวิมังสา

 ๒. ประเมินเฉพาะหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทยและหน่วยวิชาโครงงานประจำาภาคเรียน

 ๓. ประเด็นการประเมินมี ๔ ประเด็น คือ

  ๑) สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้  

  ๒) สามารถจับประเด็นสำาคัญจากข้อมูลที่อ่าน แล้วคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง เรียบเรียง  

             ข้อมูลจนสามารถตีความทั้งนัยตรงและนัยแฝงได้ 

  ๓) สามารถประมวล สรุป แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ เชื่อมโยง

                    ความสัมพันธ์ อธิบาย ยกตัวอย่าง ให้เหตุผลและนำาเสนอความคิดใหม่ 

  ๔) สามารถเขยีนเพือ่สามารถประมวล สรปุ แสดงความคดิเหน็เชงิวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ        

     เชื่อมโยงความสัมพันธ์ อธิบาย ยกตัวอย่าง ให้เหตุผลและนำาเสนอความคิดใหม่   

๑๑



 ๔. คะแนนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน จะประมวลมาจากทั้งสองหน่วยวิชา 

           แล้วนำามาประเมินเป็นคุณภาพความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียน       

    รายบุคคล โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้

๑๑

        ๓.๑ เป็นการประเมินคุณลักษณะของนักเรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ

             คุณลักษณะที่โรงเรียนกำาหนด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

  ๓.๑.๑ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในห้องเรียน โดยให้ครูผู้สอน ดำาเนินการพัฒนาคุณลักษณะ

         อันพึงประสงค์และแก้ไขปรับปรุงผู้เรียนในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ

                ๓.๑.๒ เพื่อพัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียน โดยให้ผู้ปกครอง  และบุคลากรของสถานศึกษา  

         ร่วมกันพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยปรับปรุงแก้ไขกับผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง          

                ตลอดวลาในการร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือการดำาเนินชีวิตประจำาวัน

       

   ๓) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑๒



๖

๑๒

 

   ๓.๒ ครูประจำาชั้น ครูผู้สอนรายวิชา ผู้ปกครอง และตัวนักเรียน จะร่วมกันประเมินคุณลักษณะ

      อันพึงประสงค์ตามตัวชี้วัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งในและนอกห้องเรียน

      อย่างต่อเนื่อง

 ๓.๓ รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ผู้ปกครองทราบ เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน

             ที่ ๒ (วิริยะ) และภาคเรียนที่ ๔ (วิมังสา) เพื่อผ่านช่วงชั้น โดยผู้เรียนจะต้องได้รับผลการ

             ประเมินในระดับ “ดี” ขึ้นไป จึงจะถือว่า “ผ่านช่วงชั้น” ได้   

   ๓ ดีเยี่ยม หมายถึง ปฏิบัติเป็นประจำา สามารถเป็นแบบอย่างได้ 

   ๒ ดี      หมายถึง ปฏิบัติเป็นประจำา

   ๑ ผ่าน    หมายถึง ปฏิบัติเป็นบางครั้ง

หมายเหตุ : นักเรียนต้องได้รับการประเมินทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จึงจะถือว่า 

ผ่านเกณฑ์การจบช่วงชั้น นักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน จะต้องดำาเนินการซ่อมเสริมตามแนวปฏิบัติที่

โรงเรียนกำาหนด

๑๓



 ๔.๑ ผู้อำานวยการโรงเรียนจะพิจารณาตัดสินการจบช่วงชั้น เฉพาะผู้เรียนที่ได้รับการวัดและ     

             ประเมินผลปลายปีของชั้น ๓ (ประถมศึกษาปีที่ ๓) และชั้น ๖ (ประถมศึกษาปีที่ ๖)

 ๔.๒ ผู้เรียนที่จะได้รับการตัดสินจบช่วงชั้น ต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป

             และผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (และระดับ ๑ หรือ ๑.๕ 

             สำาหรับนักเรียนในโครงการติดตามใกล้ชิด ซึ่งจะต้องมีการพัฒนานักเรียนร่วมกันระหว่างครู 

             ผู้ปกครอง และ/หรือผู้เชี่ยวชาญ)

 ๔.๓ ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่าน 

             คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ดี” ขึ้นไป ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

      ระดับ “ผ่าน” จึงจะถือว่าผ่านช่วงชั้นได้

๑๔

   ๔) การประเมินและตัดสินการผ่านช่วงชั้น

๑๓



๑๕๑๔

การควบคุมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน



 โรงเรียนมีแนวทางการดูแลพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อให้เด็กๆ ได้พัฒนาตนอย่างรอบด้าน และ

มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์เหมาะสมตามวัย โดยมีคุณครูแนะแนวในช่วงชั้นต่างๆ ทำาหน้าที่ดูแลด้าน

พฤติกรรมของนักเรียนร่วมกับคุณครูประจำาชั้น คุณครูประจำาหน่วยวิชา หัวหน้าช่วงชั้น ผู้ปกครอง และ

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาที่เป็นที่ปรึกษาของโรงเรียน

การจัดปรับพฤติกรรมเด็ก

๑๖



๑๗

พฤติกรรมที่น่าเป็นห่วง 

 • พฤติกรรมรบกวนห้องเรียน นักเรียนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ จะเรียนรู้ไม่ได้ ในขณะเดียวกันก็จะ

   รบกวนการเรียนรู้ของเพื่อนและการสอนของครู

 • พฤติกรรมที่รุนแรง หรือมีแนวโน้มไปสู่ความรุนแรง ได้แก่ การทำาร้ายตัวเอง การทำาร้ายผู้อื่น 

   และการทำาลายข้าวของ

 • พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทั่วไป หมายถึง พฤติกรรมที่ขัดต่อกาลเทศะ เช่น พูดคำาหยาบ

   แต่งกายไม่สุภาพ มาสาย ขาดส่งงาน เล่นไม่ถูกวิธี เป็นต้น

 ในการพัฒนาพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงของนักเรียนนั้นจำาป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างบ้านและ

โรงเรียนอย่างใกล้ชิด บางกรณีอาจรวมไปถึงการขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญและแพทย์เฉพาะทาง เพื่อ

ทำาความเข้าใจในพฤติกรรมดังกล่าว และหาแนวทางร่วมกันในการปรับพฤติกรรมนักเรียนให้เหมาะสมต่อไป 

เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพราะ

หากปล่อยให้สถานการณ์น่าเป็นห่วงดำาเนินต่อไปโดยขาดความตระหนักและความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง (กับนักเรียน) จะกลายเป็นการทำาลายโอกาสในการพัฒนานักเรียนได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 ๑) การบันทึกเหตุการณ์ที่น่าเป็นห่วง การบันทึกจะทำาให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีข้อมูลที่จะช่วยทำาให้

     เกิดการยอมรับและเห็นภาพรวมตรงกัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไปได้อย่างเหมาะสม 

     โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ ครูจะต้องบันทึกเหตุการณ์ลงในแบบบันทึกทุกครั้ง 

  • ระหว่างการจัดการกับพฤติกรรม ครูประจำาชั้นร่วมกับฝ่ายแนะแนวจะบันทึกเพื่อพัฒนา

    นักเรียน ได้แก่ บันทึกเป้าหมาย และวิธีดำาเนินการ 

  • บันทึกผลการติดตามการจัดการพฤติกรรม ครูประจำาชั้นหรือครูแนะแนวเป็นผู้บันทึก

    ผลการติดตามเป็นระยะ เพื่อมีข้อมูลช่วยบ่งชี้ได้ว่าพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงนั้นไม่เกิดซ้ำา

    อีก หรือนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม



๑๘

 ๒) การจัดการกับพฤติกรรมที่เกิดซ้ำา หรือรุนแรงมาก หากพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงต่างๆ มีความ

รุนแรง หรือเกิดซ้ำาถี่กับนักเรียนคนเดิม นักเรียนอาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยโรงเรียนมีโครงการ

ปรับพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วง ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะแรก : โครงการติดตามใกล้ชิด

 • ครูประจำาชั้น ครูแนะแนว หัวหน้าช่วงชั้น นำาข้อมูลนักเรียนและบันทึกพฤติกรรมมาพบที่ปรึกษา 

   ด้านจิตวิทยาของโรงเรียน  

 • ฝ่ายแนะแนวติดตามความก้าวหน้าตามวิธีพัฒนานักเรียนที่ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาโรงเรียนแนะนำา

 • กรณีที่ยังไม่มีความก้าวหน้าหรือมีพฤติกรรมบางอย่างเพิ่มเติม ฝ่ายแนะแนวอาจพานักเรียนให้ 

   พบกับที่ปรึกษา และเตรียมเสนอรายงานสิ่งที่โรงเรียนพบและแนวทางแก้ไขต่อผู้ปกครอง

 • เชิญผู้ปกครองมารับทราบ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนด้วยกัน 

 • กรณีที่ผลการหารือสรุปว่าให้ผู้ปกครอง/นักเรียนไปพบแพทย์เฉพาะทาง โรงเรียนจะต้องขอ

   ความร่วมมือจากผู้ปกครองดังนี้

 ๒.๑. ให้โรงเรียนและแพทย์แลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนได้โดยตรง ซึ่งต้องได้รับการยินยอมจาก

       ผู้ปกครอง

 ๒.๒. ต้องมีการทำางานร่วมกันระหว่าง พ่อแม่ 

       ครูที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา และแพทย์  

 ๒.๓. มีการติดตามผล เพื่อประเมินพัฒนาการ

       ของนักเรียนเป็นระยะ 

 ๒.๔. โครงการเฝ้าระวังมีระยะเวลา ๓-๖ เดือน  

 ๒.๕. ใกรณีท่ีมีการนัดพบท่ีปรึกษาด้านจิตวิทยา

      ของโรงเรียน รวมถึงการนัดติดตามผลเป็น

      ระยะจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นซึ่งไม่สูงไปกว่า

      การไปพบที่โรงพยาบาลเอกชน



๑๙

ระยะที่สอง : โครงการเรียนร่วม

         หลังครบกำาหนดระยะการติดตามใกล้ชิด ครู พ่อแม่ และที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา จะร่วมกันประเมิน

ผลพัฒนาการของนักเรียนในโครงการติดตามใกล้ชิด หากไม่มีพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงแล้วให้นักเรียนกลับสู่

กระบวนการดูแลตามปกติ แต่หากพบว่านักเรียนยังคงมีปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนรู้ จำาเป็นต้องได้รับ

การดูแลเป็นพิเศษจะพิจารณาให้เข้าโครงการเรียนร่วม (มีครูการศึกษาพิเศษดูแลและส่งเสริมการเรียนรู้  ใน

อัตราครู ๑ คน ต่อนักเรียน ๑-๒ คน)ด้วยการพิจารณาจากครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องตลอดจนผล

วินิจฉัยทางการแพทย์



๒๐

 โครงการเรียนร่วมโรงเรียนเพลินพัฒนารับเด็กต้องการช่วยเหลือพิเศษเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ 

โดยถือประโยชน์ร่วมกันระหว่างเด็กที่ต้องการช่วยเหลือพิเศษและเด็กในชั้นเรียน  เป็นเด็กที่ได้รับการดูแล

จากผู้เชี่ยวชาญหรือได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเบื้องต้น ตั้งแต่แรกพบความบกพร่องอย่างสม่ำาเสมอและ

ต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมเข้าเรียนร่วมและใช้ชีวิตร่วมกับเด็กในวัยเดียวกันอย่างราบรื่น ด้วยการจัดทำา

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP - Individual Education Plan) เพื่อช่วยให้เด็กที่มีความต้องการ

ช่วยเหลือพิเศษเข้าเรียนร่วมได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งได้เริ่มโครงการเรียนร่วมตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 

เป็นต้นมา ปัจจุบันมีนักเรียนในโครงการฯตั้งแต่ชั้น ๑ ถึง ชั้น ๙ (ป.๑ - ม.๓) 

 โครงการน้ีเป็นความร่วมมือท่ีต้องอาศัยการทำางานร่วมกันของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู อย่างจริงจัง 

เพื่อดูแลให้การศึกษาเด็กที่มีความต้องการพิเศษร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน และเป็นไปใน

แนวทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปแบบของการจัดการเรียนร่วมที่ยึดเด็กเป็นสำาคัญ จากการประสานงานและการ

ทำางานร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

โครงการเด็กพิเศษเรียนร่วม



๒๑

จุดมุ่งหมาย

 ๑. ผู้เรียนมีทักษะในการดำารงชีวิตอย่างปกติสุข

 ๒. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นแนวทางท่ีจะนำาไปสู้การเรียนรู้ในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน  

           หรือการฝึกฝนอาชีพในอนาคต

แนวการจัดการเรียนร่วม

 โครงการเรียนร่วมระดับประถม (ป.๑ - ๖) เป็นการจัดให้เด็กพิเศษเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ

เต็มเวลา และอยู่ในความรับผิดชอบของครูประจำาชั้น แต่จะมี ครูการศึกษาพิเศษ ๑ คน ต่อเด็กพิเศษ 

จำานวน ๒ คน ใน ๑ ห้องเรียน (อาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติมตามความเหมาะสม) เข้ามาทำางานร่วมกัน และ

ประสานงานกับครูประจำาชั้น ครูและผู้เกี่ยวข้องกับเด็กจะคอยดูแล ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กพิเศษ และ

สอนเสริมตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลที่ได้กำาหนดไว้

โครงการเรียนร่วมระดับมัธยม 

 แผน ก. เรียนร่วมเต็มเวลา ใช้หลักสูตรของโรงเรียน โดยมีแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

                จะมีครูการศึกษาพิเศษ ๑ คน ต่อนักเรียน ๒ คน ใน ๑ ห้องเรียน ดำาเนินการเช่นเดียว

                กับโครงการเรียนร่วมระดับประถม

        แผน ข. เรียนชั้นเรียนพิเศษโครงการเรียนร่วมระดับมัธยมและเรียนร่วมบางเวลา ใช้หลักสูตร  

  เฉพาะสำาหรับนักเรียนโครงการเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีแผนการศึกษา  

  เฉพาะบุคคล (IEP) จะมีครูการศึกษาพิเศษ ๑ คน ต่อนักเรียน ๓ คน และมีครูวิชาการ

  การศึกษาพิเศษเป็นผู้สอน



๒๒

ระดับชั้น ๑

การดูแลตนเอง - การจัดเก็บของใช้ส่วนตัว

  - รู้จักระเบียบแถว

  - ถอดและจัดเก็บรองเท้า

  - ทานอาหารและล้างด้วยตนเอง

  - เข้าห้องน้ำาและดูแลตนเองได้

  - แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

การงาน  - นั่งเขียนบนเก้าอี้ด้วยท่าทางที่ถูกต้อง

  - จัดเก็บอุปกรณ์ในการทำางาน

  - ส่งงานถูกที่

การเรียนรู้ - เข้าร่วมกิจกรรม

  - ทำาตามคำาสั่งอย่างน้อย ๓ ขั้นตอน

คุณธรรม - พูดตรงตามความจริง

  - มีความนอบน้อม แสดงออกโดยการไหว้ การก้มตัว พูดมีหางเสียง

  - เล่นกันดีๆและแบ่งปันเพื่อนๆ

อุปนิสัย  - รักการอ่าน 

  - รักความสะอาด

  - รักในการงาน

  - กล่าวขอบคุณ ขอโทษเป็น 

เป้าหมายการพัฒนานักเรียนด้านวิถีชีวิตและคุณธรรม 

ตามระดับชั้น



๒๓

ระดับชั้น ๒

การดูแลตนเอง  - จัดเก็บของใช้ส่วนตัวและส่วนรวม ในห้องเรียนและที่บ้าน

  - ช่วยครูในการดูแลเพื่อนเวลารับประทานอาหาร

  - ใช้ห้องน้ำาสะอาดและถูกสุขลักษณะ

  - เข้าแถวตรงตามเวลา เป็นระเบียบ 

การงาน  - การทำางานสะอาดเรียบร้อย

  - มุ่งมั่น พยายามทำางานให้เสร็จ

  - ส่งงานถูกที่ถูกเวลา

การเรียนรู้ - ร่วมกิจกรรมอย่างสงบได้บ้าง

  - ปฏิบัติตามเงื่อนไขด้วยตนเอง

  - เริ่มรับฟังผู้อื่น

คุณธรรม - เห็นการงานส่วนรวม เป็นเรื่องที่ต้องช่วยทำา

  - ให้อภัยเพื่อนเป็น

  - รักษาคำาพูด รักษาสัญญา

  - มีความกล้าหาญ กล้ารับผิด

อุปนิสัย  - ทำาสิ่งที่สำาคัญก่อน

  - ไม่กล่าวโทษผู้อื่น แก้ไขที่ตนเองก่อน

  - ไม่ว่ากล่าวเพื่อน

  - ยับยั้งคำาพูดและการกระทำาเมื่อโกรธ 



๒๔

ระดับชั้น ๓

การดูแลตนเอง  - สามารถมาโรงเรียนทันเวลาได้เอง

  - ช่วยดูแลข้าวของส่วนรวม ค่อยๆ ขยายพื้นที่จากห้องสู่ระดับชั้น

  - ช่วยเหลือเพื่อนและครู  

การงาน  - รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเตรียมของงานกลุ่ม

  - จัดลำาดับความสำาคัญของงานได้ 

การเรียนรู้ - เริ่มหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง เช่น การสัมภาษณ์ การเข้าห้องสมุด และอ้างอิงแหล่งข้อมูล

  - เร่ิมติดตามแก้ไขงานค้างได้ด้วยตนเอง (ครูช่วยในภาคเรียนแรก

                   และทำาได้เองในภาคเรียนท่ี ๓)

  - สรุปความรู้และบอกเล่าให้ผู้อื่นเข้าใจในคำาพูดของตัวเองได้ 

คุณธรรม - รู้คุณค่าสิ่งต่างๆ 

  - ประหยัด

  - เคารพสิทธิผู้อื่น

  - ละอายต่อการทำาผิด 

อุปนิสัย  - กล้าบอกกล่าวเมื่อเห็นเพื่อนทำาผิด ตามความจริงอย่างไม่ตำาหนิ

  - ขอความช่วยเหลือ และให้ความช่วยเหลือเป็น

  - คิดก่อนพูด 



๒๕

ระดับชั้น ๔

การดูแลตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น  

  - กำากับตนเองได้ดี

  - รู้ตน รู้ที่ รู้เวลา

  - ดูแลข้าวของส่วนรวม ขยายพื้นที่จากห้องเรียนมายังโถงอาคาร

การงาน  - รู้จุดดีจุดเด่นของตนและเพื่อน สามารถผนึกกำาลัง ประสานความต่างได้ 

  - เริ่มวิพากษ์งานตนเองอย่างสร้างสรรค์ได้

  - เลือกใช้คำาพูดที่ชัดเจน สุภาพ ตรงประเด็น

  - เริ่มทำากระบวนการการทำางานเป็นกลุ่มได้

  - เริ่มมีทักษะการทำางานที่เป็นระบบ เช่น การวางแผน การสรุป  การรายงาน

  - เริ่มฝึกการเป็นผู้นำา ผู้ตาม 

การเรียนรู้ - หาข้อมูลเพิ่มเติมและเขียนสรุปเป็น

  - มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล

  - เริ่มวิเคราะห์ความคิดเห็นที่เหมือนและต่างกับผู้อื่น และบอกเล่าได้

  - สามารถแก้ไขปรับปรุงงานค้างได้ (กรณีติด ป ครูช่วยในภาคเรียนที่ ๑ และ

    ทำาได้เองในภาคเรียนที่ ๓) 

คุณธรรม - เคารพสิทธิผู้อื่น

  - กล้าแนะนำาเพื่อนในทางที่ถูก 

อุปนิสัย  - รับฟังและรอจังหวะพูด



๒๖

ระดับชั้น ๕

การดูแลตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น 

  - รู้ความแตกต่างระหว่างชายหญิง และปฏิบัติต่อเพศตรงข้ามอย่างเหมาะสม

  - กำากับตนเองและช่วยเตือนเพื่อนได้ 

การงาน  - ผนึกกำาลัง ประสานความต่างได้ โดยนำาเอาจุดดีจุดเด่นของตนและเพื่อนมาใช้

  - วิพากษ์งานตนเองอย่างสร้างสรรค์

  - ทำางานเป็นกลุ่มได้ดี

  - มีทักษะการทำางานที่เป็นระบบ ชัดเจน เป็นผู้นำา ผู้ตาม 

การเรียนรู้ - สรุปข้อมูลโดยจัดหมวดหมู่และนำาเสนอผ่านตาราง แผนผังต่างๆ

  - รู้จักคัดเลือกข้อมูลที่ตรง ที่เชื่อถือได้จากแหล่งข้อมูลหลากหลาย

  - วิเคราะห์และทำาความเข้าใจที่มาฐานความคิดเห็นที่แตกต่าง

  - รับผิดชอบการเรียนรู้และแก้ไขงานค้างด้วยตนเอง (ครูช่วยติดตามเฉพาะในห้องเรียน) 

คุณธรรม - รับฟังและพยายามเข้าใจผู้อื่นก่อน

อุปนิสัย  - กล้านำาเสนอความคิดเห็นที่แตกต่าง

  - ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 



๒๗

ระดับชั้น ๖

การดูแลตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น 

  - กำากับตนเองได้และช่วยเตือนเพื่อนเป็นกลุ่มได้ 

การงาน  - ทำางานแบบกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ และทำางานส่วนรวมของช่วงชั้น

  - รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและนำามาปรับใช้ในการทำางานอย่างสร้างสรรค์ 

การเรียนร ู้ - คัดเลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือมาประยุกต์ใช้ 

  - วิเคราะห์และเชื่อมโยงความคิดเห็นต่างๆ และรวบรวมสรุปภายใต้หัวข้อเดียวกันได้ 

  - รับผิดชอบการเรียนรู้และแก้ไขงานค้างได้ด้วยตนเอง 

คุณธรรม - แบ่งปันช่วยเหลือ

  - ใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก

อุปนิสัย  - คิดเพื่อก่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

  - ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เลือกปฏิบัติ

  - ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง



๒๘

 กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการออกไปศึกษานอกสถานที่ เพื่อ

เข้าถึงแหล่งเรียนรู้อันประกอบไปด้วย สถานที่เรียนรู้และพบปะบุคคลที่จะถ่ายทอดความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนโดยตรง นอกจากนี้การออกภาคสนามยังช่วยให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถของ

แต่ละคนออกมาอย่างหลากหลาย เรียนรู้การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และยังเป็นการสร้างความเป็นน้ำาหนึ่งใจ

เดียวกันของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักตัวตนของกันและกันในบริบทที่อยู่นอกโรงเรียน เป็นโอกาสให้

ผู้เรียนได้ปรับตัว และได้ฝึกความอดทนต่อสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากที่คุ้นเคย

ลักษณะภาคสนาม : ช่วงชั้นที่ ๑ (ระดับชั้น ๑-๓)

 * ๒ วัน ๑ คืน หรือ ๓ วัน ๒ คืน หรือเช้าไป-เย็นกลับ รวมไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี

 * เช้าไป-เย็นกลับ ประมาณ ๑ ครั้งต่อปี

 * ระยะทางไม่เกิน ๒๐๐ กิโลเมตร

ลักษณะภาคสนาม : ช่วงชั้นที่ ๒ (ระดับชั้น ๔-๖)

 * ๒ วัน ๑ คืน หรือ ๓ วัน ๒ คืน  รวมไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี

 * ระยะทางไม่เกิน ๓๐๐ กิโลเมตร

กิจกรรมภาคสนาม
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ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมภาคสนาม

๑. กรณีเช้าไป-เย็นกลับ ภายใน ๑ วัน

  ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องเรียกเก็บจากผู้ปกครอง ยกเว้น ค่าบัตรเข้าชมงาน

๒. กรณีพักค้างแรม 

* โรงเรียนจะรับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่าย ดังนี้

 - ค่าอาหารว่างเช้า-บ่าย / อาหารกลางวันในกรณีที่ตรงกับวันเรียน

 - ค่าสำารวจพื้นที่

 - ค่าสื่อ / อุปกรณ์การเรียนรู้

* ค่าใช้จ่ายที่เกินจากนี้ จะเรียกเก็บเพิ่มเติมจากผู้ปกครองตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
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 โครงงาน “ชื่นใจ...ได้เรียนรู้” เป็นการทบทวนและประมวลความรู้ของผู้เรียน แล้วนำาเสนอสิ่งที่ได้

เรียนรู้ให้เพื่อนๆ ครู และผู้ปกครองได้ร่วมชื่นชมชื่นใจในช่วงปลายภาคเรียน ในด้านพัฒนาการของผู้เรียน

ประกอบด้วย 

 กิจกรรมเผยตน : การนำาเสนอผลการค้นหาตัวตนของผู้เรียนที่ได้จากการประมวล สะท้อน และ

สกัดเอากุญแจสำาคัญของความสำาเร็จกับอุปสรรคที่ต้องพัฒนา (AAR : After Action Review) จากการ

เรียนรู้ในหน่วยวิชาต่างๆ โดยเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ในตอนต้นภาคเรียน ซึ่งจะทำาให้ผู้เรียนได้ทบทวน 

สอบทาน และนำาผลที่ได้ไปพัฒนาตนเอง ขณะเดียวกันก็เกิดความคุ้นเคยกับการวิเคราะห์การทำางาน และ

มองเห็น “จุดเด่น-จุดด้อย” ของตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองอย่างมีเป้าหมาย

โครงงานชื่นใจ...ได้เรียนรู้
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 ชื่นใจ...ได้เรียนรู้ : การทบทวน ประมวล สรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้

ตลอดภาคเรียน ภายใต้แนวคิดหรือมโนทัศน์ของระดับชั้น แล้วอธิบายสิ่งที่ตนได้เรียนรู้ออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจ

ได้ จับต้องหรือเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน เช่น การ

อธิบาย การแสดงบทบาทสมมติ การจัดแสดงนิทรรศการ ฯลฯ ซึ่งการที่ต้องอธิบายให้ตัวเองและผู้อื่นเข้าใจ

อย่างกระจ่างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี้ ได้กลายเป็นสถานการณ์ที่ปลุกให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกตื่นตัว เกิดแรง

พยายามที่จะนำาเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตนออกมาใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

 ในกระบวนการชื่นใจฯ นี้ ครูจะทำาหน้าที่สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ

ท้าทายใฝ่เรียนรู้ และเป็นที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆ เช่น ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่จะศึกษา ชี้แนะ

แหล่งข้อมูล แนะนำาให้ผู้เรียนรู้จักรูปแบบการนำาเสนอที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการนำา

เสนอได้เหมาะสมกับตนเอง คอยกระตุ้นเตือนเรื่องเวลา เพื่อให้ผู้เรียนตื่นตัวและทำางานตามแผนที่วางไว้ให้

เสร็จทันตามกำาหนด
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ช่วงชั้นที่ ๑

(ชั้น ๑ – ๓)

นักเรียนชาย

เสื้อ : เสื้อยืดโปโล สีที่โรงเรียนกำาหนดให้

เลือกใช้จำานวน ๔ สี ปกทอสีครีม และ

เสื้อยืดโปโลสีครีมอ่อน เพื่อใช้ในกรณีที่

เป็นพิธีการ กระเป๋าด้านซ้ายปักสัญลักษณ์

ของโรงเรียน ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง 

กางเกง : กางเกงขาสั้นสีกากี มีกระเป๋า

ในตัว ติดตะขอหน้า มียางยืดด้านหลัง 

ความยาวพอดีเข่า

ชุดกีฬา : กางเกงวอร์มขาสั้นสีน้ำาเงิน 

เสื้องานกีฬาแดงชาด ชายเสื้อใส่ไว้ใน

กางเกง 

รองเท้า : รองเท้าหัวมนสีขาว ถุงเท้า

สีขาว

ช่วงชั้นที่ ๑

(ชั้น ๑ – ๓)

นักเรียนหญิง

เสื้อ : เสื้อยืดโปโล สีที่โรงเรียนกำาหนดให้

เลือกใช้จำานวน ๔ สี ปกทอสีครีม และ

เสื้อยืดโปโลสีครีมอ่อน เพื่อใช้ในกรณีที่

เป็นพิธีการ กระเป๋าด้านซ้ายปักสัญลักษณ์

ของโรงเรียน ชายเสื้อใส่ไว้ในกระโปรง 

กระโปรง : กระโปรงกางเกงสีกากี มีจีบ

ด้านหน้า ๓ จีบ กระเป๋าในตัว ติดตะขอ

ด้านข้าง มียางยืดด้านหลัง ความยาว

พอดีเข่า 

ระเบียบการแต่งกายและทรงผมของนักเรียน

นักเรียนหญิง

(ชั้น ๑ - ๖)
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ชุดกีฬา : กางเกงวอร์มขายาวสีน้ำาเงิน 

เสื้องานกีฬาแดงชาด ชายเสื้อใส่ไว้ใน

กางเกง

รองเท้า : รองเท้าหัวมนสีขาว ถุงเท้า

สีขาว

เสื้อ : เสื้อยืดโปโล สีที่โรงเรียนกำาหนดให้

เลือกใช้จำานวน ๔ สี ปกทอสีครีม และ

เสื้อยืดโปโลสีครีมอ่อน เพื่อใช้ในกรณีที่

เป็นพิธีการ กระเป๋าด้านซ้ายปักสัญลักษณ์

ของโรงเรียน ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง 

กางเกง : กางเกงขาสั้นสีกากี มีกระเป๋า

ในตัว ติดตะขอหน้า มียางยืดด้านหลัง 

ความยาวพอดีเข่า 

เสื้อ : เสื้อยืดโปโล สีที่โรงเรียนกำาหนดให้

เลือกใช้จำานวน ๔ สี ปกทอสีครีม และ

เสื้อยืดโปโลสีครีมอ่อน เพื่อใช้ในกรณีที่

เป็นพิธีการ กระเป๋าด้านซ้ายปักสัญลักษณ์

ของโรงเรียน ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง 

กระโปรง : กระโปรงสีกากีทรงทวิส  

กระเป๋าในตัว  ติดตะขอด้านข้าง 

ความยาวพอดีเข่า

ช่วงชั้นที่ ๒

(ชั้น ๔ – ๖)

นักเรียนชาย

ช่วงชั้นที่ ๒

(ชั้น ๔ – ๖)

นักเรียนหญิง

ผมทรงสุภาพ ไม่ปรกสายตา ไม่ดัด ไม่ย้อมหรือทำาสี 

หากไว้ผมยาวควรรวบหรือถักเปียให้เรียบร้อย / ใช้โบว์สีสุภาพ

นักเรียนชาย

(ชั้น ๑ - ๖)
ผมทรงสุภาพ ไม่ปรกสายตา ไม่ดัด ไม่ย้อมหรือทำาสี 

    

นักเรียนหญิง

(ชั้น ๑ - ๖)

ระเบียบทรงผมของนักเรียน
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 โรงเรียนจัดทำาระบบการผ่านเข้า-ออกพื้นที่ด้านในโรงเรียนด้วยบัตรประจำาตัวนักเรียน 

และบัตรประจำาตัวผู้ปกครอง เพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัย ดังนี้

ประเภทบุคคล เวลาเข้า เวลาออก

นักเรียนช่วงชั้นที่ ๑-๒ ๐๖.๐๐ - ๐๗.๕๐ น.

(ใช้บัตรนักเรียน)

๑๕.๔๕ - ๑๘.๐๐ น.

(ใช้บัตรผู้ปกครอง)

ผู้ปกครอง
๑๕.๔๕ - ๑๙.๐๐ น.

(ใช้บัตรผู้ปกครอง)

๑๕.๔๕ - ๑๘.๐๐ น.

(ใช้บัตรผู้ปกครอง)

ผู้มาติดต่ออื่นๆ

- ติดต่อ รปภ.เพื่อแลกบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ             

  กับบัตรผู้ติดต่อ ก่อนเข้าพื้นที่ภายใน

- คณะเยี่ยมชม/ดูงานโรงเรียน ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพาเข้า 

  และติดบัตรผู้มาติดต่อ

ระเบียบการเข้าออกพื้นที่ด้านในโรงเรียน



๓๕

หมายเหตุ 

 * กรณีลืมบัตร 

   - ก่อนเวลา ๐๘.๓๐ น. นักเรียนต้องเขียนใบขออนุญาตเข้าโรงเรียนกับครูเวรประจำาวัน

   - หลังเวลา ๐๘.๓๐ น. นักเรียนต้องเขียนใบขออนุญาตเข้าโรงเรียนกับรปภ. 

        * วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงปิดเทอม จะต้องติดต่อ รปภ.

   เพื่อขอเข้าพื้นที่ด้านใน เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว 

 * การเข้า-ออกหลังเวลาที่กำาหนด ต้องติดต่อ รปภ.

 * กรณีบัตรหาย ติดต่อขอทำาบัตรใหม่ที่แผนกธุรการกลาง ค่าบัตร ๑๕๐ บาท 

          โดยจะจัดส่งเข้ากระเป๋านักเรียนภายใน ๑ วันทำาการ

 * วิธีใช้บัตรให้ทาบกับเครื่องผ่านเข้า-ออก ทีละคน ตามเวลาเข้า-ออกที่กำาหนด โดยระบบจะ

          บันทึกสถิติวันเวลาการผ่านเข้า-ออก เพื่อบันทึกการขาด ลา มาสาย ในแต่ละภาคเรียน และเพื่อ

          ปรับพฤติกรรมการมาสาย

 * การรับเด็กนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑-๒ ออกจากบริเวณด้านในโรงเรียน ต้องใช้บัตรผู้ปกครองเท่านั้น

 ยกเว้น ผู้ปกครองลงชื่อในเอกสารยินยอมที่แผนกธุรการกลาง เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขอื่น

 เช่น ใช้บัตรพี่รับน้องแทนบัตรผู้ปกครอง ใช้บัตรคุณตาคุณยายแทนบัตรผู้ปกครองหลัก ฯลฯ

 * กรณีทำาบัตรเพิ่ม (ครอบครัวละไม่เกิน ๒ ใบ) เช่น คุณตา คุณยาย หรือ ญาติ ที่มารับนักเรียน  

          สามารถยื่นคำาร้องขอทำาบัตรได้ใบละ ๑๕๐ บาท โดยผู้ปกครองลงชื่อในใบยินยอมให้บุคคลอื่น   

          รับนักเรียนแทนได้ที่แผนกธุรการกลาง
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* นักเรียนต้องมาโรงเรียนและสแกนบัตรนักเรียนเพื่อบันทึกเวลาเข้าโรงเรียน ก่อนเวลา ๗.๕๐ น. 

  นักเรียนที่มาถึงในเวลา ๐๗.๕๐ น.เป็นต้นไป ถือว่ามาสาย

* นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วม

   - กิจกรรมรักการอ่าน เวลา ๐๗.๕๐-๐๘.๐๐ น. 

   - กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๒๐ น. และการศึกษาว่าด้วยคุณธรรมและหน้าที่พลเมือง 

  (Home Room) ห้ามมิให้นักเรียนที่มาถึงโรงเรียนแล้วอยู่บริเวณอื่นในโรงเรียนในเวลาดังกล่าว

* กรณีนักเรียนมาสายถึง ๕ ครั้ง ใน ๑ ภาคเรียน ถือเป็นการขาดกิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมหน้าเสาธง

  และกิจกรรมโฮมรูม ซึ่งมีผลต่อการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนจะแจ้งผู้ปกครองเพื่อร่วมกันหา

  แนวทางให้นักเรียนมาเรียนให้ตรงเวลาต่อไป

* นักเรียนที่เข้ามาในเขตโรงเรียนแล้ว ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกเขตโรงเรียนจนกว่าจะมีผู้ปกครองมารับ 

  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวนักเรียนเอง

* หากมีความจำาเป็นจะต้องรับนักเรียนกลับก่อนเวลาเลิกเรียน ให้ผู้ปกครองเขียนใบขออนุญาตที่แผนกธุรการกลาง

* การลาป่วย ให้ผู้ปกครองโทรศัพท์แจ้งที่ช่วงชั้น และนักเรียนต้องนำาใบลาตามแบบฟอร์มของโรงเรียน

  มาส่งคุณครูเมื่อกลับมาเรียนตามปกติ หากไม่นำาส่งใบลาจะถือเป็นการขาดเรียน หากลาป่วยเกิน ๓ วัน

  หรือลาป่วยในวันที่มีการสอบและช่วงเวลาโครงงานชื่นใจ...ได้เรียนรู้ ต้องมีใบรับรองแพทย์แนบพร้อมใบลา

* การลากิจ ลาได้ต่อเนื่องไม่เกิน ๒ วัน ต้องยื่นจดหมายลากิจล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน หากไม่มีจดหมายลากิจ

  จะถือเป็นการขาดเรียน (ในกรณีส่งจดหมายหลังการลากิจ ให้ครูประจำาชั้นพิจารณาตามความเหมาะสม)

* หากนักเรียนจำาเป็นต้องมาโรงเรียนในวันหยุด โรงเรียนจะขออนุญาตจากผู้ปกครองของนักเรียนล่วงหน้า

  อย่างเป็นทางการ

* การขาด ลา มาสาย ต้องไม่เกิน ๒๐% ของเวลาเรียนในแต่ละวิชา ของเวลาเรียนทั้งหมดใน ๑ ภาคเรียน

* ไม่อนุญาตให้ลากิจ ไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดและต่างประเทศ ในช่วงเวลาภาคสนาม การสอบ 

  และการทำาโครงงานประจำาภาคเรียน และโครงงานชื่นใจ...ได้เรียนรู้ (สัปดาห์ที่ ๙-๑๐ ของภาคเรียน)

การมาโรงเรียน และการลา



หมายเหตุ : ในชั่วโมงเร่งด่วน เช้า ๐๖.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. / บ่าย ๑๕.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. 

            ผู้ปกครองสามารถจอดรถได้ที่บริเวณลานด้านหลังวิทยาลัยทองสุข

๑. จอดรถในบริเวณที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้

๒. จอดรถให้ตรงช่องจอด (เพื่อให้รถคันต่อไป  

   สามารถเข้าจอดได้ง่าย)

๓. จอดรถชิดด้านหน้าสุด เม่ือนำารถเข้าในบริเวณ

   จุดรับ-ส่งนักเรียน

๔. นำานักเรียนเดินตามทางเท้าที่โรงเรียนจัดไว้ให้

๕. ถอยรถด้วยความระมัดระวัง อาจมีคนเดิน

   ผ่านหลังรถ

๖. ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถในบริเวณโรงเรียน

๗. ให้สัญญาณเลี้ยวล่วงหน้าก่อนเข้า-ออก

   โรงเรียน

๑. ไม่ใช้ความเร็วและแซงกะทันหัน

๒. ไม่จอดรถซ้อนคันในทุกกรณี เนื่องจากเป็น

   อุปสรรคในการไหลเวียนรถ และกีดขวางเส้น

   ทางจราจร

๓. ไม่จอดรถในจุดที่มีสัญลักษณ์ห้ามจอด เช่น 

   บริเวณรอบวงเวียน ข้างสนามบาส ด้านหลัง-

   ด้านข้างเรือนอาหาร

๔. ไม่ขับรถย้อนศร โดยเฉพาะบริเวณรอบวงเวียน

๕. ไม่โทรศัพท์ขณะขับรถยนต์

๖. ไม่ใช้เสียงแตรรถยนต์ในบริเวณโรงเรียน

๓๗

ข้อปฏิบัติการจราจรในโรงเรียน



๓๘

• การติดต่อ-นัดหมาย คุณครูประจำาชั้น / คุณครูประจำาวิชา / หัวหน้าช่วงชั้น

 ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะขอพบคุณครูหัวหน้าช่วงชั้น คุณครูประจำาชั้น หรือคุณครูประจำาวิชา 

เกี่ยวกับการเรียนรู้ของลูกเป็นรายบุคคล สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อนัดหมายวันและเวลาล่วงหน้าได้ที่ 

แผนกธุรการกลาง โทร.๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕ ต่อ ๐

• การติดต่อนักเรียนระหว่างอยู่โรงเรียน

 ผู้ปกครองที่ต้องการติดต่อกับนักเรียนในช่วงเวลาเรียน ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๔๕ น. สามารถ

โทรศัพท์แจ้งความประสงค์ได้ที่คุณครูเลขานุการช่วงชั้น 

 ช่วงชั้นที่ ๑ : หมายเลขต่อภายใน ๒๐๐   ช่วงชั้นที่ ๒ : หมายเลขต่อภายใน ๓๐๐

• การสื่อสารจากผู้ปกครองมายังโรงเรียน

 ๑. การติดต่อด้วยตนเองกับเจ้าหน้าที่ ที่แผนกธุรการกลาง ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา  

     ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เพื่อติดต่อในเรื่องต่างๆ              

            ต่อไปนี้

  - การซื้อเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนอื่นๆ

  - การขอเอกสารหลักฐานการศึกษา เช่น หนังสือรับรองต่างๆ

  - การแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานะข้อมูลส่วนตัว (นักเรียน / บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง) 

    ขอทำาบัตรใหม่ ฯลฯ

  - ด้านสุขภาพอนามัย โภชนาการ อาคารสถานที่ และบริการ

  - ด้านกิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียน-ปิดภาคเรียน เช่น กิจกรรมว่ายน้ำา การเรียนภาษา ฯลฯ

การสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน



 ๒. การติดต่อทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซต์ของโรงเรียน

  - ทางจดหมาย : โรงเรียนเพลินพัฒนา เลขที่ ๓๓/๓๙-๔๐ หมู่ ๑๗ ถ.สวนผัก 

     แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

  - โทรศัพท์ : ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕

  - โทรสาร : ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕ ต่อ ๕๐๒

  - เว็บไซต์ของโรงเรียน : www.plearnpattana.com

 ๓. การเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ

  - โทรศัพท์มายังส่วนสื่อสารองค์กร โทร.๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕ ต่อ ๕๔๒

  - แจ้งด้วยตนเองที่ส่วนสื่อสารองค์กร กลุ่มอาคารสำานักงาน

  - แจ้งผ่าน E-mail ที่ comment@plearnpattana.com

  - แจ้งผ่านกล่องข้อความ / เฟสบุ๊คโรงเรียน

                  www.facebook.com/plearnpattana.com

  - แจ้งผ่านคุณครู / บุคลากร / สภาครอบครัวเพลินพัฒนา เพื่อแจ้งต่อหน่วยงานรับเรื่อง

    เสนอแนะเพื่อดำาเนินการต่อไป

  - ขอความกรุณาใช้คำาสุภาพในการใช้สื่อต่างๆ

๓๙



๔๐

๑. จดหมายจากโรงเรียน

๒. บอร์ดกำาแพงข่าว : บอกเล่ากิจกรรมดีๆ ท่ีเพลินพัฒนา / ประกาศโรงเรียน / ข่าวสารจากสภาครอบครัว         

   เพลินพัฒนา / กิจกรรมพิเศษ ฯลฯ ณ บอร์ดบริเวณหน้าอาคารอนุบาล อาคาร

   เรือนอาหาร และทางเข้าอาคารประถม-มัธยม

๓. เว็บไซต์โรงเรียน www.plearnpattana.com : แจ้งปฏิทินการศึกษา แนวคิดทางการศึกษา ประมวล

   ข่าวกิจกรรม รายงานพัฒนาการนักเรียนเพ่ือทราบผลการเรียนของลูกซ่ึงต้องใช้รหัสผ่านท่ีช่วงช้ันแจ้งไว้ ฯลฯ

๔. เฟสบุ๊คโรงเรียน www.facebook.com/plearnpattana : แจ้งข่าวและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

๕. การแจ้งผ่านข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) : ในกรณีเป็นเรื่องแจ้งที่สำาคัญ / เร่งด่วน / ต้องการความ

   ร่วมมือหรือการตอบรับจากผู้ปกครอง

การสื่อสารจากโรงเรียนไปยังผู้ปกครอง



     คำาถามที่พบบ่อย

ถาม :  นโยบายการให้การบ้านของโรงเรียน

ตอบ :  การบ้านมีเพื่อให้นักเรียนได้ทดลองใช้ความรู้ที่มีไปเผชิญกับโจทย์ปัญหาของการบ้านแต่ละชิ้น ถ้าทำาการบ้าน

 ไมไ่ด ้หรอืทำาการบา้นไมเ่สร็จ อาจแปลวา่ ผูเ้รียนมคีวามรู้ไมเ่พยีงพอทีจ่ะทำางานนัน้ หรอื มทีกัษะไมเ่พยีงพอ   

 หรือ ไม่มีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องเพียงพอ  หรือ ในขณะนั้นมีสิ่งเร้าภายนอกอื่นๆ ที่น่าสนใจกว่า  

 การบ้าน เช่น รายการโทรทัศน์  เกม  และอื่นๆ เป็นต้น

ถาม :  เมื่อลูกมีปัญหาติดขัดในการทำาการบ้าน พ่อแม่ควรทำาอย่างไร 

ตอบ :  พ่อแม่ควรชวนลูกพูดคุยเพื่อให้รู้ปัญหาที่แท้จริง หากสามารถแก้ไขข้อติดขัดได้ เช่น น้องเล่นเสียงดัง หรือที่ 

 บ้านเปิดโทรทัศน์เสียงดัง ทำาให้ไม่มีสมาธิในการทำางาน ก็อาจจะต้องย้ายไปนั่งทำางานที่อื่น เป็นต้น 

  หากสอบถามแล้วพบว่าปัญหาเกิดจากความไม่เข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ก็ควรแนะนำาให้ 

 นักเรียนมาพูดคุยสอบถามกับคุณครูผู้สอนโดยตรง เพื่อที่นักเรียนจะได้ทำาการสื่อสารและบอกกล่าวให้ครูผู้สอน 

 ได้รับทราบว่าตนไม่เข้าใจในเรื่องอะไรบ้าง หรือมีข้อติดขัดในเรื่องใด เพราะการบ้านเป็นเรื่องที่ได้นักเรียนต้อง 

 รับผิดชอบด้วยตนเอง  และเม่ือครูผู้สอนรับทราบข้อติดขัดของนักเรียนแล้วก็จะช่วยคล่ีคลายปัญหาให้ลุล่วงไปได้

 ในขณะเดียวกันพ่อแม่ก็สามารถที่จะเขียนสื่อสารเพื่อบอกเล่าข้อติดขัดของนักเรียนมายังคุณครูประจำาชั้น หรือ 

 คุณครูประจำาวิชาอีกทางหนึ่งด้วย 

  พ่อแม่มีบทบาทเป็นผู้อำานวยความสะดวกในการเรียนรู้ เช่น จัดโต๊ะทำาการบ้านที่อยู่ในมุมสงบ ที่ม ี  

 แสงสว่างเพียงพอ และมีการจัดเวลาทำาการบ้านที่ชัดเจนแน่นอน  เช่น ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.  

 เป็นประจำาทุกวัน พ่อแม่ไม่ควรช่วยทำาการบ้านให้ และไม่ควรไปจ้างครูพิเศษมาเพื่อสอนการบ้าน

ถาม :  สอนการบ้านลูกได้ไหม  

ตอบ :  ไม่ควรสอนทั้งๆ ที่ไม่แน่ใจ และไม่ควรบอกว่าวิธีการที่ครูสอนเป็นวิธีที่ผิด ไม่ดี  หรือเข้าใจยากเพราะจะเป็น 

๔๑



ถาม :  ผู้ปกครองจะช่วยเด็กในการทำาการบ้านเชิงโครงงานได้ไหม

ตอบ :  ผู้ปกครองติดตามและอา่นวธิกีารชว่ยเหลอืนกัเรยีนในการทำาการบา้นเชงิโครงงานไดจ้ากเอกสารการทำาการบา้น  

 เชิงโครงงานจากครูประจำาวิชา หรือ ถ้าไม่เข้าใจหลักการกรุณานัดครูประจำาวิชาเพื่อสอบถามอย่างเป็นทางการ

ถาม :  จำาเป็นต้องให้ลูกเรียนพิเศษหรือไม่  

ตอบ :  ไม่จำาเป็นต้องไปเรียนพิเศษ แต่หากต้องการซ่อมเสริมในเรื่องใดเป็นพิเศษ และรู้ชัดเจนว่าต้องเพิ่มเติมในเรื่อง 

 ใดบ้างก็สามารถทำาได้  ส่วนการเสริมทักษะด้านดนตรี  ศิลปะ  กีฬา การทำาอาหาร งานฝีมือ ฯลฯ ที่ผู้เรียน

 สนใจนั้น ไม่ควรมากเกินไป เช่น มีตารางเรียนทุกวัน และไม่ควรให้ความสำาคัญกับการเรียนพิเศษมากกว่าการ

 เรียนในชั้นเรียน เพราะนักเรียนจะรู้สึกว่าไม่จำาเป็นต้องตั้งใจเรียนในชั้นเรียน หรือไม่ต้องเต็มที่กับงานที่ได้รับ

 มอบหมายก็ได้ 

ถาม :  จะช่วยดูแลอย่างไรไม่ให้ลูกมีงานค้าง  

ตอบ :  พ่อแม่ควรชวนลูกพูดคุยเรื่องชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ ว่ามีงานอะไรกลับมาทำาบ้าง จะต้องทำาอย่างไร

 งานจึงสำาเร็จ งานชิ้นนี้ต้องใช้เวลานานเท่าไร หากพ่อแม่ช่วยจัดเวลาให้ว่างานนี้จะทำาเมื่อไหร่ และสนใจ

 ติดตามดูลูกทำางานตามเวลาที่วางแผนไว้ ให้กำาลังใจเมื่องลูกท้อถอย  หรือฝ่าฝันอุปสรรคได้สำาเร็จ และชื่นชม

 กับผลสำาเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำางานให้สำาเร็จด้วยตนเอง ก็จะไม่มีงานค้างส่ง

  แต่หากนักเรียนตอบไม่ได้เลยว่าตนเองมีงานอะไรบ้าง ในเบื้องต้นพ่อแม่สามารถตรวจสอบได้จาก 

 สมุดจดการบ้านได้  และเมื่อตรวจสอบไปยังด้านหลังของสมุดจดการบ้านก็จะพบกับแผ่นติดตามงานค้าง 

 (แผ่นสีชมพู) ที่เขียนรายละเอียดงานที่ค้างส่งเอาไว้ให้ 

ถาม :  เมื่อลูกต้องเรียนพิเศษ แต่ก็มีงานค้างที่ต้องติดตามกับคุณครูหลังเลิกเรียน พ่อแม่จะทำาอย่างไร    

ตอบ :  ควรให้ความสำาคัญกับงานที่โรงเรียนก่อน และปรับเปลี่ยนวันเรียนพิเศษเป็นบางครั้งเมื่อมีเหตุจำาเป็น หรือหาก

 ทำาไม่ได้ก็ควรขอปรับเปลี่ยนวิธีการติดตามงานที่โรงเรียนมาเป็นการนำากลับไปทำางานนั้นให้แล้วนำามาส่งคุณครู

 ในวันรุ่งขึ้น

๔๒



๔๓

ถาม :  โรงเรียนเพลินพัฒนามีการสอบหรือไม่     

ตอบ :  มีการสอบแบบรายตอน สอบรายภาค และสอบปลายปี รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน  การสอบแต่ละครั้งจึงมี 

 ความสำาคัญ และไม่ควรขาดสอบยกเว้นในกรณีที่ป่วย ที่โรงเรียนเพลินพัฒนา การทดสอบเปรียบเหมือนกระจก

 ที่สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงของผู้เรียน ดังนั้นจึงไม่ต้องเตรียมตัว หรือติวสอบเพื่อให้ได้คะแนนดีๆ เพียงแต่

 เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม ไม่เครียด และนอนพักผ่อนให้เพียงพอ

  ส่วนการซ่อมเสริมจะเกิดหลังจากการนำาเอาภาพจริงที่เห็นมาพัฒนาต่อ  นักเรียนที่ซ่อมเสริม คือ 

 นักเรียน ที่ทำาการทดสอบแล้วได้คะแนนต่ำากว่า ๖๐ %  ดังนั้น ไม่ได้หมายความว่าเด็กซ่อมคือเด็กที่สอบตก

 เสมอไป  นอกจากนี้ยังมีการสอบอื่นๆ ด้วย เช่น 

 การสอบ O-NET และ NT (National Test)  คือ ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนแต่ละ

โรงเรียน  เพื่อนำาข้อมูลมาทำาแผนพัฒนานักเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้  รู้จักคิดวิเคราะห์  เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น  เมื่อเรียนครบ ๓ ปี โดยจะทดสอบที่ชั้นสูงสุดของช่วงชั้นนั้นๆ 

 - การสอบ O-NET และ  NT ใช้ข้อสอบมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ  แต่ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัด

สอบ O-NET และ  NT  เป็นคนละหน่วยงานกัน  และ การสอบทั้งสองแบบ นักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ   

 - NT หรือ  National Test  จัดสอบโดย สพฐ. หรือสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง

ศึกษาธิการ ส่วน O-NET จัดสอบโดย สทศ. หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

 - ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยแบ่งเป็น ๔ ช่วงชั้น (๑๒ ปี) คือ ช่วงชั้นที่ ๑ (ชั้น ๑ - ชั้น ๓) ช่วงชั้นที่ 

๒ (ชั้น ๔ - ชั้น ๖) ช่วงชั้นที่ ๓ (ชั้น ๗ - ๙) และช่วงชั้นที่ ๔ (ชั้น ๑๑ - ๑๒)

 - สพฐ. จะจัดสอบให้กับนักเรียนในช่วงชั้นที่ ๑ (ชั้น ๓)  ส่วน สทศ. จะจัดสอบให้กับนักเรียนชั้น ชั้น ๖  ชั้น 

๙  และ ชั้น ๑๒

 การสอบ SAT (Scholastic Aptitude Test)  คือ การประเมินความถนัดทางการเรียน เป็นกลุ่มคุณลักษณะ

ที่แสดงถึงความสามารถทางสมองของบุคคลอันเกิดจากประสบการณ์และการฝึกฝนอบรมทั้งหลายที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีต 

และจะส่งผลให้บุคคลพร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้อย่างดีจนสามารถได้รับผลสำาเร็จในด้านนั้น ๆ  การทราบข้อมูล

เกี่ยวกับความถนัดทางการเรียนของผู้เรียนจึงช่วยอำานวยความสะดวกแก่ครู อาจารย์ ผู้ปกครองที่จะส่งเสริมและพัฒนา

ผู้เรียนได้ตามความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล



 ความถนัดทางการเรียน ประกอบด้วย

 ความถนัดด้านภาษา เป็นความสามารถด้านความเข้าใจภาษาและการส่ือสารท่ัวๆ ไป ผู้ท่ีมีความสามารถด้านน้ี 

สูงจะมีความสามารถในการอ่านที่เข้าใจความหมายของเรื่อง สามารถจับใจความสำาคัญของเรื่องได้อย่างรวดเร็ว 

อาชีพที่ต้องการความสามารถด้านภาษาสูง ได้แก่ นักประชาสัมพันธ์ นักภาษาศาสตร์ นักการตลาด นักจัดรายการ

 ความถนัดด้านจำานวน เป็นความสามารถด้านความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำานวนและตัวเลข ความคล่องแคล่ว 

แม่นยำาและความคิดรวบยอดในการจัดกระทำาระบบจำานวน 

อาชีพที่ต้องการความสามารถด้านจำานวนสูง ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ วิศวกร นักบัญชี นักคอมพิวเตอร์

 ความถนัดด้านเหตุผล เป็นความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  การคิดหาเหตุผล การ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์และลงสรุปโดยวิธีอุปมาน

อาชีพที่ต้องการความสามารถด้านเหตุผลสูง ได้แก่ นักกฎหมาย นักวิทยาศาสตร์ ผู้พิพากษา อัยการ นักบริหาร 

 ความถนัดด้านมิติสัมพันธ์ เป็นความสามารถในการเข้าใจเกี่ยวกับขนาด รูปร่าง ระยะทาง ทิศทางและ

ทรวดทรงของวัตถุหรือสิ่งต่างๆ 

อาชีพที่ต้องการความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สูง ได้แก่ ศิลปะ สถาปนิก วิศวกร ช่างอุตสาหกรรม

 การสอบ PPT Test (Plearnpattana Test)  คือ การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยชุดข้อสอบกลางของ

โรงเรียน ที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาสมรรถนะในการเรียนรู้ที่ฝังลึกลงในชีวิตของนักเรียน ซี่งแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้รู้

ถึงผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่เกิดในระดับลึกซึ้งได้ คือการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่มีคุณภาพเพียงพอ  โดยการ

สร้างข้อสอบที่สามารถตรวจสอบ  และประเมินกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนว่ามี ด้านใด เรื่องใด ที่ควรส่งเสริมและ

ซ่อมเสริม ทั้งนี้มีการพัฒนาข้อสอบไปพร้อมกับการพัฒนาวิธีการออกข้อสอบของครูไปพร้อมๆ กัน 

 

ถาม :  ให้ลูกนำาของเล่นและเกมมาโรงเรียนได้หรือไม่    

ตอบ :  ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นำามาเล่นในโรงเรียน เนื่องจากจะทำาให้นักเรียนมีใจจ่อจ่อกับของเล่นที่นำามา ส่งผล 

 ให้ขาดสมาธิในการเรียนรู้ และก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในทรัพย์สินและอาจสูญหายได้

๔๔






