คูมือนักเรียน โรงเรียนทิวไผงาม 2

คํานํา
โรงเรียนทิวไผงาม ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่มคี ุณภาพดวย
แนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 จัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งการจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน
ดัง นั้น โรงเรียนทิวไผง าม จึง ไดจัดทํา “คูมือนักเรียน” เพื่อรวบรวมขอมูล และสะทอ นภาพกระบวนการจั ด
การศึกษาเพื่อสรางเยาวชนคุณภาพ และเพื่อเปนสื่อกลางระหวางโรงเรียน ผูเรียน และผูปกครอง เพื่อสรางเครือขายความ
รวมมือในการพัฒนาผูเรียน ใหเปนผูที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเพื่อใหการจัดการศึกษาสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของผูเรียนและสังคม ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ประวัติความเปนมา
โรงเรียนทิวไผงาม กอตั้งโดยคุณครูณรงค และคุณครูอุษา ทิวไผงาม เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2518 จากความ
ปรารถนาที่จะสรางสถาบันการศึกษาที่มีความพรอมในทุกๆดาน เพื่อสรางใหนักเรียนเปนเยาวชนคุณภาพบนพื้นฐานของ
ความรักและความอบอุน โดยใชชื่อวา “โรงเรียนอนุบาลทิวไผงาม” ตั้งอยูเลขที่ 36/10 ซอยจรัญสนิทวงศ 46 แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ มีหองเรียนทั้งหมด 10 หองเรียน
พ.ศ. 2522 ดวยความเชื่อมั่นและความศรัทธาของผูปกครอง ทําใหโรงเรียนอนุบาลทิวไผงามเจริญกาวหนาขึ้นเปน
ลําดับ จึงตองขยายพื้นที่ของโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีกแหงหนึ่งในบริเวณใกลเคียงกัน โดยสรางอาคารณรงค-อุษา 1 ซึ่งเปนอาคาร
เรียน 5 ชั้น พรอมกับขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และไดจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก “ทิวไผงาม”
พ.ศ. 2523 ขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และสรางอาคารอเนกประสงค 4 ชั้น ประกอบดวยสระ
วายน้ํา สนามเทนนิส ที่ไดมาตรฐาน
พ.ศ. 2526 ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พรอมกับขยายพื้นที่ของโรงเรียนเพิ่มขึ้น และกอสรางอาคาร
ณรงค-อุษา 2 ซึ่งเปนอาคารเรียนขนาดใหญสูง 7 ชั้น เนื้อที่อาคารมากกวา 20,000 ตารางเมตร มีโรงยิมเนเซียม หองประชุม
ขนาดใหญ หองอาหาร หองเรียนและหองประกอบการสอนมากกวา 60 หอง ลานอเนกประสงค บานพักรับรอง และสถานที่
จอดรถ
พ.ศ. 2539 เปดสอนคอมพิวเตอร ซึ่งนับเปนโรงเรียนแรกๆ ของประเทศไทยที่นําคอมพิวเตอรมาใชประกอบการ
เรียนการสอน
พ.ศ. 2540 เปดการเรียนการสอน Internet เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนเพื่อกาวสูโ ลกไรพรมแดน
การศึกษาตลอดชีวิต และสรางองคกรแหงการเรียนรู
พ.ศ. 2541 สรางอาคารณรงค-อุษา 3 เปนอาคารเรียน 5 ชั้น สําหรับนักเรียนระดับอนุบาล และนักเรียนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ (English Program)
พ.ศ. 2542 กอตั้ง English for Future หรือ EFF เพื่อใหนักเรียนไดเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวตางชาติ ที่เป น
เจาของภาษาทุกวัน พรอมกับการเปดหลักสูตรภาษาอังกฤษโดยใชชื่อวา Thewphaingarm School English Program
หรือ TSEP ซึ่งเปนระบบการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตระดับ
ประถมศึกษาปที่ 1 – 6 (Grade 1 - 6)
พ.ศ. 2547 ขยายชั้นเรียน TSEP ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (Grade 1 – 9)
พ.ศ. 2549 ขยายชั้นเรียน TSEP ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (Grade 1 – 12) พรอมกับเปดสอนระดับปฐมวั ย
(K. 1 – K. 3)
พ.ศ. 2550 นําทฤษฎีพหุปญญา (The Multiple Intelligences Theory : MI) มาประยุกตใชในการจัดกิจกรรม
และการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน โดยการจัดสิ่งเราใหผูเรียนแสดงความคิด ความรูสึก
และรูจักสรางคุณคาของตนเองผานกิจกรรมหรือเครื่องมือที่สอดคลองกับทฤษฎีพหุปญญา
พ.ศ. 2553 ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช MET ซึ่งบูรณาการระหวาง Multiple Intelligences ,
English และ Technology เพื่อใหนักเรียนคนพบและพัฒนาศักยภาพของตนมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ และสามารถใช
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูไดอ ยางมี ประสิท ธิภ าพ พรอมกับนํา Smart Classroom มาใชในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อสรางกระบวนการคิด เรียนรูอยางสรางสรรค สงเสริมการทํางานเปนทีม ฝกทักษะการแสวงหาความรูจากโลกไซเบอร
ดวยกระบวนการเรียนรูแบบ Interactive ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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พ.ศ. 2554 ในโอกาสครบ 36 ป แหงการกอตั้งโรงเรียนทิวไผงาม จึงไดเปดโครงการทิวไผงาม แบงปนสมอง หรือ
Thewphaingarm Brain Sharing หนึ่ ง ในโครงการสนั บ สนุ น การเรี ย นรู ที่ มุ ง สร า งให นั ก เรี ย นเป น ทั้ ง “คนเก ง คนดี
มีจิตสาธารณะ” ผานเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจ กรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสวงหา ถายทอด
ตอยอด และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูรูและเพื่อนจากตางสถาบัน
พ.ศ. 2563 ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี
ทําใหรูปแบบการจัดการเรียนการสอนถูกปรับเปลี่ยนใหตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โรงเรียนทิวไผงามจึงใชแนว
ทางการจัดการศึกษาแบบศตวรรษที่ 21 เนนการเรียนรูในรูปแบบบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายที่ชัดเจน
การเรียนการสอนมีความยืดหยุน สรางสรรค ทาทาย และซับซอน เพื่อใหนักเรียนมีความรูและทักษะ เพื่อใหสามารถใชชีวิต
การทํางาน และดํารงชีพอยูไดในสังคมโลกปจจุบัน
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ภาพรวมโรงเรียนทิวไผงาม
ผูกอตั้ง

คุณครูณรงค - คุณครูอุษา ทิวไผงาม

วันกอตั้ง

20 กันยายน 2518

ที่ตั้ง

1003 ซอยจรัญสนิทวงศ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท

02-424-6225

โทรสาร

02-883-2505 กด 0

Website

www.thewphaingarm.com

E-mail

info@thewphaingarm.com

ระดับชั้นที่เปดสอน

ประถมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 6

การจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)
(มัธยมศึกษาปที่1 - มัธยมศึกษาปที่ 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 นามถิ่นศึกษาวิชาการ

อาโอฬารทุกดานเปนหนึ่งในไทย

ดานวิชาดานกีฬากาวล้ํานําชัย

พัฒนาไปไกลทันโลกทันกาล

( ชาย )

ทิวไผงามชาวเลือดเขียวขาวสามัคคี

เดนทวีลือเลื่องเกียรติกองยืนนาน

( หญิง )

ศิษยและครูตางพึงรูปณิธาน

ดวยวิญญาณรักสถาบนอันเกรียงไกล

( พรอม )

ศิษยตั้งมั่นในกตัญุตา

ครูใหวิชาทุมเทชีวิตจิตใจ

( ชาย )

สอนใหเสียสละประพฤติดีมีวินัย

ครูภูมิใจเห็นศิษยยิ่งใหญเปนคนดี

( พรอม )

ทิวไผงามรักชาติศาสนองคราชันย

ไมมีวันลืมคาทิวไผงามนี้

อยูแหงใดตางสรางสรรคทงั้ คุณความดี

เพื่อศักดิ์ศรีทิวไผงามนามมงคล
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สภาพปจจุบัน
โรงเรียนทิวไผงาม จัดการเรียนการสอน คือ
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)
(มัธยมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 6)
2. หลักสูตร English Program (Grade 1 – Grade 12)
โรงเรียนทิวไผงาม ตั้งอยูบนเนื้อที่กวา 23 ไร ประกอบดวยอาคารเรียน และอาคารประกอบการเรียน ดังนี้
อาคารณรงค - อุษา 1 สถานที่เรียนของหลักสูตรสามัญศึกษา (มัธยมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 6) และ
หลักสูตร English Program (Grade 1 – Grade 12) ประกอบดวยหองเรียนและหองประกอบการเรียน จํานวน 40 หอง
อาคารณรงค - อุษา 3 สถานที่เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และหองสมุด
อาคารระเบียงไผ สถานที่จําหนายอุปกรณการเรียนและเครื่องแบบนักเรียน
สนามเทนนิส ขนาดมาตรฐาน จํานวน 2 สนาม
สนามบาสเกตบอล จํานวน 2 สนาม
สนามฟุตซอล จํานวน 1 สนาม
สวนชมพูพันธุทิพย สนามเด็กเลน สถานที่พักผอนของผูปกครอง ครู และนักเรียน
ลานจอดรถ สามารถจอดรถไดมากกวา 50 คัน
Thew Campus ตั้งอยู ณ หมู 4 ตําบลดอนแฝก อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม บนเนื้อที่กวา 60 ไร เพื่อใช
เปนแหลงศึกษาเรียนรู สถานที่ศึกษาธรรมชาติ การจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกสถานที่ และสราง
พิพิธภัณฑเพื่อรวบรวมผลงานที่ทรงคุณคา โดยเฉพาะผลงานทางดานการแกะสลักไม เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียน ชุมชน และ
ประชาชนทั่วไปเขามาใชสถานที่ศึกษาหาความรู เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
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สัญลักษณโรงเรียน (ตราโรงเรียน)

ตัวอักษรตางๆ
หมายเลข 1

หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 4
หมายเลข 5

อักษร N และ U ยอมาจากคําเต็มคือ
N = NARONG THEWPHAINGARM (ณรงค ทิวไผงาม)
U = U - SA THEWPHAINGARM (อุษา ทิวไผงาม)
คืออักษร ท.ผ.ง. มาจากคําเต็มวา “ทิวไผงาม”
คุณครูณรงค ทิวไผงาม และคุณครูอุษา ทิวไผงาม เปนผูกอ ตั้งโรงเรียนทิวไผงาม เมื่อ พ.ศ. 2518
ชื่อของโรงเรียนทิวไผงาม ปรากฏอยางชัดเจนภายใตตราของสถาบัน
ลําตน - กิ่ง - กานของตนไผที่รมรื่น รมเย็น โดยโอบลอมทุกๆ ชีวิตในทิวไผงาม

ความหมายตางๆ ของสวนตางๆ
รัศมีรอบตัว N.U.
1. หมายถึง คุณครูณรงค ทิวไผงาม และคุณครูอุษา ทิวไผงาม กอตั้งโรงเรียน สถานศึกษาที่ใหความรูเปน
แสงสวางนําทางแกนักเรียนใหมีโอกาสในชีวิตเทาเทียมกัน
2. หมายถึง คุณงามความดีและชื่อเสียงของโรงเรียนทิวไผงาม ที่มุงสรางสรรคเยาวชนคุณภาพสูสังคมไทย
และสังคมโลกกิ่งไผไขว หมายถึง ชาวทิวไผจะสมานสามัคคี มีคุณคาตอโลก เสมือนทุกสวนของ
ตนไผยอมเกิดประโยชนตอมวลมนุษย

สีประจําโรงเรียน
สีเขียว หมายถึง สีของพืช - สีตนไม ซึ่งใบสีเขียวของพืชจะชวยใหผูที่อยูใกลไดรับอากาศที่ดี ใหความสดชื่น แกผูพบเห็น
เปรียบเสมือนศิษยทิวไผง ามที่จะตองเติบโตเปนพลเมืองที่ทําคุณประโยชนใหกับประเทศชาติ ดัง เชน
สีเขียวของใบไมที่ใหประโยชนกับมนุษยชาติ
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความสดใสของเด็กซึ่งเปนนักเรียน
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PHILOSOPHY
KNOWLEDGE MAKES MEN EQUAL

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

MISSION
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.

THEWPHAINGARM VALUES:
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.
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หลักสูตรสถานศึกษา
การจัดการเรียนการสอน

กลุมสาระการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
(Thai Language)
คณิตศาสตร
(Mathematics)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(Science and Technology)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(Social Studies Religion and Culture)
สุขศึกษาและพลศึกษา
(Health and Physical Education)
ศิลปะ
(Arts)
การงานอาชีพ
(Occupations)
ภาษาตางประเทศ
(Foreign Languages)

วัตถุประสงค
ผูเรียนมีค วามรู ทักษะ และวัฒนธรรมการใชภ าษาเพื่อการสื่อสาร มีค วาม
ชื่นชม เห็นคุณคา ภูมิปญญาไทย และภูมิใจในภาษาประจําชาติ
ผูเรียนสามารถนําความรู ทักษะ และกระบวนการคณิตศาสตรไปใชในการ
แก ป ญ หา การดํ า เนิ น ชี วิ ต และศึ ก ษาต อ การมี เ หตุ มี ผ ล มี เ จตคติ ที่ ดี ต อ
คณิตศาสตร พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ และสรางสรรค
ผูเรียนสามารถนําความรู กระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชใน
การศึกษา คนควาหาความรู และแกปญหาอยางเปนระบบ การคิดอยางเปน
เหตุเปนผล คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และมีจิตวิทยาศาสตร
ผูเรียนสามารถอยูรวมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอยางสันติสุข การเปน
พลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา การเห็นคุณคาของทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม มีความรักชาติ และภูมิใจในความเปนไทย
ผูเรียนมีค วามรู ทักษะและเจตคติในการสรางเสริมสุขภาพพลานามัยของ
ตนเอง และผูอื่น การปองกันและปฏิบัติตอสิ่งตางๆที่มีผ ลตอสุขภาพอยาง
ถูกวิธี และมีทักษะในการดําเนินชีวิต
ผูเรียนมีความรูและทักษะในการคิดริเริ่ม จินตนาการ สรางสรรคงานศิลปะ
มีสุนทรียภาพ และการเห็นคุณคาทางศิลปะ
ผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติในการทํางาน การจัดการ การดํารงชีวิต
การประกอบอาชีพ
ผูเรียนมีความรู ทักษะ เจตคติ และวัฒนธรรมการใชภาษาตางประเทศในการ
สื่อสาร การแสวงหาความรู และการประกอบอาชีพ
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1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนทิวไผงามจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยใชหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เนนการบูรณาการ โดยแบงระดับการศึกษาเปน 3 ระดับ คือ
- ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปที่ 1 – ประถมศึกษาปที่ 6)
เปนการศึกษาที่มุงเนนทักษะพื้นฐานดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ การคิดพื้นฐาน การติดตอสื่อสาร
กระบวนการเรียนรูทางสังคม และพื้นฐานความเปนมนุษย การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางสมบูรณและสมดุลทั้งดานรางกาย
สติปญญา อารมณ สังคม และวัฒนธรรม โดยเนนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (มัธยมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3)
เปนการศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียนไดสํารวจความถนัด และความสนใจของตนเอง สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพสวน
ตน มีทักษะในการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค และคิดแกปญหา มีทักษะในการดํารงชีวิต มีทักษะการใชเทคโนโลยี
เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีความรับผิดชอบตอสังคม มีความสมดุลทั้งดานความรู ความคิด ความดีงาม และมีความ
ภูมิใจในความเปนไทย
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปที่ 4 – มัธยมศึกษาปที่ 6)
เปนระดับการศึกษาที่มุงเนนการเพิ่มพูนความรูและทักษะเฉพาะดาน สนองตอบความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผูเ รียนแตละคน ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพในการใชวิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง
สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ มุงพัฒนาตนและประเทศ ตาม
บทบาทของตน สามารถเปนผูนําและผูใหบริการชุมชนในดานตางๆ

2. หลักสูตร English Program
ทามกลางกระแสโลกาภิวัฒน โรงเรียนทิวไผงามตระหนักถึงความสําคัญในการที่จะพัฒนาทรัพยากรอันมีคายิ่ง ของ
ประเทศชาติ คือเยาวชนไทย ใหมีความสามารถที่จะใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับสากล
จึ ง เป ด หลั ก สู ต ร English Program โดยจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป น ภาษาอั ง กฤษ
ในระดับประถมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 6
เปาหมาย
1. นักเรียนสามารถเขาใจและใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได รูจักคิดเปนระบบ เชื่อมั่นในตนเองกลาแสดงออก
และเห็นคุณคาของตน
2. นักเรียนมีความรูดานภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ และภาษาตางประเทศ ครบ 8 สาระการเรียนรู ทั้งมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)
3. นักเรียนมีลักษณะใฝเรียนรู มีกระบวนการเรียนรูอยางถูกตอง และสามารถนําความรูมาประยุกตใชในชีวิตจริง
ไดอยางเหมาะสม
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4. นักเรียนมีทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเปนพื้นฐานสําคัญในการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น หรือสามารถนําไปประกอบอาชีพ
การจัดการเรียนการสอน
1. การจัดทําหลักสูตร English Program ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2560) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนแนวทาง โดยคํานึงถึงบริบทของความเปนไทย
ผสมผสานความเปนสากล มุง เนนความรักทองถิ่น ประเทศชาติ และความเปนไทย สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยมที่ดีงาม สรางความมั่นใจ และสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษมากขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ
2. จัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนปฎิบัติไดจริง สามารถศึกษาคนควาและสรุปองคความรูไดดวยตนเอง
โดยมีจุดเนน 3 ประการ คือ

1. Academic Excellence (ความเปนเลิศทางวิชาการ)
มาตรฐานการเรียนการสอนที่สูง และหลักสูตรที่โดดเดนไมเหมือนใคร ทําใหนักเรียนประสบความสําเร็จอยางมาก
ในการสอบ IELTS, Cambridge และการสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา

2. Individualized Learning (การเรียนรูตามความสามารถรายบุคคล)
สนั บ สนุ น การค น หาความสามารถเฉพาะตั ว ของนั ก เรี ย นด ว ยกิ จ กรรมแบบบู ร ณาการ ทั้ ง ยั ง เพิ่ ม การเรี ย น
ภาษาอังกฤษ เชน ESL เพื่อสรางความมั่นใจ และความสําเร็จทางดานวิชาการ นอกจากนี้ยังมีกลุมการเรียนภาษาอังกฤษที่
มุงเนนความแตกตางทางดานทักษะเพื่อใหนักเรียนไดคนพบและพัฒนาตนเอง

3. E-Learning
จัดการเรียนการสอนดวยระบบ E-Learning โดยนักเรียนจะไดเรียนรู สื่อสาร โตตอบ ผานสื่ออุปกรณ ทักษะ และ
วิธีการที่จําเปนสําหรับอนาคต
3. ปจจุบันเปดสอนระดับ Grade 1-12 (ประถมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 6)
4. ดําเนินการสอนโดยครูชาวตางชาติ โดยคัดเลือกครูเจาของภาษาและครูชาวไทยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในและตางประเทศ
5. จัดนักเรียน 25-30 คน ในระดับ Grade 1-12 โดยมีครูชาวตางชาติและครูไทยเปนครูประจําชั้น
6. สาระวิช าที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ในระดับ Grade 1-12 คือ ภาษาอัง กฤษ คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา เศษฐศาสตร ภูมิศาสตร และเพิ่ม เคมี ชีววิทยา ฟสิกส ในระดับ Grade 10-12
7. สอนเสริมภาษาจีน ในระดับ Grade 1-12
8. แบบเรียนภาษาอังกฤษคัดเลือกจากตางประเทศ ซึ่งผานการวิเคราะหเนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู
9. แผนการเรียนในระดับ Grade 10-12 มี 2 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และ
แผนการเรียนคณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ
10. การวัดผลประเมินผลใชหลักเกณฑเดียวกับนักเรียนหลักสูตรสามัญศึกษา และมีการควบคุมมาตรฐานดวย
ระบบการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก การนิเทศ และการสอบเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
11. นักเรียน มีทางเลือกไดหลายทางเมื่อจบหลักสูตร อาทิ ศึกษาตอระดับอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ
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3. Canadian High School Diploma Program (CHP)
โรงเรียนทิวไผง าม และ Lester B. Pearson School Board รัฐควิเบก ประเทศแคนาดาไดรวมมือกันพัฒนา
หลักสูตรที่ออกแบบมาสําหรับนักเรียนไทยที่เรียนในแคนาดา นักเรียนจะไดเรียนรูและเติบโตผานทั้งกิจกรรมทางวิชาการ
และประสบการณทางวั ฒ นธรรม ใชเวลาเรียนเป นระยะเวลา 2 ป เมื่อนักเรียนจบการศึ กษาจะไดรับ High School
Diplomas จากกระทรวงศึกษาธิการของรัฐควิเบก ประเทศแคนาดาและจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย
รูปแบบการเรียนการสอน
ใชระยะเวลาในการศึกษาจํานวน 2 ป
- ปแรกนักเรียนจะเรียนในระดับชั้น Grade 10 ที่โรงเรียนทิวไผงาม ในหลักสูตร English program เพื่อเตรียมความพรอม
สําหรับการเรียนตอที่ประเทศแคนาดา
- ปที่สองนักเรียนจะเรียนในระดับชั้น Grade 11 เรียนที่ Lakeside Academy of the Lester B. Pearson School Board
รัฐควิเบก ประเทศแคนาดา
- รายวิชาที่จัดใหมีการเรียนการสอนตลอดการเรียนในระดับชั้น Grade 10 – 11 มีดังนี้ คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร
ประวัติศาสตรของประเทศแคนาดา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย พลศึกษาและสุขศึกษา และศิลปะ
/ ละคร / ดนตรี
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและโครงการสนับสนุนการเรียนรู
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบดวย
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

โครงการสนับสนุนการเรียนรู
เปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนักเรียนทุกคนจะ
ไดรับการพัฒนาและสงเสริมใหมีศักยภาพใหโดดเดนยิ่งขึ้น ผานโครงการสนับสนุนการเรียนรูซึ่ง ประกอบดวย
โครงการ

วัตถุประสงค

รูปแบบกิจกรรม

1. โครงการสูความ
เปนเลิศทางวิชาการ

สงเสริม สนับสนุน ใหนักเรียนมุงสูค วามเปนเลิศ
ทางวิชาการ และเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
ของนักเรียนใหเต็มประสิทธิภาพ

การสอนเสริม การแขงขัน
ทักษะทางวิชาการทั้ง
ภายในและภายนอก
กิจกรรมชมรม การสอบ
ประมวลความรู รางวัล
เรียนดี

2. โครงการนักวิจัยนอย

สงเสริมวัฒนธรรมการคิด โดยผานการเรียนรูในรูปแบบ
การแกปญหา กรณีศึกษา หรือการจําลองสถานการณ
เพื่อใหเกิดโครงงาน หรืองานวิจัย

The Day of Discovery
กิจกรรมชมรม
การพัฒนางานวิจัย

3. โครงการคนดีศรีทิว

พัฒนา สงเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงคเพื่อการเปนคนดีของสังคม

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)

หนึ่งในโครงการสนับสนุนการเรียนรู ที่มุงสรางให
นักเรียนเปนทั้ง “คนเกง คนดี มีจิตสาธารณะ”
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสวงหา
ถายทอด ตอยอด และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูรู
และเพื่อนนักเรียนที่อยูหางไกล อันจะเปนการ
พั ฒ นาทั ก ษะการเป น ทั้ ง ผู ใ ห แ ละผู รั บ ในคราว
เดียวกัน นอกจากนี้แลว“โครงการทิวไผงามแบงปน
สมอง” ยั ง กระตุ น ให นั ก เรี ย นเห็ น ประโยชน ข อง
การศึกษาที่ จะทําใหทุกคนไดมีโอกาสที่เทาเทียมกัน
ตามปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนทิวไผงาม

การแลกเปลี่ยนเรียนรูคาย
อาสา

5. โครงการ Friendly
Thew

สนับสนุนใหนักเรียนไดรับการดูแลเอาใจใส และ
มีมนุษยสัมพันธที่ดี

สายสัมพันธครูและศิษย
ครอบครัวรั้วทิว
Friendly Thew

6. โครงการ Good
Mind Good Health

สนับสนุนใหนักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

School Clinic
ปารตี้ผัก-ผลไม
การใหบริการดานสุขภาพ
ตาวิเศษ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
สงเสริมการออกกําลังกาย

7. โครงการ One
Teen One Talent

คนหา และสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความ
สามารถ และศักยภาพที่โดดเดนของตนเอง

กิจกรรม บูรณาการ
กิจกรรมชมรม
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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

840

840

840

840

840

840

สาระเพิ่มเติม

40

40

40

40

40

40

1. ภาษาอังกฤษ

40

40

40

40

40

40

2. การศึกษาคนควาและสรางองคความรู

40

40

40

40

40

40

3. หนาที่พลเมืองเพิ่มเติม

40

40

40

40

40

40

120

120

120

120

120

120

*กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

120

120

120

120

120

120

1. กิจกรรมแนะแนว

40

40

40

40

40

40

2. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
(การนําองคความรูไปใชบริการสังคม)

10

10

10

10

10

10

3. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

40

40

40

40

40

40

4. กิจกรรมชมรม/ชุมนุม

30

30

30

30

30

30

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน)

รวมเวลาเรียน(เพิ่มเติม)

รวมเวลาทั้งหมด
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ระดับมัธยมศึกษา
เวลาเรียน

กลุมสาระการเรียนรู
รายวิชาพื้นฐาน

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
หนาที่พลเมือง 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.

880=22 นก.

880=22 นก.

880=22 นก.

1640=41 นก.

280=7 นก.

280=7 นก.

280=7 นก.

1960=49 นก.

120

120

120

360

1,280
(29 นก.)

1,280
(29 นก.)

1,280
(29 นก.)

3,960
(90 นก.)

รวมเวลา รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมเวลาทั้งหมด
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การวัดผล – ประเมินผล
การประเมินผลการเรียน
หลักการ
- โรงเรียนเปนผูรับผิดชอบการวัดและประเมินผลการเรียนของผูเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการของโรงเรียน
- การวัดและประเมินผลการเรียนรูตองสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดตามกลุมสาระการเรียนรูที่
กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษา
- การวัดและประเมินผลการเรียนรูมีจุดมุงหมาย เพื่อปรับปรุงพัฒนาผูเรียน และตัดสินผลการเรียน
- การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตองดําเนินการดวยเทคนิควิธีการที่
หลากหลาย เหมาะสมกับสิ่งที่ตองการวัด ธรรมชาติของวิชา และระดับการศึกษา
- ใหมีการวัดและประเมินความสามารถของผูเรียนในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคตลอดจน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละระดับการศึกษา
- ใหมีการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติ ในแตละระดับการศึกษา
- สัดสวนการประเมินระหวางเรียนภาคเรียนกับปลายภาค มีสัดสวนระหวาง 70:30 หรือ 80:20

เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู
แบงเปน 8 ระดับ โดยมีความหมายของแตละระดับ ดังนี้
ผลการเรียน

ชวงคะแนน

ความหมาย

4

80 - 100

ดีเยี่ยม

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

ผานเกณฑขั้นต่ํา

0

0 - 49

ต่ํากวาเกณฑ
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เกณฑการวัดและประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
ประเมินเปนผานและไมผาน
กรณีที่ผานเกณฑที่กําหนด จะตัดสินเปน ดีเยี่ยม ดี และผาน โดยมีความหมายของแตละระดับดังนี้

เกณฑการตัดสิน

ความหมาย

ดีเยี่ยม

มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ที่มีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ

ดีมาก

มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ

ผาน

มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
แตยังมีขอบกพรองบางประการ

ไมผาน

ไมมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน หรือถามีผลงาน
ผลงานนั้นยังมีขอบกพรองที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ

เกณฑการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ประเมินเปนผานและไมผาน
กรณีที่ผานเกณฑที่กําหนด จะตัดสินเปน ดีเยี่ยม ดี และผาน โดยมีความหมายของแตละระดับ

เกณฑการตัดสิน

ความหมาย

ดีเยี่ยม

ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัย และนําไปใชในชีวิตประจําวัน เพื่อประโยชนสุข
ของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน 5 – 8 คุณลักษณะ
และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับดี

ดีมาก

ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพื่อใหเปน การยอมรับของสังคม
โดยพิจารณาจาก
- ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน 1–4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการ
ประเมินต่ํากวาระดับดี หรือ
- ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมิน
ต่ํากวา ระดับผาน หรือ
- ไดผลการประเมินระดับดี จํานวน 5–8 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมิน
ต่ํากวา ระดับผาน
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เกณฑการตัดสิน

ความหมาย

ผาน

ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่โรงเรียนกําหนด โดยพิจารณาจาก
- ไดผลการประเมินระดับผาน จํานวน 5–8 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมิน
ต่ํากวาระดับผาน หรือ
- ไดผลการประเมินระดับดี จํานวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมิน
ต่ํากวา ระดับผาน

ไมผาน

ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่โรงเรียนกําหนดโดยพิจารณาจากผล
การประเมินระดับ ไมผาน ตั้งแต 1 คุณลักษณะ

เกณฑการวัดและประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จะพิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของผูเรียนตามเกณฑที่กําหนดและใหผล
การประเมินเปน ผาน และไมผาน โดยมีความหมายของแตละระดับดังนี้

เกณฑการตัดสิน

ความหมาย

ผาน

ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงานตามเกณฑที่กําหนด

ไมผาน

ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงานไมเปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนด
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เกณฑการจบการศึกษา
ระดับชั้น
ประถมศึกษา

เกณฑการจบการศึกษา
1. ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา / กิจกรรมเพิ่มเติม ตามโครงสรางเวลาเรียนที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
2. ผานเกณฑการประเมินรายวิชาพื้นฐาน
3. ผานเกณฑการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
4. ผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
5. ผานเกณฑการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน

1. ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไมเกิน 87 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน
66 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม 21 หนวยกิต
2. ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรตามที่โรงเรียนกําหนด
3. ผานเกณฑการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
4. ผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
5. ผานเกณฑการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

1. ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไมเกิน 90 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน
41 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม 49 หนวยกิต
2. ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรตามที่โรงเรียนกําหนด
3. ผานเกณฑการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
4. ผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
5. ผานเกณฑการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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ทุน และเกียรติบัตร
ทุนเรียนดี
1. คุณสมบัติของนักเรียนที่ไดรับทุนเรียนดี
1. เปนนักเรียนโรงเรียนทิวไผงามในปการศึกษาที่มีการพิจารณาใหทุนเรียนดี
2. มีผลการเรียนตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด
3. ตองไมติด 0 มผ หรือ มส ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง และผานเกณฑการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค การอาน คิดวิเคราะหและเขียน

2. เกณฑการพิจารณา
1. โรงเรียนทิวไผงามจะพิจารณามอบทุนเรียนดี ใหกับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้น Grade 6 หรือ Grade 9
จากโรงเรียนทิวไผงาม เพื่อศึกษาตอหลักสูตร English Program ในระดับชั้น Grade 7-9 และ Grade 10-12
2. นักเรียนที่จะไดรับทุนเรียนดี ตองมีผลการเรียนรวมตลอดปการศึกษาทั้ง 2 ภาคเรียน ของชั้น Grade 6 หรือ
Grade 9 เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 90.00
3. นักเรียนที่จ ะไดรับทุนเรียนดีตองไมมีผ ลการเรียนวิช าใดวิช าหนึ่ง ติด 0 มผ หรือ มส และตองผานเกณฑ
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค การอาน คิดวิเคราะห และเขียน
4. นักเรียนที่ไดรับทุนเรียนดีตองตั้งใจศึกษาเลาเรียน โดยตองมีผลการเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรูไมต่ํากวา
เกณฑที่จะไดรับเกียรติบัตรเรียนดีในแตละระดับชั้น
5. ในกรณี นักเรียนที่ไดรับทุนเรียนดีไมส ามารถปฏิบัติตามขอ 4 ได จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับทุนเรียนดีใ นป
การศึกษาตอไป
6. โรงเรียนจะเชิญผูปกครองชองนักเรียนที่ไดรับทุนเรียนดีมารับทราบขอตกลงในการรับทุนเรียนดี
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เกียรติบตั รเรียนดี
1. คุณสมบัติของนักเรียนที่ไดรับเกียรติบัติเรียนดี
1. เปนนักเรียนโรงเรียนทิวไผงามในปการศึกษาที่มีการพิจารณาใหเกียรติบัตรเรียนดี
2. มีผลการเรียนตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด

2. เกณฑการพิจารณา
เกียรติบัตรเรียนดีระดับประถมศึกษาปที่ 1-6
1. โรงเรียนทิวไผงามจะมอบเกียรติบัตรเรียนดีใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6 ที่มีคะแนนรวมสูงสุด
ตลอดปการศึกษาทั้ง 2 ภาคเรียน อยูในอันดับ 1 - 3 ในแตละกลุมสาระการเรียนรู
2. คะแนนรวมตลอดปการศึกษาทั้ง 2 ภาคเรียน ตามขอ 1 ตองไมต่ํากวารอยละ 85.00
3. โรงเรียนจะมอบเกียรติบัตรเรียนดีใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6 ใน 5 กลุมสาระการเรียนรูคือ
ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เกียรติบัตรเรียนดีระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3
1. โรงเรียนทิวไผงามจะมอบเกียรติบัตรเรียนดีใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 โดยพิจารณาจากคะแนน
รวมวิชาหลักและวิชาเสริมในแตละกลุมสาระการเรียนรู ตลอดปการศึกษาทั้ง 2 ภาคเรียน
2. คะแนนแตละภาคเรียนในปการศึกษา ตามขอ 1 ตองไมต่ํากวารอยละ 80.00
3. โรงเรียนจะมอบเกียรติบัตรเรียนดีใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 ใน 5 กลุมสาระการเรียนรูคือ
ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เกียรติบัตรเรียนดีระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6
1. โรงเรียนทิวไผงามจะมอบเกียรติบัตรเรียนดีใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 โดยพิจารณาจากคะแนน
วิชาหลัก หรือคะแนนรวมวิชาหลักและวิชาเสริมในแตละกลุมสาระการเรียนรู ตลอดปการศึกษาทั้ง 2 ภาคเรียน
2. โรงเรียนจะมอบเกียรติบัตรเรียนดีใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6 ที่มีผลการเรียนไมต่ํากวาเกณฑที่
กําหนดไวในแตละกลุมสาระการเรียนรู ดังนี้
-

คณิตศาสตร
คะแนนรวมวิชาหลักและวิชาเสริมในแตละภาคเรียนไมต่ํากวารอยละ 80.00
ภาษาอังกฤษ
คะแนนรวมวิชาหลักและวิชาเสริมในแตละภาคเรียนไมต่ํากวารอยละ 80.00
ภาษาไทย
คะแนนรวมวิชาหลักในแตละภาคเรียนไมต่ํากวารอยละ 80.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คะแนนรวมวิชาหลักในแตละภาคเรียนไมต่ํากวารอยละ 80.00
วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ
คะแนนรวมวิชาหลักในแตละภาคเรียนไมต่ํากวารอยละ 80.00
ฟสิกส
คะแนนรวมวิชาหลักในแตละภาคเรียนไมต่ํากวารอยละ 80.00
เคมี
คะแนนรวมวิชาหลักในแตละภาคเรียนไมต่ํากวารอยละ 80.00
ชีววิทยา
คะแนนรวมวิชาหลักในแตละภาคเรียนไมต่ํากวารอยละ 80.00
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เกียรติบตั รผลการเรียนเฉลีย่ (GPAX) ตลอดชวงชั้น
1. คุณสมบัติของนักเรียนที่ไดรับเกียรติบัตรผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ตลอดชวงชั้น
1. เปนนักเรียนโรงเรียนทิวไผงามในปการศึกษาที่พิจารณาใหเกียรติบัตรผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ตลอดชวงชั้น
2. เกียรติบัตรผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ตลอดชวงชั้น จะพิจารณาใหกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 –
มัธยมศึกษาปที่ 6
3. มีผลการเรียนตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด

2. เกณฑการพิจารณา
1. เกียรติบัตรผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ตลอดชวงชั้น จะพิจ ารณาจาก ผลการเรียนตลอดชวงชั้นที่นักเรียน
ศึกษาอยู
2. โรงเรียนจะมอบเกียรติบัตรผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ตลอดชวงชั้น ใหกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
- มัธยมศึกษาปที่ 6
3. คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) สูงสุดในชวงชั้นที่นักเรียนศึกษาอยู

เกียรติบตั รคนดีศรีทิว
คุณสมบัติของนักเรียนที่ไดรับเกียรติบัตรคนดีศรีทิว
โรงเรี ย นทิ ว ไผ ง ามจะมอบเกี ย รติ บั ต รคนดี ศ รี ทิ ว เพื่ อ เป น รางวั ล ให กั บ นั ก เรี ย นที่ มี ผ ลงานในด า นต า งๆ
นอกเหนือจากผลงานดานการเรียน ดังตอไปนี้
1. มีความประพฤติดี กิริยามารยาทเรียบรอย มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามขอกําหนดของโรงเรียนปฏิบัติตาม
ระเบียบของโรงเรียนมาโดยตลอด ไมเคยมีประวัติ ถูกตัดคะแนนความประพฤติใดๆ จากงานปกครอง
2. ไดรับรางวัลจากการเขารวมการแขงขันวิชาการดานตางๆ ในนามโรงเรียนกับหนวยงานภายนอก
3. ชวยเหลือ หรือเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน โดยแสดงออกถึงความเพียรพยายาม ความตั้งใจจริง จนประสบ
ความสําเร็จ
4. ได รั บ รางวั ล หรื อ สร า งชื่ อ เสี ย งให กั บ ตนเอง จากการเป น ตั ว แทนของโรงเรี ย นในการเข า แข ง ขั น กี ฬ า
ประเภทตางๆ
5. สรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนในดานตางๆ
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รางวัลหองเรียนดีเดน
1. คุณสมบัติของหองเรียนที่ไดรับรางวัลหองเรียนดีเดน
โรงเรียนทิวไผงามจะมอบรางวัลหองเรียนดีเดน ใหกับหองเรียนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษา
ปที่ 6 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. สงเสริมใหนักเรียนเปนผูมีระเบียบ วินัย
2. สรางความตระหนัก และสงเสริมใหนักเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ
3. สรางบรรยากาศแหงการเรียนรู

2. เกณฑการพิจารณา
1. เปนหองเรียนที่นักเรียนสวนใหญมีความประพฤติดี กิริยามารยาทเรียบรอย มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
ขอกําหนดของโรงเรียน ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนมาโดยตลอด ไมเคยมีประวัติถูกตัดคะแนนความประพฤติใดๆ
จากงานปกครอง โดยพิจารณาจากคะแนนรวม “คุณลักษณะอันพึงประสงค”
2. เปนหองเรียนที่นักเรียนตั้งใจเรียน มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน มีความพรอมของอุ ปกรณการเรีย นเขา
หองเรียนตรงตามเวลา มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ไมทํากิจกรรมอื่นในเวลาเรียน โดยพิจารณาจากคะแนน
รวม “ความสนใจในการเรียน”
3. หองเรียนมีความสะอาดเรียบรอย โดยพิจารณาจากคะแนนรวม “หองเรียนสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก”
4. เปนหองเรียนที่นักเรียนมาเรียนครบทุกคน หรือขาดเรียนนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับหองเรียนอื่นและ
นักเรียนสวนใหญมาเรียนทันเวลา โดยพิจารณาจาก “สถิติการมาเรียนของนักเรียน”
5. เปนหองเรียนที่มีนักเรียนไดรับรางวัลจากการเขารวมการแขงขันวิชาการดานตางๆ กับหนวยงานภายนอกใน
นามโรงเรียน โดยพิจารณาจากนักเรียนในหองเรียนไดรับ “รางวัลการแขงขันวิชาการ”
6. เป น ห อ งเรี ย นที่ นั ก เรี ย นและผู ป กครองส ว นใหญ ใ ห ค วามชว ยเหลือ หรื อ เข า ร ว มกิ จ กรรมของโรงเรียน
โดยแสดงออกถึงความเพียรพยายาม ความตั้งใจจริง จนประสบความสําเร็จ โดยพิจารณาจาก “สถิติ-ความรวมมือการเขา
รวมกิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นของนักเรียนและผูปกครอง”
7. เปนหองเรียนที่มีนักเรียนไดรับรางวัล หรือสรางชื่อเสียงใหกับตนเอง จากการเปนตัวแทนของโรงเรียนในการ
เขาแขงขันกีฬาประเภทตางๆ โดยพิจารณาจากนักเรียนในหองเรียนไดรับ “รางวัลการแขงขันกีฬา”
8. เปนหองเรียนที่มีนักเรียนซึ่งสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนในดานตางๆ โดยพิจารณาจาก “รางวัล -เกียรติบัตร”
ที่นักเรียนในหองเรียนไดรับนอกเหนือจากรางวัลการแขงขันวิชาการ และรางวัลการแขงขันกีฬา
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โรงเรียนทิวไผงาม
ระเบียบปฏิบตั ิสําหรับนักเรียนโรงเรียนทิวไผงาม
โรงเรียนทิวไผงาม ตระหนักถึงความสําคัญของการสรางสรรคเยาวชนคุณภาพสูสงั คม
โรงเรียนทิวไผงามจึงประกาศใชระเบียบปฏิบัติสําหรับนักเรียนโรงเรียนทิวไผงาม เพื่อมุงพัฒนา
สงเสริมใหนักเรียนเปนผูที่มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของสังคม ดังนี้

หมวด 1
คุณลักษณะที่พึงประสงค
นักเรียนโรงเรียนทิวไผงามตองปฏิบัติตน ดังตอไปนี้
1. ปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ ระเบียบและคําสั่งตางๆ ของโรงเรียนอยางเครงครัด
2. รักษาความสามัคคีในหมูคณะ รุนพี่ตองปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกรุนนอง
3. รู แ ละเข า ใจในสิท ธิ แ ละหน า ที่ข องตนเอง ตลอดจนรู จัก เคารพสิ ทธิ ห น าที่ ข องผูอื่ นตามครรลองระบอบ
ประชาธิปไตย
4. แตงเครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา เครื่องแบบลูกเสือ หรือเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารใหถูกตองเรียบรอย
ตามระเบียบของโรงเรียนตลอดเวลา ทั้งในและนอกโรงเรียน
5. ใหความเคารพและเชื่อฟงบิดา มารดา ผูปกครอง ครู
6. มีกิริยาวาจาสุภาพเรียบรอย และรักษามารยาท วัฒนธรรมอันดีงาม
7. ใหความรวมมือกับโรงเรียนในการทํากิจกรรมตางๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน
8. พกบัตรประจําตัวนักเรียนติดตัวตลอดเวลา
9. ในการเขารวมกิจกรรมสวนรวมทุกครั้งนักเรียนตองปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไว ใชวาจาสุภาพเรียบรอย
มีวินัยในตนเองตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนทิวไผงาม
10. เปนผูมีระเบียบวินัยในตนเอง
นักเรียนโรงเรียนทิวไผงามตองไมปฏิบัติตน ดังตอไปนี้
1. เกี่ยวของกับสิ่งที่เปนความชั่วหรือสิ่งที่ไมดีทั้งหลาย ซึ่งจะเปนผลเสียตอตนเองและสวนรวม
2. นําสิ่งอื่นใดที่ไมเกี่ยวของกับการเรียนมาโรงเรียน
3. ทําลายทรัพยสินของโรงเรียนและสาธารณะ รวมทั้งไมกระทําการใดๆ อันจะนํามาซึ่งความเสียหายแกชื่อเสียง
โรงเรียน
4. สูบบุหรี่ เสพสิ่งเสพติด หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลทุกชนิด พรอมทั้งไมครอบครองสิ่งดังกลาว
5. แสดงพฤติกรรมทางชูสาว เกี่ยวของกับการคาประเวณี เลนการพนันและมั่วสุมในสถานเริงรมย รานเกมส
แหลงอบายมุขตางๆ การเที่ยวเตรเกินเวลาที่ทางราชการกําหนด หรือรวมกลุมอันเปนการสรางความเดือดรอนใหแกตนเอง
และผูอื่น
6. นําหรือมีสื่อลามกอนาจารไวในครอบครอง
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7. พกพาอาวุธ วัตถุสิ่งของอื่นที่ใชแทนอาวุธ วัตถุระเบิดหรือกอเหตุทะเลาะวิวาท ทํารายรางกาย กาวราว ขมขู
กรรโชกทรัพย ขมเหง รังแก ลักทรัพยของผูอื่น ทั้งในและนอกโรงเรียน
8. นําหรือสวมใสเครื่องประดับ วัตถุหรือทรัพยสินมีคา และของใชที่เกินความจําเปนมาโรงเรียน (ยกเวนนาฬิกา
และสรอยคอสแตนเลสคลองพระที่สวมศีรษะได)
9. เจาะหรือสักตามสวนตางๆ ของรางกาย
10. หนีเรียนและออกนอกโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาตในชวงเวลาเรียน

หมวด 2
การประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียน
มารยาทและการแสดงความเคารพของนักเรียน
1. นั ก เรี ย นต อ งมี กิ ริ ย าวาจาสุ ภ าพ และมี ม ารยาทอั น ดี ง าม รู จั ก กล า วคํ า ว า “สวั ส ดี ค รั บ / สวั ส ดี ค ะ ”
“ขอบคุณครับ / ขอบคุณคะ” หรือ “ขอโทษครับ / ขอโทษคะ” ในโอกาสอันควรตอครู ผูใหญ และเพื่อนนักเรียน
2. ใหนักเรียนใชการไหวเพื่อแสดงความเคารพในโอกาสตางๆ
- เมื่อนักเรียนพบครูบริเวณหนาประตูโรงเรียน ตองแสดงความเคารพ ในกรณีที่มีสัมภาระใหวางสัมภาระลง
แลวจึงแสดงความเคารพ
- เมื่อนักเรียนนั่งหรือยืนอยูกับที่ ถาครูเดินผานในระยะใกลพอสมควรใหแสดงความเคารพ
- เมื่อนักเรียนเดินหรือวิ่งสวนกับครู ใหหยุดแสดงความเคารพ และเมื่อครูผานไปแลว จึงเดินตอไป
- นั ก เรี ย นที่ ยื น พู ด กั บ ครู ต อ งยื น ตรงในลั ก ษณะสํ า รวมห า งจากครู พ อสมควร เมื่ อ พู ด เสร็ จ แล ว ให แ สดง
ความเคารพ
- การแสดงความเคารพภายนอกโรงเรียน ใหแสดงความเคารพ และกลาวคําวา “สวัสดีครับ หรือ สวัสดีคะ”
3. ลูกเสือ - เนตรนารี หรือนักศึกษาวิชาทหารที่อยูในเครื่องแบบ ใหทําความเคารพตามระเบียบของ ลูกเสือ เนตรนารี หรือนักศึกษาวิชาทหาร
4. ขณะที่นักเรียนเดินแถวไมตองหยุดแสดงความเคารพ เพราะการเดินเรียบรอยถือวาเปนการใหความเคารพแลว
5. การแสดงความเคารพ ตองใหเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล

การมาเรียนและขาดเรียน
การมาเรียน
1. นักเรียนตองมาถึงโรงเรียนกอนเวลา 07.45 น.
2. นักเรียนที่ผูปกครองขับรถมาสง ใหจอดรถสงนักเรียนบริเวณที่โรงเรียนกําหนด
3. เมื่อนักเรียนไดยินสัญญาณเขาแถว เวลา 07.45 น. ตองหยุดทํากิจกรรมทุกชนิดรีบเขาแถวใหเรียบรอย เพื่อรับ
การอบรม เคารพธงชาติ และสวดมนตดวยความสํารวม
4. ในกรณีที่มาสายเนื่องจากไปทําธุระกับบิดา มารดา หรือผูปกครอง ตองมีใบแจงการลาหรือหนังสือรับรองจาก
บิดา มารดา หรือผูปกครองมาแสดง
5. เมื่อนักเรียนเขาในบริเวณโรงเรียนแลว ไมอนุญาตใหออกนอกบริเวณโรงเรียนจนกวาจะถึงเวลาเลิกเรียนยกเวน
มีผูปกครองมารับ ซึ่งตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูอํานวยการ
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6. ไมอนุญาตใหนักเรียนขับรถยนต หรือรถจักรยานยนต มาโรงเรียน
7. ไมอนุญาตใหนักเรียนอยูภายในโรงเรียนเกินเวลา 18.00 น. ยกเวนนักเรียนไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการ
เทานั้น
8. กรณี นั ก เรี ยนมี ค วามจํา เป น ต องมาโรงเรีย นในวั น หยุ ด เพื่ อ ทํ า กิ จ กรรมใดก็ ต าม ต อ งได รั บ อนุ ญ าตจาก
ผูอํานวยการลวงหนาอยางนอย 1 วัน และตองมีครูรับผิดชอบในการมาทํากิจกรรมของนักเรียน
การลาและการขาดเรียน
1. เมื่อนักเรียนรูวาตองลาหรือขาดเรียน ใหนักเรียนสงใบลาที่ครูประจําชั้นลวงหนาอยางนอย 1 วัน
2. กรณีนักเรียนขาดเรียนโดยไมทราบลวงหนา ใหผูปกครองโทรศัพทแจงครูประจําชั้นและในวันที่กลับมานักเรียน
ตองนําใบลามาสงที่ครูประจําชั้นโดยมิชักชา
3. ใบลาที่ถูกตอง ผูปกครองตองลงชื่อกํากับรับรองในใบลาทุกประเภท
4. การลาปวยตั้งแต 3 วันขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทย โดยนํามาแสดงพรอมกับใบลา
การขออนุญาตกลับบานกอนเวลา และการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
1. กรณีนักเรียนมีความจําเปนตองกลับบานกอนเวลาโรงเรียนเลิก ตองแจงใหครูผูสอนหรือครูประจําชั้นทราบ
และผูปกครองตองมารับดวยตนเอง กรณีผูอื่นมารับตองมีหนังสือยินยอมจากผูปกรองพรอมบัตรประจําตัว ของผูมารับ และ
ของผูปกครองมาแสดง เมื่อไดรับอนุญาตจากครูประจําชั้นแลวจึงนําหนังสืออนุญาตไปแสดงกับ ผูอํานวยการหรือฝาย
ปกครอง และนําไปใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยกอนออกนอกบริเวณโรงเรียน นอกเหนือจากกรณีดังกลาวใหอยูใน
ดุลพินิจของผูอํานวยการ
2. เมื่ อ นั ก เรี ย นต อ งการขออนุ ญ าตออกนอกบริ เ วณโรงเรี ย นอั น เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมของโรงเรี ย นต อ งให ค รู
ผูรับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ ลงชื่อรับรอง เพื่อขออนุญาตจากครูประจําชั้น และแจง ใหค รูผูสอนทราบ แลวจึง นําหนังสือ
ขออนุญาตมาเสนอตอผูอํานวยการเพื่อขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน และนําไปใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยกอน
ออกนอกบริเวณโรงเรียน
3. การออกนอกบริเวรโรงเรียนโดยพลการ ถือวาหนีเรียน
การใชหองเรียนและหองประกอบการเรียน
1. นักเรียนทุกคนตองชวยกันรักษาความสะอาด รักษาสภาพหองเรียนใหอยูในสภาพเรียบรอยตลอดเวลา
2. ไมสงเสียงดังรบกวนสมาธิเพื่อนที่เรียนอยู หรือนักเรียนหองขางเคียง
3. ชวยประหยัดน้ําและไฟฟา เมื่อออกจากหองใหปดไฟ เครื่องปรับอากาศ พัดลมใหเรียบรอย
4. ไมนําอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ของขบเคี้ยว มาในหองเรียนและหองประกอบการเรียน
5. เมื่ออยูในหองประชุม นักเรียนตองอยูในความสงบ นั่งตามที่ครูจัดให ไมเลนหรือพูดคุยกัน เมื่อเสร็จสิ้นการ
ประชุม ใหนักเรียนเดินออกจากหองประชุมอยางเปนระเบียบ
6. การใชหองสมุด หามนักเรียนสงเสียงดัง หรือจับกลุมพูดคุยอันเปนการรบกวนผูอื่น ทําลาย หรือขโมยวัส ดุ
สิ่งพิมพของหองสมุด และใหนักเรียนเชื่อฟงคําแนะนําของบรรณารักษ
7. การเขาหองพยาบาล ตองไดรับอนุญาตจากครูผูส อน และครูพยาบาลกอน พรอมทั้ง ลงชื่อในสมุดที่หอง
พยาบาลทุกครั้ง
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8. การรับประทานอาหารในโรงอาหารและบริเวณรานคาในโรงเรียน ใหนักเรียนเขาแถวในการซื้ออาหารและ
รับประทานอาหารอยางเรียบรอย ไมสงเสียงดัง เมื่อรับประทานอาหารเสร็จใหเก็บภาชนะในสถานที่ซึ่งจัดเตรียมไวให
9. การใชหองน้ํา ตองทําความสะอาดทุกครั้งที่ใชแลว ผาอนามัยที่ใชแลวตองหอใหเรียบรอย แลวทิ้งในภาชนะที่
เตรียมไวให
10. การใชหองประกอบการเรียน สถานที่เลนกีฬา และสถานที่อื่นๆ ใหนักเรียนเชื่อฟงคําแนะนําของครูห รือ
เจาหนาที่ที่ดูแลสถานที่ดังกลาว

หมวด 3
การแตงกายของนักเรียน
นักเรียนชาย : มัธยมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 6
หัวขอเรื่อง

มัธยมศึกษาปที่ 1-3

มัธยมศึกษาปที่ 4-6

1. ทรงผม

ตัดรองทรงต่ํา ดานหนายาวไมเกิน 6 ซ.ม. โดยดานขางและดานหลังจะตองตัด
ใหเห็นรอยทรงดวยบัตตาเลียนที่ไมใชหวีรองสูงจากทายทอย 2 นิ้วและไวผม
รอบศีรษะความยาวไดไมเกิน 6 เซนติเมตร ในวันที่ทําการตรวจผม (เดือนละ
1 ครั้ง) และไมอนุญาตใหใชผลิตภัณฑจัดแตงทรงผม เชน เจล สเปร มูส ไมไว
หนวดเครา แสกกลางหรือเสย กันผมหรือไวจอนและ ไมกระทําการใดๆ ที่มี
ลักษณะตกแตงเพื่อใหสีผมผิดปกติจากธรรมชาติ

2. เสื้อ

เสื้อเชิ้ตแขนสั้นเพียงศอก สีขาวเกลี้ยงไมบางเกินควร ผาอกตลอด สาบเสื้อติด
กระดุม สีขาวแบน มีสาบไหลไมมีจีบหรือเกล็ดหลัง มีกระเปาทางอกซาย 1 ใบ
กวาง 8-12 ซ.ม. ลึก 10-15 ซ.ม. ที่อกเสื้อดานขวาปกอักษรยอโรงเรียน และ
เลขประจํา ตัวดวยไหมสีแดง ขนาดเสื้อพอเหมาะกับตัวของนักเรียน ไมรัดรูป
หรือไมใหญเกินไป สอดชายเสื้อไวในกางเกงใหมองเห็นเข็มขัด

3. กางเกง

กางเกงขาสั้นผาโทเร สีน้ําเงิน ซิปหนา ขาสั้นเหนือสะบาไมเกิน 5 ซ.ม. สวน
กวางของขากางเกงเมื่อยืนตรงหางจากขา 8-12 ซ.ม. มีกระเปาตามแนวของ
ตะเข็บ ขางละ 1 ใบ ไมมีกระเปาหลัง สวมทับชายเสื้อใหเรียบรอย กางเกงใหมี
ขนาดพอเหมาะกับขนาดเอวของนักเรียนไมปลอยใหลงต่ําใตสะดือเกิน 3 ซ.ม.

4. เข็มขัด

คาดเข็มขัดใหอยูระดับเอว และเห็นหัวเข็มขัดและสายเข็มขัดอยูเสมอ
เข็มขัดหนังสีน้ําตาล กวาง 4 ซม. ไม
สลักลวดลายใดๆ หัวเข็มขัด
ทองเหลือง รูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีเขี้ยว
เดียว

5. ถุงเทา

เข็มขัดหนังสีดํา กวาง 4 ซม. หัวเข็ม
ขัดเปนเครื่องหมายของโรงเรียน

ถุงเทาสั้นสีขาว หรือสีขาวพื้นดํา ลอนเล็ก-ใหญ ไมมีลวดลาย พับเหนือตาตุม
อยางนอย 1.5-2 นิ้ว
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หัวขอเรื่อง

มัธยมศึกษาปที่ 1-3

มัธยมศึกษาปที่ 4-6

6. รองเทา

รองเทาหนังนักเรียนสีดําหุมสนชนิดผูก มีรูรอยเชือก 4-5 คู ไมมีลวดลาย ไม
สวมรองเทาแฟชั่น หัวแหลม และไมเหยียบสนเทาเมื่อสวมรองเทา

7. เครื่องแบบพลศึกษา

ตามแบบที่โรงเรียนกําหนด รองเทาผาใบสีขาวลวนชนิดผูก ไมมีลวดลาย

8. กระเปา/เป

ตามแบบที่โรงเรียนกําหนด

9. เข็มโรงเรียน

นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 นักเรียนชายประดับเข็มที่บริเวณปลายปกเสื้อ
ดานซาย

10. การแตงกายทั่วไป

ไมแตงหนา ทาปาก เขียนคิ้ว หรือนําเครื่องสําอางมาโรงเรียน ไมสวมเครื่อง
ประดับของมีคา ยกเวนนาฬิกา ไมไวเล็บ ทาเล็บ หรือตกแตงเล็บใหผิดปกติ
จากธรรมชาติ ไมเจาะหรือสักตามสวนตางๆ ของรางกาย ไมใสตางหูหรือกาน
ใสหู

นักเรียนหญิง : มัธยมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 6
หัวขอเรื่อง
1. ทรงผม

มัธยมศึกษาปที่ 1-3

มัธยมศึกษาปที่ 4-6

ผมสั้น ปลอยผมไดและทําการหวีใหเรียบรอย แตถามีความยาวจนสามารถ
รวบไดใหทําการรวบผมและประดับโบวสีน้ําเงิน ตามระเบียบโรงเรียน
ผมยาว ใหทําการรวบผมและถักเปยจากกลางศีรษะ เปยเดียว หางเปยประดับ
โบวสีน้ําเงิน ตามระเบียบโรงเรียน ยกเวนนักเรียน Grade 1-3 สามารถเลือก
ถักเปย 2 ขางได
การจัดทรงผมดา นหนา ใหเลือกระหวางการหวีร วบเปดหน าและเก็ บ ผม
ดานหนาใหเรียบรอย (ไมอนุญาตใหปลอยปอยผมดานขาง) หรือตัดทรงหนา
มา โดยตองมีความยาวของผมหนามาไมเกินระดับคิ้วและไมสั้นติดหน าผาก
จนเกินไป
นักเรียนหามปฏิบัติดังนี้
1. ดัดผม
2. ยอมสีผมใหผิดไปจากเดิม
3. ใชผลิตภัณฑตกแตงทรงผม เชน เจล สเปร หรือ มูส
4. การกระทําอื่นใดซึ่งไมเหมาะกับสภาพการเปนนักเรียน เชน การตัดแตงทรง
ผมเปนรูปสัญลักษณหรือเปนลวดลาย
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หัวขอเรื่อง
2. เสื้อ

มัธยมศึกษาปที่ 1-3

ขนาดเสื้อพอเหมาะกับตัวของนักเรียน ไมรัดรูปหรือไมใหญเกินไป สอดชายเสื้อ
ไวในกระโปรง
เสื้อสีขาวเกลี้ยงไมบางเกินควร ปกบัว
แหลมติดคอ ตัดตัวตรงผาอก
ตลอดแนว ติดกระดุมสีขาวกลมแบน
แขนยาว แขนรูดเล็กนอย ติดกระดุม
1 เม็ดที่บาหนาจับจีบเล็กๆขางละ 3
จีบ ที่คอผูกโบวสีน้ําเงิน เสนเล็ก ที่อก
เสื้อ ดานขวาปกอักษรยอโรงเรียนและ
เลขประจําตัวดวยไหมสีแดง

3. กระโปรง

4. เข็มขัด

มัธยมศึกษาปที่ 4-6

เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวเกลี้ยงไมบาง
เกินควร ตัดตัวตรงไมรัดรูป ผาอก
ตลอดแนว ที่บาหนาจับจีบเล็กๆขาง
ละ 3 จีบ ผูกเนคไทสีน้ําเงิน ที่อกเสื้อ
ดานขวาปกอักษรยอโรงเรียนและ
เลขประจําตัวดวยไหมสีแดง

กระโปรงพอเหมาะกับตัวของนักเรียน ไมรัดรูปหรือไมใหญเกินไป ไมเอาชายเสือ้
ไวนอกกระโปรง
กระโปรงสีน้ําเงินทรงเอ เนื้อผาเรียบ
ไมมีลวดลาย ความยาวกระโปรงเลย
เขาลงมา 6-8 ซม.จีบเล็กรอบตัว มี
กระเปาขางดานขวา 1 ใบ

กระโปรงสีน้ําเงินทรงเอ เนื้อผาเรียบ
ไมมีล วดลาย ดานหนาจีบทวิช ตรง
กลาง 1 จีบ ลึก 6 ซม. ระหวางจีบ
ทวิชจีบซอนหางกัน 10 ซม. ที่เกล็ด
ด า นในความยาวจากเอวลงมา 12
ซม. มีกระเปาขางดานขวา 1 ใบ ติด
ซิปดานซายความยาวกระโปรงเลย
เขาลงมา 6-8 ซม.

-

เข็ ม ขั ด ห นั ง สี ดํ า หั ว เข็ ม ขั ด เป น
เครื่องหมายโรงเรียนคาดเข็มขัดให
อยูร ะดับเอวและเห็ นหั วเข็ม ขั ด กั บ
สายเข็มขัดอยูเสมอ

5. ถุงเทา

ถุงเทาสั้นสีขาว หรือสีขาวพื้นดํา ลอนเล็ก-ใหญ ไมมีลวดลาย พับ เหนือตาตุม
อยางนอย 1.5 - 2 นิ้ว

6. รองเทา

รองเทาหนังสีดําหุมสน ไมมีลวดลาย ปลายหัวมนมีสายยางรัดหลังเทา 1 เสน
พื้นรองเทาไมหนาและสนสูงไมเกิน 1 นิ้ว

7. เครื่องแบบพลศึกษา

ตามแบบที่โรงเรียนกําหนด รองเทาผาใบสีขาวลวนชนิดผูก ไมมีลวดลาย

8. กระเปา/เป

ตามแบบที่โรงเรียนกําหนด
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มัธยมศึกษาปที่ 1-3

หัวขอเรื่อง

มัธยมศึกษาปที่ 4-6

9. เข็มโรงเรียน

นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 นักเรียนหญิงประดับเข็มบริเวณกลางเทคไท
(กระดุมเม็ดที่ 2)

10. ตางหู

อนุญาตใหใสตางหูเพื่อปองกันรูหูตันเพียงขางละ 1 รู ใหใชตางหูที่มีสีทองหรือสี
เงินเปนหวงเล็กๆ แบบเสนลวด ไมมีลวดลาย เสนผาศูนยกลางไมเกิน 1.5 ซ.ม.
หรือตางหูเปนตุมกลมอันเดียว สีน้ําเงินหรือสีดําไมมีลวดลาย

11. การแตงกายทั่วไป

ไมแตงหนา ทาปาก เขียนคิ้ว หรือนําเครื่องสําอางมาโรงเรียน ไมสวม
เครื่องประดับ ของมีคายกเวนนาฬิกา ไมไวเล็บ ทาเล็บ หรือตกแตงเล็บใหผิด
จากธรรมชาติ

หลักสูตร English Program
นักเรียนชาย : Grade 1 – Grade 12
หัวขอเรื่อง

Grade 1 - Grade 9

1. ทรงผม

ปฏิบัติเชนเดียวกับหลักสูตรสามัญศึกษา

2. เสื้อ

เสื้อเชิ้ตแขนสั้นเพียงขอศอก สีฟาลาย
ทางเล็กๆ คอปกสีขาว ตัดตัวตรง ไมรัดรูป
ผาอกตลอดสาบหนาติดกระดุมสีขาวแบนตัว
ปล อ ยจั๊ ม ขอบสะโพกหลวม ขอบชายเสื้ อ
ด า นล า งกว า ง ไม เ กิ น 2.5 นิ้ ว มี อิ น ธนู ติ ด
ดานขางสองขาง มีกระเปาทางอกซาย 1 ใบ

3. เทคไท

4. เข็มโรงเรียน

Grade 10 - Grade 12

เสื้อเชิ้ตแขนสั้นเพียงขอศอก สีฟา
ลายทางเล็กๆ คอปกสีขาว ตัดตัวตรง
ไมรัดรูป ผาอกตลอด สาบหนาติด
กระดุมสีขาวแบน ตัวปลอย จั๊มขอบ
สะโพกหลวม ขอบชายเสื้อดานลาง
กวางไมเกิน 2.5 นิ้ว มีอินธนูติด
ดานขางสองขาง มีกระเปาทางอกซาย 1
ใบ เหนือกระเปาปกเลขประจําตัว
นักเรียน เสื้อมีขนาดเหมาะสมกับรูปราง
ของนักเรียน

-

สีน้ําเงินกรมทา กวางประมาณ 2 นิ้ว
ความยาวเมื่อผูกแลวยาวประมาณ
หัวเข็มขัดนักเรียน

-

ประดับเข็มบริเวณกลางเทคไท (กระดุม
เม็ดที่ 3)
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หัวขอเรื่อง

Grade 1 - Grade 9

5. กางเกง

ปฏิบัติเชนเดียวกับหลักสูตรสามัญศึกษา

6. เข็มขัด
7. ถุงเทา
8. รองเทา
9. เครื่องแบบพลศึกษา
10. กระเปา / เป

ปฎิบัติเชนเดียวกับหลักสูตรสามัญศึกษา

Grade 10 - Grade 12
กางเกงสากลขายาวสีกรมทา ผาตรง
สวนหนาใชซิปรูดซอนไวใตสาบ ขาตรง
มีกระเปาตามแนวตะเข็บขางละ 1 ใบ
ไมมีกระเปาหลัง ดานหนามีจีบขางละ 2
จีบ หูกางเกง 6-7 หู กวางประมาณ 1
ซม. ใสเข็มขัดโรงเรียนตามแบบที่กําหนด
เวลาสวมใสขอบกางเกงดานบนตองไมต่ํา
กวาระดับสะดือเกิน 2.5 ซม. ปลายขา
กางเกงยาวเพียงขอเขา ปดขอบรองเทา
กางเกงมีขนาดเหมาะสมกับรูปรางของ
นักเรียน
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นักเรียนหญิง : TSEP : Grade 1 – Grade 12
หัวขอเรื่อง

Grade 1 - Grade 9

1. ทรงผม

ปฎิบัติเชนเดียวกับหลักสูตรสามัญศึกษา

2. เสื้อ

เสื้อสีฟาลายทางเล็กๆ ตัดตัวตรง ไมรัดรูป ผา
อกตลอด สาบหนาติด กระดุมสีขาวแบน จั๊ม
ขอบสะโพกหลวม มีกระเปาทางอกซาย 1 ใบ
เสื้อมีขนาดเหมาะสมกับรูปราง ของนักเรียนสี
และเนื้ อ ผ า เดี ย วกั บ กระโปรงแขนสั้ น เพี ย ง
ขอศอก คอปกสีขาว ผูกโบวสีน้ําเงิน

3. เทคไท

4. เข็มโรงเรียน
5. กระโปรง

6. เข็มขัด
7. ถุงเทา
8. รองเทา
9. เครื่องแบบพลศึกษา
10. กระเปา / เป

Grade 10 - Grade 12

ผาริ้วโซลอน สีฟาออน แขนสั้นเพียง
ขอศอก คอปกสีขาว ผูกเนคไทสีกรมทา
เสื้อทรงตรง ไมรัดรูป ผาอกตลอด สาบ
หนาติดกระดุมสีขาวแบน จั๊มขอบสะโพก
หลวม มีกระเปาทางอกซาย 1 ใบ ปกเลข
ประจําตัวนักเรียนดวยไหมสีน้ําเงินเขม
เสื้ อ มี ข นาดเหมาะสมกั บ รู ป ร า งของ
นักเรียน

-

สีน้ําเงินกรมทา ทรงพีระมิด ผา 2 ชั้น
ซอนกัน โดยดานในยาวกวาดานนอก
ปลายเนคไทตัดเฉียงขึ้นไปทางดานซาย

-

ประดับเข็มบริเวณกลางเทคไท (กระดุม
เม็ดที่ 2)

สีฟาลายทางเล็กๆ สีและเนื้อผาเดียวกับ
เสื้อ ลักษณะเปนกางกางเกงกระโปรง มีทวิช
หนาและหลัง ความยาวเลยเขา ลงมาประมาณ
2 นิ้ว กระโปรงมีขนาดเหมาะสมกับรูปรางของ
นักเรียนดานหนา ทวิชกลางจับจีบหางจากทวิช
จีบละประมาณ 2.5 - 3 นิ้ว ทั้งดานซายและ
ขวาดานละ 2 จีบ ขอบเอวดานหนาปกติ
- ดานหลัง ทวิชกลาง ไมจับจีบขอบเอว
เปนยางยืด

ปฎิบัติเชนเดียวกับหลักสูตรสามัญศึกษา

ผารีเจนซี สีกรมทาลักษณะเปนกางเกง
กระโปรง มีทวิชหนาและหลัง มีจีบดาน
หนาและดานหลังขางละ 2 จีบ กระเปา
อยูดานขวา ซิปอยูดานซาย ความยาว
เลยเขาลงมาประมาณ 2 นิ้ว กระโปรงมี
ขนาดเหมาะสมกับรูปรางของนักเรียน

37 คูมือนักเรียน โรงเรียนทิวไผงาม
ชุดเครื่องแบบนักเรียนหลักสูตรสามัญศึกษาระดับมัธยมตน

พลศึกษาหลักสูตรสามัญศึกษาและ
หลักสูตร English Progarm

ชุดเครื่องแบบนักเรียนหลักสูตรสามัญศึกษาระดับมัธยมปลาย
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ชุดเครื่องแบบนักเรียนหลักสูตร English Progarm ระดับมัธยมตน

ชุดเครื่องแบบนักเรียนหลักสูตร English Progarm ระดับมัธยมปลาย

สแกน QR Code
เพื่อดูคูมือนักเรียนแบบออนไลน
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หมวด 4
แนวการปฏิบัติการลงโทษนักเรียน
โรงเรียนทิวไผงาม กําหนดการให และตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน ดังนี้
1. การใหคะแนน โรงเรียนจะใหคะแนนนักเรียนที่มีความประพฤติดี ชวยเหลือกิจกรรม และสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน
2. การตัดคะแนน โรงเรียนกําหนดใหนักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรม เต็ม 100 คะแนนในแตละชวงชั้น การตัดคะแนน
พฤติกรรม ใหอยูในดุลพินิจของฝายปกครอง โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้
1. เมื่อนักเรียนถูกวากลาวตักเตือน ใหทํากิจกรรมตามความเหมาะสม และใหทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อ
สวนรวม แลวยังไมแกไข ทําผิดซ้ําอีกจะถูกตัดคะแนนครั้งละไมเกิน 10 คะแนน
2. นักเรียนที่ถูกเชิญใหผูปกครองมาทําทัณฑบนจะถูกตัดคะแนน ครั้งละ 20 คะแนน
3. นักเรียนที่ทําทัณฑบนจะถูกฝายปกครองติดตามพฤติกรรมเพื่อแกไขใหดีขึ้น
4. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติครบ 60 คะแนน อาจถูกพิจารณาใหพักการเรียนและ 80 คะแนนขึน้ ไป
อาจถูกพิจารณาใหเปลี่ยนสถานศึกษา
5. นักเรียนที่ฝาฝนและไมปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งตาง ๆ ของโรงเรียนถือวามีความผิด จะถูก
พิจ ารณาโทษตามความผิด ซึ่ง ทางโรงเรียนกําหนดลักษณะความผิดไว 2 ลักษณะคือ ความผิดสถานเบา และความผิด
สถานหนัก
ความผิดสถานเบา
การลงโทษความผิดสถานเบา ไดแก การกลาวตักเตือน การตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละไมเกิน 10 คะแนน
หรือใหทํากิจกรรมตามเหมาะสมกับสุขภาพของนักเรียนความผิดสถานเบา ไดแกกรณีดังตอไปนี้
1. แตงกายผิดระเบียบ เสริมแตงใบหนา ผม เล็บ ที่ไมเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน ดวยอุปกรณเสริมสวยตางๆ
2. มาสายหรือเขาหองชากวาเวลาที่กําหนด
3. หลบหนีการเขาแถว เคารพธงชาติ สวดมนต
4. พูดคุยในขณะเขาแถว เดินแถว
5. นําอาหาร เครื่องดื่ม ขนม เขาไปในหองเรียนหรือหองประกอบการเรียน
6. ไมตั้งใจเรียน ฟง - รองเพลง กอความวุนวายในหอง เลนเกมส พูดโทรศัพท อานหนังสือที่ไมเกี่ยวกับรายวิชา
ที่เรียน
7. ทําผิดระเบียบขอบังคับของการใชอาคารสถานที่
8. ไมทําการบาน - งานตามที่ไดรับมอบหมาย หรือสงงานไมครบตามจํานวน หรือชากวาที่กําหนด
ความผิดสถานหนัก
ความผิดสถานหนัก ไดแก ความผิดที่นําความเสื่อมเสียมาสูโรงเรียน และสวนรวมอยางรายแรง หรือความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดที่กระทบตอระเบียบวินัยของสวนรวมความผิดสถานหนัก ไดแกกรณีดังตอไปนี้
1. ใชส ารเสพติด สิ่ง เสพติด เสพของมึนเมา หรือสารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพ หรือมีสารดัง กลาวไวใน
ครอบครอง
2. แสดงกิริยาวาจาลบหลู ดูหมิ่น กาวราว ครู และบุคคลอื่น
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3. มีวัตถุ หรือสิ่งพิมพลามกอนาจารไวในครอบครอง หรือนํามาจําหนาย เชาซื้อ แจกจาย หรือใหยืมในโรงเรียน
4. ลักทรัพย
5. พกพาอาวุธมาโรงเรียน
6. ทําใหโรงเรียนเสียชื่อเสียงรายแรง
7. กอเหตุทะเลาะวิวาท หรือทํารายรางกายทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน
8. กระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายของบานเมือง เชน ขมขู กรรโชกทรัพย ฯลฯ
9. หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน
10. มีพฤติกรรมกาวราว ลวงละเมิดทางเพศ ชูสาว หรือพฤติกรรมอื่นๆ ที่ไมเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน
ที่กระทําทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน
ขั้นตอนการลงโทษนักเรียนที่ฝาฝนหรือกระทําผิด
1. ครูทุกคนเมื่อพบเห็นนักเรียนประพฤติผิดระเบียบโรงเรียน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนใหวากลาวตักเตือน
และจดบันทึกชื่อ ชั้น เลขประจําตัว ลักษณะความผิดของนักเรียนผูนั้น พรอมกับลงชื่อและวันเดือนปท่ีพบไวเปนหลักฐาน
และแจงฝายปกครองเพื่อบันทึกพฤติกรรม และตัดคะแนนพฤติกรรม
2. นักเรียนคนใดถูกบันทึกความผิด 3 ครั้ง ฝายปกครองจะออกหนังสือแจงใหผูปกครองรับทราบเพื่อแกไข
พฤติกรรม
3. นักเรียนที่ผูปกครองไดลงชื่อรับทราบไวในหนังสือเตือนแลว ยัง ทําผิดระเบียบซ้ําอีก ฝายปกครองจะออก
หนังสือเชิญผูปกครองมาทําทัณฑบนนักเรียนคนนั้น
4. นักเรียนที่ถูกทําทัณฑบนยังทําผิดระเบียบซ้ํา โรงเรียนจะสั่งพักการเรียนนักเรียนคนนั้นตามความเหมาะสม
5. การลงโทษนักเรียนที่ฝาฝน หรือกระทําความผิดสถานหนัก ไมจําเปนตองดําเนินการตามขั้นตอนการลงโทษ
นักเรียนที่ฝาฝน หรือกระทําผิดสถานเบา แตจะพิจารณาโทษตามความเหมาะสมของความผิดนั้นๆ
6. ความผิดที่ไมไดกําหนดไวชัดแจงในระเบียบนี้ ใหฝายปกครองใชดุลพินิจตามความหนักเบาของการกระทํา
ความผิด
บทกําหนดโทษ
โรงเรียนทิวไผงาม ไดกําหนดบทลงโทษที่จะลงโทษกับนักเรียนที่กระทําความผิดไว ดังนี้
1. การวากลาวตักเตือน
หมายถึง การแจงใหทราบถึงความผิดดวยวาจาและอบรมสั่งสอนเพื่อใหนักเรียนแกไขและปรับปรุงพฤติกรรม
ใหดีขึ้น
2. การทํากิจกรรมตามความเหมาะสม
หมายถึง การใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมกับสุขภาพ วัย และเพศของนักเรียน เชน วิ่ง ลุก - นั่ง
ยึดพื้น เปนตน
3. การตัดคะแนนความประพฤติ
หมายถึง การตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนโดยบันทึกขอมูลไวเปนหลักฐาน
4. การทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หมายถึง การใหนักเรียนทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม เพื่อใหนักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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5. การทําทัณฑบน
หมายถึง การแจงเปนลายลักษณอักษรโดยเชิญบิดา มารดา หรือผูปกครองมาบันทึกรับทราบ
6. การพักการเรียน
หมายถึง การลงโทษนักเรียนที่กระทําความผิดโดยใหหยุดการเรียนในชั้นเรียนปกติเปนการชั่วคราว
7. การใหเปลี่ยนสถานศึกษา
หมายถึง การใหพนสภาพการเปนนักเรียน
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การประสานความรวมมือ
ในการพัฒนานักเรียนใหเปนเยาวชนคุณภาพ จําเปนที่ทุกฝายตองรวมมือกันอยางเขมแข็ง ทั้งโรงเรียน ผูปกครอง
และนักเรียน โดยทุกผายตองปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตน ดังนี้
บทบาทของผูปกครอง
1. ใหความรวมมือในการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน
2. รับผิดชอบคาใชจายในการศึกษาเลาเรียนของนักเรียน
3. รวมมือกับโรงเรียนในการดูแลความประพฤติและการศึกษาเลาเรียนของนักเรียน
4. ติดตอกับโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ เพื่อจะไดทราบความกาวหนาและปญหาเกี่ยวกับการศึกษาเลาเรียนและ
ความประพฤติของนักเรียน
5. รวมมือและใหการสนับสนุนกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียน
บทบาทของนักเรียน
บทบาทตอตนเอง
1. ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเลาเรียน
2. มีจิตสํานึก และปฏิบัติตามวิถีแหงประชาธิปไตย และมีคานิยมไทย
3. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง
4. มีความรักและความซื่อสัตยตอตนเอง และไมนําความเสื่อมเสียมาสูตน
5. มีทักษะในการดํารงชีวิต รูจักแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ
6. รักษาสุขภาพใหสมบูรณแข็งแรง
7. ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
บทบาทตอเพื่อน
1. เปนผูนําและผูตามที่ดี
2. มีความเอื้ออาทร ชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่ถูกที่ควร
3. มีกิริยาวาจาสุภาพ มีความเมตตากรุณาตอเพื่อน
4. แนะนําเพื่อนใหปฏิบัติตนในทางที่ถูก และไมชักจูงเพื่อนไปในทางที่ผิด
5. เคารพสิทธิและหนาที่ของตนเอง และของผูอื่น
6. มีน้ําใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ และรูจักอภัย
บทบาทตอบิดา มารดา และผูมีพระคุณ
1. มีกิริยาวาจาสุภาพ มีสัมมาคารวะ
2. เชื่อฟง และประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนทั้งตอหนาและลับหลัง
3. มีความกตัญูกตเวที
4. แสดงความมีน้ําใจและชวยเหลือเมื่อมีโอกาส
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บทบาทตอครู
1. มีกิริยาวาจาสุภาพ มีสัมมาคารวะ
2. เชื่อฟง และประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนทั้งตอหนาและลับหลัง
3. มีความกตัญูกตเวที
4. แสดงความมีน้ําใจและชวยเหลือเมื่อมีโอกาส
5. มีความเลื่อมใสศรัทธาในการสอน
บทบาทตอโรงเรียน
1. ประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียน
2. มีความรักและภาคภูมิใจในโรงเรียน
3. มีความรักสามัคคี ซื่อสัตยในหมูคณะอยางมีเหตุผล และสมศักดิ์ศรี
4. รักษาทรัพยสมบัติของโรงเรียน รูจักใชอยางคุมคา และเกิดประโยชน
5. มีจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
6. มีสวนรวมในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นอยางเต็มใจ
บทบาทตอชุมชน และสังคม
1. ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนและสังคม
2. มีสวนรวมในการดูแลสาธารณสมบัติ สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และปฏิบัติตามระเบียบของสังคม
3. รวมกิจกรรมและชวยเหลือสังคมตามโอกาสอันควร
4. มีความรัก ความภาคภูมิใจในชุมชนทองถิ่นบานเกิดของตนเอง
5. อนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชน และสังคม

คูมือนักเรียน โรงเรียนทิวไผงาม 44

ทิวไผงามนามมงคล
(พรอม) ทิวไผงาม นามถิ่นศึกษาวิชาการ
ดานวิชาดานกีฬากาวล้ํานําชัย
(ชาย) ทิวไผงามชาวเลือดเขียวขาวสามัคคี
(หญิง) ศิษยและครูตางพึงรูและปณิธาน
(พรอม) ศิษยตั้งมั่นในกตัญุตา
(ชาย) สอนใหเสียสละประพฤติดีมีวินัย
(พรอม) ทิวไผงามรักชาติศาสนองคราชันย
อยูแหงใดตางสรางสรรคทงั้ คุณความดี

อาโอฬารทุกดานเปนหนึ่งในไทย
พัฒนาไปไกลทันโลกทันกาล
เดนทวีลือเลื่องเกียรติกองยืนนาน
ดวยวิญญาณรักสถาบันอันเกรียงไกร
ครูใหวิชาทุมเทชีวิตจิตใจ
ครูภูมิใจเห็นศิษยยิ่งใหญเปนคนดี
ไมมีวันลืมคาทิวไผงามนี้
เพื่อศักดิ์ศรีทิวไผงามนามมงคล

