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งานฝ่ายวิชาการ

      หลักการของหลักสูตร  มีดังน้ี
        1. นักเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาคและเทา่เทียมกัน
        2. มุง่เนน้พัฒนาผูเ้รียนรอบดา้น ทัง้คุณธรรม จริยธรรม สติปัญญา 
        3. มุง่เนน้พัฒนาจัดสาระการเรียนรู้ในรายวิชาขัน้พ้ืนฐาน ให้สอดคลอ้งกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ
        4. มุง่เนน้สร้างสรรคป์ระโยชนต์อ่ ชุมชน สังคม และประเทศ สำานึกในความเป็นไทย
        5. มุง่เนน้พัฒนา สุขนิสัย มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์คิดคน้ คน้ควา้ และแสวงหาความรู้ 
ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน อยา่งมีระบบ
        6. มุง่เนน้พัฒนาผูเ้รียน ให้สามารถทำางานเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
        7. มุง่เนน้จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนท่ีหลากหลาย นักเรียนตอ้งปฏิบัติตามเกณฑขั์น้ต่ำาท่ี
กำาหนด จึงถือวา่สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

      สมรรถนะสำาคัญของผูเ้รียน  
      หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน มุง่ให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะสำาคัญ 5 ประการ ดังน้ี                                                                                                                                           
        1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและสง่สาร มีวัฒนธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปล่ียน
ขอ้มูลขา่วสาร และประสบการณอั์นจะเป็นประโยชนต์อ่การพัฒนาตนเอง  และสังคม รวมทัง้การ
เจรจาตอ่รอง เพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแยง้ตา่งๆ การเลือกรับหรือไมรั่บขอ้มูลขา่วสารดว้ย
หลักเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคำานึงถึง
ผลกระทบท่ีมีตอ่ตนเองและสังคม
        2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ
คิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ เพ่ือนำาไปสูก่ารสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม
      

หลักสูตรระดับชัน้ประถมศึกษา  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานพ.ศ. 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ติดตอ่คุณทองทศ บุตทะยา (รองผูอ้ำานวยการ) 
ห้อง A G01 ช้ัน G อาคารเซนตอั์นนา หมายเลขติดตอ่ 086-344-3525
ติดตอ่คุณวลัยวัลล ์พุม่พ่ึงพุทธ (ผูช่้วยผูอ้ำานวยการ แผนกประถมตน้) 
ห้อง M 305 ช้ัน 3 อาคารมารีอุปถัมภ์ หมายเลขติดตอ่ 089-125-5886 
ติดตอ่คุณจารุวรรณ สร้อยนาค (ผูช่้วยผูอ้ำานวยการ แผนกประถมปลาย) 
ห้อง A 206 ช้ัน 2 อาคารเซนตอั์นนา หมายเลขติดตอ่ 094-548-8016
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      3. ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคตา่งๆ 
ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ 
เขา้ใจความสัมพันธแ์ละการเปล่ียนแปลงของเหตุการณต์า่งๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ 
ประยุกตค์วามรู้มาใช้ในการป้องกันและแกไ้ขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยคำานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอ่ตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม
       4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำากระบวนการตา่งๆ 
ไปใช้ในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง การทำางาน
และการอยูร่่วมกันในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพันธอั์นดีระหวา่งบุคคล การจัดการ
ปัญหาและความขัดแยง้ตา่งๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไมพึ่งประสงคท่ี์สง่ผลกระทบตอ่
ตนเองและผูอ่ื้น
        5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี
ดา้นตา่งๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดา้น
การเรียนรู้ การส่ือสาร การทำางาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม 
และมีคุณธรรม

    คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 
     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุง่พัฒนาผูเ้รียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์เพ่ือให้สามารถอยูร่่วมกับผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มี 8 ขอ้ และโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 2 ขอ้ ดังน้ี 
        1. รักชาติ  ศาสน ์กษัตริย ์      
  2. ซ่ือสัตย ์สุจริต                   
 3. มีวินัย                                            
 4. ใฝ่เรียนรู้                         
  5. อยูอ่ยา่งพอเพียง             
  6. มุง่มัน่ในการทำางาน                               
 7. รักความเป็นไทย                
 8. มีจิตสาธารณะ
        9. มีสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ แข็งแรง สมบูรณ ์และอยูร่่วมกับผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข
           10. ภูมิใจในความเป็นนักเรียนโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา



การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551

การตัดสินผลการเรียนระดับประถมศึกษาให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

      การตัดสินผลการเรียน  
        การตัดสินผลการเรียนในระดับประถมศึกษา มีการตัดสินในหลายลักษณะคือ การผา่น
รายวิชา การเลื่อนชัน้ปีกำาหนดเป็นปีการศึกษา
 1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน ไมน่อ้ยกวา่
ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมดในรายวิชานัน้ๆ
 2) ผูเ้รียนตอ้งไดร้ับการประเมินทุกตัวชีว้ัดและผา่นตามเกณฑท์ีส่ถานศึกษากำาหนด
 3) ผูเ้รียนตอ้งไดร้ับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
 4) ผูเ้รียนตอ้งไดร้ับการประเมินและมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑท์ีส่ถานศึกษา
กำาหนด ในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์และกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียน  
 การพิจารณาเลื่อนชัน้ ถ้าผูเ้รียนมีขอ้บกพร่องเพียงบางตัวชีว้ัด ซึ่งสถานศึกษา
พิจารณาเห็นวา่สามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได ้ก็ให้อยูใ่นดุลพินิจของสถานศึกษา
ทีจ่ะผอ่นผันให้เลื่อนชัน้ได้

     การให้ระดับผลการเรียน
       การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุม่สาระการเรียนรู้ กำาหนดให้ระดับผลการเรียน 
8 ระดับ คือ
 4 หมายถึง  คะแนนร้อยละ 80-100 ผลการเรียนดีเยีย่ม
 3.5 หมายถึง  คะแนนร้อยละ 75-79 ผลการเรียนดีมาก
 3 หมายถึง   คะแนนร้อยละ 70-74 ผลการเรียนดี
 2.5 หมายถึง  คะแนนร้อยละ 65-69 ผลการเรียนคอ่นขา้งดี
 2 หมายถึง  คะแนนร้อยละ 60-64 ผลการเรียนปานกลาง
 1.5 หมายถึง  คะแนนร้อยละ 55-59 ผลการเรียนพอใช้
 1 หมายถึง  คะแนนร้อยละ 50-54 ผลการเรียนผา่นเกณฑข์ัน้ต่ำา
 0 หมายถึง   คะแนนต่ำากวา่ร้อยละ 50 ผลการเรียนต่ำากวา่เกณฑ์

   การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคนั์น้ ให้ระดับผลการ
ประเมินเป็นผา่นและไมผ่า่น กรณีท่ีผา่นให้ระดับผลการเรียนเป็นดีเย่ียม ดี และผา่น กำาหนดความ
หมายของผลการประเมินคุณภาพดีเย่ียม ดีและผา่น ไดดั้งน้ี
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      1) การประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
 ดีเย่ียม หมายถึง  สามารถจับใจความสำาคัญไดค้รบถ้วน เขียนวิพากษวิ์จารณเ์ขียน
             สร้างสรรค ์แสดงความคิดเห็นประกอบอยา่งมีเหตุผลไดถู้กตอ้งและ
             สมบูรณ ์ใช้ภาษาสุภาพและเรียบเรียงไดส้ละสลวย 
 ดี        หมายถึง  สามารถจับใจความสำาคัญได ้เขียนวิพากษวิ์จารณ ์และเขียน  
                                    สร้างสรรคไ์ดโ้ดยใช้ภาษาสุภาพ
 ผา่น     หมายถึง สามารถจับใจความสำาคัญและเขียนวิพากษวิ์จารณไ์ดบ้า้ง

      2) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ดีเย่ียม  หมายถึง ผูเ้รียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติ จนเป็นนิสัยและนำาไปใช้ใน
   ชีวิตประจำาวัน เพ่ือประโยชนสุ์ขของตนเอง และสังคม
 ดี         หมายถึง ผูเ้รียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑเ์พ่ือให้เป็นท่ียอมรับ
   ของสังคม
 ผา่น      หมายถึง ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีสถานศึกษากำาหนด
                                     การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน จะตอ้งพิจารณาทัง้เวลา
                                     การเขา้ร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเ้รียน
                                     ตามเกณฑท่ี์สถานศึกษากำาหนด และให้ผลการประเมินเป็นผา่น 
                                     และไมผ่า่น

      การเล่ือนชัน้
      กำาหนดเกณฑก์ารเล่ือนชัน้ ไดดั้งน้ี
 1) ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนใน
รายวิชานัน้ๆ
 2) รายวิชาพ้ืนฐาน ไดรั้บการตัดสินผลการเรียน “ผา่น” ทุกรายวิชา
 3) รายวิชาเพ่ิมเติม ไดรั้บการตัดสินผลการเรียน “ผา่น” ตามเกณฑท่ี์สถานศึกษา
กำาหนด
 4) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินและมีผลการประเมิน “ผา่น” ตามเกณฑท่ี์สถานศึกษา
กำาหนด ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน
 5) ระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานัน้ ควรไดไ้มต่่ำากวา่ 1.00
     การพิจารณาเล่ือนชัน้ ถ้าผูเ้รียนมีขอ้บกพร่องเพียงบางตัวช้ีวัด ซ่ึงสถานศึกษาพิจารณาเห็นวา่ 
สามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได ้ให้อยูใ่นดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผอ่นผันให้เล่ือนชัน้ได้
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     การเรียนซ้ำาชัน้ 
     ผูเ้รียนท่ี “ไมผ่า่น” รายวิชาจำานวนมาก และมีแนวโนม้วา่จะเป็นปัญหาตอ่การเรียนใน
ระดับชัน้ท่ีสูงข้ึน สถานศึกษาอาจตัง้คณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำาชัน้ได ้ทัง้น้ีให้คำานึงถึง
วุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผูเ้รียน เป็นสำาคัญ
     ผูเ้รียนท่ีไมมี่คุณสมบัติตามเกณฑก์ารเล่ือนชัน้ สถานศึกษาควรให้เรียนซ้ำาชัน้ ทัง้น้ี 
สถานศึกษาอาจใช้ดุลยพินิจให้เล่ือนชัน้ได ้หากพิจารณาวา่ผูเ้รียนมีคุณสมบัติขอ้ใดขอ้หน่ึง 
ดังตอ่ไปน้ี
 1) มีเวลาเรียนไมถึ่งร้อยละ 80 อันเน่ืองจากสาเหตุจำาเป็นหรือเหตุสุดวิสัย แตมี่
คุณสมบัติตามเกณฑก์ารเล่ือนชัน้ในขอ้อ่ืนๆ ครบถ้วน
 2) ผูเ้รียนมีผลการประเมิน “ผา่น” มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดไมถึ่งเกณฑต์าม
ท่ีสถานศึกษากำาหนดในแตล่ะรายวิชา แตเ่ห็นวา่สามารถสอนซ่อมเสริมไดใ้นปีการศึกษานัน้ 
และมีคุณสมบัติตามเกณฑก์ารเล่ือนชัน้ในขอ้อ่ืนๆ ครบถ้วน
 3) ผูเ้รียนมีผลการประเมินรายวิชาในกลุม่สาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอยูใ่นระดับผา่นกอ่นท่ีจะให้ผูเ้รียนซ้ำาชัน้ 
สถานศึกษาจะแจ้งให้ผูป้กครองและผูเ้รียนทราบเหตุผลของการเรียนซ้ำาชัน้

      การสอนซ่อมเสริม
      หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กำาหนดให้สถานศึกษาจัด
สอนซ่อมเสริม เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนเต็มตามศักยภาพ
      การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพ่ือแกไ้ขขอ้บกพร่อง กรณีท่ีผูเ้รียนมีความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะไมเ่ป็นไปตามเกณฑท่ี์สถานศึกษากำาหนด สถานศึกษา
จะจัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพ่ือพัฒนาให้ผูเ้รียน
สามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดท่ีกำาหนดไว ้เป็นการให้โอกาสแกผู่เ้รียนได้
เรียนรู้และพัฒนา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและตอบสนองความตอ้งการของ
แตล่ะบุคคล
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      งานฝ่ายวิชาการโรงเรียนไดจ้ัดประเภทงานออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้
 1. งานเกีย่วกับการบริหารหลักสูตรและการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน 
งานเกีย่วกับการศึกษาโครงสร้างหลักสูตร ความเกีย่วเนื่องระหวา่งวิชาตา่ง ๆ การจัดหา
อุปกรณต์า่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับหลักสูตร เพื่อสะดวกแกก่ารคน้ควา้ของครู เช่น หลักสูตรสถาน
ศึกษา เนื้อหาคำาสอน โครงการสอน คูม่ือครู แบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสือประกอบการสอน
และเอกสารทางวิชาการ  การพัฒนาหลักสูตร เอกสารประกอบการสอน ให้ทันสมัยอยูเ่สมอ 
และการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนให้มีความสอดคลอ้งตามลำาดับวิชา สามารถใช้เป็น
แผนการเรียนการสอนได ้
 2. งานการเรียนการสอน เป็นงานทีเ่กีย่วกับการดำาเนินงานกิจกรรมตา่งๆ เช่น การ
จัดทำาโครงการสอน ให้คุณครูทุกทา่นทำาโครงการสอนตลอดปีการศึกษา เพื่อเป็นการวางแผน
การสอน จัดทำาสื่อ ใบงาน ให้แกน่ักเรียนกอ่นเปิดภาคเรียน, จัดตารางสอน, งานบันทึกการ
สอน, งานลูกเสือ ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนไดย้ึดแนวทางของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ซึ่งไดก้ำาหนดคุณลักษณะของลูกเสือเนตรนารี ไวด้ังนี ้ 1) สังเกต จดจำา เชื่อฟัง 
และพึ่งตนเอง  2) ซื่อสัตย ์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผูอ้ื่น  3) บำาเพ็ญตนเพื่อ
สาธารณประโยชน ์  4) รู้จักทำาการฝีมือ  5) พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ทัง้นี ้
โดยไมเ่กีย่วขอ้งลัทธิการเมืองใดๆ, งานชมรม : โรงเรียนจัดให้มีชมรมตามความสนใจ
ของผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนเลือกเรียนชมรม จำานวน 1 ชมรม/ปีการศึกษา, จัดให้ผูเ้รียนไดเ้รียน
ชมรมวา่ยน้ำาทุกปีการศึกษา
 3. งานวัด – ประเมินผล เป็นงานออกแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
การจัดการประเมินผลการเรียนของนักเรียน และการออกเอกสารสำาคัญตา่งๆ เกีย่วกับผล
การเรียน ตลอดจนการออกใบรับรองตา่งๆ แกน่ักเรียน ตัวอยา่งเช่น การเขา้ศึกษาตอ่ใน
ระดับชัน้ตา่งๆ และการจบการศึกษา
 4. งานนิเทศภายใน เป็นการนิเทศการทำางานและการสอนให้แกค่รู และการควบคุม
ดูแล การทำางานของครู
 5. งานวิจัย พัฒนาและสง่เสริม โรงเรียนจัดให้มีการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา โดยการให้โอกาสและเสรีภาพทางวิชาการแกค่รู เช่น เสรีภาพทีจ่ะ
ทำาการคน้ควา้วิจัย เพื่อนำาไปสูค่ำาตอบทีต่อ้งการ  โดยโรงเรียนกำาหนดให้ครูทีท่ำาการสอนใน
รายวิชาตา่งๆ ตอ้งทำาการวิจัยอยา่งนอ้ย 1 งานวิจัยตอ่ 1 ปีการศึกษา  และนักเรียนจะตอ้ง
ศึกษาแบบโครงงานอยา่งนอ้ย 1 โครงงานตอ่ปีการศึกษา เพื่อให้นักเรียนไดศ้ึกษาคน้ควา้
หาความรู้และตอบคำาถามทีส่งสัยดว้ยตนเอง  ซึ่งเป็นการสร้างองคค์วามรู้ให้นักเรียนได ้
คิดเป็น - ทำาเป็น – แกปั้ญหาเป็น
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 6. งานผลิตเอกสาร เป็นงานเลือกแบบเรียน และการสง่เสริมการผลิตเอกสารตา่งๆ
แบบเรียน และเอกสาร ตำารา เป็นสิง่ทีช่่วยการสอนของครู  ครูสามารถมอบหมายให้นักเรียน
ศึกษาคน้ควา้จากแบบเรียนได ้และเป็นแนวทางทีค่รูจะกำาหนดเนื้อหาและวิธีสอนให้สอดคลอ้ง
กับบทเรียนในแบบเรียนนัน้ๆ ดว้ย และไมใ่ช่วา่ครูจะใช้แบบเรียนเลม่หนึ่งเลม่ใดเป็นแนวทาง
เทา่นัน้ แตค่รูจะใช้แบบเรียนหลายเลม่ประกอบกัน เพื่อให้เกิดความรู้กวา้งขวางและลึกซึ้ง 
อันจะเป็นประโยชนต์อ่การเรียนการสอน จะทำาให้นักเรียนเกิดความเจริญทุกดา้น จัดผลิต
และบริการสื่อ – สิง่พิมพต์า่งๆ จัดหาเครื่องอุปกรณก์ารสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ในรายวิชาตา่งๆ การจัดศูนยส์ื่อและศูนยเ์ทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้สามารถบริการสื่อ
การเรียนการสอนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง จัดหาเจ้าหนา้ทีเ่พื่อให้บริการงานผลิตเอกสารแกค่รู 
กระตุน้ให้ครูใช้บริการ เพื่อประโยชนใ์นการศึกษาของนักเรียน โดยกำาหนดให้ครูใช้บริการ 
ตามเกณฑท์ีก่ำาหนด
 7. งานห้องสมุด จัดห้องสมุดให้เป็นสถานทีท่ีค่น้ควา้หาความรู้ของนักเรียน โดย
มีการจัดหาหนังสือใหม่ๆ  หลากหลายประเภท ทีใ่ช้สำาหรับอ้างอิงประกอบการศึกษา หรือ
หนังสืออ่านนอกเวลาตา่ง ๆ เช่น เรื่องสัน้ การ์ตูนสำาหรับเด็ก ทีเ่ป็นสารประโยชนแ์กน่ักเรียน
ทุกระดับชัน้ อีกทัง้พร้อมกับการบริการอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ นอกจากนีไ้ดจ้ัดให้มีมุมอ่าน
หนังสือในทุกห้องเรียน   
 8. งานกิจกรรมนักเรียน (งานกิจกรรม/โครงการ) งานกิจกรรมและโครงการ
ประจำาปีตา่งๆ ของโรงเรียน ไดแ้ก ่กิจกรรมวันแม,่ กิจกรรมวันพอ่, กิจกรรม Sport Days, 
กิจกรรมเปรมประชาไนท,์ กิจกรรมวันสำาคัญทางศาสนา, โครงการการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
(ทัศนศึกษา) เป็นตน้

     งานคณะกรรมการนักเรียน เป็นงานสง่เสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สง่เสริมความเป็น
ผูน้ำา ความเสียสละ ความรับผิดชอบตอ่หนา้ที ่สร้างให้นักเรียนมีเอกลักษณต์ามคุณลักษณะ
อันพึงประสงคข์องโรงเรียน จัดให้มีการเลือกตัง้กรรมการนักเรียน เพื่อสนับสนุนดำาเนิน
โครงการของฝ่ายปกครอง 

     งานอภิบาลนักเรียน งานอภิบาลนักเรียนเป็นงานทีค่อยดูแลนักเรียนเกีย่วกับการจัด
การศึกษา ดา้นจริยศึกษา อบรมจริยธรรม–คุณธรรมและการสอนคำาสอนให้แกน่ักเรียนมีการ
จัดกิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนาทัง้พุทธและคริสต ์รวมทัง้เป็นตัวแทน ของโรงเรียนเพื่อ
ประสานงานกับองคก์รทางศาสนา
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