


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        สาสนจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  พ่ีนองชาวพระครูพิทยาคมท่ีรักทุกทาน อีกครั้งหนึ่งท่ีไดมอบสาสนแสดงความปรารถนาดีและยินดี 

กับนักเรียนท่ีไดเขามาอยูรวมกันในรั้วพระครูพิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนทุกคน มี

ความจริงใจและปรารถนาดีในการชวยขับเคลื่อนการเรียนการสอนของโรงเรียนใหโรงเรียนของเราเปน

โรงเรียนดีมีคุณภาพอันจะทําใหนักเรียนของเราเปนคนเกง มีพลานามัยแข็งแรงมีความสุขทางอารมณ สูยุค

การศึกษา 4.0 แตอยากจะฝากไววา คุณธรรมเปนสิ่งจําเปน เพราะเราจะอยูในสังคมไดอยางดีนั้นจะตองมี

คุณธรรม ทําตัวเปนประโยชนตอสังคมนั้นเปนสิ่งจําเปนตองมีในสังคมปจจุบันนี้ ขอเปนกําลังใจกับทุกคนท่ี

จะทําใหพระครูพิทยาคมเจริญกาวหนา ดังคําขวัญของโรงเรียนท่ีวา ประพฤติดี เรียนเยี่ยม เปยมทักษะ 

สรีระแข็งแรง. ขอบคุณครับ 

 

 

 

 

          นายสุวัฒน   เทพอักษรณรงค 

                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

  



 

สาสนจากผูอํานวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม 

 

 

 
 
 

 

การจัดการศึกษา เปนกระบวนการท่ีจะพัฒนาคนใหเปนคนท่ีสมบูรณ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 

มุงม่ันพัฒนา การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหนักเรียนเปนคนดี มีวินัย เขาใจ และภาคภูมิใจในความเปนลูก

พระครู มีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และเปนพลเมืองท่ีดีของชาติสืบไป 

ในปการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนไดจัดหลักสูตร เพ่ือสนองความตองการของผูเรียนและชุมชนไว 

แผนการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ มีดังนี้ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ จํานวน ๔ หอง รับ ๑๖๐ คน 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ จํานวน ๔ หอง รับ ๑๖๐ คน แบงสายการเรียน ดังนี้ 

๑. สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

๒. สายศิลป-ภาษา-พลศึกษา 

 ผมในนามคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบคุณทาน

ผูปกครองท่ีไดมอบความไววางใจและนํานักเรียนมาเขาเรียนโรงเรียนพระครูพิทยาคม ผมและคุณครู ผูมี

สวนเก่ียวของจะรวมกันจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาใหนักเรียนทุกคนกาวไปถึงเปาหมายท่ีต้ังไว เพ่ือดําเนินชีวิต 

ท่ีดีตอไป 
 

 

 

 

 

 นายวีระศักดิ์  พินิจ 

ผูอํานวยการโรงเรียนเรียนพระครูพิทยาคม 

 



 

 

คํานํา 

 

   คูมือนักเรียน เลมนี้ ไดจัดทําข้ึนเพ่ือประสานความเขาใจระหวางโรงเรียน  ชุมชน และ

ผูปกครอง เพ่ือเปนสื่อกลางในการรวมมือกันพัฒนาเด็ก เพราะการพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพตองไดรับการ

สนับสนุนจากชุมชนและผูปกครองเปนสําคัญ โดยทางโรงเรียนไดกําหนดแนวทางเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติ 

ในการเขาอยูรวมกันอยางสันติสุข ท้ังนี้เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติของนักเรียน และผูปกครอง ไดอยาง

ถูกตอง 

 

               ทางโรงเรียนหวังเปนอยางยิ่งวา  ทานผูปกครองจะใหความรวมมือเปนอยางดี เพ่ือรวมกัน

พัฒนานักเรียน และโรงเรียนของเราใหกาวหนาในทุกๆดาน 

 
 

ดังปรัชญาโรงเรียนท่ีวา 
    

  คติพจน  : ประพฤติดี  เรียนเยี่ยม  เปยมทักษะ  สรีระแข็งแรง 

คติธรรม : สุวิชชาโน พหุสุตโต   ผูรูดี ยอมเปนผูมีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

          นายวรีะศักดิ์   พินิจ 

         ผูอํานวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

เรื่อง              

สาสนจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

สาสนจากผูอํานวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ประวัติโรงเรียน 

ปรัชญาและเปาหมายโรงเรียน 

วิสัยทัศน (Vision) 

พันธกิจ (Mission) 

เปาประสงค (Goal) 

กลยุทธ (SWOT) 

ทําเนียบผูบริหารโรงเรียน 

แผนท่ีตั้งสถานศึกษา 

สภาพปจจุบนัของโรงเรียน 

เกียรติประวัติดีเดนของโรงเรียน 

แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียน 

ฝายบริหารวิชาการ 

- วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียนพระครูพิทยาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- หลักการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียน 

- วิธีการประเมินผลการเรียน 

- การตัดสินผลการเรียน 

- เอกสารหลักฐานการศึกษา 

- การเทียบโอนผลการเรียน 

- บทเฉพาะกาล 

ฝายบริหารงานบุคคล 

- ทําเนียบบุคลากร ผูบริหาร 

- ทําเนียบบุคลากร หัวหนาฝาย 

- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

- กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

หนา 
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๒๐ 
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๒๒ 

๒๖ 

๓๐ 

๓๒ 

๓๕ 

๓๖ 

๓๗ 

๓๘ 

๓๙ 

๔๐ 

๔๑ 

๔๒ 

๔๓ 



 

- กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

- กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

- กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

- พนักงานราชการ 

- ลูกจางชั่วคราว (ครูอัตราจาง) 

- ลูกจางชั่งคราว (นักการภารโรง) 

ฝายบริหารท่ัวไป 

- คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 

- จรรยา มารยาท 

- กฎระเบยีบหลักของโรงเรยีน 

- การมาโรงเรียนและการออกนอกบริเวณโรงเรียน 

- ระเบียบวาดวยการแตงกายและแนวปฏิบัติอ่ืนๆของนักเรียน 

๑.  การลงโทษนักเรียน 

๒.  การตัดคะแนนพฤติกรรม 

-    เกณฑการตัดคะแนนความประพฤติและมาตรการการลงโทษ 

-    คําสัญญาของนักเรียน 

-    ประวัติและแผนท่ีสังเขปของบาน 

-    ระเบียบการใชหองพยาบาล 

-    ระเบียบการใชหองโสตทัศนศึกษา 

ฝายบริหารงบประมาณ 

- แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- คาใชจายอ่ืน ๆ  ท่ีผูปกครองตองรับผิดชอบ 
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สีเทา หมายถึง ผูมีปญญา เฉลียวฉลาด สุขุม 

สีขาว หมายถึง ความสวาง ความกระจาง ความเฉลียวฉลาด 
 

– 

 

 
 

 

 

"โรงเรียนนาอยู ลูกพระครูมีสมัมาคารวะ" 
 

  

"วัฒนธรรมดี กีฬาเดน เนนคุณธรรม นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 
  

 
 

 

 

  
   

  

 

 ตนตะแบก    พ.พ. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    โรงเรยีนพระครูพทิยาคม  หมายถึง 

    พระ  : คือผูพรอมไวซ่ึงคณุธรรม 

    คร ู  : คือผูช้ีนําความรูให 

    พิทยา : คือวิชาอันเปรื่องปราด 

     คม  : ประดุจกริชกลาบาดลึกแหลมคม 

 

อัตลักษณโรงเรียนพระครูพิทยาคม 
 

เอกลักษณโรงเรียนพระครูพิทยาคม 

  สีประจําโรงเรียน  

สัญลักษณ 
 

ตนไมสัญลักษณ อักษรยอ 

ตนตะแบก พ.พ. 

๑ 



 

 :  
 

 โรงเรียนพระครูพิทยาคม  จัดต้ังเม่ือวันท่ี  ๑๐ เมษายน พ.ศ.  ๒๕๓๑ โดยความเห็นชอบของ

สภาตําบลพระครู  สภาตําบลพระครูไดอนุมัติใหใชพ้ืนท่ีกระทรวงมหาดไทย  โดยใชท่ีสาธารณะซ่ึงเปน 

ปาชาเกาและทําเลเลี้ยงสัตว  ตั้งอยูระหวางหมูท่ี ๑ และหมูท่ี ๖ ตําบลพระครู ใชชื่อวา “ โรงเรียนบุรีรัมย

พิทยาคมหนวยการศึกษาพระครูใหญ”  ประชาชนชาวตําบลพระครูไดรวมกันสรางอาคารเรียนชั่วคราว  

ขนาดกวาง  ๖ เมตร  ยาว  ๓๖ เมตร  จํานวน  ๑ หลัง  และโรงเรียนไดเปดรับสมัครนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี ๖เขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ โดยจัดการศึกษาแบบสหการศึกษา  ในชวงป

การศึกษาแรกรับนักเรยีน  ม. ๑ จํานวน  ๒ หอง  มีนักเรียนท้ังหมด  ๕๖ คน  โดยมีบุคลากรจากโรงเรียน

บุรีรัมยพิทยาคมทําการสอน 

 ตอมาในวันท่ี  ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๒ กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติใหแยกเปนเอกเทศชื่อวา  

“โรงเรียนพระครพิูทยาคม”  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีบริการประชาชนรวม  ๒ ตําบล  คือ 

 ๑.  ตําบลพระครู    จํานวน ๑๓ หมูบาน  ๖ โรงเรียน 

 ๒.  ตําบลถลุงเหล็ก  จํานวน   ๑๖ หมูบาน  ๕ โรงเรียน 

 ตอมากระทรวงศึกษาธิการไดมีคําสั่งท่ี  ๒๐๘๐/๒๕๓๒สั่ง ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๒ ให 

นายพิรุฬห  สวัสดิ์รัมย  ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนภัทรบพิตร  ซ่ึงรักษาการในตําแหนงครูใหญ

โรงเรียนลําดวนพิทยาคมมารักษาการในตําแหนงครูใหญโรงเรียนพระครูพิทยาคมซ่ึงเปนผูบริหารคนแรกได

เดินทางมารับตําแหนงในวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๒ และปงบประมาณ ๒๕๓๒ โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือดําเนินการสรางอาคารเรียนชั่วคราวแบบ ชค 

๑๐๔ / ๒๗ เปนอาคารเรียนหลังแรกท่ีไดรับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ   

 ตอมาในวันท่ี  ๑ ธันวาคม  ๒๕๔๐ นางสาวสุพัตรา  เชื่อมชัยตระกูล  ผูอํานวยการโรงเรียน 

ตูมใหญวิทยา  ไดเดินทางมารับตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม  

 วั น ท่ี  ๒๑  ธั นวาคม  พ.ศ .๒๕๔๕  นาย กิตติ ศั กดิ์   วิ ทย เดช  ผู อํ านวยการ โ ร ง เ รี ยน 

จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมยไดเดินทางมารักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม 

และเม่ือวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ไดดํารงตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม   

 วันท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ นายดํารงรักษ  สิงหสุรศักดิ์ ผูอํานวยการโรงเรียนสองหอง

พิทยาคม ไดเดินทางมารับตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม จนถึง วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๔ นายสุเทพ   จําเนียรกูล ผูอํานวยการโรงเรียนตูมใหญวิทยา  

ไดเดินทางมารับตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม จนถึง  วันท่ี  ๖ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 วันท่ี ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ นายวีระศักดิ์   พินิจ ผูอํานวยการโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม   

ไดเดินทางมารับตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม  จนถึงปจจุบัน 

 

ประวัติของโรงเรียนพระครูพิทยาคม 

๒ 



 

ท่ีตั้งสถานศึกษา    

 

 ปจจุบันโรงเรียนพระครูพิทยาคม  ตั้งอยูเลขท่ี ๕๒ หมู ๑๐ ตําบลพระครู  อําเภอเมือง  จังหวัด

บุรีรัมย  ติดถนนสายบุรีรัมย  -  พุทไธสง  ระยะทางจากตัวจังหวัดบุรีรัมย ประมาณ  ๑๓ กิโลเมตร  มีเนื้อ

ท่ีท้ังหมด  ๘๙ ไร  ๓ งาน  ๕๔ ตารางวา   

 
 

ประเภท 

 โรงเรียนรัฐบาล  ประเภทสามัญ    รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
 

 

 

เปดดําเนินการตั้งแต 

 วันท่ี  ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 
 

ระดับการศึกษา 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓ 



 

 

วิสัยทัศน (Vision)  
 “ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดี  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามุงพัฒนาสูคุณภาพระดับ

สากล  บนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ (Mission) 

๑.  จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

๒.  พัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

๓.  สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค โดยเนนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.  จัดสภาพแวดลอม แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

๕.  บริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล 

๖.  พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะตามสายงาน 

๗.  ประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๘.  สงเสริม สนับสนุน การอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 

เปาประสงค (Goal) 

๑.  นักเรียนทุกคนจบการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

๒.  นักเรียนมีศักยภาพในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพในอัตราสวนรอยละ ๖๐:๔๐ 

๓.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค และคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

๔.  นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาตางประเทศท่ีเปนสากล อยางนอย ๑ ภาษา 

๕  บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๖.  โรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารงานเชิงคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

๗.  โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูของชุมชน และอนุรักษภูมิปญญาของทองถ่ิน 

๘.  ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

๙.  โรงเรียนใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดําเนินการศึกษา 

 

กลยุทธ  (SWOT) 

๑. ยกระดับสถานศึกษาใหมีระบบการบริหารการจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

๒. ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓. ดําเนินการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูโดยยึดคุณธรรมนําความรู ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. กระตุนใหผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๕. พัฒนาสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ปรัชญาและเปาหมายของโรงเรยีน 
 

๔ 



 

 

 

 

ท่ี 

 

ช่ือ – สกุล 

 

ตําแหนง 

ระยะเวลาท่ี 

ดํารงตําแหนง 

๑. นายพิรุฬห  สวัสดิ์รัมย 

 

- รักษาการในตําแหนงครูใหญ 

 

   - อาจารยใหญ 

 

   - ผูอํานวยการโรงเรียน 

 

๒๕ ก.ค. ๒๕๓๒ – 

๑๔ ต.ค.  ๒๕๓๔ 

๑๕ ต.ค  ๒๕๓๔ - 

๒๖ ก.ค.  ๒๕๓๖ 

๒๖ ก.ค.  ๒๕๓๖ - 

๓๐ พ.ย. ๒๕๔๐ 

 

๒. นางสาวสุพัตรา  เชื่อมชัยตระกูล ผูอํานวยการโรงเรียน 

 

๑ ธ.ค. ๒๕๔๐ – 

๒๓ ธ.ค. ๒๕๔๕ 

 

๓. นายกิตติศักดิ์    วิทยเดช ผูอํานวยการโรงเรียน 

 

๒๔ ธ.ค. ๒๕๔๕ - 

๘ พ.ย. ๒๕๕๐ 

 

๔. นายดํารงรักษ  สิงหสุรศักดิ์ ผูอํานวยการโรงเรียน 

 

๙ พ.ย. ๒๕๕๐ – 

๑๙ ก.พ.๒๕๕๔ 

 

๕. นายสุเทพ   จําเนียรกูล ผูอํานวยการโรงเรียน 

 

๒๐ ก.พ ๒๕๕๔– 

๖ ต.ค. ๒๕๕๘ 

 

๖ นายวีระศักดิ์  พินิจ ผูอํานวยการโรงเรียน 

๗ ต.ค. ๒๕๕๘  – 

ปจจุบัน 

 

 

 

ทําเนียบผูบริหารโรงเรียน 
 

๕ 



 

 

 

 
  

 

 

 

แผนท่ีต้ังสถานศึกษา 
 

โดม 

โดม 

๖ 



 

 

 

อาคารสถานที่ 

 พ้ืนท่ีบริเวณโรงเรียน    จํานวน  ๘๙  ไร  ๓  งาน  ๕๔  ตารางวา     

สนามอเนกประสงค    จํานวน  ๒  สนาม 

 อาคารเรียนถาวร ๓๑๘ ล   จํานวน  ๒  หลัง   

 อาคารฝกงานแบบ ๓๐๖ ล   จํานวน  ๑  หลัง 

 อาคารเรียนถาวร ๑๐๘ ล   จํานวน  ๒  หลัง   

หอพักนักเรียนแบบ ๓๕ คน    จํานวน  ๑  หลัง 

 อาคารเรียนชั่วคราว ช.ค. ๑๐๔/๒๗  จํานวน  ๑  หลัง   

 โรงจอดรถยนต     จํานวน  ๑ หลัง 

 หอประชุมโรงอาหาร ๑๐๑ ล/๒๗ (พิเศษ)  จํานวน  ๑  หลัง   

 โรงจอดรถจักรยานยนต    จํานวน  ๑ หลัง 

 โรงฝกงาน  แบบ ๑๐๒/๒๗   จํานวน  ๑  หลัง   

 สนามบาสเกตบอล      จํานวน  ๒  สนาม 

 บานพักครู แบบ ๑๐๒/๒๗   จํานวน  ๔  หลัง   

 หอประปา      จํานวน  ๑  ชุด 

 บานพักภารโรง     จํานวน  ๑  หลัง   

 ถังเก็บน้ํา คสล.       จํานวน  ๒  ชุด 

 หองน้ําหองสวม     จํานวน  ๖  หลัง 

  โดม         จํานวน  ๑  หลัง 

 
จํานวนหองเรียนที่เปดสอนรวมทั้งหมด    ๒๓ หอง 

 ม.ตน   รวม  ๑๓ หอง   

 ม.ปลาย  รวม ๑๐ หอง   

 

 

จํานวนนักเรียน  ประมาณ  ๗๑๖ คน 

 

 

 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  ๔๔ คน 

สภาพปจจุบันของโรงเรียน 

 

๗ 



 

  แยกตามเพศ   ชาย  ๑๖ คน     

        หญิง  ๒๘ คน 

  แยกตามวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ๒๑ คน  

        ปริญญาโท ๒๓ คน 

 

 

 จํานวนครู     ๔๔ คน 

  ฝายบริหาร    ๓ คน 

  ครูชํานาญการพิเศษ   ๓๑ คน      

   ครูชํานาญการ   ๗ คน 

  คร ู      ๒ คน 

  ครูผูชวย     ๑ คน  

 

 

 จํานวนพนักงานราชการ ๒ คน 

  -  วิทยาศาสตร 

  -  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

 

 

 จํานวนครูอัตราจาง  ๓ คน 

  -  การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ๑ คน 

  -  ภาษาไทย      ๑ คน 

   -  ภาษาตางประเทศ   ๑ คน 

  

 จํานวนเจาหนาที่ธุรการ  ๑ คน 

 

 

 

 

 

 
 

๘ 



 

 

 

 

 

 

 

 ๑. โรงเรียนรางวัลพระราชทานมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปการศึกษา๒๕๓๘ 

 ๒.โรงเรียนรางวัลพระราชทานมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ปการศึกษา  ๒๕๔๔ 

 ๓. รางวัลชมเชย  โรงเรียนรางวัลพระราชทานมัธยมศึกษาขนาดกลางปการศึกษา๒๕๔๘ 

 ๔.  รางวัลรองชนะเลิศ(ปาบก)แปลง  ป  พ.ศ.๒๕๔๑ พ้ืนท่ีขนาด  ๑-๑๐ ไร  ตามโครงการปลูก 

ปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยครบ  ๕๐ป 

 ๕.  รางวัลชนะเลิศกองเชียร  มหกรรมทองถ่ินไทคัพ  ครั้งท่ี  ๖ ป  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ๖.  โรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝน (โรงเรียนดปีระจําอําเภอ) รุนท่ี ๓ ปการศึกษา  ๒๕๕๕ 

 ๗.  โรงเรียนตนแบบสถานศึกษาพอเพียง  ปการศึกษา  ๒๕๕๕ 

 ๘.  โรงเรียนผานการประเมินสมศ.รอบ ๓  ปการศึกษา  ๒๕๕๗ 

 ๙. รางวัลโครงการพัฒนาสถานศึกษาในการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษา  ๓๔ จังหวัด               

ปการศึกษา  ๒๕๕๗ 

 ๑๐.  รางวัลชนะเลิศการแขงขันฟุตซอลชาย  รุนอายุไมเกิน  ๑๖  ป  ถวยพระราชทานพระบรม

โอรสาธิราช ฯ  ณ  จังหวัดนครราชสีมา ปการศึกษา  ๒๕๕๘ 

 ๑๐.  รางวัลเปนสถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลการปฎิบัติท่ีเปนเลิศระดับประเทศ (B.P)  

ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ๑๑.  โรงเรียนพระครูพิทยาคมเปนเครือขายทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

สนับสนุนใหนักเรียน เขาศึกษาตอมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยมากท่ีสุด ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  

( ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ )  

  ๑๒.  โลประกาศเกียรติคุณโรงเรียนพระครูพิทยาคมเปนเครือขายทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย สนับสนุนใหนกัเรียน เขาศึกษาและไดสรางชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๙ ( ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ) 

  ๑๓.  ไดรับเกียรติบัตรจากสํานักงานศึกษาธิการ ๑๔ โรงเรียนพระครูพิทยาคมไดสงนักเรียนท่ีมี

ความสนใจและตั้งใจตองการเขาศึกษาตอในดานสายอาชีพ อยางจริงจัง นํามาเขารวมงานแสดงนิทรรศการ

ภายใตโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ( Dutal System ) พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานความเปนเลิศ 

ทางดานวิชาชีพสูประเทศไทย ๔.๐ “ นครชัย บุรินทร ” ประจําปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ วันท่ี ๑๓ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

  ๑๔.  ไดรับเกียรติบัตรจากสํานักงานคลัง จ.บุรีรัมย กรมกลางบัญชีกลาง โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ไดใหการสนับสนุนอุปกรณจัดทํากิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑๕.  ไดรับเกียรติบัตร จาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒  

โรงเรียนพระครูพิทยาคม ไดเขารวมการคัดเลือก วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) โรงเรียนขนาดกลาง 

  

เกียรติประวัตดิีเดนของโรงเรียน 

รางวัลที่ภาคภูมิใจ 

 

๙ 



 

๑๖.  ไดรับเกียรติบัตร จาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒  

โรงเรียนพระครูพิทยาคม เปนเลิศเกียรติบัตร ท่ีเปนสนามแขงขัน งานมหกรรมความสามารถ  

ทางศิลปะหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระหวางวันท่ี ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

สรุปผลกิจกรรมแขงขัน 

   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี๖๗ ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๐ สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดขอนแกน 

   ๑. สุขศึกษาและพลศึกษา การแขงขันแอโรบิค   ม.๑-ม.๖ รางวัลเหรียญทอง 

   ๒. ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขัน “ศิลปสรางสรรค”  ม.๔-ม.๖ รางวัลเหรียญทอง 

   ๓. ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขันวาดภาพระบายสี  ม.๑-ม.๓ รางวัลเหรียญเงิน 

   ๔. ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขันวาดภาพระบายสี  ม.๔-ม.๖ รางวัลเหรียญทองแดง 

   ๕. ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขันสรางสรรคภาพ  ม.๑-ม.๓ รางวัลเหรียญทองแดง 

   ๖. ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันรองเพลงพระราชนิพนธ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญเงิน 

   ๗. ศิลปะ-นาฏศิลป การแขงขันรําวงมาตรฐาน  ม.๑-ม.๓ รางวัลเหรียญทอง 

   ๘. หุนยนต การแขงขันหุนยนตระดับสูง   ม.๔-ม.๖ รางวัลเหรียญทอง 

   ๙. หุนยนต การแขงขันหุนยนตระดับกลาง   ม.๑-ม.๓ รางวัลเหรียญทองแดง 

   ๑๐. หุนยนต การแขงขันหุนยนตระดับกลาง  ม.๔-ม.๖ รางวัลเหรียญทองแดง 

   ๑๑. การงานอาชีพ การแขงขันการแกะสลักผักผลไม ม.๑-ม.๓ รางวัลเหรียญทอง 

 งานมหกรรม ความสามารถ ทางศิลปะหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๑๐-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และไดเปนรวม การ

แขงขัด ในงานแขงขันศิลปะหัตกรรม ครั้งท่ี ๖๒ ระดับภาค จังหวัดบุรีรัมย ในวันท่ี ๖-๘ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

๑. การแขงขัน “ศิลปะสรางสรรค” ม.๔-ม.๖ 

๒. การแขงขัน “วาดภาพระบายสี” ม.๑-ม.๓ 

๓. การแขงขัน “เขียนภาพจิตรกรรมไทย” ม.๑-ม.๓ 

๔. การแขงขัน “วาดภาพลายเสน” ม.๑-ม.๓ 

๕. การแขงขัน “สรางสรรคภาพดวยการปะติด” ม.๑-ม.๓ 

๖. การแขงขัน “หุนยนตระดับสูง” ม.๑-ม.๓ 

๗. การแขงขัน “หุนยนตระดับสูง” ม.๔-ม.๖ 

๘. การแขงขัน “หุนยนตผสม” ม.๔-ม.๖ 

 

 

 

 



 

 
 

นายวีระศักดิ์   พินิจ กศ.ม.การประถมศึกษา ผูอํานวยการโรงเรียน 

นายธนโชติ สีทอง  ศษ.บ.  บริหารการศึกษา รองผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป  

นายสมเกียรติ   สามิบัติ ค.บ.  อุตสาหกรรม รองผูอํานวยการฝายบริหารวิชาการ 

นางศิวารมณ เรืองไกล กศ.บ.สังคมศึกษา ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารงบประมาณ 

 

 
 

 นายทวีชัย   เลไธสง   กศ.ม. หลักสูตรและการสอน หัวหนากลุมสาระ ฯ 

 นางฐิตาภา  อรุณศิริภูมิ   ค.ม. หลักสูตรและการสอน 

 นางอนงศรี   รักษาสุวรรณ  ค.บ. สังคมศึกษา 

 นางศิวารมณ  เรืองไกล   กศ.บ. สังคมศึกษา 

 นางพรทิพย  พุทไธวัฒน   ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป 

 นางวันนา   เลไธสง   กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว 

 นายธวัชชัย  รักพรา   กศ.ม.    การบรหิารการศึกษา 

 

 

 นางกัญญนันทน  สัมมาทรัพย  ศศ.บ. ภาษาไทย  หัวหนากลุมสาระ ฯ 

 นายสัญญา เสนาพันธ   กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 

 นางสาวนงลักษณ  ปะจันทะศรี  ค.บ. ภาษาไทย , ศศ.ม.การบริหารการศึกษา 

  นางสาวจุฑารัตน  นิจจิ้งหรีด   ค.บ. ภาษาไทย 
 

 

  

 นางอังคณา  ชุตินิรันดร    บธ.บ. การบัญชี  หัวหนากลุมสาระ ฯ 

 นางสาวพจนี  อพรรัมย   กศ.ม. คณิตศาสตร 

 นางกิตติมา  สุขสังข   ค.บ. คณิตศาสตร 

 นางลลิตา  คําผิว     กศ.ม. เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

 นางสาวปภาวรินทร  อินทรพิทักษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

 นางสุภาพร  ศรีคํา   กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 

 นางสาวอัจฉรา  คําสิงห   ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

 
 

ฝายบริหาร 

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 

 

๑๑ 



 

  

 

 นางวณิชชา มีแกว   ค.บ.  เคมี , ศศ.ม.การบริหารการศึกษา  

           หัวหนากลุมสาระฯ 

 นางวาริศา  พิสิฐพรปติกุล  ค.บ. ชีววิทยา  , วท.ม.ชีววิทยาสําหรับครู 

 นายสุพจน มีแกว   ค.บ.  ชีววิทยา  , ศศ.ม.การบริหารการศึกษา  

 นายพิทักษ  คมศรี   ค.บ.  ชีววิทยา  , กศ.ม.การบริหารการศึกษา  

 นางภิญญดา จงออนกลาง  ค.บ.  ชีววิทยา  , กศ.ม.วิทยาศาสตรศึกษา  

 นายอาทิตย ปะสีละเตสัง  ค.บ. ฟสิกส , ศศ.ม.การบริหารศึกษา 

 นางนวรัตน  ปกการะเน   ค.บ. ฟสิกส , กศ.ม.หลักสูตรและการสอน 

 นายอิทธิพล  ดาบรัมย   วท.บ. ฟสิกส , กศ.ม.การบริหารการศึกษา 

 นายอนุพงษ  รังสีสันติวานนท  วท.บ. เคมี, ศษ.ม.บริหารการศึกษา 
 
 

 

 
  

 นายชัยณรงค คีรี    ศศ.ม. พลศึกษา 

  
 

 

 นางสมาภรณ ดวงฤทธิ์   ศป.บ. ดนตรีไทย  หัวหนากลุมสาระฯ 

 นางสุพรรณี  เหมือนถนอม  ค.บ. ศิลปศึกษา 

 นายอรรถพล จันทรศรีละมัย  ค.บ. นาฏศิลป 

 นายมารุต รัตนปลื้ม   ค.บ. ศิลปศึกษา 

 

  

  

 นางโสภิดา ฉิมจารย   ค.บ.  คหกรรมศาสตร  หัวหนากลุมสาระ ฯ 

 นางสุขจิต  เบนเนทท   คศ.บ. โภชนาการชุมชน 

 นายอภิชาติ วรรณศรี   วท.บ. สัตวบาล 

 นางประไพ ศรีคิรินทร   ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา 

 นายนฤทธิกร จนัทรง้ิว   วท.บ สัตวศาสตร 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ 

 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 

กลุมสาระการเรียนรูการสุขศึกษาฯ 

 



 

 

 

 นางพิมพสุภา  รักษสกุลโทอ้ึน  ค.ม. หลักสูตรและการสอน   หัวหนากลุมสาระ ฯ 

 นางสิตานันท  คีรี   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

 นางอวัสดา  ไชยวรณ   กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

 นางเพ็ญพร จันทรละมุนมา  ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

 นายอัศวิน  อัครศรีวร   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

 นางสาวดาลิกา มะณู   ศศ.บ. ภาษาจีนและการสื่อสาร 

 

 
 
 

 นางสาวรัศมี  สุขผดุง   วท.บ. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 นางนิศากร  วสุธารัฐ   ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป 

 

 

 
 

 นางสาวภัทรภร ซายจันทึก  บธ.บ. การจัดการ 

 

 

  

   นางพรพรรณ สมัคคา   วท.บ. วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 

  นางสาวรุงตะวัน  บุงทอง   ศศ.บ.   ภาษาจีน 

  นายสนอง  ศิขิรัมย   กศ.บ. สังคมศึกษา 

   

 

 

 

 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 

พนักงานราชการ 

 

เจาหนาท่ีธุรการ 

 

ลูกจางชั่วคราว (ครูอัตราจาง) 

๑๓ 

๑๒ 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการ คณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คณะกรรมการเครือขาย 

ผูปกครองนักเรียน 

แผนภูมิการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม  ตําบลพระครู  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย 
 

รองผูอํานวยการ 

ฝายบริหารท่ัวไป 

รองผูอํานวยการ 

ฝายบริหารงานบุคคล 

 

ผูชวยผูอํานวยการ 

ฝายบริหารงบประมาณ 

รองผูอํานวยการ 

ฝายบริหารวิชาการ 

• งานพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

• งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

• งานประกันคุณภาพการศึกษา 

• งานสารบรรณฝายบริหารวิชาการ 

• งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรยีนรู 

• งานแนะแนว 

• งานวิจัยคุณภาพการศึกษา  

• งานโรงเรียนสุจริต 

• งานนเิทศภายใน/นกัศึกษาฝกประสบการณ 

• งานพัฒนาและสงเสรมิแหลงเรียนรู 

• งานส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

• งานทะเบียน /GPA 

• งานรับนกัเรียน 

• งานสารสนเทศฝายบริหารวิชาการ 

• งานวัดผลและประเมนิผล 

• งานขับเคล่ือนปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

• งานกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

• งานโรงเรียนในฝน 

• งานการจัดการเรียนการสอน 

• งานหลักสูตรสถานศึกษา 

• งานประเมินผลงานฝายบริหารวิชาการ 

 

• งานพัสดุและสินทรัพย 

• งานการเงินและบัญช ี

• งานธนาคารออมทรัพยนักเรียน 

• งานกองเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

• งานสหกรณโรงเรียน 

• งานพัฒนาระบบและเครือขาย 

ขอมูลสารสนเทศฝายและโรงเรียน 

• งานยานพาหนะ 

• งานนโยบายและแผน 

• งานธุรการฝายงบประมาณ 

• งานประกันชีวิต 

• งานประเมินผลงานฝายฯ 

• งานเลขานุการฝายฯ 

• งานควบคุมภายใน 

• งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

• งานการบรรจุแตงต้ังการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

และการยายขาราชการครู 

• งานทางวินัยและการลงโทษ 

• งานสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณครู 

และการสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 

• งานการวางแผนอัตรากําลัง 

• งานการจัดทําทะเบยีนประวัติ 

• งานการสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 

• งานการริเร่ิมสงเสริมการขอรับใบอนุญาต 

• งานการจัดทําบัญชีรายชื่อและ 

เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

• งานธุรการและสารบรรณฝายบริหารงาน

บุคคล 

• งานการสงเสริมการประเมินวิทยฐานะ 

• งานการลาขาราชการครูบคุลากร 

• และงานเวรประจําสัปดาห 

• งานเลขานุการฝายบริหารงานบุคคล 

• งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

• งานนกัการภารโรง 

• งานอาคารสถานที ่

• งานบริการโภชนาการ 

• งานปฏิคมโรงเรียน 

• งานพยาบาลและอนามัยในโรงเรียน 

• งานกจิกรรมนอกหลักสูตร 

• งานประชาสัมพันธและสารสนเทศ 

• งานชุมชนและภาคีเครอืขาย 

• งานเผยแพรเกียรติประวัติโรงเรียน 

• งานโสตฯและงานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

• งานเวรยามรกัษาการณ 

• งานเอดสและเพศศึกษา 

• งานธุรการและงานสารบรรณ 

• งานธุรการและงานสารบรรณฝาย 

• งานวิทยบรกิาร 

• งานกจิการนกัเรียนและงานปกครองนกัเรียน 

• งานยาเสพติดในสถานศึกษา 

• งานคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 

• งานระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน 

• งานบานพักคร ู

• งานประเมินผลงานฝายบริหารทั่วไป 

• งานสภานกัเรียนและงานประชาธิปไตยใน

 
คุณภาพผูเ้รียน 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายบริหารวิชาการ 
 

๑๕ 



 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 

  ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใช

ภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

และประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาตอรองเพ่ือขจัดและ

ลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง 

ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 

  ๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด 

อยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือ

สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

  ๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ 

ท่ีเผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ

ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใช 

ในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอ

ตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

  ๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใช 

ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยูรวมกัน

ในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล  การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ 

อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

  ๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลย ี

ดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู  

การสื่อสารการทํางาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

  

 

 

 

 

 

 

๑๖ 



   

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากล โรงเรียนพระครูพิทยาคม  _WCSS_61 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 (ปรับปรุง 2561)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ( 2562 – 2564) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  (ปการศึกษา 2562) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  (ปการศึกษา 2563) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  (ปการศึกษา 2564) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัส รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัส รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัส รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัส รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัส รายวิชาพื้นฐาน นก. 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 

ค21101 คณิตศาสตร 1 1.5 ค21102 คณิตศาสตร 2 1.5 ค22101 คณิตศาสตร 3 1.5 ค22102 คณิตศาสตร 4 1.5 ค23101 คณิตศาสตร 5 1.5 ค23102 คณิตศาสตร 6 1.5 

ว21101 วิทยาศาสตร 1 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร 2 1.5 ว22101 วิทยาศาสตร 3 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร 4 1.5 ว23101 วิทยาศาสตร 5 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร 6 1.5 

ว21103 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 1 

0.5 ว21104 วิทยาการคํานวณ 1 0.5 ว22103 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 2 

0.5 ว22104 วิทยาการคํานวณ 2 0.5 ว23103 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 3 

0.5 ว23104 วิทยาการคํานวณ 3 0.5 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 ส21103 สังคมศึกษา 2 1.5 ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 ส22103 สังคมศึกษา 4 1.5 ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 ส23103 สังคมศึกษา 6 1.5 

ส21102 ประวัติศาสตร 1 0.5 ส21104 ประวัติศาสตร 2 0.5 ส22103 ประวัติศาสตร 3 0.5 ส22104 ประวัติศาสตร 4 0.5 ส23103 ประวัติศาสตร 5 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร 6 0.5 

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 พ22102 สุขศึกษา 4 0.5 พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 พ23102 สุขศึกษา 6 0.5 

พ21103 พลศึกษา 1 0.5 พ21104 พลศึกษา 2 0.5 พ22103 พลศึกษา 3 0.5 พ22104 พลศึกษา 4 0.5 พ23103 พลศึกษา 5 0.5 พ23104 พลศึกษา 6 0.5 

ศ21101 ทัสนศิลป 1 0.5 ศ21102 ทัสนศิลป 2 0.5 ศ22101 ทัศนศิลป 3 0.5 ศ22102 ทัศนศิลป 4 0.5 ศ23101 ทัศนศิลป 5 0.5 ศ23102 ทัศนศิลป 6 0.5 

ศ21111 ดนตรีนาฎศิลป 1 0.5 ศ21112 ดนตรี-นาฎศิลป 2 0.5 ศ22111 ดนตรี-นาฎศิลป 3 0.5 ศ22112 ดนตรี-นาฎศิลป 4 0.5 ศ23111 ดนตรี-นาฏศิลป 5 0.5 ศ23112 ดนตรี-นาฏศิลป 6 0.5 

ง21101 การงานอาชีพฯ 1 0.5 ง21102 การงานอาชีพฯ 2 0.5 ง22101 การงานอาชีพฯ 3 0.5 ง22102 การงานอาชีพฯ 4 0.5 ง23101 การงานอาชีพฯ 5 0.5 ง23102 การงานอาชีพฯ 6 0.5 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 

รวม 11.0 รวม 11.0 รวม 11.0 รวม 11.0 รวม 11.0 รวม 11.0 

รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. 

ส21201 หนาที่พลเมือง 1 0.5 ส21202 หนาที่พลเมือง 2 0.5 ส22201 หนาที่พลเมือง 3 0.5 ว22202 โครงงานวิทยฯ 2 0.5 ส23201 หนาที่พลเมือง 3 0.5 ส23202 หนาที่พลเมือง 6 0.5 

พ21201 เทเบิลเทนนิส 0.5 พ21202 เทเบิลเทนนิส 0.5 ว22201 เริ่มตนกับโครงงาน  0.5 ส22202 หนาที่พลเมือง 4 0.5 ส23221 กฎหมายนารู 0.5 ส23222 เศรษฐศาสตร 0.5 

ศ21211 ลายเสนสี 0.5 ว21282 E-BOOK 0.5 ว22283 การสรางเว็ปเพจ 1.0 ว22284 การนําเสนอกราฟค 1.0 ว23201 โครงงานวิทยฯ  0.5 ว23285 โปรแกรมนําเสนอ 0.5 

ว21281 สารสนเทศ 1.0 ศ21212 ลายเสนสี 2 1.0 จ22201 ภาษาจีน 3 0.5 จ22202 ภาษาจีน 4 0.5 จ23201 ภาษาจีน 5 0.5 พ23204 บาสเกตบอล  1.0 

      I22201 IS1 1.0 I22202 IS 2 1.0       

รวม 2.5 รวม 2.5 รวม 3.5 รวม 3.5 รวม 2.5 รวม 2.5 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชม. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชม. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชม. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชม. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชม. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชม. 

* กิจกรรมแนะแนว 20 * กิจกรรมแนะแนว 20 * กิจกรรมแนะแนว 20 * กิจกรรมแนะแนว 20 * กิจกรรมแนะแนว 20 * กิจกรรมแนะแนว 20 

*กิจกรรมนักเรียน ลส./นน./ลฯ 20 *กิจกรรมนักเรียน ลส./นน./ลฯ 20 *กิจกรรมนักเรียน ลส./นน./ลฯ 20 *กิจกรรมนักเรียน ลส./นน./ลฯ 20 *กิจกรรมนักเรียน ลส./นน./ลฯ 20 *กิจกรรมนักเรียน ลส./นน./ลฯ 20 

*กิจกรรมชุมนุม 10 *กิจกรรมชุมนุม 10 *กิจกรรมชุมนุม 10 *กิจกรรมชุมนุม 10 *กิจกรรมชุมนุม 10 *กิจกรรมชุมนุม 10 

* กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

10 * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

10 * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

10 * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน  (IS3) 

10 * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

10 * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

10 

รวม 60 รวม 60 รวม 60 รวม 60 รวม 60 รวม 60 

 



 

 

 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากล โรงเรียนพระครูพิทยาคม  _WCSS_61    

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ปรับปรุง 2561)  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  4 - 6   (2562 - 2564) โปรแกรมวิทย – คณิต 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  (ปการศึกษา 2562) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  (ปการศึกษา 2563) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  (ปการศึกษา 2564) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัส รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัส รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัส รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัส รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัส รายวิชาพื้นฐาน นก. 

ท31101 ภาษาไทย1 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 ท32101 ภาษาไทย 2 1.0 ท32102 ภาษาไทย 2 1.0 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 

ค31101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 1.5 ค31102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 1.5 ค32101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 1.5 ค32102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 1.5 ส33101 สังคมศึกษา  5 1.0 ส33102 สังคมศึกษา  6 1.0 

ว31101 วิทยฯชีวภาพ 1 1.0 ว31102 วิทยฯชีวภาพ 2 1.0 ว31103 วิทยฯกายภาพ 2 1.0 ว31104 วิทยฯกายภาพ 2 1.0 ว32105 วิทย โลก อวกาศ1 1.0 ว32106 วิทย โลก อวกาศ2 1.0 

ว31107 การออกแบบเทคฯ 0.5 ว31108 วิทยาการคํานวณ  0.5 ว32109 เทคโนโลยี 0.5 ส32102 สังคมศึกษา 4  1.0 พ33101 สุขศึกษา 3 0.5 ศ33132 นาฏศิลป 2 0.5 

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 ศ32102 ดนตรี 2 0.5 พ33103 พลศึกษา 3 0.5 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 

ส31103 ประวัติศาสตร 1 1.0 ส31104 ประวัติศาสตร 2 1.0 พ32104 พลศึกษา 2 0.5 พ32102 สุขศึกษา 2 0.5 ศ33131 นาฏศิลป 1 0.5 รวม 4.5 

พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 ศ31102 ทัศนศิลป 22 0.5 ศ32121 ดนตรี 1 0.5 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. 

พ31103 พลศึกษา 1 0.5 ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 รวม 6.5 รวม 5.5 ค33202 คณิตศาสตรเพ่ิม 2.0 

ศ31101 ทัศนศิลป 1 0.5 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. อ33202 ภาษาอังกฤษเพ่ิม 0.5 

ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 รวม 8.0 รวม 7.5 ค32202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 ส33201 หนาที่พลเมือง 3 0.5 ส33202 หนาที่พลเมือง 4 0.5 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. อ32202 ภาษาอังกฤษเพ่ิม 0.5 ค33201 คณิตศาสตรเพ่ิม 2.0 ว33206 ฟสิกส 6 1.0 

รวม 9.0 ค31202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 ค32201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 ส32202 หนาที่พลเมือง 2 0.5 ว33204 ฟสิกส 4 1.5 ว33226 เคมี 6 1.0 

รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. อ31202 ภาษาอังกฤษเพ่ิม 0.5 อ32201 ภาษาอังกฤษเพ่ิม 0.5 ว32204 ฟสิกส 4 1.0 ว33224  เคมี 4 1.5 ว33246 ชีววิทยา 6 1.0 

ค31201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 ว31202 ฟสิกส 2 1.0 ส32201 หนาที่พลเมือง 1 0.5 ว32224 เคมี 4 1.0 ว33244 ชีววิทยา 4 1.5 ง33202 ภาษาจีน 6 0.5 

อ31201 ภาษาอังกฤษเพ่ิม 0.5 ว31222 เคมี 2 1.0 ว32203 ฟสิกส 3 1.0 ว32244 ชีววิทยา 4 1.0 ส33203 เหตุการณปจจุบัน 1.0 …. จัดรายวิชาเพ่ิมเติม  4.5 

ว31201 ฟสิกส 1 1.0 ว31242 ชีววิทยา 2 1.0 ว32223 เคมี 3 1.0 I22202 IS 2 1.0 อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ิม 0.5    

ว31221 เคมี 1 1.0 ว31242 ชีววิทยา 2 1.0 ว32243 ชีววิทยา 3 1.0 ง32202 ภาษาจีน 4 0.5 ง33245 คอมเพ่ืออาชีพ 1.0    

ว31241 ชีววิทยา 1 1.0 ง31202 ภาษาจีน 2 0.5 I22201 IS1 1.0 ....... จัดรายวิชาเพ่ิมเติม 1.5 ง33201 ภาษาจีน 5 0.5    

ง31201 ภาษาจีน 1 0.5 …. จัดรายวิชาเพ่ิมเติม  0.5 ง32201 ภาษาจีน 3 0.5          

รวม 6.0 รวม 7.5 รวม 7.5 รวม 9.0 รวม 10.0 รวม 11.0 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชม. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชม. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชม. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชม. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชม. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชม. 

  * กิจกรรมแนะแนว 20   * กิจกรรมแนะแนว 20   * กิจกรรมแนะแนว 20   * กิจกรรมแนะแนว 20   * กิจกรรมแนะแนว 20   * กิจกรรมแนะแนว 20 

  * อนุรักษสิ่งแวดลอม 20   * อนุรักษสิ่งแวดลอม 20   * อนุรักษสิ่งแวดลอม 20   * อนุรักษสิ่งแวดลอม 20   * อนุรักษสิ่งแวดลอม 20   * อนุรักษสิ่งแวดลอม 20 

  * ชุมนุม / ชมรม 10   * ชุมนุม / ชมรม 10   * ชุมนุม / ชมรม 10   * ชุมนุม / ชมรม 10   * ชุมนุม / ชมรม 10   * ชุมนุม / ชมรม 10 

* กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

10 * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

10 * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

10 * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน  (IS3) 

10 * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

10 * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

10 

  * สวดมนต 20   * สวดมนต 20   * สวดมนต 20   * สวดมนต 20   * สวดมนต 20   * สวดมนต 20 

รวม 60 รวม 60 รวม 60 รวม 60 รวม 60 รวม 60 



 

 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากล โรงเรียนพระครูพิทยาคม  _WCSS_61    

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ปรับปรุง 2561)  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  4 - 6   (2562 - 2564) โปรแกรมศิลป – ภาษา 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  (ปการศึกษา 2562) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  (ปการศึกษา 2563) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  (ปการศึกษา 2564) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัส รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัส รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัส รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัส รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัส รายวิชาพื้นฐาน นก. 

ท31101 ภาษาไทย1 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 ท32101 ภาษาไทย 2 1.0 ท32102 ภาษาไทย 2 1.0 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 

ค31101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 1.5 ค31102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 1.5 ค32101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 1.5 ค32102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 1.5 ส33101 สังคมศึกษา  5 1.0 ส33102 สังคมศึกษา  6 1.0 

ว31101 วิทยฯชีวภาพ 1 1.0 ว31102 วิทยฯชีวภาพ 2 1.0 ว31103 วิทยฯกายภาพ 2 1.0 ว31104 วิทยฯกายภาพ 2 1.0 ว32105 วิทย โลก อวกาศ1 1.0 ว32106 วิทย โลก อวกาศ2 1.0 

ว31107 การออกแบบเทคฯ 0.5 ว31108 วิทยาการคํานวณ  0.5 ว32109 เทคโนโลยี 0.5 ส32102 สังคมศึกษา 4  1.0 พ33101 สุขศึกษา 3 0.5 ศ33132 นาฏศิลป 2 0.5 

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 ศ32102 ดนตรี 2 0.5 พ33103 พลศึกษา 3 0.5 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 

ส31103 ประวัติศาสตร 1 1.0 ส31104 ประวัติศาสตร 2 1.0 พ32104 พลศึกษา 2 0.5 พ32102 สุขศึกษา 2 0.5 ศ33131 นาฏศิลป 1 0.5 รวม 4.5 

พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 ศ31102 ทัศนศิลป 22 0.5 ศ32121 ดนตรี 1 0.5 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. 

พ31103 พลศึกษา 1 0.5 ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 รวม 6.5 รวม 5.5 อ33202 ภาษาอังกฤษเพ่ิม 0.5 

ศ31101 ทัศนศิลป 1 0.5 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. ส33202 หนาที่พลเมือง 4 0.5 

ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 รวม 8.0 รวม 7.5 อ32202 ภาษาอังกฤษเพ่ิม 0.5 ส33201 หนาที่พลเมือง 3 0.5 ท31206 โครงงานภาษาไทย 1.0 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. ส32202 หนาที่พลเมือง 2 0.5 อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ิม 0.5 ง31225 ปลูกพืชสมุนไพร 1.0 

รวม 9.0 อ31202 ภาษาอังกฤษเพ่ิม 0.5 อ32201 ภาษาอังกฤษเพ่ิม 0.5 ว32262 โลกของเรา 1.0 ท31205 โครงงานภาษาไทย  1.0 ง33202 ภาษาจีน 6 0.5 

รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. ท31210 การเขียน  1.0 ส32201 หนาที่พลเมือง 1 0.5 ท32203 วรรณกรรมทองถ่ิน 1.0 ศ31224 ดนตรีไทยปฎิบัติ  1.0 …. จัดรายวิชาเพ่ิมเติม  7.5 

อ31201 ภาษาอังกฤษเพ่ิม 0.5 ศ31227 ทฤษฎีดนตรี 1.0 ว32261 ดาราฯและอวกาศ 1.0 I22202 IS 2 1.0 ง33201 ภาษาจีน 5 0.5    

ท31209 การอาน 1.0 ง31202 ภาษาจีน 2 0.5 ท32207 ประวัติวรรณคดี 1.0 ง32202 ภาษาจีน 4 0.5 ....... จัดรายวิชาเพ่ิมเติม 5.5    

ศ31224 ดนตรีไทยปฎิบัติ  1.0 …. จัดรายวิชาเพ่ิมเติม  4.5 I22201 IS1 1.0 ....... จัดรายวิชาเพ่ิมเติม 3.5       

ง31201 ภาษาจีน 1 0.5    ง32201 ภาษาจีน 3 0.5          

…. จัดรายวิชาเพ่ิมเติม  3.0    …. จัดรายวิชาเพ่ิมเติม  2.5          

รวม 6.0 รวม 7.5 รวม 8.0 รวม 9.0 รวม 10.0 รวม 11.0 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชม. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชม. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชม. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชม. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชม. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชม. 

  * กิจกรรมแนะแนว 20   * กิจกรรมแนะแนว 20   * กิจกรรมแนะแนว 20   * กิจกรรมแนะแนว 20   * กิจกรรมแนะแนว 20   * กิจกรรมแนะแนว 20 

  * อนุรักษสิ่งแวดลอม 20   * อนุรักษสิ่งแวดลอม 20   * อนุรักษสิ่งแวดลอม 20   * อนุรักษสิ่งแวดลอม 20   * อนุรักษสิ่งแวดลอม 20   * อนุรักษสิ่งแวดลอม 20 

  * ชุมนุม / ชมรม 10   * ชุมนุม / ชมรม 10   * ชุมนุม / ชมรม 10   * ชุมนุม / ชมรม 10   * ชุมนุม / ชมรม 10   * ชุมนุม / ชมรม 10 

* กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

10 * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

10 * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

10 * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน  (IS3) 

10 * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

10 * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

10 

  * สวดมนต 20   * สวดมนต 20   * สวดมนต 20   * สวดมนต 20   * สวดมนต 20   * สวดมนต 20 

รวม 60 รวม 60 รวม 60 รวม 60 รวม 60 รวม 60 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

ระเบียบโรงเรียนวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

โรงเรียนพระครูพิทยาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐ 



 

 
  

ระเบียบโรงเรียน 
วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

โรงเรียนพระครพิูทยาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

--------------------------------- 

 

  โดยท่ีโรงเรียนพระครูพิทยาคม ไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ี  สพฐ.  ๒๘๓/๒๕๕๑ ลงวันท่ี  ๑๑  กรกฎาคม 

พ.ศ๒๕๕๑เรื่อง  ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   พุทธศักราช   ๒๕๕๑ จึงเปนการสมควรท่ี

จะกําหนดระเบียบโรงเรียนวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช  ๒๕๕๑ โรงเรียนพระครูพิทยาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหสอดคลองกับคําสั่งดังกลาว 

  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖   และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

และวิชาการ   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียนข้ันพ้ืนฐาน   จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบยีบโรงเรยีนวาดวยการประเมินผลการเรียน ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ โรงเรียนพระครพิูทยาคม พ.ศ. ๒๕๕๙” 

  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๙ เปนตนไป 

  ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบ   ขอบังคับ    หรือคําสั่งอ่ืนใด   ในสวนท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้

ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี ้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

  ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชควบคูกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 

๒๕๕๑ โรงเรียนพระครพิูทยาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ขอ ๕ ใหประธานคณะกรรมการโรงเรยีนรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 

หมวด  ๑ 

หลักการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียน 

  ขอ ๖ การประเมินผลการเรียน ใหเปนไปตามหลักการในตอไปนี้ 

๖.๑ โรงเรียนเปนผูรับผดิชอบการประเมินผลการเรียนของผูเรียน โดยความเห็นชอบ 

๒๑ 



 

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 

๖.๒ การวัดและประเมินผลการเรียนตองสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาท่ี 

กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

๖.๓ การประเมินผลการเรียนตองประกอบดวย การประเมินเพ่ือปรับปรงุพัฒนาผูเรียน   

การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน 

๖.๔ การประเมินผลเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตองดําเนินดวย 

วิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับสิ่งท่ีตองการวัด ธรรมชาติของวิชาและระดับชวงชั้น 

๖.๕ ใหมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในแตละชวงชั้น 

๖.๖ ใหมีการประเมินความสามารถของผูเรียน  ในการอาน คิด  วิเคราะหและเขียนในแต 

ละชวงชั้น 

๖.๗ ใหมีการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติ  ในแตละชวงชั้น 

๖.๘ เปดโอกาสใหผูเรียนตรวจสอบผลการประเมินการเรียนได 

๖.๙ ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนระหวางโรงเรียน  และรปูแบบการศึกษาตาง ๆ 

 

หมวด ๒ 

วิธีการประเมินผลการเรียน 

  ขอ ๗ การวัดและประเมินผลการเรียนรู   เปนกระบวนการท่ีใหผูสอนใชพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนใหไดขอมูลสารสนเทศ  ท่ีแสดงพัฒนาการความกาวหนาและความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน   

ตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน    เพ่ือนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา

อยางตอเนื่อง  ประกอบดวย 

๗.๑ การประเมินระดับชั้นเรียน   เปนการวัดผลและประเมินผลท่ีอยูในกระบวนการ 

เรียนรูผูสอนดําเนินการเพ่ือพัฒนาผูเรียนและตัดสินผลการเรียนในรายวิชากิจกรรมท่ีตนสอน  ในการ

ประเมินเพ่ือพัฒนา  ผูสอน ประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดเปนเปาหมายในแตละหนวยการ

เรียนรูดวยวิธีการตาง  ๆ  เชน  การซักถาม  การสังเกต   การตรวจการบาน  การแสดงออกในการปฏิบัติ

ผลงาน  การแสดงกิริยาอาการตาง  ๆ  ของผูเรียนตลอดเวลาท่ีจัดกิจกรรม  เพ่ือดูวาบรรลุตัวชี้วัดหรือมี

แนวโนมวาจะบรรลุตัวชี้วัดเพียงใดแลวแกไขขอบกพรองเปนระยะ  ๆ  อยางตอเนื่อง 

  การประเมินเพ่ือตัดสินเปนการตรวจสอบ ณ จุดท่ีกําหนด  แลวตัดสินวาผูเรียนมีผลอัน

เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม  และมากนอยเพียงใด  ท้ังนี้  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเก็บ

คะแนนของหนวยการเรียนรู  หรือของการประเมินผลกลางภาค  หรือปลายภาคตามรูปแบบการประเมินท่ี

โรงเรียนกําหนด   ผลการประเมินนอกจากจะใหเปนคะแนนหรือระดับผลการเรียนแกผูเรียนแลว  ตอง

นํามาเปนขอมูลใชปรับปรุงการเรียนการสอนตอไปอีกดวย 

๒๒ 



 

๗.๒ การประเมินระดับโรงเรยีน   เปนการตรวจสอบผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป 

รายภาค   ผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียน   คุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน   การอนุมัติผลการเรียน   การตัดสินการเลื่อนเรียน   และเปนการประเมินเพ่ือใหไดขอมูล

เก่ียวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนวาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม  ผูเรียนมีสิ่งท่ี

ตองไดรับการพัฒนาในดานใด  รวมท้ังสามารถนําผลการเรียนของผูเรียนในโรงเรียนเปรียบเทียบกับเกณฑ

ระดับชาติและระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ผลการประเมินระดับโรงเรียนจะเปนขอมูล  และสารสนเทศเพ่ือ

การปรับปรุงนโยบาย  หลักสูตร  โครงการ  หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือการจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา  และรายงานผลการจัดการศึกษา

ตอคณะกรรมการโรงเรียนข้ันพ้ืนฐาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน  ผูปกครองและชุมชน 

๗.๓ การประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   เพ่ือใชเปนขอมูล

พ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ตามภาระความรับผิดชอบสามารถ

ดําเนินการโดยประเมินคุณภาพของผูเรียนดวยวิธีการและเครื่องมือท่ีเปนมาตรฐานซ่ึงจัดทําและดําเนินการ

โดยเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  หรือดวยความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดและ/หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

นอกจากนี้ยังสามารถดําเนินการไดดวยการตรวจสอบขอมูลจากการประเมินระดับโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

๗.๔ การประเมินระดับชาติเปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติ   ตามมาตรฐาน 

การเรียนรูของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    โรงเรียนตองจัดใหผูเรียนทุกคนท่ีเรียนในชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี  ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๖   เขารับการประเมิน   ผลจากการประเมินใชเปนขอมูลใน

การเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง  ๆ  เพ่ือนําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษา  ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสนิใจในระดับนโยบายของประเทศ 

    ขอมูลการประเมินในระดับตาง  ๆ  ขางตน   เปนประโยชนตอโรงเรียนในการ

ตรวจสอบ  ทบทวน  พัฒนาคุณภาพผูเรียน  ถือเปนภาระความรับผิดชอบของโรงเรียนท่ีจะตองจัดระบบ

ดูแลชวยเหลือ   ปรับปรุงแกไข  สงเสริมสนับสนุน   เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตาม 

ศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกตางระหวางบุคคลท่ีจําแนกตามสภาพปญหาและความตองการ  ไดแก  กลุม

ผูเรียนท่ัวไป  กลุมผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ   กลุมผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  กลุมผูเรียนท่ี

มีปญหาดานวินัยและพฤติกรรม   กลุมผูเรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน   กลุมผูเรียนท่ีมีปญหาทางเศรษฐกิจและ

สังคม   กลุมผูเรียนท่ีพิการทางรางกายและสติปญญา   เปนตน  ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของ

โรงเรียนในการดําเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงที   อันเปนโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและ

ประสบความสําเรจ็ในการเรียน 

ขอ ๘ แนวดําเนินการประเมินผลการเรียนของโรงเรียน 

๒๓ 



 

เพ่ือใหการวัดและการประเมินผลการเรียนของโรงเรียนสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มีการดําเนินการตามหลักการกระจายอํานาจ มีการประเมิน

ผูเรียนตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียน  มีการตรวจสอบและกํากับติดตามประเมินคุณภาพการ

ประเมินผลการเรียนอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดแนวดําเนินการวัดและประเมินผลการ

เรียนของโรงเรียน ดังนี้ 

๘.๑  โรงเรียนโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและวิชาการของโรงเรียน  โดยความ 

เห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียนข้ันพ้ืนฐาน   กําหนดรูปแบบ   ระบบและระเบียบประเมินผลของ

โรงเรียน  เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนของโรงเรียน 

๘.๒ โรงเรียนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  ของสถานศึกษากําหนด 

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด   และแตละกลุมสาระการเรียนรู  โดยวิเคราะหจากมาตรฐานการเรียนรู

ชวงชั้น  คุณลักษณะอันพึงประสงคและมาตรฐาน  การอาน คิด วิเคราะห และเขียน  เพ่ือใชเปนเปาหมาย

ในการวัดและการประเมินผลการเรียนรูรายภาค  

๘.๓ คณะอนุกรรมการระดับกลุมสาระการเรียนรู  ใหความเห็นชอบของรูปแบบ   

วิธีการ  เครื่องมือ สําหรับการประเมิน และผลการตัดสินการประเมินผลการเรียนรายวิชาของผูสอน 

๘.๔ ผูสอนจัดการเรียนการสอน  ตรวจสอบพัฒนาการของผูเรียนและประเมินสรุป 

ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดวยวิธีการหลากหลายตามสภาพจริง  โดยนําผลการเรียนรูระหวางเรียนไมนอยกวา

รอยละ  ๖๐ไปใชเปนขอมูลรวมกับการประเมินปลายภาค 

๘.๕ หัวหนาโรงเรียนอนุมัติผลการเรียน  ปลายภาคและการผานชวงชั้น 

๘.๖ โรงเรยีน  จัดทํารายงานผลการดําเนินการประเมินผลการเรียนโดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียน  เสนอตอคณะกรรมการโรงเรียนชั้นพ้ืนฐาน 

ขอ ๙ การประเมินผลการเรียนในดานตาง ๆ   ประกอบดวย 

๙.๑ การประเมินผลการเรียนสาระการเรียนรูรายวิชาตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด   

ซ่ึงโรงเรียนวิเคราะหจากมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  การประเมินผลการเรียนรูรายวิชา   

ใหตัดสินผลการประเมินเปนระดับผลการเรียน  ๘ ระดับ  ดังตอไปนี้ 

   ๔ หมายถึง  ผลการเรียนดีเยี่ยม 

   ๓.๕ หมายถึง  ผลการเรียนดีมาก 

   ๓ หมายถึง  ผลการเรียนดี 

   ๒.๕ หมายถึง  ผลการเรียนคอนขางดี 

   ๒ หมายถึง  ผลการเรียนปานกลาง 

   ๑.๕ หมายถึง  ผลการเรียนพอใช 

   ๑ หมายถึง  ผลการเรียนผานเกณฑข้ันต่ํา 

๐      หมายถึง  ผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ 

๒๔ 



 

๙.๒ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนการประเมินพัฒนาทางดานคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  ตามคุณลักษณะท่ีโรงเรียนกําหนด การ

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค   จะประเมินเปนรายคุณลักษณะทุกภาคเรียน  และตัดสินผลการ

ประเมินเปน  ๔ ระดับ  ดังตอไปนี้ 

ดีเย่ียม หมายถึง  ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัยและนําไปใชในชีวิตประจําวัน    

เพ่ือประโยชนสุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  จํานวน  ๕  -  ๘ 

คุณลักษณะ   และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับดี 

ดี   หมายถึง  ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพ่ือใหเปนการยอมรับของสังคม

โดยพิจารณาจาก 

๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  จํานวน ๑–๔  คุณลักษณะ  และไมมีคุณลักษณะใด 

ไดผลการประเมินต่ํากวาระดับดี  หรือ 

๒.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  จํานวน  ๔  คุณลักษณะ  และไมมีคุณลักษณะใด 

ไดผลการประเมินต่ํากวาระดับผาน หรือ 

๓.  ไดผลการประเมินระดับดี จํานวน ๕ – ๘  คุณลักษณะ  และไมมีคุณลักษณะใดไดผล 

การประเมินต่ํากวาระดับผาน 

        ผาน หมายถึง ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเง่ือนไขท่ีโรงเรียนกําหนด โดยพิจารณาจาก 

๑. ไดผลการประเมินระดับผาน  จํานวน  ๕–๘ คุณลักษณะ  และไมมีคุณลักษณะใด 

ไดผลการประเมินต่ํากวาระดับผานหรือ 

๒.  ไดผลการประเมินระดับดี  จํานวน  ๔ คุณลักษณะ  และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการ 

ประเมินต่ํากวาระดับผาน 

  ไมผาน   หมายถึง   ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑ และเง่ือนไขท่ีโรงเรียน กําหนด   

โดยพิจาณาจากผลการประเมินระดับไมผานตั้งแต  ๑ คุณลักษณะ 

๙.๓  การประเมินความสามารถ  อาน คิด วิเคราะห และเขียน  ผานชวงชั้นเปนการ 

ประเมินทักษะการคิดและการถายทอดความคิดดวยทักษะการอาน  การคิด วิเคราะห และเขียน ตาม

เง่ือนไขและวิธีการท่ีโรงเรียนกําหนดและตัดสินผลการประเมินเปน  ๔ ระดับ  ดังตอไปนี้ 

 ดีเย่ียม หมายถึง    มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห  และเขียนท่ีมี 

                                  คุณภาพดีเลิศอยูเสมอ 

          ดี       หมายถึง    มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียนท่ีมี 

                                 คุณภาพเปนท่ียอมรับ 

          ผาน    หมายถึง    มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห  และเขียนท่ีมี 

                                 คุณภาพเปนท่ียอมรับ แตยังมีขอบกพรองบางประการ 

 ไมผาน หมายถึง   ไมมีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห  และเขียนหรือ 

๒๕ 



 

ถามีผลงาน   ผลงานนั้นยังมีขอบกพรองท่ีตองไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ 

๙.๔  การประเมินการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนการประเมินความสามารถและ 

พัฒนาการของผูเรียน  ในการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในแตละภาคเรียน ตามเกณฑของแตละ

กิจกรรมและตัดสินผลการประเมินเปน  ๒ ระดับ  ดังนี้ 

ผ.  หมายถึง  ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานตามเกณฑ 

                ท่ีโรงเรียนกําหนด 

 มผ.หมายถึง  ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานไมเปน 

ไปตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด 

๙.๕  การตัดสินผลการเรียนผานชวงชั้น  เปนการนําผลการประเมินในขอ  ๙.๑ ถึง  ๙.๔ 

มาประมวลสรุปเพ่ือตัดสินใหผูเรียนผานชวงชั้นตาง ๆ ตามเกณฑการตัดสินผลการเรียนแตละชวงชั้น 

   ขอ ๑๐ การประเมินผลการเรียนท่ีมีเง่ือนไขในแตละรายวิชาการประเมินผลการเรียนท่ีมีเง่ือนไข

ในแตละรายวิชา  เปนดังนี้ 

  มส.   หมายถึง   ไมมีสิทธิ์เขารับการประเมินผลปลายภาคเรียน 

           ร      หมายถึง   รอการตัดสิน  หรือยังตัดสินไมได 

 

   หมวด ๓ 

การตัดสินผลการเรียน 

  ขอ  ๑๑ การตัดสินผลการเรียน    ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

๑๑.๑ พิจารณาตัดสินวา  ผูเรียนผานเกณฑการประเมินรายวิชาตามกลุมสาระ 

การเรียนรูท้ัง  ๘กลุม  และไดรับผลการเรียน  ๑ ถึง  ๔ 

๑๑.๒ การตัดสินพิจารณาวา  ผูเรียนจะนับจํานวนชั่วโมง/จํานวนหนวยกิต 

จะตองไดรับผลการเรียน  ๑ ถึง  ๔ 

๑๑.๓ ไดรับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนเปนรายภาค 

และนําไปตัดสินการผานชวงชั้น  โดยถาผานเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนดใหไดผลการประเมินตามขอ  ๙.๒ 

๑๑.๔ ไดรับการประเมินการอาน คิด วิเคราะห  และเขียน  เปนรายภาค 

และนําไปตัดสินการผานชวงชั้น  โดยผานเกณฑการประเมินใหไดระดับผลการประเมินตามขอ ๙.๓ 

๑๑.๔ ไดรับการตัดสินการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนรายภาค 

และรายชวงชั้น   โดยถาผานเกณฑการประเมินใหไดผลการประเมินเปน “ ผ ”  และถาไมผานเกณฑ  

ใหผลการประเมินได “มผ” 

๑๑.๕ วัดผลปลายภาคเฉพาะผูท่ีมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน  ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น ใหอยูในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการกลุมสาระการเรียนรู เสนอผาน 

๒๖ 



 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ และเสนอผูบริหารโรงเรียนอนุมัติ 

๑๑.๖ ผูเรียนท่ีมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น และไมได 

รับการผอนผันใหเขารับการวัดผลปลายภาคใหไดผลการเรียน “มส” 

๑๑.๗ ผูเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด ใหไดระดับ 

ผลการเรียน “๐”  ในครั้งนั้น       

๑๑.๘ ผูเรียนท่ีทุจริตในการสอบหรือทุจริตในงานท่ีมอบหมายใหทําในรายวิชา 

ใด ครั้งใด ก็ตาม ใหไดคะแนน “๐”  ในครั้งนั้น 

๑๑.๙ ผูเรียนท่ีไมไดเขารับการประเมินผลระหวางเรียน  หรือปลายภาค ไมไดสงงาน 

ท่ีไดรับมอบหมายใหทํา  หรือมีเหตุสุดวิสัยท่ีทําใหประเมินผลการเรียนไมได ใหไดผลการเรียน“ร” 

กรณีท่ีผูเรียนไดผลการเรียน “ร”  เพราะไมสงงานนั้น  จะตองไดรับความเห็น 

ชอบจากคณะอนุกรรมการกลุมสาระการเรียนรู 

 ขอ ๑๒ การเปลี่ยนผลการเรียน    ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

  ๑๒.๑ การเปลี่ยนระดับผลการเรียนจาก “๐”  ใหครูผูสอนดําเนินการพัฒนา

ผูเรียน  โดยจัดสอนซอมเสริม  ปรับปรุง  แกไขผูเรียนในผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง   ไมผานเกณฑข้ันตํ่าแลว

ประเมินดวยวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ จนผูเรียนสามารถผานเกณฑการประเมินและใหระดับผลการเรียน

ใหม ใหไดระดับผลการเรียนไมเกิน “๑”  ตามเง่ือนไขท่ีโรงเรียนกําหนด ท้ังนี้  ใหสอบแกตัวไดไมเกิน  ๒  

ครั้ง    ถาผูเรียนไมดําเนินการสอบแกตัวตามระยะเวลาท่ีโรงเรียนกําหนด  ใหอยูในดุลยพินิจของโรงเรียนท่ี

จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก  ๑  ภาคเรียน   สําหรับภาคเรียนท่ี  ๒   ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้น

ภายในปการศึกษานั้น 

ถาสอบแกตัว  ๒  ครั้งแลว  ยังไดระดับผลการเรียน “๐” อีก   ใหโรงเรียน 

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเก่ียวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผูเรียน  โดยปฏิบัติดังนี้ 

    (๑)   ถาเปนรายวิชาพ้ืนฐาน  ใหเรียนซํ้ารายวิชานั้น 

    (๒)   ถาเปนรายวิชาเพ่ิมเติม  ใหอยูในดุลยพินิจของโรงเรียน  ใหเรียนซํ้าหรือ

เปลี่ยนรายวิชาใหม 

  ๑๒.๒  การเปลี่ยนผลการเรยีนจาก  “ร”   ใหผูเรียนดําเนินการแกไข  “ร” 

ตามสาเหตุ  เม่ือผูเรียนแกไขปญหาเสร็จแลวใหไดระดับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต ๐ -  ๔ ) 

   ถาผูเรียนไมดําเนินการแกไข  “ร”  กรณีท่ีสงงานไมครบ   แตมีผลการประเมิน

ระหวางเรียนและปลายภาคใหผูสอนนําขอมูลท่ีมีอยูตัดสินผลการเรียน   ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย  ใหอยูในดุลย

พินิจของโรงเรียนท่ีจะขยายเวลาการแก  “ร”  ออกไปอีกไมเกิน  ๑  ภาคเรียน สําหรับภาคเรียนท่ี ๒  ตอง

ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น  เม่ือพนกําหนดนี้แลวใหเรียนซํ้า  หากผลการเรียนเปน “๐”   

ใหดําเนินการแกไขตามหลักเกณฑ 

๑๒.๓ การเปลี่ยนผลการเรียน  “ มส ”   มี  ๒  กรณี    

๒๗ 



 

๑)   กรณีผูเรียนไดผลการเรียน  “ มส ”  เพราะมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ  ๘๐ 

แตมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ  ๖๐  ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น   ใหครูผูสอนจัดใหเรียนเพ่ิมเติมโดย

ใชชั่วโมงสอนซอมเสริม   หรือมอบหมายงานใหทํา   จนมีเวลาเรียนครบตามท่ีกําหนดไวสําหรับวิชานั้น  

แลวจึงใหวัดผลปลายภาคเปนกรณีพิเศษ   ผลการแก  “ มส ” ใหไดระดับผลการเรียนไมเกิน  “ ๑”   การ

แก  “มส”  กรณีนี้ใหกระทําใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น  ถาผูเรียนไมมาดําเนินการแก  “มส”  ตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดไวนี้ใหเรียนซํ้า ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย ใหอยูในดุลยพินิจของโรงเรียนท่ีจะขยายเวลาการ

แก  “มส”  ออกไปอีกไมเกิน  ๑  ภาคเรียน   

   ๒)   กรณีผูเรียนไดผลการเรียน  “มส”  เพราะมีเวลานอยกวารอยละ  ๖๐  ของ

เวลาท้ังหมด  ใหโรงเรียนดําเนินการดังนี้   

      (๑)   ถาเปนรายวิชาพ้ืนฐาน  ใหเรียนซํ้ารายวิชานั้น 

      (๒)   ถาเปนรายวิชาเพ่ิมเติม  ใหอยูในดุลยพินิจของโรงเรียน  ให

เรียนซํ้าหรือเปลี่ยนรายวิชาใหมการเรียนซํ้ารายวิชา    ผูเรียนท่ีไดรับการสอนซอมเสริมและสอบแกตัวแลว   

๒  ครั้งแลวไมผานเกณฑการประเมิน   ใหเรียนซํ้ารายวิชานั้น  ท้ังนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของโรงเรียนในการ

จัดใหเรียนซํ้าในชวงใดชวงหนึ่งท่ีโรงเรียนเห็นวาเหมาะสม  เชน  พักกลางวัน  วันหยุด  ชั่วโมงวางหลังเลิก

เรียน   ภาคฤดูรอน   เปนตน 

    ในกรณีภาคเรียนท่ี  ๒  หากผูเรียนยังมีผลการเรียน “๐” “ร” “มส” ใหดําเนินการ

ใหเสร็จสิ้นกอนเปดเรียนปการศึกษาถัดไปโรงเรียนอาจเปดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนเพ่ือแกไขผลการ

เรียนของผูเรียนไดท้ังนี้หากโรงเรียนใดไมสามารถดําเนินการเปดสอนภาคฤดูรอนได 

ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ตนสังกัดเปนผูพิจารณาประสานงานใหมีการดําเนินการเรียนการสอนใน 

ภาคฤดูรอนเพ่ือแกไขผลการเรียนของผูเรียน 

๑๒.๔ การเปลี่ยนผล “มผ”  กรณีท่ีผูเรียนไดผล “มผ” โรงเรียนตองจัดซอมเสริม 

ใหผูเรียนทํากิจกรรมในสวนท่ีผูเรียนไมไดเขารวมหรือไมไดทําจนครบถวนแลวจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ” เปน 

“ผ” ไดท้ังนี้ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้นๆยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของโรงเรียนท่ีจะ

พิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไมเกิน๑ภาคเรียนสําหรับภาคเรียนท่ี๒ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในป

การศึกษานัน้                       

ขอ ๑๓ การเลื่อนชั้นเม่ือสิ้นปการศึกษาผูเรียนจะไดรับการเลื่อนชั้นเม่ือมีคุณสมบัติตามเกณฑ 

ดังตอไปนี้ 

๑๓.๑  รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมไดรับการตัดสินผลการเรียนผานตามเกณฑ 

ท่ีโรงเรียนกําหนด 

๑๓.๒   ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ีโรงเรียน 

กําหนดในการอานคิดวิเคราะหและเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

                          ๑๓.๓  ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปการศึกษานั้นควรไดไมต่ํากวา  ๑.๐๐  ท้ังนี้ 

๒๘ 



 

รายวิชาใดท่ีไมผานเกณฑการประเมินโรงเรียนสามารถซอมเสริมผูเรียนใหไดรับการแกไข 

ในภาคเรียนถัดไปท้ังนี้สําหรับภาคเรียนท่ี ๒  ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในป 

การศึกษานั้น                    

       ขอ ๑๔  การสอนซอมเสริมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

กําหนดใหโรงเรียนจัดสอนซอมเสริมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

การสอนซอมเสริมเปนการสอนเพ่ือแกไขขอบกพรองกรณีท่ีผูเรียนมีความรูทักษะ 

กระบวนการหรือเจตคติ/คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนดโรงเรียนตองจัดสอนซอมเสริมเปน

กรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติเพ่ือพัฒนาใหผูเรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐาน 

การเรียนรู/ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวเปนการใหโอกาสแกผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ท่ีหลากหลายและตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 

การสอนซอมเสริมสามารถดําเนินการไดในกรณีดังตอไปนี้ 

๑) ผูเรียนมีความรู/ทักษะพ้ืนฐานไมเพียงพอท่ีจะศึกษาในแตละรายวิชานั้น 

ควรจัดการสอนซอมเสริมปรับความรู/ทักษะพ้ืนฐาน 

๒)  ผูเรียนไมสามารถแสดงความรูทักษะกระบวนการหรือเจตคติ/คุณลักษณะ 

ท่ีกําหนดไวตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดในการประเมินผลระหวางเรียน 

๓)  ผูเรียนท่ีไดระดับผลการเรียน “๐” ใหจัดการสอนซอมเสริมกอนสอบแกตัว 

๔)  กรณีผูเรียนมีผลการเรียนไมผานสามารถจัดสอนซอมเสริมในภาคฤดูรอน 

เพ่ือแกไขผลการเรียนท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจของโรงเรียน 

       ขอ ๑๕  การเรียนซํ้าชั้นผูเรียนท่ีไมผานรายวิชาจํานวนมากและมีแนวโนมวาจะ 

เปนปญหาตอการเรียนในระดับชั้นท่ีสูงข้ึนโรงเรียนอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซํ้าชั้นได 

ท้ังนี้ใหคํานึงถึงวุฒิภาวะและความรูความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ 

การเรียนซํ้าชั้นมี ๒ ลักษณะ คือ 

๑) ผูเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปการศึกษานั้นต่ํากวา ๑.๐๐ และมีแนวโนมวา 

จะเปนปญหาตอการเรียนในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน 

๒) ผูเรียนมีผลการเรียน ๐,  ร และ มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาท่ีลงทะเบียน 

เรียนในปการศึกษานั้น 

      ท้ังนี้หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือท้ัง ๒ ลักษณะใหโรงเรียนแตงตั้ง 

คณะกรรมการพิจารณาหากเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควรก็ใหซํ้าชั้นโดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและใหใชผลการ

เรียนใหมแทนหากพิจารณาแลวไมตองเรียนซํ้าชั้นใหอยูในดุลยพินิจของโรงเรียนในการแกไขผลการเรียน                   

       ขอ ๑๖  เกณฑการตัดสินผลการเรียนผานชวงชั้นและจบหลักสูตรโรงเรียน 

๑๖.๑ เกณฑการจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

๑) ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน ๖๖ หนวยกิต และ 

๒๙ 



 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

๒) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๗๗ หนวยกิต โดยเปนราย 

วิชาพ้ืนฐาน  ๖๖ หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไมนอยกวา ๑๑ หนวยกิต 

๓) ผูเรียนมีผลการประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียนในระดับผานเกณฑ 

การประเมิน 

๔) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑ 

การประเมิน 

๕) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑ 

การประเมิน                   

๑๖.๒  เกณฑการจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๑) ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน  ๔๑ หนวยกิตและ 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

๒) ผูเรียนตองไดหนวยกิตลอดหลักสูตรไมนอยกวา๗๗หนวยกิตโดยเปน 

รายวิชาพ้ืนฐาน  ๔๑ หนวยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติมไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 

๓) ผูเรียนมีผลการประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียนในระดับผานเกณฑ 

การประเมิน 

๔) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑ 

การประเมิน 

๕) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑ 

การประเมิน 

   การตัดสินผลการเรียนการผานชวงชั้น  (จบการศึกษาภาคบังคับ และจบหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ) ผูเรียนตองผานเกณฑมาตรฐานครบท้ัง ๔ เกณฑ  ซ่ึงสะสมมาจากการประเมินผลการ

เรียนปลายภาค 

   ถาผูเรียนไมผานชวงชั้นใหดําเนินการสอนซอมเสริม  แลวทําการประเมินผลจน

ผูเรียนสามารถผานเกณฑการประเมินท่ีโรงเรียนกําหนด 

 

หมวด ๔ 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 

  ขอ ๑๗ ใหโรงเรียนจัดใหมีเอกสารการประเมินผลการเรียนตาง ๆ ดังนี้ 

๑๗.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ.๑)  เปนเอกสารบันทึกผล 

๓๐ 



 

การเรียนของผูเรียนตามสาระการเรียนรูกลุมวิชาและกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีไดเรียนในแตละชวงชั้นของหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหเปนหลักฐานแสดงสถานภาพและความสําเร็จในการศึกษาของผูเรียนแตละคน ใช

เปนหลักฐานในการสมัครเขาศึกษาตอ สมัครทํางานหรือดําเนินการในเรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๑๗.๒ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนยีบตัร) (ปพ.๒)  เปนเอกสารท่ี 

โรงเรียนออกใหกับผูสําเร็จการศึกษาและรับรองวุฒิการศึกษาของผูเรียน ใหผูเรียนนําไปใชเปนหลักฐานแสดง

ระดับวุฒิการศึกษาของตน 

๑๗.๓ แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  เปนแบบรายงานรายชื่อและขอมูล 

ของผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบยืนยัน

และรับรองความสําเร็จและวุฒิการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาแตละคน ตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

กระทรวงศึกษาธกิาร 

๑๗.๔ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค (ปพ.๔) เปน 

เอกสารรายงานพัฒนาการดานคุณลักษณะของผูเรียนเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอัน

พึงประสงคท่ีโรงเรียนกําหนดข้ึนเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนพิเศษ เพ่ือการแกปญหาหรือสรางเอกลักษณใหผูเรียน

ตามวิสัยทัศนของโรงเรียน เปนการรายงานผลการประเมินท่ีแสดงถึงสภาพหรือระดับคุณธรรม จริยธรรม 

คานิยม หรือคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในแตละชวงชั้น โรงเรียนตองจัดทําเอกสารนี้ใหผูเรียนทุก ๆ 

คน ควบคูกับระเบียนแสดงผลการเรียนของผูเรียนเพ่ือนําไปใชเปนหลักฐานแสดงคุณลักษณะของผูเรียนเพ่ือ

ประกอบในการสมัครศึกษาตอหรือสมัครทํางาน 

๑๗.๕ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน (ปพ.๕) เปนเอกสารสําหรับผูสอน 

ใชบันทึกเวลาเรียน ขอมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียน ขอมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

ผูเรียนแตละคนท่ีเรียนในหองเรียนกลุมเดียวกัน เพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง 

แกไข สงเสริมและตัดสินผลการเรียนของผูเรียน รวมท้ังใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบยืนยัน สภาพการเรียน 

การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ และผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนแตละคน 

๑๗.๖ แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ.๖) เปนเอกสาร 

สําหรับบันทึกขอมูลเก่ียวกับผลการเรียน พัฒนาการในดานตาง ๆ และขอมูลอ่ืน ๆ ของผูเรียน 

๑๗.๗ ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.๗) เปนเอกสารท่ีโรงเรียนออกใหผูเรียนเปนการ 

เฉพาะกิจเพ่ือรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผูเรียนเปนการชั่วคราว ท้ังกรณีผูเรียนยังไมสําเร็จการศึกษา

และสําเร็จการศึกษาแลว 

๑๗.๘ ระเบียนสะสม (ปพ.๘) เปนเอกสารสําหรับบันทึกขอมูลเก่ียวกับพัฒนาการ 

และผลงานดานตาง ๆ ของผูเรียนท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบาน เพ่ือประโยชนในการแนะแนวผูเรียนในทุก ๆ ดาน 

๑๗.๙ สมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.๙) เปนสมุดบันทึกผลการเรียนรูท่ีสถาน 

ศึกษาจัดทําข้ึนเพ่ือบันทึกรายการรายวิชาตาง ๆ ท่ีผูเรียนจะตองเรียนในแตละชวงชั้น ตามโครงสราง

หลักสูตรของโรงเรียน พรอมดวยผลการประเมินผลการเรียนของแตละรายวิชา และโรงเรียน  ออกให

๓๑ 



 

ผูเรียนสําหรับใชศึกษาและนําไปแสดงใหบุคคลหรือหนวยงานท่ีสนใจไดทราบโครงสรางหลักสูตรและ

รายละเอียดของรายวิชาตาง ๆ ของโรงเรียน พรอมดวยผลการเรียนของผูเรียนจากการเรียนแตละรายวิชา 

กรณีท่ีผูเรียนยายโรงเรียนขอมูลในสมุดบันทึกผลการเรียนรูจะเปนประโยชนในการนําไปใชเปนขอมูลใน

การเทียบโอนผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมไปเปนผลการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนใหม 

 

หมวด ๕ 

การเทียบโอนผลการเรียน 

  ขอ ๑๘ การเทียบโอนผลการเรียน  เปนการนําผลการเรียนซ่ึงเปนความรู ทักษะ และ

ประสบการณของผูเรียนท่ีเกิดจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย   

มาประเมินเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 

   แนวการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน   ใหเปนไปตามระเบียบโรงเรียน  

วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้       

   ๑๘.๑ ผูขอเทียบโอนตองข้ึนทะเบียนเปนนักเรียนหรือนักศึกษาของโรงเรียนใด

โรงเรียนหนึ่ง   ท้ังนี้ โดยผูขอเทียบโอนจะตองไมเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระบบ  โดยโรงเรียนดังกลาว

ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  ในภาคเรียนแรกท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักเรียนหรือนักศึกษา   

ยกเวนกรณีมีเหตุจําเปน 

๑๘.๒ จาํนวนสาระการเรียนรู รายวิชา จํานวนหนวยกิตท่ีจะรับเทียบโอน  และ 

อายุของผลการเรียนท่ีจะนํามาเทียบโอน ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของ

โรงเรียน  ท้ังนี้เม่ือเทียบโอนแลวตองมีเวลาเรียนอยูในโรงเรียนท่ีจะรับเทียบโอนไมนอยกวา ๑ ภาคเรียน 

๑๘.๓  การเทียบโอนผลการเรียนใหดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ  

การเทียบโอนผลการเรียนจํานวนไมนอยกวา ๓ คน  แตไมเกิน  ๕ คน 

  ขอ ๑๙ การเทียบโอนระดับการศึกษา  ใหดําเนินการดังนี้ 

๑๙.๑ การเทียบระดับการศึกษา หมายถึง  การนําผลการเรียน ความรู และ 

ประสบการณท่ีไดจากการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษานอกระบบ ไมแบงระดับมาประเมินเพ่ือเทียบเทา

การศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง มีแนวทางการเทียบระดับการศึกษาดังนี้ 

๒) ผูขอเทียบระดับการศึกษา  จะตองไมเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูใน 

โรงเรียนในระบบ  หรือโรงเรียนนอกระบบ  ท่ีจดัการศึกษาเปนระบบเดียวกันกับการศึกษาใน 

ระบบและเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับท่ีต่ํากวาระดับการศึกษาท่ี 

ขอเทียบ ๑ ระดับ  ผูไมเคยมีวุฒิการศึกษาใด ๆ จะขอเทียบระดับการศึกษาไดไมเกินระดับประถมศึกษา 

๓) ใหโรงเรียนซ่ึงเปนท่ีทําการเทียบระดับการศึกษา ดําเนินการ 

๓๒ 



 

เทียบระดับดวยการประเมินความรูความสามารถ และประสบการณของผูขอเทียบระดับ ดวยวิธีการท่ี

หลากหลายท้ังดวยการทดสอบ การประเมินแฟมผลงาน การสังเกตพฤติกรรมตาง ๆ ใหครอบคลุมคุณลักษณะ

ของผูเรียนท้ังดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรท่ีขอเทียบระดับ 

๔) ผูผานการประเมินจะไดรับหลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบ 

ระดับความรูและใบประกาศนียบตัรรับรองระดับความรูของกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๙.๒ การเทียบโอนผลการเรียน  หมายถึง  การนําผลการเรียนซ่ึงเปนความรู ทักษะ  

และประสบการณของผูเรียนท่ีเกิดจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย และ

ผลการศึกษาจากตางโรงเรียน มาประเมินเปนสวนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งท่ีกําลัง

ศึกษา มีแนวการดําเนินการดังนี้ 

๑)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และวิชาการของโรงเรียนกําหนดจํานวน 

รายวิชา จํานวนหนวยกิต   ท่ีโรงเรียนจํากัดใหผูเรียนสามารถขอเทียบโอนไดในการศึกษาตามหลักสูตรของ

โรงเรียน แตละชวงชั้น  ท้ังนี้ผูเรียนจะตองเหลือรายวิชาท่ีจะตองศึกษาในโรงเรียนอีกอยางนอย ๑ ภาคเรียน 

พรอมกับการกําหนดแนวทางและวิธีการเทียบโอน ท้ังกรณีเทียบโอนผลการเรียนเดิมท่ีผูเรียนศึกษากอนเขา

ศึกษาในโรงเรียน และกรณีเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนใหสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยการเทียบ

โอนผลการเรียนดวย 

๒) โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนของ 

โรงเรียนใหปฏิบัติหนาท่ีกําหนดสาระ จัดสรางเครื่องมือ สําหรับการเทียบโอนผลการเรียนและดําเนินการเทียบ

โอนผลการเรียน 

 

๓)  คณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ทําการเทียบโอน 

ผลการเรียนใหผูเรียนในกรณีตอไปนี้ 

   กรณีการเทียบโอนผลการเรียนเดิม  ท่ีผูเรียนศึกษามากอนเขาศึกษาในโรงเรียนให

ดําเนินการดังนี ้

   (๑) ใหดําเนินการใหเสร็จในภาคเรียนแรกท่ีผูเรียนเขาศึกษาในโรงเรียน 

                                  (๒) ใหเทียบโอนผลการเรียนเปนรายวิชา 

       (๓) ผูเรียนยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรขอเทียบความรู  ตามรายวิชาใน 

หลักสูตรของโรงเรียน ตามจํานวนรายวิชาท่ีโรงเรียนกําหนดไวในระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนของ

โรงเรียนใหผูเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสารหลักสูตรท่ีนํามาขอเทียบ  

และเอกสารการศึกษาท่ีไดรับมา (ถาผูเรียนมี) 

(๔) คณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนพิจารณาหลักสูตรและ 

หลักฐานเอกสารเดิมของผูเรียน เพ่ือเปรียบเทียบหลักสูตรท่ีเรียนมากับหลักสูตรของโรงเรียนในรายวิชาท่ีขอ

เทียบ ถามีจุดประสงคและเนื้อหาสาระตรงกันไมนอยกวารอยละ ๖๐ใหรับเทียบโอนได และใหไดระดับผลการ

๓๓ 



 

เรียนท่ีไดมาในกรณีท่ีผูเรียนยายโรงเรียน แตถาเปนกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากโรงเรียนตางระบบ ให

คณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนพิจารณาวาควรยอมรับผล 

การเรียนเดิมหรือไม  ถาไมยอมรับก็ตองประเมินใหใหมดวยวิธีการตาง ๆ ท่ีเหมาะสม   

(๕)  คณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  จัดใหมีการประเมินความรู 

ความสามารถและประสบการณของผูเรียนใหม ตามผลการเรียนท่ีคาดหวังของรายวิชาท่ีผูเรียนขอเทียบในกรณี

ท่ีผูเรียนไมมีเอกสารหลักฐานการศึกษาเดิมมาแสดง หรือหลักสูตรท่ีผูเรียนนํามาขอเทียบโอน มีความสอดคลอง

กับจุดประสงคและเนื้อหาสาระของหลักสูตรท่ีขอเทียบไมถึงรอยละ ๖๐ ผูเรียนท่ีผานการประเมินจะไดรับการ

เทียบโอนผลการเรียนได โดยไดระดับผลการเรียนตามท่ีประเมินได สวนผูท่ีไมผานการประเมินจะไมไดรับการ

เทียบโอนผลการเรียน 

กรณีผูเรียนขออนุญาตไปศึกษารายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตางโรงเรียน 

หรือขอศึกษาดวยตนเองใหดําเนินการดังนี้ 

(๑) ใหดําเนินการโดยผูเรียนยื่นคํารองไปศึกษาตางสถานท่ีหรือตางรูปแบบตอ 

คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ซ่ึงจะพิจารณาผลการเรียนและความจําเปนของผูเรียนตามระเบียบการ

จัดการศึกษา  ๓รูปแบบ  ของโรงเรียนท่ีจะจัดการศึกษาในระบบ 

(๒) รายวิชาท่ีผูเรียนขอไปศึกษาตางสถานท่ี หรือตางรูปแบบตองมีจุดประสงค 

และเนื้อหาสาระสอดคลองกับรายวิชาในหลักสูตรของโรงเรียนท่ีจะนํามาเทียบโอนไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

(๓)  กรณีผูเรียนขอไปศึกษาตางโรงเรียนหรือระบบท่ีมีโรงเรียนจัดการเรียนการสอน 

แนนอน ถาเห็นควรอนุญาตใหไปเรียนไดใหมีการประสานงานเรื่องการจดัการเรียนการสอน  

การประเมินผล และการรับโอนผลการเรียนกอน เม่ือไดตกลงรวมกันเรียบรอยแลวจึงจะอนุญาตเม่ือศึกษา

สําเร็จ ใหรับโอนผลการเรียนไดทันที      

(๔) กรณีผูเรียนขออนุญาตศึกษาดวยตนเอง หรือศึกษาในโรงเรียนท่ีไมสามารถติดตอ 

ประสานได ถาคณะกรรมการพิจารณาความจําเปนแลวเห็นควรอนุญาต เม่ือผูเรียนมารายงานผลการเรียน ให

คณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการโรงเรียน     

(๕) คณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน รายงานผลการเทียบโอน 

ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียนใหความเห็นชอบ และเสนอผูบริหารโรงเรียนอนุมัติ

ผลการเทียบโอนผลการเรียน   

(๖) คณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน รายงานผลการเทียบโอน 

ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียนใหความเห็นชอบ และเสนอผูบริหารโรงเรียนอนุมัติ

ผลการเทียบโอนผลการเรียน 

๓๔ 



 

หมวด ๖ 

บทเฉพาะกาล 

  ขอ ๒๐ ในกรณีนักเรียนท่ีเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนพระครูพิทยาคม 

พุทธศักราช  ๒๕๔๖   และควรจะจบหลักสูตรในปการศึกษา  ๒๕๕๔ หรือกอนปการศึกษา ๒๕๕๔ 

แตไมสามารถจบหลักสูตรไดตามกําหนด ใหใชระเบียบฉบับนี้ 

  ขอ ๒๑ ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียน  รักษาการให

เปนไปตามระเบยีบนี ้

  ขอ ๒๒ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแกไข  ใหเสนอคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอนุมัติและ

ใหความเปนชอบกอนนําไปใช 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

 

 

 

(นายสุวัฒน  เทพอักษรณรงค) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนพระครูพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๕ 



 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายบริหารงานบุคคล 
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ฝายบริหารทั่วไป 
 

๕๐ 



 

 

  

 

 

 

 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
งานปกครอง  ฝายบริหารท่ัวไป  โรงเรียนพระครูพิทยาคม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

คุณลักษณะอันพึงประสงค หมายถึง คุณภาพของผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีกําหนดข้ึนโดย

พิจารณาจากสภาพของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบัน ซ่ึงทําใหมีความจําเปนตองเนนและ

ปลูกฝงลักษณะดังกลาวใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียนทุกคนเพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาในองครวมท้ังดาน

สติปญญา และคุณธรรม อันจะนําไปสูความเจริญกาวหนาและความม่ันคงสงบสุขในสังคม 

    เปนเยาวชนท่ีมีคุณภาพ   มีกิริยามารยาทงดงามและมีบุคลิกภาพ ท่ีดี  เชน การตรง 

ตอเวลา  การเอ้ืออาทรตอกัน  การเคารพผูใหญ  การเขาคิว  การไอหรือจาม  ตองปดปากปดจมูก   

การข้ึนลงบันไดใหชิดขวา   การมีมารยาทในการรับประทานอาหารเปนตน 

   เห็นคุณคาของตนเอง   มีวินัยในตนเอง  มีจิตสํานึกสาธารณะ  ปฏิบัติตามหลักธรรม

ของพระพุทธศาสนา   หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  มีคุณธรรมจริยธรรม  และคานิยมอันพึงประสงค 

   มีความคิดสรางสรรค  ใฝรูใฝเรียน  รักการอานรักการเขียน  และรักการคนควา 

รักดนตรีและรักการออกกําลังกาย    ดูแลตนเองใหมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี 

   รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและการเจริญกาวหนาทางวิชาการ   มีทักษะและศักยภาพ 

ในการจัดการ   การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี  ปรับวิธคิีดวิธีการทํางานไดเหมาะสมกับ

สถานการณและทักษะในการดําเนินชีวิต 

จรรยา มารยาท 

๑.  นักเรียนตองมีความเคารพนบนอบเชื่อฟงคุณครูทุกทานในโรงเรียน 

๒.  นักเรียนตองเคารพเชื่อฟงบิดา มารดา ผูปกครองและชวยเหลืองานบานตามศักยภาพของตน 

๓.  นักเรียนตองเปนผูมีมารยาทท่ีดี มีความประพฤติเรียบรอยไมสงเสียงดัง หรือแสดงพฤติกรรม 

ท่ีไมสุภาพ ท้ังดวยวาจา และการกระทําตอบุคคลอ่ืนท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

๔.  นักเรียนตองรูจักกลาวคําวา "สวัสด"ี "ขอบคุณ" และ "ขอโทษ"ตามโอกาสอันเหมาะสม 

ระเบียบขอปฏิบัต ิ

โรงเรียนพระครูพิทยาคม 
 

๕๑ 



 

๕.  นักเรียนตองขยันหม่ันเพียร ตั้งใจศึกษาเลาเรียนและขวนขวายใฝหาความรูเปนนิจ 

๖.  นักเรียนตองมีความซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ ไมพูดปด ไมคดโกงไมเอาเปรียบบุคคลอ่ืน 

๗.  นักเรียนตองมีความสามัคคีในหมูคณะรุนพ่ีตองปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางท่ีดีและเอ้ืออาทรตอ

รุนนอง  รุนนองตองเคารพรุนพ่ี 

๘.  นักเรียนตองเขาใจในสิทธิและหนาท่ีของตนเองและรูจักเคารพในสิทธิและหนาท่ีของบุคคลอ่ืน 

๙.  นักเรียนตองรูจักมัธยัสถไมใชจายเกินความจําเปน(สุรุยสุราย) ไมฟุมเฟอยไมนําเงินจํานวนมาก 

หรือเครื่องประดับท่ีมีราคาแพงติดตัวมาโรงเรียนเพราะจะเปนการไมปลอดภัยกับตัวนักเรียนและหาก สูญ

หายทางโรงเรียนจะไมรับผิดชอบ 

๑๐. นักเรียนตองแตงกายใหสะอาดเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบท่ีโรงเรียนกําหนดไว 

๑๑. นักเรียนตองชวยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียนตามท่ีไดรับมอบหมายและมีหนาท่ีดูแล

และชวยกันรักษาทรัพยสินของโรงเรียนไมใหเกิดชํารุดเสียหาย 

๑๒. นักเรียนตองฝกฝนตนเอง ใหเปนคนตรงตอเวลา เคารพปฏิบัติตามนัดหมายตางๆ ของ

โรงเรียนอยางเครงครัด และไมมาโรงเรียนสาย 

๑๓. นักเรียนตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับสภาพนักเรียนตองรักษาชื่อเสียงและเกียรติยศของ

โรงเรียนอยูเสมอ 

๑๔. นักเรียนตองใหความรวมมือกับโรงเรียนในการทํากิจกรรมตางๆและควรนําชื่อเสียงมาสู

โรงเรียนดวยการแสดงออกในทางท่ีดีงาม 
  

กฎระเบียบหลักของโรงเรียน 

นักเรียนทุกคนจะตองเคารพกฎระเบียบของโรงเรียนดังตอไปนี้ 

 ๑. หามเลนการพนันหรือการกระทําใดๆ ท่ีมีลักษณะเขาขายการพนัน 

 ๒. หามดื่มของมึนเมา เชน ไวน เบียร สุราและหามเสพยาเสพติดทุกชนิด เชน บุหรี่ กัญชา ยาบา  

ยาไอซฯลฯ 

 ๓. หามลักทรัพยหรือนําสิ่งของของผูอ่ืนมาเปนของตนแมจะมีคาเพียงเล็กนอย 

 ๔. ไมพูดจาโกหก พูดเท็จ แสดงกิริยากาวราว หรือกระทํากิริยาใดๆท่ีไมสุภาพ 

 ๕. ไมกอการทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายผูอ่ืนท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน และไมพกอาวุธ 

มาโรงเรียน 

 ๖. ไมประพฤติตนเปนอันธพาล เกเรใชวาจาขมเหงหรือขมขูผูอ่ืน 

 ๗. ไมเขาสถานเริงรมยท่ีไมเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน 

 ๘. ไมจัดเท่ียวเปนกลุมๆ ในวันหยุดโดยไมไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการหรือผูปกครอง 

 ๙. ไมเท่ียวเตรตามสถานท่ีตางๆหรือแวะตามศูนยการคาหรือรานอาหารกอนกลับบาน 

ในชุดนักเรียนหลังจากเลิกเรียนโดยไมมีผูปกครองไปดวย 

๕๒ 



 

 ๑๐. ไมประพฤติตนไปในทํานองชูสาวถาหากมีหลักฐานแนชัดวานักเรียนกระทําตนไมเหมาะสม      

ตามสภาพนักเรียนและประพฤติผิดไปในทํานองชูสาวโรงเรียนจะพิจารณาใหพนจากสภาพการเปนนักเรียน

โรงเรียนพระครูพิทยาคมโดยทันที 

 ๑๑. ไมแสดงอาการไมเคารพ ลบหลูกาวราวตอคุณครูและผูใหญทุกทาน 

 ๑๒. เจตนาฝาฝนคําสั่งหรือไมเชื่อฟงคุณครูทุกทาน 

 ๑๓. หามหนีเรียนหรือหลบหนีชั่วโมงเรียน 

 ๑๔. หามทุจริตในการสอบ 

๑๕. หามทําลายทรัพยสินของผูอ่ืนหรือทรัพยสมบัติและสาธารณะสมบัติของโรงเรียนใหเกิดความ

เสียหาย  ตลอดจนการขีดเขียนตามฝาผนังอาคารเรียน โตะเรียน เกาอ้ี ราวบันไดกําแพงหรือฉีกหนังสือ

ของหองสมุด 

 ๑๖. ไมแตงกายผิดระเบียบของโรงเรียนโดยเจตนาในกรณีท่ีนักเรียนนําเครื่องประดับท่ีผิดระเบียบ

หรือสิ่งของมาใชผิดระเบียบ เชนเครื่องเลนมัลติมีเดีย ทางโรงเรียนจะยึดไวและใหผูปกครองมาติดตอขอรับ

คืนภายใน ๗วัน 

 ๑๗. ไมทําใหอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนสกปรก 

 ๑๘. หามนําอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯเขาไปในหองเรียนหรือนําข้ึนมาบนอาคารเรียน 

 ๑๙. หามนําสื่อลามก เชน หนังสือลามก วิดีโอลามก มาโรงเรียน 

 ๒๐. หามนําโทรศัพทมือถือมาใชในเวลาเรียนเด็ดขาด กรณีฝาฝนหรือถูกยึดโทรศัพทผูปกครอง

ตองติดตอขอรับคืนดวยตนเองตามหนังสือแจงของโรงเรียน 

 ๒๑. ถานักเรียนมีการทะเลาะวิวาทชกตอยกันในโรงเรียน ตองวางเงินประกันสัญญาวาจะไมกอ

เหตุทะเลาะวิวาทกันอีก คนละ ๒,๐๐๐ บาท จะคืนใหเม่ือจบการศึกษาจากโรงเรียนพระครูพิทยาคม และ

ไมทะเลาะวิวาทกันอีก ถาฝาฝนทะเลาะวิวาทกันอีก เงินจะถูกยึดเขากองกลางของทางโรงเรียนตอไป 

 

การมาโรงเรียนและการออกนอกบริเวณโรงเรียน 

๑. นักเรียนตองมาโรงเรียนใหทันเคารพธงชาติ ( ๐๗.๕๐น. ) 

 ๒. นักเรียนท่ีผูปกครองขับรถมาสงขอใหสงท่ีจุดจอดรถตามท่ีโรงเรียนกําหนดเพ่ือความสะดวก 

ในการใหบริการทางดานจราจร 

 ๓. เม่ือไดยินสัญญาณเขาแถว นักเรียนตองหยุดกิจกรรมทุกชนิดรีบเดินไปเขาแถวตามท่ีกําหนด 

ใหเรียบรอยทันทีจากนั้นจึงรองเพลงชาติและสวดมนตดวยความเคารพอยางสงบ 

 ๔. นักเรียนคนใดท่ีมาสาย จะถูกลงโทษตามมาตรการของโรงเรียน 

 ๕. เม่ือนักเรียนมาโรงเรียนแลว จะออกนอกบริเวณโรงเรียนไมไดจนกวาจะถึงเวลาเลิกเรียน  

หรือไดรับอนุญาตเปนกรณีพิเศษ 

 ๖. กรณีตองการรับบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนประเภทกลับเขามาใหมเม่ือนํานักเรียน 

มาสงใหนักเรียนนําบัตรนั้นมาแจงเขาหองเรียนท่ีฝายกิจการนักเรียนผูมารับตองเปนผูปกครอง เทานั้น 

๕๓ 



 

 ๗. กรณีนักเรียนกลับบานเองหามนักเรียนอยูในบริเวณโรงเรียนหลังเวลา ๑๗.๐๐น. ควรกลับบาน 

ใหตรงเวลาหลังจากนี้ทางโรงเรียนจะไมรับผิดชอบ 

 ๘. ถานักเรียนจําเปนตองมาโรงเรียนเพ่ือทํากิจกรรมในวันหยุดราชการตองไดรับอนุญาต  

จากผูอํานวยการลวงหนาอยางนอย ๑วัน และตองมีครูดูแล  

 

ท้ังนี้ไมอนุญาตใหอยูในโรงเรียนเกิน ๑๗.๐๐น. 

การมาโรงเรียนสาย 

นักเรียนท่ีมาโรงเรียนไมทันเคารพธงชาติถือวาสายและนักเรียนท่ีมาสายตองไปรับแบบฟอรมการ 

ขอเขาชั้นเรียนจากฝายปกครองและดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดใหเรียบรอย จึงจะเขาชั้นเรียนได 

การขาดเรียน 

 ๑. นักเรียนท่ีไมมาโรงเรียนดวยเหตุใดเหตุหนึ่งผูปกครองตองแจงใหทางโรงเรียนทราบดวยตนเอง

หรือทางโทรศัพทและมีจดหมายลาท่ีมีลายมือผูปกครองลงชื่อรับทราบนํามายื่น กอนการกลับเขาเรียน

นักเรียนตองสงใบลาไวท่ีอาจารยท่ีปรึกษาทุกครั้ง 

 ๒. นักเรียนท่ีลาปวยเกิน ๓วันจะตองมีใบรับรองแพทยมาแสดงพรอมใบลา 

 ๓. ถาไมมีความจําเปนสุดวสิัยผูปกครองไมควรรับนกัเรียนกลับบานกอนโรงเรียนเลิกเพราะจะ

สงผลกระทบตอการเรียนของนักเรียนเนื่องจากถาการเรียนวิชาใดของนักเรียนไมถึงรอยละ ๘๐นักเรยีนจะ

ไมมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนในวิชานั้น 

 ๔. การขาดเรียนโดยไมไดรับอนุญาตจากผูปกครองทางโรงเรียนถือวานักเรียนผูนั้นหนีเรียน

โรงเรียนจะดําเนินการโดยเชิญผูปกครองมาพบอาจารยฝายปกครองท้ังนี้นักเรียนผูนั้นจะไมมีสิทธิ์เขาเรียน

จนกวาการพูดคุยกับผูปกครองจะแลวเสร็จ 

 ๕. ในกรณีท่ีนักเรียนขาดเรียนติดตอกันเกิน ๓วันโดยไมไดรับการแจงจากผูปกครอง ทางโรงเรียน

จะดําเนินการโดยโทรศัพทติดตอทางบานเพ่ือสอบถามขอมูลกับผูปกครองเม่ือนักเรียนกลับมาเรียนจะตอง

นําจดหมายลงลายมือชื่อผูปกครองรับทราบมาใหกับอาจารยฝายปกครองเพ่ืออนุญาตใหนักเรียนเขาเรียน

ตามปกติ 

 ๖. กรณีผูปกครองตองการรับนักเรียนกลับบานกอนเวลาเลิกเรียนใหติดตอกับฝายกิจการนักเรียน 

เพ่ือติดตอกับอาจารยและนักเรียนจากนั้นลงบันทึกวัน เดือน ป ชื่อนักเรียน ชื่อผูมารับกลับ เวลาการรับ

กลับจากนั้นใหนั่งรอนักเรียนท่ีหองกิจการนักเรียน 

 

ระเบียบวาดวยการแตงกายและแนวปฏิบัติอ่ืนๆของนักเรียน 

โรงเรียนพระครูพิทยาคม  ตระหนักถึงการปลูกฝงใหนกัเรียนเปนผูท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง และประเทศชาติ การปลูกฝงให

๕๔ 



 

นักเรียนรูจักการละเวน ปลูกฝงใหเปนคนมีเหตุผล โรงเรียนจึงไดกําหนดระเบียบวาดวยการแตงกาย

นักเรียน แนวปฏิบัติการดําเนินการตางๆ ท่ีเก่ียวของกํากับ ติดตามดูแลพฤติกรรมของนักเรียน เพ่ือใหถือ

ปฏิบัติเปนแนวเดียวกันท้ังโรงเรียนเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย ดังนี้ 

๑.  การลงโทษนักเรียน 

 โรงเรียนกําหนดระเบียบการลงโทษนักเรียนโดยอาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การ

ลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑. นักเรียนทุกคนมีความประพฤติเต็ม  ๑๐๐ คะแนน ตอ ๑  ภาคเรียน เม่ือนักเรียนกระทํา

ความผิด 

และถูกตัดคะแนนความประพฤติ โรงเรียนจะดําเนินการดังนี้ 

  ๑.๑  วากลาวตักเตือน ครั้งท่ี  ๑  เม่ือถูกตัดคะแนน   ๒๐ คะแนน 

  ๑.๒  วากลาวตักเตือน ครั้งท่ี  ๒  เม่ือถูกตัดคะแนน ๔๐ คะแนน 

  ๑.๓  ทําทัณฑบน   เม่ือถูกตัดคะแนน ๕๐ คะแนน 

  ๑.๔  ทํากิจกรรมเพ่ือปรับพฤติกรรม เม่ือถูกตัดคะแนน ๖๐ คะแนน 

 ๒.  โรงเรียนจะไมรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  เขาศึกษาตอในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๔ เม่ือ

นักเรียนถูกตัดคะแนนถึง  ๑๐๐  คะแนน  โดยคณะกรรมการงานปกครองนักเรียนตองรับทราบดวยหรือให

อยูในดุลพินิจของโรงเรียนพระครูพิทยาคม 

 ๓.  การดําเนินการทุกข้ันตอนครูท่ีปรึกษา  หัวหนาระดับและผูปกครองตองรับทราบดวย 

๒.  การตัดคะแนนพฤติกรรม 

  เพ่ือใหเปนแนวทางเดียวกัน  โรงเรียนจึงกําหนดหลักเกณฑการตัดคะแนนพฤติกรรมไว ดังนี้ 

 ๒.๑  ความผิดข้ันเบา   ตัดคะแนนพฤติกรรม  ไมเกิน ๑๐  คะแนน 

 ๒.๒  ความผิดข้ันกลาง    ตัดคะแนนพฤติกรรม  ไมเกิน   ๒๐   คะแนน 

 ๒.๓  ความผิดข้ันหนัก   ตัดคะแนนพฤติกรรม  ไมเกิน   ๔๐  คะแนน 

 ๒.๔  ความผิดข้ันรุนแรง  ตัดคะแนนความประพฤติแตละความผิด  ๕๐  คะแนนข้ึนไป 

นักเรียนหญิง :   ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

 ผม ทรงผมบอบ นักเรยีน ไมสไลด  ไมดัด  ไมซอย  ไมยอม  ไมใสน้ํามัน หวีเรียบ  เหมาะสม

กับสภาพนักเรียนปลายผมยาว ระดับมุมปาก   ดานหลังยาวไมคุมปกเสื้อ  เม่ือยืนตรง 

เส้ือ ผาขาวเกลี้ยงเนื้อเรียบ  ไมยาวเกินควร  ปกเสื้อกลาสีเรือผาครึ่ง  อกแบบโปโลติดกระดุม

แปป ๑  เม็ด แขนเสื้อจีบ  ๖  จีบ  มีสาบแขนขนาดกวาง ๑  นิ้ว  ยาวเหนือศอกไมเกิน  ๒  นิ้ว  มีกระเปา

ปะติดท่ีชายเสื้อดานขวา  ยาว  ๕ – ๙  ซม.  ผูกคอซองดวยผาสีกรมทาเรือกลาสีท่ีหนาอก และ ตองมีเส้ือ

ทับใน สวนดานขวาปกอักษรยอโรงเรียน วา “ พ.พ.”  ดวยไหมสีน้ําเงิน ตามขนาดท่ีโรงเรียนกําหนด   

๕๕ 



 

 กระโปรง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใชกระโปรงสีกรมทา

แบบเดียวกัน เนื้อผาหนาเรียบ  ไมมีลวดลาย และไมเปนมัน  จีบลึกประมาณ ๒–๓ ซม. ตีเกล็ดจากขอบลง

มาประมาณ ๖–๑๒ ซม.  เวนความกวางของจีบพองาม  ไมมีกระเปาท่ีจีบหรือของความยาวของกระโปรง

ใหคลุมเขาต่ําจากสะบาประมาณ ๕ -๑๐  ซม. (เม่ือยืนตรง)  กระโปรงปลายบานเหมาะสมกับสภาพ

นักเรียน 

 ถุงเทา สีขาวไนลอน  เนื้อเรียน  ไมมีลวดลาย   ไมบางหรือหนาเกินไป มีความยาวก่ึงกลาง

ระหวางขอเทากับหัวเขา   เวลาสวมพับออกกวาง ๓ -๕ ซม.  เหนือขอเทา 

รองเทา  ใชรองเทาหนังสีดํา  มีสายรัดหลังเทา  สนเตี้ย ไมมีลวดลาย 

 หาม กันค้ิวหรือเขียนค้ิวและแตงหนาดวยเครื่องสําอาง  และ 

 หาม ไวเล็บหรือทาเล็บอยางเด็ดขาด 

นักเรียนหญิง  :  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ทรงผม  ทรงนักเรียน ถาผมสั้นตองเปนทรงบอบนักเรียน หามซอยผมเด็ดขาด ความยาวไม 

ประปกเสื้อ ผมยาวต่ํากวาติ่งหูดานขางไมเกิน ๒ ซม.  ความยาวดานหลังเม่ือยืนตรงไมคลุมปกเสื้อ ถาไว 

ผมยาวนักเรียนตองรวบใหเรียบรอย หามทําสีผม หามสไลดผม  หวีเรียบเก็บผมหนาใหเรียบรอยเหมาะสม

กับสภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ริบบ้ินผูกผมเปนแบบมีตราพรอมชื่อโรงเรียนประทับอยูใน

เสนเดียว สีกรมทา  เทานั้น กิ๊บเหน็บผม ใชไดเฉพาะสีดําเทานั้น แบบเรียบบางเทานั้น หามใชท่ีคาดผมหวี

สับหรือสิ่งอ่ืนเด็ดขาด 

 เส้ือ ใชผาขาวเนื้อเรียบ  ไมบางเกินควร  คอเชิ้ต  ปกกวางไมเกิน  ๕ ซม.  มีสาบตลบเขาขาง

ใน ใชกระดุมสีขาวขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๑ ซม.  ไมตอบาหลัง  แขนเสื้อยาวเหนือขอศอกเล็กนอย   ตน

แขนเสื้อไมมีจีบ  ปลายแขนมีจีบเล็กนอย   ขอบปลายแขนตลบเขาขางในกวางประมาณ ๓ ซม. ขนาด

ความกวางและความยาวของตัวเสื้อใหพอเหมาะกับลําตัว เวลาสวม  ใหทับชายเสื้อไวในกระโปรง  พอ

มองเห็นเข็มขัดรอบดาน   ดานขวาปกสัญลักษณอักษรยอโรงเรียน วา “ พ.พ.”  ดวยไหมสีน้ําเงิน ตาม

ขนาดท่ีโรงเรียนกําหนด และ ตองมีเส้ือทับใน 

 กระโปรง    ใชเหมือนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนทุกประการ 

 เข็มขัด       ใชเข็มขัดหนังสีดําขนาดกวาง ๓–๔ ความยามพอเหมาะกับสัดสวนของรางกาย           

หัวเข็มขัดเปนชนิดสี่เหลี่ยม   ขอบมีหนังหุม  มีปลอกเข็มขัดสําหรับสอดปลายเวลาคาดใหทับกับขอบ

กระโปรง 

 ถุงเทาและรองเทา   ใชเหมือนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

 หาม             กันค้ิวหรือเขียนค้ิวและแตงหนาดวยเครื่องสําอาง และ 

 หาม       ไวเล็บหรือทาเล็บอยางเด็ดขาด 

นักเรียนชาย  :   ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

๕๖ 



 

 ผม ทรงนักเรียน  ตัดเกรียนชิดติดผิวหนังท้ังสามดาน ดานหนายาวไมเกิน  ๓ ซม.  ไมหวีเสย

หรือแสกกลาง  ไมใสนํามัน  ไมไวจอน  ไมไวหนวดหรือเครา 

 เส้ือ ผาขาวเนื้อเรียบไมบางเกินควร  แบบเชิ้ต  ปกไมกวางเกิน  ๔ ซม. มีสาบหนาตลบออก 

ดานนอก  กวางประมาณ ๓ ซม.  ใชกระดุมสีขาวขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑ ซม.  แขนเสื้อยาวเหนือขอศอก

เล็กนอยมีกระเปาท่ีแนวราวนมดานซาย ๑  ใบ ขนาดกวาง ๘ -๑๒ ซม.  ลึก ๑๐–๑๕ ขนาดของตัวเสื้อ

พอเหมาะกับลําตัว  ไมรัดรูปไมหลวมจนเกินไป  ไหลไมตก  ดานขวาปกสัญลักษณอักษรยอโรงเรียน วา “ 

พ.พ.”  ดวยไหมสีน้ําเงิน ตามขนาดท่ีโรงเรียนกําหนด เชนเดียวกับนักเรียนหญิง 

 กางเกง   ผาเทโรสีกากี  เปนผาเนื้อเรียบ  ไมมีลวดลาย  และไมเปนมัน  ทรงนักเรียนมีขอบอยูท่ี

เอว  จีบดานนอกพับออกขางละ  ๒ จีบ  ความยาวของกางเกง (ขาสั้น) อยูเหนือหัวเขาจากก่ึงกลางสะบา  

๑๐ ซม.  เม่ือยืนตรงสวนกวางของขากางเกงหางจากขาขาตั้งแต ๓–๑๒ ซม.  ตามสวนขนาดของขา   

ปลาบขาพับชายเขาขางในกวาง ๕ ซม. ผาตรงสาบดานหนาใชกระดุมหรือซิบรูดขัดซอนไวขางใน   มี

กระเปาตามแนวตะเข็บขาง  ขางละ ๑ ใบ (ไมมีกระเปาหลัง) ขอบกางเกงมีหูกางเกง ๗  หู เวลาสวมทับ

ชายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอย   

 เข็มขัด    ใชเข็ดขัดสีดําไมมีลวดลาย  ขนาดกวางประมาณ  ๓–๔ ซม.  หัวเข็มขัดมีลักษณะ

สี่เหลี่ยมผืนผาทําดวยโลหะ 

 รองเทา ใชรองเทาหุมสนเปนรองเทาหนังหรือรองเทาผาใบสีน้ําตาล  ไมมีลวดลายมีเชือกผูกสี

เดียวกับรองเทา สนเตี้ย ไมหุมขอ 

 ถุงเทา       สีน้ําตาลเนื้อเรียบ   ไมมีลวดลาย  ไมหนาหรือฟู   ความยาวประมาณ ก่ึงกลาง

ระหวางขอเทากับหัวเขาไมพับปลาย 

นักเรียนชาย :  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ทรงผม    นักเรียนชายตัดผมทรงรองทรงสูง  ท้ังสามดาน   ดานหนายาวไมเกิน  ๕ ซม.  ไมหวี

เสยหรือแสกกลาง  ไมใสนํามัน  ไมไวจอน  ไมไวหนวดหรือเคราและไมอนุญาตใหนักเรียนกันจอน กันผม 

ใชระเบียบเครื่องแตงกายเหมือนนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

***ขอควรจํา***เม่ืออยูในเครื่องแบบนักเรียนใหใสรองเทาผาใบสีน้ําตาลเทานั้น  หามใสรองเทาผาใบ

สีขาวหรือรองเทาอ่ืน 

 

เครื่องแตงกาย  :   ชุดพลศึกษา 

 เส้ือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ใชผาโทเรสีเทา  ไมมีลวดลาย  ทรงโปโล มีกระเปา

ดานซายปกตราของโรงเรียน ดานขวาของเสื้อปกชื่อและนามสกุล   ดวยไหมสีน้ําเงิน   ขนาด ๐.๘–๑ ซม. 

แนวระดบัขอบกระเปา 

๕๗ 



 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ใชผาโทเรสีมวง ไมมีลวดลาย ทรงโปโล  มีกระเปาดานซายปกตรา

ของโรงเรียน ดานขวาของเสื้อปกชื่อและนามสกุล  ดวยไหมสีน้ําเงิน ขนาด ๐.๘–๑ ซม. แนวระดับขอบ

กระเปา 

 กางเกง  ใชกางเกงวอรม  ผายืดตามแบบของโรงเรียนกําหนดเทานั้น 

 รองเทา   นักเรียนหญิง  ใชรองเทาผาใบสีขาวลวน  ชนิดผกูเชือก  หุนสนพ้ืนเรียบ ไมมีแถบสีตาง 

ๆ หรือหุมขอ  ใชประกอบกับถุงเทาสีขาวลวนเหมือนเครื่องแบบ นักเรยีนชาย ใชรองเทาผาใบสีน้ําตาล

ลวน ชนิดผูกเชือก 

                       

 เกณฑการตัดคะแนนความประพฤติและมาตรการการลงโทษ 
 

ตัด ๕ คะแนน (ตอครั้ง) 

        ๑.   มาสาย 

        ๒.  ไมเขาเรียนบาทคาบหรือไมเขาพบครูท่ีปรึกษา/ไมสนใจเรียน 

        ๓.  ไมแสดงความเคารพครู 

        ๔.  ไมเคารพตอการประกอบพิธีเคารพธงชาติ 

        ๕.  แตงกายผิดระเบียบ ตัดจุดละ ๕ คะแนน 

        ๖.  ไมใหความรวมมือกับทางโรงเรียน 

        ๗.  ไมปฏิบัติตามโครงการเสริมสรางวินัยนักเรียน 

        ๘.  นําอาหาร ขนมของขบเค้ียว เครื่องดื่ม ไปรับประทานบนอาคารหรือในหองเรียน 

        ๙.  นักเรียนซอยผมหรือตกแตงทรงผม         

        ๑๐.  ไมมีอุปกรณการเรียนสงเสียงดังขณะครูสอน 

        ๑๑.  สวมรองเทาแตะ, เหยียบสนรองเทา, ไมสวมถุงเทา, ใชเครื่องสําอาง, เครื่องประดับ, ไมปกชื่อ, 

ไมรัดเข็มขัด,ปลอยชายเสื้อออกนอกกางเกง (นักเรียนชาย) /กระโปรง (นักเรียนหญิงม.ปลาย) 

        ๑๒.  นักเรียนซอยผมหรือตกแตงทรงผม  

ตัด ๑๐ คะแนน  (ตอครั้ง) 

        ๑.   แสดงกริยาไมสุภาพ        

        ๒.  นําโทรศัพทมาโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาตและทางโรงเรียนจะยึดไวจนกวาจะครบ ๑เดือน 

จึงจะแจงใหผูปกครองมารับคืน 

        ๓.   หลบหนีการเรียนขาดเรียนติดตอกัน ๓วันโดยไมมีเหตุผล 

ตัด ๒๐ คะแนน  (ตอครั้ง) 

        ๑.  แสดงกิริยากาวราวตอครู 

        ๒.  ประพฤติท่ีสอไปทางชูสาว/คบเพ่ือนตางเพศในลักษณะท่ีไมเหมาะสม 

๕๘ 



 

        ๓.  ไมเขารวมกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึน 

        ๔.  ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไมไดขออนุญาต 

        ๕.  จอดรถนอกบริเวณโรงเรียน 

 

ตัด ๓๐ คะแนน  (ตอครั้ง) 

        ๑.   กลั่นแกลง รังแก บังคับ ขมขูท้ังวาจาและการกระทําตอเพ่ือนนักเรียนดวยกัน 

        ๒.   ปลอมแปลงเอกสารลายมือชื่อผูปกครอง/ครู 

        ๓.   ยุยงใหเกิดความแตกแยกสามัคคีหรือตอตานระเบียบโรงเรียน         

        ๔.   เท่ียวเตรในยามวิกาล เวลา๒๑.๐๐-๐๔.๐๐น. / เขาไปในสถานบริการ / สถานเรงิรมย 

        ๕.   ลักทรัพยกรรโชคทรัพย ขมขู หรือบังคับขืนใจเพ่ือเอาทรัพยบุคคลอ่ืน 

        ๖.   ทะเลาะวิวาท / พกพาอาวุธใดๆ 

        ๗.   แสดงพฤติกรรมชูสาว ซ่ึงไมเหมาะสมหรือเก่ียวของกับการคาประเวณี 

        ๘.   เลนพนันทุกชนิดหรือม่ัวสุมแหลงอบายมุข 

        ๙.   ซ้ือ จําหนาย แลกเปลี่ยนเสพสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล สิ่งมืนเมา บุหรี่หรือยาเสพติด 

เกณฑการลงโทษ 

        ๓๐ – ๕๐ คะแนน        สงหัวหนาระดับ หรือรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารท่ัวไป 

        ๕๑ – ๗๐ คะแนน        เชิญผูปกครองมาพบและนักเรียนจะตองเขาคายพัฒนาวินัยตามท่ีโรงเรียน

กําหนด         

        ๗๑  คะแนนข้ึนไป       เสนอผูอํานวยการโรงเรียนสั่งลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน 

หมายเหตุ 

                ๑.   กรณีอ่ืนๆท่ีมิไดระบุไวใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอนตัดคะแนนใหเหมาะสมใกลเคียงกับ

ระดับคะแนนความผิดท่ีกําหนดไว 

                ๒.   ความผิดท่ีรายแรงโรงเรียนพิจารณาเชิญผูปกครอง ทําทัณฑบนยายออกหรือดําเนินการ

ตามกฎหมาย    

นักเรียนประพฤติหรือกระทําดี 

               เพ่ือเปนการยกยองสงเสริม ใหกําลังใจแกนักเรียนท่ีประพฤติหรือกระทําดีและสงเสริมให

นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมสูงสงยิง่ข้ึนโรงเรียนพระครูพิทยาคม ไดกําหนดใหคะแนนการประพฤติหรือ

กระทําดีแกนักเรียนโดยนักเรียนท่ีไดคะแนนประพฤติหรือกระทําดีสะสมตั้งแต ๑๘๐ คะแนนข้ึนไปจะไดรับ

เกียรติบัตรยกยองของโรงเรียนและไดรับการบันทึกประวัติดีเดนในทะเบียนประวัติเปนหลักฐานและ

นักเรียนท่ีไดรับคะแนนประพฤติหรือกระทําดีสะสม  ๓ ปการศึกษา   ตั้งแต  ๓๐๐ คะแนนข้ึนไป จะไดรับ

เกียรติบัตรยกยองของโรงเรียนและไดรับการบันทึกประวัติดีเดนในทะเบียนประวัติเปนหลักฐาน 

 

๕๙ 



 

คะแนนการประพฤติหรือทําความดี 

        ๑.   เก็บของมีคาหรือเงินท่ีมีมูลคาไมเกิน๕๐บาทสงคืน  ไดคะแนน๕คะแนน 

        ๒.   เก็บของมีคาหรือเงินท่ีมีมูลคาตั้งแต ๕๑บาท ไมเกิน ๑๐๐บาทสงคืน ไดคะแนน๑๐  คะแนน 

        ๓.   เก็บของมีคาหรือเงินท่ีมีมูลคาตั้งแต ๑๐๑บาทไมเกิน ๕๐๐บาทสงคืน ไดคะแนน๒๐  คะแนน 

        ๔.   เก็บของมีคาหรือเงินท่ีมีมูลคาตั้งแต ๕๐๑บาทข้ึนไปสงคืนไดคะแนน๓๐คะแนน 

        ๕.   แสดงความมีน้ําใจ เชนชวยเหลืองานครูโดยมิตองรองขอไดคะแนน๑๐คะแนน 

        ๖.   แจงเบาะแสหรือแจงขาวผูกระทําผิดระเบียบของโรงเรียน ไดคะแนน๑๐คะแนน 

หมายเหตุ 

                ๑. กรณีอ่ืนๆท่ีมิไดระบุไวใหอยูในดุลยพินิจของครูผูใหคะแนนใหเหมาะสมใกลเคียงกับระดับ

คะแนนความดีท่ีกําหนดไว 

                ๒. ใหครูทุกทานเปนผูใหคะแนนการประพฤติหรือการทําดีของนักเรียนทุกคนเม่ือพบเห็นโดย

ใหบันทึกลงในสมุดความดี และมอบใหกับนักเรียน ใหนักเรียนนําไปแจงกับกลุมบริหารบุคคลเพ่ือบันทึก

คะแนนไวเปนหลักฐานทะเบียนประวัติ 

คะแนนการชนะการประกวดหรือการแขงขันกิจกรรมตางๆ 

        ๑. นักเรียนท่ีชนะการประกวดหรือการแขงขันกิจกรรมตางๆภายในโรงเรียน 

                ๑.๑  ชนะการประกวดหรือการแขงขัน รางวัลท่ี๑         ไดคะแนน        ๑๕        คะแนน 

                ๑.๒  ชนะการประกวดหรือการแขงขัน รางวัลท่ี ๒         ไดคะแนน        ๑๐        คะแนน 

                ๑.๓  ชนะการประกวดหรือการแขงขัน รางวัลท่ี ๓         ไดคะแนน         ๕         คะแนน 

        ๒. นักเรียนท่ีชนะการประกวดหรือการแขงขันกิจกรรมตางๆภายนอกโรงเรียน 

                ๒.๑  ชนะการประกวดหรือการแขงขัน รางวัลท่ี ๑         ไดคะแนน        ๓๐        คะแนน 

                ๒.๒  ชนะการประกวดหรือการแขงขัน รางวัลท่ี ๒         ไดคะแนน        ๒๐        คะแนน 

                ๒.๓  ชนะการประกวดหรือการแขงขัน รางวัลท่ี ๓         ไดคะแนน        ๑๐        คะแนน 

        ๓. ใหครูท่ีรับผิดชอบการประกวดหรือการแขงขันบันทึกลงในสมุดความดีและแจงกับฝายปกครอง

เพ่ือบันทึกรวบรวมคะแนนไวเปนหลักฐานในทะเบียนประวัตินักเรียน 

ข้ันตอนการเพ่ิมหรือตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน 

        ๑.  ครู พบหรือทราบวานักเรียนท่ีมีประพฤติกรรมดี   หรือ  พบนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค

ใหบันทึกการเพ่ิมหรือการตัดคะแนน ความประพฤติ ตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนดใน " ใบแจงความ

ประพฤตินักเรยีนในโรงเรียนพระครูพิทยาคม" 

        ๒.  สง "ใบแจงความประพฤตินักเรียนโรงเรียนพระครูพิทยาคม"ท่ีฝายบริหารงานบุคคล 

        ๓.  เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลลงในทะเบียนประวัติและรายงานผลตอกลุมบริหารงานบุคคล 

        ๔.  ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการตาม "เกณฑการลงโทษ" หรือ "เกณฑการใหรางวัล"และนําไปใช

ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

๖๐ 



 

        แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนํานักเรียนมาสอบสวนความผิด 

             ในบางกรณีเม่ือนักเรียนกระทําผิดจําเปนตองสอบสวนโดยทันทีเพ่ือปองกันไมใหเหตุการณ

ลุกลามตอไปโรงเรียนจึงกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการนํานักเรียนมาสอบสวนความผิดระหวางเวลาเรียน

ดังตอไปนี้ 

        ๑.   ครูผูสอบสวนเม่ือตองการนักเรียนคนใดมาสอบสวนความผิดระหวางเวลาเรียนใหมีหนังสือแจง

ขออนุญาตไปยังครูประจําวิชา ใหครูประจําวิชาอนุญาตใหนักเรียนผูนั้นมารับการสอบสวนและคิดเวลา

เรียนให 

        ๒.   ถาการสอบสอนตองใชเวลาเรียนเกินกวา ๑คาบในคาบหลงัครูผูสอบสวนจะสงใบแจงขอ

อนุญาตไปภายหลังก็ได 

 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตนํานักเรียนไปรวมกิจกรรมระหวางเรียน 

           ในกรณีท่ีครูประสงคจะนํานักเรียนไปรวมกิจกรรมใดๆระหวางเวลาเรียน   อันเปนเหตุใหนักเรียน

ตองขาดคาบเรียนในรายวิชาตางๆจะมีผลกระทบตอการคิดเวลาเรียนในการสอบปลายภาคในรายวิชา

ตางๆโรงเรียนเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑดังนี้ 

        ๑.  ถาไปรวมกิจกรรมระหวางเวลาเรียน โรงเรียนคิดเวลาใหตั้งอยูในหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง

ตอไปนี้      -   เปนการไปรวมกิจกรรมตามคําสั่งของโรงเรียน 

                -   ขออนุญาตโรงเรียนไปรวมกิจกรรม และโรงเรียนอนุญาตแลว 

        ๒. ครูควบคุมนักเรียนไปรวมกิจกรรมและนักเรียนเขารวมกิจกรรมใหปฏิบัติดังนี้ 

                -   ครูควบคุมนักเรียน สงรายชื่อนักเรียนเขารวมกิจกรรมพรอมบอกสถานท่ีท่ีเขารวม

กิจกรรมใหกับฝายบริหารบุคคลเพ่ือฝายบริหารบุคคลจะไดแจงครูประจําวิชารับทราบ 

                -   นักเรียนนําใบอนุญาตไปแสดงแกครูประจําวิชากอนไปรวมกิจกรรมเพ่ือคิดเวลาใหเฉพาะ

ระยะเวลาท่ีขออนุญาตไปเทานั้น 

                -   ครูควบคุมดําเนินการแตเนิ่นๆ เพ่ือนักเรียนจะมีเวลาไปพบครูประจําวิชาไดทัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖๑ 



 

คําสัญญาของนักเรียน 

โรงเรียนพระครูพิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมย 

ชือ่........................................นามสกุล................................ชัน้ ม...../.....เลขท่ี........เลขประจาํตัว.................. 

โรงเรียนพระครูพิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมยวนัท่ี...........เดือน...............................พ.ศ. ............... 

 ขาพเจา................................................................................ขอใหสัญญาเปนลายลกัษณอักษรไวแก

ผูอํานวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมย  วา 

 ๑.  ขาพเจาจะเอาใจใสศึกษาเลาเรียนและเพียรพยายามโดยไมยอทอ 

 ๒. ขาพเจาจะประพฤติตนในทางท่ีดีงามเพ่ือเชิดชูศักดิ์ศรีของตน และของโรงเรียน 

 ๓.  ในบรรดาระเบียบขอบังคับตางๆ ของโรงเรียน  ท้ังท่ีอยูกอนแลว และ / หรือ อาจจะเพ่ิมเติม

ข้ึนภายหลังก็ดีขาพเจาจะปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

 ขาพเจาไดอานขอความตามคําสัญญาขางบนนี้อยางครบถวนแลว  ขาพเจายินยอมและยินดีปฏิบัติ

ตามทุกประการ หากขาพเจาฝาฝนไมปฏิบัติตาม หรือฝาฝน ขอใหทางโรงเรียนพิจารณาโทษตามควรแก

กรณี จึงขอลงชื่อไวเปนหลักฐาน 

    ลงชื่อ...............................................ผูใหคําสัญญา(นักเรียน) 

    (...........................................................) (ชื่อตัวบรรจง) 

    หมายเลขโทรศัพท............................................. 

คํารับรองของผูปกครอง 

โรงเรียนพระครูพิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมยวนัท่ี.........เดือน.......................................พ.ศ. ........................ 

  ขาพเจา..........................................................ผูปกครอง..................................................... 

โดยเก่ียวของเปน.............................................................................ของนักเรียน ขอรับรองวา 

  ๑.  ขาพเจารับทราบระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียนแลว และยินดีจะดูแลกวดขันให

นักเรียนในปกครองของขาพเจา ใหปฏิบัติตามสัญญาขางตน 

  ๒.  ถา ( ด.ช. / ด.ญ. / นาย / น.ส )..................................................................................

กระทํา หรือมีสวนรับรูรวมกระทําใหทรัพยสินของโรงเรียนเสียหาย ขาพเจายินยอมรับ ชดใชคาเสียหาย

ตามท่ีโรงเรียนเรียกรองทุกประการ 

  ๓.  ถา ( ด.ช. / ด.ญ. / นาย / น.ส ).................................................................................

มีความประพฤติท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกตนเองก็ดี ซ่ึงมีผลเสียหายเสื่อมเสียตอโรงเรียนอยางรายแรง 

เม่ือคณะกรรมการฝายปกครองมีมติ เปนเอกลักษณประการใด ขาพเจายินดีใหความรวมมือและปฏิบัติตาม

ทุกกรณี 

     ลงชื่อ...................................................ผูใหคําสัญญา (นักเรียน) 

     (...........................................................) (ชื่อตัวบรรจง) 

     หมายเลขโทรศัพท............................................. 

รูปผูปกครอง รูปนักเรียน 

๖๒ 



 

บันทึกขอตกลงรวม 

( Memorandum of Understaning : MOU ) 

โรงเรียนพระครูพิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมยวนัท่ี..........เดือน........................................พ.ศ. ...................... 

 ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว .................................................................จังหวัด........................... 

อยูบานเลขท่ี........หมูท่ี.......ถนน............................ตําบล......................................อําเภอ...............................

จังหวัด...................................  โทรศัพทบาน.....................................โทรศัพทมือถือ...................................

โทรศัพทท่ีทํางาน...................................  เปนผูปกครองของ (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / น.ส. ) 

.......................................................................ชั้น ม......../....... เลขท่ี.......... 

ขอทําบันทึกตกลงรวมใหกับโรงเรียนพระครูพิทยาคม ในรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 ๑.  การมาโรงเรียน  จะกวดขันนักเรียนใหนักเรียนมาโรงเรียนทันเวลาในการเขารวมกิจกรรมพิธี

เคารพธงชาติโดยมาถึงโรงเรียนพระครูพิทยาคม กอนเวลา ๐๗.๔๕ น. ในวันทําการ นักเรียนตองลงชื่อเขา

แถวเคารพธงชาติและลงชื่อเขาเรียนทุกคาบตามตารางเรียน 

 ๒.  การแตงกาย จะกํากับดุแลใหนักเรียนแตงกายใหถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียน

และแตงกาย ถูกตองตรงตามตารางเรียน  กรณีท่ีชุดแตงกายตองเสื้อใสในกางเกงหรือกระโปรงนักเรียน 

จะตองไมปลอยใหเสื้อลอยชาย ระหวางเดินทางจากบานถึงโรงเรียนและโรงเรียนถึงบานมุกวัน 

 ๓.  การตัดผมและการไวทรงผม นักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ตัดผมทรงนักเรียน (ผมสั้น

เกรียน) นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย ตัดผมทรงรองทรงสูง (ผมสวนยาวไมเกิน  ๕  เซนติเมตร) ไมไว

หนวดเครา ไมเจาะหู ใสตุมหู สักรูปตางๆ บนรางกาย นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนตนตัดผมทรงผมบี

อบ ความยาวเทากับระดับติ่งหู และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตัดผมทรงผมบอบ ความยาวเทาระดับมุม

ปาก หากไวผมยาวนักเรียนตองรวบเก็บผมดานหนาและดานขาง ติดก๊ิบไวใหเหมาะกับสภาพความเปน

นักเรียน 

 ๔.  กํากับ ดูแล ใหนักเรียนเขารวมโครงการ “ นักเรียนเครือขายไตรความดี ศรีพระครู” และ

กวดขันใหนักเรียนปฏิบัติตามจุดมุงหมายของโครงการโดยเครงครัด คือ มาโรงเรียนทันเวลา ไมมาโรงเรียน

สาย แตงกายถูกตามระเบียบของโรงเรียน ไมขาดเรียนหรือหนีเรียน 

 ๕.  พฤติกรรมนักเรียน จะกวดขันดูแลเฝาระวังไมใหนักเรียนโรงเรียนพระครูพิทยาคม  เลนเกม

ออนไลนในเวลาเรียน หรือม่ัวสุมกันตามสถานท่ีตางๆ หากพบเห็นยินดีเปนเครือขายผูปกครองและ

โทรศัพทแจงโรงเรียนตามหมายเลข  ๐-๔๔๖๖-๖๑๒๒ 

 ๖.  กระเปานักเรียนหรือเป กําหนดใหใชสีดํา สีน้ําเงินกรมทาหรือเทาเขม นักเรียนท่ีนํากระเปา

หรือเปสีตามท่ีโรงเรียนกําหนด ขาพเจายินดีอนุญาตใหทางโรงเรียนยึดไวไดและขาพเจาจะมารับคืนภายใน  

๗  วัน   

๖๓ 



 

 ๗.  เครื่องประดับและของมีคา  ขาพเจาจะกําชับกวดขันไมใหนักเรียนใสเครื่องประดับท่ีมีคามา

โรงเรียน  เชน ทองคํา เพชร หากพบยินดีใหทางโรงเรียนยึดไว หากนักเรียนฝาฝนหรือนํามาแลวเกิดสูญ

หาย ขาพเจาจะไมเรียกรองคาชดเชย  คาเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น 

 ๘.  วิทยุสื่อสาร  โทรศัพทมือถือ วิทยุ MP๓ ,๔เกม ตางๆ โรงเรียนเห็นวาเปนสิ่งท่ีไมสมควร นํามา

โรงเรียนอยางยิ่ง ถาตรวจพบโรงเรียนจะยึดไวและแจงผูปกครองมารับคืน หากนักเรียนฝาฝนนํามาแลวเกิด

สูญหาย ขาพเจาจะไมเรียกรองคาเสียใดๆ ท้ังสิ้น และโรงเรียนจะไมรับผิดชอบใดไมวากรณีใดๆ 

 ๙.  การนํายานพาหนะมาโรงเรียน โรงเรียนไมอนุญาตใหนักเรียนนํารถยนตมาโรงเรียนเด็ดขาด. 

       นักเรียนท่ีนํารถจักยานยนตมาโรงเรียนและ นํามาจอดในภายในสถานท่ีท่ีโรงเรียนจัดไวให

และสวมหมวกนิรภัย ไมอนุญาตใหนักเรียนนํารถจักรยานยนตจอดในโรงรถครูเด็ดขาดหากนักเรียนนํา

รถจักรยานยนตจอดบริเวณนอกโรงเรียนถาสูญหาย ชํารุด โรงเรียนจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน. 

 ๑๐. การทําลายทรัพยสินของโรงเรียน นักเรียนอาจจะทําดวยการขีด เขียน ทําแตกหรือชํารุด 

หากตรวจพบผูกระทําผิดจริง จะตองดําเนินการชดใชเปน ๒ เทา ของราคาซอมแซมหรือราคาสิ่งของนั้น 

 ๑๑. อาหารกลางวัน  หามนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน และซ้ืออาหารกลอง น้ําดื่ม เครื่องดื่ม

ภายนอกโรงเรียนมารับประทานท่ีโรงเรียน 

 ๑๒. การเลนการพนัน  หากโรงเรียนตรวจพบวานักเรียนเลนการพนัน โรงเรียนจะยึดวัสดุ – 

อุปกรณของกลาง ขาพเจาจะไมขอรับของกลางคืน และยินดีใหโรงเรียนดําเนินการตามระเบียบโดย

เครงครัด 

 ๑๓. การทะเลาะวิวาทหรือการกอเหตุทะเลาะวิวาท ยินดีใหโรงเรียนดําเนินการตามระเบียบโดย

เครงครัด 

 ๑๔. การตรวจปสสาวะ ขาพเจายินดีใหโรงเรียนตรวจปสสาวะนักเรียน ตามท่ีโรงเรียนกําหนดหรือ

จังหวัดสั่งการ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น 

 ๑๕. สื่อลามก หรือยาเสพติด หากโรงเรียนตรวจพบวานักเรียนมีสื่อลามก โทรศัพทมือถือท่ีมี CLIP 

ลามก หรือเปนผูเก่ียวของกับยาเสพติด ขาพเจายินดีใหโรงเรียนดําเนินการตามกฎหมายอยางเด็ดขาด 

 ๑๖. ผูปกครองเครือขาย ขาพเจายินดีท่ีจะรวมเปนผูปกครองเครือขาย เฝาระวัง สนับสนุน 

ชวยเหลือนักเรียนในปกครองใหปฏิบัติตนและยินดีรวมประชุมกับโรงเรียนทุกครั้ง 

 ๑๗. การแกไขพฤติกรรมนักเรียน หากพบวา นักเรียนในปกครองของขาพเจามีพฤติกรรมไม

เหมาะสมถึงแมไดเชิญผูขาพเจามารวมแกไขหลายๆ ครั้ง แตนักเรียนไมพัฒนา ปรับ หรือพยายามแกไข

พฤติกรรมใหดีข้ึน ขาพเจายินดีจะแกไขพฤติกรรมนักเรียนเฉพาะรายกรณี เชน พักการเรียน หรือยาย

โรงเรียนหรอืลาออก 

 ๑๘. กรณีท่ีนักเรียนอยูหอพักหรือบานเชา ขาพเจาจะหาผูปกครองและมอบฉันทะควบคุมดูแล

แทนและจะมาติดตามพฤติกรรมของนักเรียน ตรวจสอบท่ีพักอาศัยในหอพักหรือบานเชาของนักเรียนเปน

ประจําใหมีความเหมาะสมกับสภาพความเปนนักเรียนอยางใกลชิดและสมํ่าเสมอ 

๖๔ 



 

 ๑๙. การติดตอกับโรงเรียนจะติดตอกับโรงเรียนเปนประจําอยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง เพ่ือให

รับทราบขอมูลพฤติกรรมการเรียนและความประพฤติของนักเรียน 

 ท้ังนี้  ขาพเจาจะมารับสิ่งของท่ีทางโรงเรียนยึดไวดวยตนเองและจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ 

ท้ังสิ้นอีกท้ังจะไมถือวาทางโรงเรียนไดกระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอบุคคล ในอันท่ีจะนํามาเปนเหตุ

ฟองรองตามกฎหมาย 

  ขาพเจาไดอานขอความท้ังหมดและเขาใจถูกตองชัดเจน จึงลงลายมือชื่อเปนหลักฐาน 

 

 ลงชื่อ..............................................นักเรียน  ลงชื่อ.............................................ผูปกครอง 

      (...............................................)              (...................................................) 

 

 ลงชื่อ................................................พยาน  ลงชื่อ................................................ 

             ( นายสุพจน  มีแกว )    (นายวีระศักดิ์   พินิจ) 

                  หัวหนาฝายบรหิารงานบุคคล                      ผูอํานวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖๕ 



 

ประวัติและแผนที่สังเขปของบาน 

ชัน้ ม......../.........เลขท่ี....... 

๑.  ชื่อนักเรียน.................................................นามสกุล...............................................ชื่อเลน......................

วัน เดือน ปเกิด................................................ท่ีอยูตามทะเบียนบาน  ชื่อหมูบาน........................................

บานเลขท่ี..............หมูท่ี.........ซอย / ถนน ..............................................ตําบล............................................

อําเภอ..............................................  จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย..............................

โทรศัพทบาน..............................................มือถือ.................................................. 

ท่ีอยูปจจุบัน   ชื่อหมูบานชื่อหมูบาน....................................... บานเลขท่ี..............หมูท่ี.........ซอย / ถนน 

...............................  ตําบล................................อําเภอ...................................จังหวัด................................ 

รหัสไปรษณีย................................โทรศัพทบาน........................................มือถือ............................................ 

๒.  ชื่อบิดา........................................นามสกุล....................................ชื่อหมูบาน...........................................

บานเลขท่ี..............หมูท่ี............ซอย / ถนน..........................................ตําบล............................................

อําเภอ....................................... จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย................................

โทรศัพทบาน..............................................มือถือ.................................................. 

๓.  ชื่อมารดา........................................ นามสกุล..................................... ชื่อหมูบาน...................................

บานเลขท่ี........... หมูท่ี..........ซอย / ถนน...........................ตําบล............................อําเภอ...........................

จังหวัด....................................... รหัสไปรษณีย................................โทรศัพทบาน........................................

มือถือ.............................................. 

๔.  สถานท่ีทํางานบิดา คือ......................................................................ตําบล.............................................

อําเภอ...........................................  จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย...........................

โทรศัพททํางาน.......................................มือถือ............................................ 

๕.  สถานท่ีทํางานมารดา คือ.................................................................. ตําบล.............................................

อําเภอ...........................................  จังหวดั.................................................รหสัไปรษณีย............................

โทรศัพททํางาน....................................... มือถือ........................................... 

๖.  ชื่อผูปกครอง.........................................นามสกุล.......................................ชื่อหมูบาน........................... 

บานเลขท่ี.............หมูท่ี...........ซอย / ถนน............................................ตําบล............................................

อําเภอ..............................................  จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย...........................

โทรศัพทบาน.......................................... มือถือ............................................ 

๗. สถานท่ีทํางานมารดา คือ...................................................................ตําบล.............................................

อําเภอ...........................................  จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย...........................

โทรศัพททํางาน.......................................มือถือ............................................ 

 

๖๖ 



 

ระเบียบการใชหองพยาบาล 

 ๑.  ขออนุญาตครูอนามัยโรงเรียนทุกครั้งกอนใชหองพยาบาล 

 ๒.  บอกรายละเอียดและวัตถุประสงคใหครูอนามัยโรงเรียนทราบ 

 ๓.  ไมสงเสียงดังรบกวนผูปวยอ่ืน ๆ 

 ๔.  ไมนําอาหารทุกชนิดเขาไปรับประทานในหองพยาบาล 

 ๕.  ถาไมเจ็บปวยหรือเจ็บปวยเล็กนอย  หามนอนบนเตียงคนไข 

 ๖.  หลังจากใชบริการเตียงคนไขแลวใหจัดเก็บใหเรียบรอย 

 ๗.  หามหยิบยาเองโดยพละการ  ตองรับจากครูอนามัยโรงเรียนเทานั้น 

 ๘.  กรณีตองนําผูปวยสงโรงพยาบาล  โรงเรียนจะแจงใหผูปกครองทราบ  และมอบหมายใหอยู

ในความดูแลของผูปกครองตอไป 

 ๙.  ถาตองการหนังสือรับรองสิทธิ์คารักษาพยาบาล  ใหติดตอครูอนามัยโรงเรียนท่ีหองพยาบาล

ในเวลาราชการ 

 ๑๐.  ใหการปฐมพยาบาล 

 ๑๑.  ใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพ 

 ๑๒.  ใหการสงเสริมความรูดานสุขภาพอนามัย 

 ๑๓.  ใหการสงเสริมสุขาภิบาลในโรงเรียน 

 ๑๔.  เผยแพรความรูดานสุขภาพอนามัย 

 ๑๕.  สํารวจและสงเสริมภาวะโภชนาการแกนักเรียน 

 ๑๖.  สงเสริมบุคลากรในโรงเรยีนรวมบริจาคโลหิต 

 ๑๗.  นักเรียนทุกคนพรอมใจกันรักษาความสะอาด  ความเปนระเบียบเรียบรอยและรักษา

ทรัพยสินของหองพยาบาลโดยเครงครัด 

 

ระเบียบการใชหองโสตทัศนศึกษา 

 ๑.  แจงขอใชหอง  และโสตทัศนูปกรณลวงหนาอยางนอย  ๑วัน 

 ๒.  บันทึกเรื่อง เครื่องมือ  จํานวนสมาชิก  และเวลาใหชัดเจน 

 ๓.  ผูขอใชเครื่องมือตองศึกษารายละเอียดการใชใหเขาใจกอนใชทุกครั้ง 

 ๔.  ในขณะท่ีใชเครื่องมืออยู  หากเกิดปญหาใหแจงเจาหนาท่ีโดยดวน 

 ๕.  ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังเลิกใชงาน 

 

 

 

๖๗ 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายบริหารงบประมาณ 
 

๖๘ 



 

การจัดสรรงบประมาณจากรัฐเพ่ือสนับสนุนชดเชยคาใชจายรายหัวสําหรับนักเรียน  ดังนี้ 

 

๑. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา  งบอุดหนุน  เงินอุดหนุนท่ัวไป 

 

๑.๑ คาหนังสือ   ม.๑ รายหัวละ ๗๐๕.๐๐ บาท/ปการศึกษา 

     ม.๒ รายหัวละ ๘๖๕.๐๐ บาท/ปการศึกษา 

     ม.๓ รายหัวละ ๙๔๙.๐๐ บาท/ปการศึกษา 

     ม.๔ รายหัวละ  ๑,๒๕๗.๐๐ บาท/ปการศึกษา 

     ม.๕ รายหัวละ  ๑,๒๖๓.๐๐ บาท/ปการศึกษา 

     ม.๖ รายหัวละ ๑,๑๐๙.๐๐ บาท/ปการศึกษา 

 

๑.๒ คาเครื่องแบบนักเรียน เสื้อ/ กางเกง/ กระโปรง คนละ ๒ ชุด/ป ในอัตราดังนี้ 

  ม.๑,  ม.๒,  ม.๓ รายหัวละ ๔๕๐ บาท/คน/ป 

  ม.๔,  ม.๕,  ม.๖ รายหัวละ ๕๐๐ บาท/คน/ป 

 

๑.๓ คาอุปกรณการเรียน ไดแก สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ ในอัตราดังนี้ 

  ม.๑,  ม.๒,  ม.๓ รายหัวละ ๔๒๐ บาท/คน/ป 

  ม.๔,  ม.๕,  ม.๖ รายหัวละ ๔๖๐ บาท/คน/ป 

 

๑.๔ คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามโครงการเรียนฟรี  ๑๕  ปอยางมีคุณภาพ 

  ม.๑,  ม.๒,  ม.๓ รายหัวละ ๘๘๐ บาท/คน/ป 

  ม.๔,  ม.๕,  ม.๖ รายหัวละ ๙๕๐ บาท/คน/ป 

 

๑.๕ คาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  ม.๑,  ม.๒,  ม.๓   รายหัวละ ๓,๕๐๐ บาท/คน/ปงบประมาณ 

  ม.๔,  ม.๕,  ม.๖ รายหัวละ ๓,๘๐๐ บาท/คน/ปงบประมาณ 

 

๑.๖  งบอุดหนุน  ปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน   

  -   สําหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน    รอยละ   ๓๐    ของจํานวนนักเรยีน

มัธยมศึกษาตอนตนท้ังหมด   รายหัวละ  ๓,๐๐๐  บาท/คน/ป 

 

๖๙ 



 

๒. คาใชจายอ่ืน ๆ  ท่ีผูปกครองตองรับผิดชอบ 

รายการและรายละเอียดท่ีนักเรียนจะตองดําเนินการเก่ียวกับคาใชจายในการเรียน 

ปการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

  รายการ 
ระดับชั้น 

หมายเหตุ 
ม.๑ ม. ๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

๑. คากิจกรรมปรับฐานความรู ๒๐๐ - - ๒๐๐ - - ปละครั้ง 

๒. คาสมุดเงินฝากธนาคารโรงเรียน 

(คาสมัคร ๕ คาสมุด ๕. เปดบัญชีครั้งแรก  

๒๐.-) 

๔๐ - - ๔๐ - - เก็บครั้งเดยีวตลอด ๓ ป 

๓. คาประกันอุบัติเหตุ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ปละครั้ง 

รวมท้ังส้ิน ๕ รายการ ๔๘๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๔๘๐ ๒๔๐ ๒๔๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗๐ 



 

รายละเอียดเกี่ยวกับผลประโยชนของการประกันอุบัติเหตุกลุมนักเรียน 

เงินประกันจํานวน ๒๔๐ บาทตอป 

โรงเรียนพระครูพิทยาคม  ตําบลพระครู  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย ๓๑๐๐๐ 
               การคุมครองและคาสินไหมทดแทน สําหรับนกัเรียน/นักศึกษา กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร สูญเสียอวยัวะอื่น 

    (คุมครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกสถานที่ศึกษา ทั่วราชอาณาจกัรและทั่วโลก ตลอด ๒๔ ชัว่โมงเปนเวลา ๑ ป) 

(แผนควบคู) ทุนประกัน 

สูงสุด ๓๐๐,๐๐๐ 

๑. เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุภยัสาธารณะ และอยูภายใตความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่มีตอนกัเรียน  

รวมอุบัติเหตุทั่วไปแลว 

๓๐๐,๐๐๐ 

๒. เสียชีวิตขากอุบัติเหตุภัยสาธารณะ รวมอุบัติเหตุทั่วไปแลว ๒๐๐,๐๐๐ 

๓. เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยความรับผิดชอบของสถานที่มีตอนักเรียน/นักศึกษา รวมอบุัติเหตุทั่วไปแลว ๒๐๐,๐๐๐ 

๔. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทัว่ไป ๑๐๐,๐๐๐ 

๕. เสียชีวิตเนื่องจากขับขี่ หรือซอนทายรถจักยานยนต หรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทาํราย ๑๐๐,๐๐๐ 

รับผิด / ป / กรมธรรมไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๖. เสียชีวิตจากโรคภยัไขเจ็บ ไมจํากัดโรค จายคาปลงศพทุกกรณี ๓๐,๐๐๐ 

๗. ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จายคาสินไหมตามอัตราสวนของทุนประกัน ตามหลักสากล ดังนี ้

    ๗.๑ ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (มีขอบงชี้ทางการแพทย) (๑๐๐%) 

    ๗.๒ สูญเสียขอมือ หรือขอเทา หรือตาบอดสนิท รวม ๒ ขางหรือมากกวา (๑๐๐%) 

    ๗.๓ สูญเสียขอมือ หรือขอเทา หรือตาบอดสนิท รวม ๑ ขาง(๖๐%) 

    ๗.๔ หหูนวก ๑ ขางหรือเปนใบ (๕๐%) 

    ๗.๕ หหูนวก ๑ ขาง (๑๕%) 

    ๗.๖ สูญเสียนิว้หัวแมมือ ทั้ง ๒ ขอ (๒๕%) 

    ๗.๗ สูญเสียนิว้หัวแมมือ ๑ ขอ, หรือนิ้วชี้ ๓ ขอ (๑๐%) 

    ๗.๘ สูญเสียนิว้ชี้ ๒ ขอ (๘%) 

    ๗.๙ สูญเสียนิว้ชี้ ๑ ขอ (๔%) 

    ๗.๑๐ สูญเสียนิว้มืออื่นแตละนิ้วเกิน ๒ ขอ ไมใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้และนิว้หัวแมเทา (๕%) 

    ๗.๑๑ สูญเสียนิว้เทาอื่นแตละนิว้ไมเกิน ๑ ขอ นอกจากนิ้วหัวแมเทา (๑%) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

๖๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 

๒๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๘,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๘. การคุมครองคารักษาพยาบาล หรือ คาใชจายอื่นๆ อันเนื่องจากอุบัติเหตุ (ควบคู) 

    ๘.๑ คาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (กรณมีีใบเสร็จรบัเงินตนฉบบั+ใบรับรองแพทย) / ตอคร้ังไมเกิน 

    ๘.๒ ผูปวยนอก (OPD) สูงไมเกิน ๑๐๐ คร้ัง/ป (ใชใบรับรองแพทย) 

    ๘.๓ หนังสือรับรองจากสถานพยาบาลอื่นที่ผูรับรองไมใชแพทย 

    ๘.๔ ผูปวยใน (IPD) สูงไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท/คร้ัง (ใชใบรับรองแพทยหรือสําเนา+สําเนาใบสรุปรายการคา    

          รักษาพยาบาล) หมายเหตุ – เบิก (คารักษาพยาบาล+ผูปวยใน) หรือเลือกสิทธิ์เบิกผูปวยนอก 

 

๑๐,๐๐๐ 

๓๐๐ 

๑๐๐ 

๕๐๐ 

๙. คาเคล่ือนยายผูบาดเจ็บดวยรถพยาบาล (กรณีฉุกเฉินรายแรง) ตามที่จายจริงไมเกินคร้ังละ ๖,๐๐๐ 

๑๐. การคุมครองเพิ่ม กรณีเกิดอุบัติเหตุในตางประเทศทั่วโลก 

    ๑๐.๑ เสียชีวิต หรือทพุพลภาพถาวรส้ินเชิงขณะอยูตางประเทศจากอุบัติเหตุคุมครองเพิ่มจากทุนประกันภยัวงเงิน 

            ไมเกิน 

    ๑๐.๒ คารักษาพยาบาลหรือคาใชจายอื่นๆ จากการเขารับการรักษาพยาบาล จะจายเปน ๒ เทาไมเกินวงเงินคา   

            รักษาพยาบาล 

    ๑๐.๓ คุมครองคาใชจายเดินทางทุกประเทศทั่วโลก เพื่อกลับประเทศไทย สําหรับผูปวยใน/ผูเสียชีวิต วงเงินไมเกิน 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

๑๑. บุคลากร / ครู – คุมครองฟรี ๑๐% ของจํานวนนกัเรียนที่ทําประกันภยั – เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ / สูญเสียอวัยวะ 

      - เสียชีวิตขากโรคภัยไขเจ็บ (ไมจํากัดโรค) จายคาปลงศพ 

๒๐,๐๐๐ 

 

๗๑ 



 

                  เพ่ิมความคุมครอง 

      ภัยสาธารณะจากอุบัติเหตุ 

           จากทุนประกันภัยเดิมไดเพ่ิมอีก ๑ เทา 
๑. กรณีเสียชีวิตขณะท่ีโดยสารอยูในสาธารณะตางๆ เชน  

 
          รถเมล                  รถโดยสารขนสง           รถตูขนสงมวลชน 

 
           รถไฟ             รถไฟฟา (BTS)            รถไฟฟาใตดิน (MRT) 

๒. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ขณะท่ีอยูในลิฟทสาธารณะ 

 
 

๓. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไฟไหม ขณะท่ีอยูในอาคารสาธารณะ 

 
          โรงแรม     หางสรรพสินคา        สนามกีฬา 

                         

 

     โรงภาพยนตร     สถานที่ราชการ          รานอาหาร 

 

 

พิเศษ!! 

๗๒ 



 

 

   
เนื้อรอง  หลวงสารานุประพันธ 

ทํานอง  พระเจนดุริยางค  (ปติ  วาทยากร) 

--------------------------------------------------------------------- 

ประเทศไทยรวมเลอืดเน้ือชาติเช้ือไทย 

เปนประชารัฐ ไผทของไทยทุกสวน 

อยูดํารงคงไวไดท้ังมวล  

ดวยไทยลวนหมาย รักสามัคคี 

ไทยน้ีรักสงบ แตถึงรบไมขลาด  

เอกราชจะไมใหใครขมข่ี 

สละเลือดทุกหยาดเปนชาติพลี  

เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโยฯ 

 

 
เนื้อรอง  พระราชนิพนธ  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 

ทํานอง  พระประดิษฐไพเราะ  (มี ดุริยางกูล) 

--------------------------------------------------------------------- 

   ขาวรพุทธเจา เอามโนและศิระกราน 

   นบพระภูมิบาล   บุญดิเรก 

   เอกบรมจักริน   พระสยามินทร 

   พระยศย่ิง  ยง   เย็นศิระเพราะพระบรบิาล 

    ผลพระคุณ    ธ  รักษา  

   ปวงประชาเปนสุขศานต ขอบันดาล ธ ประสงคใดจงสฤษดิด์ัง  

  หวังวรหฤทัย    ดุจถวายชัย ชโย 

 

เพลงสรรเสริญพระบารมี 
 

 

เพลงชาต ิ

๗๓ 



 

 
  

 อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พระผูมีพระภาคเจา

เปนพระอรหันต ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกขส้ินเชิง ตรัสรูชอบไดโดย

พระองคเอง  

 พุทธัง ภควันตังอะภิวาเทมิ  ขาพเจาอภิวาทพระผูมีพระภาค

เจาผูรู ผูต่ืน ผูเบิกบาน(กราบ) 

 สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม พระธรรมเปนธรรมท่ีพระผูมี

พระภาคเจาตรัสไวดีแลว  

 ธัมมัง นะนัสสามิ  ขาพเจานมัสการพระธรรม (กราบ) 

 สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  พระสงฆสาวกของ

พระผูมีพระภาคเจาปฏิบัติดีแลว  

 สังฆัง นะมามิ  ขาพเจานอบนอมพระสงฆ (กราบ) 

 

 
 

อะหัง สุขิโต โหม ิ    ขอใหขาพเจา จงเปนผูมีความสุขเถิด 

อะหัง นิททุกโข โหม ิ  ขอใหขาพเจา จงเปนผูไมมีความทุกข 

อะหัง อะเวโร โหม ิ   ขอใหขาพเจา จงเปนผูไมมีเวร 

อะหัง อัพยาปชโฌ โหมิ ขอใหขาพเจา จงเปนผูไมมีความพยาบาทเบียดเบียน 

อะหัง อะนีโฆ โหม ิ   ขอใหขาพเจา จงเปนผูไมมีความทุกขกายทุกขใจ 

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอใหขาพเจา จงมคีวามสุขกายสุขใจ รักษาตนใหพนจาก  

        ทุกขภัยทั้งสิ้นเทอญฯ 

 

คําแผเมตตาใหแกตนเอง 

 

บทไหวพระสวดมนต 

๗๔ 



 

 
 

   สัพเพ สัตตา  สัตวท้ังหลายท่ีเปนเพื่อนทุกข 

เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันท้ังหมดท้ังสิ้น 

 อะเวรา โหนต ุ จงเปนสขุๆ เถดิ อยาไดมีเวรแกกัน

และกันเลย 

 อัพญาปชฌา โหนตุ จงเปนสขุๆ เถดิ อยาไดพยาบาท

เบียดเบียน ซ่ึงกันและกันเลย 

 อะนีฆา โหนต ุ  จงเปนสขุๆ เถดิ อยาไดมีความ

ทุกขกาย  ทุกขใจเลย 

 สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุขกาย สุขใจ 

รักษาตนใหพนจากทุกขภัยท้ังสิ้นน้ีเทอญฯ 

 

 
 พวกเราเปนคนไทย  อยูไดจนถึงทุกวันน้ี  ก็เพราะเรามีชาต ิ มีศาสนามี

พระมหากษัตริย  ซึ่งบรรพบุรุษของเรา   เอาเลือด  เอาเน้ือ  เอาชีวิต  และความ

ลําบากยากเข็ญ  เขาแลกไว  เราตองสละชีพเพ่ือชาติ  เราตองบํารุงศาสนา เรา

ตองรักษาพระมหากษตัริย 

 เรานักเรียน  จักตองปฏิบัติตน  ใหอยูในระเบียบวินัยของโรงเรียน  มี

ความช่ือสัตยตอตนเองและผูอื่น   

 เรานักเรียนจักตองไมกระทําตนใหเปนท่ีเดือดรอน  แกตนเองและผูอืน่ 

 

 

คําแผเมตตาใหแกสรรพสัตว 

 

 

คําปฏิญาณตนของนักเรียน 
 

๗๕ 



 

 
 

พวกเราพระครูพทิยาคม 

นามน้ีช่ืนชมอบรมสรางสมความด ี

ใหความรูคูคุณธรรมนอมนําศักดิ์ศร ี

พัฒนาชีวีใหสุขสันตเพื่อการศึกษา 
 

ประพฤติดีเรียนเย่ียมเปยมทักษะ 

สรีระแข็งแรงเปนแหลงวชิา 

นําชุมชนสรางสรรคเกิดภูมิปญญา 

เด็กไทยกาวหนาเปนคนดีเปนศรีสังคม 
 

ธงเทาขาวเดนเปนสงา 

คือปญญาสองสวางทางรื่นรมย 

เกียรติคุณเลื่องลือไกลใครใครนิยม 

ตะแบกบานงามสมศิษย  พ.พ.  ผองเรา 
 

สุวิชาโน  พหุสุโต 

ถิ่นน้ีสุขโข  ภูมิรูด ี ไมอายเขา 

รวมใจรกัสามัคคีการงานหนักเบา 

เทาขาวถิ่นเกาอยูแหงไหนไมลืมเลอืน 

 

มารชพระครพูทิยาคม 
 

๗๖ 
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