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 โรงเรียนบานกรวดวิทยาคารเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  มีพื้นท่ี 90  ไร  1  
งาน  53  ตรว.  ต้ังอยูท่ี 144  ต าบลปราสาท  อ าเภอบานกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์    เปิดท าการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน  เมื่อวันท่ี  17  พฤษภาคม  2515  มีนักเรียนหญิง  17  คน  นักเรียนชาย  32  คน รวม  
49  คน  โดยใชอาคารเรียนโรงเรียนประชาบาล(โรงเรียนบานกรวด)เป็นสถานท่ีเรียนช่ัวคราว  และมีนายรบ   
เยียรพันธ์  ผูชวยศึกษาธิการอ าเภอบานกรวดรักษาการในต าแหนงครูใหญ  การจัดต้ังโรงเรียนครั้งนีอ้ยูภายใต
การด าเนินการของ  นายสถิตย์  อินทรสอน  นายอ าเภอบานกรวด ขณะนั้น      
  วันท่ี  25  พฤษภาคม  2515  จังหวัดบุรีรัมย์แตงต้ังใหนายขจรศักด์ิ  พานิชพิบูลย์  ครูโทโรงเรียนล า
ปลายมาศ  มารักษาการในต าแหนงครูใหญ    
 วันที่   22  พฤษภาคม   2516    ยกฐานะเป็นโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร   
 วันที่  1 ตุลาคม  2516   กรมสามัญศึกษาแตงต้ังให นายขจรศักด์ิ   พานิชพิบูลย์   ด ารงต าแหนง
ครูใหญโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร และเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปีการศึกษา 
2529 เป็นตนมาจนถึงปัจจุบัน  
 วันที่  7  กรกฎาคม  2546   มีการปฏิรูปการศึกษา  ยุบกรมสามัญศึกษา  โรงเรียนยายไปสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 วันที่  16  พฤษภาคม  2550  เปิดท าการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภท
วิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มีจ านวนนักเรียนท้ังหมด  41  คน  
เป็นชาย  12  คน  หญิง  29  คน 
 วันท่ี 7  มิถุนายน 2552  เป็นหนวยจัดโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร ของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
 วันที่  18  สิงหาคม  2553   โรงเรียนยายไปสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา บุรีรัมย์  
เขต 32  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร มีพื้นท่ีบริเวณท้ังหมด 90 ไร 1 งาน 53 ตารางวา 
 ทิศเหนือ ติดถนนสาธารณะท่ีดินเอกชน 
 ทิศใต  ติดท่ีดินเอกชนและถนนสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก ติดถนนสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก ติดโรงเรียนอนุบาลบานกรวด 
 ปีการศึกษา 2554   เปิดท าการเรียนการสอนหลักสูตรการเรียนทางเลือก 
 ปัจจุบัน นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์   ด ารงต าแหนงผูอ านวยการโรงเรียน 
บานกรวดวิทยาคาร 
 
 
เกียรติภูมิของโรงเรียน 
 19    พฤษภาคม   พ.ศ.  2531  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  เสด็จพรอมดวยนักเรียน   
นายรอย  จปร.  เย่ียมชมวัตถุโบราณเครื่องเคลือบดินเผาพันปีภายในหองวัฒนธรรมของโรงเรียน 
 ปี  พ.ศ.2544   ไดรับการประเมินเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเดนของกระทรวง 
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ศึกษาธิการ   
 ปีงบประมาณ  2546  เขาสูโครงการ  1  อ าเภอ  1  โรงเรียนในฝัน   
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ปีงบประมาณ  2547  เขาสูโครงการ  โรงเรียนภมูิปัญญาของชุมชน 
 17  มกราคม  2549  โรงเรียนไดรับการประเมินเป็นตนแบบ  1  อ าเภอ  1  โรงเรียน 
ในฝัน 
 ปีการศึกษา  2549   
 โรงเรียนไดรับคัดเลือกเป็นโรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์  เขต 2   
          โรงเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค จากโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
 กอตั้งกองทุนการศึกษา  กองทุนสงเสริมอัจฉริยภาพ 
 กิจกรรมวันแหงความภาคภูมิใจ 
 ปีการศึกษา  2550 
 โรงเรียนผานเกณฑ์การประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับ สพฐ. 
 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาผูน าการเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอ านาจประเภทท่ี 1   
        1  เมษายน 2550  เปิดท าการ พิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบ อ าเภอบานกรวด 
        ปีการศึกษา  2550 -  2552  โรงเรียนไดรับรางวลัชนะเลิศระดับจังหวัด ,ระดับภาค  จากโครงการ
ธนาคารขยะรีไซเคิล 3 ปีซอน 
        ปีการศึกษา  2550 -  2551  โรงเรียนไดรับรางวลัรองชนะเลิศ ระดับประเทศ จากโครงการธนาคาร
ขยะรีไซเคิล  2 ปีซอน 
 ปีการศึกษา  2551 
 ปีการศึกษา  2551 -  2552  นักเรียนสอบติดคณะแพทยศาสตร์  โครงการกระจายแพทย์  1 อ าเภอ  
1  ทุน (0D0D)  
   ปีการศึกษา 2552   
        ผานการประเมิน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พนัธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันท่ี  19 ตุลาคม 2552 
 โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ จากโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล   
 ไดรับคัดเลือกเป็น โรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปีการศึกษา 2553   
 22  เมษายน  2553  เปิดศูนย์อนุรักษ์มวยไทยโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร  
ศิษย์หลวงปูุผาด 
 ปีการศึกษา  2553  ศูนย์พัฒนาการเรียนรูประวัตศิาสตร์   
      ปีการศึกษา  2552– 2553  ชนะเลิศการแขงขันกองเชียร์ ในการแขงขันกีฬานักเรียน 
มัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ปีการศึกษา  2554   

โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นการศึกษา ในการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน 
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โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับระดับจังหวัดในการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นการศึกษา ในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัล

พระราชทาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับระดับจังหวัด ในการประเมินนกัเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และระดับภาค ในการประกวดโครงงานคุณธรรม – 

จริยธรรม มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ “โครงงานสายใยรักผูสูงวัยดวยดวงใจ เทิดไทองค์ราชัน” 
โรงเรียนไดรับคัดเลือกใหเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (Wcss) จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 32 
คายมวย ศิษย์หลวงปูุผาด โรงเรียนกรวดวิทยาคารไดรับคัดเลือกเป็นคายมวยตนแบบของจังหวัด

บุรีรัมย์ จากศูนย์การกีฬาแหงประเทศไทย  
โรงเรียนผานการคัดเลือกเขารอบ  1  ใน 20  โรงเรียนท่ัวประเทศ  โครงการลดเมืองรอนดวยมือเราปี

ท่ี 7 ซึ่งจัดโดยสถาบันส่ิงแวดลอมไทย และบริษัทโตโยตามอเตอร์ประเทศไทย จ ากัด 
โรงเรียนไดรับรางวัลหองสมุดรักการอานระดับดีเย่ียม 
โรงเรียนไดรับคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรูดานส่ิงแวดลอม  โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
ในโรงเรียน   
ปีการศึกษา  2555   
ปีการศึกษา  2555  ชนะเลิศการแขงขันกองเชียร์ ในการแขงขันกีฬานักเรียน 
มัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

          ปรับปรุงหอประชุม โดยไดรับเงินสนับสนุนจาก หลวงปูุผาด จ านวน 600,000 บาท  ต้ังช่ือวา 
หอประชุมหลวงปูุผาดอุปถัมภ์ 
 ปีการศึกษา  2556   

3  กันยายน  2556   ผานการประเมินโครงการสวนพฤษศาสตร์  ระดับ 1 
20 ธันวาคม 2556    เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 เกียรติบัตรแหงความมุงมั่น 

อนุรักษ์ สรรพส่ิง สรรพชีวิต ดวยจิตส านึกของครูและเยาวชน รับเกียรติบัตร ขั้นที่ 1 พระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
          15 กุมภาพันธ์ 2557 รับรางวัลท่ี 3 การแขงขันมาร์ชช่ิงความดี เพื่อสรางความดีพื้นฐานสากล 5 
ประการ ระดับชาติ มัธยมศึกษาตอนตน ณ ศูนย์การคาแฟช่ันไอร์แลนด์  
          20 กุมภาพันธ์ 2557 โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “สานใยรักผูสูงวัย สืบสานภูมิปัญญา
ไทย ดวยดวงใจเทิดไทองค์ราชัน” ไดรับรางวัล ยอดเย่ียม ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556 รับโลเกียรติยศ
พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
ปีการศึกษา  2557   
16  มีนาคม  2557  ประดิษฐาน พระพุทธเมตา ปางประทานพร บริเวณ หนาเสาธง โรงเรียนบาน

กรวดวิทยาคาร 
26 กันยายน  2557 ไดรับรางวัลตนแบบโรงเรียนสุจริต  ระดับประเทศ 
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6 ธันวาคม  2557 ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ การประกวดวงโปงลางพืน้เมืองอีสาน  
ฟูอนล าแคนคอนเทสต์  มหกรรมล าผูไท  ครั้งท่ี 7  ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

29 มกราคม 2558 ไดรับรางวัล  ยอดเย่ียม ระดับประเทศ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ รับ
เกียรติคุณบัตร “ตามรอยประโยชน์สุขแหงมหาชน” จากการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี 2557 

เขารวมรายการ การแขงขนัน้ าสิงห์แอโรบิก (ชิงแชมปประเทศไทย)  รุนอายุ 13-18ป ี 
วันท่ี 12 มกราคม 2559  รอบจังหวัด ไดท่ี1(มีถวย) 
วันท่ี 26 มีนาคม 2559    ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดท่ี1(มีถวย) 
วันท่ี 28 เมษายน 2559  ระดับประเทศ ไดอันดับ 4  
          14 มีนาคม  2558  ยกเสาเอก สรางอาคารเอนกประสงค์ (โดม)   

 
ประธานกรรมการสถานศึกษาคนปัจจุบัน   นายเฉลิมพล  นิรันดร์ปกรณ์ 
นายกสมาคมครูผูปกครองคนปัจจุบัน   นางรุงทิวา  นิยโมสถ 
อดีตผูอ านวยการโรงเรียน 1. นายขจรศักด์ิ  พานิชพิบูลย์  17 พ.ค. 2515 -  22 ก.ย. 2525 

2. นายบุญเหลือ  ทรงประโคน  1 ก.ย. 2525  -   1 ก.ค. 2532 
3. นางละออ   จองอยู   1 ก.ค. 2532  - 15 ต.ค. 2533 
4. นายนิคม   เจริญศรี   8 พ.ย. 2533  -  1 ต.ค. 2536 
5. นายสมศักดิ์  สุนทรสุข   12 พ.ย. 2536  -  8 ม.ค. 2542 
6. นายพิรุฬห์   สวัสด์ิรัมย์   8 ม.ค. 2542  -  5 ก.ย. 2542 
7. นายเพท    วงศ์ประสิทธิ์  5 ก.ย. 2542  -  30 ก.ย. 2546 
8. นายพิทยา     ไชยมงคล  22 ธ.ค.2546 - 20 ม.ค. 2549 
9. นายสราวุธ  ทรงประโคน  20 ม.ค. 2549 -17 พ.ย. 2554 

ผูอ านวยการคนปัจจุบัน 10. นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์    22 พ.ย. 2554 – ปัจจุบนั 
สถานท่ีต้ัง  144 หมู 4 ต.ปราสาท อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 
  โทรศัพท์ 0-4467-9479 โทรสาร   http//www.bv.ac.th 
โครงสรางการบริหารโรงเรียน 
 โรงเรียนบานกรวดวิทยาคารไดจัดระบบการบริหารโรงเรียนแบบนิติบุคคลเป็น 4 กลุม ดังนี้ 

1. นายปรีชา  สวัสด์ิรัมย์  รองผูอ านวยการงานงบประมาณ 
2. นายธีรชัย  สวดประโคน รองผูอ านวยการงานบริหารทั่วไป 
3. นางรัชตาพร  เสนามาตย์ รองผูอ านวยการงานบุคคล 
4. นายจักรพันธ์  พิรักษา รองผูอ านวยการงานวิชาการ 
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บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      

 

    1. นายชูศักดิ์  หอยสังข์   ครูช านาญการพิเศษ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
    2. นายทิวา  สมนึกในธรรม   ครูช านาญการพิเศษ  
    3. นางพัชรนันท์  ปราบริปู  ครูช านาญการพิเศษ  
    4. น.ส.ศรินพร  ประเสริฐศิริรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ  
    5. นางอรพนิท์  ฝุายเทศ   ครูช านาญการ  
    6. น.ส.เพียรศรี  พุมพวง ครูช านาญการ  

    7. นายเสนห์  หัดไทยทระ ครูช านาญการ  

    8. น.ส.พรรณี  กล่ันสนิท ครูช านาญการ  

    9. นายพลวิสันต์ิ  สิงหาอาจ ครูช านาญการ  
   10. นางพรพิมพ์  วิเศษรัมย์ ครู  
   11. นายพิชาติ  ฉลอมประโคน ครู  

   12. นายทวีป  ปาประโคน ครู  

   13. น.ส.วัชราภา  เจริญศิริมณี ครูผูชวย  
   14. นายกฤษกร  สายมณี  ครูอัตราจาง  
   15. นายภูษิต  ทรัพย์สุข ครูอัตราจาง  
 

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        
  

1. นายเชิดพงศ์  คงประโคน ครูช านาญการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
2. น.ส.รมิดา  ชาญประโคน ครูช านาญการพิเศษ  
3. น.ส.อรวรรณ  สุขสวาง  ครูช านาญการพิเศษ  
4. นางจิตย์วาส  แกวประโคน ครูช านาญการพิเศษ  
5. นางรสสุคนธ์  ศรีสันดา ครูช านาญการพิเศษ  
6. นางเรณูนคร  จันทสิงห์  ครูช านาญการพิเศษ  
7. นางชนกนาถ  ดลเอี่ยม ครูช านาญการพิเศษ  
8. นายพิพัฒน์  ดลเอี่ยม  ครูช านาญการพิเศษ  
9. น.ส.ครองขวัญ  มมประโคน ครูช านาญการพิเศษ  
10. นางวารี  กาสิทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ  
11. นางเพ็ญยุภา  ปุยะติ  ครูช านาญการ  

12. น.ส.พอฤไท  ธรรมสาร  ครูช านาญการ  
13. นายวีรวิชญ์  ปราบริปู  ครูช านาญการ  
14. นางบารนี  โสภา ครูช านาญการ  
15. นายเฉลิมพล  วาลีประโคน ครูช านาญการ  
16. น.ส.ชุนิดา  ชิโนทัย ครู  
17. น.ส.จรัญญา  เครือเข่ือนเพชร ครู  
18. น.ส.ล าเจียก  ปะสุรัมย์ ครู  
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19. น.ส.สิริพร  นวมจะโปฺะ ครู  
20. นางสิริกร  สีขาวออน ครู  
21. น.ส.ประภาศิริ  มัทกิจ   พนักงานราชการ  

 

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     

 

1. นายสุติยะ  สธนโสภณ ครูช านาญการพิเศษ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
2. นายพิทยา  จารุวงษ์เสถียร ครูช านาญการพิเศษ  
3. นายสุรพล  เทวัญรัมย์  ครูช านาญการพิเศษ  
4. นางสุพรรษา  วันสุข  ครูช านาญการพิเศษ  
5. นางจันทร์เพ็ญ  อุนทะเล ครูช านาญการ  

6. นางรวิวรรณ  คงประโคน ครูช านาญการ  

7. นายจักรินทร์  พรหมโสฬส ครูช านาญการ  

8. น.ส.ศุภนิดา  แพงวงศ์  ครูช านาญการ  

9. น.ส.พรพิมล  ครองช่ืน ครูช านาญการ  

10. น.ส.อ าภา ลัดดาไสว ครูช านาญการ  

11. น.ส.กรวรรณ  ชินนาค ครู  
12. น.ส.สุวิมล  นพตลุง ครู  
13. นางเสาวลักษณ์  กูลรัตน์ ครู  
14. วาท่ี ร.ต.ณัฐพงษ์  วงษ์ทรัพย์ ครู  
15. นายจักริน  วิวัตรชัย ครู  
16. น.ส.นันทิยา  ธาสถาน ครู  
17. นายอาทิตย์  เพชรเนตร ครู  
18. นางอาภาพร  กระเช่ือมรัมย์  ครูช านาญการ  
19. น.ส.สิรินภา  สระโสม   ครูอัตราจาง  
20. นางสาวสุปราณี  แดงโชติ ครูอัตราจาง  

 

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
 

1. นายจรรยา  บุญเลิศ ครูช านาญการพิเศษ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
2. นางสตรีรัตน์  สวดประโคน ครูช านาญการพิเศษ  
3. นางพรทิพย์  ต้ังพงษ ์  ครูช านาญการพิเศษ  
4. นางสายพิน  สลุบพล  ครูช านาญการพิเศษ  
5. นายประยงค์  นราศรี  ครูช านาญการพิเศษ  
6. นายสมเกียรติ  รองประโคน ครูช านาญการ  
7. นายธ ารงค์  ทาทอง ครูช านาญการ  
8 น.ส.ณัฏฐณิชา  บุญยรัตน์ ครูช านาญการ  

9. นายภัทรพล  ปัดติลาพัง ครู  
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10. นางอรวรรณ  ลัคษร  ครู  
11. นางสาวิตรี  บุญประโคน ครู  
12. น.ส.มุฑิตา  ทิพย์คูนอก  ครูผูชวย  

  
 

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

1. น.ส.อุบลรัตน์  อวนค า  ครู หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
2. นายยุทธนา  ผินสู  ครู  
3. นายปัณณวัฒน์  บุญปก ครู  
4. น.ส.สุวรรณา  ทัพชัย ครู  
5. น.ส.บังอร  ทศมาตร ครู  
6. นายมนตรี  ภูกระโทก  ครู  

 

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    

 

1. นายพิเชษฐ  แปูนทองมอญ ครู หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
2. นายถนัด  สุขแกว ครูช านาญการพิเศษ  
3. นายไพทูล  ถาวร ครูช านาญการ  
4. นายประสิทธิ์  ไตรสะอม ครูช านาญการ  
5. นายพงศ์กรณ์  สิริอารยะธนกุล ครู  
6. น.ส.วาสนา  นนตา ครูผูชวย  
7. นางยุพิน  จักรสาน   พนักงานราชการ  
8. น.ส.อรทัย  สิงหาระโท   ครูอัตราจาง  

 

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
   

1. นายอโนทัย  หมั่นกิจ ครู หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
2. น.ส.นิจวรรณ  ธรรมโกศล ครูช านาญการพิเศษ  
3. น.ส.ลาวัณย์  จันทรคาต ครูช านาญการพิเศษ  
4. นายจันทร์เทพ  สุขกระโทก ครูช านาญการ  
5. นายธีรวัฒน์  สกุลวัฒนาชีพ ครูช านาญการ  
6. นายกิตติ  ประเสริฐศิริรัตน์ ครูช านาญการ  
7. นางฐิติวรดา  ทาทอง ครู  
8. นายพรภิรมย์  ปัดทุมฝาง ครู  
9. นายบรรลุ  ลาหนองแคน ครู  
10. น.ส.ณัฐกฤตา  สิริวงษ์สุวรรณ ครู  
11. นายฐิติวัฒน์  สมพงษ์  ครู  
12. น.ส.สาลินี  พรมสวัสด์ิ  ครูผูชวย  
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13. นายนพกร  แกวก ากง พนักงานราชการ  
14. นายนิคม  สังข์ลอย  พนักงานราชการ  
15. น.ส.ภัคจิรา  เพงพิศ ครูอัตราจาง  

 
 

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      

  

1. นายสันติ  ธรรมจักร ครู หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
2. น.ส.อุไรรักษ์  ปราบริปู  ครูช านาญการพิเศษ  
3. นางโสภา  สุขกระโทก  ครูช านาญการพิเศษ  
4. น.ส.อิสรา  สุขประโคน ครูช านาญการพิเศษ  
5. นางภัทรวรรณ  เท่ียวประเสริฐ ครูช านาญการพิเศษ  
6. นางสายฝน  คงก าเนิด ครูช านาญการพิเศษ  
7. น.ส.เสาวณิต  แปูนประโคน ครูช านาญการ  
8. นางอรฤดี  ใยยอง ครูช านาญการ  
9. น.ส.ศิราณี  บุญมาก  ครู  
10. นางเอมอร  แจมแจง  ครู  
11. นายนิรุตต์ิ  มิตรธีระกิจ ครู  
12. น.ส.สุชาดา  ยันประโคน ครู  
13. น.ส.นวพร  ทิพย์มาศโกมล ครู  
14. น.ส.นันทพร  อิดประโคน ครูอัตราจาง  

 
 

บุคลากรกลุ่มงานแนะแนว 

1. นายเสถียร  ค ามี ครู หัวหนางานแนะแนว 
2. นางภานุมาศ  แสงบุตร  ครู  
3. นางทิพย์สุดา  ตรงใจ  พนักงานราชการ  
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ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน 
  
ในปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารได้ก าหนดทิศทางการบริหารโรงเรียนภายใต้กรอบ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของโรงเรียนดังต่อไปนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 
  “โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  เน้นความรู้ คู่คุณธรรม น าความเป็นไทยสู่สากล  
บนพืน้ฐานเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาโรงเรียนใหเป็นโรงเรียนช้ันดี  มีระบบบริหารจัดการตามหลักบริหารจัดการ 
บานเมืองท่ีดียึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นไทย 

2. พัฒนาอัจฉริยภาพ องค์ความรูคูคุณธรรม  
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาสูมาตรฐานวิชาชีพ 
4. พัฒนาระบบภาคีเครือขายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัด 

การศึกษาของโรงเรียน 
5.  พัฒนาโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์หลัก 
1. นักเรียนมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ท้ังดานวิชาการ คุณธรรม สุขภาพและ 

อนามัย ไดมาตรฐานการศึกษา มีความสามารถทางเทคโนโลยีและสารสนเทศในการแสวงหาความรูและพัฒนา
ตนเอง 

2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ  มีการจัดระบบ 
บริหารจัดการโรงเรียนท่ีดี   

3. ครู-ผูบริหาร มีศักยภาพและสมรรถนะ ตอกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษาท่ีเนน 
ผูเรียนเป็นส าคัญ   

4. มีระบบภาคีเครือขายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษาท่ีเขมแข็งเพื่อสนับสนุนการจัด 
การศึกษา   

5. โรงเรียนใหบริการทางการศึกษา อยางท่ัวถึงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความ 
สะอาด  รมรื่น  เอื้อตอการเรียนรู   

6. สงเสริมอัตลักษณ์วิถีไทยบนพื้นฐานของความเป็นไทยและยอมรับการเปล่ียนแปลงตอ 
ระบบสังคมโลกโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กาวทันการเปล่ียนแปลงโลกสูประชาคมอาเซียน 
ประเด็นกลยุทธ์ 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ  ใหผูเรียนได 
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พัฒนาองค์ความรู  ภูมิปัญญา  ความสามารถ  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  และทักษะการด ารงชีวิตไดตาม
ศักยภาพ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี  สงผลใหผูเรียนมีภูมิปัญญาคูคุณธรรม  มีคุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากลมีการพัฒนาทักษะ และคุณลักษณะอันพงึประสงค์ บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สรางเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเป็นมืออาชีพ  มีมาตรฐานความรูและ 
ประสบการณ์วิชาชีพ  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  มาตรฐานการปฏิบัติตนและสามารถใชเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ  เพื่อการบริหารจัดการ  การจัดกระบวนการเรียนรู  และแสวงหาความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. จัดระบบบริหารจัดการโรงเรียนท่ีดี  ปรับปรุงสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก 
หองเรียนของโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู   มีความสะอาด  รมรื่น   สงผลใหนักเรียนเกิดอัจฉริยภาพ          
มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของสังคม 

4. สรางเสริมภาคีเครือขายอุปถัมภ์ใหเขมแข็งขึ้น เพื่อใหมีสวนรวมในการคิด  ปฏิบัติ    
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

5. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบขอมูล 
สารสนเทศ ระบบนิเทศ ติดตามควบคุม ก ากับการประเมินผลการด าเนินงาน และ กระจายอ านาจสูหนวย
ปฏิบัติ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 

1. เพื่อทดสอบความรูและความคิดของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3และ 6 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

2. เพื่อน าผลการทดสอบไปใชเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

3. เพื่อน าผลการสอบไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
4. เพื่อน าผลการทดสอบไปใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนระดับชาติ 

 

แผนผังโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ 
.................................................. 

นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์ 
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แนะน าอาคารสถานที ่
 
 

                                         
             พิพิธภัณฑ์อ าเภอบ้านกรวด                                                            โรงอาหาร                                            
 

 
                         อาคารเซรามิกส์                                                                      อาคาร 1 
 

 
      อาคาร 2       อาคาร 3 
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อาคาร 4        อาคาร 5 

 
 
 

 
 หอประชุมหลวงปู่ผาดอุปถมัภ์     อาคารพลศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         อาคารคหกรรม     อาคารเกษตรกรรม 
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หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 
 
 
 
โทรศัพท์             
 โทรศัพท์สายนอก     รหัสทางไกล  044 
 ผูอ านวยการ                         679098 
 ธุรการ(โทรสาร)              679479 
 

 โทรศัพท์ภายใน 
 

ห้อง เบอร์โทรฯ ห้อง เบอร์โทรฯ 
หองฝุายอ านวยการ 101 หองมัลติมีเดียการงานอาชีพฯ 117 
หองผูอ านวยการ  102 หองเซรามิก  118 
หองฝุายบริหารงานท่ัวไป  103 หองโสตฯ +ประชาสัมพันธ์ 119 
หองฝุายบริหารงานบุคคล 104 หองดนตรี 120 
หองฝุายวิชาการ  105 หองกลุมสาระฯภาษาตางประเทศ 121 
หองทะเบียนวัดผล 106 หองนาฎศิลป 122 
หองแนะแนว  107 กลุมสาระฯวิทยาศาสตร์  123 
หองพัสดุและแผนงาน 108 หองศิลปะ 124 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 109 หองเกษตร 125 
หองกลุมสาระฯคณิตศาสตร์ 110 หองกลุมสาระฯพลานามัย 126 
หองกลุมสาระฯคอมพิวเตอร์ฯ 111 ปูอมยาม 127 
หองสัมมนา 112 หอประชุม 128 
หองสมุด 
 

113 หองพิพิธภัณฑ ์  129 

หองกลุมสาระฯสังคมศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม 

114 หองสหกรณ์ 130 

หองวัฒนธรรม 115 ธนาคารโรงเรียน  131 
หองคหกรรม 116 กิจการนักเรียน 132 
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รายการปฏิบัติกิจกรรมประจ าวัน 
 
ก าหนดเวลาเรียนประจ าวัน 
  08.00 – 08.20 น.     ประกอบพิธีเคารพธงชาติ/แจงขาวสาร/ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน 
  08.20 – 09.20 น.      คาบเรียนท่ี  1 
  09.20 – 10.20 น.      คาบเรียนท่ี  2 
  10.20 – 11.20 น.      คาบเรียนท่ี  3 
  11.20 – 12.20 น.      คาบเรียนท่ี  4 
  12.20 – 13.20 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.20 – 14.20 น.      คาบเรียนท่ี  6 
  14.20 – 15.20 น.      คาบเรียนท่ี  7 
  15.20 – 16.20 น.      คาบเรียนท่ี  8 
 หมายเหตุ :  เมื่อหมดเวลาเรียนในแตละคาบ  จะมีสัญญาณกริ่งบอกเวลา 

 
 
 
 

หลักสูตรโรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคารพุทธศักราช 2559 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

 
วิสัยทัศน์ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติใหเป็นมนุษย์ท่ีมี
ความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง เจต
คติ ท่ีจ าเป็นตอการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุงเนนผูเรียนเป็นส าคัญบน
พื้นฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  

หลักการ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 

              1.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู                   
เป็นเปูาหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู  ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน              
ของความเป็นไทยควบคูกับความเป็นสากล 

2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค และมี
คุณภาพ 

3.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา                      
ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น 



 

คูมือนักเรียนและผูปกครองโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2559 หนา 19 
 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสรางยืดหยุนท้ังดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัด           การ
เรียนรู 

5.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเป็นส าคัญ  
6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุมทุก

กลุมเปูาหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ์   

จุดหมาย 

             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มุงพัฒนาผูเรียนใหเป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุ ข    
มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน   เมื่อจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน   ดังนี้ 

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณคาของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปัญหา   การใชเทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต  
3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ           การ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดลอม  มีจิต

สาธารณะท่ีมุงท าประโยชน์และสรางส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข     

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงเนนพฒันาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการ
เลือกใชวิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อยาง
สรางสรรค์  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสูการสรางองค์ความรูหรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปัญหาและอุปสรรคตาง ๆ              
ท่ีเผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
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ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกต์ความรูมาใชในการ
ปูองกันและแกไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น        ตอตนเอง 
สังคมและส่ิงแวดลอม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการตาง ๆ ไปใชใน 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การท างาน และการอยูรวมกันใน
สังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวางบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยาง
เหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเล่ียง
พฤติกรรมไมพงึประสงค์ท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู  การส่ือสาร  
การท างาน  การแกปัญหาอยางสรางสรรค์ ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให

สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัย 
4. ใฝุเรียนรู 
5. อยูอยางพอเพียง 
6.  มุงมั่นในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมใหสอดคลองตามบริบทและ

จุดเนนของตนเอง     
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้  
 1.ภาษาไทย 
 2.คณิตศาสตร์ 

3.วิทยาศาสตร์  
4.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5.สุขศึกษาและพลศึกษา 
6.ศิลปะ 
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8.ภาษาตางประเทศ 
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ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดก าหนดมาตรฐานการเรียนรูเป็นเปูาหมายส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูระบุส่ิงท่ีผูเรียนพึงรู  ปฏิบัติได  มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยม            
ท่ีพึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรูยังเป็นกลไกส าคัญ                ใน
การขับเคล่ือนพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรูจะสะทอนใหทราบวาตองการอะไร จะ
สอนอยางไร และประเมินอยางไร รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดย
ใ ช ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย น อ ก  ซึ่ ง ร ว ม ถึ ง  
การทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพ
ดังกลาวเป็นส่ิงส าคัญท่ีชวยสะทอนภาพการจัดการศึกษาวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามท่ีมาตรฐาน
การเรียนรูก าหนดเพียงใด 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดระบุ ส่ิงท่ีนักเร ียนพึงรูและปฏิบั ติได  รวมท้ังคุณลักษณะของผู เรียนในแตละระดับช้ัน               
ซึ่ ง สะทอนถึ งมาตรฐานการเรี ยนรู  มี ความ เฉพาะเจาะจงและมีความเป็ นรู ปธรรม   น า ไปใช                                 
ในการก าหนดเนื้อหา  จัดท าหนวยการเรียนรู จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัด
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเรียน   

1. ตัวช้ีวัดช้ันปี   เป็นเปูาหมายในการพัฒนาผูเรียนแตละช้ันปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ          
(ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3)             

2. ตัวชี้วัดชวงช้ัน  เป็นเปูาหมายในการพัฒนาผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(มัธยมศึกษาปีท่ี 
4- 6)  

 
หลักสูตรไดมีการก าหนดรหัสก ากับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด เพื่อความเขาใจและใหส่ือสาร

ตรงกัน ดังนี ้
 
ว 1.1 ม. 1/2 

ม.1/2        ตัวชี้วัดช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ขอท่ี 2 
1.1            สาระท่ี 1  มาตรฐานขอท่ี 1      
ว                กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ 

 
ต 2.2 ม.4-6/ 3 

ม.4-6/3      ตัวชี้วัดช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ขอท่ี 3 
2.3            สาระท่ี 2  มาตรฐานขอท่ี 2 
ต                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรูใน 8 กลุมสาระการเรียนรู  
จ านวน 67 มาตรฐาน ดังนี้   

ภาษาไทย 



 

คูมือนักเรียนและผูปกครองโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2559 หนา 22 
 

สาระที่ 1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1      ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่ อน าไปใชตัดสินใจ 
แกปัญหา 
   ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 
สาระที่ 2  การเขียน 
 มาตรฐาน ท  2.1  ใชกระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ  ยอความ และเขียนเรื่องราว 
  ในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา 
  อยางมีประสิทธิภาพ 
สาระที่ 3 การฟัง  การดู  และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1      สามารถเลือกฟังและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู ความคิด  

ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค์ 
สาระที่ 4  หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1     เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลัง 
  ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไวเป็นสมบัติของชาติ                                   
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1     เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยาง 
  เห็นคุณคาและน ามาประยุกต์ใชในชีวิตจริง 

คณิตศาสตร์ 
สาระที่ 1  จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1   เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใชจ านวนในชีวิตจริง 
มาตรฐาน ค 1.2   เขาใจถึงผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหวาง  

การด าเนินการตาง ๆ  และใชการด าเนินการในการแกปัญหา  
มาตรฐาน ค 1.3    ใชการประมาณคาในการค านวณและแกปัญหา 
มาตรฐาน ค 1.4   เขาใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช  
สาระที่ 2   การวัด 
มาตรฐาน ค 2.1   เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด   วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตองการวัด 
มาตรฐาน ค 2.2   แกปัญหาเกี่ยวกับการวัด  
 
สาระที่ 3  เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.1    อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน ค 3.2   ใชการนึกภาพ (visualizati0n)  ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reas0ning)  

และใชแบบจ าลองทางเรขาคณิต (ge0metric m0del) ในการแกปัญหา 
สาระที่ 4  พีชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.1    เขาใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ์  และฟังก์ชัน 
มาตรฐาน ค 4.2    ใชนิพจน์  สมการ  อสมการ  กราฟ  และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์   

(mathematical   m0del) อื่น  ๆ  แทนสถานการณ์ตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย 
และน าไปใชแกปัญหา 
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สาระที่ 5  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.1    เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอมูล  
มาตรฐาน ค 5.2   ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเป็นในการคาดการณ์ได 

อยางสมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค 5.3    ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเป็นชวยในการตัดสินใจและแกปัญหา  
สาระที่ 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค  6.1    มีความสามารถในการแกปัญหา  การใหเหตุผล    การส่ือสาร  การส่ือ 
   ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรูตาง ๆ  

ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ   และมีความคิด 
ริเริ่มสรางสรรค์ 

วิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1   เขาใจหนวยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสราง และหนาท่ีของ 

ระบบตางๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู   
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและน าความรูไปใชในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแล 
ส่ิงมีชีวิต 

มาตรฐาน ว 1.2     เขาใจกระบวนการและความส าคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมี
ผลกระทบตอมนุษย์และส่ิงแวดลอม มีกระบวนการ 
สืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสาร ส่ิงท่ีเรียนรู และน าความรู 
ไปใชประโยชน์ 

 
สาระที่ 2  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐาน ว 2.1   เขาใจส่ิงแวดลอมในทองถิ่น   ความสัมพันธ์ระหวางส่ิงแวดลอมกับส่ิงมีชีวิต    

ความสัมพันธ์ระหวางส่ิงมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ  
หาความรูและจิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและน าความรูไปใชประโยชน์  

มาตรฐาน ว 2.2    เขาใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับ 
ทองถิ่น ประเทศ และโลกน าความรูไปใชในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน 

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1   เขาใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธ์ระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและแรงยึด

เหนี่ยวระหวางอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ 
จิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู น าความรูไปใชประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 3.2     เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร  การเกิดสารละลาย 
การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู และน าความรูไปใชประโยชน์ 

สาระที่ 4  แรงและการเคลื่อนที่ 
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มาตรฐาน ว 4.1    เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟูา แรงโนมถวง และแรงนิวเคลียร์              มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและน าความรูไปใชประโยชน์
อยางถูกตองและมีคุณธรรม    

มาตรฐาน ว 4.2    เขาใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวนการ            
สืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร์   ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและน าความรูไปใช
ประโยชน์ 

สาระที่ 5  พลังงาน 
มาตรฐาน ว 5.1   เขาใจความสัมพันธ์ระหวางพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลังงาน 

ปฏิสัมพันธ์ระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและส่ิงแวดลอม   
มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและ                  น าความรู
ไปใชประโยชน์  

สาระที่ 6 :  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1   เขาใจกระบวนการตาง ๆ   ท่ีเกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ

กระบวนการตาง ๆ ท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน
ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู
และน าความรูไปใชประโยชน์  

 
สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1  เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ

สุริยะและผลตอส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยา
ศาสตร์  การส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและน าความรูไปใชประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 7.2  เขาใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศท่ีน ามาใชในการส ารวจอวกาศและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการส่ือสาร  มีกระบวนการสืบเสาะ หา
ความรูและจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและน าความรูไปใชประโยชน์อยางมี
คุณธรรมตอชีวิตและส่ิงแวดลอม 

สาระที่ 8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 8.1  ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู การ

แกปัญหา รูวาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบ             ท่ี
แนนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือท่ีมีอยูใน
ชวงเวลานั้นๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม และส่ิงแวดลอม              
มีความเกี่ยวของสัมพันธ์กัน 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1    รู และเขาใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา

ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกตอง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่อ
อยูรวมกันอยางสันติสุข 
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มาตรฐาน ส 1.2   เขาใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

สาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส 2.1     เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีคานิยมท่ีดีงาม และ 

ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และ 
สังคมโลกอยางสันติสุข                       

มาตรฐาน  ส 2.2      เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธ ารงรักษา
ไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 
 

สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1           เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช  
  ทรัพยากรท่ีมีอยูจ ากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  รวมท้ังเขาใจหลักการ 

ของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการด ารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส 3.2   เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ

จ าเป็นของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1     เขาใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ตางๆ  อยางเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2     เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในดานความสัมพันธ์และการ

เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3     เข าใจความเป็นมาของชา ติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรั ก                  
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส 5.1     เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผล ตอกันและ

กันในระบบของธรรมชาติ  ใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการคนหา 
วิเคราะห์ สรุป และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          

มาตรฐาน ส 5.2    เขาใจปฏิ สัมพันธ์ระหวางมนุษย์กับสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีกอให เกิด 
การสรางสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึก และมีสวนรวมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม  เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
สาระที่  1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ 1.1   เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
สาระที่  2  ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ 2.1   เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
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สาระที่  3 การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ 3.1  เขาใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม และกีฬา 
มาตรฐาน  พ 3.2  รักการออกก าลังกาย การเลนเกม  และการเลนกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอยาง

สม่ าเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มี จิตวิญญาณใน 
การแขงขัน  และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระที่  4  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1   เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ การปูองกันโรค

และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
สาระที่  5 ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ 5.1  ปูองกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช 

ยาสารเสพติด และความรุนแรง 
ศิลปะ                                                                                                                       
สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1  สรางสรรค์งานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ 

วิจารณ์คุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก  ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ  
ช่ืนชม และประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ 1.2  เขาใจความสัมพันธ์ระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคางาน
ทัศนศิลปท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทองถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระที่ 2  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1  เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณคาดนตรี 

ถ ายทอดความรู สึ ก  ความคิดตอดนตรีอย างอิสระ ช่ืนชม และประยุก ต์               
ใชในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ 2.2  เขาใจความสัมพันธ์ระหวางดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของดนตรีท่ีเป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทองถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระที่ 3 นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1  เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณคา

นาฏศิลป ถายทอดความรู สึก ความคิดอยางอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใชใน
ชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ 3.2  เขาใจความสัมพันธ์ระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณคา  ของ
นาฏศิลปท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทองถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1   เขาใจการท างาน  มีความคิดสรางสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน   ทักษะ          

การจัดการ   ทักษะกระบวนการแกปัญหา  ทักษะการท างานรวมกัน และทักษะ              
การแสวงหาความรู   มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการท างาน   มีจิตส านึก           
ในการใชพลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดลอม   เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว  
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สาระที ่ 2 การออกแบบและเทคโนโลย ี   
มาตรฐาน ง 2.1  เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสรางส่ิงของเครื่องใช     

หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค์  เลือกใช
เทคโนโลยีในทางสรางสรรค์ตอชีวิต  สังคม ส่ิงแวดลอม และมี              สวนรวมใน
การจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มาตรฐาน ง 3.1          เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล     
   การเรียนรู  การส่ือสาร  การแกปัญหา  การท างาน  และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ  
   ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  
สาระที ่ 4 การอาชีพ   
มาตรฐาน  ง 4.1   เข า ใ จ  มี ทั กษะ ท่ี จ า เป็ น   มี ป ร ะสบการ ณ์   เห็ น แนวทาง ใน ง านอา ชีพ  

ใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 
ภาษาต่างประเทศ                                                                                                                                              
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1   เขาใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอานจากส่ือประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยาง

มีเหตุผล  
มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและ

ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 1.3  น าเสนอขอมูลขาวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ          

โดยการพูดและการเขียน       
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1  เขาใจความสัมพันธ์ระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และน าไปใชได

อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 2.2  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของ 

ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม                                                                         
สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.1  ใชภาษาตางประเทศในการเช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเป็นพื้นฐาน

ในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปิดโลกทัศน์ของตน                                                                 
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1  ใชภาษาตางประเทศในสถานการณ์ตางๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต 4.2  ใชภาษาตางประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ   

และการแลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพื่อความเป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังรางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสรางใหเป็นผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
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วินัย  ปลูกฝังและสรางจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอื่น
อยางมีความสุข  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  แบงเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. กิจกรรมแนะแนว  

     เป็นกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษ์ส่ิงแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิด
แกปัญหา ก าหนดเปูาหมาย วางแผนชีวิตท้ังดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีชวยเหลือและใหค าปรึกษาแกผูปกครองใน
การมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน  
 2.  กิจกรรมนักเรียน 

       เป็นกิจกรรมท่ีมุ งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผูน าผูตามท่ีดี ความรับผิดชอบ                
การท างานรวมกัน การรูจักแกปัญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปันกัน   เอื้อ
อาทร และสมานฉันท์  โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหไดปฏิบัติ
ดวยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน 
เนนการท างานรวมกันเป็นกลุม ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน บริบทของ
สถานศึกษาและทองถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย 

     2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร   
     2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
     เป็นกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบ าเพ็ญตนใหเป็นประโยชน์ตอสังคม ชุมชน และทองถิ่นตามความ

สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ 
เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ  กิจกรรมสรางสรรค์สังคม  
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสตูรปรบัปรงุ 2559 โรงเรียนบ้านกรวดวทิยาคาร   
ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน เน้นคณิต-วิทย์ 

ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 
ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พื นฐาน สาระการเรียนรู้พื นฐาน 
1 ภาษาไทย ท21101 1.5(60) 1 ภาษาไทย ท21102 1.5(60) 
2 คณิตศาสตร์ ค21101 1.5(60) 2 คณิตศาสตร์ ค21102 1.5(60) 
3 วิทยาศาสตร์ ว21101 1.5(60) 3 วิทยาศาสตร์ ว21102 1.5(60) 
4 สังคมศึกษา ฯ ส21101 1.5(60) 4 สังคมศึกษาฯ ส21102 1.5(60) 
5 ประวัติศาสตร์ ส21103 0.5(20) 5 ประวัติศาสตร์ ส21104 0.5(20) 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ21101 1.0(40) 6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ21102 1.0(40) 
7 ศิลปะ ศ21101 1.0(40) 8 ศิลปะ ศ21102 1.0(40) 
8 การงาน(คอม) ง21101 1.0(40) 9 การงานอาชีพ ง21102 1.0(40) 
9 ภาษาอังกฤษ อ21101 1.5(60) 10 ภาษาอังกฤษ อ21102 1.5(60) 

  รวม 11.0(440)   รวม 11.0(440) 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

        1 
การใช้โปรแกรม
ส านักงาน ง20241 0.5(20) 

1 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 ค20201 0.5(20) 2 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 ค20202 0.5(20) 
2 วิทย์เพิ่มเติม 1 ว20201 0.5(20)         
3 ภาษาเขมร ข20201 1.0(40) 3 ภาษาเขมร ข20202 1.0(40) 
4 หน้าท่ีพลเมือง 1 ส21231 0.5(20) 4 หน้าท่ีพลเมือง 2 ส21232 0.5(20) 
  รวม 2.5   รวม 2.5 
  กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 
  กิจกรรมนักเรียน     กิจกรรมนักเรียน   
    - ลส./นน./ยว./วิชาทหาร 10     - ลส./นน./ยว./วิชาทหาร 10 
    -  ชุมนุม/ชมรม 20     -  ชุมนุม/ชมรม 20 
  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10 

  รวม 60   รวม 60 
รวม 600 รวม 600 



 

คูมือนักเรียนและผูปกครองโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2559 หนา 30 
 

ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนการเรียน เน้นคณิต-วิทย์ 
ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 

ล าดับ วิชา รหัส 
นก.
(ชม) ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พื นฐาน สาระการเรียนรู้พื นฐาน 

1 ภาษาไทย 
ท
22101 1.5(60) 1 ภาษาไทย ท22102 1.5(60) 

2 คณิตศาสตร์ ค22101 1.5(60) 2 คณิตศาสตร์ ค22102 1.5(60) 
3 วิทยาศาสตร์ ว22101 1.5(60) 3 วิทยาศาสตร์ ว22102 1.5(60) 
4 สังคมศึกษาฯ ส22101 1.5(60) 4 สังคมศึกษาฯ ส22102 1.5(60) 
5 ประวัติศาสตร์ ส22103 0.5(20) 5 ประวัติศาสตร์ ส22104 0.5(20) 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา 
พ
22101 1.0(40) 6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ22102 1.0(40) 

8 ศิลปะ ศ22101 1.0(40) 8 ศิลปะ ศ22102 1.0(40) 
9 การงานอาชีพ ง22101 1.0(40) 9 การงานอาชีพ ง22102 1.0(40) 
10 ภาษาอังกฤษ อ22101 1.5(60) 10 ภาษาอังกฤษ อ22102 1.5(60) 

  รวม 11.0(440)   รวม 11.0(440) 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 การออกแบบเว็บเพจ1 ง20242 0.5(20) 1 การออกแบบเว็บเพจ2 ง20243 0.5(20) 
2 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 ค20203 0.5(20) 2 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4 ค20204 0.5(20) 
3 วิทย์เพิ่มเติม2 ว20202 0.5(20) 3 วิทย์เพิ่มเติม3 ว20203 0.5(20) 
4 หน้าท่ีพลเมือง 3 ส22233 0.5(20) 4 หน้าท่ีพลเมือง 4 ส22234 0.5(20) 
5 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด1 อ20201 0.5(20) 5 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด2 อ20202 0.5(20) 
  รวม 2.5   รวม   2.5 
  กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 
  กิจกรรมนักเรียน     กิจกรรมนักเรียน   
    - ลส./นน./ยว./วิชาทหาร 10     - ลส./นน./ยว./วิชาทหาร 10 
    -  ชุมนุม/ชมรม 20     -  ชุมนุม/ชมรม 20 
  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ(IS3) 10 

  รวม 60   รวม 60 
รวม 600 รวม 600 
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ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียน เน้นคณิต-วิทย์ 

ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 
ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พื นฐาน สาระการเรียนรู้พื นฐาน 
1 ภาษาไทย ท23101 1.5(60) 1 ภาษาไทย ท23102 1.5(60) 
2 คณิตศาสตร์ ค23101 1.5(60) 2 คณิตศาสตร์ ค23102 1.5(60) 
3 วิทยาศาสตร์ ว23101 1.5(60) 3 วิทยาศาสตร์ ว23102 1.5(60) 
4 สังคมศึกษาฯ ส23101 1.5(60) 4 สังคมศึกษาฯ ส23102 1.5(60) 
5 ประวัติศาสตร์ ส23103 0.5(20) 5 ประวัติศาสตร์ ส23104 0.5(20) 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ23101 1.0(40) 6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ23102 1.0(40) 
8 ศิลปะ ศ23101 1.0(40) 8 ศิลปะ ศ23102 1.0(40) 
9 การงานอาชีพ ง23101 1.0(40) 9 การงานอาชีพ ง23102 1.0(40) 
10 ภาษาอังกฤษ อ23101 1.5(60) 10 ภาษาอังกฤษ อ23102 1.5(60) 

  รวม 11.0(440)   รวม 11.0(440) 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 
การใช้โปรแกรมน าเสนอ
งานUlead ง20244 1.0(40) 1 การเขียนโปแกรมเบ้ืงต้น ง20245 1.0(40) 

2 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 ค20205 0.5(20) 2 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 ค20206 0.5(20) 
3 โครงงานวิทย ์ ว20204 0.5(20) 3 สนุกกันอิเล็คทรอนิค ว20205 0.5(20) 
                
4 หน้าท่ีพลเมือง 5 ส23235 0.5(20) 4 หน้าท่ีพลเมือง 6 ส23236 0.5(20) 
                
  รวม 2.5   รวม 2.5 
  กิจกรรมแนะแนว     กิจกรรมแนะแนว 20 
  กิจกรรมนักเรียน     กิจกรรมนักเรียน   
    - ลส./นน./ยว./วิชาทหาร       - ลส./นน./ยว./วิชาทหาร 10 
    -  ชุมนุม/ชมรม       -  ชุมนุม/ชมรม 20 
  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10 

  รวม 60   รวม 60 
รวม 600 รวม 600 
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ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน เน้นพละ-การงานฯ 

ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 
ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พื นฐาน สาระการเรียนรู้พื นฐาน 
1 ภาษาไทย ท21101 1.5(60) 1 ภาษาไทย ท21102 1.5(60) 
2 คณิตศาสตร์ ค21101 1.5(60) 2 คณิตศาสตร์ ค21102 1.5(60) 
3 วิทยาศาสตร์ ว21101 1.5(60) 3 วิทยาศาสตร์ ว21102 1.5(60) 
4 สังคมศึกษาฯ ส21101 1.5(60) 4 สังคมศึกษาฯ ส21102 1.5(60) 
5 ประวัติศาสตร์ ส21103 0.5(20) 5 ประวัติศาสตร์ ส21104 0.5(20) 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ21101 1.0(40) 6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ21102 1.0(40) 
7 ศิลปะ ศ21101 1.0(40) 7 ศิลปะ ศ21102 1.0(40) 
8 การงาน(คอม) ง21101 1.0(40) 8 การงานอาชีพ ง21102 1.0(40) 
9 ภาษาอังกฤษ อ21101 1.5(60) 9 ภาษาอังกฤษ อ21102 1.5(60) 

  รวม 11.0(440)   รวม 11.0(440) 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 ผลิตภัณฑ์วัสดุท้องถิ่น ง20224 0.5(20) 1 
การใช้โปรแกรม
ส านักงาน ง20241 0.5(20) 

2 ภาษาไทย ท20201 0.5(20) 2 ภาษาไทย ท20202 0.5(20) 
                
3 ภาษาเขมร ข20201 1.0(40) 3 ภาษาเขมร ข20202 1.0(40) 
4 หน้าท่ีพลเมือง 1 ส21231 0.5(20) 4 หน้าท่ีพลเมือง 2 ส21232 0.5(20) 
  รวม 2.5   รวม 2.5 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 
  กิจกรรมนักเรียน     กิจกรรมนักเรียน   
    - ลส./นน./ยว./วิชาทหาร 10     - ลส./นน./ยว./วิชาทหาร 10 
    -  ชุมนุม/ชมรม 20     -  ชุมนุม/ชมรม 20 
  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10 

  รวม 60   รวม 60 
รวม 600 รวม 600 
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ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนการเรียน เน้นพละ-การงานฯ 

ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 

ล าดับ วิชา รหัส 
นก.
(ชม) ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พื นฐาน สาระการเรียนรู้พื นฐาน 
1 ภาษาไทย ท22101 1.5(60) 1 ภาษาไทย ท22102 1.5(60) 
2 คณิตศาสตร์ ค22101 1.5(60) 2 คณิตศาสตร์ ค22102 1.5(60) 
3 วิทยาศาสตร์ ว22101 1.5(60) 3 วิทยาศาสตร์ ว22102 1.5(60) 
4 สังคมศึกษาฯ ส22101 1.5(60) 4 สังคมศึกษาฯ ส22102 1.5(60) 
5 ประวัติศาสตร์ ส22103 0.5(20) 5 ประวัติศาสตร์ ส22104 0.5(20) 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ22101 1.0(40) 6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ22102 1.0(40) 
7 ศิลปะ ศ22101 1.0(40) 7 ศิลปะ ศ22102 1.0(40) 
8 การงานอาชีพ ง22101 1.0(40) 8 การงานอาชีพ ง22102 1.0(40) 
9 ภาษาอังกฤษ อ22101 1.5(60) 9 ภาษาอังกฤษ อ22102 1.5(60) 

  รวม 11.0(440)   รวม 11.0(440) 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 การออกแบบเว็บเพจ1 ง20242 0.5(20) 1 การออกแบบเว็บเพจ2 ง20243 0.5(20) 
                
2 ช่างเครื่องเคลือบ1 ง20221 1.0(40) 2 การงานอาชีพ ง20222 1.0(40) 
3 พลศึกษา พ202… 0.5(20) 3 พลศึกษา พ202… 0.5(20) 
4 หน้าท่ีพลเมือง 3 ส22233 0.5(20) 4 หน้าท่ีพลเมือง 4 ส22234 0.5(20) 
  รวม 2.5   รวม   2.5 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 
  กิจกรรมนักเรียน     กิจกรรมนักเรียน   
    - ลส./นน./ยว./วิชาทหาร 10     - ลส./นน./ยว./วิชาทหาร 10 
    -  ชุมนุม/ชมรม 20     -  ชุมนุม/ชมรม 20 
  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ(IS3) 10 

  รวม 60   รวม 60 
รวม 600 รวม 600 
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ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียน เน้นพละ-การงานฯ 

ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 
ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พื นฐาน สาระการเรียนรู้พื นฐาน 
1 ภาษาไทย ท23101 1.5(60) 1 ภาษาไทย ท23102 1.5(60) 
2 คณิตศาสตร์ ค23101 1.5(60) 2 คณิตศาสตร์ ค23102 1.5(60) 
3 วิทยาศาสตร์ ว23101 1.5(60) 3 วิทยาศาสตร์ ว23102 1.5(60) 
4 สังคมศึกษาฯ ส23101 1.5(60) 4 สังคมศึกษาฯ ส23102 1.5(60) 
5 ประวัติศาสตร์ ส23103 0.5(20) 5 ประวัติศาสตร์ ส23104 0.5(20) 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ23101 1.0(40) 6 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา พ23102 1.0(40) 

7 ศิลปะ ศ23101 1.0(40) 7 ศิลปะ ศ23102 1.0(40) 
8 การงานอาชีพ ง23101 1.0(40) 8 การงานอาชีพ ง23102 1.0(40) 
9 ภาษาอังกฤษ อ23101 1.5(60) 9 ภาษาอังกฤษ อ23102 1.5(60) 

  รวม 11.0(440)   รวม 11.0(440) 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 
การใช้โปรแกรม
น าเสนองานUlead ง20244 1.0(40) 1 

การเขียนโปแกรมเบ้ืง
ต้น ง20245 1.0(40) 

                
2 การงานอาชีพ ง20223 1.0(40) 2 การงานอาชีพ ง20224 1.0(40) 
3 หน้าท่ีพลเมือง 5 ส23235 0.5(20) 3 หน้าท่ีพลเมือง 6 ส23236 0.5(20) 
  รวม 2.5   รวม 2.5 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 
  กิจกรรมนักเรียน     กิจกรรมนักเรียน   
    - ลส./นน./ยว./วิชาทหาร 10     - ลส./นน./ยว./วิชาทหาร 10 
    -  ชุมนุม/ชมรม 20     -  ชุมนุม/ชมรม 20 
  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10 

  รวม 60   รวม 60 
รวม 600 รวม 600 
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ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน Pre-cadet 

ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 
ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พื นฐาน สาระการเรียนรู้พื นฐาน 
1 ภาษาไทย ท21101 1.5(60) 1 ภาษาไทย ท21102 1.5(60) 
2 คณิตศาสตร์ ค21101 1.5(60) 2 คณิตศาสตร์ ค21102 1.5(60) 
3 วิทยาศาสตร์ ว21101 1.5(60) 3 วิทยาศาสตร์ ว21102 1.5(60) 
4 สังคมศึกษาฯ ส21101 1.5(60) 4 สังคมศึกษาฯ ส21102 1.5(60) 
5 ประวัติศาสตร์ ส21103 0.5(20) 5 ประวัติศาสตร์ ส21104 0.5(20) 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ21101 1.0(40) 6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ21101 1.0(40) 
7 ศิลป ศ21101 1.0(40) 8 ศิลป ศ21102 1.0(40) 
8 การงาน(คอม) ง21101 1.0(40) 9 การงานอาชีพ ง21102 1.0(40) 
9 ภาษาอังกฤษ อ21101 1.5(60) 10 ภาษาอังกฤษ อ21102 1.5(60) 

  รวม 11.0(440)   รวม 11.0(440) 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

        1 
การใช้โปรแกรม
ส านักงาน ง20241 0.5(20) 

1 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม7 ค20207 1.0(40) 2 คณิตศาสตร์ ค20208 1.0(40) 
2 สารในชีวิตประจ าวัน ว20207 1.0(40) 3 วัสดุศาสตร์ ว20208 0.5(20) 
3 ทดสอบสมรรถภาพ พ20201 1.0(40)         
        4 ภาษาอังกฤษ1 อ20201 1.0(40) 
4 หน้าท่ีพลเมือง 1 ส21231 0.5(20) 5 หน้าท่ีพลเมือง 2 ส21232 0.5(20) 
  รวม 3.5(140)   รวม 3.5(140) 
  กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 
  กิจกรรมนักเรียน     กิจกรรมนักเรียน   
    - ลส./นน./ยว./วิชาทหาร 10     - ลส./นน./ยว./วิชาทหาร 10 
    -  ชุมนุม/ชมรม 20     -  ชุมนุม/ชมรม 20 
  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10 

  รวม 60   รวม 60 
รวม    14.5 640 รวม 14.5 640 
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ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนการเรียน Pre-cadet 

ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 
ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พื นฐาน สาระการเรียนรู้พื นฐาน 
1 ภาษาไทย ท22101 1.5(60) 1 ภาษาไทย ท22102 1.5(60) 
2 คณิตศาสตร์ ค22101 1.5(60) 2 คณิตศาสตร์ ค22102 1.5(60) 
3 วิทยาศาสตร์ ว22101 1.5(60) 3 วิทยาศาสตร์ ว22102 1.5(60) 
4 สังคมศึกษาฯ ส22101 1.5(60) 4 สังคมศึกษาฯ ส22102 1.5(60) 
5 ประวัติศาสตร์ ส22103 0.5(20) 5 ประวัติศาสตร์ ส22104 0.5(20) 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ21101 1.0(40) 6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ21101 1.0(40) 
8 ศิลปะ ศ22101 1.0(40) 8 ศิลปะ ศ22102 1.0(40) 
9 การงานอาชีพ ง22101 1.0(40) 9 การงานอาชีพ ง22102 1.0(40) 
10 ภาษาอังกฤษ อ22101 1.5(60) 10 ภาษาอังกฤษ อ22102 1.5(60) 

  รวม 11.0(440)   รวม 11.0(440) 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 การออกแบบเว็บเพจ1 ง20242 0.5(20) 1 
การออกแบบเว็บเพจ
2 ง20243 0.5(20) 

2 คณิตศาสตร์ ค20209 1.0(40) 2 คณิตศาสตร์ ค20210 1.0(40) 
3 ความหลากหลายทางชีวภาพ ว20209 0.5(20) 3 แสงและทัศนูปกรณ์ ว20210 1.0(40) 
4 ว่ายน้ า1 พ20202 0.5(20) 4 ว่ายน้ า2 พ20203 0.5(20) 
5 ภาษาอังกฤษ2 อ20202 1.0(40) 5 ภาษาอังกฤษ3 อ20203 0.5(20) 
6 หน้าท่ีพลเมือง 3 ส22233 0.5(20) 6 หน้าท่ีพลเมือง 4 ส22234 0.5(20) 
  รวม 4.0(160)   รวม   4.0(160) 
  กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 
  กิจกรรมนักเรียน     กิจกรรมนักเรียน   
    - ลส./นน./ยว./วิชาทหาร 10     - ลส./นน./ยว./วิชาทหาร 10 
    -  ชุมนุม/ชมรม 20     -  ชุมนุม/ชมรม 20 
  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ(IS3) 10 

  รวม 60   รวม 60 
รวม 15.0 660 รวม 15.0 660 
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ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียน Pre-cadet 

ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 
ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พื นฐาน สาระการเรียนรู้พื นฐาน 
1 ภาษาไทย ท23101 1.5(60) 1 ภาษาไทย ท23102 1.5(60) 
2 คณิตศาสตร์ ค23101 1.5(60) 2 คณิตศาสตร์ ค23102 1.5(60) 
3 วิทยาศาสตร์ ว23101 1.5(60) 3 วิทยาศาสตร์ ว23102 1.5(60) 
4 สังคมศึกษาฯ ส23101 1.5(60) 4 สังคมศึกษาฯ ส23102 1.5(60) 
5 ประวัติศาสตร์ ส23103 0.5(20) 5 ประวัติศาสตร์ ส23104 0.5(20) 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ21101 1.0(40) 6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ21101 1.0(40) 
8 ศิลปะ ศ23101 1.0(40) 8 ศิลปะ ศ23102 1.0(40) 
9 การงานอาชีพ ง23101 1.0(40) 9 การงานอาชีพ ง23102 1.0(40) 
10 ภาษาอังกฤษ อ23101 1.5(60) 10 ภาษาอังกฤษ อ23102 1.5(60) 

  รวม 11.0(440)   รวม 11.0(440) 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 คณิตศาสตร์ ค20211 1.0(40) 1 คณิตศาสตร์ ค20212 1.0(40) 
2 ฟิสิกส์1 ว20211 1.0(40) 2 ฟิสิกส์2 ว20212 1.0(40) 
3 กรีฑา1 พ20204 0.5(20) 3 กรีฑา2 พ20205 0.5(20) 
4 ภาษาอังกฤษ4 อ20204 1.0(40) 4 ภาษาอังกฤษ5 อ20205 1.0(40) 
5 หน้าท่ีพลเมือง 5 ส23235 0.5(20) 5 หน้าท่ีพลเมือง 6 ส23236 0.5(20) 
  รวม 4.0(160)   รวม 4.0(160) 
  กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 
  กิจกรรมนักเรียน     กิจกรรมนักเรียน   
    - ลส./นน./ยว./วิชาทหาร 10     - ลส./นน./ยว./วิชาทหาร 10 
    -  ชุมนุม/ชมรม 20     -  ชุมนุม/ชมรม 20 
  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10   กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10 

  รวม 60   รวม 60 
รวม 15.0 660 รวม 15.0 660 
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ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 

ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่ 

ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พื นฐาน สาระการเรียนรู้พื นฐาน 
1 ภาษาไทย ท31101 1.0 1 ภาษาไทย ท31102 1.0 

2 คณิตศาสตร์ ค31101 1.0 2 คณิตศาสตร์ ค31102 1.0 

3 สังคมศึกษา ส31101 1.0 3 สังคมศึกษา ส31102 1.0 

4 ประวัติศาสตร์ ส31103 0.5 4 ประวัติศาสตร์ ส31104 0.5 
5 ภาษาอังกฤษ อ31101 1.0 5 ภาษาอังกฤษ อ31102 1.0 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ31101 0.5 6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ31102 0.5 

7 การงานฯ ง31101 1.0 6 การงาน(คอม) ง31102 1.0 
8 ศิลปะ ศ31101 0.5 7 ศิลปะ ศ31102 0.5 

9 ฟิสิกส์ ว31101 1.5         

10 เคมี ว31102 1.5         
11 ชีววิทยา ว31103 1.5         

  รวม 11.0 440   รวม 6.5 260 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
        

    1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค30201 2.0 1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค30202 1.5 

        2 กลศาสตร์ ว30201 2.0 
        3 เคมี1 ว30221 1.0 

        4 ชีววิทยา1 ว30241 1.5 

2 ภาษาอังกฤษ อ30206 1.0 5 ภาษาอังกฤษ อ30207 1.0 
3 หน้าท่ีพลเมือง 1 ส30231 0.5 6 หน้าท่ีพลเมือง 2 ส30232 0.5 

  รวม 3.5 140   รวม 7.5 300 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
1 กิจกรรมแนะแนว   20 1 กิจกรรมแนะแนว   20 

2 กิจกรรมนักเรียน     2 กิจกรรมนักเรียน     

    - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 10     - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 10 
    -  ชุมนุม/ชมรม   20     -  ชุมนุมชมรม 20 

3 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ   10 3 
กิจกรรมเพ่ือ
สังคมฯ   10 

  รวม       รวม   60 
  รวม 14.5 640   รวม 14.0 620 
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ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 

ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่ 
ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พื นฐาน สาระการเรียนรู้พื นฐาน 

1 ภาษาไทย ท32101 1.0 1 ภาษาไทย ท32102 1.0 
2 คณิตศาสตร์ ค32101 1.0 2 คณิตศาสตร์ ค32102 1.5 

3 สังคมศึกษา ส32101 1.0 3 สังคมศึกษา ส32102 1.0 

4 ประวัติศาสตร์ ส32103 0.5 4 ประวัติศาสตร์ ส32104 0.5 
5 ภาษาอังกฤษ อ32101 1.0 5 ภาษาอังกฤษ อ32102 1.0 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ32101 0.5 6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ32102 0.5 

        7 การงานอาชีพ ง32101 1.0 
7 ศิลปะ ศ32101 0.5 8 ศิลปะ ศ32102 0.5 

                

                
                

  รวม 5.5 220   รวม 7.0 280 

  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 
คอมพิวเตอร์กราฟิก
2 ง30243 1.0 1 

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ง30244 1.0 

2 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค30203 1.5 2 คณิตศาสตร์ ค30204 1.5 

3 ฟิสิกส์ ว32202 2.0 3 ฟิสิกส์ ว30203 1.5 
4 เคมี2 ว30222 1.5 4 เคมี3 ว30223 1.5 

5 ชีววิทยา2 ว30242 1.0 5 ชีววิทยา3 ว30243 1.0 

6 ภาษาอังกฤษ อ30208 1.0         
7 หน้าท่ีพลเมือง 3 ส30233 0.5 6 หน้าท่ีพลเมือง 4 ส30234 0.5 

  รวม 8.5 340   รวม 7.0 280 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
1 กิจกรรมแนะแนว 20 1 กิจกรรมแนะแนว 20 

2 กิจกรรมนักเรียน   2 กิจกรรมนักเรียน   

    - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 10     - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 10 
    -  ชุมนุม/ชมรม 20     -  ชุมนุม/ชมรม 20 

3 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 3 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 

  รวม   60   รวม   60 
  รวม 14.0 620   รวม 14.0 620 
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ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 

ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่ 
ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พื นฐาน สาระการเรียนรู้พื นฐาน 

1 ภาษาไทย ท33101 1.0 1 ภาษาไทย ท33102 1.0 
2 คณิตศาสตร์ ค33101 1.5         

3 สังคมศึกษา ส33101 1.0 2 สังคมศึกษา ส33102 1.0 

                
4 ภาษาอังกฤษ อ33101 1.0 3 ภาษาอังกฤษ อ33102 1.0 

5 สุขศึกษาและพลศึกษา พ33101 0.5 4 สุขศึกษาและพลศึกษา พ33102 0.5 

                
6 ศิลปะ ศ33101 0.5 5 ศิลปะ ศ33102 0.5 

        6 โลก ดาราฯ ว33101 1.5 

                
                

  รวม 5.5 220   รวม 5.5 220 

  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1 การเขียนโปแกรมภาษาซี ง30242 1.0         

2 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค30205 2.0 1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค30206 2.0 

3 ฟิสิกส์ ว30204 2.0 2 ฟิสิกส์ ว30205 2.0 
3 เคมี4 ว30224 1.5 3 เคมี5 ว30225 1.0 

5 ชีววิทยา4 ว30244 1.5 4 ชีววิทยา5 ว30245 1.5 

                
                

  รวม 8.0 320   รวม 6.5 260 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
1 กิจกรรมแนะแนว 20 1 กิจกรรมแนะแนว 20 

2 กิจกรรมนักเรียน   2 กิจกรรมนักเรียน   

    - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 10     - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 10 
    -  ชุมนุม/ชมรม 20     -  ชุมนุม/ชมรม 20 

3 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 3 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 

  รวม   60   รวม   60 
  รวม 13.5 600   รวม 12.0 540 
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ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน คณิต-ภาษา 

ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่ 
ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พื นฐาน สาระการเรียนรู้พื นฐาน 

1 ภาษาไทย ท31101 1.0 1 ภาษาไทย ท31102 1.0 
2 คณิตศาสตร์ ค31101 1.0 2 คณิตศาสตร์ ค31102 1.0 

3 สังคมศึกษา ส31101 1.0 3 สังคมศึกษา ส31102 1.0 

4 ประวัติศาสตร์ ส31103 0.5 4 ประวัติศาสตร์ ส31104 0.5 
5 ภาษาอังกฤษ อ31101 1.0 5 ภาษาอังกฤษ อ31102 1.0 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ31101 0.5 6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ31102 0.5 

7 การงานฯ ง31101 1.0 7 การงาน(คอม) ง31102 1.0 
8 ศิลปะ1 ศ31101 0.5 8 ศิลปะ ศ31102 0.5 

                

                
  รวม 6.5 260   รวม 6.5 260 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

                
1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม7 ค30207 1.5 1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม8 ค30208 1.5 

2 การเขียน ท31201 1.0 2 ประวัติวรรณคดี1 ท31201 1.0 

3 วิทยาศาสตร์ ว30281 1.0 3 วิทยาศาสตร์ ว30282 1.0 
        4 ภาษาอังกฤษ อ30201 2.0 

4 ภาษาจีน จ30201 1.0 5 ภาษาจีน จ30202 1.0 

5 กิจกรรมนันทนาการ พ30210 0.5 6 แบดมินตัน พ30207 0.5 
6 ดนตรีพ้ืนเมือง ศ30226 1.0         

7 หน้าท่ีพลเมือง 1 ส30231 0.5 7 หน้าท่ีพลเมือง 2 ส30232 0.5 

  รวม 6.5 260   รวม 7.5 300 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

1 กิจกรรมแนะแนว 20 1 กิจกรรมแนะแนว 20 

2 กิจกรรมนักเรียน   2 กิจกรรมนักเรียน   
    - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 10     - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 10 

    -  ชุมนุม/ชมรม 20     -  ชุมนุม/ชมรม 20 

3 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 3 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 
  รวม   60 3 รวม   60 

  รวม 13.0 580   รวม 14.0 620 
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ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน คณิต-ภาษา 

ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่ 
ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พื นฐาน สาระการเรียนรู้พื นฐาน 

1 ภาษาไทย ท32101 1.0 1 ภาษาไทย ท32102 1.0 
2 คณิตศาสตร์ ค32101 1.0 2 คณิตศาสตร์ ค32102 1.5 

3 สังคมศึกษา ส32101 1.0 3 สังคมศึกษา ส32102 1.0 

4 ประวัติศาสตร์ ส32103 0.5 4 ประวัติศาสตร์ ส32104 0.5 
5 ภาษาอังกฤษ อ32101 1.0 5 ภาษาอังกฤษ อ32102 1.0 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ32101 0.5 6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ32102 0.5 

        7 การงานอาชีพ ง32101 1.0 
7 ศิลปะ ศ32101 0.5 8 ศิลปะ ศ32102 0.5 

                

                
  รวม 5.5 220   รวม 7.0 280 

  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 คอมพิวเตอร์กราฟิก2 ง30243 1.0 1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ง30244 1.0 
2 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม9 ค30209 1.5 2 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม10 ค30210 1.5 

3 ประวัติวรรณคดี2 ท32201 1.0 3 หลักภาษา ท32202 1.0 

4 วิทยาศาสตร์ ว30283 1.0 4 วิทยาศาสตร์ ว30284 1.0 
5 ภาษาอังกฤษ อ30202 2.0 5 ภาษาอังกฤษ อ30203 2.0 

6 ภาษาจีน จ30203 1.0 6 ภาษาจีน จ30204 1.0 

7 กิจกรรมเข้าจังหวะ พ30204 0.5         
                

8 หน้าท่ีพลเมือง 3 ส30233 0.5 7 หน้าท่ีพลเมือง 4 ส30234 0.5 

  รวม 8.5 340   รวม 8.0 320 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

1 กิจกรรมแนะแนว 20 1 กิจกรรมแนะแนว 20 

2 กิจกรรมนักเรียน   2 กิจกรรมนักเรียน   
    - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 10     - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 10 

    -  ชุมนุม/ชมรม 20     -  ชุมนุม/ชมรม 20 

3 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 3 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 
  รวม   60   รวม   60 

  รวม 14.0 620   รวม 15.0 660 
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ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน คณิต-ภาษา 

ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่ 
ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พื นฐาน สาระการเรียนรู้พื นฐาน 

1 ภาษาไทย ท33101 1.0 1 ภาษาไทย ท33102 1.0 
2 คณิตศาสตร์ ค33101 1.5         

3 สังคมศึกษา ส33101 1.0 2 สังคมศึกษา ส33102 1.0 

                
4 ภาษาอังกฤษ อ33101 1.0 3 ภาษาอังกฤษ อ33102 1.0 

5 สุขศึกษาและพลศึกษา พ33101 0.5 4 สุขศึกษาและพลศึกษา พ33102 0.5 

                
6 ศิลปะ ศ33101 0.5 5 ศิลปะ ศ33102 0.5 

7 ฟิสิกส์ ว33101 1.5         

8 เคมี ว33102 1.5         
9 ชีววิทยา ว33103 1.5         

          โลก ดาราฯ ว33101 1.5 

  รวม 10.0 400   รวม 5.5 220 
  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 การเขียนโปแกรมภาษาซี ง30242 1.0         

2 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม11 ค30211 1.5 1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม12 ค30212 1.5 
        2 ภาษากับวัฒนธรรม ท33202 1.0 

3 ภาษาอังกฤษ อ30204 2.0 3 ภาษาอังกฤษ อ30205 2.0 

        4 พละ พ302... 0.5 
        5 การ์ตูนสร้างสรรค์ ศ30205 1.0 

                

  รวม 4.5 180   รวม 6.0 240 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

1 กิจกรรมแนะแนว 20 1 กิจกรรมแนะแนว 20 

2 กิจกรรมนักเรียน   2 กิจกรรมนักเรียน   
    - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 10     - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 10 

    -  ชุมนุม/ชมรม 20     -  ชุมนุม/ชมรม 20 

3 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 3 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 
  รวม   60   รวม   60 

  รวม 14.5 640   รวม 11.5 520 



 

คูมือนักเรียนและผูปกครองโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2559 หนา 44 
 

 
ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน เพือ่พฒันาศักยภาพ 

ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่ 
ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พื นฐาน สาระการเรียนรู้พื นฐาน 

1 ภาษาไทย ท31101 1.0 1 ภาษาไทย ท31102 1.0 
2 คณิตศาสตร์ ค31103 1.0 2 คณิตศาสตร์ ค31104 1.0 

3 สังคมศึกษา ส31101 1.0 3 สังคมศึกษา ส31102 1.0 

4 ประวัติศาสตร์ ส31103 0.5 4 ประวัติศาสตร์ ส31104 0.5 
5 ภาษาอังกฤษ อ31101 1.0 5 ภาษาอังกฤษ อ31102 1.0 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ31101 0.5 6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ31102 0.5 

7 การงานฯ ง31101 1.0 6 การงาน(คอม) ง31102 1.0 
8 ศิลปะ1 ศ31101 0.5 7 ศิลปะ ศ31102 0.5 

  รวม 6.5 260   รวม 6.5 260 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
                

1 วิทยาศาสตร์ ว30281 1.0 1 วิทยาศาสตร์ ว30282 1.0 

2 เซรามิก ง30221 2.0 2 เซรามิก ง30222 2.0 
3 การงาน ง302... 1.0         

4 ศิลปะ ศ302... 1.0 3 ศิลปะ ศ302... 1.0 

5 พละ พ302... 0.5 4 พละ พ302... 0.5 
3 หน้าท่ีพลเมือง 1 ส30231 0.5 5 หน้าท่ีพลเมือง 2 ส30232 0.5 

6 เลือกเสรี   

2.0 

6 เลือกเสรี   

2.0 
  งานบ้าน     งานบ้าน   
  อุตสาหกรรม     อุตสาหกรรม   

  งานเกษตร     งานเกษตร   

  รวม 8.0 320   รวม 7.0 280 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

1 กิจกรรมแนะแนว 20 1 กิจกรรมแนะแนว 20 

2 กิจกรรมนักเรียน   2 กิจกรรมนักเรียน   
    - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 10     - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 10 

    -  ชุมนุม/ชมรม 20     -  ชุมนุม/ชมรม 20 

3 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 3 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 
  รวม   60   รวม   60 

  รวม 14.5 640   รวม 13.5 600 



 

คูมือนักเรียนและผูปกครองโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2559 หนา 45 
 

 

ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน เพือ่พฒันาศักยภาพ 

ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่ 
ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พื นฐาน สาระการเรียนรู้พื นฐาน 

1 ภาษาไทย ท32101 1.0 1 ภาษาไทย ท32102 1.0 
2 คณิตศาสตร์ ค32103 1.0 2 คณิตศาสตร์ ค32104 1.0 

3 สังคมศึกษา ส32101 1.0 3 สังคมศึกษา ส32102 1.0 

4 ประวัติศาสตร์ ส32103 0.5 4 ประวัติศาสตร์ ส32104 0.5 
5 ภาษาอังกฤษ อ32101 1.0 5 ภาษาอังกฤษ อ32102 1.0 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ32101 0.5 6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ32102 0.5 

        6 การงานอาชีพ ง32101 1.0 
7 ศิลปะ ศ32101 0.5 7 ศิลป ศ32102 0.5 

  รวม 5.5 220   รวม 6.5 260 

  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1 คอมพิวเตอร์กราฟิก2 ง30243 1.0 1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ง30244 1.0 

2 วิทยาศาสตร์ ว30283 1.0 2 วิทยาศาสตร์ ว30284 1.0 

3 เซรามิก ง30223 2.0 3 เซรามิก ง30224 2.0 
4 ศิลปะ ศ302... 1.0 4 ศิลปะ ศ302... 1.0 

5 พละ พ302... 0.5 5 พละ พ302... 0.5 

6 หน้าท่ีพลเมือง 3 ส30233 0.5 6 หน้าท่ีพลเมือง 4 ส30234 0.5 
7 เลือกเสรี   

2.0 

7 เลือกเสรี   

2.0 
  งานบ้าน     งานบ้าน   

  อุตสาหกรรม     อุตสาหกรรม   
  งานเกษตร     งานเกษตร   

  รวม 8.0 320   รวม 8.0 320 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
1 กิจกรรมแนะแนว 20 1 กิจกรรมแนะแนว 20 

2 กิจกรรมนักเรียน   2 กิจกรรมนักเรียน   

    - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 10     - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 10 
    -  ชุมนุม/ชมรม 20     -  ชุมนุม/ชมรม 20 

3 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 3 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 

  รวม   60   รวม   60 
  รวม 13.5 600   รวม 14.5 640 

 



 

คูมือนักเรียนและผูปกครองโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2559 หนา 46 
 

ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน เพือ่พฒันาศักยภาพ 

ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่ 

ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พื นฐาน สาระการเรียนรู้พื นฐาน 
1 ภาษาไทย ท33101 1.0 1 ภาษาไทย ท33102 1.0 

2 คณิตศาสตร์ ค33103 1.0 2 คณิตศาสตร์ ค33104 1.0 

3 สังคมศึกษา ส33101 1.0 3 สังคมศึกษา ส33102 1.0 

4 ภาษาอังกฤษ อ33101 1.0 4 ภาษาอังกฤษ อ33102 1.0 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา พ33101 0.5 5 สุขศึกษาและพลศึกษา พ33102 0.5 

6 ศิลปะ ศ33101 0.5 6 ศิลปะ ศ33102 0.5 

7 ฟิสิกส์ ว33101 1.5         
8 เคมี ว33102 1.5         

9 ชีววิทยา ว33103 1.5 7 โลก ดาราฯ ว31104 1.5 

  รวม 9.5 380   รวม 6.5 260 
  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 การเขียนโปแกรมภาษาซี ง30242 1.0         

                
2 เซรามิก ง30225 2.0 1 เซรามิก ง30226 2.0 

3 การงาน ง302... 1.0         

        2 ศิลปะ ศ302... 1.0 
        3 พละ พ302... 0.5 

        4 เลือกเสรี   

2.0 
          งานบ้าน   
          อุตสาหกรรม   

          งานเกษตร   

  รวม 4.0 160   รวม 5.5 220 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

1 กิจกรรมแนะแนว 20 1 กิจกรรมแนะแนว 20 

2 กิจกรรมนักเรียน   2 กิจกรรมนักเรียน   
    - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 10     - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 10 

    -  ชุมนุม/ชมรม 20     -  ชุมนุม/ชมรม 20 

3 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 3 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 
  รวม   60   รวม   60 

  รวม 13.5 600   รวม 12.0 540 

 



 

คูมือนักเรียนและผูปกครองโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2559 หนา 47 
 

ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน Pre-cadet 
ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่ 

ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พื นฐาน สาระการเรียนรู้พื นฐาน 
1 ภาษาไทย ท31101 1.0 1 ภาษาไทย ท31102 1.0 

2 คณิตศาสตร์ ค31101 1.0 2 คณิตศาสตร์ ค31102 1.0 

3 สังคมศึกษา ส31101 1.0 3 สังคมศึกษา ส31102 1.0 

4 ประวัติศาสตร์ ส31103 0.5 4 ประวัติศาสตร์ ส31104 0.5 
5 ภาษาอังกฤษ อ31101 1.0 5 ภาษาอังกฤษ อ31102 1.0 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ31101 0.5 6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ31102 0.5 

7 การงานฯ ง31101 1.0 6 การงาน(คอม) ง31102 1.0 
8 ศิลปะ ศ31101 0.5 7 ศิลปะ ศ31102 0.5 

9 ฟิสิกส์ ว31101 1.5         

10 เคมี ว31102 1.5         
11 ชีววิทยา ว31103 1.5         

  รวม 11.0 440   รวม 6.5 260 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
        

    1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค30201 2.0 1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค30202 1.5 

        2 กลศาสตร์ ว30201 2.0 
        3 เคมี1 ว30221 1.0 

        4 ชีววิทยา1 ว30241 1.5 

2 ภาษาอังกฤษ อ30206 1.0 5 ภาษาอังกฤษ อ30207 1.0 
          พละ พ302... 0.5 

3 หน้าท่ีพลเมือง 1 ส30231 0.5 6 หน้าท่ีพลเมือง 2 ส30232 0.5 

  รวม 3.5 140   รวม 8.0 320 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

1 กิจกรรมแนะแนว   20 1 กิจกรรมแนะแนว   20 

2 กิจกรรมนักเรียน     2 กิจกรรมนักเรียน     
    - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 10     - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 10 

    -  ชุมนุม/ชมรม   20     -  ชุมนุม/ชมรม   20 

3 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ   10 3 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ   10 
  รวม       รวม   60 

  รวม 14.5 640   รวม 14.5 640 

 



 

คูมือนักเรียนและผูปกครองโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2559 หนา 48 
 

ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน Pre-cadet 
ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่ 

ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พื นฐาน สาระการเรียนรู้พื นฐาน 
1 ภาษาไทย ท32101 1.0 1 ภาษาไทย ท32102 1.0 

2 คณิตศาสตร์ ค32101 1.0 2 คณิตศาสตร์ ค32102 1.5 

3 สังคมศึกษา ส32101 1.0 3 สังคมศึกษา ส32102 1.0 

4 ประวัติศาสตร์ ส32103 0.5 4 ประวัติศาสตร์ ส32104 0.5 
5 ภาษาอังกฤษ อ32101 1.0 5 ภาษาอังกฤษ อ32102 1.0 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ32101 0.5 6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ32102 0.5 

        7 การงานอาชีพ ง32101 1.0 
7 ศิลปะ ศ32101 0.5 8 ศิลปะ ศ32102 0.5 

                

                
                

  รวม 5.5 220   รวม 7.0 280 

  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1 คอมพิวเตอร์กราฟิก2 ง30243 1.0 1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ง30244 1.0 

2 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค30203 1.5 2 คณิตศาสตร์ ค30204 1.5 

3 ฟิสิกส์ ว32202 2.0 3 ฟิสิกส์ ว30203 1.5 
4 เคมี2 ว30222 1.5 4 เคมี3 ว30223 1.5 

5 ชีววิทยา2 ว30242 1.0 5 ชีววิทยา3 ว30243 1.0 

6 ภาษาอังกฤษ อ30208 1.0         
  พละ พ302... 0.5   พละ พ302... 0.5 

7 หน้าท่ีพลเมือง 3 ส30233 0.5 6 หน้าท่ีพลเมือง 4 ส30234 0.5 

  รวม 9.0 360   รวม 7.5 300 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

1 กิจกรรมแนะแนว 20 1 กิจกรรมแนะแนว 20 

2 กิจกรรมนักเรียน   2 กิจกรรมนักเรียน   
    - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 10     - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 10 

    -  ชุมนุม/ชมรม 20     -  ชุมนุม/ชมรม 20 

3 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 3 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 
  รวม   60   รวม   60 

  รวม 14.5 640   รวม 14.5 640 

 



 

คูมือนักเรียนและผูปกครองโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2559 หนา 49 
 

 
ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน Pre-cadet 

ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่ 
ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ล าดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พื นฐาน สาระการเรียนรู้พื นฐาน 

1 ภาษาไทย ท33101 1.0 1 ภาษาไทย ท33102 1.0 
2 คณิตศาสตร์ ค33101 1.5         

3 สังคมศึกษา ส33101 1.0 2 สังคมศึกษา ส33102 1.0 

                
4 ภาษาองักฤษ อ33101 1.0 3 ภาษาอังกฤษ อ33102 1.0 

5 สุขศึกษาและพลศึกษา พ33101 0.5 4 สุขศึกษาและพลศึกษา พ33102 0.5 

                
6 ศิลปะ ศ33101 0.5 5 ศิลปะ ศ33102 0.5 

        6 โลก ดาราฯ ว33101 1.5 

                
                

  รวม 5.5 220   รวม 5.5 220 

  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1 การเขียนโปแกรมภาษาซี ง30242 1.0         

2 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค30205 2.0 1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค30206 2.0 

3 ฟิสิกส์ ว30204 2.0 2 ฟิสิกส์ ว30205 2.0 
3 เคมี4 ว30224 1.5 3 เคมี5 ว30225 1.0 

5 ชีววิทยา4 ว30244 1.5 4 ชีววิทยา5 ว30245 1.5 

                
  พละ พ302... 0.5   พละ พ302... 0.5 

                

  รวม 8.5 340   รวม 7.0 280 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

1 กิจกรรมแนะแนว 20 1 กิจกรรมแนะแนว 20 

2 กิจกรรมนักเรียน   2 กิจกรรมนักเรียน   
    - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 10     - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 10 

    -  ชุมนุม/ชมรม 20     -  ชุมนุม/ชมรม 20 

3 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 3 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 
  รวม   60   รวม   60 

  รวม 14.0 620   รวม 12.5 560 
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งานทะเบียนและวัดผล 
 

 
ท่ีต้ัง อาคาร 4 ช้ัน 1 ห้องวิชาการ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2559)    

-------------------------------------- 
โดยท่ีโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร  ไดประกาศใชหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ตามค าส่ังกระทรวง ศึกษาธิการ ท่ี สพฐ 293 / 2551  ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 
2551  เรื่อง ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551   จึงเป็นการสมควรท่ีก าหนด
ระเบียบโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร วาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  เพื่อใหสามารถด าเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับค าส่ัง
ดังกลาว 

ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงาน
วิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงวางระเบียบ
ไวดังตอไปนี ้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร วาดวยการวัดและประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2559)    

ข้อ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตปีการศึกษา 2559  เป็นตนไป 
ข้อ 3 ใหยกเลิกระเบียบ ขอบังคับท่ีขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4   ระเบียบนี้ใหใชควบคูกับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร  ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
ข้อ 5  ใหผูอ านวยการโรงเรียน รักษาการใหเป็นไปตามระเบียบนี้ 
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หมวด 1 

หลักการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียน 
 

 ข้อ 6   การประเมินผลการเรียน ใหเป็นไปตามหลักการด าเนินการตอไปนี้ 
  6.1  โรงเรียนเป็นผูรับผิดชอบการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน โดยเปิดโอกาสใหผู
ท่ีเกี่ยวของมีสวนรวม 
  6.2  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนและตัดสินผลการ
เรียน 
  6.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรูตองสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด ตามกลุมสาระการเรียนรูที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา และจัดใหมีการประเมินการอาน  คิด
วิเคราะห์ และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  6.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรูเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอง
ด าเนินการดวยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อใหสามารถวัดและประเมินผลผูเรียนไดอยางรอบดาน ท้ังดาน
ความรู ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติเหมาะสมกับส่ิงท่ีตองการวัด  ธรรมชาติวิชา และระดับช้ัน
ของผูเรียน  โดยต้ังอยูบนพื้นฐานของความเท่ียงตรง ยุติธรรมและเช่ือถือได 
  6.5 การประเมินผูเรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกต 
พฤติกรรมการเรียนรู  การรวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา 
  6.6 เปิดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของตรวจสอบผลการประเมิน ผลการเรียนรู 
  6.7 ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษาและระหวางรูปแบบการศึกษาตางๆ 
  6.8 ใหโรงเรียนจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานการประเมินผลการเรียนรู 
รายงานผลการเรียนแสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผูเรียน 
 

หมวด 2 
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 ข้อ 7 โรงเรียนตองด าเนินการวัดและประเมินผล  ใหครบองค์ประกอบท้ัง 4 ดาน คือ                 
กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ การอาน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน  
  7.1  การประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู  เป็นการ
ประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ทักษะการคิด ท่ีก าหนดอยูในตัวช้ีวัดในหลักสูตรซึ่งจะน าไปสูการ
สรุปผลการเรียนรูของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู ผูสอนวัดและประเมินผลการเรียนรูผูเรียนเป็นรายวิชา
ตามตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐาน และตามผลการเรียนรูในรายวิชาเพิ่มเติม  ตามท่ีก าหนดในหนวยการเรียนรู  
ผูสอนใชวิธีการท่ีหลากหลายจากแหลงขอมูลหลายๆ แหลง เพื่อใหไดผล การประเมินท่ีสะทอนความรู
ความสามารถท่ีแทจริงของผูเรียน โดยวัดและประเมินการเรียนรูอยางตอเนื่องไปพรอมกับการจัดการเรียนการ
สอน สังเกตพัฒนาการและความประพฤติของผูเรียน  สังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม  ผูสอนควร
เนนการประเมินตามสภาพจริง เชน การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงาน หรือการประเมิน
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จากแฟูมสะสมงาน ฯลฯ  ควบคูไปกับการใชการทดสอบแบบตางๆ อยางสมดุล  ตองใหความส าคัญกับการ
ประเมินระหวางเรียนมากกกวาการประเมนิปลายปี/ปลายภาค และใชเป็นขอมูลเพื่อประเมินการเล่ือนช้ัน
เรียนและการจบการศึกษาระดับตางๆ 
  7.2   การประเมินการอาน คิดวิเคราะห์และเขียนของผูเรียน ใหครูประจ าวิชา ด าเนินการวัดผล
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดดังนี้     
   -   การประเมินการอาน  คิดวิเคราะห์ และเขียน  โดยการประเมินศักยภาพของผูเรียนใน 
การอานหนังสือ  เอกสาร และส่ือตางๆ  เพื่อหาความรู  เพิ่มพูนประสบการณ์  เพื่อความสุนทรีย์ และ 
ประยุกต์ใช  แลวน าเนื้อหาสาระท่ีอานมาคิดวิเคราะห์ น าไปสูการแสดงความคิดเห็น  การสังเคราะห์   
สรางสรรค์  การแกปัญหาในเรื่องตางๆ  และถายทอดความคิดนั้นดวยการเขียนท่ีมีส านวนภาษาถูกตอง  
 มีเหตุผลและล าดับขั้นตอนในการน าเสนอ  สามารถสรางความเขาใจแกผูอานไดอยางชัดเจน ตามระดับ 
ความสามารถในแตละระดับช้ัน 
    - การประเมินการอาน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ตองด าเนินการอยางตอเนื่องและ 
สรุปผลเป็นรายภาค  เพื่อวินิจฉัยและใชเป็นขอมูลในการพัฒนาผูเรียนและประเมินการเล่ือนช้ันตลอดจนการ 
จบการศึกษาระดับตางๆ 
  7.3  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเรียน ใหครูผูสอนด าเนินการวัดผลไปพรอม
กับการประเมินผลระดับช้ันเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดดังนี้ 
   - การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นการประเมินคุณลักษณะท่ีตองการใหเกิด
ขึ้นกับผูเรียนอันเป็นคุณลักษณะท่ีสังคมตองการในดานคุณธรรม จริยธรรมจิตส านึก สามารถอยูรวมกับผูอื่นใน
สังคมไดอยางมีความสุข ท้ังในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 คุณลักษณะ  ในการประเมินใหประเมินแตละ
คุณลักษณะ  แลวรวบรวมผลการประเมินจากผูประเมินทุกฝุายและแหลงขอมูลหลายแหลงเพื่อใหไดขอมูล
น ามาสูการสรุปผลเป็นรายภาค และใชเป็นขอมูลเพื่อประเมินการเล่ือนขั้นและการจบการศึกษาระดับตางๆ 
  7.4  การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเรียนใหประเมินเป็นภาค โดยสถานศึกษาเป็นผูก าหนดแนว
ทางการประเมิน ผูรับผิดชอบกิจกรรมด าเนินการประเมิน ตามจุดประสงค์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียน  และเวลาในการเขารวมกิจกรรมตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไวในแตละกิจกรรมและใชเป็นขอมูลประเมินการเล่ือนช้ันเรียนและการจบการศึกษาระดับตางๆ 
ประกอบดวย 3 กิจกรรม ไดแก  กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ าเพ็ญ
ประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมชุมนุม/ชมรม) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
 

หมวด 3 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 ข้อ 8  การตัดสินผลการเรียน 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู เพื่อตัดสินผลการเรียนของผูเรียน ดังนี้ 
  1)   ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 8๐  ของเวลาเรียนท้ังหมด 
  2)   ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผานตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
  3)   ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา  ตามระบบคุณธรรมความรู 
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  4)   ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในการ
อานคิดวิเคราะห์  และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 ข้อ 9 การให้ระดับผลการเรียน 
  9.1  การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู ใหใชระบบตัวเลข 8 ระดับ  
แสดงระดับผลการเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรู  8  ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
4 ดีเย่ียม 8๐-1๐๐ 

3.5 ดีมาก 75-79 
3 ดี 7๐-74 

2.5 คอนขางดี 65-69 
2 ปานกลาง 6๐-64 

1.5 พอใช 55-59 
1 ผานเกณฑ์ขั้นต่ า 5๐-54 
๐ ต่ ากวาเกณฑ์ ๐-49 

9.2  การประเมินการอาน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นผาน และไมผาน ถากรณีท่ีผาน 
ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเย่ียม ดี และผาน  
                     ดีเย่ียม    หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอานคิดวิเคราะห์  
                                                       และเขียน ท่ีมีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ 
                         ดี  หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอานคิดวิเคราะห์ 
                                                      และเขียน ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
       ผาน       หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอานคิดวิเคราะห์ 

                                       และเขียน ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับแตยังมีขอบกพรอง 
                                       บางประการ 
      ไมผาน     หมายถึง  ไมมีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอานคิดวิเคราะห์ 
                                       และเขียน  หรือถามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีขอบกพรอง 

                                                      ท่ีตองไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ                                              
  9.3  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทุกคุณลักษณะ เพื่อการเล่ือนช้ัน และจบ
การศึกษา เป็นผานและไมผาน ในการผานก าหนดเกณฑ์การตัดสิน เป็นดีเย่ียม ดี และผาน และความหมาย
ของแตละระดับ ดังนี้ 
                         ดีเย่ียม    หมายถึง  ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และน าไปใช 
             ในชีวิตประจ าวัน  เพื่อประโยชน์สุขของ ตนเองและสังคม 
             โดยพิจารณาจากผลการประเมิน ระดับดีเย่ียม จ านวน   
             5-9 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ า 
                                                      กวาระดับดี 
                         ดี          หมายถึง  ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  เพื่อให 
             เป็นการยอมรับของสังคม  โดยพิจารณาจาก 1) ไดผล 
             การประเมินระดับดีเย่ียม จ านวน  1-4  คุณลักษณะ และ 
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             ไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ ากวาระดับดี หรือ  2)  
                                                      ไดผลการประเมินระดับดีเย่ียม จ านวน  4  คุณลักษณะ 
             และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ ากวาระดับผาน 
             หรือ 3) ไดผลการประเมินระดับดีจ านวน 5-9 คุณลักษณะ   
                                                      และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ ากวาระดับผาน 
                         ผาน       หมายถึง  ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี  
                                                      สถานศึกษาก าหนดโดยพิจารณาจาก 1) ไดผลการประเมิน 
             ระดับผาน จ านวน  5-9 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะ 
             ใดไดผลการประเมินต่ ากวาระดับผาน  หรือ 2)  ไดผล 
             การประเมินระดับดี  จ านวน  4  คุณลักษณะ และไมมี 
             คุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ ากวาระดับผาน 
                        ไมผาน   หมายถงึ  ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไข 
             ท่ีสถานศึกษาก าหนด  โดยพิจารณาจากผลการประเมิน 
             ระดับไมผาน ต้ังแต 1  คุณลักษณะ 
 
  9.4   การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเรียน  
    จะตองพิจารณาท้ังเวลาการเขารวมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียน
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดและใหผลการประเมินเป็นผาน และไมผาน 
    “ผ” หมายถึง  ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรม 
         และมีผลงานตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
    “มผ”  หมายถึง  ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรม 
         และมีผลงานไมเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
    กรณีท่ีผูเรียนไดผลการเรียน “มผ”  สถานศึกษาตองจัดซอมเสริมใหผูเรียน 
ท ากิจกรรมในสวนท่ีผูเรียนไมไดเขารวมหรือไมไดท าจนครบถวน  แลวจึงเปล่ียนผลการเรียนจาก “มผ”  เป็น  
“ผ”  ได  ท้ังนี้ ด าเนินการใหเสร็จส้ินภายในภาคเรียนนั้นๆ  ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของโรงเรียน
ท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไมเกิน 1 ภาคเรียน  ส าหรับภาคเรียนท่ี 2  ตองด าเนินการใหเสร็จส้ิน
ภายในปีการศึกษานั้น 
 ข้อ 1๐   การเลื่อนชั้น 
  ผูเรียนจะไดรับการเล่ือนช้ัน  เมื่อส้ินปีการศึกษาเมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังตอไปนี้ 
  1. รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไดรับการตัดสินผลการเรียน ผานตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
  2.  ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 
ก าหนดในการอาน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  3.  ระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นควรไมต่ ากวา 1.๐๐   
รายวิชาใดท่ีไมผานเกณฑ์การประเมิน  สถานศึกษาสามารถซอมเสริมผูเรียนใหไดรับการแกไขในภาคเรียน
ถัดไป ท้ังนี้ส าหรับภาคเรียนท่ี 2 ตองด าเนินการใหเสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น  ท้ังนี้  ถาผูเรียนมี
ขอบกพรองเพียงเล็กนอย ตามท่ีครูประจ าวิชาแจง และเห็นวาสามารถสอนซอมเสริมได  ใหสถานศึกษาใชดุลย
พินิจของสถานศึกษาท่ีจะผอนผันใหเล่ือนช้ันได  
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 ข้อ 11   การสอนซ่อมเสริม 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดใหสถานศึกษาจัดสอน
ซอมเสริม    เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 
  การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพื่อแกไขขอบกพรอง กรณีท่ีผูเรียนมีความรู ทักษะ
กระบวนการหรือเจตคติ/คุณลักษณะ ไมเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาตองจัดสอน ซอม
เสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนปกติ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
ท่ีก าหนดไว เป็นการใหโอกาสแกผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนา  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายและ
ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล การสอนซอมเสริม สามารถด าเนินการไดในกรณี ดังตอไปนี้ 
 

๑) ผูเรียนมีความรู/ทักษะพื้นฐานไมเพียงพอท่ีจะศึกษาในแตละรายวิชานั้น ควรจัดการสอน 
ซอมเสริมปรับความรู/ทักษะพื้นฐาน 

๒) ผูเรียนไมสามารถแสดงความรู ทักษะ กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะท่ีก าหนดไว 
ตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ในการประเมินระหวางเรียน 

๓) ผูเรียนไดระดับผลการเรียน”๐”ใหจัดการสอนซอมเสริม กอนสอบแกตัว 
๔) กรณีผูเรียนมีผลการเรียนไมผาน  สามารถสอนซอมเสริมในภาคฤดูรอนเพื่อแกไขผลการ 

เรียน  ท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
 ข้อ 12   การเรียนซ้ าชั้น 
  ผูเรียนท่ีไมผานรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโนมวาจะเป็นปัญหาตอการเรียนในระดับช้ันท่ี
สูงขึ้น ใหสถานศึกษาอาจต้ังคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ าช้ันได ท้ังนี้  ใหค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู
ความสามารถของผูเรียนเป็นส าคัญ  การเรียนซ้ าช้ัน  มี  3  ลักษณะ คือ 

๑) ผูเรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นต่ ากวา 1.๐๐ และมีแนวโนมวาจะเป็น 
ปัญหาตอการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 

๒)  ผูเรียนมีผลการเรียน ๐, ร, มส เกิน  8 รายวิชา  ท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น 
๓)  ผูเรียนมีผลการเรียน  ๐, ร, มส  สะสมเกิน  12 รายวิชา ใหเรียนซ้ าช้ันในช้ันท่ีมี 

ผลการเรียน  ๐, ร, มส  สะสมเกิน 
  ท้ังนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือท้ังสามลักษณะ ใหสถานศึกษาแตงต้ัง
คณะกรรมการพิจารณา หากเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควรก็ใหเรียนซ้ าช้ัน  โดยยกเลิกผลการเรียนเดิม  และให
ใชผลการเรียนใหมแทน หากพิจารณาแลวไมตองเรียนซ้ าช้ัน  ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา ในการแกไข
ผลการเรียน 
 ข้อ 13   เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (จบการศึกษาภาคบังคับ) 

๑) ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หนวยกิต วิชา 
เพิ่มเติมตามสถานศึกษาก าหนดท่ีก าหนด  

๒) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 81 หนวยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  
66 หนวยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  และไดรับการตัดสินผลการเรียนระดับ “1” ขึ้น
ไป 

๓) ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ “ผาน” ขึ้นไป 
๔) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผาน” ขึ้นไป 
๕) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมิน”ผาน” ทุกกิจกรรม  
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 ข้อ 14   เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
  1)  ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หนวยกิต และรายวิชา
เพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
  2) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 81 หนวยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 
หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  และไดรับการตัดสินผลการเรียนระดับ “1” ขึ้นไป 
  3)  ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ “ผาน” ขึ้นไป 
  4) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผาน” ขึ้นไป 
  5) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมิน”ผาน” ทุกกิจกรรม 
                                    

หมวด 4 
การรายงานผลการเรียน 

 
 ข้อ 15  การรายงานผลการเรียน     
  - การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารใหผูปกครองและผูเรียนทราบความกาวหนา 
  ในการเรียนรูของผูเรียนซึง่สถานศึกษาตองสรุปผลการประเมิน และจัดท า 
  เอกสารรายงานใหผูปกครองทราบเป็นระยะๆหรืออยางนอยภาคเรียนละ  1  ครั้ง   
  - การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพปฏิบัติของผูเรียนท่ีสะทอน 
   มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู 
   1. จุดมุงหมายการรายงานผลการเรียน 
   1.1   เพื่อแจงใหผูเรียน  ผูเกี่ยวของทราบความกาวหนาของผูเรียน 
      1.2   เพื่อใหผูเรียน ผูเกี่ยวของใชเป็นขอมูลในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา 
และการเรียนของผูเรียน 
      1.3   เพื่อใหผูเรียน ผูเกี่ยวของใชเป็นขอมูลในการวางแผนการเรียน ก าหนด
แนวทางการศึกษาและการเลือกอาชีพ 
      1.4   เพื่อเป็นขอมูลใหผูเกี่ยวของใชในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาตรวจสอบ
และรับรองผลการเรียนหรือวุฒิทางการศึกษาของผูเรียน 
     1.5   เพื่อเป็นขอมูลส าหรับสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษาและหนวยงานตนสังกัด
ใชประกอบในการก าหนดนโยบายวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    2. ขอมูลในการรายงานผลการเรียน 
      2.1   ขอมูลระดับช้ันเรียน ประกอบดวย เวลามาเรียน ผลการประเมินความรู
ความสามารถ พฤติกรรมการเรียน ความประพฤติ และผลงานในการเรียนของผูเรียน เป็นขอมูลส าหรับ
รายงานใหผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก ผูเรียน  ผูสอน และผูปกครองไดรับทราบความกาวหนา ความส าเร็จในการ
เรียนของผูเรียน เพื่อน าไปใชในการวางแผนก าหนดเปูาหมายและวิธีการในการพัฒนาผูเรียน 
      2.2   ขอมูลระดับสถานศึกษา  ประกอบดวย  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุมสาระการเรียนรู  8  กลุมสาระ  ผลการประเมินการอานคิดวิเคราะห์  และเขียน  ผลการประเมิน
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์   ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายปี/รายภาค  ผลการประเมิน
ความกาวหนาในการเรียนรูรายภาคโดยรวมของสถานศึกษา  เพื่อใชเป็นขอมูลและสารสนเทศในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียน  ใหเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  การตัดสินการ
เล่ือนช้ันและการซอมเสริมผูเรียนท่ีมีขอบกพรองใหผานระดับช้ัน และเป็นขอมูลในการออกเอกสารหลักฐาน
การศึกษา 
      2.3   ขอมูลระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ไดแก  ผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนดวย
แบบประเมินท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าขึ้นในกลุมสาระการเรียนรูส าคัญในระดับช้ันท่ีนอกเหนือจาก
การประเมินคุณภาพระดับชาติเป็นขอมูลท่ีผูเกี่ยวของใชวางแผนและด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อใหเกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผูเรียนและ
สถานศึกษา 
      2.4   ขอมูลระดับชาติ  ไดแก ผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนดวยแบบประเมินท่ี
เป็นมาตรฐานระดับชาติในกลุมสาระการเรียนรูที่ส าคัญในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ซึ่งด าเนินการโดยหนวยงานระดับชาติ  เป็นขอมูลท่ีผูเกี่ยวของใช
วางแผน และด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสวนท่ีเกี่ยวของเพื่อใหเกิดการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของผูเรียนสถานศึกษา  ทองถิ่น  เขตพื้นท่ีการศึกษาและประเทศชาติ  รวมท้ังน าไป
รายงานในเอกสารหลักฐานการศึกษาของผูเรียน 
      2.5   ขอมูลพัฒนาการของผูเรียนดานอื่นๆ ประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และพฤติกรรมตางๆ  เป็นขอมูลสวนหนึ่งของ 
การแนะน าและจัดระบบการดูแลชวยเหลือ เพื่อแจงใหผูเรียน ผูสอน  ผูปกครอง และผูเกี่ยวของไดรับทราบ
ขอมูล โดยผูมีหนาท่ีรับผิดชอบแตละฝุายน าไปใชปรับปรุงแกไขและพัฒนาผูเรียนใหเกิดพัฒนาการอยางถูกตอง 
เหมาะสม  รวมท้ังน าไปจัดท าเอกสารหลักฐานแสดงพัฒนาการของผูเรียน 
 

หมวด 5 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 
 ข้อ 16 ให้มีการจัดหาและจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา ดังตอไปนี ้
  16.1  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ประกอบดวย 
    1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript)( ปพ1 : บ, ปพ1 : พ) 
       ใชเป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนของผูเรียนตามสาระการเรียนรูกลุมวิชาและ
กิจกรรมตางๆ ท่ีไดเรียนในแตละชวงช้ันของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชเป็นหลักฐานแสดงสถานภาพ
และความส าเร็จในการศึกษาของผูเรียนแตละคน และใชเป็นหลักฐานในการสมัครเขาศึกษาตอ สมัครเขา
ท างานหรือด าเนินการในเรื่องอื่นท่ีเกี่ยวของ  ขอก าหนดเอกสารดังนี้ 
      (1) โรงเรียนจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนของผูเรียน ตามรูปแบบท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  ตามค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการท่ี 616/2552  โรงเรียนจัดท าตนฉบับระเบียน
แสดงผลการเรียนของนักเรียนทุกคน เก็บรักษาไวตลอดไปและระมัดระวังดูแลรักษาไมใหช ารุดเสียหาย  สูญ
หายหรือมีการเปล่ียนแปลงแกไขขอมูลเป็นอันขาดเพื่อความสะดวกในการคนหาขอมูล  โรงเรียนอาจเก็บขอมูล 
ในเอกสารนี้ในรูปของ CD-R0M หรือเทคโนโลยีอื่นๆ โรงเรียนจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนเมื่อผูเรียนส าเร็จ
การศึกษาแตละชวงช้ันใหแกผูเรียนโดยคัดลอกขอมูล จากตนฉบับท่ีโรงเรียนจัดท ากรณีผูเรียนยายสถานศึกษา
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โรงเรียนจะตองจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียนในชวงช้ันท่ีก าลังศึกษาอยู  โดยคัดลอกขอมูลจาก
ตนฉบับท่ีเป็นปัจจุบันใหถูกตองสมบูรณ์  ใหผูเรียนน าไปเป็นหลักฐานการสมัครเขาเรียนท่ีสถานศึกษาใหม 
       - กรณีผูเรียนรับระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียนของตนเองไปแลว
เกิดการช ารุดสูญหาย และผูเรียนตองการเอกสารฉบับใหมใหโรงเรียนออกเอกสารฉบับใหมแกผูเรียนโดย
คัดลอกหรือถายส าเนาจากตนฉบับเอกสารที่จัดเก็บรักษาไวกรณีผูเรียนตองการระเบียนแสดงผลการเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ  ใหออกเอกสารตามขอมูลเดิมของตนฉบับเอกสารดวยภาษาอังกฤษ 
       - กรณีตนฉบับเอกสารเกิดการสูญหายใหแจงยกเลิกการใชเอกสารระเบียน
แสดงผลการเรียน ตามล าดับข้ันตอน ตามค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี  616/2552  
    2)  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร )(ปพ.2 บ และ2 พ) 
     เป็นเอกสารที่โรงเรียนออกใหกับผูส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี  และผูส าเร็จ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อแสดงศักดิ์และสิทธิ์ของผูส าเร็จการศึกษา และรับรองวุฒิการศึกษาของ
ผูเรียนใหผูเรียนน าไปใชเป็นหลักฐานแสดงระดับวุฒิการศึกษาของตน ขอก าหนดเอกสารมีดังนี้ 
    (1) เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของผูส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล   
    (2) เป็นเอกสารที่ออกใหเเกผูส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา ภาคบังคับ 9 
ปี (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3) และผูส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6) 
    (3)  กรณีผูเรียนรับเอกสารไปแลว  ถาผูเรียนมีความประสงค์ขอรับเอกสารนี้ใหม 
สถานศึกษาจะตองออกเป็นใบแทนให  โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกตางจากเอกสารจริง 
                (4) ใหสถานศึกษาใชแบบพิมพ์เอกสารตามรูปแบบท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดตามค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการท่ี สพฐ. 617/2552  เรื่องการจัดท าใบประกาศนียบัตร  ลงวันท่ี 3๐ 
กันยายน  2552       
        3) แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
                    เป็นเอกสารรายงานรายช่ือและขอมูลของผูส าเร็จการศึกษา  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  ในแตละระดับการศึกษา เพื่อใชเป็นหลักฐานส าหรับ
ตรวจสอบยืนยันและรับรองความส าเร็จและวุฒิการศึกษาของผูส าเร็จการศึกษาแตละคนตอเขตพื้นท่ีการศึกษา
และกระทรวงศึกษาธิการ  ขอก าหนดของเอกสารมีดังนี ้
                                (1) เป็นเอกสารส าหรับรายงาน รายช่ือและขอมูลผูส าเร็จหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  คือ ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  ตอหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ คือ ส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ 
                               (2) ใหสถานศึกษาใชแบบพิมพ์เอกสารตามรูปแบบท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด  ตามค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการท่ี สพฐ.618/2552  เรื่อง การจัดท าแบบรายงานผูส าเร็จการศึกษา  
ลงวันท่ี 3๐ กันยายน  2552             
          (3) ใหสถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการจัดท าแบบรายงานผูส าเร็จการศึกษา
เป็นครั้งคราวไป เป็นผูชวยนายทะเบียน จัดท าเอกสารนี้  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3, 6  จัดท าจ านวน 3 ชุด เก็บ
รักษาท่ีสถานศึกษา 1 ชุด  ท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 1 ชุด และกระทรวงศึกษาธิการอีก 1 ชุด  ชุดท่ีเก็บ
รักษาไวที่กระทรวงศึกษาธิการถือเป็นเอกสารตนฉบับ  
                           (4) สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก็บรักษาเอกสาร จะตองดูแลรักษาเอกสารนี้
อยาใหช ารุดเสียหาย  สูญหายหรือขอมูลถูกเปล่ียนแปลงแกไขเป็นอันขาด และตองเก็บรักษาไวในสถานท่ีท่ีมี
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ความปลอดภัยไวตลอดไป เพื่อความสะดวก ในการคนหาขอมูลสถานศึกษาอาจเก็บขอมูลในเอกสารนี้ไวในรูป
ของ CD-R0M  หรือเทคโนโลยีอื่นใดอีกทางหนึ่งได 
       (5)  สถานศึกษาจะตองจัดสงเอกสารท่ีจัดท าเรียบรอยแลว ไปใหหนวยงานท่ี
ก าหนดภายในเวลา 3๐ วัน หลังจากผูเรียนไดรับการอนุมัติใหส าเร็จการศึกษา 
  16.2 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด 
   4)  แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชา (ปพ.5) 
    เป็นเอกสารส าหรับผูสอนใชบันทึกเวลาเรียน  ขอมูล ผลการวัดและประเมินผล
การเรียนและขอมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเรียนแตละคนท่ีเรียนในหองหรือกลุมเดียวกัน
เพื่อใชเป็นขอมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง แกไข สงเสริม และตัดสินผลการเรียนของ
ผูเรียน  รวมทั้งใชเป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการเรียน การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ และ
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนแตละคน ขอก าหนดของเอกสาร  มีดังนี ้ 
    (1) ใชบันทึกเวลาเรียน  ขอมูลการวัดและประเมินผลการเรียนและขอมูลพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเรียนท้ังหองหรือกลุมท่ีเรียนพรอมกัน  โดยบันทึกเป็นรายบุคคล 
    (2) ขอมูลท่ีจะบันทึกในเอกสารอยางนอยควรมีดังนี ้
     (2.1) ขอมูลของสถานศึกษา 
       (2.2) ช่ือ- ช่ือสกุลผูสอนหรือท่ีปรึกษา 
       (2.3) ช่ือ – ช่ือสกุลและเลขประจ าตัวประชาชนของผูเรียนทุกคนท่ีเรียนใน
หองหรือกลุมท่ีเรียนรวมกัน 
       (2.4)  ลักษณะการใชเวลาในการเขาเรียน หรือรวมกิจกรรมการเรียนของ
ผูเรียนในชวงเวลาท่ีสถานศึกษาก าหนดใหเป็นเวลาเรียนจ าแนกเป็น เวลามา มาสาย ปุวย ลา ขาด 
       (2.5)   สรุปรวมเวลาเรียนของผูเรียนแตละคน 
       (2.6)  เวลาเรียนของแตละคน คิดเป็นรอยละของเวลาเรียนเต็ม 
      (2.7)  รายการประเมินตามตัวชี้วัดรายภาค(ตามระดับช้ันท่ีใชเอกสาร) 
       (2.8)  ระดับผลการเรียน 
       (2.9)   เกณฑ์การประเมินใหระดับผลการเรียน 
                       (2.1๐)   ขอมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียนระหวางเรียนปลายภาค 
       (2.11) ผลการตัดสินและอนุมัติผลการเรียน 
       (2.12)   รายการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
       (2.13)   เกณฑ์หรือขอบงช้ีในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        ของสถานศึกษา 
       (2.14)   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของสถานศึกษา 
       (2.15)   ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห์และเขียนของผูเรียน 
    (3)   ลักษณะการบันทึกขอมูล 
     (3.1) การบันทึกเวลาเรียนตามลักษณะเวลาเรียนของแตละรายวิชาโดย
บันทึกเวลาเรียนของผูเรียนท้ังหองหรือกลุมตลอดการเรียนในแตละรายวิชา 
                          (3.2)  การบันทึกขอมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียน ใหบันทึกคะแนน
และขอมูลการวัดและประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาโดยบันทึกขอมูลของทุกคนในหองหรือกลุมเดียวกันไวใน
เลมเดียวกันใหเสร็จสมบูรณ์ในแตละรายวิชา 
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                            (3.3)   การบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ใหบันทึกผล
การประเมินผูเรียนทุกคนในหองหรือกลุมเดียวกันจากผูประเมิน ทุกฝุายแตละภาคไวในเอกสารเลมเดียวกัน   
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผูบันทึกผลการประเมินอาจบันทึกเป็นคะแนนท่ีไดจากเครื่องมือท่ีใชในการประเมิน
แตละประเภทหรือบันทึกเป็นเสนพัฒนาการ (Pr0file) หรือค าบรรยายสภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์แตละ
ประการได 
      (3.4)   การบันทึกผลการประเมินความสามารถในการอาน  
คิดวิเคราะห์และเขียน ใหบันทึกผลการประเมินผูเรียนทุกคนในหองหรือกลุมเดียวกันจากผูประเมินท่ี
สถานศึกษาก าหนดไวในเอกสารเลมเดียวกัน  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผูบันทึก 
                            (3.5)   การออกแบบและจัดท าเอกสาร  สถานศึกษาเป็นผูออกแบบการ
จัดท าเอกสารโดยค านึงถึงความถูกตอง  ครบถวนสมบูรณ์ของขอมูล  ความสะดวก ชัดเจนในการบันทึกขอมูล
และการน าเอกสารไปใชเป็นส าคัญ  สถานศึกษาอาจออกแบบใหบันทึกขอมูลในขอ (3.1) , (3.2), (3.3 )  ไวใน
เลมเดียวกันก็ได 
     (3.6)   กรณีผูเรียนยายสถานศึกษาระหวางปี หรือยายสถานศึกษา 
ระหวางภาคใหสถานศึกษาจัดท าใบแจงจ านวนเวลาเรียน ขอมูลผลการเรียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์     และผลการประเมินความสามารถการอาน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผูเรียนในปีหรือภาคเรียนท่ี
ก าลังเรียนโดยคัดลอกเอกสารนี้ ใหผูเรียนน าไปใหสถานศึกษาท่ีรับผูเรียนเขาศึกษาตอใชเป็นขอมูลส าหรับรวม
กับขอมูลท่ีจะเกิดในสถานศึกษาใหม  เป็นขอมูลผลการพัฒนาของผูเรียนตอไป 
     (3.7)   แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  เมื่อใชกรอกขอมูลแลว
สถานศึกษาจะตองเก็บรักษาไวเป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบเป็นเวลาอยางนอย 1๐ ปี 
   5) แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล(ปพ.6) 
                             เป็นเอกสารส าหรับบันทึกขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียน พัฒการในดานตาง ๆ และ
ขอมูลอื่นๆ ของผูเรียน  ท้ังท่ีสถานศึกษาหรือท่ีบาน  เพื่อใชส าหรับส่ือสารนา 
      ส าหรับสถานศึกษากับผูปกครองของผูเรียนใหรับทราบและเกิดความเขาใจในตัว
ผูเรียนรวมกัน ขอก าหนดของเอกสาร มีดังนี้ 
   (1) เป็นเอกสารส าหรับบันทึกขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพของผูเรียนรายบุคคล 
   (2)   ขอมูลท่ีบันทึกในเอกสารอยางนอยควรมีดังนี ้
    (2.1)   ขอมูลสวนตัวผูเรียน และเลขประจ าตัวประชาชนของผูเรียน 
    (2.2)   เวลาเรียน 
                            (2.3)   การวัดและประเมินผลการเรียน และการตัดสินผลการเรียน 
                                   (2.4)   ผลงานหรือความส าเร็จท่ีนาภาคภูมิใจ (เป็นการน ารายช่ือผลงาน
ดีเดนของผูเรียนท้ังท่ีเกิดจากการเรียนโดยตรง และเกิดจากการด าเนินงานสวนตัวมาบันทึกไวปีละ 1 – 2 ช้ิน  
โดยผูเรียนเป็นผูกรอกแลวใหผูปกครองและสถานศึกษารับรองและแสดงความเห็นตอผลงานแตละช้ิน) 
    (2.5)   ความเห็นของสถานศึกษาและผูปกครองท่ีมีตอผูเรียนเกี่ยวกับผลการ
เรียน 
    (2.6)   รายการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา                     
                            (2.7)   การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แตละประการอาจรายงานผล
การประเมินเป็นเสนพัฒนาการ (Pr0file)  หรือค าบรรยายสรุปสภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได                
                            (2.8)   รายการกิจกรรมและผลการประเมินกิจกรรม 
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    (2.9)   ผลการประเมินความสามารถในการอานคิดวิเคราะห์ และเขียน 
    (2.1๐)  รูปถายนักเรียน 
    (2.11)  ลายมือช่ือของผูจัดท าเอกสาร 
    (2.12)  ลายมือช่ือของหัวหนาสถานศึกษา และประทับตราสถานศึกษา 
    (2.13)  วัน เดือน ปี ท่ีรายงานขอมูล 
    (2.14)  ขอมูลอื่นท่ีสถานศึกษาเห็นสมควรน ามาบันทึกไว 
   (3)   สถานศึกษาเป็นผูออกแบบจัดท าเอกสารนี้ใชเองใหเหมาะสมกับสถานศึกษา
ของตน 
   (4)   สถานศึกษาจะตองบันทึกขอมูลตาง ๆ ใหเป็นปัจจุบัน และสงเอกสารนี้ให
ผูปกครองของผูเรียนอยางตอเนื่อง  เมื่อมีการบันทึกขอมูลใหม ๆ ไมควรนอยกวาภาคเรียนละ  1  ครั้งหรือปี
การศึกษาละ  1  ครั้ง 
      (5) กรณีผูเรียนยายสถานศึกษา ใหผูเรียนน าเอกสาร รายงานผลการพัฒนา
ผูเรียนรายบุคคล   
    1) ฉบับท่ีก าลังใชอยูไปใหสถานศึกษาแหงใหม  เพื่อใชดุลยพินิจวาจะใช
เอกสารฉบับเดิมตอไป  หรือจัดท าเอกสารใหม  ถาสถานศึกษาแหงใหมจะจัดท าเอกสารใหม  เมื่อคัดลอก
ขอมูลจากเอกสารเดิมลงในเอกสารใหมแลวใหคืนเอกสารเดิมแกผูเรียนน าไปเก็บรักษาไว 
   2) ใหผูเรียนเก็บสะสมเอกสารนี้ไวใหครบถวนตลอดเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 
   6)  ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) 
        เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกใหกับผูเรียนเป็นการเฉพาะกิจ เพื่อรับรอง 
สถานภาพทาง การศึกษาของผูเรียนเป็นการช่ัวคราว  ท้ังกรณีผูเรียนยังไมส าเร็จการศึกษา และส าเร็จ
การศึกษาแลว  ขอก าหนดของเอกสาร มีดังนี ้
   (1) เป็นเอกสารรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผูเรียนเป็นการช่ัวคราวท่ี
สถานศึกษาออกใหแกผูเรียน  เพื่อน าไปใชแทนระเบียนแสดงผลการเรียน  แบบแสดงพัฒนาการคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ หรือหลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษาในการสมัครสอบ  สมัครงานหรือศึกษาตอ 
   (2)  เป็นเอกสารที่สถานศึกษาสามารถออกใหกับผูเรียนทุกระดับช้ัน 
   (3)  ขอมูลท่ีจะบันทึกในเอกสาร  มีดังนี้ 
 
        3.1   ช่ือสถานศึกษา  และสถานท่ีต้ัง   
   3.2   ช่ือ –ช่ือสกุล  ผูเรียน  เลขประจ าตัวนักเรียน และ 
    เลขประจ าตัวประชาชน   
   3.3   สถานภาพทางการศึกษาของผูเรียน ท่ีสถานศึกษาใหการรับรอง 
   3.4   วัน  เดือน  ปี  ท่ีออกเอกสาร 
   3.5   รูปถายของผูเรียน 
   3.6   ลายมือช่ือผูจัดท าเอกสาร 
   3.7   ลายมือช่ือผูบริหารสถานศึกษา  
      (4) สถานศึกษาเป็นผูออกแบบ  จัดท าและควบคุมการออกเอกสารเอง 
        ใบรับรองผลการเรียน  มีชวงระยะเวลารับรอง  6๐ วัน 
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   7) ระเบียนสะสม  (ปพ.8) 
      เป็นเอกสารส าหรับบันทึกขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและผลงานดานตาง ๆ  
ของผูเรียนท้ังท่ีสถานศึกษาและท่ีบาน  เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวผูเรียนในทุก ๆ ดาน ขอก าหนดของ
เอกสารมีดังนี้ 
   (1)  มีรายการส าหรับบันทึกขอมูล เกี่ยวกับการพัฒนาการของผูเรียนในดาน
ตางๆ เป็นรายบุคคล 
   (2)   สถานศึกษาเป็นผูออกแบบจัดท าเอกสารใหเหมาะสมกับสถานศึกษาของตน 
และใหมีความคงทนสามารถเก็บรักษาและใชตอเนื่องไดตลอด 6 ปี  ส าหรับระดับประถมศึกษาและ 3 ปี  
ส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   (3)  เป็นเอกสารที่ผูเรียนใชตอเนื่องกันไดตลอด 6 ปี และ 3 ปี  ท้ังกรณีศึกษาใน
สถานศึกษาเดียวกันหรือยายสถานศึกษาหรือเปล่ียนรูปแบบการศึกษา 
   (4)  สถานศึกษาจะตองบันทึกขอมูลตาง ๆ ใหเป็นปัจจุบัน  ขอมูลบางอยางอาจ
ใหผูปกครองเป็นผูกรอก หรือใหความเห็น หรือไดรับทราบดวยได 
 

หมวด 6 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 
 ข้อ 17  ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนรูจากสถานศึกษาไดในกรณีตางๆ ไดแก   
การยายสถานศึกษา  การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา  การยายหลักสูตร  การออกกลางคัน และการขอกลับเขา 
ศึกษาตอ  การศึกษาจากตางประเทศ และขอเขาศึกษาตอในประเทศ 
 ข้อ 18  ใหสามารถเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ์จากแหลงการเรียนรูอื่นๆ  เชน  สถาน 
ประกอบการสถาบันทางศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 ข้อ 19  การเทียบโอนผลการเรียนใหด าเนินการในชวงกอนเปิดภาคเรียน หรือตนภาคเรียนท่ี 
สถานศึกษา รับผูขอเทียบโอนเป็นผูเรียน  การรับเทียบโอนก าหนดให ผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียน 
ตองศึกษาตอเนื่องในสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอยางนอย 1 ภาคเรียน  สถานศึกษาก าหนดรายวิชา จ านวน 
หนวยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 ข้อ 2๐  การพิจารณาการเทียบโอน  สามารถด าเนินการไดดังนี้ 
  2๐.1 พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่นๆ ท่ีใหขอมูลแสดงความรู
ความสามารถของนักเรียน เชน ระเบียนแสดงผลการเรียน  สมุดรายงานผลการเรียน ฯ  
   2๐.2 พิจารณาจากความรู ประสบการณ์ตรง  โดยการทดสอบดวยวิธีการตางๆท้ังภาค
ความรูและภาคปฏิบัติ 
   2๐.3 พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 
   2๐.4 ในกรณีมีเหตุผลจ าเป็นระหวางเรียน   
 ข้อ 21   การเทียบโอนผลการเรียนใหด าเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอน  จ านวนไมนอย
กวา 3 คน  แตไมควรเกิน 5 คน  การเทียบโอนใหด าเนินการดังนี ้
  21.1  กรณีผูขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น ใหน ารายวิชาหรือหนวยกิตท่ี
มีมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู/จุดประสงค์/ค าอธิบายรายวิชา/เนื้อหาท่ีสอดคลองกันไมนอยกวา
รอยละ 6๐  มาเทียบโอนผลการเรียน และพิจารณาใหระดับผลการเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรที่รับยาย 
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   21.2  กรณีการเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณ์  ใหพิจารณาจากเอกสาร
หลักฐาน (ถามี) โดยใหมีการประเมินดวยเครื่องมือท่ีหลากหลาย และใหระดับผลการเรียนท่ีสอดคลองกับ
หลักสูตรที่รับเทียบโอน 
   21.3 กรณีการเทียบโอนท่ีนักเรียนเขาโครงการแลกเปล่ียนตางประเทศ ใหด าเนินการตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติการเทียบช้ันส าหรับนักเรียนท่ีเขาโครงการ
แลกเปล่ียน    
   ท้ังนี้ วิธีการเทียบโอนผลการเรียนใหเป็นไปตามหลักการและแนวทางการเทียบโอนผลการ
เรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับต่ ากวาปริญญา ประกาศ ณ วันท่ี 1๐ ตุลาคม พ.ศ. 254๐ และ แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับ
การเทียบโอนผลการเรียนเขาสูการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งจัดท าโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สิงหาคม 2549) 
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การใช้บริการห้องสมุด 
 
ที่ตั ง อาคาร 3 ชั น 1 
การให้บริการยืม-คืนหนังสือ 
  ห้องสมุดเปิดบริการให้ยืม-คืนส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเลคทรอนิคส์  ดังนี้ 
   วันจันทร์-วันศุกร ์    07.30-16.30 น. 
ระเบียบการยืม-คืน 

1. น าบัตรมาด้วยทุกครั้งท่ียืมส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเลคทรอนิคส์ 
2. ห้ามใช้บัตรผู้อื่นยืม  ผู้ฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์การยืมท้ังผู้ยืมและผู้ให้ยืม  15  วัน 
3. การยืมจะอนุญาตให้ยืมติดต่อกันได้เพียง  2  ครั้งเท่านั้น        เว้นแต่หนังสือหรือ 

วัสดุนั้นได้เวียนขึ้นช้ัน  และไม่มีผู้อื่นยืมจึงยืมต่อได้ 
4. ไม่อนุญาตให้ยืมส่ิงพิมพ์รายการเดียวกันไว้ในครอบครองเกิน  1  เล่ม 
5. หนังสือท่ียืมแล้วให้น าออกนอกห้องสมุดทันที  ห้ามน าเข้ามาในห้องสมุด 
6. นักเรียนท่ีค้างช าระค่าปรับ    ห้องสมุดจะตัดสิทธิ์การยืม     จะอนุญาตให้ยืมได้ 

เมื่อน าเงินค่าปรับมาช าระเรียบร้อยแล้ว 
7. ผู้ท่ีท าหนังสือช ารุดหรือสูญหายให้หาหนังสือเรื่องเดียวกันมาทดแทน         ถ้าไม่ 

สามารถหาหนังสือช่ือเรื่องเดียวกันมาทดแทนได้  ให้ชดใช้เป็นเงิน  2 เท่าของราคาหนังสือ   ค่าบริการทาง
เทคนิค  20  บาท/เล่ม      และค่าปรับตามระเบียบการยืม- คืน ของห้องสมุด 

8. หนังสือท่ีใช้เสร็จแล้วให้น ามาคืนก่อนถึงวันก าหนดส่ง 
 
ระเบียบการเข้าใช้ห้องสมุด 

1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
2. กระเป๋า  ถุง  ย่าม  แฟ้ม  และส่ิงอื่นท่ีไม่ต้องการใช้ขณะท่ีค้นคว้าหาความรู้ใน 

ห้องสมุด  ให้ใส่ท่ีตู้รับฝากส่ิงของหน้าห้องสมุด   
3. ไม่น าหนังสือหรือเอกสารใดๆ ของห้องสมุดออกนอกห้องสมุดโดยมิได้รับอนุญาต 

ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษสถานหนัก 
  4.  การตัด  ฉีกหนังสือ  วารสาร   และส่ิงพิมพ์ของห้องสมุด    ถือเป็นการท าลายทรัพย์สิน
ของทางราชการ  ผู้กระท าจะต้องได้รับโทษสถานหนัก  เช่น  พักการเรียน  หรือให้ออก 
  5.หนังสือท่ีใช้ค้นคว้าแล้วให้น าไปวางไว้บนรถหนังสือท่ีห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้  หนังสือพิมพ์  
วารสาร  และนิตยสารให้น าไปวางไว้ที่เดิม 
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  6.  ทุกครั้งท่ีลุกจากเก้าอี้  เล่ือนเก้าอี้ให้พนักเก้าอี้ชิดโต๊ะ  เพื่อผู้มาทีหลังจะได้ทราบว่าเก้าอี้
ตัวนั้นว่าง 

7. ปิดพัดลมทุกครั้งเมื่อเลิกใช้แล้ว 
8. ไม่ส่งเสียงดังในห้องสมุด 

 
การใช้บริการประกันอุบัติเหต ุ

 
 
ที่ตั ง ห้องบริหารงานบุคคล อาคาร 4 ชั น 1 

1. คัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุโดยงานงบประมาณปีละครั้ง 
2. ด าเนินการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (กรณีอุบัติเหตุท่ีผู้ปกครองจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า

แล้ว) 

การใช้บริการร้านสวัสดิการโรงเรียน 
 
 

ที่ตั ง อาคาร 1 ชั น 1 
ได้ให้บริการแก่นักเรียนดังนี ้
 1.เปิดบริการเวลาช่วงเช้า เวลา 07.00 -16.30 น. 
 2. บริการจ าหน่วยสินค้าราคาถูกและรวดเร็วให้กับนักเรียน 
 3. จัดหาสินค้าคุณภาพและหลากหลายให้แก่สมาชิก 
 4. จัดสรรก าไรให้แก่สมาชิกตามส่วนซื้อของสมาชิก 
 5. จัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนการศึกษาและสวัสดิการแก่นักเรียน 
 6. สนับสนุนให้สมาชิกน าสินค้าท่ีผลิตมาจ าหน่ายได้ 

 
 

การใหบ้ริการวงโยธวาทิตและอาคารสถานที่ 
 
ที่ตั ง ห้องบริหารงานทั่วไป อาคาร 5 ชั น 1 
 ผู้ท่ีจะขอใช้บริการดังกล่าวให้มาติดต่อท่ีห้องงานบริหารงานท่ัวไป โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม
ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี 
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การใช้บริการห้องพยาบาล 
 
 

ที่ตั ง อาคารพยาบาล ข้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) 
ระเบียบการใช้ห้องพยาบาล 
 1.  ห้องพยาบาลเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.45 น. – 16.30 น. 
 2.  ก่อนเข้าห้องพยาบาลต้องถอดรองเท้าเก็บวางบนชั้นวางรองเท้าท่ีจัดไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 3.  เมื่อมาใช้บริการห้องพยาบาลต้องพบพยาบาล หรือ เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องพยาบาลก่อน 
เพื่อซักถามอาการ 
 4.  ห้ามหยิบยารับประทานเอง 
 5.  ให้การรักษาอาการป่วยเบื้องต้น และ บริการยาเฉพาะโรคปัจจุบันที่สามารถบ าบัดได้ด้วยยาสามัญ
ประจ าบ้าน  ซึ่งไม่ใช่การรักษาท่ีเกินอ านาจหน้าท่ีพยาบาลและเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องพยาบาล 
 6.  ผู้ท่ีมารับบริการให้แจ้งอาการแพ้ยาและช่ือยาท่ีแพ้ให้พยาบาลและเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องพยาบาล
ทราบทุกครั้ง 
 7.  นักเรียนท่ีป่วยมาก  หรือ  ได้รับอุบัติเหตุรุนแรงจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและน าส่งโรงพยาบาลท่ี
ใกล้และอยู่ในข้อตกลงของประกัน 
 8.  ไม่ส่งเสียงดังหรือก่อความร าคาญแก่ผู้อื่น  และนักเรียนท่ีป่วยนอนพักอยู่ขณะมาใช้บริการห้อง
พยาบาล 
 9.  ห้ามเล่นกีฬาทุกชนิดบริเวณหน้าห้องพยาบาล  เพราะเป็นการรบกวนผู้ป่วยท่ีนอนพัก 
 10.  อาจารย์ นักเรียน เจ้าหน้าท่ี หรือบุคลากรในโรงเรียนท่ีป่วยมารับบริการกรุณาลงช่ือในบันทึก
การใช้บริการทุกครั้ง 
ระเบียบการใช้บริการ 
 1.  มารยาทใช้บริการห้องพยาบาล 
  -  ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องพยาบาลและจัดวางให้เรียบร้อย 
  -  รักษาความสะอาดของสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีใช้ 
  -  ไม่น าอาการและเครื่องด่ืมทุกชนิดเข้ามาทานในห้องพยาบาล 
  -  พูดจาสุภาพ  มีสัมมาคารวะ  ไม่ส่งเสียงดัง 
 2.  ประสงค์จะขอรับยา 
  -  แจ้งอาการเจ็บป่วยให้พยาบาลหรือเจ้าหน้าท่ีห้องพยาบาลทราบทุกครั้ง 
  -  รับประทานยาในห้องพยาบาลห้ามน าออกไปรับประทานนอกห้อง 
  -  ล้างแก้วยาหรืออุปกรณ์หลังใช้แล้วเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 



 

คูมือนักเรียนและผูปกครองโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2559 หนา 67 
 

  -  ห้ามรับยาแทนเพื่อน 
  -  ลงบันทึกในสมุดบันทึกการใช้บริการทุกครั้ง 
 3.  การขออนุญาตเข้านอนพักห้องพยาบาล 
  -  ขออนุญาตพยาบาลหรือเจ้าหน้าท่ีห้องพยาบาล 
  -  ขอใบอนุญาตนอนพักจากห้องพยาบาล 
  -  ขออนุญาตอาจารย์ประจ าช้ัน , อาจารย์ประจ าวิชา  
  -  ห้ามเข้าเย่ียมหรือเฝ้าอาการนักเรียนท่ีนอนพักในห้องพยาบาล 
                            (ก่อนได้รับอนุญาต) 
  -  อนุญาตให้นอนพักกรณีเจ็บป่วยคราวละไม่เกิน  2   คาบเรียน 
  -  ลงบันทึกในสมุดบันทึกการใช้บริการทุกครั้ง 
 4.  ประสงค์จะท าแผล 
  -  แผลเก่าให้ท าในเวลาคาบพัก เท่านั้น 
  -  แผลใหม่ท าแผลได้ตลอดเวลาท่ีเปิดบริการ 
  -  ห้ามท าแผลเองก่อนได้รับอนุญาต 
  -  ห้ามหยิบ จับ ส าลี ผ้ากอส อุปกรณ์ท าแผล เนื่องจากอบฆ่าเช้ือเรียบร้อยแล้ว 
  -  ลงบันทึกในสมุดบันทึกการใช้บริการทุกครั้ง 
 
หมายเหตุ : 
 

 ถ้านักเรียนคนใดเข้าห้องพยาบาลโดยไม่มีความจ าเป็น หรือ ถ้าตรวจพบว่าไม่ได้ป่วยจริง หรือเข้ามา
ก่อกวน ส่งเสียงดัง เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยพยาบาล หรือ พยาบาลวิชาชีพ จะขอจดช่ือ 
นักเรียนส่งให้ฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อด าเนินการต่อไป 
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คู่มือปฏิบัติงาน กองทุนสายธารน้ าใจ และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
มาตรฐานการปฏิบัติงานกองทุนสายธารน้ าใจ 

  
วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมเงินจากนักเรียนไวเพื่อรวมท าบุญในงานฌาปนกิจกรณีการเสียชีวิต ของผูปกครอง 
และนักเรียน  มีมาตรฐานการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. รวบเงินบริจาคจากนักเรียน  แจงผลการบริจาคเงินทุกครั้งท่ีรวบรวมเงิน 
2. กรณีนักเรียนหรือผูปกครองนักเรียนเสียชีวิต ครูที่ปรึกษาแจงเพื่อเบิกเงินไปรวมท าบุญ 
3. กรณีนักเรียนเสียชีวิต จายเงินรวมท าบุญ รายละ 5,550 บาท   หากเป็นผูปกครองจายเงินรายละ 

1,350 บาท 
4. ครูที่ปรึกษานักเรียน ท าหนาท่ีเป็นตัวแทนโรงเรียนในไปรวมกิจกรรม 
5. น าเสนอขอมูลการเงินทุกครั้งท่ีมีการประชุมประจ าเดือนของโรงเรียน 

 
ระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 
1.ผูบริหาร 
 1.1 ก าหนดนโยบายการด าเนินงานตามโครงการ 
 1.2 แตงต้ังคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้งซึ่งคณะกรรมการท า
ตามคูมือระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการและกรมสุขภาพจิต 
 1.3 นิเทศ ติดตาม ก ากับ การดูแลของโรงเรียนในแตละระดับช้ันมีการประเมินบททวนตลอดปีอยาง
นอย 1 ครั้ง 
2. หัวหนาระดับ 
 2.1 ติดตามก ากับการดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 
 2.2 ประสานงานผูเกี่ยวของในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 2.3 จัดประชุมครูในระดับ เพื่อประสิทธิภาพในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 2.4 จัดประชุมกลุมเพื่อศึกษารายกรณี 
 2.5 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน และจัดท ารายงานประเมินผลระดับช้ันสงผูบริหารโรงเรียน 
 2.6  อื่น ๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 
3. ครูที่ปรึกษา 
 3.1 ด าเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียน ท้ังการสงเสริมปูองกันปัญหาและการชวยเหลือแกไขปัญหาใน
ดานความสามารถ ดานสุขภาพและดานครอบครัวหรืออื่นๆ 
 3.2 ด าเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียน ตามแนวทางท่ีก าหนด คือ   การรูจักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
การคัดกรองนักเรียน  การสงเสริมนักเรียน  การปูองกันและชวยเหลือนักเรียน การสงตอนักเรียน  รวมประชุม
กลุมปรึกษารายกรณี บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน และประเมินผลรายงานสงหัวหนาระดับ 
 3.3 อื่น ๆตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
4. ครูประจ าวิชาและครูอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 4.1 ใหขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนแกครูที่ปรึกษา 
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 4.2 ใหความรวมมือกับครูที่ปรึกษา ในการดูแลชวยเหลือนักเรียนรวมกัน 
 4.3 รวมประชุมกลุมปรึกษารายกรณีเกี่ยวกับการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 4.4 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน  
 4.5 อื่น ๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 
5. ครูแนะแนว 
 5.1 จัดกิจกรรมคาบแนะแนว เพื่อสนับสนุนระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 5.2 สนับสนุนและเป็นแกนหลักใหกับครูที่ปรึกษา ในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 5.3 ใหการปรึกษานักเรียนท่ีมีปัญหาในกรณีท่ีครูท่ีปรึกษาไมสามารถแกไข หรือแยกตอการชวยเหลือ 
 5.4 รวมประชุมกลุมปรึกษาปัญหารายกรณี 
 5.5 ในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหายากตอการชวยเหลือของครูแนะแนวใหสงตอผูเช่ียวชาญ ภายนอกและ
ติดตามผลการชวยเหลือนั้น 
 5.6 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผลรายงานสงผูบริหารหรือหัวหนาระดับ 
 5.7 อื่น ๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
6. นักเรียน 
 6.1 มีสวนรวมในการก าหนดสาระการเรียนรูในแตละรายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมกับ
โรงเรียนและคร ู
 6.2 รวมกลุมด าเนินการกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชนตามศักยภาพความสนใจของแตละกลุม ท่ี
สอดคลองกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น 
 6.3 รวมเป็นแกนน าอาสาสมัครในการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเพื่อนักเรียนไดเรียนรูตามศักยภาพ 
 6.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง มีระเบียบวินัย เคารพสิทธิของผูอื่น 
 6.5 ท าความเขาใจในบทบาทและหนาท่ี ความรับผิดชอบตอครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และช่ืนชมตอ
ความส าเร็จของตนเองและผูอื่น 
 6.6. เรียนรูกระบวนการสรางเครือขาย และเห็นความส าคัญของเครือขาย 
 6.7 รวมกิจกรรมสรางเครือขายและเสนอความคิดเห็นเชิงสรางสรรค์ 
 6.8 มีความรู ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ  มีความมั่นคงในอารมณ์ สัมพันธภาพท่ีดีกับผูอื่น 
 6.9 สามารถหลีกเล่ียง ปูองกันตนเอง และผูอื่นจากอันตรายตางๆ 
7. ผูปกครอง / ชุมชน 
 7.1 มีสวนรวมกับโรงเรียน  ครูและนักเรียนในการก าหนดสาระการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจ
ของนักเรียน 
 7.2 ใหความคุมครองดูแลชวยเหลือนักเรียนใหสามารถด ารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพตามควรแกอัตถ
ภาพ 
 7.3 รวมมือสนับสนุนก ากับติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อการเรียนรูกับโรงเรียนและชุมชน 
 7.4 ใหความชวยเหลือนักเรียนในการปกครองเพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ 
 7.5 เป็นแบบอยางท่ีดีในการด าเนินชีวิต 
 7.6 รับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ใหโอกาสนักเรียนในการแสดงออกเป็นอยางอิสระและมีวนิัย 
 7.7 ใหความรวมมือในการประชุม สัมมนา ท าความเขาใจ และรับทราบขอมูล ขาวสาร ตามวันเวลา 
ท่ีโรงเรียนก าหนด 
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 7.8 รวมกลุมสรางเครือขายผูปกครอง ชุมชนเพื่อริเริ่มสรางสรรค์กิจกรรม 
 7.9 ท าความรูจัก สรางความคุนเคยกับผูปกครองนักเรียนคนอื่น 
 7.10 รวมกันวางแผนหาแนวทางในการปูองกนั แกไขปัญหา และพัฒนานักเรียนซึ่งกนัและกัน 
 7.11 ใหความรวมมือชวยเหลือผูปกครองคนอื่นๆ พรอมกับประสานงานกับครูที่ปรึกษา ครู อื่นๆ ใน
โรงเรียน 
 7.12 รายงานการติดตอ ประสานงานการใหความชวยเหลือกับผูปกครองนักเยนใหโรงเรียนทราบโดย
ผานมากับนักเรียนในความปกครองของตน เพื่อสงมอบใหกับครูที่ปรึกษา 
 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามระบบความรู้คู่คุณธรรม   
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 
  

 ตามระเบียบโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร วาดวยการวัดและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559) หมวด 3 ขอ 8 การ
ตัดสินผลการเรียน 3) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา ตามระบบคุณธรรมความรู  
 

 โรงเรียนก าหนดน าเรื่องคุณธรรมมาประกอบการประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชา โดยก าหนดสัดสวน
คะแนน ในแตละรายวิชาดังนี้ 

1. รอยละ 75 คะแนนเชิงวิชาการ มาจากครูประจ าวิชา 
2. รอยละ 25 คะแนนเชิงคุณธรรม 

  รอยละ 10  คะแนนการมาเรียน ประเมินโดยครูประจ าวิชา 
  รอยละ 15  คะแนนการมาเรียนและวินัยความประพฤติ  ประเมินโดยฝุายบริหารงานท่ัวไป  
โดยมาจากขอมูลดังนี้ 

1. การแตงกายตามระเบียบของโรงเรียน 
2. การไมมาโรงเรียนสาย การไมขาดเรียน  การไมหนีเรียน  
3. การไมถูกท าทัณฑ์บน  การไมถูกตัดคะแนนความประพฤติ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
เร่ือง  น้ าหนักคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พ.ศ.2550 

•••••••••••••••••••••• 
 เพื่อใหการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร เป็นไปตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2544  ประกอบกับระเบียบโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร  วาดวยประเภท
ความผิดการลงโทษและแนวทางแกไขพฤติกรรมนักเรียน  พ.ศ.  2546  ( ฉบับแกไข พ.ศ. 2549 ) และ
ประกาศโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร เรื่อง  แนวทางการวัดและประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544  พ.ศ.2549   โรงเรียนจึงก าหนดน้ าหนักคะแนนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ พ.ศ.2550  เพื่อใชเป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้  

ลักษณะและประเภทความผิด น้ าหนักของคะแนน 
            สวนท่ี  1  การแตงกาย 

1. ทรงผมผิดระเบียบ 
2. ไวหนวด  เครา  จอน 
3. เส้ือ  กางเกง  กระโปรง    เข็มขัด  ถุงเทา  รองเทา  ผิดระเบียบ  

หรือแตงกายดวยเครื่องแบบนักเรียนแตเครื่องแตงกายไมครบ 
4.   ไมปักเครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์ท่ีทางโรงเรียนก าหนด  หรือปักไม
ถูกตองตามท่ีโรงเรียนก าหนด    

5. ใชเครื่องส าอางเสริมแตง 
6. มีหรือใชเครื่องประดับท่ีมีคา  หรือไมเหมาะสมตอสภาพการเป็น

นักเรียน 
7. ไวเล็บ   ทาสีเล็บ 
8. ตกแตงทรงผม  เชน  ยอม  ถัก  โกน  ดัด  ซอย  เป็นตน 
9. สวมหมวก 
10. สวมแวนท่ีมิใชแวนสายตา  หรือแวนสายตาท่ีมีกรอบสีฉูดฉาด 
11. ใชนาฬิกาสีฉูดฉาด  หรือมีราคาแพงมาก 
12. สวมชุดพลศึกษาในวันท่ีไมมีการเรียนพลศึกษา 
13. เจาะหู  ใสตางหูผิดระเบียบ  หรือเจาะอวัยวะอื่นตามแฟช่ัน 
14. สัก  เขียนลาย  ติดสติกเกอร์ตามอวัยวะตาง ๆ 
15. นักเรียนหญงิไมสวมเส้ือทับ  หรือสวมเส้ือทับสีฉูดฉาด  หรือมี

ลวดลาย 
16. น าส่ือลามกอนาจารมาโรงเรียน 
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            ส่วนที่  2  การเรียนและการร่วมกิจกรรมในโรงเรียน 
1. มาโรงเรียนสายบอยครั้ง 
2. เขาแถว  เขาเรียน  เขาประชุม  ชากวาท่ีโรงเรียนก าหนด 
3. หนีเรียน  ไมเขารวมกิจกรรมหนาเสาธง  หนีการประชุม  ไมเขารวม

กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
4. ขาดเรียนโดยไมมีเหตุอันสมควร 
5. รบกวนผูอื่นขณะมีการเรียนการสอน  หรือไมต้ังใจเรียนหรือท า

กิจกรรมอื่นโดยมิไดรับอนญุาตจากครูผูสอน 
6. ไมมีสมุด  หนังสือเรียน  หรือุปกรณ์การเรียน 
7. ไมท าการบาน  หรือไมสงงานท่ีครูมอบหมาย 
8. ไมเขากิจกรรมโฮมรูม 
9. ไมไปรายงานตัวตามท่ีครูนัดหมาย  หรือฝุาฝืนค าส่ังครู 
10. ไมสงใบลา  หรือลาเท็จ 
11. ทุจริตในการสอบ 

              ส่วนที่  3  พฤติกรรมทางเพศ 
1. กระท าอนาจาร เชน โอบกอด จับมือถือแขน และอื่นๆ  
2. มีพฤติกรรมทางเพศ ฉันชูสาว   
3. ชาย – หญิง  อยูในท่ีลับสองตอสอง โดยไมมีเหตุอันสมควร 

              ส่วนที่  4  พฤติกรรมก้าวร้าว  ทะเลาะวิวาท 
1. กล่ันแกลง  ลอเลียนผูอื่น 
2. กลาวค าหยาบคาย หรือ สอเสียด  ดาทอ  เหน็บแนม หรือ หมิ่น

ประมาท 
3. กาวราวตอผูอื่น  หรือบุพการีผูอื่นดวยกิริยาทาทาง  วาจาไมสุภาพ  

หรือดวยลายลักษณ์อักษร 
4. กาวราวตอครู  หรือกระดางกระเด่ืองตอครู 
5. ทะเลาะวิวาท  หรือ  กอเหตุทะเลาะวิวาทหรือยุยงสงเสริมใหกอ

เหตุทะเลาะวิวาท  หรือทะเลาะวิวาทเป็นกลุม 
6. พกพาอาวุธหรือเจตนาใชวัสดุอื่นเป็นอาวุธ 
7. ท ารายรางกายผูอื่น 

              ส่วนที่  5  อบายมุข 
1. เขาไปแหลงอบายมุข  หรือสถานท่ีไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
2. สูบบุหรี่  หรือมีบุหรี่ไวในครอบครอง 
3. ด่ืม  หรือ  มี  สุราหรือของมึนเมา 
4. เลน  หรือ  มี  อุปกรณ์การพนัน 

              ส่วนที่  6  ความผิดเก่ียวกับทรัพย์สิน 
1. น าเครื่องเลนเกมส์  เครื่องมือส่ือสารมาใชไมถูกกาลเทศะ 
2. ลักทรัพย์  ฉอโกง  กรรโชกทรัพย์  รีดทรัพย์  ยักยอกทรัพย์ 
3. เปิดไฟ  เปิดพัดลม  เปิดน้ าท้ิงไวโดยไมมีเหตุอันควร 
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4. ขีดเขียน  หรือพนสีตาง ๆ หรือประมาทท าใหทรัพย์สินของโรงเรียน
ไดรับความเสียหาย 

5. เลนกีฬาในท่ีหามเลน 
              ส่วนที่  7  ความผิดเก่ียวกับเอกสาร 

1. ปลอมลายเซ็นผูปกครอง 
2. แกไขเอกสารของโรงเรียน  ผูปกครอง  หรือบุคคลอื่น  หรือแปลง  

หรือปลอมเอกสาร 
3. น าบุคคลอื่นมาแอบอางเป็นผูปกครอง 
4. แอบอางช่ือบุคคลอื่นมาเป็นช่ือตน 
5. กลาวเท็จ  หรือใหการเท็จ 
6. ไมน าหนังสือเชิญผูปกครองไปใหผูปกครองตามท่ีไดรับมอบหมาย  

หรือท าลายหนังสือเชิญผูปกครอง 
              ส่วนที่  8  ความผิดอื่น ๆ 

- กระท าการใด ๆ อันท าใหโรงเรียนเส่ือมเสียช่ือเสียงท้ังในและนอก
โรงเรียน 

 

(เชิญผูปกครองมา
พบ ชดใช
คาเสียหาย)  
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ใหใชประกาศนี้ต้ังแตปีการศึกษา 2550  เป็นตนไป 

ประกาศมา  ณ  วันท่ี  16  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2550 

 

(นายสราวุธ  ทรงประโคน) 
ผูอ านวยการโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร 

 
เหตุผล  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544  ก าหนดใหสถานศึกษาจัดท าเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา จึงก าหนดน้ าหนักคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นเพื่อใช
ประกอบกับประกาศโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร เรื่อง  แนวทางการวัดและประเมินดานคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ พ.ศ.2549 
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ระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

ว่าด้วยเคร่ืองแบบและการแต่งกายของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2553 
 

 
 โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้ังแตปีการศึกษา 
2551 จึงสมควรมีระเบียบวาดวยเครื่องและการแตงกายนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพใหเหมาะสมกับ
สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ จึงก าหนดระเบียบไว ดังตอไปนี้ 
        ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบโรงเรียนบานกรวดวิทยาคารวาดวยเครื่องแบบและการแตงกายของ
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2553 
        ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
        ขอ 3 เครื่องแบบและการแตงกาย 
               3.1 นักเรียนชาย 
                        3.1.1 เส้ือ แบบเส้ือเช้ิตคอต้ัง ผาขาวเกล้ียง ไมบางเกินไป แขนส้ัน  ระดับขอศอก ผาอก
ตลอด มีสาบ ใชกระดุมสีขาวกลมขนาดเสนผาศูนย์กลางไมเกิน 1 เซนติเมตร  
เอาชายเส้ือในกางเกงใหเรียบรอยในขณะท่ีแตงกายชุดนักเรียน 
                        3.1.2 กางเกง ขายาวแบบสากล ทรงสุภาพ สีกรมทาหรือสีด า 
เนื้อกางเกงเกล้ียง ขนาดพอดีกับรูปทรงไมรัดรูป ไมหลวมเกินไป มีหูส าหรับสอดเข็มขัด กระเปาขางตรงกับ
แนวตะเข็บ มีกระเปาหลังชนิดติดในตัวกางเกงไมเกิน 2 สองกระเปา ปิดกระเปาดวยกระดุมสีด า หรือสี
เดียวกันกับกางเกง ขากางเกงยาวถึงขอเทาปลายขาพับชายเขาขางใน 
                        3.1.3 เข็มขัด ใหใชเข็มขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน  
รูปส่ีเหล่ียมผืนผา แบบชนิดหัวกลัด (เข็มรอยรูเข็มเพียงหัวเดียว) หรือหัวเข็มขัดท าดวยโลหะตรา
กระทรวงศึกษาธิการ มีปลอกหนังสือเดียวกับเข็มขัด ส าหรับสอดปลายเข็มขัด เวลาใชใหสอดเขาในหูกางเกง
ใหเรียบรอย และหามมิใหแตงลวดลายใดๆ 
                        3.1.4 รองเทา ใหใชรองเทาท่ีท าดวยหนัง หรือผาใบสีด าสนิท ชนิดหุมสน มีเชือกผูกสีด า
ทรงสุภาพ ไมมีลวดลายใดๆ 
                        3.1.5 ถุงเทา ใชถุงเทาส้ินสีด า ไมมีลวดลายใดๆ ไมพับขอบ หรือชายถุงเทา 
                        3.1.6 ทรงผม ใหตัดผมส้ัน ยาวไมเกิน 5 เซนติเมตร ตีนผมเกล้ียง หวี่ใหเป็นระเบียบ
เรียบรอย หามตกแตง หรือดัดแปลงเป็นรูปทรงตางๆ 
                        3.1.7 การประดับและการแตงกายอื่นๆ 
                              - หามใสเครื่องประดับทุกชนิด เชน หวงขอมือ สรอยคอ แหวน สรอยปะค า 
             3.2 นักเรียนหญิง 
                        3.2.1 เส้ือ ใหใชเส้ือเช้ิตคอต้ังผาขาวเกล้ียง ไมบางเกินไป ไมรัดรูป ผาอกตลอด มีกระดุม
เป็นโลหะสีขาว มีเครื่องหมายตามท่ีทางวิทยาลัยฯ ก าหนด แขนส้ันสูงจากขอพับมา 1 นิ้ว ไมมีสาบหลัง ไหลไม
ตกไมมีกระเปา เอาชายเส้ือใสไวในกระโปรง ใหเห็นเข็มขัดท้ังเสน และใสเส้ือซับในสีสุภาพ 
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                        3.2.2 กระโปรง ใหใชกระโปรงสีกรมทาหรือสีด า ผาเนื้อเกล้ียง จีบรอบท้ังตัว จีบปลอยไม
ตองเย็บติด ความยาวของกระโปรงใหยาวใตเขา ความกวางของขอบ 
เอวกระโปรง 1.5 นิ้ว หามมิใชขอบกระโปรงยางยดื หรือกระโปรงอัดจีบ พับริมชายกระโปรงขึ้น 1.5 นิ้ว 
                        3.2.3 เข็มขัด ใหใชตามขอ 3.1.1 
                        3.2.4 ทรงผม จะไวทรงส้ันแบบนักเรียนหญิงท่ัวไป หรือจะไวยาวก็ได  
หามดัด หรือ ตกแตงในลักษณะท่ีไมสุภาพ ไมเหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน หามซอยผม ไวจอนแบบ
ผูชาย ถาไวผมยาวมัดรวบต้ังแตตีนผมทุกดานขึ้นไปรวบมัดไวกลางศีรษะ 1 มัดเทานั้น ในกรณีรวบผมไดไม
หมดใหติดกิ๊ฟสีด าเล็กๆ ใหเรียบรอยผูกดวยโบว์ริบบ้ินสีน้ าเงิน ขนาดของโบว์ริบบ้ินผูกผมกวาง 1-2 เซนติเมตร 
ไมมีลวดลายใดๆ หามใชเครื่องประดับผมลักษณะอื่นๆ ท่ีเป็นแฟช่ัน 
                        3.2.5 การประดับและการแตงกายอื่นๆ 
                              -   หามใสเครื่องประดับท่ีมีคา เชน แหวน ตุมหู สรอยคอ สรอยขอมือ ก าไล หรือ
เชือกถกัสีอื่นๆ 
                              -   หามไวเล็บยาว หามแตงหนาดวยเครื่องส าอาง เชน เขียนค้ิว 
ทาปาก เขียนตา ฯลฯ ซึ่งดูไมเหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน 
         ขอ 4 เครื่องแบบและการแตงการขณะเรียนวิชาปฏิบัติพลศึกษา ใหสวมตลอดวัน 
         ขอ 5 เครื่องแบบและการแตงการขณะเรียนวิชาปฏิบัติวิชาชีพใหใชสีมวงเป็นหลัก 
และแบบเส้ือใหเป็นไปตามท่ีไดรับการเสนอแนะจากคณะกรรมการฝุายบริหารทั่วไป 
         ขอ 6 เครื่องแบบและการแตงกายในขณะออกฝึกงาน ในสถานประกอบการใหแตงกายดวยชุด
เครื่องแบบนักเรียน หรือตามท่ีสถานประกอบการก าหนด 
         ขอ 7 สัญลักษณ์ท่ีเส้ือนักเรียน 
                7.1 การปักอักษรยอช่ือโรงเรียนปักดวยไหมหรือดายสีน้ าเงิน บนหนาอกเส้ือดานขวา ปักอักษร
ยอ บ.ว. และเลขประจ าตัวเลขไทย ต่ าจากไหลประมาณ 12-13 ซม. สวนหนาเส้ือดานซาย ปักช่ือและ
นามสกุล ขนาดประมาณ 2 กระเบียดนิ้ว (ประมาณ ๐.8 ซม.) ในระดับเดียวกันกับดานขวา  
  7.2เครื่องหมายแสดงระดับช้ัน  ใหใชสัญลักษณ์ตอไปนี้ ปักไวเหนือช่ือสกุลนักเรียนเป็น
วงกลมเสนผานศูนย์กลาง ๐.5 ซม.  
  

  ปวช.1    ปวช.2     ปวช.3    
   
  7.3 ติดเข็มตราโรงเรียนบนหนาอกเส้ือดานขวา  เหนืออักษรยอ บ.ว. ประมาณ 1 ซม. 
 ขอ 8  การฝุาฝืนระเบียบนี้ ใหน าตามระเบียบโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร วาดวยประเภทความผิด  
การลงโทษ  และแนวทางแกไขพฤติกรรมนักเรียน พ.ศ. 2546 ( ฉบับแกไข พ.ศ. 2549 ) มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
 ขอ 9 ใหรองผูอ านวยการฝุายบริหารงานท่ัวไป รักษาการใหเป็นไปตามระเบียบ มีอ านาจตีความ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติระเบียบนี้ 
 ขอ 1๐ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแต ปีการศึกษา 2553  เป็นตนไป 
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  ประกาศ   ณ  วันท่ี 16  พฤษภาคม พ.ศ.2553 
 
         
             ( นายสราวุธ  ทรงประโคน) 
                       ผูอ านวยการโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร 
 
เหตุผล   
 โรงเรียนเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จึงก าหนดการแตงกายเฉพาะใหเหมาะสมกับสภาพ
การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ 
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ระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน 

พ.ศ. 2545 
( แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2556 ) 

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

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร  จังหวัดบุรีรัมย์  วาดวยการแตงกายของ
นักเรียน พ.ศ. 2545 ( ฉบับแกไขปรับปรุงพ.ศ. 2556 )” 
ขอ 2  ระเบียบนี้มีผลบังคับใชแกนักเรียนโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร  จังหวัดบุรีรัมย์  ต้ังแตภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2556  เป็นตนไป 
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบ ขอบังคับอื่นๆ ในสวนท่ีบัญญัติไวแลวในระเบียบนี้ ซึ่งขัดแยงหรือขัดตอระเบียบนี้ 

 
 หมวดที่ 2 
    ส่วนที่ 1  การแต่งกาย 
 ขอ 4 นักเรียนทุกคนตองแตงกายดวยเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด
ไว 
 ขอ 5 เครื่องแบบนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  5.1 เส้ือ ผาขาวเกล้ียงไมบางเกินควร ผาอกตลอด สาบเส้ือท่ีอกกวาง 4 เซนติเมตร ใชกระดุม
สีขาวกลมแบน เสนผานศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร แขนส้ันเพียงขอศอก มีกระเปาติดแนวราวนมเบ้ืองซาย 1 
กระเปา กวาง 8-12 เซนติเมตร และลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดของเส้ือ 
  5.2 กางเกง ผาสีกากีส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ผาสีด าส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย แบบกางเกงขาส้ัน  เพียงเหนือกลางสะบาไมเกิน 3 เซนติเมตร สวนกลางของขากางเกง
เมื่อยืนตรงหางจากขาต้ังแต 8-18 เซนติเมตร ตามขนาดของขา  ปลาย ขาพับซายเขาขางในกวาง 5 
เซนติเมตร ผาตรงสวนหนามีกระเปาตามแนวตะเข็บขางละ 1 กระเปา ไมมีกระเปาหลัง เวลาสวมใหทับ
ชายเส้ือไวใหเรียบรอย 
  5.3 เข็มขัด  หนังสีน้ าตาลส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หนังสีด าส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดต้ังแต 2.5-4 เซนติเมตร ความยาวตามขนาดของนักเรียน หัวทองเหลือง
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  หัวโลหะเป็นสีเงินส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รูป
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ส่ีเหล่ียมผืนผาแบบชนิดหัวกลัด ( เข็มสอดรูเข็มเพียงเข็มเดียว ) มีปลอก หนังสีเดียวกับเข็มขัด ส าหรับสอด
ปลายเข็มขัด ส าหรับนักเรียนท่ีเป็นลูกเสือจะใชเข็มขัดลูกเสือแทนก็ได 
  5.4 รองเทา  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนใหใชรองเทาหุมสนชนิดผูก หนังหรือผาใบสีน้ าตาล
ใชกับถุงเทาสีน้ าตาล ท้ังเวลาเรียนและเลนกีฬา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใหใชรองเทาหุมสนชนิดผูก 
หนังหรือผาใบ สีด ากับถุงเทาสีขาว ท้ังเวลาเรียน และเลนกีฬา ความยาวถุงเทาไมต่ ากวาขอเทา และไมสูงกวา
หนึ่งในสาม  ของขาทอนลาง 
 ขอ 6 เครื่องแบบนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  6.1 แบบเส้ือนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนตน เส้ือผาสีขาวเกล้ียงไมบางเกินควร เส้ือ
แบบคอพับในตัว ลึกพอใหสวมศีรษะไดสะดวก สาบตลบเขาขางใน สวนบนของปกใหใหญพอแบะคอแลวไม
เห็นตะเข็บดานใน มีปกขนาด 10 เซนติเมตร ใชผา 2 ช้ิน เย็บเขาถ้ า แขนยาวเพียงเหนือศอก ปลายแขนจีบ
เล็กนอยประกอบดวยผา 2 ช้ิน กวาง 3 เซนติเมตร ความยาวของตัวเส้ือวัดจากขอมือเมื่อยืนตรง ต้ังแต 5-10 
เซนติเมตร ชายขอบเส้ือดานลางรอบพับไมเกิน 3 เซนติเมตร ขนาดของตัวเส้ือต้ังแตใตแขนถึงขอบลางมีความ
กวางเหมาะกับตัวไมรัดเอวริมขอบลางดานหนา ดานขวาติดกระเปาขนาดกวาง 8-12 เซนติเมตร ยาว 10-15 
เซนติเมตร ตามสวนขนาดของตัวเส้ือ ปากกระเปาพับเป็นริมกวางไมเกิน 2 เซนติเมตร ผูกคอดวยผาสีกรมทา
ชายสามเหล่ียม กวางต้ังแต 5-8 เซนติเมตร ยาว 80-100 เซนติเมตร เงื่อนกลาสี 
  6.2 แบบเส้ือนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เส้ือผาสีขาวเกล้ียงไมบางเกินความ 
เส้ือแบบคอเช้ิต ผาอกตลอดท่ีอกเส้ือท าเป็นสาบตลบเขาขางใน กวาง 3 เซนติเมตร มีดุมกลมแบนสีขาว 3-5 
เม็ด แขนยาวเพียงเหนือศอก ตนแขนและปลายแขนจีบเล็กนอยประกอบดวยผา 2 ช้ิน กวาง 3 เซนติเมตร พับ
ชายเส้ือไวในกระโปรง 
  6.3 กระโปรงนักเรียนหญงิมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย กระโปรงแบบธรรมดา สี
กรมทา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน สีด าส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ดานหนาพับเป็น
จีบ 3 จีบ ดานหลังพับเป็นจีบหันจีบออกดานนอกเย็บทับจีบขอบลางลงมา ระหวาง 10-12 เซนติเมตร เวน
ระยะความกวางตรงกลางพองาม กระโปรงยาวเพยีงใตเขาเมื่อยืนตรง 
  6.4 เข็มขัด นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ใชเขมขัดสีด านักเรียน กวาง 2-3 เซนติเมตร 
ตามสวนขนาดของนักเรียน หัวเข็มขัดรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ชนิดหัวกลัดหนังหรือผาสีด าหุม มีปลอกหนังหรือผามี
เดียวกับเข็มขัดขนาดกวาง 1.5 เซนติเมตร ส าหรับสอดสายเข็มขัด เข็มขัดท่ีวานี้ใหคาดทับประโปรง 
  6.5 รองเทา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ถาแตงชุดนักเรียนใหใช
รองเทาหนังสีด าแบบหุมสน หุมปลายเทาหัวมน ชนิดมีสายรัดหลังเทา  สนสูง 3 เซนติเมตร สวนเวลาเลนกีฬา 
ใหใชรองเทาผาใบสีขาวไมมีลวดลาย ใชกับถุงเทาส้ันสีขาวพับปลายไมมีลวดลาย 
 
 
 ขอ 7  การแตงกายดวยชุดกราวด์ ใหใชเฉพาะวันท่ีเรียนวิชาพลศึกษาหรือไดรับอนุญาตจากโรงเรียน  
  เส้ือกราวด์  ใหปักช่ือและนามสกุล ขนาดประมาณ  2  กระเบียดนิ้ว ( ประมาณ 0.8 
เซนติเมตร) ปักดวยดายสีเหลืองท่ีหนาอกเส้ือขางขวา  ระดับเหนือขอบบนของกระเปาเส้ือดานหนาอกซาย
ประมาณ  1  เซนติเมตร 
  กางเกง เป็นกางเกงวอร์มขายาว  สีด า  ผลิตดวยผาวอร์มเทานั้น 
ขอ 8 สัญลักษณ์ท่ีเส้ือนักเรียน 
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  8.1 การปักอักษรยอช่ือโรงเรียน เพื่อความเป็นระเบียบจึงใชอักษรยอ บ.ว. และเลข
ประจ าตัวดวยเลขไทย ตองปักดวยไหมหรือดายสีน้ าเงินบนหนาอกเส้ือดานขวา ต่ าจากไหลประมาณ 12-13 
เซนติเมตร สวนหนาเส้ือขางซาย ปักช่ือและนามสกุล ขนาดประมาณ 2 กระเบียดนิ้ว  
( ประมาณ ๐.8 เซนติเมตร ) ปักดวยดายสีน้ าเงินใหไดระดับเดียวกันกับอักษรยอ บ.ว.  
  8.2 เครื่องหมายและแสดงระดับช้ันเรียน เพื่อใหไดเครื่องหมายไดขนาดเดียวกัน นักเรียน
จะตองใชสัญลักษณ์ ( ขางลางนี้ ปักทับเหนือช่ือ ดังนี้ ) 
  ม.ตน และ ม.ปลาย เป็นรูปวงกลมเสนผานศูนย์กลางประมาณ ครึ่งเซนติเมตร 
                     ม.1,ม.4          ม.2,ม.5             ม.3,ม.6  
  8.3 สัญลักษณ์ ปักกับเส้ือ แสดงช่ือ-สกุล ช่ือโรงเรียน บ.ว. จะตองปักบนพื้นผาของเส้ือหาม
ไมใหปักบนผาชนิดอื่นแลวน ามาเย็บปะไว 
  8.4 ติดเข็มตราโรงเรียนไวเหนืออกัษรยอ บ.ว. สูงขึ้นไปประมาณ  1  เซนติเมตร 
 
       หมวดที่ 2 

ส่วนที่ 2 
ทรงผม 

ขอ 9 ทรงผมนักเรียนชาย   
  9.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ทรงนักเรียนเดิม ตัดเกรียนโดยรอบดานขางและดานหลัง
ศีรษะนับจากตีนผมสูงขึ้นไปไมนอยกวา 3 เซนติเมตร ชายผมรอบศีรษะตัดเกรียนพนผิวหนังไมเกนิ 2  
มิลลิเมตร ผมขางหนาและกลางศีรษะยาวไมเกิน 6 เซนติเมตร  
  9.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ทรงรองทรงสูง โดยผม
ขางหนาและกลางศีรษะยาวไมเกิน 6 เซนติเมตร ชายผมดานขางยาวไมเกิน 2 เซนติเมตร   
  ทรงรองทรงสูง  หมายถึง  ตัดเกรียนโดยรอบดานขางและดานหลังศีรษะนับจากตีนผมสูงขึ้น
ไปไมนอยกวา 3 เซนติเมตร  แลวจึงคอยๆ ยาวขึ้นจนยาวที่ดานหนา  และยาวที่สุดไมเกิน 6 เซนติเมตร 
  9.3  ทรงผมนักเรียนชายไมอนุญาตใหท าดังรายการตอไปนี้ ท าลวดลายใดๆ  รอบศีรษะ  กัน
ผมรอบศีรษะ โกรกสีผม  ไวผมกลางศีรษะแหลมสูง  ไวจอนไวหนวดไวเครา  หรือกระท าการอื่นใดท่ีไม
เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน 
ขอ 10  ทรงผมนักเรียนหญิง 
  10.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   ตัดทรงธรรมดา  เมื่อปลอยผมใหเป็นอิสระผมยาวไมเกิน
แนวระดับมุมปาก หรือยาวไมเกิน 3 เซนติเมตรจากติ่งหู  ปลายผมดานขางและดานหลังยาวเสมอกัน    
  10.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตัดทรงธรรมดา ปลายผม
ดานขางและดานหลังยาวเสมอกัน เมื่อผมยาวเลยต่ิงหูกวา  6 เซนติเมตร ตองมัดใหเรียบรอย ผูกดวยโบว์สีขาว  
ขนาดกวางไมเกิน 2 เซนติเมตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  10.3  การเก็บรวมผมใหใชกิ๊บสีด าเทานั้น 
  10.4  ทรงผมนักเรียนหญิงไมอนญุาตใหท าดังรายการตอไปนี้  ดัด  ซอย  สไลด์  หนีบผม  
ตอผม  เปล่ียนสีผม  ผมทรงมา  ผมทรงบ฿อบ  เกลาจุก  หรือกระท าการอื่นใดท่ีไมเหมาะสมกับสภาพการเป็น
นักเรียน 
ขอ 11  หากนักเรียนมีความจ าเป็นตองไวทรงผมแตกตางจากท่ีก าหนดไว เนื่องจากมีความจ าเป็นทางศาสนา
ประเพณีและความจ าเป็นอื่นใด  ใหอยูในอ านาจของผูอ านวยการโรงเรียนเป็นผูพิจารณา  
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กรณีนักเรียนหญงิระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับอนุญาตใหไวผมยาวใหปฏิบัติตามขอ 1๐.2 โดยอนุโลม  
ยกเวนโบว์ใหใชสีน้ าเงิน 
 

หมวด 3 
เคร่ืองแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

             ขอ 12  เครื่องแบบตามสังกัดกิจกรรมและชุมนุมตอไปนี้ โรงเรียนอนุญาตใหแตงได เฉพาะ
เครื่องแบบท่ีราชการก าหนดเทานั้น 
                    12.1 ลูกเสือ-เนตรนารี 
                    12.2 ยุวกาชาด 
                    12.3 ผูบ าเพ็ญประโยชน์ 
                    12.4 ชุมนุมเกษตรนักเรียนมัธยมศึกษาแหงประเทศไทย ( ช.ก.ท. ) 
                    12.5 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร ( นศท. )  
              ขอ 13 เครื่องแบบฝึกปฏิบัติงานหรือคณะสี หรือกลุมช้ัน หรือชุมนุม ใหเป็นไปตามขอตกลงของ
คณะสี หรือกลุม หรือชุมนุม โดยไดรับความเห็นชอบจากโรงเรียน  และใหแตงตามวันท่ีก าหนดใหเทานั้น 
 
 ประกาศ ณ  วันท่ี  25  ตุลาคม   พ.ศ. 2556 
 

        ( นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์ ) 
   ผูอ านวยการโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร 
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เครื่องแบบนักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอนต้น 

เครื่องแบบนักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                   ชดุนักเรียนชาย                                                           ชดุนักเรียนหญิง 

 

 

 

 

        เครื่องแบบนักเรียนชาย ม.ต้น      เครื่องแบบนักเรียนหญงิ ม.ต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        เครื่องแบบนักเรียนชาย ม.ปลาย      เครื่องแบบนักเรียนชาย ม.ปลาย 
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เครื่องแบบนักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

         เครื่องแต่งกายกิจกรรมลูกเสือ                        เครื่องแต่งกายกิจกรรมเนตรนารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       เครื่องแต่งกายกิจกรรมยุวกาชาด                  เครื่องแต่งกายกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน ์
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เครื่องแบบกิจกรรมชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารชาย           เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารหญิง 
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ระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
ว่าด้วยประเภทความผิด  การลงโทษ  และแนวทางแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน  พ.ศ.2546 

( ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2549 ) 
•••••••••••••••••••••• 

หมวดที่  1 
บททั่วไป 

 ขอ  1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร  วาดวยประเภทความผิดการลงโทษ
และแนวทางแกไขพฤติกรรมนักเรียน  พ.ศ. 2546”  ( ฉบับแกไข พ.ศ. 2549  ) 

 ขอ  2  ระเบียบนี้ใชบังคับแกนักเรียนโรงเรียนบานกรวดวิทยาคารทุกคน  นับต้ังแตวันท่ี 16 
พฤษภาคม  พ.ศ.  2549 
 ขอ  3  ในกรณีท่ีโรงเรียนไดก าหนดระเบียบ  ขอบังคับ  ซึ่งมีขอลงโทษเพื่อความผิดไวเป็นการเฉพาะ
กรณี  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับนั้น 
 ขอ  4  การลงโทษนักเรียนใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการลงโทษนักเรียน             
นักศึกษา  พ.ศ. 2548 
 ขอ  5  ในระเบียบนี้ค าวา 
  “นักเรียน”  หมายถึง  นักเรียนปัจจุบันของโรงเรยีนบานกรวดวิทยาคาร  
  “ครูที่ปรึกษา”   ใหหมายความรวมถึง  ครูทุกคนของโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร   
  “ผูอ านวยการ”  หมายถึง  ผูด ารงต าแหนงผูอ านวยการโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร   
  “รองผูอ านวยการฝุายบริหารงานท่ัวไป” หมายถึง  ผูด ารงต าแหนงรองผูอ านวยการฝุาย
บริหารงานท่ัวไป โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร   
  “โรงเรียน” หมายถึง  โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร   
 ขอ  6  ใหรองผูอ านวยการฝุายบริหารงานท่ัวไป  รักษาการใหเป็นไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  2 
การลงโทษ 

ขอ  7  นักเรียนท่ีประพฤติฝุาฝืนระเบียบขอบังคับของโรงเรียนจะถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการลงโทษนักเรียน  พ.ศ.  2548  ดังตอไปนี้ 
 7.1  วากลาวตักเตือน 
 7.2 ท าทัณฑ์บน 
 7.3 ตัดคะแนนความประพฤติ 
 7.4 ท ากิจกรรมเพื่อใหปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ขอ  8  แบบลงโทษแบงเป็น  2  แบบ  คือ  แบบ  ก  ส าหรับความผิดไมรายแรง  และแบบ  ข  ส าหรับ
ความผิดรายแรง  ดังนี้ 
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แบบลงโทษแบบ  ก  (ส าหรับความผิดไม่ร้ายแรง) 

คร้ังที่ การลงโทษ ผู้รับผิดชอบ 
1 

2-3 
 
4 

ครั้งตอไป 

วากลาวตักเตือน 
ท ากิจกรรมโดยพิจารณารวมกับผูปกครอง 

เพื่อปรับปรุงแกไขพฤติกรรม 
ท าทัณฑ์บนและเชิญผูปกครองมารับทราบ 

สงตอฝุายบริหารท่ัวไป ( ฝุายปกครอง  เดิม ) 
 

ครูที่ปรึกษา 
ครูที่ปรึกษาและหัวหนาระดับ 

 
ครูที่ปรึกษาและหัวหนาระดับ 

ฝุายบริหารทั่วไป ( ฝุายปกครอง  เดิม ) 
 

แบบลงโทษแบบ  ข  (ส าหรับความผิดร้ายแรง) 
คร้ังที่ การลงโทษ ผู้รับผิดชอบ 

- ท าทัณฑ์บนหรืออยูในดุลยพินิจของโรงเรียน , 
คณะกรรมการสถานศึกษา, ผูปกครอง           
ตามควรแกกรณี 

ครูที่ปรึกษา ,หัวหนาระดับ              
และฝุายบริหารท่ัวไป ( ฝุายปกครอง  เดิม ) 

 

หมวด  3 
ลักษณะและประเภทความผิด 

 ขอ  9  การกระท า  และความประพฤติตอไปนี้ถือเป็นความผิด 
 

ลักษณะและประเภทความผิด 
แบบการ 
ลงโทษ 

ค่าของคะแนน 

            สวนท่ี  1  การแตงกาย 
4. ทรงผมผิดระเบียบ 
5. ไวหนวด  เครา  จอน 
6. เส้ือ  กางเกง  กระโปรง    เข็มขัด  ถุงเทา  รองเทา  ผิดระเบียบ  

หรือแตงกายดวยเครื่องแบบนักเรียนแตเครื่องแตงกายไมครบ 
7. ไมปักเครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์ท่ีทางโรงเรียนก าหนด  หรือปัก

ไมถูกตองตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบ  ก 
แบบ  ก 
แบบ  ก 

 
แบบ  ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 
5 
5 
 
5 
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ลักษณะและประเภทความผิด แบบการ     
ลงโทษ 

ค่าของคะแนน 

8. ใชเครื่องส าอางเสริมแตง 
9. มีหรือใชเครื่องประดับท่ีมีคา  หรือไมเหมาะสมตอสภาพการเป็น

นักเรียน 
10. ไวเล็บ   ทาสีเล็บ 
11. ตกแตงทรงผม  เชน  ยอม  ถัก  โกน  ดัด  ซอย  เป็นตน 
12. สวมหมวก 
13. สวมแวนท่ีมิใชแวนสายตา  หรือแวนสายตาท่ีมีกรอบสีฉูดฉาด 
14. ใชนาฬิกาสีฉูดฉาด  หรือมีราคาแพงมาก 
15. สวมชุดพลศึกษาในวันท่ีไมมีการเรียนพลศึกษา 
16. เจาะหู  ใสตางหูผิดระเบียบ  หรือเจาะอวัยวะอื่นตามแฟช่ัน 
17. สัก  เขียนลาย  ติดสติกเกอร์ตามอวัยวะตาง ๆ 
18. นักเรียนหญงิไมสวมเส้ือทับ  หรือสวมเส้ือทับสีฉูดฉาด  หรือมี

ลวดลาย 
19. น าส่ือลามกอนาจารมาโรงเรียน 

            ส่วนที่  2  การเรียนและการร่วมกิจกรรมในโรงเรียน 
12. มาโรงเรียนสายบอยครั้ง 
13. เขาแถว  เขาเรียน  เขาประชุม  ชากวาท่ีโรงเรียนก าหนด 
14. หนีเรียน  ไมเขารวมกิจกรรมหนาเสาธง  หนีการประชุม  ไมเขารวม

กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
15. ขาดเรียนโดยไมมีเหตุอันสมควร 
16. รบกวนผูอื่นขณะมีการเรียนการสอน  หรือไมต้ังใจเรียนหรือท า

กิจกรรมอื่นโดยมิไดรับอนญุาตจากครูผูสอน 
17. ไมมีสมุด  หนังสือเรียน  หรือุปกรณ์การเรียน 
18. ไมท าการบาน  หรือไมสงงานท่ีครูมอบหมาย 
19. ไมเขากิจกรรมโฮมรูม 
20. ไมไปรายงานตัวตามท่ีครูนัดหมาย  หรือฝุาฝืนค าส่ังครู 
21. ไมสงใบลา  หรือลาเท็จ 
22. ทุจริตในการสอบ 

              ส่วนที่  3  พฤติกรรมทางเพศ 
4. กระท าอนาจาร เชน โอบกอด จับมือถือแขน และอื่นๆ  
5. มีพฤติกรรมทางเพศ ฉันชูสาว   
6. ชาย – หญิง  อยูในท่ีลับสองตอสอง โดยไมมีเหตุอันสมควร 

              ส่วนที่  4  พฤติกรรมก้าวร้าว  ทะเลาะวิวาท 
8. กล่ันแกลง  ลอเลียนผูอื่น 
9. กลาวค าหยาบคาย หรือ สอเสียด  ดาทอ  เหน็บแนม หรือ หมิ่น 

ลักษณะและประเภทความผิด 

แบบ  ก 
แบบ  ก 
แบบ  ก 
แบบ  ก 
แบบ  ก 
แบบ  ก 
แบบ  ก 
แบบ  ก 
แบบ  ก 
แบบ  ก 
แบบ  ก 
แบบ  ก 

 
แบบ  ข 

 
แบบ  ก 
แบบ  ก 
แบบ  ก 

 
แบบ  ก 
แบบ  ก 

 
แบบ  ก 
แบบ  ก 
แบบ  ก 
แบบ  ก 
แบบ  ก 
แบบ ข 

 
แบบ  ข 
แบบ  ข 
แบบ  ก 

 
แบบ  ก 
แบบ  ก 

 

5 
(ยึดทันที) 5 

(แกไขทันที) 5 
5 
5 
5 
5 

(ยึดทันที) 5 
5 

(ยึดตางหู)  
5 
5 
 
5 
 

(ยึดทันที) 1๐ 
5 
5 
5 
5 
5 
 
5 
5 
5 
5 
5 
15 
 

20 
20 
5 
 
5 
5 
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10. กาวราวตอผูอื่น  หรือบุพการีผูอื่นดวยกิริยาทาทาง  วาจาไมสุภาพ  

หรือดวยลายลักษณ์อักษร 
11. กาวราวตอครู  หรือกระดางกระเด่ืองตอครู 
12. ทะเลาะวิวาท  หรือ  กอเหตุทะเลาะวิวาทหรือยุยงสงเสริมใหกอ

เหตุทะเลาะวิวาท  หรือทะเลาะวิวาทเป็นกลุม 
13. พกพาอาวุธหรือเจตนาใชวัสดุอื่นเป็นอาวุธ 
14. ท ารายรางกายผูอื่น 

              ส่วนที่  5  อบายมุข 
5. เขาไปแหลงอบายมุข  หรือสถานท่ีไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
6. สูบบุหรี่  หรือมีบุหรี่ไวในครอบครอง 
7. ด่ืม  หรือ  มี  สุราหรือของมึนเมา 
8. เลน  หรือ  มี  อุปกรณ์การพนัน 

              ส่วนที่  6  ความผิดเก่ียวกับทรัพย์สิน 
6. น าเครื่องเลนเกมส์  เครื่องมือส่ือสารมาใชไมถูกกาลเทศะ 
7. ลักทรัพย์  ฉอโกง  กรรโชกทรัพย์  รีดทรัพย์  ยักยอกทรัพย์ 
8. เปิดไฟ  เปิดพัดลม  เปิดน้ าท้ิงไวโดยไมมีเหตุอันควร 
9. ขีดเขียน  หรือพนสีตาง ๆ หรือประมาทท าใหทรัพย์สินของโรงเรียน

ไดรับความเสียหาย 
10. เลนกีฬาในท่ีหามเลน 

              ส่วนที่  7  ความผิดเก่ียวกับเอกสาร 
7. ปลอมลายเซ็นผูปกครอง 
8. แกไขเอกสารของโรงเรียน  ผูปกครอง  หรือบุคคลอื่น  หรือแปลง  

หรือปลอมเอกสาร 
9. น าบุคคลอื่นมาแอบอางเป็นผูปกครอง 
10. แอบอางช่ือบุคคลอื่นมาเป็นช่ือตน 
11. กลาวเท็จ  หรือใหการเท็จ 
12. ไมน าหนังสือเชิญผูปกครองไปใหผูปกครองตามท่ีไดรับมอบหมาย  

หรือท าลายหนังสือเชิญผูปกครอง 
              ส่วนที่  8  ความผิดอื่น ๆ 

- กระท าการใด ๆ อันท าใหโรงเรียนเส่ือมเสียช่ือเสียงท้ังในและนอก
โรงเรียน 

 

แบบการ 
ลงโทษ 
แบบ  ก 

 
แบบ  ข 
แบบ  ข 

 
แบบ  ข 
แบบ  ข 

 
แบบ  ข 
แบบ  ข 
แบบ  ข 
แบบ  ข 

 
แบบ  ก 
แบบ  ข 
แบบ  ก 
แบบ  ข 

 
แบบ  ก 

 
แบบ  ข 
แบบ  ข 

 
แบบ  ข 
แบบ  ข 
แบบ  ข 
แบบ  ข 

 
 

แบบ  ข 

ค่าของคะแนน 
 
5 
 

20 
30 
 

50 
50 
 

15 
15 
20 
15 
 

(ยึดทันที) 5 
30 
5 

(เชิญผูปกครองมาพบ
ชดใชคาเสียหาย) 20 

5 
 

20 
20 
 

20 
20 
20 
20 
 
 

50 
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ขอ 10  ความผิดนอกจากท่ีก าหนดในขอ  9   ถือวาเป็นความผิดกรณีพิเศษท่ีไมสามารถลงโทษตามระเบียบนี้
ได  ใหอยูในดุลพินิจของโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และผูปกครองในการพิจารณาหา
วิธีการแกไข  เชน  ความผิดดังตอไปนี้ 
10.1  การเบ่ียงเบนพฤติกรรมเพศ 
10.2  การตั้งครรภ์ระหวางเรียน 
10.3  การประพฤติฉันสามี – ภรรยาในขณะเป็นนักเรียน 
10.4  มีหรือจ าหนายหรือเสพยาเสพติดทุกประเภท 
10.5  การท ารายรางกายผูอื่นจนไดรับบาดเจ็บสาหัส 
10.6  ความผิดรายแรงอื่น ๆ 
ความผิดอื่นใดท่ีนอกเหนือไปจากท่ีระบุไวและมาตรการลงโทษใหอยูในดุลยพินิจของฝุายบริหาร 
 คะแนนพฤติกรรม  30  คะแนน   เชิญผูปกครองมาพบ 
 คะแนนพฤติกรรม  50  คะแนน   ท าทัณฑ์บน 
 คะแนนพฤติกรรม  80  คะแนน   ตัดคะแนนความประพฤติ 
 คะแนนพฤติกรรม  90  คะแนน   ท ากิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
 คะแนนพฤติกรรม  100  คะแนน  เสนอใหกรรมการฝุายบริหารพิจารณาเพื่อเสนอผูอ านวยการ 

หมวด  4 
แนวทางป้องกัน  และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 

 ขอ  11  การปูองกันแกไขพฤติกรรมนักเรียนใหน าระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชเพื่อปูองกัน  
และแกไขพฤติกรรมอันไมพงึประสงค์ของนักเรียนเพื่อใหนักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีตอไป 
    
      หมวด  5 

นักเรียนประพฤติดีหรือกระท าดี 
 ขอ  12  เพื่อเป็นการยกยอง  สงเสริม  ใหก าลังใจแกนักเรียนท่ีประพฤติหรือกระท าดี และสงเสริมให
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมสูงสงยิ่งขึน้  โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร  ไดก าหนดใหคะแนนความประพฤติ
หรือกระท าดีแกนักเรียน  โดยนักเรียนท่ีไดคะแนนประพฤติหรือกระท าดีต้ังแต  80  คะแนนขึ้นไป  จะไดรับ
เกียรติบัตรยกยองของโรงเรียนและไดรับการบันทกึประวัติดีเดนในทะเบียนประวัติเป็นหลักฐาน และนักเรียน
ท่ีไดรับคะแนนประพฤติหรือกระท าดีสะสม  3  ปีการศึกษาต้ังแต  300  คะแนน  ขึ้นไป  จะไดรับเกียรติบัตร
ยกยอง  และเข็มเชิดชูเกียรติ หรือ เหรียญเชิดชูเกียรติ  ของโรงเรียน  และไดรับการบันทึกประวัติดีเดนใน
ทะเบียนประวัติเป็นหลักฐาน 
 

คะแนนประพฤติดีหรือท าความดี 
1. เก็บของมีคาหรือเงินท่ีมีมูลคาไมเกิน  50  บาทสงคืน  ไดคะแนน  5  คะแนน 
2. เก็บของมีคาหรือเงินท่ีมีมูลคาต้ังแต  51  บาท  ไมเกิน  100  บาทสงคืน  ไดคะแนน  10  คะแนน 
3. เก็บของมีคาหรือเงินท่ีมีมูลคาต้ังแต  101  บาท  ไมเกิน  500  บาทสงคืน  ไดคะแนน  20  คะแนน 
4. เก็บของมีคาหรือเงินท่ีมีมูลคาต้ังแต  501  บาท  ขึ้นไปสงคืน  ไดคะแนน  30  คะแนน 
5. แสดงความมีน้ าใจ  เชน  ชวยเหลืองานคุณครู  อาจารย์  โดยมิตองรองขอ  ไดคะแนน  10  คะแนน 
6. แจงเบาะแสหรือแจงขาวผูกระท าผิดระเบียบของโรงเรียน  ไดคะแนน  10  คะแนน 
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7. กรณีอื่นๆ ท่ีไมไดระบุไวในระเบียบหมวดนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคุณครู – อาจารย์ ผูใหคะแนนให
เหมาะสมใกลเคียงกับระดับคะแนนความดีท่ีก าหนดไวในหมวดนี้ 

8.  ใหครู – อาจารย์  ทุกทานเป็นผูใหคะแนนการประพฤติดีหรือการท าดีของนักเรียนทุกคนเมื่อประสบพบ
เห็น โดยใหบันทึกลงในสมุดความดี  และมอบใหนักเรียน  ใหนักเรียนน าไปแจงกับฝุายกิจการนักเรยีนเพื่อ
บันทึกไวในสมุดความดีเป็นหลักฐาน 
 

คะแนนการชนะการประกวดหรือการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ 
1. นักเรียนท่ีชนะการประกวดหรือการแขงขันกิจกรรมตางๆ ภายในโรงเรียน 

1.1 ชนะการประกวดหรือการแขงขัน  รางวัลท่ี  1  ไดคะแนน   20  คะแนน 
1.2 ชนะการประกวดหรือการแขงขัน  รางวัลท่ี  2  ไดคะแนน    15  คะแนน 
1.3 ชนะการประกวดหรือการแขงขัน  รางวัลท่ี  3  ไดคะแนน    10  คะแนน 
1.4 ชนะการประกวดหรือการแขงขัน  รางวัลชมเชย  ไดคะแนน    5  คะแนน 

2. นักเรียนท่ีชนะการประกวดหรือการแขงขันกิจกรรมตางๆ ภายนอกโรงเรียน 
2.1 ชนะการประกวดหรือการแขงขัน  รางวัลท่ี  1  ไดคะแนน    30  คะแนน 
2.2 ชนะการประกวดหรือการแขงขัน  รางวัลท่ี  2  ไดคะแนน    25  คะแนน 
2.3 ชนะการประกวดหรือการแขงขัน  รางวัลท่ี  3  ไดคะแนน    20  คะแนน 
2.4 ชนะการประกวดหรือการแขงขัน  รางวัลชมเชย  ไดคะแนน  10  คะแนน 
 

ประกาศมา  ณ  วันท่ี  16  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2559 

 
                                                                                   สราวุธ  ทรงประโคน 

  (นายสราวุธ  ทรงประโคน) 
        ผูอ านวยการโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร 

 
 
หมายเหตุ  (ฉบับเดิม) ระเบียบโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร ประเภทความผิด การลงโทษ และแนวทางแกไข
พฤติกรรมนักเรียน ขอบังคับ และแนวทางปฏิบัติส าหรับนักเรียน พ.ศ.2546 ไดรับการพิจารณาและลงโทษ มติ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม  พ.ศ.2546  และไดรับการพิจารณาเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร  เมื่อ วันท่ี 22 พฤษภาคม  พ.ศ. 
2546 
หมายเหตุ ( ฉบับปรับปรุง ) ระเบียบโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร  ประเภทความผิด  การลงโทษ และแนวทาง
แกไชพฤติกรรม  นักเรียน  ขอบังคับ  และแนวปฏิบัติส าหรับนักเรียน พ.ศ. 2546  ไดรับการพิจารณาและ
ลงโทษ มติเห็นชอบจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เมื่อวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ.2549  และไดรับการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร  เมื่อ วันท่ี 16 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2549 
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ระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
ว่าด้วยข้อบังคับและแนวทางปฎิบัติส าหรับนักเรียน 

พ.ศ.2546 
 .............................................................................................................. 

               

              เพื่อใหการปกครองนักเรียนสรางวินัย  คุณธรรม  และจริยาธรรม  อันจะน ามาซึ่งความเรียนรอย
ภายในโรงเรียน  จึงก าหนดระเบียบไวดังตอไปนี้ 
             ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา  ระเบียบโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร  วาดวยขอบังคับและแนวทาง
ปฎิบัติส าหรับนักเรียน  พ.ศ. 2546 
             ขอ 2. ระเบียบนี้ใชบังคับแกนักเรียนโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร  อ าเภอบานกรวด  จังหวัด
บุรีรัมย์ทุกคน  นับต้ังแตวันท่ี  23  พฤษภาคม  พ.ศ.2546 
             ขอ 3.  ใหยกระเบียบวินัย  ขอบังคับ  และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับงานปกครอง  โรงเรียนบานกรวด
วิทยาคารที่อยูเดิม  ใหใชระเบียบนี้แทน 
             ขอ 4. ใหผูชวยผูอ านวยการฝุายปกครอง  รักษาการใหเป็นไปตามระเบียบ 
 

หมวด  1 
การมาโรงเรียนของนักเรียน 

             ขอ  5.  นักเรียนตองมาถึงโรงเรียนกอนเวลา   08.00  น.  และเมื่อนักเรียนเขามาในโรงเรียนแลว
ไมวากรณีใด ๆ  นักเรียนจะออกนอกโรงเรียนไมไดจนกวาจะถึงเวลาเลิกเรียนหรือไดรับอนุญาตใหออกนอก
บริเวณโรงเรียน 
             ขอ  6.  นักเรียนทุกคนตองปฎิบัติกิจกรรมตอนเชาดังนี้ 
                          6.1  ท าเวรประจ าวันหองเรยีนท่ีใชเป็นหองพบครูที่ปรึกษา 
                          6.2  ท าเวรบริการพื้นท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
                          6.3  เขาแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์  ค ากลาวปฏิญาณ  และฟังการอบรม 
                          6.4  อื่นๆท่ีโรงเรียนมอบหมายท่ีเป็นกิจกรรมของโรงเรียนตามความเหมาะสม 
             ขอ  7.  นักเรียนตองหยุดท าความเคารพพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  เวนแตนักเรียนท่ีนบัถือ
ศาสนาอื่นแลวจึงท าความเคารพครูที่ประตูทางเขาโรงเรียน  และหยุดท าความเคารพครูท่ีประตูทางเขาหลัง
โรงเรียน 
         ขอ  8.  นักเรียนท่ีมาถึงโรงเรียนหลังเวลา  08.00  น.  ใหครูเวลากักตัวไวที่ประตู  เพื่อบันทึกช่ือและ
ลงโทษโดยการใหท ากิจกรรมตามความเหมาะสม  เชน  ท าความสะอาด  รองเพลงชาติ  สวดมนต์  เป็นตน 
            ขอ  9.  กรณีนักเรียนมีความจ าเป็นตองชวยผูปกครองในการประกอบอาชีพในชวงเชาไมอาจ
โรงเรียนทันตามเวลาท่ีโรงเรียนก าหนดได  ใหนักเรียนน าผูปกครองมาแจงเหตุความจ าเป็น โดยท าหนังสือลง
ลายมือช่ือผูปกครองเป็นหลักฐานไว  โรงเรียนจะใชดุลยพินิจอนุญาตใหเป็นกรณีไป 
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             กรณีมีเหตุการณ์พิเศษ  เชน  รถยนต์โดยสารเสียระหวางทาง  หรือพาหนะอื่นเสีย  เป็นเหตุใหไม
อาจมาโรงเรียนทันตามเวลาท่ีโรงเรียนก าหนดไดใหไปรายงานตัวที่ฝุายปกครอง  เพื่อบันทึกแจงเหตุผลความ
จ าเป็นและน าบันทึกแจงเหตุความจ าเป็นและน าบันทึกแจงเหตุความจ าเป็นดังกลาวใหครูผูสอนในคาบเรียน
นั้นทราบ เพื่ออนุญาตใหเขาเรียนได 
            ขอ  1๐.  การเขาเรียนแตละคาบเรียนตองเขาเรียนตามเวลา  และสถานท่ีโรงเรียนก าหนดไวใน
ตารางเรียนหรือท่ีครูผูสอนนัดหมายนักเรียนท่ีเขาหองเรียนหลังการสอนแลว  5  นาที  ถือวานักเรียน   เขา
เรียนชา   ใหครูผูสอนบันทึกในแบบส ารวจการเขาเรียนวานักเรียนผูนั้น  เขาเรียนชา  กรณีเขาชาทุก  2  ครั้ง
ถือวาขาดเรียน  1  คาบและใหครูผูสอนบันทึกลงบันทึกในแบบส ารวจการเขาเรียนวานักเรียนผูนั้นขาดเรียนใน
คาบท่ีเขาเรียนชาคบทุกๆ2ครั้ง 
             ถานักเรียนไมเขาเรียนในคาบเรียนใดท่ีเป็นคาบเรียน  คาบโฮมรูม  ละคาบกิจกรรมอื่นใดท่ีโรงเรียน
ก าหนด  ใหถือวา   หนีเรียน  ใหครูผูสอนหรือครูท่ีไดรับมอบหมายใหควบคุมการจัดกิจกรรมแลวแตกรณีท่ี
บันทึกลงในแบบส ารวจการเขาเรียนหรือแบบส ารวจการเขารวมกิจกรรมวานักเรียนคนนัน้     หนีเรียน     
             กรณีนักเรียนเขาเรียนโดยการขาดพรอมพรอมกัน  เชน  ไมน าอุปกรณ์มาเรียน  แตกายไมถูกตอง
ตามระเบียบ  หรือเหตุอื่นๆท่ีไมเหาะกับสภาพการเป็นนักเรียน  ใหครูผูสอนบันทึกในแบบส ารวจการเขาเรียน
วานักเรียนผูนั้น  เขาเรียนโดยขาดพรอมกัน  พรอมระบุเหตุผลในการขาดของนักเรียนผูนั้นดวยกรณีนักเรียน
เขาเรียนโดยขาดพรอมกันความพรอมทุก  2  ครั้ง  ใหถือวาขาดเรียน  1  คาบ  ใหครูผูสอนบันทึกในแบบ
ส ารวจการเขาเรียนวานักเรียนผูนั้น  ขาดเรียน  ในคาบท่ีเขาเรียนโดยขาดพรอมครบทุกๆ  2  ครั้ง 
             กรณีนักเรียนไมปฏิบัติตามขอ 10 ถือวานักเรียนมีความผิด  ใหครูที่ปรึกษาติดตามดูแลแกไข
พฤติกรรมตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตอไป 

 
หมวด  2 

การขาดเรียนและการลา 
             ขอ  11.  เมื่อนักเรียนไมมาเรียนโดยไมแจงสาเหตุ  ถือวานักเรียนมีความผิดฐาน  ขาดเรียน  และมี
เจตนาปกปิดไมใหผูปกครอง  หรือโรงเรียนทราบ  
              ขอ 12.  การลาของนักเรียนมีสองกรณีเทานั้น  คือ  ลากิจ  หรือ  ลาปุวย 
              ขอ 13.  ทุกครั้งท่ีนักเรียนไมมาโรงเรยีนตองมีใบลากิจ  หรือ  ลาปุวย  แลวแตกรณี 
              ขอ 14.  ใบลาทุกกรณีตองลงลายมือช่ือผูปกครองของนักเรียนผูนั้นรับรองการลาทุกครั้งจึงจะใช
เป็นหลักฐานแสดงการลาของนักเรียนได  หากปฎิบัติไมถูกตองใหถือวานักเรียนผูนั้นขาดเยนตาม  ขอ 11 
               ขอ 15.  การสงใบลานักเรียน  ใหสงท่ีโรงเรียน  และใหผูปกครองน าใบลามาสงดวยตัวเอง หรือ
กรณีไมอาจมาสงใบลาดวยตัวเองได ใหนักเรียนท่ีอยูบานใกลเคียงกันน าสงแทน 
              ขอ 16.  กรณีนักเรียนขาดเรียนโดยไมแจงสาเหตุโรงเรียนจะด าเนินการดังตอไปนี้ 
                             16.1  นักเรียนขาดเรียนติดตอกัน  2-3  วัน  มอบหมายใหครูที่ปรึกษาแจงผูปกครอง
ทราบดวยวิธีการที่เหมาะสม  เชนโทรศัพท์  จดหมาย  โทรเลข  โดยบันทึกการแจงไวเป็นหลักฐาน  และถือวา
เป็นการแจงครั้งท่ี  1 
                            16.2  นักเรียนขาดเรียนติดตอกัน  5  วัน  มอบหมายใหครูที่ปรึกษารวมกับครูหัวหนา
ระดับแจงผูปกครองในนามฝุายปกครองโดยทางจดหมายลงทะเบียนตอบรับ  และใหถือวาเป็นการแจงครั้งท่ี  
2 
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                          16.3  กรณีตามขอ  16.1  และขอ  16.2  ครูที่ปรึกษาและครูหัวหนาระดับอาจเชิญ
ผูปกครองมาพบผูปกครองมาพบเพื่อรวมกันแกไขพฤติกรรมนักเรียนได  โดยน าเป็นหนังสือเชิญสงทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียบตอบรับ 
                           16.4  นักเรียนขาดเรียนติดตอกัน  7  วัน  ใหครูที่ปรึกษารวมกับหัวหนาระดับเชิญ
ผูปกครองมาพบในนามฝุายปกครองโดยท าเป็นหนังสือเชิญสงไปรษณีย์ลงทะเบียบตอบรับ  หรือสงโดยวิธีอื่น  
และถือวาเป็นการแจงครั้งท่ี  3 
                            16.5  นักเรียนขาดเรียนติดตอกัน  15  วัน  โดยผูปกครองไมแจงเหตุผลใหทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร  และครูท่ีปรึกษาไดด าเนินการตามขอ  16.1  ถึงขอ  16.4  แลว  ครูที่ปรึกษาแจงตอฝุาย
ปกครองและฝุายทะเบียบ เพื่อพิจารณาสงตอ  หรือขึ้นบัญชีนักเรียนแขวนลอยแลวแตกรณี 
          ขอ 17.  เมื่อนักเรียนเขามาในบริเวณโรงเรียนแลว  โรงเรียนไมอนุญาตใหนักเรียนออกนอกบริเวณ  
โรงเรียน  เวรแตกรณีตอไปนี ้
                   17.1   ผูปกครองมาขออนุญาตดวยตัวเอง  พรอมท้ังยื่นใบลาลงลายมือผูปกครองเป็นหลักฐาน
ทุกครั้ง 
                        17.2   นักเรียนมีหลักฐานแสดงถึงสาเหตุความจ าเป็นเรงดวนท่ีตองขอออกนอกบริเวณ
โรงเรียนกรณีใหนักเรียนขอรับใบอนุญาตออกนอกบริเวณจากฝุายปกครองเพื่อกรอกขอความขออนุญาตซึ่งใบ
ขออนุญาตจะมีสามสวน  สวนท่ี  1  นักเรียนน าไปมอบใหครูท่ีปรึกษาเพื่อเก็บไวเป็นหลักฐาน  สวนท่ี  2  
น าไปมอบใหครูผูสอนท่ีนักเรียนจะเรียนในคาบนนั้นเพื่อลงบันทึกในแบบส ารวจการเขาเรียน   และสวนท่ี  3  
นักเรียนเก็บไวเพื่อแสดงตอฝุายปกครอง  หรือยาม  เพื่อลงทะเบียนเป็นหลักฐานในการออกนอกโรงเรียนและ
เมื่อนักเรียนกลับเขามาในโรงเรียนแลว 
                    17.3   กรณีหนวยงานของรัฐหรอืเอกชน    ขอความรวมมือนักเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีภาครัฐ
และเอกชนจัดขึ้น  ใหหนวยงานของรัฐหรือเอกชนดังกลาว   ท าหนังสือขออนุญาตตอทางโรงเรียนพรอมแนบ
หนังสือหนังสืออนุญาตผูปกครองใหเขารวมกิจกรรมดังกลาวทุกครั้ง   กรณีท่ีโรงเรียนอนุญาตใหถือวานักเรียน
อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐและเอกชนรวมกับผูปกครอง 
                    กรณีหนวยงานของรัฐหรือเอกชนขอความรวมมือนักเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีภาครัฐหรือ
เอกชนจัดขึ้น  และโรงเรียนเป็นผูควบคุมนักเรียนไปรวมกิจดังกลาว  ใหถือวานักเรียนอยูในความรับผิดชอบ
ของทางโรงเรียน 
                   17.4  กรณีนักเรียนเจ็บปุวยเวลาเรียนใหแจงครูประจ าหอพยาบาลพิจารณาวาสมควรให
นักเรียนผูนั้นลากลับบาน  เมื่อครูประจ าหองพยาบาลเห็นสมควรใหลากลับบาน   ครูพยาบาลท าบันทึกสงฝุาย
ปกครองเพื่อออก  “ ใบลาพิเศษกรณีเจ็บปุวยฉุกเฉิน “  และกรณีนี้โรงเรียนถือวาผูปกครองตองรับผิดชอบ
ดูแลรักษานักเรียนจนอาการเป็นปกติแลวจึงใหนักเรียนมาเรียนโดยปฏิบัติไมถูกตองตามขอ  17.1,    17.2,  
และ  17.3   โรงเรียนถือวานักเรียนผูนั้น  “ หนีเรียน ”  และเป็นความรับผิดชอบ 
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                                                           หมวด  3 
การเรียนในคาบเรียน 

 
 ขอ  19   ในระหวางเวลาเรียน  นักเรียนตองอยูในหองเรียนเทานั้น  เวนแตไดรับอนญุาตจาก
ครูผูสอน 
 ขอ  20  หามใชโทรศัพท์  หรือเครื่องมือส่ือสารอื่นใดระหวางเรียน 
 ขอ  21  หามน าวิชาอื่นมาโดยไมไดรับอนุญาต  
 ขอ  22  นักเรียนตองต้ังใจเรียน  ฟังค าส่ังและค าอธิบายดวยความสงบเรียบรอย  ไมลุกจากท่ีนั่งโดย
ไมไดรับอนญุาต 
 ขอ  23  หามขีด  เขียน  รื้อ  ท าลาย  ยักยาย  ท าใหสูญหาย  ท าใหสกปรก  หรือท าใหเสียประโยชน์  
ซึ่ง  โต฿ะ  เกาอี้  ฝาผนังหองเรียน  ปูายนิเทศ  โต฿ะครู  กระจก  หนาตาง  หรือส่ิงอื่นใด  ในหองเรียน  และ
อาคารเรียนนั้นเด็ดขาดถือวานักเรียนมีความผิดฐานท าลายทรัพย์สินของโรงเรียนและทรัพย์สินของราชการ
ดวย    
 ขอ  24  นักเรียนทุกคนมีหนาท่ีชวยกันรักษาความสะอาดอาคารเรียน  และหองเรียน 
 ขอ  25  กรณีครูผูสอนไมอยูในหอง   ใหนักเรียนทุกคนอยูในหองเรียนดวยความเป็นระเบียบ
เรียบรอยไมกระท าการใดๆ    โดยประการท่ีนาจะกอใหเกิดความเดือดรอนร าคายแกหองใกลเคืองเมื่อเวลา
ผานไป  10 นาที  แลวครูผูสอนยังไมมาสอนใหหัวหนาหองไปแจงหัวหนากลุมสาระการเรียนรูนัน้  ๆ   
 ขอ  26  เมื่อมีการเปล่ียนคาบเรียน  ใหนักเรียนเก็บอุปกรณ์การเรียนเขากระเปาและน าติดตัวไปเดิน
เขาแถวอยางอยางเป็นระเบียบดวยความสงบ  ไมรบกวนหองตางๆท่ีเดินผาน  
 ขอ  27  กรณีเปล่ียนคาบโดยเปล่ียนสถานท่ีเรียนใหนักเรียนใหนักเรียนรออยูในสถานท่ีนั้นดวยความ
สงบเรียบรอย  เตรียมหนังสือ  สมุดอุปกรณ์การเรียนเพื่อท่ีจะเรียนวิชาตอไป   
 ขอ 28  กรณีเรียนนอกหองหรือสนาม  หรือหองประชุมหรือท่ีอื่นใด  รวมท้ังการพบครูที่ปรึกานอก
หองเรียนในคาบโฮมรูม  ใหปฏิบัติเสมือนใหอยูในหองเรียน 
 ขอ  29  เมื่อมีธุระออกนอกหองเรียนตองขออนญุาตจากครูผูสอนทุกครั้งและกอนเขาหองเรียนก็ตอง
ขออนุญาตทุกครั้งเชนกัน 
 ขอ  30  การขออนุญาตเขาหองเรียนตองขออนุญาตเขาท่ีประตูหนาหองเรียน  หามขออนุญาตเขา
ประตูหลังหองเรียน 
 ขอ  31   เมื่อนักเรียนตองการพบนักเรียนคนใดในระหวางท่ีครูก าลังสอนอยูตองขออนญุาตครูผูสอน
กอนทุกครั้ง 
 

หมวด  4 
ส่ิงของตองหามมิใหน ามาโรงเรียน 

 ขอ  32  หามนักเรียนน าส่ิงของตอไปนี้มาโรงเรียนเด็ดขาด 
                 32.1  บุหรี่  สุรา  ของมึนเมา  หรือยาเสพติดทุกประเภท 
                 32.2   อุปกรณ์การเลนการพนันทุกประเภท 
                 32.3   อาวุธ  วัตถุระเบิด  ส่ิงท่ีสามารถเป็นอาวุธซึ่งมิใชอุปกรณ์การเรียนทุกประเภท 
                 32.4    ของผิดกฎหมายทุกชนิด 
 ขอ  33  หามนักเรียนใชหรือน าเขามาในโรงเรียนเพื่อใชขณะแตงเครื่องแบบนักเรียน 
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                33.1   เครื่องประดับทุกประเภท 
                33.2   เครื่องส าอางทุกประเภท 
 ขอ   34   หามนักเรียนใชหรือน าทรัพย์สินท่ีมีคามากมาโรงเรียน  หากมีความจ าเป็นเพื่อการศึกษาให
แจงครูทันที  เชน  นาฬิการาคาแพง  กลองถายรูปราคาแพง  เครื่องคิดเลขราคาแพง  หรือของเลนราคาแพง  
เป็นตน 
 ขอ  35  กรณีนักเรียนน าส่ิงของตองหามตามระเบียบมาโรงเรียน  โรงเรียนจะไมรับผิดชอบถามีการ
สูญหาย  เพราะถือวานักเรียนท าผิดระเบียบและไดหามแลว 
 ขอ  36  กรณีนักเรียนท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน  โรงเรียนมอบหมายใหครูยึดทรัพย์สินนั้นไวกอน
แลวเชิญผูปกครองมารับของคืน  โดยผูปกครองตองมารับของซึ่งถูกยึดไวนั้นคือภายใน  15  วัน  นับต้ังแตวัน
ถูกยึดมิฉะนั้นโรงเรียนถือวาผูปกครองและนักเรียนไมประสงค์จะรับของนั้นคืน 
 
 
 

หมวด  5 
การแสดงความเคารพนักเรียน 

 ขอ 37  นักเรียนตองแสดงความเคารพตามขนบธรรมเนียมตอบุคคลตอไปนี้เสมอ  คือ  บิดา  มารดา  
ครู  ญาติผูใหญ  หรือบุคคลท่ีควรเคารพอื่น  ๆ  พรอมท้ังใชกิริยาวาจาท่ีสุภาพกับทานเหลานั้นเสมอท้ังในและ
นอกโรงเรียน 
 ขอ 38  นักเรียนตองแสดงความเคารพครู  ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยท้ังในและนอกโรงเรียน 
 ขอ 39  การท าความเคารพในหองเรียนใหปฎิบัติดังนี้ 
            39.1  เมื่อครูหรือผูท่ีควรเคารพเขามาในหองเรียน  ใหหัวหนาหองเป็นผูบอกท าความเคารพ
ดวยค าวา  นักเรียนท าความเคารพ  ใหนักเรียนหยุดท ากิจกรรมทันที  แลวยืนตรงและแสดงท าความเคารพ
ดวยการ  ไหว  พรอมท้ังกลาวพรอมกันวา   สวัสดีครับ/สวัสดีคะ  หรือสวัสดีครับ/คะ  ในกรณีท่ีเป็นบุคคลอื่น
แลวจึงนั่งลงและเมื่อครูผูสอนหรือผูใดควรท าความเคารพจะออกจากหองเรียนเมื่อหมดคาบสอน   หรือเมื่อ
เสร็จส้ินธุระแลวหัวหนาหองบอกท าความเคารพวา    นักเรียนท าความเคารพ     นักเรียนยืนขึ้น    ไหว    
แลวกลาวพรอมกันวา  ขอบคุณครับ/คะ กรณีคาบเรียนภาษาตางประเทศการกลาวทักทาย  และกลาวค า
อ าลาใหปฎิบัติตามท่ีครูผูสอนก าหนด 
            39.2  นักเรียนจะพูดกับครูในหองเรียนให   ยืนตรง 
            39.3  เมื่อจะเขาพบครูหือลากลับให  ไหว 
 ขอ 40  การท าความเคารพครูนอกหองเรียนใหปฎิบัติดังนี้ 
             40.1  เมื่ออยูในแถวใหหัวหนาส่ังวา    แถว......ตรง   นักเรียนทุกคน   ยืนตรง   
            40.2  ขณะครูเดินผานใหนักเรียน     ยืนตรง    แลว    ไหว    หากมือถือสัมภาระอยูให  
ยืนตรงกมศีรษะเล็กนอย 
            40.3  เมื่อครูยืนอยูท่ีนักเรียนจะเดินผาน   หรือครูเดินน าหนานักเรียนจะเดินแซงไปให
นกัเรียน   ไหว  แลวเดินกมตัวเล็กนอยแลวคอยผานหรือแซงไป  หากมือถือสัมภาระอยู  ใหกมตัวเล็กนอยแลว
คอยเดินผานหรือแซงไป  หากแบกสัมภาระอันหนกัไมอาจกมตัวไดใหกลาวค า   ขออนุญาต  แลวคอยเดินผาน
หรือแซงไป 
            40.4  นอกโรงเรียน  นักเรียนท าความเคารพตามความเหมาะสมแกกาลเทศะ 
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ขอ41  ท าความเครพกรณีอื่น ๆ  ใหถือระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการท าความเคารพของนักเรียน
นักศึกษา  พ.ศ. 2530  ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  เมษายน  2530 
 ขอ42  ขณะนักเรียนอยูในท่ีประชุม   เมื่อประธานหรือวิทยากรขึ้นพูด  พิธีกร  หรือหัวหนาจะส่ัง  
นักเรียนท าความเคารพ   ใหนักเรียนท าความเคารพดวยการ  ไหว  พรอมท้ังกลาววา  สวัสดีครับ/คะ 
 ขอ43  นักเรียนตองเคารพตอสถาบันโรงเรียนท่ีนักเรียนเขามาเรียนโดย 
            43.1  แตงกายใหถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน  เมื่ออยูนอกเครื่องแบบนักเรียนตองแตง
กายใหสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ 
               43.2  แนะน าผูปกครองหรือผูอื่นท่ีเขามาโรงเรียนใหแตงกายสุภาพ 
               43.3  ไมขีดเขียน  หรือพนสีตามก าแพง  และวัตถุตาง  ๆ  ในโรงเรียน 
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ประกาศฝุายบริหารงานท่ัวไป 
เรื่อง  แนวทางการอนุญาตใหนักเรียนออกนอกบรเิวณโรงเรียน 

---------------------------------------------------- 
 ดวยโรงเรียนมีนโยบายใหนักเรียนท่ีมาโรงเรียนในแตละวันต้ังใจศึกษาเลาเรียนภายในบริเวณโรงเรียน   
แตมีนักเรียนสวนหนึ่งมีความจ าเป็นตองออกนอกบริเวณโรงเรียน  เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบ      
ของนักเรียน ฝุายบริหารงานท่ัวไป จึงก าหนดแนวทางการอนุญาตใหนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรยีนดังนี้  
 1. ผูอนุญาต 
  1.1  ครูเวรท่ีปฏิบัติหนาท่ีประตูหนาโรงเรียนในวนันั้นอนุญาตไดเฉพาะเวลา  
12.20-13.20 น.  
  1.2 หัวหนาฝุายบริหารงานท่ัวไป  อนุญาตไดตลอดวัน 
 2. เหตุผลในการอนุญาต 
  - ไปธนาคาร  ไปรษณีย์  โรงพยาบาล  ติดตอราชการ 
  - กรณีเหตุจ าเป็นอื่น กอนอนุญาตใหด าเนินการดังนี้  
   ติดตอผูปกครองเพื่อขอค าปรึกษา หรือ 
   ขอค าปรึกษาจากครูผูรับผิดชอบระดับท่ีสูงกวา 
  -ไมอนุญาตใหนักเรียนออกไปรับประทานอาหาร หรือเอางานมาสงครู 
 3. ฝุายบริหารงานท่ัวไปก าหนดเอกสารประกอบการอนุญาต  ใหครูผูอนุญาตกรอกขอความในบัตร
อนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน และใหนักเรียนลงช่ือในสมุดบันทึกการออกนอกบริเวณโรงเรียนท่ีปูอมยาม
นักเรียนน าบัตรติดตอออกไปและสงบัตรคืนที่ปูอมยามเม่ือกลับเขามา 
    
 
    ประกาศวันท่ี  23  มิถุนายน  2553 
    
 
        ธีรชัย  สวดประโคน 
            ( นายธีรชัย  สวดประโคน ) 
                 รองผูอ านวยการฝุายบริหารงานท่ัวไป  
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารปี 2559 
 

ชื่อ   -  สกุล ผู้แทนจาก ต าแหน่ง 
นายเฉลิมพล  นิรันดร์ปกรณ์ 
ร.ต.ต.สมศักดิ์  มารังกูล 
นายเทพ  หลอมประโคน 
นายจินดา จงประโคน 
นายสุรศักด์ิ  เด็จประโคน 
นายธเรศ  ศรีประดู 
นายพงษ์สิทธิ์  ศิริมาศสกุล 
นายประเวทร์  สุทธิประภา 
นายทิวา  สมนึกในธรรม 
นายธนพล  กุลเพชรโชติ 
นายถนอม  เอมโคกสูง 
นายมนูญ  ธรรมโกศล 
พระอาจารย์ปลัดสมบูรณ์  สุมังคโล 
พระครูสุนทรกิจวิจารณ์ 
นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์ 

ผูทรงคุณวุฒิ 
ผูทรงคุณวุฒิ 
ผูทรงคุณวุฒิ 
ผูทรงคุณวุฒิ 
ผูทรงคุณวุฒิ 
ผูทรงคุณวุฒิ 
ผูทรงคุณวุฒิ 
ผูแทนผูปกครอง 
ผูแทนครู 
ผูแทนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูแทนชุมชน 
ผูแทนศิษย์เกา 
ผูแทนพระภิกษุสงฆ ์
ผูแทนพระภิกษุสงฆ ์
ผูอ านวยการสถานศึกษา 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
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รายชื่อคณะกรรมการชดุแรกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบา้นกรวดวิทยาคาร 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ อาชีพ หน้าที่ 
1. นางรุงทิวา  นิยโมสถ 92  หมู 3 ต.ปราสาท อ.บานกรวด  

จ.บุรีรัมย์ 31180 
อดีตขาราชการ
การเมืองทองถิน่ 

นายกสมาคม 

2. นายเทพ  หลอมประโคน 242  หมู 3 ต.ปราสาท อ.บานกรวด 
จ.บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการครู อุปนายกสมาคมคนท่ี 1 

3. นางวนิดา  นรัฐกิจ 162  หมู 4 ต.ปราสาท อ.บานกรวด 
จ.บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการครู อุปนายกสมาคมคนท่ี 2 

4. นายพิทยา  ไชยมงคล 93  หมู 7 ต.ตาเป็ก อ.เฉลิมพระ
เกียรติ  จ.บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการครู เลขานุการ 

5. นางสุวรรณา  บาลโสง 25  หมู 4 ต.ปราสาท อ.บานกรวด จ.
บุรีรัมย์ 31180 

ขาราชการ
บ านาญ 

ผูชวยเลขานุการ 

6. นางจันทร์เพ็ญ  อุนทะเล 23  หมู 4 ต.ปราสาท อ.บานกรวด จ.
บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการครู ผูชวยเลขานุการ 

7. นางบุญชวย  ขวางรัมย์ 73  หมู 3 ต.ปราสาท อ.บานกรวด จ.
บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการครู เหรัญญิก 

8. นางกรรณิกา  สาโยธา 137/3  หมู 4 ต.ปราสาท อ.บานกรวด 
จ.บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการครู ผูชวยเหรัญญิก 

9. นายจ าลอง  รักพรา 140  หมู 12 ต.ปราสาท อ.บานกรวด 
จ.บุรีรัมย์ 31180 

คาขาย ผูชวยเหรัญญิก 

10. นางนิ่มนวล  เล้ียงรักษา 99  หมู 12 ต.ปราสาท อ.บานกรวด 
จ.บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการครู ปฏิคม 

11. นางราตรี  สวัสด์ิรัมย์ 108  หมู 13 ต.บานกรวด อ.บาน
กรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการครู ผูชวยปฏิคม 

12. นางฑาฤญา  วิงประโคน 198  หมู 5 ต.บานกรวด อ.บานกรวด 
จ.บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการ ผูชวยปฏิคม 

13. นายมนูญ  ธรรมโกศล 179  หมู 12 ต.สายตะกู อ.บานกรวด 
จ.บุรีรัมย์ 31180 
 
 
 
 
 

รับราชการครู ประชาสัมพันธ์ 
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14. นายอดิศร  บาลโสง 22  หมู 5 ต.บานกรวด อ.บานกรวด 
จ.บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการครู ผูชวยประชาสัมพันธ์ 

15. นายพรเจริญ  ธรรมสาร 19  หมู 6 ต.บึงเจริญ อ.บานกรวด จ.
บุรีรัมย์ 31180 
 

รับราชการ ผูชวยประชาสัมพันธ์ 

16. นายค ามูล  ช ารัมย์ 118  หมู 8 ต.ปราสาท อ.บานกรวด 
จ.บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการ กรรมการ 

17. นายสมาน  ปวงสุข 59  หมู 6 ต.ปราสาท อ.บานกรวด จ.
บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการ กรรมการ 

18. นายประเวทร์   
สุทธิประภา 

61  หมู 6 ต.ปราสาท อ.บานกรวด จ.
บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการครู กรรมการ 

19. จ.ส.อ.สุบรรณ  โยธิกุล 56  หมู 12 ต.ปราสาท อ.บานกรวด 
จ.บุรีรัมย์ 31180 

คาขาย กรรมการ 

20. นายสุรพล  เทวัญรัมย์ 55  หมู 4 ต.บานกรวด อ.บานกรวด 
จ.บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการครู กรรมการ 

21. นายปรีชา  สวัสด์ิรัมย์ 108  หมู 13 ต.บานกรวด อ.บาน
กรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการครู กรรมการ 

22. นายธีรชัย  สวดประโคน 121  หมู 3 ต.ประโคนชัย อ.ประโคน
ชัย จ.บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการครู กรรมการ 

23. นางประหยัดศรี   
บาลโสง 

53  หมู 4 ต.บานกรวด อ.บานกรวด 
จ.บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการครู กรรมการ 

24. นายทิวา  สมนึกในธรรม 144/4  หมู 4 ต.ปราสาท อ.บานกรวด 
จ.บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการครู กรรมการ 

25. นายศุภกิจ  วิชัยรัมย์ 144  หมู 4 ต.ปราสาท อ.บานกรวด 
จ.บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการครู กรรมการ 
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คณะผู้จัดท า 
 

1. นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์   ผู้อ านวยการโรงเรียน  
2. นายปรีชา  สวัสดิ์รัมย์         รองผู้อ านวยการโรงเรียน    
3. นายธีรชัย  สวดประโคน    รองผู้อ านวยการโรงเรียน   
4. นางรัชตาพร  เสนามาตย์    รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
5. นายจักรพันธ์  พิรักษา    รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
6. นางอรวรรณ  สุขสว่าง    ครูช านาญการพิเศษ 
7. นางพัชรนันท์  ปราบริปู    ครูช านาญการพิเศษ 
8. นางจิตย์วาส  แก้วประโคน    ครูช านาญการพิเศษ 
9. นางรสสุคนธ์  ศรีสันดา    ครูช านาญการพิเศษ 
10. นางศิรินาถ  กะฐินสี    ครูช านาญการพิเศษ 
11.นางสาวพรพิมล  ครองชื่น    ครูช านาญการ 
12. นายเฉลิมพล  วาลีประโคน   ครูช านาญการ 
13. นางเอมอร  แจ่มแจ้ง    ครู 
14. นางเสาวลักษณ์  กูลรัตน์    ครู 
15. นางสาวกรวรรณ  ชินนาค    ครู 
16. นางสาวณัฐกฤตา  สิริวงศ์สุวรรณ   ครูผู้ช่วย  
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