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 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  มีพ้ืนท่ี 90  ไร่  1  

งาน  53  ตรว.  ตั้งอยู่ท่ี 144  ตําบลปราสาท  อําเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์    เปิดทําการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  เม่ือวันท่ี  17  พฤษภาคม  2515  มีนักเรียนหญิง  17  คน  นักเรียนชาย  32  คน รวม  
49  คน  โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนประชาบาล(โรงเรียนบ้านกรวด)เป็นสถานท่ีเรียนช่ัวคราว  และมีนายรบ   
เยียรพันธ์  ผู้ช่วยศึกษาธิการอําเภอบ้านกรวดรักษาการในตําแหน่งครูใหญ่  การจัดตั้งโรงเรียนคร้ังนี้อยู่ภายใต้
การดําเนินการของ  นายสถิตย์  อินทรสอน  นายอําเภอบ้านกรวด ขณะนั้น      
  วันท่ี  25  พฤษภาคม  2515  จังหวัดบุรีรัมย์แต่งตั้งให้นายขจรศักดิ์  พานิชพิบูลย์  ครูโทโรงเรียนลํา
ปลายมาศ  มารักษาการในตําแหน่งครูใหญ่    
 วันที่   22  พฤษภาคม   2516    ยกฐานะเป็นโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   
 วันที่  1 ตุลาคม  2516   กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายขจรศักดิ์   พานิชพิบูลย์   ดํารงตําแหน่ง
ครูใหญ่โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร และเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เม่ือปีการศึกษา 
2529 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  

 วันที่  7  กรกฎาคม  2546   มีการปฏิรูปการศึกษา  ยุบกรมสามัญศึกษา  โรงเรียนย้ายไปสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 วันที่  16  พฤษภาคม  2550  เปิดทําการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภท
วิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด  41  คน  
เป็นชาย  12  คน  หญิง  29  คน 

 วันท่ี 7  มิถุนายน 2552  เป็นหน่วยจัดโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย ์
 วันที่  18  สิงหาคม  2553   โรงเรียนย้ายไปสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา บุรีรัมย์  
เขต 32  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร มีพ้ืนท่ีบริเวณท้ังหมด 90 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา 
 ทิศเหนือ ติดถนนสาธารณะท่ีดินเอกชน 

 ทิศใต้  ติดท่ีดินเอกชนและถนนสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก ติดถนนสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก ติดโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 

 ปีการศึกษา 2554   เปิดทําการเรียนการสอนหลักสูตรการเรียนทางเลือก 

 ปัจจุบัน นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธ์ิ   ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน 

บ้านกรวดวิทยาคาร 
 

 

เกียรติภูมิของโรงเรียน 

 19    พฤษภาคม   พ.ศ.  2531  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  เสด็จพร้อมด้วยนักเรียน   

นายร้อย  จปร.  เยี่ยมชมวัตถุโบราณเคร่ืองเคลือบดินเผาพันปีภายในห้องวัฒนธรรมของโรงเรียน 

 ปี  พ.ศ.2544   ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่นของกระทรวง 
ศึกษาธิการ   
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 ปีงบประมาณ  2546  เข้าสู่โครงการ  1  อําเภอ  1  โรงเรียนในฝัน   
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ปีงบประมาณ  2547  เข้าสู่โครงการ  โรงเรียนภูมิปัญญาของชุมชน 
 17  มกราคม  2549  โรงเรียนได้รับการประเมินเป็นต้นแบบ  1  อําเภอ  1  โรงเรียน 
ในฝัน 
 ปีการศึกษา  2549   
 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์  เขต 2   
          โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค จากโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
 ก่อตั้งกองทุนการศึกษา  กองทุนส่งเสริมอัจฉริยภาพ 
 กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ 
 ปีการศึกษา  2550 
 โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับ สพฐ. 
 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาผู้นําการเปล่ียนแปลงเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจประเภทท่ี 1   
        1  เมษายน 2550  เปิดทําการ พิพิธภัณฑ์เคร่ืองเคลือบ อําเภอบ้านกรวด 
        ปีการศึกษา  2550 -  2552  โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ,ระดับภาค  จากโครงการ
ธนาคารขยะรีไซเคิล 3 ปีซ้อน 
        ปีการศึกษา  2550 -  2551  โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ จากโครงการธนาคาร
ขยะรีไซเคิล  2 ปีซ้อน 
 ปีการศึกษา  2551 
 ปีการศึกษา  2551 -  2552  นักเรียนสอบติดคณะแพทยศาสตร์  โครงการกระจายแพทย์  1 อําเภอ  
1  ทุน (0D0D)  
   ปีการศึกษา 2552   
        ผ่านการประเมิน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธ์ุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือวันท่ี  19 ตุลาคม 2552 
 โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ จากโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล   
 ได้รับคัดเลือกเป็น โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปีการศึกษา 2553   
 22  เมษายน  2553  เปิดศูนย์อนุรักษ์มวยไทยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  
ศิษย์หลวงปู่ผาด 
 ปีการศึกษา  2553  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์   
      ปีการศึกษา  2552– 2553  ชนะเลิศการแข่งขันกองเชียร์ ในการแข่งขันกีฬานักเรียน 
มัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ปีการศึกษา  2554   

โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพ้ืนการศึกษา ในการประเมินโรงเรียนเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน 

โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับระดับจังหวัดในการประเมินโรงเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
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โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพ้ืนการศึกษา ในการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับระดับจังหวัด ในการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และระดับภาค ในการประกวดโครงงานคุณธรรม – 
จริยธรรม มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ “โครงงานสายใยรักผู้สูงวัยด้วยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน” 

โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (Wcss) จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 

ค่ายมวย ศิษย์หลวงปู่ผาด โรงเรียนกรวดวิทยาคารได้รับคัดเลือกเป็นค่ายมวยต้นแบบของจังหวัด
บุรีรัมย์ จากศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย  

โรงเรียนผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ  1  ใน 20  โรงเรียนท่ัวประเทศ  โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปี
ท่ี 7 ซ่ึงจัดโดยสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย และบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จํากัด 

โรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุดรักการอ่านระดับดีเยี่ยม 
โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อม  โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
ในโรงเรียน   
ปีการศึกษา  2555   
ปีการศึกษา  2555  ชนะเลิศการแข่งขันกองเชียร์ ในการแข่งขันกีฬานักเรียน 
มัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

          ปรับปรุงหอประชุม โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก หลวงปู่ผาด จํานวน 600,000 บาท  ตั้งช่ือว่า 
หอประชุมหลวงปู่ผาดอุปถัมภ์ 
 ปีการศึกษา  2556   

3  กันยายน  2556   ผ่านการประเมินโครงการสวนพฤษศาสตร์  ระดับ 1 
20 ธันวาคม 2556    เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นท่ี 1 เกียรติบัตรแห่งความมุ่งม่ัน 

อนุรักษ์ สรรพส่ิง สรรพชีวิต ด้วยจิตสํานึกของครูและเยาวชน รับเกียรติบัตร ขั้นท่ี 1 พระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
          15 กุมภาพันธ์ 2557 รับรางวัลท่ี 3 การแข่งขันมาร์ชช่ิงความดี เพ่ือสร้างความดีพ้ืนฐานสากล 5 
ประการ ระดับชาติ มัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์การค้าแฟช่ันไอร์แลนด์  
          20 กุมภาพันธ์ 2557 โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เร่ือง “สานใยรักผู้สูงวัย สืบสานภูมิปัญญา
ไทย ด้วยดวงใจเทิดไท้องค์ราชัน” ได้รับรางวัล ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556 รับโล่เกียรติยศ
พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
ปีการศึกษา  2557   
16  มีนาคม  2557  ประดิษฐาน พระพุทธเมตา ปางประทานพร บริเวณ หน้าเสาธง โรงเรียนบ้าน

กรวดวิทยาคาร 
26 กันยายน  2557 ได้รับรางวัลต้นแบบโรงเรียนสุจริต  ระดับประเทศ 
6 ธันวาคม  2557 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ การประกวดวงโปงลางพ้ืนเมืองอีสาน  

ฟ้อนลําแคนคอนเทสต์  มหกรรมลําผู้ไท  คร้ังท่ี 7  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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29 มกราคม 2558 ได้รับรางวัล  ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ รับ
เกียรติคุณบัตร “ตามรอยประโยชน์สุขแห่งมหาชน” จากการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2557 

เข้าร่วมรายการ การแข่งขันน้ําสิงห์แอโรบิก (ชิงแชมป์ประเทศไทย)  รุ่นอายุ 13-18ปี  
วันท่ี 12 มกราคม 2559  รอบจังหวัด ได้ท่ี1(มีถ้วย) 
วันท่ี 26 มีนาคม 2559    ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ท่ี1(มีถ้วย) 
วันท่ี 28 เมษายน 2559  ระดับประเทศ ได้อันดับ 4  
          14 มีนาคม  2558  ยกเสาเอก สร้างอาคารเอนกประสงค์ (โดม)   

 
ประธานกรรมการสถานศึกษาคนปัจจุบัน   นายเฉลิมพล  นิรันดร์ปกรณ์ 
นายกสมาคมครูผู้ปกครองคนปัจจุบัน   นางรุ่งทิวา  นิยโมสถ 
อดีตผู้อํานวยการโรงเรียน 1. นายขจรศักดิ์  พานิชพิบูลย์  17 พ.ค. 2515 -  22 ก.ย. 2525 

2. นายบุญเหลือ  ทรงประโคน  1 ก.ย. 2525  -   1 ก.ค. 2532 
3. นางละออ   จองอยู่   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   สวัสดิ์รัมย์   8 ม.ค. 2542  -  5 ก.ย. 2542 
7. นายเพท    วงศ์ประสิทธ์ิ  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 

ผู้อํานวยการคนปัจจุบัน 10. นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธ์ิ    22 พ.ย. 2554 – ปัจจุบัน 
สถานท่ีตั้ง  144 หมู่ 4 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 
  โทรศัพท์ 0-4467-9479 โทรสาร   http//www.bv.ac.th 
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารได้จัดระบบการบริหารโรงเรียนแบบนิติบุคคลเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1. นายธีรชัย  สวดประโคน รองผู้อํานวยการงานบริหารท่ัวไป 
2. นายดงสุริยา  หนูแสน รองผู้อํานวยการงานบริการและภาคีเครือข่าย 
3. นางรัชตาพร  เสนามาตย์ รองผู้อํานวยการงานงบประมาณและบุคคล 
4. นางศิรินาถ  กะฐินสี  รองผู้อํานวยการงานวิชาการ 
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บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์      

 

    1. นายพลวิสันต์  สิงหาอาจ   ครูชํานาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    2. นายทิวา  สมนึกในธรรม   ครูชํานาญการพิเศษ  

    3. นายชูศักดิ์  หอยสังข์  ครูชํานาญการพิเศษ  

    4. น.ส.ศรินพร  ประเสริฐศิริรัตน์ ครูชํานาญการพิเศษ  

    5. นางอรพินท์  ฝ่ายเทศ   ครูชํานาญการพิเศษ  

    6. น.ส.ศรินพร  ประเสริฐศิริรัตน์ ครูชํานาญการ  

    7. นายเสน่ห์  หัดไทยทระ ครูชํานาญการ  

    8. น.ส.พรรณี  กล่ันสนิท ครูชํานาญการ  

    9 

   10. 

น.ส.เพียรศรี  พุ่มพวง 
นางนันกานต์  สมันสุข 

ครูชํานาญการ 
ครู 

 

   11. นางพรพิมพ์  วิเศษรัมย์ ครู  

   12. นายพิชาติ  ฉลอมประโคน คร ู  

   13. นายทวีป  ปาประโคน คร ู  

   14. น.ส.วัชราภา  เจริญศิริมณี ครูผู้ช่วย  

   15. นางสุพัตรา  อาจยิ่งยง ครูผู้ช่วย  

  16. น.ส.ฟานิดา  ภู่ห้อย ครูผู้ช่วย  

 

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        

  

1. น.ส.พอฤไท  ธรรมสาร ครูชํานาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. น.ส.รมิดา  ชาญประโคน ครูชํานาญการพิเศษ  

3. น.ส.อรวรรณ  สุขสว่าง  ครูชํานาญการพิเศษ  

4. นางจิตย์วาส  แก้วประโคน ครูชํานาญการพิเศษ  

5. นางรสสุคนธ์  ศรีสันดา ครูชํานาญการพิเศษ  

6. นางเรณูนคร  จันทสิงห์  ครูชํานาญการพิเศษ  

7. นางชนกนาถ  ดลเอ่ียม ครูชํานาญการพิเศษ  

8. นายพิพัฒน์  ดลเอ่ียม  ครูชํานาญการพิเศษ  

9. น.ส.ครองขวัญ  มมประโคน ครูชํานาญการพิเศษ  

10. นางวารี  กาสิทธ์ิ ครูชํานาญการพิเศษ  

11. นางเพ็ญยุภา  ปุยะติ  ครูชํานาญการ  

12. นายเชิดพงศ์  คงประโคน  ครูชํานาญการ  

13. นายวีรวิชญ์  ปราบริปู  ครูชํานาญการ  

14. นางบารนี  โสภา ครูชํานาญการ  

15. นายเฉลิมพล  วาลีประโคน ครูชํานาญการ  

16. น.ส.ชุนิดา  ชิโนทัย ครู  

17. น.ส.จรัญญา  เครือเขื่อนเพชร ครู  
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18. น.ส.ลําเจียก  ปะสุรัมย ์ ครู  

19. 

20. 

น.ส.สิริพร  น่วมจะโป๊ะ 
น.ส.อาทิตยา  หนูประโคน 

ครู 

ครูผู้ช่วย 
 

21. น.ส.ประภาศิริ  มัทกิจ พนักงานราชการ  

22. น.ส.พรทิภา  ทองกุล   พนักงานราชการ  

 

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     

 

1. น.ส.ศุภนิดา  แพงวงศ ์ ครูชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. นายพิทยา  จารุวงษ์เสถียร ครูชํานาญการพิเศษ  

3. นายสุรพล  เทวัญรัมย ์  ครูชํานาญการพิเศษ  

4. นางสุพรรษา  วันสุข  ครูชํานาญการพิเศษ  

5. นายสุติยะ  สธนโสภณ ครูชํานาญการพิเศษ  

6. นางจันทร์เพ็ญ  อุ่นทะเล ครูชํานาญการ  

7. นายจักรินทร์  พรหมโสฬส ครูชํานาญการ  

8. นางรวิวรรณ  คงประโคน  ครูชํานาญการ  

9. น.ส.พรพิมล  ครองช่ืน ครูชํานาญการ  

10. น.ส.อําภา ลัดดาไสว ครูชํานาญการ  

11. น.ส.กรวรรณ  ชินนาค ครู  

12. น.ส.สุวิมล  นพตลุง ครู  

13. นางเสาวลักษณ์  กูลรัตน์ ครู  

14. ว่าท่ี ร.ต.ณัฐพงษ์  วงษ์ทรัพย์ ครู  

15. นายจักริน  วิวัตรชัย ครู  

16. น.ส.นันทิยา  ธาสถาน ครู  

17. นายอาทิตย์  เพชรเนตร ครู  

18. นางอาภาพร  กระเช่ือมรัมย์  ครูชํานาญการ  

19. นายกรีติ  กีรตินิตยา   ครูผู้ช่วย  

   20. 

   21. 

   22. 

นางกานต์สินี  ศรีวิไล 

น.ส.พิสมัย  เพียรใจ 
น.ส.สิริสภา  สระโสม 

ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูอัตราจ้าง 

 

 

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
 

1. นายธํารงค์  ทาทอง ครูชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. นางสตรีรัตน์  สวดประโคน ครูชํานาญการพิเศษ  

3. นางพรทิพย์  ตั้งพงษ์  ครูชํานาญการพิเศษ  

4. นางสายพิน  สลุบพล  ครูชํานาญการพิเศษ  

5. นายประยงค์  นราศรี  ครูชํานาญการพิเศษ  

6. นางอรวรรณ  ลัคษร ครูชํานาญการ  
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7 น.ส.ณัฏฐณิชา  บุญยรัตน ์ ครูชํานาญการ  

8. นายภัทรพล  ปัดติลาพัง ครูชํานาญการ  

9. นางสาวิตรี  บุญประโคน  ครู  

10. น.ส.มุฑิตา  ทิพย์คูนอก  ครูผู้ช่วย  

11. 

12. 

13. 

14. 

น.ส.อังคณา  เตือประโคน  

น.ส.ชนิกานต์  แสนเมืองใจ 
น.ส.ศริญญู  ชุมแสน 

น.ส.อลิสษา  นพรัมย ์

ครูผู้ช่วย 

ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 

 

 
 

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

1. น.ส.อุบลรัตน์  อ้วนคํา  ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. 

3. 

นายยุทธนา  ผินสู่ 

นายณัฏฐ์  สาแก้ว  

ครูชํานาญการ 
ครูชํานาญการ 

 

4. นายปัณณวัฒน์  บุญปก ครู  

5. น.ส.สุวรรณา  ทัพชัย ครู  

6. น.ส.บังอร  ทศมาตร ครู  

7. 

8. 

นายมนตรี  ภูกระโทก 

นางเมธาพร  สุภาพ  

ครู 
ครูผู้ช่วย 

 

 

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    

 

1. นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. นายถนัด  สุขแก้ว ครูชํานาญการพิเศษ  

3. นายไพทูล  ถาวร ครูชํานาญการ  

4. นายประสิทธ์ิ  ไตรสะอม ครูชํานาญการ  

5. นายพงศ์กรณ์  สิริอารยะธนกุล ครู  

6. 

7. 

8. 

น.ส.วาสนา  นนตา 
น.ส.สุพัชราภรณ์   ศรีสงคราม 

น.ส.กรกนก  สุภาษิต 

ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 

 

9. นางยุพิน  จักรสาน   พนักงานราชการ  

10. น.ส.อรทัย  สิงหาระโท   ครูอัตราจ้าง  

 

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    

   

1. นายกิตติ  ประเสริฐศิริรัตน์ ครูชํานาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. น.ส.นิจวรรณ  ธรรมโกศล ครูชํานาญการพิเศษ  

3. น.ส.ลาวัณย์  จันทรคาต ครูชํานาญการพิเศษ  

4. นายจันทร์เทพ  สุขกระโทก ครูชํานาญการ  
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5. นายอโนทัย  หม่ันกิจ ครู  

6. น.ส.ขนิษฐา  สุภศร ครู  

7. นางฐิติวรดา  ทาทอง ครู  

8. นายพรภิรมย์  ปัดทุมฝาง ครู  

9. นายบรรลุ  ลาหนองแคน ครู  

10. น.ส.ณัฐกฤตา  สิริวงษ์สุวรรณ ครู  

11. นายฐิติวัฒน์  สมพงษ์  ครู  

12. 

13. 

14. 

15. 

น.ส.สาลินี  พรมสวัสดิ ์
นายเจนวิทย์  จันทร์หนองสรวง 
นางสุภารัตน์  น้อยพรม 

น.ส.ผ่องพิชญา  ศรีสุริยชัย  

ครู 
ครู 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 

 

16. นายนพกร  แก้วกํากง พนักงานราชการ  

17. นายนิคม  สังข์ลอย  พนักงานราชการ  

18. น.ส.ภัคจิรา  เพ่งพิศ ครูอัตราจ้าง  

 
 

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      

  

1. น.ส.ศิราณี  บุญมาก ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. น.ส.อุไรรักษ์  ปราบริปู  ครูชํานาญการพิเศษ  

3. นางโสภา  สุขกระโทก  ครูชํานาญการพิเศษ  

4. น.ส.อิสรา  สุขประโคน ครูชํานาญการพิเศษ  

5. นางภัทรวรรณ  เท่ียวประเสริฐ ครูชํานาญการพิเศษ  

6. 

7. 

นางพรกมล  ม่ันดุลยศิริ 
นางพรนิภา  ตอพล 

ครูชํานาญการพิเศษ 

ครูชํานาญการพิเศษ 

 

8. น.ส.เสาวณิต  แป้นประโคน ครูชํานาญการ  
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10. 

นางอรฤดี  ใยยอง 
น.ส.พิกุลกิตติ์  สิทธิสังข ์

ครูชํานาญการ 

ครูชํานาญการ 
 

11. นายสันติ  ธรรมจักร  ครู  

12. นางเอมอร  แจ่มแจ้ง  ครู  

13. น.ส.สุพรรณ๊  แจ่มใส ครู  

14. น.ส.สุชาดา  ยันประโคน ครู  

15. 

16. 

17. 

น.ส.นวพร  ทิพย์มาศโกมล 

น.ส.ประกายดาว  โกรัตน ์

นายประมวล  ทองแม้น 

ครู 

คร ู

ครูผู้ช่วย 

 

18. น.ส.นันทพร  อิดประโคน ครูอัตราจ้าง 
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บุคลากรกลุ่มงานแนะแนว 

1. นายเสถียร  คํามี ครู หัวหน้างานแนะแนว 
2. นางภานุมาศ  แสงบุตร  ครู  

3. นางทิพย์สุดา  ตรงใจ  พนักงานราชการ  

 

 

ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน 

  

ในปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารได้กําหนดทิศทางการบริหารโรงเรียนภายใต้กรอบ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของโรงเรียนดังต่อไปนี ้
 

วิสัยทัศน์ 
  “โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  เน้นความรู้ คู่คุณธรรม นาํความเป็นไทยสู่สากล  
บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

พันธกิจ 
1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนช้ันด ี มีระบบบริหารจัดการตามหลักบริหารจัดการ 

บ้านเมืองท่ีดียึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นไทย 

2. พัฒนาอัจฉริยภาพ องค์ความรู้คู่คุณธรรม  
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

4. พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการจัด 

การศึกษาของโรงเรียน 

5.  พัฒนาโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์หลัก 
1. นักเรียนมีการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ท้ังด้านวิชาการ คุณธรรม สุขภาพและ 

อนามัย ได้มาตรฐานการศึกษา มีความสามารถทางเทคโนโลยีและสารสนเทศในการแสวงหาความรู้และพัฒนา
ตนเอง 

2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  มีการจัดระบบ 

บริหารจัดการโรงเรียนท่ีดี   
3. ครู-ผู้บริหาร มีศักยภาพและสมรรถนะ ต่อกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษาท่ีเน้น 

ผู้เรียนเป็นสําคัญ   
4. มีระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษาท่ีเข้มแข็งเพ่ือสนับสนุนการจัด 

การศึกษา   
5. โรงเรียนให้บริการทางการศึกษา อย่างท่ัวถึงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความ 

สะอาด  ร่มร่ืน  เอ้ือต่อการเรียนรู้   
6. ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีไทยบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยและยอมรับการเปล่ียนแปลงต่อ 
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ระบบสังคมโลกโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันการเปล่ียนแปลงโลกสู่ประชาคมอาเซียน 

ประเด็นกลยุทธ์ 
1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ให้ผู้เรียนได้ 

พัฒนาองค์ความรู้  ภูมิปัญญา  ความสามารถ  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  และทักษะการดํารงชีวิตได้ตาม
ศักยภาพ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี ส่งผลให้ผู้เรียนมีภูมิปัญญาคู่คุณธรรม  มีคุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากลมีการพัฒนาทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สร้างเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  มีมาตรฐานความรู้และ 
ประสบการณ์วิชาชีพ  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  มาตรฐานการปฏิบัติตนและสามารถใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ  เพ่ือการบริหารจัดการ  การจัดกระบวนการเรียนรู้  และแสวงหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. จัดระบบบริหารจัดการโรงเรียนท่ีดี  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก 

ห้องเรียนของโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้   มีความสะอาด  ร่มร่ืน   ส่งผลให้นักเรียนเกิดอัจฉริยภาพ          
มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของสังคม 

4. สร้างเสริมภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการคิด  ปฏิบัติ    
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

5. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบข้อมูล 

สารสนเทศ ระบบนิเทศ ติดตามควบคุม กํากับการประเมินผลการดําเนินงาน และ กระจายอํานาจสู่หน่วย
ปฏิบัติ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (0-NET)ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 

1. เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3และ 6 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

2. เพ่ือนําผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

3. เพ่ือนําผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 

4. เพ่ือนําผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ 
 

แผนผังโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
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แนะนําอาคารสถานที่ 
 
 

                                        
             พิพิธภัณฑ์อําเภอบ้านกรวด                                   โรงอาหาร                                           
 

 
                 อาคารเซรามิกส์                                        อาคาร 1                        
 

 
      อาคาร 2       อาคาร 3 
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อาคาร 4        อาคาร 5 

 

 
 หอประชุมหลวงปู่ผาดอุปถัมภ์      อาคารพลศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         อาคารคหกรรม      อาคารเกษตรกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

อาคาร 6 



 

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2561 หน้า 17 

 

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 
 

 

 

โทรศัพท์             

 โทรศัพท์สายนอก     รหัสทางไกล  044 

 ผู้อํานวยการ                         679098 

 ธุรการ(โทรสาร)              679479 

 

 โทรศัพท์ภายใน 

 

ห้อง เบอร์โทรฯ ห้อง เบอร์โทรฯ 
ห้องฝ่ายอํานวยการ 101 ห้องมัลติมีเดียการงานอาชีพฯ 117 
ห้องผู้อํานวยการ  102 ห้องเซรามิก  118 
ห้องฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  103 ห้องโสตฯ +ประชาสัมพันธ์ 119 
ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล 104 ห้องดนตรี 120 

ห้องฝ่ายวิชาการ  105 ห้องกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 121 
ห้องทะเบียนวัดผล 106 ห้องนาฎศิลป์ 122 
ห้องแนะแนว  107 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  123 
ห้องพัสดุและแผนงาน 108 ห้องศิลปะ 124 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 109 ห้องเกษตร 125 
ห้องกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 110 ห้องกลุ่มสาระฯพลานามัย 126 
ห้องกลุ่มสาระฯคอมพิวเตอร์ฯ 111 ป้อมยาม 127 
ห้องสัมมนา 112 หอประชุม 128 
ห้องสมุด 

 

113 ห้องพิพิธภัณฑ์  129 

ห้องกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม 

114 ห้องสหกรณ์ 130 

ห้องวัฒนธรรม 115 ธนาคารโรงเรียน  131 
ห้องคหกรรม 116 กิจการนักเรียน 132 

 

 

 
 

 

 



 

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2561 หน้า 18 

 

รายการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน 
 

กําหนดเวลาเรียนประจําวัน 

  08.00 – 08.20 น.     ประกอบพิธีเคารพธงชาติ/แจ้งข่าวสาร/ครูท่ีปรึกษาพบนักเรียน 

  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 :  เม่ือหมดเวลาเรียนในแต่ละคาบ  จะมีสัญญาณกร่ิงบอกเวลา 
 

 
 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารพุทธศักราช 2560 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

 
วิสัยทัศน์ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซ่ึงเป็นกําลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมี
ความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดม่ันในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ัง เจต
คติ ท่ีจําเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบน
พ้ืนฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  

หลักการ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหลักการท่ีสําคัญ  ดังนี ้

              1.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้                   
เป็นเป้าหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐาน              
ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมี
คุณภาพ 

3.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา                      
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
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4. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด           การ
เรียนรู้ 

5.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   

จุดหมาย 

             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข    
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงกําหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน  เม่ือจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ดังนี้ 

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา   การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต  
3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
4.  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดม่ันในวิถีชีวิตและ           การ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  มีจิต

สาธารณะท่ีมุ่งทําประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข     

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด  ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

 สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
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ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น        ต่อตนเอง 
สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน 
การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทํางาน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร  
การทํางาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
2.  ซ่ือสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6.  มุ่งม่ันในการทํางาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมเติมให้สอดคล้องตามบริบทและ

จุดเน้นของตนเอง     
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกําหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้  
 1.ภาษาไทย 
 2.คณิตศาสตร์ 

3.วิทยาศาสตร์  
4.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5.สุขศึกษาและพลศึกษา 
6.ศิลปะ 
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8.ภาษาต่างประเทศ 
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ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสําคัญของการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผู้เรียนพึงรู้  ปฏิบัติได้  มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม            
ท่ีพึงประสงค์เม่ือจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกสําคัญ                ใน
การขับเคล่ือนพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะ
สอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมท้ังเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาโดย
ใ ช้ 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  ซ่ึ ง ร ว ม ถึ ง 
การทดสอบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภาพ
ดังกล่าวเป็นส่ิงสําคัญท่ีช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามท่ีมาตรฐาน
การเรียนรู้กําหนดเพียงใด 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ี วัดระบุส่ิงท่ีนักเร ียนพึงรู้และปฏิบัติได้  รวมท้ังคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน               
ซ่ึ งสะ ท้อนถึ งมาตรฐานการ เ รี ยน รู้  มี ความเฉพาะเจาะจงและมีความเ ป็น รูปธรรม  นํ า ไปใ ช้                                 
ในการกําหนดเนื้อหา  จัดทําหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สําคัญสําหรับการวัด
ประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน   

1. ตัวช้ีวัดช้ันปี   เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช้ันปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ          
(ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3)             

2. ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(มัธยมศึกษาปีท่ี 
4- 6)  

 
หลักสูตรได้มีการกําหนดรหัสกํากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด เพ่ือความเข้าใจและให้ส่ือสาร

ตรงกัน ดังนี้ 
 
ว 1.1 ม. 1/2 

ม.1/2        ตัวช้ีวัดช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ข้อท่ี 2 
1.1            สาระท่ี 1  มาตรฐานข้อท่ี 1      
ว                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
ต 2.2 ม.4-6/ 3 

ม.4-6/3      ตัวช้ีวัดช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ข้อท่ี 3 
2.3            สาระท่ี 2  มาตรฐานข้อท่ี 2 
ต                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
จํานวน 67 มาตรฐาน ดังนี้   

ภาษาไทย 



 

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2561 หน้า 22 
 

สาระที่ 1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1      ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา 
   ในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
สาระที่ 2  การเขียน 
 มาตรฐาน ท  2.1  ใช้กระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ  ย่อความ และเขียนเร่ืองราว 
  ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า 
  อย่างมีประสิทธิภาพ 
สาระที่ 3 การฟัง  การดู  และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1      สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด  

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 
สาระที่ 4  หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1     เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลัง 
  ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาต ิ                                 
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1     เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่าง 
  เห็นคุณค่าและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

คณิตศาสตร์ 
สาระที่ 1  จํานวนและการดําเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1   เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใช้จํานวนในชีวิตจริง 
มาตรฐาน ค 1.2   เข้าใจถึงผลท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธ์ระหว่าง  

การดําเนินการต่าง ๆ  และใช้การดําเนินการในการแก้ปัญหา  
มาตรฐาน ค 1.3    ใช้การประมาณค่าในการคํานวณและแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค 1.4   เข้าใจระบบจํานวนและนําสมบัติเก่ียวกับจํานวนไปใช้  
สาระที่ 2   การวัด 
มาตรฐาน ค 2.1   เข้าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด   วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด 
มาตรฐาน ค 2.2   แก้ปัญหาเก่ียวกับการวัด  
 
สาระที่ 3  เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.1    อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน ค 3.2   ใช้การนึกภาพ (visualizati0n)  ใช้เหตุผลเก่ียวกับปริภูมิ (spatial reas0ning)  

และใช้แบบจําลองทางเรขาคณิต (ge0metric m0del) ในการแก้ปัญหา 
สาระที่ 4  พีชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.1    เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ์  และฟังก์ชัน 
มาตรฐาน ค 4.2    ใช้นิพจน์  สมการ  อสมการ  กราฟ  และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์   

(mathematical   m0del) อ่ืน  ๆ  แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย 
และนําไปใช้แก้ปัญหา 

สาระที่ 5  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
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มาตรฐาน ค 5.1    เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  
มาตรฐาน ค 5.2   ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เก่ียวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้ 

อย่างสมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค 5.3    ใช้ความรู้เก่ียวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา  
สาระที่ 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์
มาตรฐาน ค  6.1    มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล    การส่ือสาร  การส่ือ 
   ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ  

ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิด 
ริเร่ิมสร้างสรรค์ 

วิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 1  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1   เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของ 

ระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีทํางานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้   
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแล 
ส่ิงมีชีวิต 

มาตรฐาน ว 1.2     เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมี
ผลกระทบต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม มีกระบวนการ 
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสาร ส่ิงท่ีเรียนรู้ และนําความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ 

 
สาระที่ 2  ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐาน ว 2.1   เข้าใจส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น   ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับส่ิงมีชีวิต    

ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ  
หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  

มาตรฐาน ว 2.2    เข้าใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ 
ท้องถิ่น ประเทศ และโลกนําความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1   เข้าใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึด

เหนี่ยวระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ 
จิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 3.2     เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร  การเกิดสารละลาย 
การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้ และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระที่ 4  แรงและการเคล่ือนที่ 
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มาตรฐาน ว 4.1    เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์             มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม    

มาตรฐาน ว 4.2    เข้าใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวนการ            
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์   ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

สาระที่ 5  พลังงาน 
มาตรฐาน ว 5.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลังงาน 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม   
มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และ                  นําความรู้
ไปใช้ประโยชน์  

สาระที่ 6 :  กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1   เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ   ท่ีเกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ

กระบวนการต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน
ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้
และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  

 
สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1  เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ

สุริยะและผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์  การส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 7.2  เข้าใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศท่ีนํามาใช้ในการสํารวจอวกาศและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการส่ือสาร  มีกระบวนการสืบเสาะ หา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมี
คุณธรรมต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

สาระที่ 8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 8.1  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ

แก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบ             ท่ี
แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ใน
ช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อม              
มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1    รู้ และเข้าใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา

ท่ีตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดม่ัน และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ือ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธํารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
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สาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส 2.1     เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และ 

ธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ 
สังคมโลกอย่างสันติสุข                       

มาตรฐาน  ส 2.2      เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดม่ัน  ศรัทธา  และธํารงรักษา
ไว้ซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 
 

สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1           เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช้  
  ทรัพยากรท่ีมีอยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมท้ังเข้าใจหลักการ 

ของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส 3.2   เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ

จําเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1     เข้าใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2     เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการ

เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3     เข้ า ใจความเ ป็นมาของชาติ ไทย วัฒนธรรม  ภู มิ ปัญญาไทย   มีความรัก                  
ความภูมิใจและธํารงความเป็นไทย 

สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส 5.1     เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมีผล ต่อกันและ

กันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา 
วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                    

มาตรฐาน ส 5.2    เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เ กิด 
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตสํานึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม  เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
สาระที่  1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ 1.1   เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
สาระที่  2  ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ 2.1   เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชีวิต 
สาระที่  3 การเคล่ือนไหว การออกกําลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม และกีฬา 
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มาตรฐาน  พ 3.2  รักการออกกําลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจําอย่าง
สมํ่าเสมอ  มี วินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ํ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณใน 
การแข่งขัน  และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระที่  4  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1   เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ การป้องกันโรค

และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
สาระที่  5 ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ 5.1  ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ 

ยาสารเสพติด และความรุนแรง 
ศิลปะ                                                                                                                       
สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ 

วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  
ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

มาตรฐาน ศ 1.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระที่ 2  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี 

ถ่ ายทอดความ รู้ สึก ความคิดต่อดนตรีอย่ า ง อิสระ ช่ืนชม และประยุกต์               
ใช้ในชีวิตประจําวัน 

มาตรฐาน ศ 2.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีท่ีเป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระที่ 3 นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1  เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า

นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

มาตรฐาน ศ 3.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า  ของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1   เข้าใจการทํางาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทํางาน  ทักษะ          

การจัดการ   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทํางานร่วมกัน และทักษะ              
การแสวงหาความรู้   มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการทํางาน   มีจิตสํานึก           
ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม   เพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัว  

 

สาระที่  2 การออกแบบและเทคโนโลยี  
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มาตรฐาน ง 2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างส่ิงของเคร่ืองใช้     
หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้
เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม ส่ิงแวดล้อม และมี              ส่วนร่วมใน
การจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
มาตรฐาน ง 3.1          เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล     
   การเรียนรู้  การส่ือสาร  การแก้ปัญหา  การทํางาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  
   ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  
สาระที่  4 การอาชีพ  
มาตรฐาน  ง 4.1   เ ข้ า ใ จ  มี ทั กษะ ท่ี จํ า เ ป็ น   มีป ร ะสบกา ร ณ์   เ ห็ นแนวทา ง ใน ง านอา ชีพ  

ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
ภาษาต่างประเทศ                                                                                                                               
สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1   เข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่าง

มีเหตุผล  
มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ

ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 1.3  นําเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ          

โดยการพูดและการเขียน       
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนําไปใช้ได้

อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ 

ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม                                                             
สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็นพ้ืนฐาน

ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน                                                           
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต 4.2  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ   

และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
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วินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกของการทําประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. กิจกรรมแนะแนว  

     เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิด
แก้ปัญหา กําหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตท้ังด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและให้คําปรึกษาแก่ผู้ปกครองใน
การมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  
 2.  กิจกรรมนักเรียน 

       เป็นกิจกรรมท่ี มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นําผู้ตามท่ีดี  ความรับผิดชอบ                
การทํางานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน   เอ้ือ
อาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติ
ด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน 
เน้นการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของ
สถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

     2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร   
     2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
     เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความ

สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ 
เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรปรับปรุง 2559  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน เน้นคณิต-วิทย์ (หลักสูตรปรับปรุงปี 2561) 

ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่ 

ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 

1 ภาษาไทย ท21101 1.5(60) 1 ภาษาไทย ท21102 1.5(60) 

2 คณิตศาสตร์ ค21103 1.5(60) 2 คณิตศาสตร์ ค21104 1.5(60) 

3 วิทยาศาสตร์ ว21111 1.5(60) 3 วิทยาศาสตร์ ว21112 1.0(40) 

4 วิทยาการคํานวณ ว21113 1.0(40) 4 

การออกแบบ
เทคโนโลย ี ว21114 0.5(20) 

5 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส21105 1.5(60) 5 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ส21106 1.5(60) 

6 ประวัติศาสตร์ ส21103 0.5(20) 6 ประวัติศาสตร์ ส21104 0.5(20) 

7 สุขศึกษาและพลศึกษา พ21101 1.0(40) 8 สุขศึกษาและพลศึกษา พ21102 1.0(40) 

8 ศิลป ศ21101 1.0(40) 9 ศิลป ศ21102 1.0(40) 

9       10 การงานอาชีพ ง21102 1.0(40) 

  รวม 11.0(440)   รวม 11.0(440) 

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

            

1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม13 ค20213 0.5(20) 1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม14 ค20214 0.5(20) 

2 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ว20221 1.0(40) 2 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ว20222 1.0(40) 

3 หน้าท่ีพลเมือง 1 ส21231 0.5(20) 3 หน้าท่ีพลเมือง 2 ส21232 0.5(20) 

4 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด7 อ20207 0.5(20) 4 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด8 อ20208 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 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10   กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 

  รวม 60   รวม 60 

รวม 600 รวม 600 
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ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนการเรียน เน้นคณิต-วิทย์ 
ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่ 

ลําดับ วิชา รหัส 
นก.
(ชม) ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 

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) 

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
1 การออกแบบเว็บเพจ1 ง20242 0.5(20) 1 การออกแบบเว็บเพจ2 ง20243 0.5(20) 

2 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม3 ค20203 0.5(20) 2 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม4 ค20204 0.5(20) 

3 วิทย์เพ่ิมเติม2 ว20202 0.5(20) 3 วิทย์เพ่ิมเติม3 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 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10   กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ(IS3) 10 

  รวม 60   รวม 60 

รวม 600 รวม 600 
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ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียน เน้นคณิต-วิทย์ 

ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่ 

ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
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) 

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

1 
การใช้โปรแกรมนําเสนอ
งานUlead ง20244 1.0(40) 1 การเขียนโปแกรมเบ้ืงต้น ง20245 1.0(40) 

2 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม5 ค20205 0.5(20) 2 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม6 ค20206 0.5(20) 

3 โครงงานวิทย์ 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 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ     กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 

  รวม 60   รวม 60 

รวม 600 รวม 600 
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ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน เน้นพละ-การงานฯ 

ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่ 
ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 

1 ภาษาไทย ท21101 1.5(60) 1 ภาษาไทย ท21102 1.5(60) 
2 คณิตศาสตร์ ค21103 1.5(60) 2 คณิตศาสตร์ ค21104 1.5(60) 
3 วิทยาศาสตร์ ว21111 1.5(60) 3 วิทยาศาสตร์ ว21112 1.0(40) 
4 วิทยาการคํานวณ ว21113 1.0(40) 4 การออกแบบเทคโนโลย ี ว21114 0.5(20) 

5 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส21105 1.5(60) 5 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ส21106 1.5(60) 

6 ประวัติศาสตร์ ส21103 0.5(20) 6 ประวัติศาสตร์ ส21104 0.5(20) 
7 สุขศึกษาและพลศึกษา พ21101 1.0(40) 8 สุขศึกษาและพลศึกษา พ21102 1.0(40) 
8 ศิลป ศ21101 1.0(40) 9 ศิลป ศ21102 1.0(40) 
9       10 การงานอาชีพ ง21102 1.0(40) 

  รวม 11.0(440)   รวม 11.0(440) 

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

1 ผลิตภัณฑ์วัสดุท้องถิ่น ง20224 0.5(20) 1 
การใช้โปรแกรม
สํานักงาน 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 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10   กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 

  รวม 60   รวม 60 

รวม 600 รวม 600 
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ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนการเรียน เน้นพละ-การงานฯ 

ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่ 

ลําดับ วิชา รหัส 
นก.
(ชม) ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
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) 

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
1 การออกแบบเว็บเพจ1 ง20242 0.5(20) 1 การออกแบบเว็บเพจ2 ง20243 0.5(20) 

                

2 ช่างเคร่ืองเคลือบ1 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 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10   กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ(IS3) 10 

  รวม 60   รวม 60 

รวม 600 รวม 600 
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ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียน เน้นพละ-การงานฯ 

ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่ 

ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 

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) 

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

1 
การใช้โปรแกรม
นําเสนองานUlead 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 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10   กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 

  รวม 60   รวม 60 

รวม 600 รวม 600 
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ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน Pre-cadet 

ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่ 

ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 

1 ภาษาไทย ท21101 1.5(60) 1 ภาษาไทย ท21102 1.5(60) 
2 คณิตศาสตร ์ ค21103 1.5(60) 2 คณิตศาสตร ์ ค21104 1.5(60) 
3 วิทยาศาสตร ์ ว21111 1.5(60) 3 วิทยาศาสตร ์ ว21112 1.0(40) 
4 วิทยาการคํานวณ ว21113 1.0(40) 4 การออกแบบเทคโนโลย ี ว21114 0.5(20) 

5 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส21105 1.5(60) 5 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส21106 1.5(60) 

6 ประวัติศาสตร ์ ส21103 0.5(20) 6 ประวัติศาสตร ์ ส21104 0.5(20) 
7 สุขศึกษาและพลศึกษา พ21101 1.0(40) 8 สุขศึกษาและพลศึกษา พ21102 1.0(40) 
8 ศิลป ศ21101 1.0(40) 9 ศิลป ศ21102 1.0(40) 
9       10 การงานอาชีพ ง21102 1.0(40) 

  รวม 11.0(440)   รวม 11.0(440) 

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

        1 
การใช้โปรแกรม
สํานักงาน ง20241 0.5(20) 

1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม7 ค20207 1.0(40) 2 คณิตศาสตร์ ค20208 1.0(40) 

2 สารในชีวิตประจําวัน 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 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10   กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 

  รวม 60   รวม 60 

รวม    14.5 640 รวม 14.5 640 
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ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนการเรียน Pre-cadet 
ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่ 

ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
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) 

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

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 ว่ายน้ํา1 พ20202 0.5(20) 4 ว่ายน้ํา2 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 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10   กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ(IS3) 10 

  รวม 60   รวม 60 

รวม 15.0 660 รวม 15.0 660 
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ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียน Pre-cadet 
ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่ 

ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
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) 

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
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 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10   กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 

  รวม 60   รวม 60 

รวม 15.0 660 รวม 15.0 660 
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ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 

ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
1 ภาษาไทย ท31101 1.0 1 ภาษาไทย ท31102 1.0 

2 คณิตศาสตร ์ ค31105 1.0 2 คณิตศาสตร ์ ค31102 1.0 

3 สังคมศึกษา ส31105 1.0 3 สังคมศึกษา ส31102 1.0 

4 ประวัติศาสตร ์ ส31103 0.5 4 ประวัติศาสตร ์ ส31104 0.5 

5 ภาษาอังกฤษ อ31101 1.0 5 ภาษาอังกฤษ อ31102 1.0 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ31101 0.5 6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ31102 0.5 

7 การงาน ง31101 1.0 6 การงาน(คอม) ง31102 1.0 

8 ศิลปะ ศ31101 0.5 7 ศิลปะ ศ31102 0.5 

9 วิทยาการคํานวณ ว30115 1.0         

10 
วิทยาศาสตร์ชีววิท
ภาพ ว30111 1.0         

  รวม 11.0 440   รวม 6.5 260 
สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค30213 1.5 1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค30214 1.5 
 2 ฟิสิกส์11 ว30211 1.0 2 ฟิสิกส์12 ว30212 1.5 
 3 เคมี11 ว30231 1.0 3 เคมี2 ว30232 1.0 
 4 ชีววิทยา11 ว30251 1.0 4 ชีววิทยา2 ว30252 1.0 
5 โลกดาราศาสตร์1 ว30271 0.5 5 โลกดาราศาสตร์2 ว30272 0.5 
6 ภาษาอังกฤษ อ302… 0.5 6 ภาษาอังกฤษ อ302… 0.5 
7 หน้าท่ีพลเมือง 1 ส30231 0.5 7 หน้าท่ีพลเมือง 2 ส30232 0.5 
  รวม 6.0 240   รวม 6.5 260 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

1 กิจกรรมแนะแนว   20 1 กิจกรรมแนะแนว   20 

2 กิจกรรมนักเรียน     2 กิจกรรมนักเรียน     

    - ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 10     - ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 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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ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 

ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
1 ภาษาไทย ท32101 1.0 1 ภาษาไทย ท32102 1.0 

2 คณิตศาสตร ์ ค32101 1.0 2 คณิตศาสตร ์ ค32102 1.5 

3 สังคมศึกษา ส32101 1.0 3 สังคมศึกษา ส32102 1.0 

4 ประวัติศาสตร ์ ส32103 0.5 4 ประวัติศาสตร ์ 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 
  สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

1 

คอมพิวเตอร์กราฟิก

2 ง30243 1.0 1 

การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ ง30244 1.0 

2 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค30203 1.5 2 คณิตศาสตร ์ 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   

    - ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 10     - ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 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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ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 

ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
1 ภาษาไทย ท33101 1.0 1 ภาษาไทย ท33102 1.0 

2 คณิตศาสตร ์ 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 
  สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
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   

    - ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 10     - ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 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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ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน คณิต-ภาษา 
ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 

ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
1 ภาษาไทย ท31101 1.0 1 ภาษาไทย ท31102 1.0 
2 คณิตศาสตร ์ ค31105 1.0 2 คณิตศาสตร ์ ค31106 1.0 
3 สังคมศึกษา ส31105 1.0 3 สังคมศึกษา ส31106 1.0 
4 ประวัติศาสตร ์ ส31103 0.5 4 ประวัติศาสตร ์ ส31104 0.5 
5 ภาษาอังกฤษ อ31101 1.0 5 ภาษาอังกฤษ อ31102 1.0 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ31101 0.5 6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ31102 0.5 
7 การงาน ง31101 1.0 7 การงาน(คอม) ง31102 1.0 
8 ศิลปะ ศ31101 0.5 8 ศิลปะ ศ31102 0.5 
  วิทยาการคํานวณ ว30115 1.0 9 การออกแบบฯ ว30116 1.0 
  วิทยาศาสตร์ชีววิทภาพ ว30111 1.0         

  รวม 6.5 260   รวม 6.5 260 

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
                

1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค30213 1.5 1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค30219 1 
2 การเขียน ท31201 1.0 2 ประวัติวรรณคด1ี ท31202 2 
3 ภาษาอังกฤษ อ30201 1.0 3 ภาษาอังกฤษ อ30202 3 
4 ภาษาจีน จ30201 1.0 4 ภาษาจีน จ30201 4 
        5 พลศึกษา พ30207   
5 ดนตรีพ้ืนเมือง ศ30226 1.0       5 
6 หน้าท่ีพลเมือง 1 ส30231 0.5 6 หน้าท่ีพลเมือง 2 ส30232 6 
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   

    - ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 10     - ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 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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ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน คณิต-ภาษา 
ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 

ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
1 ภาษาไทย ท32101 1.0 1 ภาษาไทย ท32102 1.0 

2 คณิตศาสตร ์ ค32101 1.0 2 คณิตศาสตร ์ ค32102 1.5 

3 สังคมศึกษา ส32101 1.0 3 สังคมศึกษา ส32102 1.0 

4 ประวัติศาสตร ์ ส32103 0.5 4 ประวัติศาสตร ์ 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 
  สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
1 คอมพิวเตอร์กราฟิก2 ง30243 1.0 1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ง30244 1.0 

2 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม9 ค30209 1.5 2 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม10 ค30210 1.5 

3 ประวัติวรรณคด2ี ท32201 1.0 3 หลักภาษา ท32202 1.0 

4 วิทยาศาสตร ์ ว30283 1.0 4 วิทยาศาสตร ์ 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   

    - ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 10     - ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 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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ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน คณิต-ภาษา 
ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 

ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
1 ภาษาไทย ท33101 1.0 1 ภาษาไทย ท33102 1.0 

2 คณิตศาสตร ์ 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 
  สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
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 การ์ตูนสร้างสรรค ์ ศ30205 1.0 

                

  รวม 4.5 180   รวม 6.0 240 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

1 กิจกรรมแนะแนว 20 1 กิจกรรมแนะแนว 20 

2 กิจกรรมนักเรียน   2 กิจกรรมนักเรียน   

    - ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 10     - ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 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 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 

ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
1 ภาษาไทย ท31101 1.0 1 ภาษาไทย ท31102 1.0 
2 คณิตศาสตร ์ ค31105 1.0 2 คณิตศาสตร ์ ค31106 1.0 
3 สังคมศึกษา ส31105 1.0 3 สังคมศึกษา ส31106 1.0 
4 ประวัติศาสตร ์ ส31103 0.5 4 ประวัติศาสตร ์ ส31104 0.5 
5 ภาษาอังกฤษ อ31101 1.0 5 ภาษาอังกฤษ อ31102 1.0 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ31101 0.5 6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ31102 0.5 
7 การงาน ง31101 1.0 7 การงาน(คอม) ง31102 1.0 
8 ศิลปะ ศ31101 0.5 8 ศิลปะ ศ31102 0.5 
9 วิทยาการคํานวณ ว30115 1.0 9 การออกแบบฯ ว30116 1.0 

  รวม 6.5 260   รวม 6.5 260 
สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

                

1 วิทยาศาสตร ์ ว30281 1.0 1 วิทยาศาสตร ์ 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 เลือกเสร ี   

2.0 

6 เลือกเสร ี   

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   

    - ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 10     - ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 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 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 

ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
1 ภาษาไทย ท32101 1.0 1 ภาษาไทย ท32102 1.0 

2 คณิตศาสตร ์ ค32103 1.0 2 คณิตศาสตร ์ ค32104 1.0 

3 สังคมศึกษา ส32101 1.0 3 สังคมศึกษา ส32102 1.0 

4 ประวัติศาสตร ์ ส32103 0.5 4 ประวัติศาสตร ์ 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 
  สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

1 คอมพิวเตอร์กราฟิก2 ง30243 1.0 1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ง30244 1.0 

2 วิทยาศาสตร ์ ว30283 1.0 2 วิทยาศาสตร ์ 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 เลือกเสร ี   

2.0 

7 เลือกเสร ี   

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   

    - ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 10     - ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 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 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 

ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
1 ภาษาไทย ท33101 1.0 1 ภาษาไทย ท33102 1.0 

2 คณิตศาสตร ์ ค33103 1.0 2 คณิตศาสตร ์ 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 

  สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
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 เลือกเสร ี   

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   

    - ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 10     - ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 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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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน Pre-cadet 
ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 

ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
1 ภาษาไทย ท31101 1.0 1 ภาษาไทย ท31102 1.0 
2 คณิตศาสตร ์ ค31105 1.0 2 คณิตศาสตร ์ ค31106 1.0 
3 สังคมศึกษา ส31105 1.0 3 สังคมศึกษา ส31106 1.0 
4 ประวัติศาสตร ์ ส31103 0.5 4 ประวัติศาสตร ์ ส31104 0.5 
5 ภาษาอังกฤษ อ31101 1.0 5 ภาษาอังกฤษ อ31102 1.0 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ31101 0.5 6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ31102 0.5 
7 การงาน ง31101 1.0 7 การงาน(คอม) ง31102 1.0 
8 ศิลปะ ศ31101 0.5 8 ศิลปะ ศ31102 0.5 
9 วิทยาการคํานวณ ว30115 1.0 9 การออกแบบฯ ว30116 1.0 
10 วิทยาศาสตร์ชีววิทภาพ ว30111 1.0         
        

  รวม 11.0 440   รวม 6.5 260 

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค30213 1.5 1 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค30214 1.5 
2 ฟิสิกส์1 ว302… 1.0 2 ฟิสิกส์2 ว302… 1.5 
3 เคมี1 ว302… 1.0 3 เคมี1 ว302… 1.0 
4 ชีววิทยา1 ว302… 1.0 4 ชีววิทยา1 ว302… 1.0 
5 โลกดาราศาสตร ์ ว302… 0.5   โลกดาราศาสตร ์ ว302… 0.5 
6 ภาษาอังกฤษ อ30206 0.5 5 ภาษาอังกฤษ อ30207 1.0 
7 ว่ายน้ํา1 พ30215 0.5   ว่ายน้ํา2 พ30216 0.5 
8 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     

    - ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 10     - ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 10 

    -  ชุมนุม/ชมรม   20     -  ชุมนุม/ชมรม   20 

3 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ   10 3 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ   10 

  รวม       รวม   60 
  รวม 14.5 640   รวม 14.5 640 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน Pre-cadet 
ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 

ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
1 ภาษาไทย ท32101 1.0 1 ภาษาไทย ท32102 1.0 

2 คณิตศาสตร ์ ค32101 1.0 2 คณิตศาสตร ์ ค32102 1.5 

3 สังคมศึกษา ส32101 1.0 3 สังคมศึกษา ส32102 1.0 

4 ประวัติศาสตร ์ ส32103 0.5 4 ประวัติศาสตร ์ 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 

  สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
1 คอมพิวเตอร์กราฟิก2 ง30243 1.0 1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ง30244 1.0 

2 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค30203 1.5 2 คณิตศาสตร ์ 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   

    - ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 10     - ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 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 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน Pre-cadet 
ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 

ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) ลําดับ วิชา รหัส นก.(ชม) 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
1 ภาษาไทย ท33101 1.0 1 ภาษาไทย ท33102 1.0 

2 คณิตศาสตร ์ 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 

  สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
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   

    - ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 10     - ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 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 
 

 

ที่ต้ัง อาคาร 4 ช้ัน 1 ห้องวิชาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2559)    
-------------------------------------- 

โดยท่ีโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  ได้ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ตามคําส่ังกระทรวง ศึกษาธิการ ท่ี สพฐ 293 / 2551  ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 
2551  เร่ือง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551   จึงเป็นการสมควรท่ีกําหนด
ระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับคําส่ัง
ดังกล่าว 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงาน
วิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงวางระเบียบ
ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2559)    

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2559  เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับท่ีขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4   ระเบียบนี้ให้ใช้ควบคู่กับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

ข้อ 5  ให้ผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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หมวด 1 
หลักการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียน 

 

 ข้อ 6   การประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักการดําเนินการต่อไปนี้ 
  6.1  โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้
ท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วม 

  6.2  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการ
เรียน 

  6.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีกําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา และจัดให้มีการประเมินการอ่าน  คิด
วิเคราะห์ และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  6.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้อง
ดําเนินการด้วยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน ท้ังด้าน
ความรู้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติเหมาะสมกับส่ิงท่ีต้องการวัด  ธรรมชาติวิชา และระดับช้ัน
ของผู้เรียน  โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเท่ียงตรง ยุติธรรมและเช่ือถือได้ 
  6.5 การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต 

พฤติกรรมการเรียนรู้  การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 
  6.6 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องตรวจสอบผลการประเมิน ผลการเรียนรู้ 
  6.7 ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและระหว่างรูปแบบการศึกษาต่างๆ 

  6.8 ให้โรงเรียนจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา เพ่ือเป็นหลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ 
รายงานผลการเรียนแสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 

 

หมวด 2 
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 ข้อ 7 โรงเรียนต้องดําเนินการวัดและประเมินผล  ให้ครบองค์ประกอบท้ัง 4 ด้าน คือ                 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  
  7.1  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นการ
ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ทักษะการคิด ท่ีกําหนดอยู่ในตัวช้ีวัดในหลักสูตรซ่ึงจะนําไปสู่การ
สรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นรายวิชา
ตามตัวช้ีวัดในรายวิชาพ้ืนฐาน และตามผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพ่ิมเติม  ตามท่ีกําหนดในหน่วยการเรียนรู้  
ผู้สอนใช้วิธีการท่ีหลากหลายจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่ง เพ่ือให้ได้ผล การประเมินท่ีสะท้อนความรู้
ความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียน โดยวัดและประเมินการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการจัดการเรียนการ
สอน สังเกตพัฒนาการและความประพฤติของผู้เรียน  สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม  ผู้สอนควร
เน้นการประเมินตามสภาพจริง เช่น การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงาน หรือการประเมิน
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จากแฟ้มสะสมงาน ฯลฯ  ควบคู่ไปกับการใช้การทดสอบแบบต่างๆ อย่างสมดุล  ต้องให้ความสําคัญกับการ
ประเมินระหว่างเรียนมากกกว่าการประเมินปลายปี/ปลายภาค และใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประเมินการเล่ือนช้ัน
เรียนและการจบการศึกษาระดับต่างๆ 

  7.2   การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน ให้ครูประจําวิชา ดําเนินการวัดผล
ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดดังนี้     
   -   การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน  โดยการประเมินศักยภาพของผู้เรียนใน 

การอ่านหนังสือ  เอกสาร และส่ือต่างๆ  เพ่ือหาความรู้  เพ่ิมพูนประสบการณ์  เพ่ือความสุนทรีย์ และ 
ประยุกต์ใช้  แล้วนําเนื้อหาสาระท่ีอ่านมาคิดวิเคราะห์ นําไปสู่การแสดงความคิดเห็น  การสังเคราะห์   
สร้างสรรค์  การแก้ปัญหาในเร่ืองต่างๆ  และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนท่ีมีสํานวนภาษาถูกต้อง  
 มีเหตุผลและลําดับขั้นตอนในการนําเสนอ  สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจน ตามระดับ 

ความสามารถในแต่ละระดับช้ัน 

    - การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและ 
สรุปผลเป็นรายภาค  เพ่ือวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนและประเมินการเล่ือนช้ันตลอดจนการ 
จบการศึกษาระดับต่างๆ 

  7.3  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ให้ครูผู้สอนดําเนินการวัดผลไปพร้อม
กับการประเมินผลระดับช้ันเรียนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดดังนี้ 
   - การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นการประเมินคุณลักษณะท่ีต้องการให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียนอันเป็นคุณลักษณะท่ีสังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรมจิตสํานึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ท้ังในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 คุณลักษณะ  ในการประเมินให้ประเมินแต่ละ
คุณลักษณะ  แล้วรวบรวมผลการประเมินจากผู้ประเมินทุกฝ่ายและแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพ่ือให้ได้ข้อมูล
นํามาสู่การสรุปผลเป็นรายภาค และใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประเมินการเล่ือนขั้นและการจบการศึกษาระดับต่างๆ 

  7.4  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ประเมินเป็นภาค โดยสถานศึกษาเป็นผู้กําหนดแนว
ทางการประเมิน ผู้รับผิดชอบกิจกรรมดําเนินการประเมิน ตามจุดประสงค์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน  และเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ในแต่ละกิจกรรมและใช้เป็นข้อมูลประเมินการเล่ือนช้ันเรียนและการจบการศึกษาระดับต่างๆ 

ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่  กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญ
ประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมชุมนุม/ชมรม) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์ 

 

หมวด 3 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

 ข้อ 8  การตัดสินผลการเรียน 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดหลักเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน ดังนี ้
  1)   ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐  ของเวลาเรียนท้ังหมด 

  2)   ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผ่านตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกําหนด 

  3)   ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา  ตามระบบคุณธรรมความรู้ 
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  4)   ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกําหนดในการ
อ่านคิดวิเคราะห์  และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ข้อ 9 การให้ระดับผลการเรียน 
  9.1  การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใช้ระบบตัวเลข 8 ระดับ  
แสดงระดับผลการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
4 ดีเยี่ยม 80-100 
3.5 ดีมาก 75-79 
3 ดี 70-74 
2.5 ค่อนข้างดี 65-69 
2 ปานกลาง 60-64 
1.5 พอใช้ 55-59 
1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ํา 50-54 
0 ต่ํากว่าเกณฑ์ 0-49 

9.2  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นผ่าน และไม่ผ่าน ถ้ากรณีท่ีผ่าน 
กําหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน  
                     ดีเยี่ยม    หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์  
                                                       และเขียน ท่ีมีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 
                         ดี  หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ 
                                                      และเขียน ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
       ผ่าน       หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ 

                                       และเขียน ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับแต่ยังมีข้อบกพร่อง 
                                       บางประการ 
      ไม่ผ่าน     หมายถึง  ไม่มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ 
                                       และเขียน  หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่อง 

                                                      ท่ีต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ                                              
  9.3  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทุกคุณลักษณะ เพ่ือการเล่ือนช้ัน และจบ
การศึกษา เป็นผ่านและไม่ผ่าน ในการผ่านกําหนดเกณฑ์การตัดสิน เป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน และความหมาย
ของแต่ละระดับ ดังนี้ 
                         ดีเยี่ยม    หมายถึง  ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และนําไปใช้ 
             ในชีวิตประจําวัน  เพ่ือประโยชน์สุขของ ตนเองและสังคม 
             โดยพิจารณาจากผลการประเมิน ระดับดีเยี่ยม จํานวน   
             5-9 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ํา 
                                                      กว่าระดับดี 
                         ดี          หมายถึง  ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  เพ่ือให้ 
             เป็นการยอมรับของสังคม  โดยพิจารณาจาก 1) ได้ผล 
             การประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน  1-4  คุณลักษณะ และ 
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             ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ํากว่าระดับดี หรือ  2)  
                                                      ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน  4  คุณลักษณะ 
             และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ํากว่าระดับผ่าน 
             หรือ 3) ได้ผลการประเมินระดับดีจํานวน 5-9 คุณลักษณะ   
                                                      และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ํากว่าระดับผ่าน 
                         ผ่าน       หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี  
                                                      สถานศึกษากําหนดโดยพิจารณาจาก 1) ได้ผลการประเมิน 
             ระดับผ่าน จํานวน  5-9 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะ 
             ใดได้ผลการประเมินต่ํากว่าระดับผ่าน  หรือ 2)  ได้ผล 
             การประเมินระดับดี  จํานวน  4  คุณลักษณะ และไม่มี 
             คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ํากว่าระดับผ่าน 
                        ไม่ผ่าน   หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไข 
             ท่ีสถานศึกษากําหนด  โดยพิจารณาจากผลการประเมิน 
             ระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1  คุณลักษณะ 
 
  9.4   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
    จะต้องพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนดและให้ผลการประเมินเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 
    “ผ” หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรม 
         และมีผลงานตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด 
    “มผ”  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรม 
         และมีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด 
    กรณีท่ีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ”  สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียน 
ทํากิจกรรมในส่วนท่ีผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ทําจนครบถ้วน  แล้วจึงเปล่ียนผลการเรียนจาก “มผ”  เป็น  
“ผ”  ได้  ท้ังนี้ ดําเนินการให้เสร็จส้ินภายในภาคเรียนนั้นๆ  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน
ท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน  สําหรับภาคเรียนท่ี 2  ต้องดําเนินการให้เสร็จส้ิน
ภายในปีการศึกษานั้น 
 ข้อ 10   การเล่ือนช้ัน 
  ผู้เรียนจะได้รับการเล่ือนช้ัน  เม่ือส้ินปีการศึกษาเม่ือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  1. รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมได้รับการตัดสินผลการเรียน ผ่านตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากําหนด 
  2.  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 
กําหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  3.  ระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นควรไม่ต่ํากว่า 1.00   
รายวิชาใดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับการแก้ไขในภาคเรียน
ถัดไป ท้ังนี้สําหรับภาคเรียนท่ี 2 ต้องดําเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น  ท้ังนี้  ถ้าผู้เรียนมี
ข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย ตามท่ีครูประจําวิชาแจ้ง และเห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริมได้  ให้สถานศึกษาใช้ดุลย
พินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้เล่ือนช้ันได้  
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 ข้อ 11   การสอนซ่อมเสริม 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดให้สถานศึกษาจัดสอน
ซ่อมเสริม    เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
  การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีท่ีผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
กระบวนการหรือเจตคติ/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด สถานศึกษาต้องจัดสอน ซ่อม
เสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนปกติ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด
ท่ีกําหนดไว้ เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและ
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล การสอนซ่อมเสริม สามารถดําเนินการได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
 

1)  ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพ้ืนฐานไม่เพียงพอท่ีจะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ควรจัดการสอน 
ซ่อมเสริมปรับความรู้/ทักษะพ้ืนฐาน 

2) ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะ กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะท่ีกําหนดไว้ 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ในการประเมินระหว่างเรียน 

3) ผู้เรียนได้ระดับผลการเรียน”๐”ให้จัดการสอนซ่อมเสริม ก่อนสอบแก้ตัว 
  4) กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน  สามารถสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพ่ือแก้ไขผลการ 
เรียน  ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
 ข้อ 12   การเรียนซํ้าช้ัน 
  ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านรายวิชาจํานวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับช้ันท่ี
สูงขึ้น ให้สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซํ้าช้ันได้ ท้ังนี้  ให้คํานึงถึงวุฒิภาวะและความรู้
ความสามารถของผู้เรียนเป็นสําคัญ  การเรียนซํ้าช้ัน  มี  3  ลักษณะ คือ 
  1) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นต่ํากว่า 1.00 และมีแนวโน้มว่าจะเป็น 
ปัญหาต่อการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
              2) ผู้เรียนมีผลการเรียน 0, ร, มส เกิน  8 รายวิชา  ท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น 
                     3) ผู้เรียนมีผลการเรียน  0, ร, มส  สะสมเกิน  12 รายวิชา ให้เรียนซํ้าช้ันในช้ันท่ีมี 
ผลการเรียน  0, ร, มส  สะสมเกิน 
  ท้ังนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือท้ังสามลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้เรียนซํ้าช้ัน  โดยยกเลิกผลการเรียนเดิม  และให้
ใช้ผลการเรียนใหม่แทน หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซํ้าช้ัน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ในการแก้ไข
ผลการเรียน 
 ข้อ 13   เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (จบการศึกษาภาคบังคับ) 

1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต วิชา 
เพ่ิมเติมตามสถานศึกษากําหนดท่ีกําหนด  

2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  
66 หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากําหนด  และได้รับการตัดสินผลการเรียนระดับ “1” ขึ้น
ไป 
  3) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
  4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
  5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน”ผ่าน” ทุกกิจกรรม  
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 ข้อ 14   เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
  1)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชา
เพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
  2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 41 
หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากําหนด  และได้รับการตัดสินผลการเรียนระดับ “1” ขึ้นไป 

  3)  ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 

  4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 

  5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน”ผ่าน” ทุกกิจกรรม 

                                    

หมวด 4 
การรายงานผลการเรียน 

 

 ข้อ 15  การรายงานผลการเรียน     
  - การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า 
  ในการเรียนรู้ของผู้เรียนซ่ึงสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมิน และจัดทํา 
  เอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆหรืออย่างน้อยภาคเรียนละ  1  คร้ัง   
  - การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพปฏิบัติของผู้เรียนท่ีสะท้อน 

   มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   1. จุดมุ่งหมายการรายงานผลการเรียน 

   1.1   เพ่ือแจ้งให้ผู้เรียน  ผู้เก่ียวข้องทราบความก้าวหน้าของผู้เรียน 

      1.2   เพ่ือให้ผู้เรียน ผู้เก่ียวข้องใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา 
และการเรียนของผู้เรียน 

      1.3   เพ่ือให้ผู้เรียน ผู้เก่ียวข้องใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียน กําหนด
แนวทางการศึกษาและการเลือกอาชีพ 

      1.4   เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้เก่ียวข้องใช้ในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาตรวจสอบ
และรับรองผลการเรียนหรือวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน 

     1.5   เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
ใช้ประกอบในการกําหนดนโยบายวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    2. ข้อมูลในการรายงานผลการเรียน 

      2.1   ข้อมูลระดับช้ันเรียน ประกอบด้วย เวลามาเรียน ผลการประเมินความรู้
ความสามารถ พฤติกรรมการเรียน ความประพฤติ และผลงานในการเรียนของผู้เรียน เป็นข้อมูลสําหรับ
รายงานให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้เรียน  ผู้สอน และผู้ปกครองได้รับทราบความก้าวหน้า ความสําเร็จในการ
เรียนของผู้เรียน เพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนกําหนดเป้าหมายและวิธีการในการพัฒนาผู้เรียน 

      2.2   ข้อมูลระดับสถานศึกษา  ประกอบด้วย  ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ  ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์  และเขียน  ผลการประเมิน
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์   ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี/รายภาค  ผลการประเมิน
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้รายภาคโดยรวมของสถานศึกษา  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  การตัดสินการ
เล่ือนช้ันและการซ่อมเสริมผู้เรียนท่ีมีข้อบกพร่องให้ผ่านระดับช้ัน และเป็นข้อมูลในการออกเอกสารหลักฐาน
การศึกษา 
      2.3   ข้อมูลระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ได้แก่  ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วย
แบบประเมินท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้สําคัญในระดับช้ันท่ีนอกเหนือจาก
การประเมินคุณภาพระดับชาติเป็นข้อมูลท่ีผู้เก่ียวข้องใช้วางแผนและดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เพ่ือให้เกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียนและ
สถานศึกษา 
      2.4   ข้อมูลระดับชาติ  ได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยแบบประเมินท่ี
เป็นมาตรฐานระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสําคัญในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ซ่ึงดําเนินการโดยหน่วยงานระดับชาติ  เป็นข้อมูลท่ีผู้เก่ียวข้องใช้
วางแผน และดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของผู้เรียนสถานศึกษา  ท้องถิ่น  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและประเทศชาติ  รวมท้ังนําไป
รายงานในเอกสารหลักฐานการศึกษาของผู้เรียน 

      2.5   ข้อมูลพัฒนาการของผู้เรียนด้านอ่ืนๆ ประกอบด้วย ข้อมูลเก่ียวกับพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และพฤติกรรมต่างๆ  เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของ 
การแนะนําและจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ เพ่ือแจ้งให้ผู้เรียน ผู้สอน  ผู้ปกครอง และผู้เก่ียวข้องได้รับทราบ
ข้อมูล โดยผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบแต่ล่ะฝ่ายนําไปใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม  รวมท้ังนําไปจัดทําเอกสารหลักฐานแสดงพัฒนาการของผู้เรียน 

 

หมวด 5 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 

 ข้อ 16 ให้มีการจัดหาและจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  16.1  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ประกอบด้วย 
    1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript)( ปพ1 : บ, ปพ1 : พ) 

       ใช้เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและ
กิจกรรมต่างๆ ท่ีได้เรียนในแต่ละช่วงช้ันของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงสถานภาพ
และความสําเร็จในการศึกษาของผู้เรียนแต่ละคน และใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้า
ทํางานหรือดําเนินการในเร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  ข้อกําหนดเอกสารดังนี้ 
      (1) โรงเรียนจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียน ตามรูปแบบท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  ตามคําส่ังกระทรวงศึกษาธิการท่ี 616/2552  โรงเรียนจัดทําต้นฉบับระเบียน
แสดงผลการเรียนของนักเรียนทุกคน เก็บรักษาไว้ตลอดไปและระมัดระวังดูแลรักษาไม่ให้ชํารุดเสียหาย  สูญ
หายหรือมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลเป็นอันขาดเพ่ือความสะดวกในการค้นหาข้อมูล  โรงเรียนอาจเก็บข้อมูล 
ในเอกสารนี้ในรูปของ CD-R0M หรือเทคโนโลยีอ่ืนๆ โรงเรียนจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนเม่ือผู้เรียนสําเร็จ
การศึกษาแต่ละช่วงช้ันให้แก่ผู้เรียนโดยคัดลอกข้อมูล จากต้นฉบับท่ีโรงเรียนจัดทํากรณีผู้เรียนย้ายสถานศึกษา
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โรงเรียนจะต้องจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียนในช่วงช้ันท่ีกําลังศึกษาอยู่  โดยคัดลอกข้อมูลจาก
ต้นฉบับท่ีเป็นปัจจุบันให้ถูกต้องสมบูรณ์  ให้ผู้เรียนนําไปเป็นหลักฐานการสมัครเข้าเรียนท่ีสถานศึกษาใหม่ 
       - กรณีผู้เรียนรับระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียนของตนเองไปแล้ว
เกิดการชํารุดสูญหาย และผู้เรียนต้องการเอกสารฉบับใหม่ให้โรงเรียนออกเอกสารฉบับใหม่แก่ผู้เรียนโดย
คัดลอกหรือถ่ายสําเนาจากต้นฉบับเอกสารท่ีจัดเก็บรักษาไว้กรณีผู้เรียนต้องการระเบียนแสดงผลการเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ  ให้ออกเอกสารตามข้อมูลเดิมของต้นฉบับเอกสารด้วยภาษาอังกฤษ 
       - กรณีต้นฉบับเอกสารเกิดการสูญหายให้แจ้งยกเลิกการใช้เอกสารระเบียน
แสดงผลการเรียน ตามลําดับขั้นตอน ตามคําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี  616/2552  
    2)  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร )(ปพ.2 บ และ2 พ) 
     เป็นเอกสารท่ีโรงเรียนออกให้กับผู้สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี  และผู้สําเร็จ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือแสดงศักดิ์และสิทธ์ิของผู้สําเร็จการศึกษา และรับรองวุฒิการศึกษาของ
ผู้เรียนให้ผู้เรียนนําไปใช้เป็นหลักฐานแสดงระดับวุฒิการศึกษาของตน ข้อกําหนดเอกสารมีดังนี้ 
    (1) เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของผู้สําเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล   
    (2) เป็นเอกสารท่ีออกให้เเก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา ภาคบังคับ 9 
ปี (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3) และผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6) 
    (3)  กรณีผู้เรียนรับเอกสารไปแล้ว  ถ้าผู้เรียนมีความประสงค์ขอรับเอกสารนี้ใหม่ 
สถานศึกษาจะต้องออกเป็นใบแทนให้  โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกต่างจากเอกสารจริง 
                (4) ให้สถานศึกษาใช้แบบพิมพ์เอกสารตามรูปแบบท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดตามคําส่ังกระทรวงศึกษาธิการท่ี สพฐ. 617/2552  เร่ืองการจัดทําใบประกาศนียบัตร  ลงวันท่ี 3๐ 
กันยายน  2552       
        3) แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
                    เป็นเอกสารรายงานรายช่ือและข้อมูลของผู้สําเร็จการศึกษา  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  ในแต่ละระดับการศึกษา เพ่ือใช้เป็นหลักฐานสําหรับ
ตรวจสอบยืนยันและรับรองความสําเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้สําเร็จการศึกษาแต่ละคนต่อเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อกําหนดของเอกสารมีดังนี้ 
                                (1) เป็นเอกสารสําหรับรายงาน รายช่ือและข้อมูลผู้สําเร็จหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  คือ ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  ต่อหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ คือ สํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ 
                               (2) ให้สถานศึกษาใช้แบบพิมพ์เอกสารตามรูปแบบท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด  ตามคําส่ังกระทรวงศึกษาธิการท่ี สพฐ.618/2552  เร่ือง การจัดทําแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา  
ลงวันท่ี 3๐ กันยายน  2552             
          (3) ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา
เป็นคร้ังคราวไป เป็นผู้ช่วยนายทะเบียน จัดทําเอกสารนี้  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3, 6  จัดทําจํานวน 3 ชุด เก็บ
รักษาท่ีสถานศึกษา 1 ชุด  ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1 ชุด และกระทรวงศึกษาธิการอีก 1 ชุด  ชุดท่ีเก็บ
รักษาไว้ท่ีกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นเอกสารต้นฉบับ  
                           (4) สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก็บรักษาเอกสาร จะต้องดูแลรักษาเอกสารนี้
อย่าให้ชํารุดเสียหาย  สูญหายหรือข้อมูลถูกเปล่ียนแปลงแก้ไขเป็นอันขาด และต้องเก็บรักษาไว้ในสถานท่ีท่ีมี
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ความปลอดภัยไว้ตลอดไป เพ่ือความสะดวก ในการค้นหาข้อมูลสถานศึกษาอาจเก็บข้อมูลในเอกสารนี้ไว้ในรูป
ของ CD-R0M  หรือเทคโนโลยีอ่ืนใดอีกทางหนึ่งได้ 
       (5)  สถานศึกษาจะต้องจัดส่งเอกสารท่ีจัดทําเรียบร้อยแล้ว ไปให้หน่วยงานท่ี
กําหนดภายในเวลา 3๐ วัน หลังจากผู้เรียนได้รับการอนุมัติให้สําเร็จการศึกษา 
  16.2 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด 
   4)  แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชา (ปพ.5) 
    เป็นเอกสารสําหรับผู้สอนใช้บันทึกเวลาเรียน  ข้อมูล ผลการวัดและประเมินผล
การเรียนและข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคนท่ีเรียนในห้องหรือกลุ่มเดียวกัน
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม และตัดสินผลการเรียนของ
ผู้เรียน  รวมท้ังใช้เป็นหลักฐานสําหรับตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และ
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนแต่ละคน ข้อกําหนดของเอกสาร  มีดังนี้  
    (1) ใช้บันทึกเวลาเรียน  ข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนและข้อมูลพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนท้ังห้องหรือกลุ่มท่ีเรียนพร้อมกัน  โดยบันทึกเป็นรายบุคคล 
    (2) ข้อมูลท่ีจะบันทึกในเอกสารอย่างน้อยควรมีดังนี้ 
     (2.1) ข้อมูลของสถานศึกษา 
       (2.2) ช่ือ- ช่ือสกุลผู้สอนหรือท่ีปรึกษา 
       (2.3) ช่ือ – ช่ือสกุลและเลขประจําตัวประชาชนของผู้เรียนทุกคนท่ีเรียนใน
ห้องหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมกัน 
       (2.4)  ลักษณะการใช้เวลาในการเข้าเรียน หรือร่วมกิจกรรมการเรียนของ
ผู้เรียนในช่วงเวลาท่ีสถานศึกษากําหนดให้เป็นเวลาเรียนจําแนกเป็น เวลามา มาสาย ป่วย ลา ขาด 
       (2.5)   สรุปรวมเวลาเรียนของผู้เรียนแต่ละคน 
       (2.6)  เวลาเรียนของแต่ละคน คิดเป็นร้อยละของเวลาเรียนเต็ม 
      (2.7)  รายการประเมินตามตัวช้ีวัดรายภาค(ตามระดับช้ันท่ีใช้เอกสาร) 
       (2.8)  ระดับผลการเรียน 
       (2.9)   เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียน 
                       (2.10)   ข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียนระหว่างเรียนปลายภาค 
       (2.11) ผลการตัดสินและอนุมัติผลการเรียน 
       (2.12)   รายการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
       (2.13)   เกณฑ์หรือข้อบ่งช้ีในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        ของสถานศึกษา 
       (2.14)   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของสถานศึกษา 
       (2.15)   ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน 
    (3)   ลักษณะการบันทึกข้อมูล 
     (3.1) การบันทึกเวลาเรียนตามลักษณะเวลาเรียนของแต่ละรายวิชาโดย
บันทึกเวลาเรียนของผู้เรียนท้ังห้องหรือกลุ่มตลอดการเรียนในแต่ละรายวิชา 
                          (3.2)  การบันทึกข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียน ให้บันทึกคะแนน
และข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาโดยบันทึกข้อมูลของทุกคนในห้องหรือกลุ่มเดียวกันไว้ใน
เล่มเดียวกันให้เสร็จสมบูรณ์ในแต่ละรายวิชา 
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                            (3.3)   การบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ให้บันทึกผล
การประเมินผู้เรียนทุกคนในห้องหรือกลุ่มเดียวกันจากผู้ประเมิน ทุกฝ่ายแต่ละภาคไว้ในเอกสารเล่มเดียวกัน   
โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้บันทึกผลการประเมินอาจบันทึกเป็นคะแนนท่ีได้จากเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน
แต่ละประเภทหรือบันทึกเป็นเส้นพัฒนาการ (Pr0file) หรือคําบรรยายสภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละ
ประการได้ 
      (3.4)   การบันทึกผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  
คิดวิเคราะห์และเขียน ให้บันทึกผลการประเมินผู้เรียนทุกคนในห้องหรือกลุ่มเดียวกันจากผู้ประเมินท่ี
สถานศึกษากําหนดไว้ในเอกสารเล่มเดียวกัน  โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้บันทึก 
                            (3.5)   การออกแบบและจัดทําเอกสาร  สถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบการ
จัดทําเอกสารโดยคํานึงถึงความถูกต้อง  ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล  ความสะดวก ชัดเจนในการบันทึกข้อมูล
และการนําเอกสารไปใช้เป็นสําคัญ  สถานศึกษาอาจออกแบบให้บันทึกข้อมูลในข้อ (3.1) , (3.2), (3.3 )  ไว้ใน
เล่มเดียวกันก็ได้ 
     (3.6)   กรณีผู้เรียนย้ายสถานศึกษาระหว่างปี หรือย้ายสถานศึกษา 
ระหว่างภาคให้สถานศึกษาจัดทําใบแจ้งจํานวนเวลาเรียน ข้อมูลผลการเรียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์     และผลการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียนในปีหรือภาคเรียนท่ี
กําลังเรียนโดยคัดลอกเอกสารนี้ ให้ผู้เรียนนําไปให้สถานศึกษาท่ีรับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อใช้เป็นข้อมูลสําหรับรวม
กับข้อมูลท่ีจะเกิดในสถานศึกษาใหม่  เป็นข้อมูลผลการพัฒนาของผู้เรียนต่อไป 
     (3.7)   แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เม่ือใช้กรอกข้อมูลแล้ว
สถานศึกษาจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานสําหรับการตรวจสอบเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี 
   5) แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล(ปพ.6) 
                             เป็นเอกสารสําหรับบันทึกข้อมูลเก่ียวกับผลการเรียน พัฒการในด้านต่าง ๆ และ
ข้อมูลอ่ืนๆ ของผู้เรียน  ท้ังท่ีสถานศึกษาหรือท่ีบ้าน  เพ่ือใช้สําหรับส่ือสารนา 
      สําหรับสถานศึกษากับผู้ปกครองของผู้เรียนให้รับทราบและเกิดความเข้าใจในตัว
ผู้เรียนร่วมกัน ข้อกําหนดของเอกสาร มีดังนี้ 
   (1) เป็นเอกสารสําหรับบันทึกข้อมูลเก่ียวกับพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรายบุคคล 
   (2)   ข้อมูลท่ีบันทึกในเอกสารอย่างน้อยควรมีดังนี้ 
    (2.1)   ข้อมูลส่วนตัวผู้เรียน และเลขประจําตัวประชาชนของผู้เรียน 
    (2.2)   เวลาเรียน 
                            (2.3)   การวัดและประเมินผลการเรียน และการตัดสินผลการเรียน 
                                   (2.4)   ผลงานหรือความสําเร็จท่ีน่าภาคภูมิใจ (เป็นการนํารายช่ือผลงาน
ดีเด่นของผู้เรียนท้ังท่ีเกิดจากการเรียนโดยตรง และเกิดจากการดําเนินงานส่วนตัวมาบันทึกไว้ปีละ 1 – 2 ช้ิน  
โดยผู้เรียนเป็นผู้กรอกแล้วให้ผู้ปกครองและสถานศึกษารับรองและแสดงความเห็นต่อผลงานแต่ละช้ิน) 
    (2.5)   ความเห็นของสถานศึกษาและผู้ปกครองท่ีมีต่อผู้เรียนเก่ียวกับผลการ
เรียน 
    (2.6)   รายการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา                     
                            (2.7)   การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละประการอาจรายงานผล
การประเมินเป็นเส้นพัฒนาการ (Pr0file)  หรือคําบรรยายสรุปสภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้                
                            (2.8)   รายการกิจกรรมและผลการประเมินกิจกรรม 
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    (2.9)   ผลการประเมินความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน 
    (2.10)  รูปถ่ายนักเรียน 
    (2.11)  ลายมือช่ือของผู้จัดทําเอกสาร 
    (2.12)  ลายมือช่ือของหัวหน้าสถานศึกษา และประทับตราสถานศึกษา 
    (2.13)  วัน เดือน ปี ท่ีรายงานข้อมูล 
    (2.14)  ข้อมูลอ่ืนท่ีสถานศึกษาเห็นสมควรนํามาบันทึกไว้ 
   (3)   สถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบจัดทําเอกสารนี้ใช้เองให้เหมาะสมกับสถานศึกษา
ของตน 
   (4)   สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน และส่งเอกสารนี้ให้
ผู้ปกครองของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  เม่ือมีการบันทึกข้อมูลใหม่ ๆ ไม่ควรน้อยกว่าภาคเรียนละ  1  คร้ังหรือปี
การศึกษาละ  1  คร้ัง 
      (5) กรณีผู้เรียนย้ายสถานศึกษา ให้ผู้เรียนนําเอกสาร รายงานผลการพัฒนา
ผู้เรียนรายบุคคล   
    1) ฉบับท่ีกําลังใช้อยู่ไปให้สถานศึกษาแห่งใหม่  เพ่ือใช้ดุลยพินิจว่าจะใช้
เอกสารฉบับเดิมต่อไป  หรือจัดทําเอกสารใหม่  ถ้าสถานศึกษาแห่งใหม่จะจัดทําเอกสารใหม่  เม่ือคัดลอก
ข้อมูลจากเอกสารเดิมลงในเอกสารใหม่แล้วให้คืนเอกสารเดิมแก่ผู้เรียนนําไปเก็บรักษาไว้ 
   2) ให้ผู้เรียนเก็บสะสมเอกสารนี้ไว้ให้ครบถ้วนตลอดเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 
   6)  ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) 
        เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาออกให้กับผู้เรียนเป็นการเฉพาะกิจ เพ่ือรับรอง 
สถานภาพทาง การศึกษาของผู้เรียนเป็นการช่ัวคราว  ท้ังกรณีผู้เรียนยังไม่สําเร็จการศึกษา และสําเร็จ
การศึกษาแล้ว  ข้อกําหนดของเอกสาร มีดังนี้ 
   (1) เป็นเอกสารรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการช่ัวคราวท่ี
สถานศึกษาออกให้แก่ผู้เรียน  เพ่ือนําไปใช้แทนระเบียนแสดงผลการเรียน  แบบแสดงพัฒนาการคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ หรือหลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษาในการสมัครสอบ  สมัครงานหรือศึกษาต่อ 
   (2)  เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาสามารถออกให้กับผู้เรียนทุกระดับช้ัน 
   (3)  ข้อมูลท่ีจะบันทึกในเอกสาร  มีดังนี้ 
 
        3.1   ช่ือสถานศึกษา  และสถานท่ีตั้ง   
   3.2   ช่ือ –ช่ือสกุล  ผู้เรียน  เลขประจําตัวนักเรียน และ 
    เลขประจําตัวประชาชน   
   3.3   สถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียน ท่ีสถานศึกษาให้การรับรอง 
   3.4   วัน  เดือน  ปี  ท่ีออกเอกสาร 
   3.5   รูปถ่ายของผู้เรียน 
   3.6   ลายมือช่ือผู้จัดทําเอกสาร 
   3.7   ลายมือช่ือผู้บริหารสถานศึกษา  
      (4) สถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบ  จัดทําและควบคุมการออกเอกสารเอง 
        ใบรับรองผลการเรียน  มีช่วงระยะเวลารับรอง  60 วัน 
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   7) ระเบียนสะสม  (ปพ.8) 
      เป็นเอกสารสําหรับบันทึกข้อมูลเก่ียวกับพัฒนาการและผลงานด้านต่าง ๆ  

ของผู้เรียนท้ังท่ีสถานศึกษาและท่ีบ้าน  เพ่ือประโยชน์ในการแนะแนวผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน ข้อกําหนดของ
เอกสารมีดังนี้ 
   (1)  มีรายการสําหรับบันทึกข้อมูล เก่ียวกับการพัฒนาการของผู้เรียนในด้าน
ต่างๆ เป็นรายบุคคล 

   (2)   สถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบจัดทําเอกสารให้เหมาะสมกับสถานศึกษาของตน 
และให้มีความคงทนสามารถเก็บรักษาและใช้ต่อเนื่องได้ตลอด 6 ปี  สําหรับระดับประถมศึกษาและ 3 ปี  
สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   (3)  เป็นเอกสารท่ีผู้เรียนใช้ต่อเนื่องกันได้ตลอด 6 ปี และ 3 ปี  ท้ังกรณีศึกษาใน
สถานศึกษาเดียวกันหรือย้ายสถานศึกษาหรือเปล่ียนรูปแบบการศึกษา 
   (4)  สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน  ข้อมูลบางอย่างอาจ
ให้ผู้ปกครองเป็นผู้กรอก หรือให้ความเห็น หรือได้รับทราบด้วยได ้

 

หมวด 6 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 

 ข้อ 17  ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนรู้จากสถานศึกษาได้ในกรณีต่างๆ ได้แก่   
การย้ายสถานศึกษา  การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา  การย้ายหลักสูตร  การออกกลางคัน และการขอกลับเข้า 
ศึกษาต่อ  การศึกษาจากต่างประเทศ และขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ 

 ข้อ 18  ให้สามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ  เช่น  สถาน 

ประกอบการสถาบันทางศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 ข้อ 19  การเทียบโอนผลการเรียนให้ดําเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน หรือต้นภาคเรียนท่ี 

สถานศึกษา รับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน  การรับเทียบโอนกําหนดให้ ผู้เรียนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียน 

ต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน  สถานศึกษากําหนดรายวิชา จํานวน 

หน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 

 ข้อ 20  การพิจารณาการเทียบโอน  สามารถดําเนินการได้ดังนี ้
  20.1 พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีให้ข้อมูลแสดงความรู้
ความสามารถของนักเรียน เช่น ระเบียนแสดงผลการเรียน  สมุดรายงานผลการเรียน ฯ  
   20.2 พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ตรง  โดยการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆท้ังภาค
ความรู้และภาคปฏิบัติ 
   20.3 พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 
   20.4 ในกรณีมีเหตุผลจําเป็นระหว่างเรียน   
 ข้อ 21   การเทียบโอนผลการเรียนให้ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอน  จํานวนไม่น้อย
กว่า 3 คน  แต่ไม่ควรเกิน 5 คน  การเทียบโอนให้ดําเนินการดังนี ้
  21.1  กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอ่ืน ให้นํารายวิชาหรือหน่วยกิตท่ี
มีมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์/คําอธิบายรายวิชา/เนื้อหาท่ีสอดคล้องกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60  มาเทียบโอนผลการเรียน และพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรท่ีรับย้าย 
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   21.2  กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์  ให้พิจารณาจากเอกสาร
หลักฐาน (ถ้ามี) โดยให้มีการประเมินด้วยเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย และให้ระดับผลการเรียนท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรท่ีรับเทียบโอน 
   21.3 กรณีการเทียบโอนท่ีนักเรียนเข้าโครงการแลกเปล่ียนต่างประเทศ ให้ดําเนินการตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักการและแนวปฏิบัติการเทียบช้ันสําหรับนักเรียนท่ีเข้าโครงการ
แลกเปล่ียน    
   ท้ังนี้ วิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการเทียบโอนผลการ
เรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับต่ํากว่าปริญญา ประกาศ ณ วันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2540 และ แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับ
การเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สิงหาคม 2549) 
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การใช้บริการห้องสมุด 
 

ที่ตั้ง อาคาร 3 ช้ัน 1 

การให้บริการยืม-คืนหนังสือ 
  ห้องสมุดเปิดบริการให้ยืม-คืนส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเลคทรอนิคส์  ดังนี้ 
   วันจันทร์-วันศุกร์     07.30-16.30 น. 

ระเบียบการยืม-คืน 

1. นําบัตรมาด้วยทุกคร้ังท่ียืมส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเลคทรอนิคส์ 

2. ห้ามใช้บัตรผู้อ่ืนยืม  ผู้ฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธ์ิการยืมท้ังผู้ยืมและผู้ให้ยืม  15  วัน 

3. การยืมจะอนุญาตให้ยืมติดต่อกันได้เพียง  2  คร้ังเท่านั้น        เว้นแต่หนังสือหรือ 

วัสดุนั้นได้เวียนขึ้นช้ัน  และไม่มีผู้อ่ืนยืมจึงยืมต่อได้ 
4. ไม่อนุญาตให้ยืมส่ิงพิมพ์รายการเดียวกันไว้ในครอบครองเกิน  1  เล่ม 

5. หนังสือท่ียืมแล้วให้นําออกนอกห้องสมุดทันที  ห้ามนําเข้ามาในห้องสมุด 

6. นักเรียนท่ีค้างชําระค่าปรับ    ห้องสมุดจะตัดสิทธ์ิการยืม     จะอนุญาตให้ยืมได้ 
เม่ือนําเงินค่าปรับมาชําระเรียบร้อยแล้ว 

7. ผู้ท่ีทําหนังสือชํารุดหรือสูญหายให้หาหนังสือเร่ืองเดียวกันมาทดแทน         ถ้าไม่ 

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

8. หนังสือท่ีใช้เสร็จแล้วให้นํามาคืนก่อนถึงวันกําหนดส่ง 
 

ระเบียบการเข้าใช้ห้องสมุด 

1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

2. กระเป๋า  ถุง  ย่าม  แฟ้ม  และส่ิงอ่ืนท่ีไม่ต้องการใช้ขณะท่ีค้นคว้าหาความรู้ใน 

ห้องสมุด  ให้ใส่ท่ีตู้รับฝากส่ิงของหน้าห้องสมุด   

3. ไม่นําหนังสือหรือเอกสารใดๆ ของห้องสมุดออกนอกห้องสมุดโดยมิได้รับอนุญาต 

ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษสถานหนัก 

  4.  การตัด  ฉีกหนังสือ  วารสาร   และส่ิงพิมพ์ของห้องสมุด    ถือเป็นการทําลายทรัพย์สิน
ของทางราชการ  ผู้กระทําจะต้องได้รับโทษสถานหนัก  เช่น  พักการเรียน  หรือให้ออก 

  5.หนังสือท่ีใช้ค้นคว้าแล้วให้นําไปวางไว้บนรถหนังสือท่ีห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้  หนังสือพิมพ์  

วารสาร  และนิตยสารให้นําไปวางไว้ท่ีเดิม 

  6.  ทุกคร้ังท่ีลุกจากเก้าอ้ี  เล่ือนเก้าอ้ีให้พนักเก้าอ้ีชิดโต๊ะ  เพ่ือผู้มาทีหลังจะได้ทราบว่าเก้าอ้ี
ตัวนั้นว่าง 

7. ปิดพัดลมทุกคร้ังเม่ือเลิกใช้แล้ว 
8. ไม่ส่งเสียงดังในห้องสมุด 
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การใช้บริการประกันอุบัติเหต ุ
 

 

ที่ตั้ง ห้องบริหารงานบุคคล อาคาร 4 ช้ัน 1 

1. คัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุโดยงานงบประมาณปีละคร้ัง 
2. ดําเนินการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (กรณีอุบัติเหตุท่ีผู้ปกครองจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า

แล้ว) 
 

การใช้บริการร้านสวัสดิการโรงเรียน 
 

 

ที่ตั้ง อาคาร 1 ช้ัน 1 

ได้ให้บริการแก่นักเรียนดังนี้ 
 1.เปิดบริการเวลาช่วงเช้า เวลา 07.00 -16.30 น. 
 2. บริการจําหน่วยสินค้าราคาถูกและรวดเร็วให้กับนักเรียน 

 3. จัดหาสินค้าคุณภาพและหลากหลายให้แก่สมาชิก 

 4. จัดสรรกําไรให้แก่สมาชิกตามส่วนซ้ือของสมาชิก 

 5. จัดสรรกําไรเพ่ือเป็นทุนการศึกษาและสวัสดิการแก่นักเรียน 

 6. สนับสนุนให้สมาชิกนําสินค้าท่ีผลิตมาจําหน่ายได้ 
 

 

การให้บริการวงโยธวาทิตและอาคารสถานที ่
 

ที่ตั้ง ห้องบริหารงานทั่วไป อาคาร 5 ช้ัน 1 

 ผู้ท่ีจะขอใช้บริการดังกล่าวให้มาติดต่อท่ีห้องงานบริหารงานท่ัวไป โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม
ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี 
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การใช้บริการห้องพยาบาล 
 

 

ที่ตั้ง อาคารพยาบาล ข้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) 
ระเบียบการใช้ห้องพยาบาล 
 1.  ห้องพยาบาลเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.45 น. – 16.30 น. 
 2.  ก่อนเข้าห้องพยาบาลต้องถอดรองเท้าเก็บวางบนช้ันวางรองเท้าท่ีจัดไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 3.  เม่ือมาใช้บริการห้องพยาบาลต้องพบพยาบาล หรือ เจ้าหน้าท่ีประจําห้องพยาบาลก่อน 

เพ่ือซักถามอาการ 
 4.  ห้ามหยิบยารับประทานเอง 
 5.  ให้การรักษาอาการป่วยเบ้ืองต้น และ บริการยาเฉพาะโรคปัจจุบันท่ีสามารถบําบัดได้ด้วยยาสามัญ
ประจําบ้าน  ซ่ึงไม่ใช่การรักษาท่ีเกินอํานาจหน้าท่ีพยาบาลและเจ้าหน้าท่ีประจําห้องพยาบาล 

 6.  ผู้ท่ีมารับบริการให้แจ้งอาการแพ้ยาและช่ือยาท่ีแพ้ให้พยาบาลและเจ้าหน้าท่ีประจําห้องพยาบาล
ทราบทุกคร้ัง 
 7.  นักเรียนท่ีป่วยมาก  หรือ  ได้รับอุบัติเหตุรุนแรงจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและนําส่งโรงพยาบาลท่ี
ใกล้และอยู่ในข้อตกลงของประกัน 

 8.  ไม่ส่งเสียงดังหรือก่อความรําคาญแก่ผู้อ่ืน  และนักเรียนท่ีป่วยนอนพักอยู่ขณะมาใช้บริการห้อง
พยาบาล 

 9.  ห้ามเล่นกีฬาทุกชนิดบริเวณหน้าห้องพยาบาล  เพราะเป็นการรบกวนผู้ป่วยท่ีนอนพัก 

 10.  อาจารย์ นักเรียน เจ้าหน้าท่ี หรือบุคลากรในโรงเรียนท่ีป่วยมารับบริการกรุณาลงช่ือในบันทึก
การใช้บริการทุกคร้ัง 
ระเบียบการใช้บริการ 
 1.  มารยาทใช้บริการห้องพยาบาล 
  -  ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องพยาบาลและจัดวางให้เรียบร้อย 
  -  รักษาความสะอาดของสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีใช้ 

  -  ไม่นําอาการและเคร่ืองดื่มทุกชนิดเข้ามาทานในห้องพยาบาล 

  -  พูดจาสุภาพ  มีสัมมาคารวะ  ไม่ส่งเสียงดัง 
 2.  ประสงค์จะขอรับยา 
  -  แจ้งอาการเจ็บป่วยให้พยาบาลหรือเจ้าหน้าท่ีห้องพยาบาลทราบทุกคร้ัง 
  -  รับประทานยาในห้องพยาบาลห้ามนําออกไปรับประทานนอกห้อง 
  -  ล้างแก้วยาหรืออุปกรณ์หลังใช้แล้วเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 

  -  ห้ามรับยาแทนเพ่ือน 

  -  ลงบันทึกในสมุดบันทึกการใช้บริการทุกคร้ัง 
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 3.  การขออนุญาตเข้านอนพักห้องพยาบาล 
  -  ขออนุญาตพยาบาลหรือเจ้าหน้าท่ีห้องพยาบาล 
  -  ขอใบอนุญาตนอนพักจากห้องพยาบาล 
  -  ขออนุญาตอาจารย์ประจําช้ัน , อาจารย์ประจําวิชา  
  -  ห้ามเข้าเยี่ยมหรือเฝ้าอาการนักเรียนท่ีนอนพักในห้องพยาบาล 
                            (ก่อนได้รับอนุญาต) 
  -  อนุญาตให้นอนพักกรณีเจ็บป่วยคราวละไม่เกิน  2   คาบเรียน 
  -  ลงบันทึกในสมุดบันทึกการใช้บริการทุกคร้ัง 
 4.  ประสงค์จะทําแผล 
  -  แผลเก่าให้ทําในเวลาคาบพัก เท่านั้น 
  -  แผลใหม่ทําแผลได้ตลอดเวลาท่ีเปิดบริการ 
  -  ห้ามทําแผลเองก่อนได้รับอนุญาต 
  -  ห้ามหยิบ จับ สําลี ผ้ากอส อุปกรณ์ทําแผล เนื่องจากอบฆ่าเช้ือเรียบร้อยแล้ว 
  -  ลงบันทึกในสมุดบันทึกการใช้บริการทุกคร้ัง 
 
หมายเหตุ : 
 

 ถ้านักเรียนคนใดเข้าห้องพยาบาลโดยไม่มีความจําเป็น หรือ ถ้าตรวจพบว่าไม่ได้ป่วยจริง หรือเข้ามา
ก่อกวน ส่งเสียงดัง เจ้าหน้าท่ีประจําหน่วยพยาบาล หรือ พยาบาลวิชาชีพ จะขอจดช่ือ 
นักเรียนส่งให้ฝ่ายกิจการนักเรียนเพ่ือดําเนินการต่อไป 
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คู่มือปฏิบัติงาน กองทุนสายธารนํ้าใจ และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

มาตรฐานการปฏิบัติงานกองทุนสายธารนํ้าใจ 
  

วัตถุประสงค์ เพ่ือรวบรวมเงินจากนักเรียนไว้เพ่ือร่วมทําบุญในงานฌาปนกิจกรณีการเสียชีวิต ของผู้ปกครอง 
และนักเรียน  มีมาตรฐานการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. รวบเงินบริจาคจากนักเรียน  แจ้งผลการบริจาคเงินทุกคร้ังท่ีรวบรวมเงิน 

2. กรณีนักเรียนหรือผู้ปกครองนักเรียนเสียชีวิต ครูท่ีปรึกษาแจ้งเพ่ือเบิกเงินไปร่วมทําบุญ 

3. กรณีนักเรียนเสียชีวิต จ่ายเงินร่วมทําบุญ รายละ 5,550 บาท   หากเป็นผู้ปกครองจ่ายเงินรายละ 
1,350 บาท 

4. ครูท่ีปรึกษานักเรียน ทําหน้าท่ีเป็นตัวแทนโรงเรียนในไปร่วมกิจกรรม 

5. นําเสนอข้อมูลการเงินทุกคร้ังท่ีมีการประชุมประจําเดือนของโรงเรียน 

 

ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

 

 

1.ผู้บริหาร 
 1.1 กําหนดนโยบายการดําเนินงานตามโครงการ 
 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ังซ่ึงคณะกรรมการทํา
ตามคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการและกรมสุขภาพจิต 

 1.3 นิเทศ ติดตาม กํากับ การดูแลของโรงเรียนในแต่ละระดับช้ันมีการประเมินบททวนตลอดปีอย่าง
น้อย 1 คร้ัง 
2. หัวหน้าระดับ 

 2.1 ติดตามกํากับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา 
 2.2 ประสานงานผู้เก่ียวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 2.3 จัดประชุมครูในระดับ เพ่ือประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 2.4 จัดประชุมกลุ่มเพ่ือศึกษารายกรณี 

 2.5 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน และจัดทํารายงานประเมินผลระดับช้ันส่งผู้บริหารโรงเรียน 

 2.6  อ่ืน ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3. ครูท่ีปรึกษา 
 3.1 ดําเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท้ังการส่งเสริมป้องกันปัญหาและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาใน
ด้านความสามารถ ด้านสุขภาพและด้านครอบครัวหรืออ่ืนๆ 

 3.2 ดําเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามแนวทางท่ีกําหนด คือ   การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
การคัดกรองนักเรียน  การส่งเสริมนักเรียน  การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน การส่งต่อนักเรียน  ร่วมประชุม
กลุ่มปรึกษารายกรณี บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน และประเมินผลรายงานส่งหัวหน้าระดับ 

 3.3 อ่ืน ๆตามท่ีโรงเรียนกําหนด 

4. ครูประจําวิชาและครูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 4.1 ให้ข้อมูลเก่ียวกับนักเรียนแก่ครูท่ีปรึกษา 
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 4.2 ให้ความร่วมมือกับครูท่ีปรึกษา ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน 
 4.3 ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษารายกรณีเก่ียวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 4.4 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน  
 4.5 อ่ืน ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
5. ครูแนะแนว 
 5.1 จัดกิจกรรมคาบแนะแนว เพ่ือสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 5.2 สนับสนุนและเป็นแกนหลักให้กับครูท่ีปรึกษา ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 5.3 ให้การปรึกษานักเรียนท่ีมีปัญหาในกรณีท่ีครูท่ีปรึกษาไม่สามารถแก้ไข หรือแยกต่อการช่วยเหลือ 
 5.4 ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี 
 5.5 ในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหายากต่อการช่วยเหลือของครูแนะแนวให้ส่งต่อผู้เช่ียวชาญ ภายนอกและ
ติดตามผลการช่วยเหลือนั้น 
 5.6 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผลรายงานส่งผู้บริหารหรือหัวหน้าระดับ 
 5.7 อ่ืน ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
6. นักเรียน 
 6.1 มีส่วนร่วมในการกําหนดสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกับ
โรงเรียนและครู 
 6.2 รวมกลุ่มดําเนินการกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชนตามศักยภาพความสนใจของแต่ละกลุ่ม ท่ี
สอดคล้องกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
 6.3 ร่วมเป็นแกนนําอาสาสมัครในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เพ่ือนักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ 
 6.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีระเบียบวินัย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน 
 6.5 ทําความเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ี ความรับผิดชอบต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และช่ืนชมต่อ
ความสําเร็จของตนเองและผู้อ่ืน 
 6.6. เรียนรู้กระบวนการสร้างเครือข่าย และเห็นความสําคัญของเครือข่าย 
 6.7 ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและเสนอความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ 
 6.8 มีความรู้ ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ  มีความม่ันคงในอารมณ์ สัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน 
 6.9 สามารถหลีกเล่ียง ป้องกันตนเอง และผู้อ่ืนจากอันตรายต่างๆ 
7. ผู้ปกครอง / ชุมชน 
 7.1 มีส่วนร่วมกับโรงเรียน  ครูและนักเรียนในการกําหนดสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความสนใจ
ของนักเรียน 
 7.2 ให้ความคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพตามควรแก่อัตถ
ภาพ 
 7.3 ร่วมมือสนับสนุนกํากับติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการเรียนรู้กับโรงเรียนและชุมชน 
 7.4 ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการปกครองเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ 
 7.5 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการดําเนินชีวิต 
 7.6 รับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ให้โอกาสนักเรียนในการแสดงออกเป็นอย่างอิสระและมีวินัย 
 7.7 ให้ความร่วมมือในการประชุม สัมมนา ทําความเข้าใจ และรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ตามวันเวลา 
ท่ีโรงเรียนกําหนด 
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 7.8 รวมกลุ่มสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนเพ่ือริเร่ิมสร้างสรรค์กิจกรรม 

 7.9 ทําความรู้จัก สร้างความคุ้นเคยกับผู้ปกครองนักเรียนคนอ่ืน 

 7.10 ร่วมกันวางแผนหาแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนานักเรียนซ่ึงกันและกัน 

 7.11 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้ปกครองคนอ่ืนๆ พร้อมกับประสานงานกับครูท่ีปรึกษา ครู อ่ืนๆ ใน
โรงเรียน 

 7.12 รายงานการติดต่อ ประสานงานการให้ความช่วยเหลือกับผู้ปกครองนักเยนให้โรงเรียนทราบโดย
ผ่านมากับนักเรียนในความปกครองของตน เพ่ือส่งมอบให้กับครูท่ีปรึกษา 
 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามระบบความรู้คู่คุณธรรม   
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 
  

 ตามระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559) หมวด 3 ข้อ 8 การ
ตัดสินผลการเรียน 3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา ตามระบบคุณธรรมความรู้  
 

 โรงเรียนกําหนดนําเร่ืองคุณธรรมมาประกอบการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา โดยกําหนดสัดส่วน
คะแนน ในแต่ละรายวิชาดังนี้ 

1. ร้อยละ 75 คะแนนเชิงวิชาการ มาจากครูประจําวิชา 
2. ร้อยละ 25 คะแนนเชิงคุณธรรม 

  ร้อยละ 10  คะแนนการมาเรียน ประเมินโดยครูประจําวิชา 
  ร้อยละ 15  คะแนนการมาเรียนและวินัยความประพฤติ  ประเมินโดยฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
โดยมาจากข้อมูลดังนี้ 

1. การแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน 

2. การไม่มาโรงเรียนสาย การไม่ขาดเรียน  การไม่หนีเรียน  
3. การไม่ถูกทําทัณฑ์บน  การไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
เรื่อง  น้ําหนักคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พ.ศ.2550 

•••••••••••••••••••••• 

 เพ่ือให้การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เป็นไปตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2544  ประกอบกับระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  ว่าด้วยประเภท
ความผิดการลงโทษและแนวทางแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน  พ.ศ.  2546  ( ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2549 ) และ
ประกาศโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เร่ือง  แนวทางการวัดและประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2544  พ.ศ.2549   โรงเรียนจึงกําหนดน้ําหนักคะแนนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ พ.ศ.2550  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้  

ลักษณะและประเภทความผิด น้ําหนักของคะแนน 

            ส่วนท่ี  1  การแต่งกาย 

1. ทรงผมผิดระเบียบ 

2. ไว้หนวด  เครา  จอน 

3. เส้ือ  กางเกง  กระโปรง    เข็มขัด  ถุงเท้า  รองเท้า  ผิดระเบียบ  
หรือแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบนักเรียนแต่เคร่ืองแต่งกายไม่ครบ 

4.   ไม่ปักเคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ท่ีทางโรงเรียนกําหนด  หรือปักไม่
ถูกต้องตามท่ีโรงเรียนกําหนด    

5. ใช้เคร่ืองสําอางเสริมแต่ง 
6. มีหรือใช้เคร่ืองประดับท่ีมีค่า  หรือไม่เหมาะสมต่อสภาพการเป็น

นักเรียน 

7. ไว้เล็บ   ทาสีเล็บ 

8. ตกแต่งทรงผม  เช่น  ย้อม  ถัก  โกน  ดัด  ซอย  เป็นต้น 

9. สวมหมวก 

10. สวมแว่นท่ีมิใช่แว่นสายตา  หรือแว่นสายตาท่ีมีกรอบสีฉูดฉาด 

11. ใช้นาฬิกาสีฉูดฉาด  หรือมีราคาแพงมาก 

12. สวมชุดพลศึกษาในวันท่ีไม่มีการเรียนพลศึกษา 
13. เจาะหู  ใส่ต่างหูผิดระเบียบ  หรือเจาะอวัยวะอ่ืนตามแฟช่ัน 

14. สัก  เขียนลาย  ติดสติกเกอร์ตามอวัยวะต่าง ๆ 

15. นักเรียนหญิงไม่สวมเส้ือทับ  หรือสวมเส้ือทับสีฉูดฉาด  หรือมี
ลวดลาย 

16. นําส่ือลามกอนาจารมาโรงเรียน 
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            ส่วนที่  2  การเรียนและการร่วมกิจกรรมในโรงเรียน 
1. มาโรงเรียนสายบ่อยคร้ัง 
2. เข้าแถว  เข้าเรียน  เข้าประชุม  ช้ากว่าท่ีโรงเรียนกําหนด 
3. หนีเรียน  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  หนีการประชุม  ไม่เข้าร่วม

กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
4. ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
5. รบกวนผู้อ่ืนขณะมีการเรียนการสอน  หรือไม่ตั้งใจเรียนหรือทํา

กิจกรรมอ่ืนโดยมิได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน 
6. ไม่มีสมุด  หนังสือเรียน  หรือุปกรณ์การเรียน 
7. ไม่ทําการบ้าน  หรือไม่ส่งงานท่ีครูมอบหมาย 
8. ไม่เข้ากิจกรรมโฮมรูม 
9. ไม่ไปรายงานตัวตามท่ีครูนัดหมาย  หรือฝ่าฝืนคําส่ังครู 
10. ไม่ส่งใบลา  หรือลาเท็จ 
11. ทุจริตในการสอบ 

              ส่วนที่  3  พฤติกรรมทางเพศ 
1. กระทําอนาจาร เช่น โอบกอด จับมือถือแขน และอ่ืนๆ  
2. มีพฤติกรรมทางเพศ ฉันชู้สาว   
3. ชาย – หญิง  อยู่ในท่ีลับสองต่อสอง โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

              ส่วนที่  4  พฤติกรรมก้าวร้าว  ทะเลาะวิวาท 
1. กล่ันแกล้ง  ล้อเลียนผู้อ่ืน 
2. กล่าวคําหยาบคาย หรือ ส่อเสียด  ด่าทอ  เหน็บแนม หรือ หม่ิน

ประมาท 
3. ก้าวร้าวต่อผู้อ่ืน  หรือบุพการีผู้อ่ืนด้วยกิริยาท่าทาง  วาจาไม่สุภาพ  

หรือด้วยลายลักษณ์อักษร 
4. ก้าวร้าวต่อครู  หรือกระด้างกระเดื่องต่อครู 
5. ทะเลาะวิวาท  หรือ  ก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือยุยงส่งเสริมให้ก่อ

เหตุทะเลาะวิวาท  หรือทะเลาะวิวาทเป็นกลุ่ม 
6. พกพาอาวุธหรือเจตนาใช้วัสดุอ่ืนเป็นอาวุธ 
7. ทําร้ายร่างกายผู้อ่ืน 

              ส่วนที่  5  อบายมุข 
1. เข้าไปแหล่งอบายมุข  หรือสถานท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
2. สูบบุหร่ี  หรือมีบุหร่ีไว้ในครอบครอง 
3. ดื่ม  หรือ  มี  สุราหรือของมึนเมา 
4. เล่น  หรือ  มี  อุปกรณ์การพนัน 

              ส่วนที่  6  ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
1. นําเคร่ืองเล่นเกมส์  เคร่ืองมือส่ือสารมาใช้ไม่ถูกกาลเทศะ 
2. ลักทรัพย์  ฉ้อโกง  กรรโชกทรัพย์  รีดทรัพย์  ยักยอกทรัพย์ 
3. เปิดไฟ  เปิดพัดลม  เปิดน้ําท้ิงไว้โดยไม่มีเหตุอันควร 

           5 
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4. ขีดเขียน  หรือพ่นสีต่าง ๆ หรือประมาททําให้ทรัพย์สินของโรงเรียน
ได้รับความเสียหาย 

5. เล่นกีฬาในท่ีห้ามเล่น 
              ส่วนที่  7  ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร 

1. ปลอมลายเซ็นผู้ปกครอง 
2. แก้ไขเอกสารของโรงเรียน  ผู้ปกครอง  หรือบุคคลอ่ืน  หรือแปลง  

หรือปลอมเอกสาร 
3. นําบุคคลอ่ืนมาแอบอ้างเป็นผู้ปกครอง 
4. แอบอ้างช่ือบุคคลอ่ืนมาเป็นช่ือตน 
5. กล่าวเท็จ  หรือให้การเท็จ 
6. ไม่นําหนังสือเชิญผู้ปกครองไปให้ผู้ปกครองตามท่ีได้รับมอบหมาย  

หรือทําลายหนังสือเชิญผู้ปกครอง 
              ส่วนที่  8  ความผิดอื่น ๆ 

- กระทําการใด ๆ อันทําให้โรงเรียนเส่ือมเสียช่ือเสียงท้ังในและนอก
โรงเรียน 

 

(เชิญผู้ปกครองมา
พบ ชดใช้
ค่าเสียหาย)  

20 
 
5 
20 
 
20 
20 
20 
20 
20 
 
50 

 

  

ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550  เป็นต้นไป 

ประกาศมา  ณ  วันท่ี  16  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2550 

 

(นายสราวุธ  ทรงประโคน) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 
เหตุผล  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2544  กําหนดให้สถานศึกษาจัดทําเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา จึงกําหนดน้ําหนักคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นเพ่ือใช้
ประกอบกับประกาศโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เร่ือง  แนวทางการวัดและประเมินด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ พ.ศ.2549 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2561 หน้า 74 

 

 

 

 

 

ระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2553 

 

 

 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2551 จึงสมควรมีระเบียบว่าด้วยเคร่ืองและการแต่งกายนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้เหมาะสมกับ
สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ จึงกําหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
        ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารว่าด้วยเคร่ืองแบบและการแต่งกายของ
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2553 
        ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

        ข้อ 3 เคร่ืองแบบและการแต่งกาย 

               3.1 นักเรียนชาย 
                        3.1.1 เส้ือ แบบเส้ือเช้ิตคอตั้ง ผ้าขาวเกล้ียง ไม่บางเกินไป แขนส้ัน  ระดับข้อศอก ผ่าอก
ตลอด มีสาบ ใช้กระดุมสีขาวกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร  
เอาชายเส้ือในกางเกงให้เรียบร้อยในขณะท่ีแต่งกายชุดนักเรียน 

                        3.1.2 กางเกง ขายาวแบบสากล ทรงสุภาพ สีกรมท่าหรือสีดํา 
เนื้อกางเกงเกล้ียง ขนาดพอดีกับรูปทรงไม่รัดรูป ไม่หลวมเกินไป มีหูสําหรับสอดเข็มขัด กระเป๋าข้างตรงกับ
แนวตะเข็บ มีกระเป๋าหลังชนิดติดในตัวกางเกงไม่เกิน 2 สองกระเป๋า ปิดกระเป๋าด้วยกระดุมสีดํา หรือสี
เดียวกันกับกางเกง ขากางเกงยาวถึงข้อเท้าปลายขาพับชายเข้าข้างใน 

                        3.1.3 เขม็ขัด ให้ใช้เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน  
รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า แบบชนิดหัวกลัด (เข็มร้อยรูเข็มเพียงหัวเดียว) หรือหัวเข็มขัดทําด้วยโลหะตรา
กระทรวงศึกษาธิการ มีปลอกหนังสือเดียวกับเข็มขัด สําหรับสอดปลายเข็มขัด เวลาใช้ให้สอดเข้าในหูกางเกง
ให้เรียบร้อย และห้ามมิให้แต่งลวดลายใดๆ 

                        3.1.4 รองเท้า ให้ใช้รองเท้าท่ีทําด้วยหนัง หรือผ้าใบสีดําสนิท ชนิดหุ้มส้น มีเชือกผูกสีดํา
ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลายใดๆ 

                        3.1.5 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าส้ินสีดํา ไม่มีลวดลายใดๆ ไม่พับขอบ หรือชายถุงเท้า 
                        3.1.6 ทรงผม ให้ตัดผมส้ัน ยาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร ตีนผมเกล้ียง หว่ีให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ห้ามตกแต่ง หรือดัดแปลงเป็นรูปทรงต่างๆ 

                        3.1.7 การประดับและการแต่งกายอ่ืนๆ 

                              - ห้ามใส่เคร่ืองประดับทุกชนิด เช่น ห่วงข้อมือ สร้อยคอ แหวน สร้อยปะคํา 
             3.2 นักเรียนหญิง 
                        3.2.1 เส้ือ ให้ใช้เส้ือเช้ิตคอตั้งผ้าขาวเกล้ียง ไม่บางเกินไป ไม่รัดรูป ผ่าอกตลอด มีกระดุม
เป็นโลหะสีขาว มีเคร่ืองหมายตามท่ีทางวิทยาลัยฯ กําหนด แขนส้ันสูงจากข้อพับมา 1 นิ้ว ไม่มีสาบหลัง ไหล่ไม่
ตกไม่มีกระเป๋า เอาชายเส้ือใส่ไว้ในกระโปรง ให้เห็นเข็มขัดท้ังเส้น และใส่เส้ือซับในสีสุภาพ 
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                        3.2.2 กระโปรง ให้ใช้กระโปรงสีกรมท่าหรือสีดํา ผ้าเนื้อเกล้ียง จีบรอบท้ังตัว จีบปล่อยไม่
ต้องเย็บติด ความยาวของกระโปรงให้ยาวใต้เข่า ความกว้างของขอบ 
เอวกระโปรง 1.5 นิ้ว ห้ามมิใช้ขอบกระโปรงยางยืด หรือกระโปรงอัดจีบ พับริมชายกระโปรงขึ้น 1.5 นิ้ว 
                        3.2.3 เขม็ขัด ให้ใช้ตามข้อ 3.1.1 
                        3.2.4 ทรงผม จะไว้ทรงส้ันแบบนักเรียนหญิงท่ัวไป หรือจะไว้ยาวก็ได้  
ห้ามดัด หรือ ตกแต่งในลักษณะท่ีไม่สุภาพ ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน ห้ามซอยผม ไว้จอนแบบ
ผู้ชาย ถ้าไว้ผมยาวมัดรวบตั้งแต่ตีนผมทุกด้านขึ้นไปรวบมัดไว้กลางศีรษะ 1 มัดเท่านั้น ในกรณีรวบผมได้ไม่
หมดให้ติดก๊ิฟสีดําเล็กๆ ให้เรียบร้อยผูกด้วยโบว์ริบบ้ินสีน้ําเงิน ขนาดของโบว์ริบบ้ินผูกผมกว้าง 1-2 เซนติเมตร 
ไม่มีลวดลายใดๆ ห้ามใช้เคร่ืองประดับผมลักษณะอ่ืนๆ ท่ีเป็นแฟช่ัน 
                        3.2.5 การประดับและการแต่งกายอ่ืนๆ 
                              -   ห้ามใส่เคร่ืองประดับท่ีมีค่า เช่น แหวน ตุ้มหู สร้อยคอ สร้อยข้อมือ กําไล หรือ
เชือกถักสีอ่ืนๆ 
                              -   ห้ามไว้เล็บยาว ห้ามแต่งหน้าด้วยเคร่ืองสําอาง เช่น เขียนคิ้ว 
ทาปาก เขียนตา ฯลฯ ซ่ึงดูไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน 
         ข้อ 4 เคร่ืองแบบและการแต่งการขณะเรียนวิชาปฏิบัติพลศึกษา ให้สวมตลอดวัน 
         ข้อ 5 เคร่ืองแบบและการแต่งการขณะเรียนวิชาปฏิบัติวิชาชีพให้ใช้สีม่วงเป็นหลัก 
และแบบเส้ือให้เป็นไปตามท่ีได้รับการเสนอแนะจากคณะกรรมการฝ่ายบริหารท่ัวไป 
         ข้อ 6 เคร่ืองแบบและการแต่งกายในขณะออกฝึกงาน ในสถานประกอบการให้แต่งกายด้วยชุด
เคร่ืองแบบนักเรียน หรือตามท่ีสถานประกอบการกําหนด 
         ข้อ 7 สัญลักษณ์ท่ีเส้ือนักเรียน 
                7.1 การปักอักษรย่อช่ือโรงเรียนปักด้วยไหมหรือด้ายสีน้ําเงิน บนหน้าอกเส้ือด้านขวา ปักอักษร
ย่อ บ.ว. และเลขประจําตัวเลขไทย ต่ําจากไหล่ประมาณ 12-13 ซม. ส่วนหน้าเส้ือด้านซ้าย ปักช่ือและ
นามสกุล ขนาดประมาณ 2 กระเบียดนิ้ว (ประมาณ ๐.8 ซม.) ในระดับเดียวกันกับด้านขวา  
  7.2เคร่ืองหมายแสดงระดับช้ัน  ให้ใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ปักไว้เหนือช่ือสกุลนักเรียนเป็น
วงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.5 ซม.  
  

  ปวช.1    ปวช.2     ปวช.3    
   
  7.3 ติดเข็มตราโรงเรียนบนหน้าอกเส้ือด้านขวา  เหนืออักษรย่อ บ.ว. ประมาณ 1 ซม. 
 ข้อ 8  การฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้นําตามระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ว่าด้วยประเภทความผิด  
การลงโทษ  และแนวทางแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน พ.ศ. 2546 ( ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2549 ) มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
 ข้อ 9 ให้รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบ มีอํานาจตีความ
วินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติระเบียบนี้ 
 ข้อ 1๐ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2553  เป็นต้นไป 
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  ประกาศ   ณ  วันท่ี 16  พฤษภาคม พ.ศ.2553 
 
         
             ( นายสราวุธ  ทรงประโคน) 
                       ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
 
เหตุผล   
 โรงเรียนเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จึงกําหนดการแต่งกายเฉพาะให้เหมาะสมกับสภาพ
การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ 
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ระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน 

พ.ศ. 2545 

( แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2556 ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

หมวดที่ 1 

บททั่วไป 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  จังหวัดบุรีรัมย์  ว่าด้วยการแต่งกายของ
นักเรียน พ.ศ. 2545 ( ฉบับแก้ไขปรับปรุงพ.ศ. 2556 )” 
ข้อ 2  ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2556  เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆ ในส่วนท่ีบัญญัติไว้แล้วในระเบียบนี้ ซ่ึงขัดแย้งหรือขัดต่อระเบียบนี้ 

 
 หมวดที่ 2 

    ส่วนที่ 1  การแต่งกาย 

 ข้อ 4 นักเรียนทุกคนต้องแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบนักเรียนตามระเบียบท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
ไว้ 
 ข้อ 5 เคร่ืองแบบนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  5.1 เส้ือ ผ้าขาวเกล้ียงไม่บางเกินควร ผ่าอกตลอด สาบเส้ือท่ีอกกว้าง 4 เซนติเมตร ใช้กระดุม
สีขาวกลมแบน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร แขนส้ันเพียงข้อศอก มีกระเป๋าติดแนวราวนมเบ้ืองซ้าย 1 
กระเป๋า กว้าง 8-12 เซนติเมตร และลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดของเส้ือ 
  5.2 กางเกง ผ้าสีกากีสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผ้าสีดําสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย แบบกางเกงขาส้ัน  เพียงเหนือกลางสะบ้าไม่เกิน 3 เซนติเมตร ส่วนกลางของขากางเกง
เม่ือยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่ 8-18 เซนติเมตร ตามขนาดของขา  ปลาย ขาพับซ้ายเข้าข้างในกว้าง 5 
เซนติเมตร ผ่าตรงส่วนหน้ามีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง เวลาสวมให้ทับ
ชายเส้ือไว้ให้เรียบร้อย 
  5.3 เข็มขัด  หนังสีน้ําตาลสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น หนังสีดําสําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดตั้งแต่ 2.5-4 เซนติเมตร ความยาวตามขนาดของนักเรียน หัวทองเหลือง
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  หัวโลหะเป็นสีเงินสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รูป
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ส่ีเหล่ียมผืนผ้าแบบชนิดหัวกลัด ( เข็มสอดรูเข็มเพียงเข็มเดียว ) มีปลอก หนังสีเดียวกับเข็มขัด สําหรับสอด
ปลายเข็มขัด สําหรับนักเรียนท่ีเป็นลูกเสือจะใช้เข็มขัดลูกเสือแทนก็ได้ 
  5.4 รองเท้า  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นชนิดผูก หนังหรือผ้าใบสีน้ําตาล
ใช้กับถุงเท้าสีน้ําตาล ท้ังเวลาเรียนและเล่นกีฬา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นชนิดผูก 
หนังหรือผ้าใบ สีดํากับถุงเท้าสีขาว ท้ังเวลาเรียน และเล่นกีฬา ความยาวถุงเท้าไม่ต่ํากว่าข้อเท้า และไม่สูงกว่า
หนึ่งในสาม  ของขาท่อนล่าง 
 ข้อ 6 เคร่ืองแบบนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  6.1 แบบเส้ือนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เส้ือผ้าสีขาวเกล้ียงไม่บางเกินควร เส้ือ
แบบคอพับในตัว ลึกพอให้สวมศีรษะได้สะดวก สาบตลบเข้าข้างใน ส่วนบนของปกให้ใหญ่พอแบะคอแล้วไม่
เห็นตะเข็บด้านใน มีปกขนาด 10 เซนติเมตร ใช้ผ้า 2 ช้ิน เย็บเข้าถ้ํา แขนยาวเพียงเหนือศอก ปลายแขนจีบ
เล็กน้อยประกอบด้วยผ้า 2 ช้ิน กว้าง 3 เซนติเมตร ความยาวของตัวเส้ือวัดจากข้อมือเม่ือยืนตรง ตั้งแต่ 5-10 
เซนติเมตร ชายขอบเส้ือด้านล่างรอบพับไม่เกิน 3 เซนติเมตร ขนาดของตัวเส้ือตั้งแต่ใต้แขนถึงขอบล่างมีความ
กว้างเหมาะกับตัวไม่รัดเอวริมขอบล่างด้านหน้า ด้านขวาติดกระเป๋าขนาดกว้าง 8-12 เซนติเมตร ยาว 10-15 
เซนติเมตร ตามส่วนขนาดของตัวเส้ือ ปากกระเป๋าพับเป็นริมกว้างไม่เกิน 2 เซนติเมตร ผูกคอด้วยผ้าสีกรมท่า
ชายสามเหล่ียม กว้างตั้งแต่ 5-8 เซนติเมตร ยาว 80-100 เซนติเมตร เงื่อนกลาสี 
  6.2 แบบเส้ือนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เส้ือผ้าสีขาวเกล้ียงไม่บางเกินความ 
เส้ือแบบคอเช้ิต ผ่าอกตลอดท่ีอกเส้ือทําเป็นสาบตลบเข้าข้างใน กว้าง 3 เซนติเมตร มีดุมกลมแบนสีขาว 3-5 
เม็ด แขนยาวเพียงเหนือศอก ต้นแขนและปลายแขนจีบเล็กน้อยประกอบด้วยผ้า 2 ช้ิน กว้าง 3 เซนติเมตร พับ
ชายเส้ือไว้ในกระโปรง 
  6.3 กระโปรงนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย กระโปรงแบบธรรมดา สี
กรมท่า สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น สีดําสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านหน้าพับเป็น
จีบ 3 จีบ ด้านหลังพับเป็นจีบหันจีบออกด้านนอกเย็บทับจีบขอบล่างลงมา ระหว่าง 10-12 เซนติเมตร เว้น
ระยะความกว้างตรงกลางพองาม กระโปรงยาวเพียงใต้เข่าเม่ือยืนตรง 
  6.4 เข็มขัด นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เข้มขัดสีดํานักเรียน กว้าง 2-3 เซนติเมตร 
ตามส่วนขนาดของนักเรียน หัวเข็มขัดรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ชนิดหัวกลัดหนังหรือผ้าสีดําหุ้ม มีปลอกหนังหรือผ้ามี
เดียวกับเข็มขัดขนาดกว้าง 1.5 เซนติเมตร สําหรับสอดสายเข็มขัด เข็มขัดท่ีว่านี้ให้คาดทับประโปรง 
  6.5 รองเท้า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ถ้าแต่งชุดนักเรียนให้ใช้
รองเท้าหนังสีดําแบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้าหัวมน ชนิดมีสายรัดหลังเท้า  ส้นสูง 3 เซนติเมตร ส่วนเวลาเล่นกีฬา 
ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลาย ใช้กับถุงเท้าส้ันสีขาวพับปลายไม่มีลวดลาย 
 
 
 ข้อ 7  การแต่งกายด้วยชุดกราวด์ ให้ใช้เฉพาะวันท่ีเรียนวิชาพลศึกษาหรือได้รับอนุญาตจากโรงเรียน  
  เส้ือกราวด์  ให้ปักช่ือและนามสกุล ขนาดประมาณ  2  กระเบียดนิ้ว ( ประมาณ 0.8 
เซนติเมตร) ปักด้วยด้ายสีเหลืองท่ีหน้าอกเส้ือข้างขวา  ระดับเหนือขอบบนของกระเป๋าเส้ือด้านหน้าอกซ้าย
ประมาณ  1  เซนติเมตร 
  กางเกง เป็นกางเกงวอร์มขายาว  สีดํา  ผลิตด้วยผ้าวอร์มเท่านั้น 
ข้อ 8 สัญลักษณ์ท่ีเส้ือนักเรียน 
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  8.1 การปักอักษรย่อช่ือโรงเรียน เพ่ือความเป็นระเบียบจึงใช้อักษรย่อ บ.ว. และเลข
ประจําตัวด้วยเลขไทย ต้องปักด้วยไหมหรือด้ายสีน้ําเงินบนหน้าอกเส้ือด้านขวา ต่ําจากไหล่ประมาณ 12-13 
เซนติเมตร ส่วนหน้าเส้ือข้างซ้าย ปักช่ือและนามสกุล ขนาดประมาณ 2 กระเบียดนิ้ว  
( ประมาณ ๐.8 เซนติเมตร ) ปักด้วยด้ายสีน้ําเงินให้ได้ระดับเดียวกันกับอักษรย่อ บ.ว.  
  8.2 เคร่ืองหมายและแสดงระดับช้ันเรียน เพ่ือให้ได้เคร่ืองหมายได้ขนาดเดียวกัน นักเรียน
จะต้องใช้สัญลักษณ์ ( ข้างล่างนี้ ปักทับเหนือช่ือ ดังนี้ ) 
  ม.ต้น และ ม.ปลาย เป็นรูปวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ คร่ึงเซนติเมตร 
                     ม.1,ม.4          ม.2,ม.5             ม.3,ม.6  
  8.3 สัญลักษณ์ ปักกับเส้ือ แสดงช่ือ-สกุล ช่ือโรงเรียน บ.ว. จะต้องปักบนพ้ืนผ้าของเส้ือห้าม
ไม่ให้ปักบนผ้าชนิดอ่ืนแล้วนํามาเย็บปะไว้ 
  8.4 ติดเข็มตราโรงเรียนไว้เหนืออักษรย่อ บ.ว. สูงขึ้นไปประมาณ  1  เซนติเมตร 
 
       หมวดที่ 2 

ส่วนที่ 2 
ทรงผม 

ข้อ 9 ทรงผมนักเรียนชาย   
  9.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ทรงนักเรียนเดิม ตัดเกรียนโดยรอบด้านข้างและด้านหลัง
ศีรษะนับจากตีนผมสูงขึ้นไปไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร ชายผมรอบศีรษะตัดเกรียนพ้นผิวหนังไม่เกิน 2  
มิลลิเมตร ผมข้างหน้าและกลางศีรษะยาวไม่เกิน 6 เซนติเมตร  
  9.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ทรงรองทรงสูง โดยผม
ข้างหน้าและกลางศีรษะยาวไม่เกิน 6 เซนติเมตร ชายผมด้านข้างยาวไม่เกิน 2 เซนติเมตร   
  ทรงรองทรงสูง  หมายถึง  ตัดเกรียนโดยรอบด้านข้างและด้านหลังศีรษะนับจากตีนผมสูงขึ้น
ไปไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร  แล้วจึงค่อยๆ ยาวขึ้นจนยาวท่ีด้านหน้า  และยาวท่ีสุดไม่เกิน 6 เซนติเมตร 
  9.3  ทรงผมนักเรียนชายไม่อนุญาตให้ทําดังรายการต่อไปนี้ ทําลวดลายใดๆ  รอบศีรษะ  กัน
ผมรอบศีรษะ โกรกสีผม  ไว้ผมกลางศีรษะแหลมสูง  ไว้จอนไว้หนวดไว้เครา  หรือกระทําการอ่ืนใดท่ีไม่
เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน 
ข้อ 10  ทรงผมนักเรียนหญิง 
  10.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ตัดทรงธรรมดา  เม่ือปล่อยผมให้เป็นอิสระผมยาวไม่เกิน
แนวระดับมุมปาก หรือยาวไม่เกิน 3 เซนติเมตรจากติ่งหู  ปลายผมด้านข้างและด้านหลังยาวเสมอกัน    
  10.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตัดทรงธรรมดา ปลายผม
ด้านข้างและด้านหลังยาวเสมอกัน เม่ือผมยาวเลยติ่งหูกว่า  6 เซนติเมตร ต้องมัดให้เรียบร้อย ผูกด้วยโบว์สีขาว  
ขนาดกว้างไม่เกิน 2 เซนติเมตร                                                                                                                    
  10.3  การเก็บรวมผมให้ใช้ก๊ิบสีดําเท่านั้น 
  10.4  ทรงผมนักเรียนหญิงไม่อนุญาตให้ทําดังรายการต่อไปนี้  ดัด  ซอย  สไลด์  หนีบผม  
ต่อผม  เปล่ียนสีผม  ผมทรงม้า  ผมทรงบ๊อบ  เกล้าจุก  หรือกระทําการอ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็น
นักเรียน 
ข้อ 11  หากนักเรียนมีความจําเป็นต้องไว้ทรงผมแตกต่างจากท่ีกําหนดไว้ เนื่องจากมีความจําเป็นทางศาสนา
ประเพณีและความจําเป็นอ่ืนใด  ให้อยู่ในอํานาจของผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้พิจารณา  
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กรณีนักเรียนหญิงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับอนุญาตให้ไว้ผมยาวให้ปฏิบัติตามข้อ 1๐.2 โดยอนุโลม  
ยกเว้นโบว์ให้ใช้สีน้ําเงิน 
 

หมวด 3 

เครื่องแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
             ข้อ 12  เคร่ืองแบบตามสังกัดกิจกรรมและชุมนุมต่อไปนี้ โรงเรียนอนุญาตให้แต่งได้ เฉพาะ
เคร่ืองแบบท่ีราชการกําหนดเท่านั้น 
                    12.1 ลูกเสือ-เนตรนารี 
                    12.2 ยุวกาชาด 
                    12.3 ผู้บําเพ็ญประโยชน์ 
                    12.4 ชุมนุมเกษตรนักเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ( ช.ก.ท. ) 
                    12.5 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร ( นศท. )  
              ข้อ 13 เคร่ืองแบบฝึกปฏิบัติงานหรือคณะสี หรือกลุ่มช้ัน หรือชุมนุม ให้เป็นไปตามข้อตกลงของ
คณะสี หรือกลุ่ม หรือชุมนุม โดยได้รับความเห็นชอบจากโรงเรียน  และให้แต่งตามวันท่ีกําหนดให้เท่านั้น 
 
 ประกาศ ณ  วันท่ี  25  ตุลาคม   พ.ศ. 2556 
 

        ( นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธ์ิ ) 
   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
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เคร่ืองแบบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

เคร่ืองแบบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ชุดนักเรียนชาย                                                           ชุดนกัเรียนหญิง 

 

 

 

 

        เคร่ืองแบบนักเรียนชาย ม.ต้น      เคร่ืองแบบนักเรียนหญิง ม.ต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        เคร่ืองแบบนักเรียนชาย ม.ปลาย      เคร่ืองแบบนักเรียนชาย ม.ปลาย 
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เคร่ืองแบบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

         เคร่ืองแต่งกายกิจกรรมลูกเสือ                        เคร่ืองแต่งกายกิจกรรมเนตรนารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       เคร่ืองแต่งกายกิจกรรมยุวกาชาด                  เคร่ืองแต่งกายกิจกรรมผู้บําเพ็ญประโยชน์ 
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เคร่ืองแบบกิจกรรมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          เคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหารชาย           เคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหารหญิง 
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ระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
ว่าด้วยประเภทความผิด  การลงโทษ  และแนวทางแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน  พ.ศ.2546 

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

หมวดที่  1 
บททั่วไป 

 ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  ว่าด้วยประเภทความผิดการลงโทษ
และแนวทางแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน  พ.ศ. 2546”  ( ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2549  ) 

 ข้อ  2  ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารทุกคน  นับตั้งแต่วันท่ี 16 
พฤษภาคม  พ.ศ.  2549 
 ข้อ  3  ในกรณีท่ีโรงเรียนได้กําหนดระเบียบ  ข้อบังคับ  ซ่ึงมีข้อลงโทษเพ่ือความผิดไว้เป็นการเฉพาะ
กรณี  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับนั้น 

 ข้อ  4  การลงโทษนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน             
นักศึกษา  พ.ศ. 2548 
 ข้อ  5  ในระเบียบนี้คําว่า 
  “นักเรียน”  หมายถึง  นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  
  “ครูท่ีปรึกษา”   ให้หมายความรวมถึง  ครูทุกคนของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   
  “ผู้อํานวยการ”  หมายถึง  ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   
  “รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป” หมายถึง  ผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการฝ่าย
บริหารงานท่ัวไป โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   
  “โรงเรียน” หมายถึง  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   
 ข้อ  6  ให้รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  2 
การลงโทษ 

ข้อ  7  นักเรียนท่ีประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนจะถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน  พ.ศ.  2548  ดังต่อไปนี้ 
 7.1  ว่ากล่าวตักเตือน 

 7.2 ทําทัณฑ์บน 

 7.3 ตัดคะแนนความประพฤติ 
 7.4 ทํากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ข้อ  8  แบบลงโทษแบ่งเป็น  2  แบบ  คือ  แบบ  ก  สําหรับความผิดไม่ร้ายแรง  และแบบ  ข  สําหรับ
ความผิดร้ายแรง  ดังนี้ 
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แบบลงโทษแบบ  ก  (สําหรับความผิดไม่ร้ายแรง) 
ครั้งที่ การลงโทษ ผู้รับผิดชอบ 
1 
2-3 
 
4 

คร้ังต่อไป 

ว่ากล่าวตักเตือน 
ทํากิจกรรมโดยพิจารณาร่วมกับผู้ปกครอง 

เพ่ือปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม 
ทําทัณฑ์บนและเชิญผู้ปกครองมารับทราบ 
ส่งต่อฝ่ายบริหารท่ัวไป ( ฝ่ายปกครอง  เดิม ) 

 

ครูท่ีปรึกษา 
ครูท่ีปรึกษาและหัวหน้าระดับ 

 
ครูท่ีปรึกษาและหัวหน้าระดับ 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป ( ฝ่ายปกครอง  เดิม ) 
 

แบบลงโทษแบบ  ข  (สําหรับความผิดร้ายแรง) 
ครั้งที่ การลงโทษ ผู้รับผิดชอบ 
- ทําทัณฑ์บนหรืออยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน , 

คณะกรรมการสถานศึกษา, ผู้ปกครอง           
ตามควรแก่กรณี 

ครูท่ีปรึกษา ,หัวหน้าระดับ              
และฝ่ายบริหารท่ัวไป ( ฝ่ายปกครอง  เดิม ) 

 

หมวด  3 
ลักษณะและประเภทความผิด 

 ข้อ  9  การกระทํา  และความประพฤติต่อไปนี้ถือเป็นความผิด 
 

ลักษณะและประเภทความผิด 
แบบการ 
ลงโทษ 

ค่าของคะแนน 

            ส่วนท่ี  1  การแต่งกาย 
4. ทรงผมผิดระเบียบ 
5. ไว้หนวด  เครา  จอน 
6. เส้ือ  กางเกง  กระโปรง    เข็มขัด  ถุงเท้า  รองเท้า  ผิดระเบียบ  

หรือแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบนักเรียนแต่เคร่ืองแต่งกายไม่ครบ 
7. ไม่ปักเคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ท่ีทางโรงเรียนกําหนด  หรือปัก

ไม่ถูกต้องตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะและประเภทความผิด 

 
แบบ  ก 
แบบ  ก 
แบบ  ก 

 
แบบ  ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบการ     

 
5 
5 
5 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ค่าของคะแนน 
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ลงโทษ 

8. ใช้เคร่ืองสําอางเสริมแต่ง 
9. มีหรือใช้เคร่ืองประดับท่ีมีค่า  หรือไม่เหมาะสมต่อสภาพการเป็น

นักเรียน 
10. ไว้เล็บ   ทาสีเล็บ 
11. ตกแต่งทรงผม  เช่น  ย้อม  ถัก  โกน  ดัด  ซอย  เป็นต้น 
12. สวมหมวก 
13. สวมแว่นท่ีมิใช่แว่นสายตา  หรือแว่นสายตาท่ีมีกรอบสีฉูดฉาด 
14. ใช้นาฬิกาสีฉูดฉาด  หรือมีราคาแพงมาก 
15. สวมชุดพลศึกษาในวันท่ีไม่มีการเรียนพลศึกษา 
16. เจาะหู  ใส่ต่างหูผิดระเบียบ  หรือเจาะอวัยวะอ่ืนตามแฟช่ัน 
17. สัก  เขียนลาย  ติดสติกเกอร์ตามอวัยวะต่าง ๆ 
18. นักเรียนหญิงไม่สวมเส้ือทับ  หรือสวมเส้ือทับสีฉูดฉาด  หรือมี

ลวดลาย 
19. นําส่ือลามกอนาจารมาโรงเรียน 

            ส่วนที่  2  การเรียนและการร่วมกิจกรรมในโรงเรียน 
12. มาโรงเรียนสายบ่อยคร้ัง 
13. เข้าแถว  เข้าเรียน  เข้าประชุม  ช้ากว่าท่ีโรงเรียนกําหนด 
14. หนีเรียน  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  หนีการประชุม  ไม่เข้าร่วม

กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
15. ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
16. รบกวนผู้อ่ืนขณะมีการเรียนการสอน  หรือไม่ตั้งใจเรียนหรือทํา

กิจกรรมอ่ืนโดยมิได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน 
17. ไม่มีสมุด  หนังสือเรียน  หรือุปกรณ์การเรียน 
18. ไม่ทําการบ้าน  หรือไม่ส่งงานท่ีครูมอบหมาย 
19. ไม่เข้ากิจกรรมโฮมรูม 
20. ไม่ไปรายงานตัวตามท่ีครูนัดหมาย  หรือฝ่าฝืนคําส่ังครู 
21. ไม่ส่งใบลา  หรือลาเท็จ 
22. ทุจริตในการสอบ 

              ส่วนที่  3  พฤติกรรมทางเพศ 
4. กระทําอนาจาร เช่น โอบกอด จับมือถือแขน และอ่ืนๆ  
5. มีพฤติกรรมทางเพศ ฉันชู้สาว   
6. ชาย – หญิง  อยู่ในท่ีลับสองต่อสอง โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

              ส่วนที่  4  พฤติกรรมก้าวร้าว  ทะเลาะวิวาท 
8. กล่ันแกล้ง  ล้อเลียนผู้อ่ืน 
9. กล่าวคําหยาบคาย หรือ ส่อเสียด  ด่าทอ  เหน็บแนม หรือ หม่ิน 

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 

 
แบบการ 

5 
(ยึดทันที) 5 
(แก้ไขทันที) 5 

5 
5 
5 
5 

(ยึดทันที) 5 
5 

(ยึดต่างหู)  
5 
5 
 
5 
 

(ยึดทันที) 1๐ 
5 
5 
5 
5 
5 
 
5 
5 
5 
5 
5 
15 
 
20 
20 
5 
 
5 
5 
 

ค่าของคะแนน 
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10. ก้าวร้าวต่อผู้อ่ืน  หรือบุพการีผู้อ่ืนด้วยกิริยาท่าทาง  วาจาไม่สุภาพ  
หรือด้วยลายลักษณ์อักษร 

11. ก้าวร้าวต่อครู  หรือกระด้างกระเดื่องต่อครู 
12. ทะเลาะวิวาท  หรือ  ก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือยุยงส่งเสริมให้ก่อ

เหตุทะเลาะวิวาท  หรือทะเลาะวิวาทเป็นกลุ่ม 
13. พกพาอาวุธหรือเจตนาใช้วัสดุอ่ืนเป็นอาวุธ 
14. ทําร้ายร่างกายผู้อ่ืน 

              ส่วนที่  5  อบายมุข 
5. เข้าไปแหล่งอบายมุข  หรือสถานท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
6. สูบบุหร่ี  หรือมีบุหร่ีไว้ในครอบครอง 
7. ดื่ม  หรือ  มี  สุราหรือของมึนเมา 
8. เล่น  หรือ  มี  อุปกรณ์การพนัน 

              ส่วนที่  6  ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
6. นําเคร่ืองเล่นเกมส์  เคร่ืองมือส่ือสารมาใช้ไม่ถูกกาลเทศะ 
7. ลักทรัพย์  ฉ้อโกง  กรรโชกทรัพย์  รีดทรัพย์  ยักยอกทรัพย์ 
8. เปิดไฟ  เปิดพัดลม  เปิดน้ําท้ิงไว้โดยไม่มีเหตุอันควร 
9. ขีดเขียน  หรือพ่นสีต่าง ๆ หรือประมาททําให้ทรัพย์สินของโรงเรียน

ได้รับความเสียหาย 
10. เล่นกีฬาในท่ีห้ามเล่น 

              ส่วนที่  7  ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร 
7. ปลอมลายเซ็นผู้ปกครอง 
8. แก้ไขเอกสารของโรงเรียน  ผู้ปกครอง  หรือบุคคลอ่ืน  หรือแปลง  

หรือปลอมเอกสาร 
9. นําบุคคลอ่ืนมาแอบอ้างเป็นผู้ปกครอง 
10. แอบอ้างช่ือบุคคลอ่ืนมาเป็นช่ือตน 
11. กล่าวเท็จ  หรือให้การเท็จ 
12. ไม่นําหนังสือเชิญผู้ปกครองไปให้ผู้ปกครองตามท่ีได้รับมอบหมาย  

หรือทําลายหนังสือเชิญผู้ปกครอง 
              ส่วนที่  8  ความผิดอื่น ๆ 

- กระทําการใด ๆ อันทําให้โรงเรียนเส่ือมเสียช่ือเสียงท้ังในและนอก
โรงเรียน 

 

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 
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5 
 
20 
30 
 
50 
50 
 
15 
15 
20 
15 
 

(ยึดทันที) 5 
30 
5 

(เชิญผู้ปกครองมาพบ
ชดใช้ค่าเสียหาย) 20 

5 
 
20 
20 
 
20 
20 
20 
20 
 
 
50 
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ข้อ 10  ความผิดนอกจากท่ีกําหนดในข้อ  9   ถือว่าเป็นความผิดกรณีพิเศษท่ีไม่สามารถลงโทษตามระเบียบนี้
ได้  ให้อยู่ในดุลพินิจของโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ปกครองในการพิจารณาหา
วิธีการแก้ไข  เช่น  ความผิดดังต่อไปนี้ 
10.1  การเบ่ียงเบนพฤติกรรมเพศ 
10.2  การตั้งครรภ์ระหว่างเรียน 
10.3  การประพฤติฉันสามี – ภรรยาในขณะเป็นนักเรียน 
10.4  มีหรือจําหน่ายหรือเสพยาเสพติดทุกประเภท 
10.5  การทําร้ายร่างกายผู้อ่ืนจนได้รับบาดเจ็บสาหัส 
10.6  ความผิดร้ายแรงอ่ืน ๆ 
ความผิดอ่ืนใดท่ีนอกเหนือไปจากท่ีระบุไว้และมาตรการลงโทษให้อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 คะแนนพฤติกรรม  30  คะแนน   เชิญผู้ปกครองมาพบ 
 คะแนนพฤติกรรม  50  คะแนน   ทําทัณฑ์บน 
 คะแนนพฤติกรรม  80  คะแนน   ตัดคะแนนความประพฤติ 
 คะแนนพฤติกรรม  90  คะแนน   ทํากิจกรรมเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
 คะแนนพฤติกรรม  100  คะแนน  เสนอให้กรรมการฝ่ายบริหารพิจารณาเพ่ือเสนอผู้อํานวยการ 

หมวด  4 
แนวทางป้องกัน  และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 

 ข้อ  11  การป้องกันแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนให้นําระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้เพ่ือป้องกัน  
และแก้ไขพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนเป็นเยาวชนท่ีดีต่อไป 
    
      หมวด  5 

นักเรียนประพฤติดีหรือกระทําดี 
 ข้อ  12  เพ่ือเป็นการยกย่อง  ส่งเสริม  ให้กําลังใจแก่นักเรียนท่ีประพฤติหรือกระทําดี และส่งเสริมให้
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมสูงส่งยิ่งขึ้น  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  ได้กําหนดให้คะแนนความประพฤติ
หรือกระทําดีแก่นักเรียน  โดยนักเรียนท่ีได้คะแนนประพฤติหรือกระทําดีตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป  จะได้รับ
เกียรติบัตรยกย่องของโรงเรียนและได้รับการบันทึกประวัติดีเด่นในทะเบียนประวัติเป็นหลักฐาน และนักเรียน
ท่ีได้รับคะแนนประพฤติหรือกระทําดีสะสม  3  ปีการศึกษาตั้งแต่  300  คะแนน  ขึ้นไป  จะได้รับเกียรติบัตร
ยกย่อง  และเข็มเชิดชูเกียรติ หรือ เหรียญเชิดชูเกียรติ  ของโรงเรียน  และได้รับการบันทึกประวัติดีเด่นใน
ทะเบียนประวัติเป็นหลักฐาน 
 

คะแนนประพฤติดีหรือทําความดี 
1. เก็บของมีค่าหรือเงินท่ีมีมูลค่าไม่เกิน  50  บาทส่งคืน  ได้คะแนน  5  คะแนน 
2. เก็บของมีค่าหรือเงินท่ีมีมูลค่าตั้งแต่  51  บาท  ไม่เกิน  100  บาทส่งคืน  ได้คะแนน  10  คะแนน 
3. เก็บของมีค่าหรือเงินท่ีมีมูลค่าตั้งแต่  101  บาท  ไม่เกิน  500  บาทส่งคืน  ได้คะแนน  20  คะแนน 
4. เก็บของมีค่าหรือเงินท่ีมีมูลค่าตั้งแต่  501  บาท  ขึ้นไปส่งคืน  ได้คะแนน  30  คะแนน 
5. แสดงความมีน้ําใจ  เช่น  ช่วยเหลืองานคุณครู  อาจารย์  โดยมิต้องร้องขอ  ได้คะแนน  10  คะแนน 
6. แจ้งเบาะแสหรือแจ้งข่าวผู้กระทําผิดระเบียบของโรงเรียน  ได้คะแนน  10  คะแนน 
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7. กรณีอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบหมวดนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคุณครู – อาจารย์ ผู้ให้คะแนนให้
เหมาะสมใกล้เคียงกับระดับคะแนนความดีท่ีกําหนดไว้ในหมวดนี้ 

8.  ให้ครู – อาจารย์  ทุกท่านเป็นผู้ให้คะแนนการประพฤติดีหรือการทําดีของนักเรียนทุกคนเม่ือประสบพบ
เห็น โดยให้บันทึกลงในสมุดความดี  และมอบให้นักเรียน  ให้นักเรียนนําไปแจ้งกับฝ่ายกิจการนักเรียนเพ่ือ
บันทึกไว้ในสมุดความดีเป็นหลักฐาน 
 

คะแนนการชนะการประกวดหรือการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ 
1. นักเรียนท่ีชนะการประกวดหรือการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน 

1.1 ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน  รางวัลท่ี  1  ได้คะแนน   20  คะแนน 
1.2 ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน  รางวัลท่ี  2  ได้คะแนน    15  คะแนน 
1.3 ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน  รางวัลท่ี  3  ได้คะแนน    10  คะแนน 
1.4 ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน  รางวัลชมเชย  ได้คะแนน    5  คะแนน 

2. นักเรียนท่ีชนะการประกวดหรือการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ภายนอกโรงเรียน 
2.1 ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน  รางวัลท่ี  1  ได้คะแนน    30  คะแนน 
2.2 ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน  รางวัลท่ี  2  ได้คะแนน    25  คะแนน 
2.3 ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน  รางวัลท่ี  3  ได้คะแนน    20  คะแนน 
2.4 ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน  รางวัลชมเชย  ได้คะแนน  10  คะแนน 
 

ประกาศมา  ณ  วันท่ี  16  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2559 

 
                                                                                   สราวุธ  ทรงประโคน 

  (นายสราวุธ  ทรงประโคน) 
        ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 
 
หมายเหตุ  (ฉบับเดิม) ระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ประเภทความผิด การลงโทษ และแนวทางแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติสําหรับนักเรียน พ.ศ.2546 ได้รับการพิจารณาและลงโทษ มติ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม  พ.ศ.2546  และได้รับการพิจารณาเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  เม่ือ วันท่ี 22 พฤษภาคม  พ.ศ. 
2546 
หมายเหตุ ( ฉบับปรับปรุง ) ระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  ประเภทความผิด  การลงโทษ และแนวทาง
แก้ไชพฤติกรรม  นักเรียน  ข้อบังคับ  และแนวปฏิบัติสําหรับนักเรียน พ.ศ. 2546  ได้รับการพิจารณาและ
ลงโทษ มติเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เม่ือวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ.2549  และได้รับการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  เม่ือ วันท่ี 16 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2549 
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ระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
ว่าด้วยข้อบังคับและแนวทางปฎิบัติสําหรับนักเรียน 

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

               
              เพ่ือให้การปกครองนักเรียนสร้างวินัย  คุณธรรม  และจริยาธรรม  อันจะนํามาซ่ึงความเรียนร้อย
ภายในโรงเรียน  จึงกําหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
             ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  ว่าด้วยข้อบังคับและแนวทาง
ปฎิบัติสําหรับนักเรียน  พ.ศ. 2546 
             ข้อ 2. ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  อําเภอบ้านกรวด  จังหวัด
บุรีรัมย์ทุกคน  นับตั้งแต่วันท่ี  23  พฤษภาคม  พ.ศ.2546 
             ข้อ 3.  ให้ยกระเบียบวินัย  ข้อบังคับ  และแนวทางปฎิบัติเก่ียวกับงานปกครอง  โรงเรียนบ้านกรวด
วิทยาคารท่ีอยู่เดิม  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

             ข้อ 4. ให้ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายปกครอง  รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบ 

 

หมวด  1 
การมาโรงเรียนของนักเรียน 

             ข้อ  5.  นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา   08.00  น.  และเม่ือนักเรียนเข้ามาในโรงเรียนแล้ว
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  นักเรียนจะออกนอกโรงเรียนไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียนหรือได้รับอนุญาตให้ออกนอก
บริเวณโรงเรียน 

             ข้อ  6.  นักเรียนทุกคนต้องปฎิบัติกิจกรรมตอนเช้าดังนี้ 
                          6.1  ทําเวรประจําวันห้องเรียนท่ีใช้เป็นห้องพบครูท่ีปรึกษา 
                          6.2  ทําเวรบริการพ้ืนท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
                          6.3  เขา้แถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์  คํากล่าวปฏิญาณ  และฟังการอบรม 

                          6.4  อ่ืนๆท่ีโรงเรียนมอบหมายท่ีเป็นกิจกรรมของโรงเรียนตามความเหมาะสม 

             ข้อ  7.  นักเรียนต้องหยุดทําความเคารพพระพุทธรูปประจําโรงเรียน  เว้นแต่นักเรียนท่ีนับถือ
ศาสนาอ่ืนแล้วจึงทําความเคารพครูท่ีประตูทางเข้าโรงเรียน  และหยุดทําความเคารพครูท่ีประตูทางเข้าหลัง
โรงเรียน 

         ข้อ  8.  นักเรียนท่ีมาถึงโรงเรียนหลังเวลา  08.00  น.  ให้ครูเวลากักตัวไว้ท่ีประตู  เพ่ือบันทึกช่ือและ
ลงโทษโดยการให้ทํากิจกรรมตามความเหมาะสม  เช่น  ทําความสะอาด  ร้องเพลงชาติ  สวดมนต์  เป็นต้น 

            ข้อ  9.  กรณีนักเรียนมีความจําเป็นต้องช่วยผู้ปกครองในการประกอบอาชีพในช่วงเช้าไม่อาจ
โรงเรียนทันตามเวลาท่ีโรงเรียนกําหนดได้  ให้นักเรียนนําผู้ปกครองมาแจ้งเหตุความจําเป็น โดยทําหนังสือลง
ลายมือช่ือผู้ปกครองเป็นหลักฐานไว้  โรงเรียนจะใช้ดุลยพินิจอนุญาตให้เป็นกรณีไป 
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             กรณีมีเหตุการณ์พิเศษ  เช่น  รถยนต์โดยสารเสียระหว่างทาง  หรือพาหนะอ่ืนเสีย  เป็นเหตุให้ไม่
อาจมาโรงเรียนทันตามเวลาท่ีโรงเรียนกําหนดได้ให้ไปรายงานตัวท่ีฝ่ายปกครอง  เพ่ือบันทึกแจ้งเหตุผลความ
จําเป็นและนําบันทึกแจ้งเหตุความจําเป็นและนําบันทึกแจ้งเหตุความจําเป็นดังกล่าวให้ครูผู้สอนในคาบเรียน
นั้นทราบ เพ่ืออนุญาตให้เข้าเรียนได้ 
            ข้อ  1๐.  การเข้าเรียนแต่ละคาบเรียนต้องเข้าเรียนตามเวลา  และสถานท่ีโรงเรียนกําหนดไว้ใน
ตารางเรียนหรือท่ีครูผู้สอนนัดหมายนักเรียนท่ีเข้าห้องเรียนหลังการสอนแล้ว  5  นาที  ถือว่านักเรียน   เข้า
เรียนช้า   ให้ครูผู้สอนบันทึกในแบบสํารวจการเข้าเรียนว่านักเรียนผู้นั้น  เข้าเรียนช้า  กรณีเข้าช้าทุก  2  คร้ัง
ถือว่าขาดเรียน  1  คาบและให้ครูผู้สอนบันทึกลงบันทึกในแบบสํารวจการเข้าเรียนว่านักเรียนผู้นั้นขาดเรียนใน
คาบท่ีเข้าเรียนช้าคบทุกๆ2คร้ัง 
             ถ้านักเรียนไม่เข้าเรียนในคาบเรียนใดท่ีเป็นคาบเรียน  คาบโฮมรูม  ละคาบกิจกรรมอ่ืนใดท่ีโรงเรียน
กําหนด  ให้ถือว่า   หนีเรียน  ให้ครูผู้สอนหรือครูท่ีได้รับมอบหมายให้ควบคุมการจัดกิจกรรมแล้วแต่กรณีท่ี
บันทึกลงในแบบสํารวจการเข้าเรียนหรือแบบสํารวจการเข้าร่วมกิจกรรมว่านักเรียนคนนั้น     หนีเรียน     
             กรณีนักเรียนเข้าเรียนโดยการขาดพร้อมพร้อมกัน  เช่น  ไม่นําอุปกรณ์มาเรียน  แต่กายไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ  หรือเหตุอ่ืนๆท่ีไม่เหาะกับสภาพการเป็นนักเรียน  ให้ครูผู้สอนบันทึกในแบบสํารวจการเข้าเรียน
ว่านักเรียนผู้นั้น  เข้าเรียนโดยขาดพร้อมกัน  พร้อมระบุเหตุผลในการขาดของนักเรียนผู้นั้นด้วยกรณีนักเรียน
เข้าเรียนโดยขาดพร้อมกันความพร้อมทุก  2  คร้ัง  ให้ถือว่าขาดเรียน  1  คาบ  ให้ครูผู้สอนบันทึกในแบบ
สํารวจการเข้าเรียนว่านักเรียนผู้นั้น  ขาดเรียน  ในคาบท่ีเข้าเรียนโดยขาดพร้อมครบทุกๆ  2  คร้ัง 
             กรณีนักเรียนไม่ปฏิบัติตามข้อ 10 ถือว่านักเรียนมีความผิด  ให้ครูท่ีปรึกษาติดตามดูแลแก้ไข
พฤติกรรมตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 

 
หมวด  2 

การขาดเรียนและการลา 
             ข้อ  11.  เม่ือนักเรียนไม่มาเรียนโดยไม่แจ้งสาเหตุ  ถือว่านักเรียนมีความผิดฐาน  ขาดเรียน  และมี
เจตนาปกปิดไม่ให้ผู้ปกครอง  หรือโรงเรียนทราบ  
              ข้อ 12.  การลาของนักเรียนมีสองกรณีเท่านั้น  คือ  ลากิจ  หรือ  ลาป่วย 
              ข้อ 13.  ทุกคร้ังท่ีนักเรียนไม่มาโรงเรียนต้องมีใบลากิจ  หรือ  ลาป่วย  แล้วแต่กรณี 
              ข้อ 14.  ใบลาทุกกรณีต้องลงลายมือช่ือผู้ปกครองของนักเรียนผู้นั้นรับรองการลาทุกคร้ังจึงจะใช่
เป็นหลักฐานแสดงการลาของนักเรียนได้  หากปฎิบัติไม่ถูกต้องให้ถือว่านักเรียนผู้นั้นขาดเยนตาม  ข้อ 11 
               ข้อ 15.  การส่งใบลานักเรียน  ให้ส่งท่ีโรงเรียน  และให้ผู้ปกครองนําใบลามาส่งด้วยตัวเอง หรือ
กรณีไม่อาจมาส่งใบลาด้วยตัวเองได้ ให้นักเรียนท่ีอยู่บ้านใกล้เคียงกันนําส่งแทน 
              ข้อ 16.  กรณีนักเรียนขาดเรียนโดยไม่แจ้งสาเหตุโรงเรียนจะดําเนินการดังต่อไปนี้ 
                             16.1  นักเรียนขาดเรียนติดต่อกัน  2-3  วัน  มอบหมายให้ครูท่ีปรึกษาแจ้งผู้ปกครอง
ทราบด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม  เช่นโทรศัพท์  จดหมาย  โทรเลข  โดยบันทึกการแจ้งไว้เป็นหลักฐาน  และถือว่า
เป็นการแจ้งคร้ังท่ี  1 
                            16.2  นักเรียนขาดเรียนติดต่อกัน  5  วัน  มอบหมายให้ครูท่ีปรึกษารวมกับครูหัวหน้า
ระดับแจ้งผู้ปกครองในนามฝ่ายปกครองโดยทางจดหมายลงทะเบียนตอบรับ  และให้ถือว่าเป็นการแจ้งคร้ังท่ี  
2 
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                          16.3  กรณีตามข้อ  16.1  และข้อ  16.2  ครูท่ีปรึกษาและครูหัวหน้าระดับอาจเชิญ
ผู้ปกครองมาพบผู้ปกครองมาพบเพ่ือร่วมกันแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนได้  โดยนําเป็นหนังสือเชิญส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียบตอบรับ 
                           16.4  นักเรียนขาดเรียนติดต่อกัน  7  วัน  ให้ครูท่ีปรึกษาร่วมกับหัวหน้าระดับเชิญ
ผู้ปกครองมาพบในนามฝ่ายปกครองโดยทําเป็นหนังสือเชิญส่งไปรษณีย์ลงทะเบียบตอบรับ  หรือส่งโดยวิธีอ่ืน  
และถือว่าเป็นการแจ้งคร้ังท่ี  3 
                            16.5  นักเรียนขาดเรียนติดต่อกัน  15  วัน  โดยผู้ปกครองไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร  และครูท่ีปรึกษาได้ดําเนินการตามข้อ  16.1  ถึงข้อ  16.4  แล้ว  ครูท่ีปรึกษาแจ้งต่อฝ่าย
ปกครองและฝ่ายทะเบียบ เพ่ือพิจารณาส่งต่อ  หรือขึ้นบัญชีนักเรียนแขวนลอยแล้วแต่กรณี 
          ข้อ 17.  เม่ือนักเรียนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนแล้ว  โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณ  
โรงเรียน  เวรแต่กรณีต่อไปนี้ 
                   17.1   ผู้ปกครองมาขออนุญาตด้วยตัวเอง  พร้อมท้ังยื่นใบลาลงลายมือผู้ปกครองเป็นหลักฐาน
ทุกคร้ัง 
                        17.2   นกัเรียนมีหลักฐานแสดงถึงสาเหตุความจําเป็นเร่งด่วนท่ีต้องขอออกนอกบริเวณ
โรงเรียนกรณีให้นักเรียนขอรับใบอนุญาตออกนอกบริเวณจากฝ่ายปกครองเพ่ือกรอกข้อความขออนุญาตซ่ึงใบ
ขออนุญาตจะมีสามส่วน  ส่วนท่ี  1  นักเรียนนําไปมอบให้ครูท่ีปรึกษาเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน  ส่วนท่ี  2  
นําไปมอบให้ครูผู้สอนท่ีนักเรียนจะเรียนในคาบนนั้นเพ่ือลงบันทึกในแบบสํารวจการเข้าเรียน   และส่วนท่ี  3  
นักเรียนเก็บไว้เพ่ือแสดงต่อฝ่ายปกครอง  หรือยาม  เพ่ือลงทะเบียนเป็นหลักฐานในการออกนอกโรงเรียนและ
เม่ือนักเรียนกลับเข้ามาในโรงเรียนแล้ว 
                    17.3   กรณีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน    ขอความร่วมมือนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีภาครัฐ
และเอกชนจัดขึ้น  ให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนดังกล่าว   ทําหนังสือขออนุญาตต่อทางโรงเรียนพร้อมแนบ
หนังสือหนังสืออนุญาตผู้ปกครองให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทุกคร้ัง   กรณีท่ีโรงเรียนอนุญาตให้ถือว่านักเรียน
อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐและเอกชนร่วมกับผู้ปกครอง 
                    กรณีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนขอความร่วมมือนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีภาครัฐหรือ
เอกชนจัดขึ้น  และโรงเรียนเป็นผู้ควบคุมนักเรียนไปร่วมกิจดังกล่าว  ให้ถือว่านักเรียนอยู่ในความรับผิดชอบ
ของทางโรงเรียน 
                   17.4  กรณีนักเรียนเจ็บป่วยเวลาเรียนให้แจ้งครูประจําห้อพยาบาลพิจารณาว่าสมควรให้
นักเรียนผู้นั้นลากลับบ้าน  เม่ือครูประจําห้องพยาบาลเห็นสมควรให้ลากลับบ้าน   ครูพยาบาลทําบันทึกส่งฝ่าย
ปกครองเพ่ือออก  “ ใบลาพิเศษกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน “  และกรณีนี้โรงเรียนถือว่าผู้ปกครองต้องรับผิดชอบ
ดูแลรักษานักเรียนจนอาการเป็นปกติแล้วจึงให้นักเรียนมาเรียนโดยปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  17.1,    17.2,  
และ  17.3   โรงเรียนถือว่านักเรียนผู้นั้น  “ หนีเรียน ”  และเป็นความรับผิดชอบ 
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                                                           หมวด  3 
การเรียนในคาบเรียน 

 
 ข้อ  19   ในระหว่างเวลาเรียน  นักเรียนต้องอยู่ในห้องเรียนเท่านั้น  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
ครูผู้สอน 
 ข้อ  20  ห้ามใช้โทรศัพท์  หรือเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนใดระหว่างเรียน 
 ข้อ  21  ห้ามนําวิชาอ่ืนมาโดยไม่ได้รับอนุญาต  
 ข้อ  22  นักเรียนต้องตั้งใจเรียน  ฟังคําส่ังและคําอธิบายด้วยความสงบเรียบร้อย  ไม่ลุกจากท่ีนั่งโดย
ไม่ได้รับอนุญาต 
 ข้อ  23  ห้ามขีด  เขียน  ร้ือ  ทําลาย  ยักย้าย  ทําให้สูญหาย  ทําให้สกปรก  หรือทําให้เสียประโยชน์  
ซ่ึง  โต๊ะ  เก้าอ้ี  ฝาผนังห้องเรียน  ป้ายนิเทศ  โต๊ะครู  กระจก  หน้าต่าง  หรือส่ิงอ่ืนใด  ในห้องเรียน  และ
อาคารเรียนนั้นเด็ดขาดถือว่านักเรียนมีความผิดฐานทําลายทรัพย์สินของโรงเรียนและทรัพย์สินของราชการ
ด้วย    
 ข้อ  24  นักเรียนทุกคนมีหน้าท่ีช่วยกันรักษาความสะอาดอาคารเรียน  และห้องเรียน 
 ข้อ  25  กรณีครูผู้สอนไม่อยู่ในห้อง   ให้นักเรียนทุกคนอยู่ในห้องเรียนด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยไม่กระทําการใดๆ    โดยประการท่ีน่าจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคายแก่ห้องใกล้เคืองเม่ือเวลา
ผ่านไป  10 นาที  แล้วครูผู้สอนยังไม่มาสอนให้หัวหน้าห้องไปแจ้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น  ๆ   
 ข้อ  26  เม่ือมีการเปล่ียนคาบเรียน  ให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์การเรียนเข้ากระเป๋าและนําติดตัวไปเดิน
เข้าแถวอย่างอย่างเป็นระเบียบด้วยความสงบ  ไม่รบกวนห้องต่างๆท่ีเดินผ่าน  
 ข้อ  27  กรณีเปล่ียนคาบโดยเปล่ียนสถานท่ีเรียนให้นักเรียนให้นักเรียนรออยู่ในสถานท่ีนั้นด้วยความ
สงบเรียบร้อย  เตรียมหนังสือ  สมุดอุปกรณ์การเรียนเพ่ือท่ีจะเรียนวิชาต่อไป   
 ข้อ 28  กรณีเรียนนอกห้องหรือสนาม  หรือห้องประชุมหรือท่ีอ่ืนใด  รวมท้ังการพบครูท่ีปรึกานอก
ห้องเรียนในคาบโฮมรูม  ให้ปฏิบัติเสมือนให้อยู่ในห้องเรียน 
 ข้อ  29  เม่ือมีธุระออกนอกห้องเรียนต้องขออนุญาตจากครูผู้สอนทุกคร้ังและก่อนเข้าห้องเรียนก็ต้อง
ขออนุญาตทุกคร้ังเช่นกัน 
 ข้อ  30  การขออนุญาตเข้าห้องเรียนต้องขออนุญาตเข้าท่ีประตูหน้าห้องเรียน  ห้ามขออนุญาตเข้า
ประตูหลังห้องเรียน 
 ข้อ  31   เม่ือนักเรียนต้องการพบนักเรียนคนใดในระหว่างท่ีครูกําลังสอนอยู่ต้องขออนุญาตครูผู้สอน
ก่อนทุกคร้ัง 
 

หมวด  4 
ส่ิงของต้องห้ามมิให้นํามาโรงเรียน 

 ข้อ  32  ห้ามนักเรียนนําส่ิงของต่อไปนี้มาโรงเรียนเด็ดขาด 
                 32.1  บุหร่ี  สุรา  ของมึนเมา  หรือยาเสพติดทุกประเภท 
                 32.2   อุปกรณ์การเล่นการพนันทุกประเภท 
                 32.3   อาวุธ  วัตถุระเบิด  ส่ิงท่ีสามารถเป็นอาวุธซ่ึงมิใช่อุปกรณ์การเรียนทุกประเภท 
                 32.4    ของผิดกฎหมายทุกชนิด 
 ข้อ  33  ห้ามนักเรียนใช้หรือนําเข้ามาในโรงเรียนเพ่ือใช้ขณะแต่งเคร่ืองแบบนักเรียน 
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                33.1   เคร่ืองประดับทุกประเภท 
                33.2   เคร่ืองสําอางทุกประเภท 
 ข้อ   34   ห้ามนักเรียนใช้หรือนําทรัพย์สินท่ีมีค่ามากมาโรงเรียน  หากมีความจําเป็นเพ่ือการศึกษาให้
แจ้งครูทันที  เช่น  นาฬิการาคาแพง  กล้องถ่ายรูปราคาแพง  เคร่ืองคิดเลขราคาแพง  หรือของเล่นราคาแพง  
เป็นต้น 
 ข้อ  35  กรณีนักเรียนนําส่ิงของต้องห้ามตามระเบียบมาโรงเรียน  โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบถ้ามีการ
สูญหาย  เพราะถือว่านักเรียนทําผิดระเบียบและได้ห้ามแล้ว 
 ข้อ  36  กรณีนักเรียนทําความผิดเก่ียวกับทรัพย์สิน  โรงเรียนมอบหมายให้ครูยึดทรัพย์สินนั้นไว้ก่อน
แล้วเชิญผู้ปกครองมารับของคืน  โดยผู้ปกครองต้องมารับของซ่ึงถูกยึดไว้นั้นคือภายใน  15  วัน  นับตั้งแต่วัน
ถูกยึดมิฉะนั้นโรงเรียนถือว่าผู้ปกครองและนักเรียนไม่ประสงค์จะรับของนั้นคืน 
 
 
 

หมวด  5 
การแสดงความเคารพนักเรียน 

 ข้อ 37  นักเรียนต้องแสดงความเคารพตามขนบธรรมเนียมต่อบุคคลต่อไปนี้เสมอ  คือ  บิดา  มารดา  
ครู  ญาติผู้ใหญ่  หรือบุคคลท่ีควรเคารพอ่ืน  ๆ  พร้อมท้ังใช้กิริยาวาจาท่ีสุภาพกับท่านเหล่านั้นเสมอท้ังในและ
นอกโรงเรียน 
 ข้อ 38  นักเรียนต้องแสดงความเคารพครู  ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยท้ังในและนอกโรงเรียน 
 ข้อ 39  การทําความเคารพในห้องเรียนให้ปฎิบัติดังนี้ 
            39.1  เม่ือครูหรือผู้ท่ีควรเคารพเข้ามาในห้องเรียน  ให้หัวหน้าห้องเป็นผู้บอกทําความเคารพ
ด้วยคําว่า  นักเรียนทําความเคารพ  ให้นักเรียนหยุดทํากิจกรรมทันที  แล้วยืนตรงและแสดงทําความเคารพ
ด้วยการ  ไหว้  พร้อมท้ังกล่าวพร้อมกันว่า   สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ  หรือสวัสดีครับ/ค่ะ  ในกรณีท่ีเป็นบุคคลอ่ืน
แล้วจึงนั่งลงและเม่ือครูผู้สอนหรือผู้ใดควรทําความเคารพจะออกจากห้องเรียนเม่ือหมดคาบสอน   หรือเม่ือ
เสร็จส้ินธุระแล้วหัวหน้าห้องบอกทําความเคารพว่า    นักเรียนทําความเคารพ     นักเรียนยืนขึ้น    ไหว้    
แล้วกล่าวพร้อมกันว่า  ขอบคุณครับ/ค่ะ กรณีคาบเรียนภาษาต่างประเทศการกล่าวทักทาย  และกล่าวคํา
อําลาให้ปฎิบัติตามท่ีครูผู้สอนกําหนด 
            39.2  นักเรียนจะพูดกับครูในห้องเรียนให้   ยืนตรง 
            39.3  เม่ือจะเข้าพบครูหือลากลับให้  ไหว้ 
 ข้อ 40  การทําความเคารพครูนอกห้องเรียนให้ปฎิบัติดังนี้ 
             40.1  เม่ืออยู่ในแถวให้หัวหน้าส่ังว่า    แถว......ตรง   นักเรียนทุกคน   ยืนตรง   
            40.2  ขณะครูเดินผ่านให้นักเรียน     ยืนตรง    แล้ว    ไหว้    หากมือถือสัมภาระอยู่ให้  
ยืนตรงก้มศีรษะเล็กน้อย 
            40.3  เม่ือครูยืนอยู่ท่ีนักเรียนจะเดินผ่าน   หรือครูเดินนําหน้านักเรียนจะเดินแซงไปให้
นักเรียน   ไหว้  แล้วเดินก้มตัวเล็กน้อยแล้วค่อยผ่านหรือแซงไป  หากมือถือสัมภาระอยู่  ให้ก้มตัวเล็กน้อยแล้ว
ค่อยเดินผ่านหรือแซงไป  หากแบกสัมภาระอันหนักไม่อาจก้มตัวได้ให้กล่าวคํา   ขออนุญาต  แล้วค่อยเดินผ่าน
หรือแซงไป 
            40.4  นอกโรงเรียน  นักเรียนทําความเคารพตามความเหมาะสมแก่กาลเทศะ 
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ข้อ41  ทําความเครพกรณีอ่ืน ๆ  ให้ถือระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการทําความเคารพของนักเรียน
นักศึกษา  พ.ศ. 2530  ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  เมษายน  2530 
 ข้อ42  ขณะนักเรียนอยู่ในท่ีประชุม   เม่ือประธานหรือวิทยากรขึ้นพูด  พิธีกร  หรือหัวหน้าจะส่ัง  
นักเรียนทําความเคารพ   ให้นักเรียนทําความเคารพด้วยการ  ไหว้  พร้อมท้ังกล่าวว่า  สวัสดีครับ/ค่ะ 
 ข้อ43  นักเรียนต้องเคารพต่อสถาบันโรงเรียนท่ีนักเรียนเข้ามาเรียนโดย 
            43.1  แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน  เม่ืออยู่นอกเคร่ืองแบบนักเรียนต้องแต่ง
กายให้สุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ 
               43.2  แนะนําผู้ปกครองหรือผู้อ่ืนท่ีเข้ามาโรงเรียนให้แต่งกายสุภาพ 
               43.3  ไม่ขีดเขียน  หรือพ่นสีตามกําแพง  และวัตถุต่าง  ๆ  ในโรงเรียน 
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ประกาศฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
เร่ือง  แนวทางการอนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน 

---------------------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนมีนโยบายให้นักเรียนท่ีมาโรงเรียนในแต่ละวันตั้งใจศึกษาเล่าเรียนภายในบริเวณโรงเรียน   
แต่มีนักเรียนส่วนหนึ่งมีความจําเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน  เพ่ือความปลอดภัยและความเป็นระเบียบ      
ของนักเรียน ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป จึงกําหนดแนวทางการอนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนดังนี้  
 1. ผู้อนุญาต 
  1.1  ครูเวรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีประตูหน้าโรงเรียนในวันนั้นอนุญาตได้เฉพาะเวลา  
12.20-13.20 น.  
  1.2 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  อนุญาตได้ตลอดวัน 
 2. เหตุผลในการอนุญาต 
  - ไปธนาคาร  ไปรษณีย์  โรงพยาบาล  ติดต่อราชการ 
  - กรณีเหตุจําเป็นอ่ืน ก่อนอนุญาตให้ดําเนินการดังนี้  
   ติดต่อผู้ปกครองเพ่ือขอคําปรึกษา หรือ 
   ขอคําปรึกษาจากครูผู้รับผิดชอบระดับท่ีสูงกว่า 
  -ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกไปรับประทานอาหาร หรือเอางานมาส่งครู 
 3. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปกําหนดเอกสารประกอบการอนุญาต  ให้ครูผู้อนุญาตกรอกข้อความในบัตร
อนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน และให้นักเรียนลงช่ือในสมุดบันทึกการออกนอกบริเวณโรงเรียนท่ีป้อมยาม
นักเรียนนําบัตรติดต่อออกไปและส่งบัตรคืนท่ีป้อมยามเม่ือกลับเข้ามา 
    
 
    ประกาศวันท่ี  23  มิถุนายน  2553 
    
 
        ธีรชัย  สวดประโคน 
            ( นายธีรชัย  สวดประโคน ) 
                 รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารปี 2561 

 

ช่ือ   -  สกุล ผู้แทนจาก ตําแหน่ง 
นายเฉลิมพล  นิรันดร์ปกรณ์ 

ร.ต.ต.สมศักดิ์  มารังกูล 

นายเทพ  หลอมประโคน 

นายจินดา จงประโคน 

นายสุรศักดิ์  เด็จประโคน 

นายธเรศ  ศรีประดู่ 
นายพงษ์สิทธ์ิ  ศิริมาศสกุล 

นายประเวทร์  สุทธิประภา 
นายทิวา  สมนึกในธรรม 

นายธนพล  กุลเพชรโชต ิ

นายถนอม  เอมโคกสูง 
นายมนูญ  ธรรมโกศล 

พระอาจารย์ปลัดสมบูรณ์  สุมังคโล 

พระครูสุนทรกิจวิจารณ์ 

นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธ์ิ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนผู้ปกครอง 
ผู้แทนครู 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้แทนชุมชน 

ผู้แทนศิษย์เก่า 
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ที่อยู่ อาชีพ หน้าที่ 
1. นางรุ่งทิวา  นิยโมสถ 92  หมู่ 3 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด  

จ.บุรีรัมย์ 31180 

อดีตข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่น 

นายกสมาคม 

2. นายเทพ  หลอมประโคน 242  หมู่ 3 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด 
จ.บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการครู อุปนายกสมาคมคนท่ี 1 

3. นางวนิดา  นรัฐกิจ 162  หมู่ 4 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด 
จ.บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการครู อุปนายกสมาคมคนท่ี 2 

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

รับราชการครู เลขานุการ 

5. นางสุวรรณา  บาลโสง 25  หมู่ 4 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.
บุรีรัมย์ 31180 

ข้าราชการ
บํานาญ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

6. นางจันทร์เพ็ญ  อุ่นทะเล 23  หมู่ 4 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.
บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการครู ผู้ช่วยเลขานุการ 

7. นางบุญช่วย  ขวางรัมย ์ 73  หมู่ 3 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.
บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการครู เหรัญญิก 

8. นางกรรณิกา  สาโยธา 137/3  หมู่ 4 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด 
จ.บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการครู ผู้ช่วยเหรัญญิก 

9. นายจําลอง  รักพร้า 140  หมู่ 12 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด 
จ.บุรีรัมย์ 31180 

ค้าขาย ผู้ช่วยเหรัญญิก 

10. นางนิ่มนวล  เล้ียงรักษา 99  หมู่ 12 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด 
จ.บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการครู ปฏิคม 

11. นางราตรี  สวัสดิ์รัมย ์ 108  หมู่ 13 ต.บ้านกรวด อ.บ้าน
กรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการครู ผู้ช่วยปฏิคม 

12. นางฑาฤญา  วิงประโคน 198  หมู่ 5 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด 
จ.บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการ ผู้ช่วยปฏิคม 

13. นายมนูญ  ธรรมโกศล 179  หมู่ 12 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด 
จ.บุรีรัมย์ 31180 

 

 

 

 

รับราชการครู ประชาสัมพันธ์ 
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ลําดับ 

 
ช่ือ-สกุล 

 
ที่อยู่ 

 
อาชีพ 

 
หน้าที่ 

14. นายอดิศร  บาลโสง 22  หมู่ 5 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด 
จ.บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการครู ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 

15. นายพรเจริญ  ธรรมสาร 19  หมู่ 6 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.
บุรีรัมย์ 31180 
 

รับราชการ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 

16. นายคํามูล  ชํารัมย์ 118  หมู่ 8 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด 
จ.บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการ กรรมการ 

17. นายสมาน  ปวงสุข 59  หมู่ 6 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.
บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการ กรรมการ 

18. นายประเวทร์   
สุทธิประภา 

61  หมู่ 6 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.
บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการครู กรรมการ 

19. จ.ส.อ.สุบรรณ  โยธิกุล 56  หมู่ 12 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด 
จ.บุรีรัมย์ 31180 

ค้าขาย กรรมการ 

20. นายสุรพล  เทวัญรัมย์ 55  หมู่ 4 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด 
จ.บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการครู กรรมการ 

21. นายปรีชา  สวัสดิ์รัมย ์ 108  หมู่ 13 ต.บ้านกรวด อ.บ้าน
กรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการครู กรรมการ 

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

รับราชการครู กรรมการ 

23. นางประหยัดศรี   
บาลโสง 

53  หมู่ 4 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด 
จ.บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการครู กรรมการ 

24. นายทิวา  สมนึกในธรรม 144/4  หมู่ 4 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด 
จ.บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการครู กรรมการ 

25. นายศุภกิจ  วิชัยรัมย์ 144  หมู่ 4 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด 
จ.บุรีรัมย์ 31180 

รับราชการครู กรรมการ 
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 คณะผู้จัดทํา  

 

1. นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธ์ิ   ผู้อํานวยการโรงเรียน  

2. นายธีรชัย  สวดประโคน         รองผู้อํานวยการโรงเรียน    
3. นางรัชตาพร  เสนามาตย์    รองผู้อํานวยการโรงเรียน   
4. นายดงสุริยา  หนูแสน    รองผู้อํานวยการโรงเรียน 

5. นางศิรินาถ  กะฐินสี     รองผู้อํานวยการโรงเรียน 

6. นางอรวรรณ  สุขสว่าง    ครูชํานาญการพิเศษ 

7. นางพัชรนันท์  ปราบริปู    ครูชํานาญการพิเศษ 

8. นางจิตย์วาส  แก้วประโคน    ครูชํานาญการพิเศษ 

9. นางรสสุคนธ์  ศรีสันดา    ครูชํานาญการพิเศษ 

10. นางศิรินาถ  กะฐินสี    ครูชํานาญการพิเศษ 

11.นางสาวพรพิมล  ครองชื่น    ครูชํานาญการ 
12. นายเฉลิมพล  วาลีประโคน   ครูชํานาญการ 
13. นางเอมอร  แจ่มแจ้ง    ครู 
14. นางเสาวลักษณ์  กูลรัตน์    ครู 
15. นางสาวกรวรรณ  ชินนาค    ครู 
16. นางสาวณัฐกฤตา  สิริวงศ์สุวรรณ   ครู  
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