
ทิศทางของสถานศึกษา 
 การจัดวางทิศทางของโรงเรียนจะชวยใหการดําเนินงานของโรงเรียนมีความชัดเจนมากข้ึน ดังน้ัน  จึงไดดําเนินการ
ตรวจสอบและประเมินสถานภาพของตนเอง  โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก  แลวนําผลการประเมิน
ภายนอกรอบสามมากําหนดทิศทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังน้ี 
 

วิสัยทัศน 
โรงเรียนบานไรวิทยามีคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสตูรเทียบเคยีงมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาระบบเทคโนโลยี โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
 

พันธกิจ 
 1.จัดการศึกษาเพ่ือเสรมิสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง       ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 2.พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน โดยพัฒนาคุณภาพผูเรยีนใหมีความรู ทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 3.สงเสรมิการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
 4.สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรยีนทุกคนไดรับบริการ  ทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 
 5.สงเสรมิการจดัการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 6.พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจดัการศึกษา 
 

เปาประสงค 
 1.ผูเรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีหลักคดิท่ีถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ และการเปนพลเมืองโลกท่ีด ี
 2.ผูเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผดิชอบ  ตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อด
ออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศลีธรรม 
 3.เสริมสรางคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร เพ่ือ
สรางความมั่นคงของประเทศในระยะยาว 
 4.ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาและสรางเสรมิศักยภาพในแตละชวงวัยอยางมีคุณภาพ     มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 
21 มีความเปนเลศิทางดานวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ     และภาษาท่ี 3 มีนิสยัรักการเรยีนรูและการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเน่ืองตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพ    ตามความตองการและความถนัด 
 5.ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล ท้ังในดานท่ีมีพัฒนาการปกติ และดาน
ท่ีมีความบกพรองหรือความแตกตางทางการเรียนรูหรือความสามารถพิเศษ ตามท่ีระบุไวในแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 6.ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ มีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเช่ือมตอ  หรือการสงตอเขาสูการศึกษาใน
ระดับเดียวกันและระดับท่ีสูงข้ึน หรือการอาชีพ หรือการดาํเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 
 7.ผูเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความเขมแข็ง อดทน และสามารถพ่ึงตนเองไดในสังคม
อนาคตท่ีซับซอนและการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม สามารถปองกันตนเองจากปญหายาเสพตดิได 
 8.ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพ เปนมอือาชีพ และมี
ทักษะวิชาชีพช้ันสูง 
 9.ผูเรียนทุกคนเขาถึงการบริการการเรยีนรูท่ีมีคณุภาพ มมีาตรฐานเสมอกัน และเขาถึงบริการการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 
 10.สถานศึกษามีความเปนอิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรยีนใหมีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคลองกับบริบทของ
พ้ืนท่ี 
 

 
 



กลยุทธ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 
3. พัฒนาผูบริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคณุภาพมมีาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจดัการศึกษา เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 
จุดเนนของโรงเรียน 

1 ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ และคณุลักษณะของผูเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัวตอการเปนพลเมืองและพลโลกท่ีด ี
 2. ผูเรียนท่ีมคีวามตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดารไดรับ
การศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคณุภาพ พรอมกาวสูสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ครูเปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มคีวามแมนยําทางวิชาการ และมีทักษะการจดัการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
ตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะในการใชเทคโนโลย ี
 4.  ผูบริหารสถานศึกษามีความเปนเลิศสวนบุคคล คดิเชิงกลยุทธ และนวัตกรรม มภีาวะผูนําทางวิชาการ มีสํานึกความ
รับผิดชอบ และการบริหารแบบรวมมือ 
 5.  สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรยีนรูรวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผูเก่ียวของในการ
จัดการศึกษาระดับพ้ืนท่ี จัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาเพ่ือการเรยีนรูในทุกมิติ  
 

อัตลักษณของสถานศึกษา 
 

นักเรียนโรงเรียนบานไรวิทยามีนิสยัรักการออม 
 

เอกลักษณของสถานศึกษา 
 

โรงเรียนบานไรวิทยาเปนโรงเรยีนสงเสริมนิสยัรักการออม 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   1. รักชาติ ศาสน กษัตริย   2. ซื่อสัตยสจุริต 
    3 .มีวินัย     4. ใฝเรียนรู 
    5. อยูอยางพอเพียง    6. มุงมั่นในการทํางาน 
    7. รักความเปนไทย    8. มีจิตสาธารณะ 

 

ปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

“การศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม” 

 
 
 
 
 



ประวัติของโรงเรียนบานไรวิทยา 
 
 
1.  ขอมูลท่ัวไป 
1.1  ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียนบานไรวิทยา  ตั้งอยูเลขท่ี 101 หมู 1  ตําบลบานบึง   อําเภอบานไร  จงัหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย 
61140  โทรศัพท  056 – 539014 โทรสาร 056 – 539167      Website : www.banraiwitthaya.ac.th  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
1.2  เปดสอนตั้งแตระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 6 
1.3  มีเขตพ้ืนท่ีบริการ  16 หมูบาน  ไดแก หมู  1, 7, 10  ต.ทัพหลวง  อ.บานไร 
     หมู 2, 5          ต.หวยแหง  อ.บานไร 
     หมู 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7    ต.บานบึง    อ.บานไร 

หมู 5, 6       ต.เจาวัด     อ.บานไร 
หมู 1, 4       ต.บานไร     อ.บานไร 

 
2.  ขอมูลดานการบริหาร 
2.1  ผูบริหาร  นายอนุกูล  กรณัยเมธากุล  ผูอํานวยการโรงเรียนบานไรวิทยา 
2.2  ผูชวยผูบริหาร (ท่ีไดรับแตงตัง้)     
2.2.1   นางสาวขนิษฐา   กอนเพชร       รองผูอํานวยการกลุมการบริหารงานบุคคล 
2.3 ประวัติโดยยอ ปรัชญา คําขวัญ  และสญัลักษณประจําโรงเรยีน 
โรงเรียนบานไรวิทยา ตั้ง  ณ เลขท่ี 101  หมูท่ี  1  ตําบลบานบึง  อําเภอบานไร  จังหวัดอุทัยธานี  
ติดกับถนนสายบานไร – อุทัยธานี อยูหางจากตัวจังหวัดอุทัยธานี  77  กิโลเมตร อยูหางจากตัวอําเภอบานไร  3 กิโลเมตร มีเน้ือท่ี  
92  ไร 2 งาน  54  ตารางวา โดยมีอาณาเขตติดตอ  ดังน้ี 
  ทิศเหนือ   ติดกับเขตอําเภอหวยคต 
  ทิศใต   ติดกับเขตอําเภอดานชาง จ.สุพรรณบุร ี
  ทิศตะวันออก  ติดกับเขต จ.กาญจนบุร ี
  ทิศตะวันตก  ติดกับเขตอําเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท 
ไดจัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการไดสั่งใหจังหวัดอุทัยธานี  ดําเนินการเปดโรงเรยีนมัธยมศึกษาประจําอําเภอบานไร  ซึ่งทางอําเภอ
พิจารณาแลวเห็นวาสถานท่ีโรงเรยีนบานไร  ( ประถมปลาย ) เดิม  เหมาะสมและมผีูมีจติศรัทธาบริจาคท่ีดินใหคือ 
          1.  นายสวิง        สีสรรพ            บริจาคจํานวน   25   ไร 
          2.  นายเจก        แหวเพชร          บริจาคจํานวน   25   ไร 
          3.  นายเพ็ง – นางขุน    เงินทองดี  บริจาคจํานวน   42   ไร  2  งาน  54 ตารางวา  
 รวมท่ีดินท่ีไดบริจาค  ท้ังสิ้น 92 ไร  2 งาน 54  ตารางวา   จึงไดทําการ ซอมแซมอาคารท่ีชํารุดและบานพักครู  1  หลัง ท่ีทรุด
โทรมใหสามารถใชการได และเปดทําการสอนเมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2514 โดยศึกษาธิการอําเภอบานไร ( นายทองหลอ จันทร
หนัก )  เปนประธานในพิธีเปด  มนีายปรีชา ภูจํากัด  ทําหนาท่ีครูใหญ มีครู 1 คน และนักเรยีน จํานวน 24 คน 
 14  พฤษภาคม 2514  นายปรีชา ภูจํากัด   ยายไปดํารงตําแหนงครใูหญโรงเรียนครบุร ีจังหวัดนครราชสีมา และนาย
สมนึก ยวุพันธ ครูโรงเรียนวิชัยบํารุงราษฎร จังหวัดชัยนาท มาดํารงตําแหนงครูใหญโรงเรียนบานไรวิทยา 
         1 มกราคม 2519 นายสมนึก  ยุวพันธ ยายไปดํารงตําแหนงครูใหญโรงเรียนหนองขาหยางวิทยา และนายนิวัฒน รังษิมาศ 
ครูโรงเรียนอุทัยทวีเวท มาดาํรงตาํแหนงครูใหญโรงเรียนบานไรวิทยา 
 ตุลาคม 2527  นายนิวัฒน  รังษิมาศ ยายไปดํารงตําแหนงอาจารยใหญโรงเรียนทัพทันอนุสรณ  จังหวัดอุทัยธานี และใน
วันท่ี  17 ธันวาคม 2527     นายวรศักดิ์  เถาวัน  อาจารยใหญโรงเรียนตลุกดูวิทยาคม  จังหวัดอุทัยธานีมาดํารงตําแหนงอาจารย
ใหญโรงเรียนบานไรวิทยา 
 22 ตุลาคม 2535 นายวรศักดิ์  เถาวัน ยายไปดาํรงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนลานสักวิทยา จังหวัดอุทัยธานี และกรม
สามัญศึกษาไดแตงตั้ง นายสมบุญ  ทิพรังศรี อาจารยใหญโรงเรยีนหนองเตาวิทยา  จังหวัดอุทัยธานี  มาดํารงตาํแหนงผูอํานวยการ
โรงเรียนบานไรวิทยา 

http://www.banraiwitthaya.ac.th/


 ตุลาคม 2541  นายสมบุญ  ทิพรังศรี ยายไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  และกรมสามัญ
ศึกษาไดแตงตั้ง   นายนพดล  วัฒนา ผูอํานวยการโรงเรยีนศรีประจนัตเมธีประมุข จังหวัดสุพรรณบุรี มาดํารงตาํแหนงผูอํานวยการ
โรงเรียนบานไรวิทยา 
  ตุลาคม 2544 นายนพดล วัฒนา เกษียณอายรุาชการกรมสามัญศึกษา  จึงไดมีคําสั่งแตงตั้ง นายชาญศักดิ์  คันศร 
ผูอํานวยการโรงเรยีนบานทุงนาวิทยา   มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานไรวิทยา   
  ตุลาคม  2547 นายชาญศักดิ์  คนัศร  ผูอํานวยการโรงเรียนยายไปดํารงตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรยีนหนองฉางวิทยา  
และสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดมีคาํสั่งแตงตั้งใหนางสงวนทรัพย  ทิพรังศรี  ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงนา
วิทยา มาดํารงตาํแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานไรวิทยา  
 กันยายน 2553 นางสงวนทรัพย ทิพรังศรี  ผูอํานวยการโรงเรยีน  เกษียณอายุราชการ 
 กุมภาพันธ 2554 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ไดมีคําสั่งแตงตั้งให 
นายวิชัย ยุชังกูล  ผูอํานวยการโรงเรียนทุงโพวิทยามาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรยีนบานไรวิทยา 
 กันยายน 2559  นายวิชัย  ยุชังกูล  ผูอํานวยการโรงเรียน  เกษียณอายุราชการ 
 พฤศจิกายน  2559  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ไดมีคําสั่งแตงตั้งให 
นายอนุกูล  กรัณยเมธากุล  ผูอํานวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคมมาดาํรงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานไรวิทยา 
 
 

ปรัชญาโรงเรียน   การศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม 
  

คําขวัญ    มานะ  ซื่อสัตย  สามัคคี  มีวินัย 
  

ตนไมประจําโรงเรียน  ตนเฟองฟา 
 

อักษรยอ                บ.ร.ว. 
 
 
ตราสญัลักษณโรงเรียน    
    
 
 
 
 
 
สีประจําโรงเรียน    ฟา – ขาว 

ความเฉลยีวฉลาด ความกาวหนาในอนาคต 
ความมีเกียรตสิูง 
ความสะอาดท้ังกาย วาจา ใจ และหมายถึงผูมีศีลธรรม  
มีสติ ปญญา รูจักชวยเหลือสังคม 

 
 
 
 
 
 
 



2.4 ทําเนียบผูบริหาร 
1. นายปรีชา  ภูกําจัด  ดํารงตําแหนง พ.ศ.  2514 - 2515 

  2. นายสมนึก  ยุวพันธ  ดํารงตําแหนง พ.ศ.  2515 - 2519 
  3. นายนิวัฒน  รังษิมาศ  ดํารงตําแหนง พ.ศ.  2519 - 2527 
  4. นายวรศักดิ์  เถาวัลย  ดํารงตําแหนง พ.ศ.  2527 - 2535 
  5. นายสมบุญ  ทิพรังศร ี  ดํารงตําแหนง พ.ศ.  2535 - 2541 
  6. นายนพดล  วัฒนา  ดํารงตําแหนง พ.ศ.  2541 - 2544 
  7. นายชาญศักดิ์  คันสร  ดํารงตําแหนง พ.ศ.  2544 - 2548 
  8. นางสงวนทรัพย  ทิพรังษี   ดํารงตําแหนง พ.ศ.  2548 - 2553 
  9. นายวิชัย  ยุชังกูล   ดํารงตําแหนง พ.ศ.  2554 – 2559 

10. นายอนุกูล  กรัณยเมธากุล ดํารงตําแหนง พ.ศ.  2559 – ปจจุบัน  
 

ประวัติการเขารวมโครงการของโรงเรียนบานไรวิทยา 
ปการศึกษา 2527    เขาโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาพัฒนาชนบท รุนท่ี 3 ( มพช. 2 รุนท่ี 3 ) 
ปการศึกษา 2531    ไดรับอนุมัติจากรมสามัญศึกษาเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปการศึกษา 2532    เปดโรงเรียนสาขาท่ีตําบลหนอกจอก อําเภอบานไร 
ปการศึกษา 2535    โรงเรียนสาขาไดรับอนุมัติใหเปดเปนเอกเทศ ช่ือโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ 
ปการศึกษา 2539    เขาโครงการโรงเรียนปฏริูปการศึกษา 
ปการศึกษา 2540    เขาโครงการลานกีฬาตานยาเสพตดิ 
ปการศึกษา 2540  “ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ”  ขนาดกลาง   ระดับมัธยมศึกษา 
ปการศึกษา 2541    เปนท่ีตั้งของสํานักงานสหวิทยาเขตพนารักษ 
ปการศึกษา 2545 เขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

                    โครงการสรางความเขมแข็งสิ่งแวดลอมศึกษาในประเทศไทยและ 
                    โครงการนํารอง สืบคนสังคม วัฒนธรรมและทองถ่ินไทย 

ปการศึกษา 2546  เขาโครงการโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ปการศึกษา 2548   เขาโครงการโรงเรียนแกนนํานักเรยีนเรียนรวม 
ปการศึกษา 2549           เขาโครงการหน่ึงโรงเรียนหน่ึงนวัตกรรม 

เขาโครงการเยาวชนน้ันไซรคือพลงัแผนดิน 
                เขาโครงการพลังสามประสานแกปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กวัยเรียน 
                                เขาโครงการโรงเรียนดีใกลบานท่ีตั้งกลุมบานไร  กลุมโรงเรียนท่ี  4 
ปการศึกษา 2550   เขาโครงการกลาแผนดินดวยเศรษฐกิจพอเพียง 

เขาโครงการหลักสูตรผูนําการเปลีย่นแปลงเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ 
ปการศึกษา 2551    เขาโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ี
เขาโครงการโรงเรียนคณุธรรมช้ันนํา 

   โรงเรียนตนแบบ โรงเรียนดีใกลบาน (โรงเรียนในฝน รุน 2 ) 
ปการศึกษา 2552      เขาโครงการลดเมืองรอนดวยมือเรา ปท่ี 5 
          เขาโครงการลูกเสืออาสา กกต. เพ่ือประชาธิปไตย 
ปการศึกษา 2553    เขารวมโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล ใชหลักสูตรโรงเรียนบานไรวิทยา  

พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 และหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

ปการศึกษา 2554   จัดตั้งธนาคารโรงเรียน 
ปการศึกษา 2555  เขารวมโครงการสิ่งแวดลอมศึกษาและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ปการศึกษา 2560  เขารวมโครงการกิจกรรมองคกรดูแลหวงใย ใสใจ ปองกันเอดสในท่ีทํางาน 



ปการศึกษา 2560 เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจําป 2559-2560 รางวัลคุณภาพแหงสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) 

ปการศึกษา 2561  เขารวมโครงการองคกรดูแล หวงใย ใสใจ ปองกันเอดสในท่ีทํางาน  
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทเครือขาย 

ปการศึกษา 2561  เขารวมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
เขารวมโครงการโรงเรียนประจําตําบล( 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 

ปการศึกษา 2561  เขารวมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 

ตนไมประจําโรงเรียน 

 

  

                              “  ตนเฟองฟา ” 



  

 

 

 

 

ผูอํานวยการโรงเรยีน 

รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมการบริหารวิชาการ 

1. การวางแผนอัตรากําลัง  

2. การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา  
3. การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  
4. การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงข้ึน การยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
5. การดําเนินการเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน  
6. การลาของบุคลากรสังกัดสถานศึกษาที่ไมมีระเบียบกําหนดไวเฉพาะ  
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
8. การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
9. การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน  
10. การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
11. การอุทธรณและการรองทุกข  
12. การออกจากราชการ  
13. การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ  
14. การจัดทําบัญชีรายชื่อและใหความเห็นเก่ียวกับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  
15. การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
16. การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ  
17. การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
18. การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
19. การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
20. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมการบริหารงบประมาณ รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมการบริหารงานบุคคล รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมการบริหารทั่วไป 

หัวหนากลุมการบริหารวิชาการ หัวหนากลุมการบริหารงบประมาณ หัวหนากลุมการบริหารงานบุคคล หัวหนากลุมการบริหารท่ัวไป 

1. การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอต้ังงบประมาณเพ่ือเสนอตอ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
2. การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงิน  ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง  
3. การอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
5. การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ  
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ  
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ  
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  
9 การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายเก่ียวกับกองทุน 
เพ่ือการศึกษา  
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
11. การวางแผนพัสดุ  
12. การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ 
หรือสิ่งกอสรางที่ใชเงินงบประมาณเพ่ือเสนอตอเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
13. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทําและจัดหา
พัสดุ  
14. การจัดหาพัสดุ  
15. การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ  
16. การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน  
17. การเบิกเงินจากคลัง  
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน  
19. การนําเงินสงคลัง  
20. การจัดทําบัญชีการเงิน  
21. การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
22. การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 

1. การวางแผนอัตรากําลัง  
2. การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  
3. การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  
4. การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงข้ึน การยายขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
5. การดําเนินการเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน  
6. การลาของบุคลากรสังกัดสถานศึกษาที่ไมมีระเบียบกําหนด
ไวเฉพาะ  
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
8. การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
9. การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน  
10. การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
11. การอุทธรณและการรองทุกข  
12. การออกจากราชการ  
13. การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ  
14. การจัดทําบัญชีรายชื่อและใหความเห็นเก่ียวกับการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  
15. การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
16. การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ  
17. การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
18. การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
19. การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
20. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 

1. การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ  
2. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
4. งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน  
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร  
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
7. งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
8. การดําเนินงานธุรการ  
9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  
10. การจัดทําสํามะโนผูเรียน  
11. การรับนักเรียน 
12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือ
เลิกสถานศึกษา  
13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย 
14. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
15. การทัศนศึกษา  
16. งานกิจการนักเรียน  
17. การประชาสัมพันธงานการศึกษา  
18. การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษา 
ของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืน 
ที่จัดการศึกษา  
19. งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน   
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
21. การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน  
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ในการลงโทษนักเรียน 

 



ขอมูลผูบริหาร  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานไรวิทยา 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิ วิชาเอก E-mail 
1 นายอนกุูล   กรัณยเมธากุล   ผูอํานวยการโรงเรียน คศ.3 ศษ.ม  บริหารการศึกษา anukul@banriawitthaya.ac.th 
2 นางสาวขนิษฐา   กอนเพชร รองผูอํานวยการโรงเรียน   คศ.2 คม. บริหารการศึกษา Personal.brw@gmail.com 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิ วิชาเอก E-mail 
1 นางรุงนภา      บัวพลับ ครู  คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย Buaplub.gb@gmail.com 
2 นางสาววันเพ็ญ   แดงสิงห ครู คศ.2 ค.บ. ภาษาไทย Pen_brw@hotmail.com 
3 นางชมพูนุช    กจิแกว ครู คศ.2 ศษบ. ภาษาไทย woonwie@hotmail.com 
4 นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด ครู คศ.2 ศศ.บ. ภาษาไทย Rt_kate@hotmail.com 
5 นางสาวกันยา   ศรีเดช ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย Kanyasridech28@gmail.com 
6 นางกัญญาณัฐ    อินทนาคม ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย kanyanut@gmail.com 
7 นางสาวแชมพ ู  เพ็งอุน ครู คศ.2 ค.บ. ภาษาไทย Shampoo.mam14@gmail.com 
8 นายดลชัย   อินทรโกสุม ครูผูชวย - ศศ.บ. ภาษาไทย wonderjkal@gmail.com 
9 นางกัลญารัตน    สถิรสุขสมบูรณ พนักงานราชการ - ค.บ. ภาษาไทย Kanyaratadd2517@gmail.com 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกลุ ตําแหนง ระดับ วุฒิ วิชาเอก E-mail 
1 นางสาวกรองกาญจน จินาพันธ ครู คศ.2 กศ.ม. การบริหารการศึกษา k.krongkan@hotmail.com 
2 นางสาวปยวรรณ กองใบศิลป ครู คศ.3 กศ.ม. คณิตศาสตร Piyawan-koy@hotmail.com 
3 นางสาวพนารัตน รอดภยั ครู คศ.3 กศ.ม. การบริหารการศึกษา Aor.Panarat@gmail.com 
4 นางสาวจารุวรรณ เครือออน ครู คศ.2 กศ.ม. การบริหารการศึกษา Meejai_5@hotmail.com 
5 นางสาวสุพรรณี พลอยแดง ครู คศ.2 ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู 
Supannee_math@hotmail.com 

6 นางสมบัวคํา    กองสิงห ครู คศ.3 กศ.ม การบริหารการศึกษา Sombuakom5@hotmail.com 
7 นายชาญวิทย   แสงแกว ครู คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร chanvitto@hotmail.com 
8 นางณิชาภัทร    ธรรมศิริ ครู คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร Prattymom-ja@hotmail.com 
9 นางสาววัฒนา   วัฒนสุวกุล ครู คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร wattanasuwakool@hotmail.com 
10 นางสาวณัฐสุดา   เพ็งสรอย ครู คศ.1 ศษ.บ คณิตศาสตร Jarryn.pril@gmail.com 
11 นายภัทรพล   อรุณ ครูผูชวย - ค.บ. คณิตศาสตร Prettymom-ja@hotmail.com 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิ วิชาเอก E-mail 
1 นางวรารินทร แกวแดง ครู คศ.3 ค.บ. ชีววิทยา wararinrin@gmail.com 
2 นางสายรม      อินสวาง ครู คศ.3 ค.บ. เคมี Sairom-lin@hotmail.com 
3 นายธนวัฒน  จําปา ครู คศ.3 ค.บ. ฟสิกส tn_wut9@hotmail.com 
4 นางฉันทนาพร แสงสุทธิ

เศรษฐ 
ครู คศ.3 วท.บ. เคมี joomsoda@hotmail.com 

5 นางสาวมนฐญภัทร  ศิริวัฒ
พงศ 

ครู คศ.3 วท.บ. ฟสิกส Sir_monny@hotmail.com 

6 นายปุณรัตน   จันแรง ครู คศ.2 กศ.ม. การบริหารการศึกษา Poonarart1212@hotmail.com 
7 นายวีระ   วงคสายสิน ครู คศ.1 วท.บ. เคมี Wongsaisain2@hotmail.com 
8 วาที่ ร.ต. ชาลี   เลินไธสง ครู คศ.2 วท.บ. เคมี Chalee_loe@hotmail.com 
9 นางสาววภิาพร   นันทศรี ครู คศ.1 กศ.ษ ชีววิทยา Im-yours757@hotmail.com 
10 นายจีรพัส  สีทอง ครู คศ.1 ค.บ. วิทยาศาสตรทัว่ไป frag@hotmail.com 
11 นายกฤษฎา  วิศาลนิตย ครู คศ.1 ค.บ. วิทยาศาสตรทัว่ไป visannit@hotmail.com 
12 นางสาวจิดาภา   พุมทอง ครู คศ.1 ศษ.บ. วิทยาศาสตร Chidapa33@gmail.com 
13 นายเดชณรงค   มาบวั ครู คศ.1 ค.บ. วิทยาศาสตร Detnarong89@gmail.com 
14 นางสาวศุภรัตน   ตนพันธุ พนักงาราชการ - ค.บ. วิทยาศาสตรทัว่ไป Suparat210625@gmail.com 

 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิ วิชาเอก E-mail 
1 นายสมพิศ  บัวพลับ ครู คศ.3 ค.บ. พลศึกษา Sompitch_BRW@hotmail.com 
2 นายศิวพิชญ     เวฬุ ครู คศ.2 วท.บ. สุขศึกษา Keng022517@hotmail.com 
3 นายนิคม         ศรีพยัคฆ ครู คศ.2 กศ.บ. พลศึกษา sripayak@hotmail.com 
4 นายสุวิทย       กุลฉิม ครู คศ.1 ค.บ. พลศึกษา Wit6229@yahoo.co.th 
5 นายธีรภัทร     กริมเขียว ครู คศ.1 วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา thriraphat@gmail.com 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิ วิชาเอก E-mail 
1 วาที่ ร.ต.หญิงจรรยาบูรณสมภพ ครู คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา Junya00@hotmail.com 
2 นางสุมณฑา          คงเอียง ครู คศ.2 ค.บ. สังคมศึกษา Krusumonta.brw.gmail.com 
3 นายอิสรพงษ         อินสวาง ครู คศ.2 ค.บ. สังคมศึกษา itsaraphong@hotmail.com 
4 นางกฤษณาวรรณ  กววีุฒิพันธุ ครู คศ.1 รป.ผ. รัฐประศาสนศาสตร Nick-korn@hotmail.com 
5 นางสุพีรรญา   ปญญาคํา ครู คศ.2 ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร suphiria@hotmail.com 
6 นางสาวแกวตา   อินทรจักร ครู คศ.1 ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร P_kaewta21@hotmail.com 
7 นายวิทยา   ทองศรี ครู คศ.1 ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร gengnsw@hotmail.com 
8 นางสาวเหมวรรณ   สวรรคโลก ครู คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา kapookpreaw@hotmail.com 
9 นางสาวกนิษฐา   พวงสมบัติ ครู คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา Sg_ko@hotmail.com 
10 นางนวสร   นราศรี ครูผูชวย - ศศ.บ. พัฒนาชุมชน Nava3858@gmail.com 
11 นายเอกลักษณ        กรรณแกว พนักงานราชการ - ค.บ. สังคมศึกษา xkrrnkaew@gmail.com 

 

 

 

 



กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิ วิชาเอก E-mail 
1 นายกิตธวัช         วรรณกิจ ครู คศ.2 ค.ม. การบริหารการศึกษา Kitthawat@gmail.com 
2 นางสาวพัณณ ชิตา   ยะไข ครู คศ.2 ศษ.บ. นาฏศิลปไทย khanruean@gmail.co.th 
4 นายววิัฒนชัย     กิตต์ิธนาตระกูล ครู คศ.1 ค.บ. ศิลปกรรม Vivitchai2523@gmail.com 
5 นายกิตติคุณ   ทองคําดี ครู คศ.1 ค.บ. ศิลปศึกษา Puperocker1227@gmail.com 
6 นางนฤมล   อินทฤทธ ครูผูชวย - ค.บ. ดุริยางคศาสตรไทย Mamadmamod660@gmail.com 
7 นายกรรภฎั   ศรีมา ครูผูชวย - ค.บ. ดนตรีศึกษา thammapatza@hotmail.com 
8 นายศรัณย   ไพเราะ ครูอัตราจาง - ค.บ. ดนตรีศึกษา Saranthaimusic35@gmail.com 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกลุ ตําแหนง ระดับ วุฒิ วิชาเอก E-mail 
1 นายสุระศักด์ิ  หามทอง ครู คศ.2 ค.บ. อุตสาหกรรม ss.vachiravood_1318@hotmail.com 
2 นางจิราพร  ร่ืนฤทธิ ์ ครู คศ.3 ค.บ. ธุรกิจศึกษา(บัญชี) konsadearn@gmail.com 
3 นางศิริลักษณ บูเกอลิงค ครู คศ.2 ค.ม. หลักสูตรและการสอน Kung-earth@hotmail.com 
4 นางสาวอัจฉรา     พรมคุณ ครู คศ.1 วท.บ. เกษตรศาสตร agreeteacher@gmail.com 
5 นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ ครู คศ.2 กศ.ม. การบริหารการศึกษา kruphakphum@gmail.com 
6 นางบุรณี  สุวรรณโชติ ครู คศ.2 กศ.ม. การบริหารการศึกษา Puk.buranee@gmail.com 
7 นายกนกภัณฑ สุวรรณ ครู คศ.2 กศ.ม. การบริหารการศึกษา Kanokphan19@hotmail.com 
8 นายวรวัฒ      กองสิงห ครู คศ.2 ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา Eedja2928@hotmail.com 
9 นางสาวศิริรัตน  ชื่นศิริ ครู คศ.1 ค.บ. คอมพิวเตอร Sirirat.ch24@banraiwittaya.ac.th 
10 นายพัลลภ  ศุลีดํารงวุฒิ ครู คศ.2 วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร Pullop_cs109@hotmail.com 
11 นางสาวนองใหม   สีดี ครูอัตราจาง - คบ. คอมพิวเตอรศึกษา iamnomgmaiseedee@gmail.com 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิ วิชาเอก E-mail 
1 นายภานุพันธ     ภักดี ครู คศ.3 ค.ม. หลักสูตรและการสอน bhanuphan@gmail.com 
2 นางสงา    นิลคน ครู คศ.3 ค.ม. หลักสูตรและการสอน sanganikon@hotmail.com 
3 นางสาวปริชาติ  รัตนประหาต ครู คศ.2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ kungnunanz@gmail.com 
4 นางสาวธิติมา   บุญชื่น ครู คศ.1 ศศ.บ. การสอนภาษาจีน Ammie.gin@gmail.com 
5 นางสาวธนวันต     เทศขํา ครูผูชวย คศ.1 กศ.บ. การสอนภาษาจีน saawpan@hotmail.com 
6 นางสาวดลนภา    คตภธูร ครูผูชวย คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ zimmootub@gmail.com 
7 นางสาวสุพัตรา    สุวรรณดี ครูผูชวย คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ Mintdam.suwandee@gmail.com 
8 นางสาวขนิษฐา  ศรีนิล ครูผูชวย คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ Yui_srinil@hotmail.com 
9 นางสาวศันสนีย   ทองแพ ครูผูชวย คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ Sunny_thongpair@hotmail.com 
10 นางณัฐธิญา   ลอยบัณฑิตย ครูผูชวย คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ Natthiya_nui@hotmail.com 
11 นางสาวกานตชนิต   หมายดี ครูผูชวย - ค.บ. ภาษาอังกฤษ kaanchanit@gmail.com 
12 นางสาวพีรพิมล   นะระมวัฒน ครูผูชวย - ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ peerapimol@hotmail.com 
13 Mr. JERIEL  HIDALGOAGUILA ครูอัตราจาง - - - jerielhbaldonado@yahoo.com 
14 Miss Bever Pagatpatan Daganio ครูอัตราจาง - - -  

 

 

 

 

 



กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตําแหนง 
ระดั
บ 

วุฒิ วิชาเอก E-mail 

1 นางสาวปยมาศ   นุมศรี ครู คศ.
1 

วท.ม. จิตพัฒนาการ Familyarmy42@gmail.com 

2 นางสุชัญญา   สุขใจ ครูผูชวย - ศษ.บ. แนะแนว suchsnyaya@gmail.com 
4 นายมนัสวิน   สายแสง ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ

เรียนรวม 
 วท.บ. วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม Direk_env2009@live.com 

 

ลูกจางประจํา 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกลุ ตําแหนง ระดับ 
1 นายเก้ือ        สุระคันธ ชางปูน  ช4 
2 นายเสนาะ     แหวเพ็ชร พนักงานขับ

รถยนต 
ส2 

ลูกจางชั่วคราว 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกจางชั่วคราว/ ครูธุรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกลุ ตําแหนง 
1 นายอานนท      จันทร นักการภารโรง 
2 นายณรงคชัย     สุวัส นักการภารโรง 
3 นายอรุณ          หามทอง พนักงานขับรถยนต 
4 นางสาวภัชรี   ธรรมธุระ แมบาน 
5 นายสมยา   สุวที พนักงานขับรถยนต 
6 นางเพ็ญแข   ดําหนู แมบาน 
7 นางสาวสมรวย   ปอมคํา แมบาน 
8 นางสาวทองผัด   สุขเถ่ือน แมบาน 
9 นายพิชิต   แสงมณ ี พนักงานรักษาความ

ปลอดภัย 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกลุ ตําแหนง 
1 นางสาวนาตยา   ชาวเกาะใหม เจาหนาท่ีธุรการ 



 

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบานไรวิทยา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 42 

………………………………….. 

1. นายอดุลย แหวเพ็ชร     ผูทรงคุณวุฒิ      ประธานกรรมการ 
2. นายมนูญ    ดอกกุหลาบ  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
3. นางฉวีวรรณ   ออนศร ี   ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
4. นายวิชาญ  แปนทอง    ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
5. นางวรนารถ มักพันธเจริญกิจ    ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
6. นายปณิธิ  ผิวแดง     ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
7. นายพลกฤษณ เหมือนบุญ    ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
8. นายจิรพงษ วีรศิลป     ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
9. พ.ต.ท.พลพรรค เพ็งอุน   ผูแทนศิษยเกา   กรรมการ 
10. นายวินัย  ดอกกุหลาบ  ผูแทนผูปกครอง   กรรมการ 
11. นายเอกชัย โตโชคไพศาล  ผูแทนองคกรชุมชน   กรรมการ 
12. นายณรงค จูมโสดา   ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการ 
13. นางสาวปยวรรณ กองใบศิลป  ผูแทนคร ู     กรรมการ 
14. พระครูอุทัยสุทธิคุณ    ผูแทนองคกรศาสนา  กรรมการ 
15. นางนราภรณ สิณจวัตร   ผูแทนองคกรศาสนา  กรรมการ 
16. นายอนุกูล    กรัณยเมธากุล     ผูอํานวยการโรงเรยีน     กรรมการและเลขานุการ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 7 เดือน มิถุนายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุมงานการบริหารวิชาการ 

 
กลุมงานการบริหารวิชาการถือเปนงานท่ีมีความสําคญัท่ีสดุเปนหัวใจของการจัดการศึกษาซึ่งท้ังผูบริหาร 

โรงเรียนคณะครูและผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายตองมีความรูความเขาใจใหความสําคัญและมีสวนรวม ในการวางแผนกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติการประเมินผลและการปรับปรุงแกไขอยางเปนระบบและตอเน่ือง  งานวิชาการของโรงเรียนประกอบดวยงานหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนเปนหลักซึ่งโรงเรียนจะตองสรางหลักสูตรของตนเองเรียกวาหลักสูตรสถานศึกษาดังน้ันครูจะตองทําหนาท่ีในการ
สรางและพัฒนาหลักสูตรการนําหลักสูตรไปใชการออกแบบการจัดการเรียนรูซึ่งกลุมงานการบริหารวิชาการไดกําหนดบทบาทหนาท่ีครู
ตามภารกิจหลักดังน้ี 

 กลุมงานการบริหารวิชาการ  มีสํานักงานวิชาการ  ตั้งอยูท่ีอาคาร 3 ( อาคารกาญจนาภิเษก ) ช้ันลาง 
ทิศตะวันออก กลุมงานการบริหารวิชาการ  เปนงานสอนคน ( นักเรียน ) ใหมีคุณภาพตามท่ีสังคมและประเทศชาติตองการ โดยมี
หลักสูตรสถานศึกษาเปนตัวกําหนดนโยบายทิศทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งเปนหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551   มีจุดประสงคท่ีจะพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนคนดี 
มีปญญา มีคุณภาพท่ีดี มีความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพ่ิมศักยภาพของผูเรียนใหสูงข้ึน  สามารถดํารงชีวิตรวมกับ
ผูอ่ืนอยางมีความสุขบนพ้ืนฐานของความเปนไทย และความเปนสากล รวมท้ังความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาตอ ตาม
ความถนัด ความสนใจ และความสามารถของแตละบุคคล 

การจัดการเรียนการสอน  ท้ังระดบัมัธยมศึกษาตอนตน ( ม.1-ม.3 ) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4-ม.6 )การจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 และเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World Class Standard School) 

การจัดการเรยีนรูในโรงเรียนมาตรฐานสากล  มุงเนนการเสริมสรางความรู  ความสามารถและคณุลักษณะท่ีพึงประสงคของ
ผูเรยีนในศตวรรษท่ี 21  สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และเปนไปตามปฏญิญาวาดวยการจัด
การศึกษาของ  UNESCO ไดแก 

1. Learning to know 
2. Learning to do 
3. Learning to with the others 
4. Learning to be 

 คุณลักษณะของผูเรียนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลไดแก  เปนเลิศทางวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  ล้ําหนาทาง
ความคิด  ผลิตงานอยางสรางสรรค  รวมกันรับผดิชอบตอสังคมโลก กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหมีหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากลในระยะแรกไดจดัใหมีการจดัการเรียนการสอนในสาระตางๆ ไดแกสาระทฤษฎีความรู  (TOK) สาระโลกศึกษา (GE) 
สาระกิจกรรมสรางสรรคประโยชน (CAS)  สาระการเขียนความเรียงข้ันสูง (EE)  ในปการศึกษา 2555 ไดมีการปรับเปลี่ยนในบางสาระ 
โดยเพ่ิมเติมสาระการศึกษาคนควาอิสระ (Independent Study : IS) ข้ึน 
การศึกษาคนควาดวยตนเอง (Independent Study : IS) จัดแบงเปนสาระการเรียนรู 3 สาระ ประกอบดวย 

IS 1- การศึกษาคนควาและสรางองคความรู (Research and Knowledge Formation) เปนสาระท่ีมุงใหผูเรียนกําหนด
ประเด็นปญหา ตั้งสมมุติฐาน คนควาแสวงหาความรูและฝกทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางองคความรู 

IS 2- การสื่อสารและการนําเสนอ (Communication and Presentation) เปนสาระท่ีมุงใหผูเรียนนําความรูท่ีไดรับมา
พัฒนาวิธีการการถายทอด/สื่อสารความหมาย/แนวคิด ขอมูลและองคความรูดวยวิธีการนําเสนอท่ีเหมาะสม หลากหลายรูปแบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

IS 3- การนําองคความรูไปใชบริการสังคม (Social Service Activity) เปนสาระท่ีมุงใหผูเรียน นํา/ประยุกตองคความรู
ไปสูการปฏิบัติหรือนําไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม เกิดบริการสาธารณะ (Public Service) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการเปด-ปด โรงเรียน และกําหนดเวลาเรียนประจําภาคเรียน 
 

1. ปการศึกษาหน่ึง แบงออกเปน 2 ภาคเรยีน 
 ภาคเรยีนท่ี 1   เปดภาคเรียน วันท่ี  13  พฤษภาคม    2562  
    ปดภาคเรียน วันท่ี  12  ตุลาคม      2562    
 ภาคเรยีนท่ี 2   เปดภาคเรียน วันท่ี  1   พฤศจิกายน   2562 
    ปดภาคเรียน วันท่ี  23    มีนาคม  2563     
2. สัปดาหหน่ึง เปดเรยีนตั้งแตวันจันทร  ถึง  วันศุกร ปดเรียนในวันเสาร-วันอาทิตย  และวันหยุดราชการ 
3. กําหนดเวลาเรยีนวันหน่ึงม ี8 ช่ัวโมง กําหนดเวลาเขาเรยีน และเลิกเรียนดังน้ี 

เวลา 07.45 น. – 08.40 น. หองเรียน (smt) 
 เวลา 08.00 น.–08.40  น.  ( กิจกรรมเชา ) 
 เวลา 08.40 น. –09.35น.  ช่ัวโมงท่ี 1 
 เวลา 09.35 น.– 10.30  น.  ช่ัวโมงท่ี  2 
 เวลา 10.30 น. – 11.25น.  ช่ัวโมงท่ี  3 
 เวลา 11.25  น.–  12.20 น.  ช่ัวโมงท่ี 4 (นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนพักรับประทานอาหาร) 
 เวลา 12.20 น.  –13.15  น.  ช่ัวโมงท่ี 5 (นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายพักรับประทานอาหาร) 
 เวลา 13.15 น.  –14.10น.  ช่ัวโมงท่ี  6 
 เวลา 14.10 น.– 15.05  น.  ช่ัวโมงท่ี  7 
 เวลา 15.05 น.  –16.00น.  ช่ัวโมงท่ี  8 
 หมายเหตุ  1. กิจกรรมโฮมรูม  ประกอบดวย 

1.1 กิจกรรมพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอน 
1.2 กิจกรรม  5 ส. 
1.3 การดูแลและแกไขพฤติกรรมนักเรยีน 

 2. เวลาเรยีน 
2.1 มัธยมศึกษาตอนตน เรียนภาคเชา 3 ช่ัวโมง / ภาคบาย 4 ช่ัวโมง 
  เวลา 11.25 น. -  12.20 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
2.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย  เรียนภาคเชา  4  ช่ัวโมง /  ภาคบาย  3  ช่ัวโมง 
  เวลา 12.20 น. – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานไรวิทยา 

กลุมการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หอง 1,2 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 22/11.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 22/11.0 

ท21101 ภาษาไทย 1 3/1.5 ท21102 ภาษาไทย 2 3/1.5 
ว21101 วิทยาศาสตร 1 3/1.5 ว21102 วิทยาศาสตร 2 3/1.5 
ว21103 วิทยาการคํานวณ 1 1/0.5 ว21104 วิทยาการคํานวณ 2 1/0.5 
ค21103 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 1 3/1.5 ค21104 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน)  2 3/1.5 
ส21101 สังคมศึกษาฯ 1 3/1.5 ส21102 สังคมศึกษาฯ 2 3/1.5 
ส21103 ประวัติศาสตร 1 1/0.5 ส21104 ประวัติศาสตร 2 1/0.5 
พ21101 สุขศึกษา 1 1/0.5 พ21103 สุขศึกษา 2 1/0.5 
พ21102 กระบ่ี 1/0.5 พ21104 เทเบิลเทนนิส 1/0.5 
ศ21101 ศิลปะ 1 2/1.0 ศ21102 ศิลปะ 2 2/1.0 
ง21105 การงานอาชีพ 1 1/0.5 ง21106 การงานอาชีพ 2 1/0.5 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 3/1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 3/1.5 

รายวิชาเพ่ิมเติม 9/4.5 รายวิชาเพ่ิมเติม 9/4.5 
ค21203 เสรมิทักษะคณติศาสตร 1 1/0.5 ท20217 การอาน 1/0.5 
ค21201 คณิตศาสตร (เพ่ิมเติม) 1 2/1.0 ค21202 คณิตศาสตร (เพ่ิมเติม) 2 2/1.0 
ว21201 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 1 1/0.5 ว21202 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 2 1/0.5 
ส20231 หนาท่ีพลเมือง 1 *  1/0.5 ส20232 หนาท่ีพลเมือง 2 * 1/0.5 
ว21205 โปรแกรมประยุกต 2/1.0 ว21206 โปรแกรมสํานักงาน 2/1.0 
อ21201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1 2/1.0 อ21202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2 2/1.0 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3/- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3/- 
แนะแนว 1/- แนะแนว 1/- 
ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1/- ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1/- 
ชุมนุม 1/- ชุมนุม 1/- 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ** 8/- 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
** 8/- 

ลดเวลาเรียน *** 1/- ลดเวลาเรียน *** 1/- 

รวม 34/15.5 รวม 34/15.5 

*  หนาท่ีพลเมือง (เรียนนอกตารางเรียน),   **  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  (บูรณาการในวิชาลูกเสือ-เนตรนารี) 

*** กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู (บูรณาการ) 

 

 

 

 

 



 

 

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานไรวิทยา 

กลุมการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หอง 1,2 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 22/11.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 22/11.0 

ท22101 ภาษาไทย 3 3/1.5 ท22102 ภาษาไทย 4 3/1.5 
ว22101 วิทยาศาสตร 3 3/1.5 ว22102 วิทยาศาสตร 4 3/1.5 

ว22105 การออกแบบเทคโนโลยี 1 1/0.5 ว22106 
การออกแบบและเทคโนโลยี 
2 1/0.5 

ค22103 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 3 3/1.5 ค22104 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 4 3/1.5 
ส22101 สังคมศึกษาฯ 3 3/1.5 ส22102 สังคมศึกษาฯ 4 3/1.5 
ส22103 ประวัติศาสตร 3 1/0.5 ส22104 ประวัติศาสตร 4 1/0.5 
พ22101 สุขศึกษา 3 1/0.5 พ22103 สุขศึกษา 4 1/0.5 
พ22102 เซปกตะกรอ 1/0.5 พ22104 ฟุตซอล 1/0.5 
ศ22101 ศิลปะ 3 2/1.0 ศ22102 ศิลปะ 4 2/1.0 
ง22105 การงานอาชีพ 3 1/0.5 ง22106 การงานอาชีพ 4 1/0.5 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 3/1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 3/1.5 

รายวิชาเพ่ิมเติม 12/6.0 รายวิชาเพ่ิมเติม 11/5.5 

I20201 
การศึกษาคนควาและสรางองค
ความรู 2/1.0 I20202 การสื่อสารและการนําเสนอ 2/1.0 

ค22203 เสรมิทักษะคณติศาสตร 2 1/0.5 - - - 
ค22201 คณิตศาสตร (เพ่ิมเติม) 3 2/1.0 ค22202 คณิตศาสตร (เพ่ิมเติม) 4 2/1.0 
ว22207 โครงงานวิทยาศาสตร 1 2/1.0 ว22208 โครงงานวิทยาศาสตร  2 2/1.0 
ส20233 หนาท่ีพลเมือง 3 *  1/0.5 ส20234 หนาท่ีพลเมือง 4 * 1/0.5 
ว22211 สื่อมัลติมีเดีย 2/1.0 ว22212 2D Animation 2/1.0 
อ22203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1 2/1.0 อ22204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2 2/1.0 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3/- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3/- 
แนะแนว 1/- แนะแนว 1/- 
ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1/- ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1/- 
ชุมนุม 1/- ชุมนุม 1/- 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ** 8/- 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
** 8/- 

ลดเวลาเรียน *** 1/- ลดเวลาเรียน *** 1/- 

รวม 37/17.0 รวม 36/16.5 

*  หนาท่ีพลเมือง (เรียนนอกตารางเรียน),   **  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  (บูรณาการในวิชาลูกเสือ-เนตรนารี) 

*** กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู (บูรณาการ) 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานไรวิทยา 

กลุมการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หอง 1,2 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 22/11.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 22/11.0 

ท23101 ภาษาไทย 5 3/1.5 ท23102 ภาษาไทย 6 3/1.5 
ว23101 วิทยาศาสตร 5 3/1.5 ว23102 วิทยาศาสตร 6 3/1.5 
ค23103 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 5 3/1.5 ค23104 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 6 3/1.5 
ส23101 สังคมศึกษาฯ 5 3/1.5 ส23102 สังคมศึกษาฯ 6 3/1.5 
ส23103 ประวัติศาสตร 5 1/0.5 ส23104 ประวัติศาสตร 6 1/0.5 
พ23101 สุขศึกษา 5 1/0.5 พ23103 สุขศึกษา 6 1/0.5 
พ23102 กรีฑา 1/0.5 พ23104 วอลเลยบอล 1/0.5 
ศ23101 ศิลปะ 5 2/1.0 ศ23102 ศิลปะ 6 2/1.0 
ง23105 การงานอาชีพ 5 2/1.0 ง23106 การงานอาชีพ 6 2/1.0 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 3/1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 3/1.5 

รายวิชาเพ่ิมเติม 10/5.0 รายวิชาเพ่ิมเติม 9/4.5 
ค23203 เสรมิทักษะคณติศาสตร 2 1/0.5 ค23202 คณิตศาสตร (เพ่ิมเติม) 6 2/1.0 

ค23201 คณิตศาสตร (เพ่ิมเติม) 5 2/1.0 ว23214 
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 2/1.0 

ว23213 เทคนิคปฏิบัติการทางเคม ี 2/1.0 ส 20236 หนาท่ีพลเมือง 6 * 1/0.5 

ส20235 หนาท่ีพลเมือง 5 *  1/0.5 ว23218 
การออกแบบและการสราง 
Website 2/1.0 

ว23217 เกมสสรางสรรค 2/1.0 อ23206 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 2 2/1.0 
อ23205 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 1 2/1.0    

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3/- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3/- 
แนะแนว 1/- แนะแนว 1/- 
ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1/- ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1/- 
ชุมนุม 1/- ชุมนุม 1/- 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ** 8/- 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
** 8/- 

ลดเวลาเรียน *** 1/- ลดเวลาเรียน *** 1/- 

รวม 35/16.0 รวม 34/15.5 

*  หนาท่ีพลเมือง (เรียนนอกตารางเรียน),   **  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  (บูรณาการในวิชาลูกเสือ-เนตรนารี) 

*** กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู (บูรณาการ) 

 



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานไรวิทยา 
กลุมการเรียนท่ัวไป  หอง 3-7 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
ช.ม./
น.ก. รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 22/11.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 22/11.0 
ท21101 ภาษาไทย 1 3/1.5 ท21102 ภาษาไทย 2 3/1.5 
ว21101 วิทยาศาสตร 1 3/1.5 ว21102 วิทยาศาสตร 2 3/1.5 

ว21103 วิทยาการคํานวณ 1 1/0.5 ว21104 วิทยาการคํานวณ 2 1/0.5 
ค21103 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 1 3/1.5 ค21102 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 2 3/1.5 
ส21101 สังคมศึกษาฯ 1 3/1.5 ส21102 สังคมศึกษาฯ 2 3/1.5 
ส21103 ประวัติศาสตร 1 1/0.5 ส21104 ประวัติศาสตร 2 1/0.5 
พ21101 สุขศึกษา 1 1/0.5 พ21103 สุขศึกษา 2 1/0.5 
พ21102 กระบ่ี 1/0.5 พ21104 เทเบิลเทนนิส 1/0.5 
ศ21101 ศิลปะ 1 2/1.0 ศ21102 ศิลปะ 2 2/1.0 
ง21105 การงานอาชีพ 1 1/0.5 ง21102 การงานอาชีพ 2 1/0.5 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 3/1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 3/1.5 

รายวิชาเพ่ิมเติม 10/5.0 รายวิชาเพ่ิมเติม 10/5.0 
ท20221 การเขียนไทย 1/0.5 ท20217 การอาน 1/0.5 
ค21201 คณิตศาสตร (เพ่ิมเติม) 1 2/1.0 ค21202 คณิตศาสตร (เพ่ิมเติม) 2 2/1.0 
ว21201 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 1 1/0.5 ว21202 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 2 1/0.5 
ส20231 หนาท่ีพลเมือง 1 *  1/0.5 ส20232 หนาท่ีพลเมือง 2 * 1/0.5 
ว21205 โปรแกรมประยุกต 2/1.0 ว21206 โปรแกรมสํานักงาน 2/1.0 
อ21201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1 2/1.0 อ21202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2 2/1.0 
อ20205 สัทอักษรภาษาจีน 1/0.5 จ20206 ภาษาจีนเบ้ืองตน 1/0.5 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3/- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3/- 
แนะแนว 1/- แนะแนว 1/- 
ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1/- ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1/- 
ชุมนุม 1/- ชุมนุม 1/- 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ** 8/- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ** 8/- 
ลดเวลาเรียน *** 1/- ลดเวลาเรียน *** 1/- 

รวม 35/16.0 รวม 35/16.0 

    
*  หนาท่ีพลเมือง (เรียนนอกตารางเรียน),   **  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  (บูรณาการในวิชาลูกเสือ-เนตรนารี) 

*** กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู (บูรณาการ) 

 

 

 
 

 



 

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานไรวิทยา 
กลุมการเรียนท่ัวไป หอง 3-7 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
ช.ม./
น.ก. รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 22/11.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 22/11.0 
ท22101 ภาษาไทย 3 3/1.5 ท22102 ภาษาไทย 4 3/1.5 
ว22101 วิทยาศาสตร 3 3/1.5 ว22102 วิทยาศาสตร 4 3/1.5 

ว22105 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1/0.5 ว22106 
การออกแบบและเทคโนโลยี 
2 1/0.5 

ค22103 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 3 3/1.5 ค22104 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน)  4 3/1.5 
ส22101 สังคมศึกษาฯ 3 3/1.5 ส22102 สังคมศึกษาฯ 4 3/1.5 
ส22103 ประวัติศาสตร 3 1/0.5 ส22104 ประวัติศาสตร 4 1/0.5 
พ22101 สุขศึกษา 3 1/0.5 พ22103 สุขศึกษา 4 1/0.5 
พ22102 เซปกตะกรอ 1/0.5 พ22104 ฟุตซอล 1/0.5 
ศ22101 ศิลปะ 3 2/1.0 ศ22102 ศิลปะ 4 2/1.0 
ง22105 การงานอาชีพ 3 1/0.5 ง22106 การงานอาชีพ 4 1/0.5 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 3/1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 3/1.5 

รายวิชาเพ่ิมเติม 10/5.0 รายวิชาเพ่ิมเติม 10/5.0 

I20201 
การศึกษาคนควาและสรางองค
ความรู 2/1.0 I20202 การสื่อสารและการนําเสนอ 2/1.0 

ค22201 คณิตศาสตร (เพ่ิมเติม) 3 2/1.0 ค22202 คณิตศาสตร (เพ่ิมเติม) 4 2/1.0 
ส20233 หนาท่ีพลเมือง 3 *  1/0.5 ส20234 หนาท่ีพลเมือง 4 * 1/0.5 
ว22211 สื่อมัลติมีเดีย 2/1.0 ว22212 2D  Animation 2/1.0 
อ22203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1 2/1.0 อ22204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2 2/1.0 
อ20207 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1/0.5 อ20208 ภาษาจีนในชีวิตประจาํวัน 1 1/0.5 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3/- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3/- 
แนะแนว 1/- แนะแนว 1/- 
ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1/- ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1/- 
ชุมนุม 1/- ชุมนุม 1/- 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ** 8/- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ** 8/- 
ลดเวลาเรียน *** 1/- ลดเวลาเรียน *** 1/- 

รวม 35/16.0 รวม 35/16.0 

    

*  หนาท่ีพลเมือง (เรียนนอกตารางเรียน),   **  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  (บูรณาการในวิชาลูกเสือ-เนตรนารี) 

*** กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู (บูรณาการ) 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานไรวิทยา 

กลุมการเรียนท่ัวไป  หอง 3-7 
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
ช.ม./
น.ก. รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 22/11.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 22/11.0 
ท23101 ภาษาไทย 5 3/1.5 ท23102 ภาษาไทย 6 3/1.5 
ว23101 วิทยาศาสตร 5 3/1.5 ว23102 วิทยาศาสตร 6 3/1.5 
ค23103 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 5 3/1.5 ค23104 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 6 3/1.5 
ส23101 สังคมศึกษาฯ 5 3/1.5 ส23102 สังคมศึกษาฯ 6 3/1.5 
ส23103 ประวัติศาสตร 5 1/0.5 ส23104 ประวัติศาสตร 6 1/0.5 
พ23101 สุขศึกษา 5 1/0.5 พ23103 สุขศึกษา 6 1/0.5 
พ23102 กรีฑา 1/0.5 พ23104 วอลเลยบอล 1/0.5 
ศ23101 ศิลปะ 5 2/1.0 ศ23102 ศิลปะ 6 2/1.0 
ง23105 การงานอาชีพ 5 1/0.5 ง23106 การงานอาชีพ 6 1/0.5 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 3/1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 3/1.5 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8/4.0 รายวิชาเพ่ิมเติม 8/4.0 
ค23201 คณิตศาสตร (เพ่ิมเติม) 5 2/1.0 ค23202 คณิตศาสตร (เพ่ิมเติม) 6 2/1.0 
ส20235 หนาท่ีพลเมือง 5 *  1/0.5 ส20236 หนาท่ีพลเมือง 6* 1/0.5 

ว22217 เกมสสรางสรรค 2/1.0 ว22218 
การออกแบบและการสราง 
Website 2/1.0 

อ23205 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 1 2/1.0  อ23206 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 2 2/1.0 
อ20209 ภาษาจีนในชีวิตประจาํวัน 2 1/0.5  อ20210 ภาษาจีนเพ่ือการศึกษา 1/0.5 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3/- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3/- 
แนะแนว 1/- แนะแนว 1/- 
ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1/- ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1/- 
ชุมนุม 1/- ชุมนุม 1/- 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน** 8/- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน** 8/- 
ลดเวลาเรียน*** 1/- ลดเวลาเรียน*** 1/- 

รวม 33/15.0 รวม 33/15.0 
*  หนาท่ีพลเมือง (เรียนนอกตารางเรียน),   **  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  (บูรณาการในวิชาลูกเสือ-เนตรนารี) 

*** กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู (บูรณาการ) 

 



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานไรวิทยา 

กลุมการเรียน SMT  หอง 8 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. รหัสวิชา รายวิชา 
ช.ม./
น.ก. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 22/11.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 
22/11.

0 
ท21101 ภาษาไทย 1 3/1.5 ท21102 ภาษาไทย 2 3/1.5 
ว21101 วิทยาศาสตร 1 3/1.5 ว21102 วิทยาศาสตร 2 3/1.5 
ว21103 วิทยาการคํานวณ 1 1/0.5 ว21104 วิทยาการคํานวณ 2 1/0.5 
ค21103 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 1 3/1.5 ค21102 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 2 3/1.5 
ส21101 สังคมศึกษาฯ 1 3/1.5 ส21102 สังคมศึกษาฯ 2 3/1.5 
ส21103 ประวัติศาสตร 1 1/0.5 ส21104 ประวัติศาสตร 2 1/0.5 
พ21101 สุขศึกษา 1 1/0.5 พ21103 สุขศึกษา 2 1/0.5 
พ21102 กระบ่ี 1/0.5 พ21104 เทเบิลเทนนิส 1/0.5 
ศ21101 ศิลปะ 1 2/1.0 ศ21102 ศิลปะ 2 2/1.0 
ง21105 การงานอาชีพ 1 1/0.5 ง21102 การงานอาชีพ 2 1/0.5 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 3/1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 3/1.5 

รายวิชาเพ่ิมเติม 12/6.0 รายวิชาเพ่ิมเติม 11/5.5 
ค21207 คณิตศาสตรเพ่ิมพูนฯ 1 2/1.0 ท20217 การอาน 1/0.5 
ค21201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1 2/1.0 ค21202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2 2/1.0 
ว21201 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 1 1/0.5 ว21202 วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 2 1/0.5 
ว21203 ของเลนเชิงวิทยาศาสตร 2/1.0 ว21204 วิทยาศาสตรกับความงาม 2/1.0 
ส20231 หนาท่ีพลเมือง 1 *  1/0.5 ส20232 หนาท่ีพลเมือง 2 * 1/0.5 
ว21205 โปรแกรมประยุกต 2/1.0 ว21206 โปรแกรมสํานักงาน 2/1.0 
อ21201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1 2/1.0 อ21202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2 2/1.0 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3/- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3/- 
แนะแนว 1/- แนะแนว 1/- 
ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1/- ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1/- 
ชุมนุม 1/- ชุมนุม 1/- 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ** 8/- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ** 8/- 
ลดเวลาเรียน *** 1/- ลดเวลาเรียน *** 1/- 

รวม 37/18.0 รวม 
36/16.

5 

    

 

 

 

 

 



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานไรวิทยา 
กลุมการเรียน SMT  หอง 8 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. รหัสวิชา รายวิชา 
ช.ม./
น.ก. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 22/11.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 
22/11.

0 
ท22101 ภาษาไทย 3 3/1.5 ท22102 ภาษาไทย 4 3/1.5 
ว22101 วิทยาศาสตร 3 3/1.5 ว22102 วิทยาศาสตร 4 3/1.5 
ว22105 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1/0.5 ว22106 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1/0.5 
ค22103 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 3 3/1.5 ค22104 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 4 3/1.5 
ส22101 สังคมศึกษาฯ 3 3/1.5 ส22102 สังคมศึกษาฯ 4 3/1.5 
ส22103 ประวัติศาสตร 3 1/0.5 ส22104 ประวัติศาสตร 4 1/0.5 
พ22101 สุขศึกษา 3 1/0.5 พ22103 สุขศึกษา 4 1/0.5 
พ22102 เซปกตะกรอ 1/0.5 พ22104 ฟุตซอล 1/0.5 
ศ22101 ศิลปะ 3 2/1.0 ศ22102 ศิลปะ 4 2/1.0 
ง22105 การงานอาชีพ 3 1/0.5 ง22106 การงานอาชีพ 4 1/0.5 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 3/1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 3/1.5 

รายวิชาเพ่ิมเติม 14/7.0 รายวิชาเพ่ิมเติม 15/6.0 

I20201 
การศึกษาคนควาและสรางองค
ความรู 2/1.0 I20202 การสื่อสารและการนําเสนอ 2/1.0 

ค20208 คณิตศาสตรเพ่ิมพูนฯ 2 2/1.0 ค22202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 4 2/1.0 
ค22201 คณิตศาสตร (เพ่ิมเติม) 3 2/1.0 ค22202 คณิตศาสตร (เพ่ิมเติม) 4 2/1.0 
ว22207 โครงงานวิทยาศาสตร 1 2/1.0 ว22208 โครงงานวิทยาศาสตร 2 2/1.0 
ว22209 สืบเสาะและสรางองคความรู 1/0.5 ว22210 วิทยาศาสตรปฏิบัติการ 2/1.0 
ส20233 หนาท่ีพลเมือง 3 *  1/0.5 ส20234 หนาท่ีพลเมือง 4 * 1/0.5 
ว22211 สื่อมัลติมีเดีย 2/1.0 ว22212 2D  Animation 2/1.0 
อ22203 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1 2/1.0 อ22204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2 2/1.0 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3/- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3/- 
แนะแนว 1/- แนะแนว 1/- 
ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1/- ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1/- 
ชุมนุม 1/- ชุมนุม 1/- 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ** 8/- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ** 8/- 
ลดเวลาเรียน *** 1/- ลดเวลาเรียน *** 1/- 

รวม 39/18.0 รวม 
37/17.

0 
    

*  หนาท่ีพลเมือง (เรียนนอกตารางเรียน),   **  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  (บูรณาการในวิชาลูกเสือ-เนตรนารี) 

*** กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู (บูรณาการ) 

 
 

 



  

 

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานไรวิทยา 

กลุมการเรียน SMT หอง 8 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. รหัสวิชา รายวิชา 
ช.ม./
น.ก. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 22/11.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 
22/11.

0 
ท23101 ภาษาไทย 5 3/1.5 ท23102 ภาษาไทย 6 3/1.5 
ว23101 วิทยาศาสตร 5 3/1.5 ว23102 วิทยาศาสตร 6 3/1.5 
ค23103 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 5 3/1.5 ค23104 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 6 3/1.5 
ส23101 สังคมศึกษาฯ 5 3/1.5 ส23102 สังคมศึกษาฯ 6 3/1.5 
ส23103 ประวัติศาสตร 5 1/0.5 ส23104 ประวัติศาสตร 6 1/0.5 
พ23101 สุขศึกษา 5 1/0.5 พ23103 สุขศึกษา 6 1/0.5 
พ23102 กรีฑา 1/0.5 พ23104 วอลเลยบอล 1/0.5 
ศ23101 ศิลปะ 5 2/1.0 ศ23102 ศิลปะ 6 2/1.0 
ง23105 การงานอาชีพ 5 2/1.0 ง23106 การงานอาชีพ 6 2/1.0 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 3/1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 3/1.5 

รายวิชาเพ่ิมเติม 12/6.0 รายวิชาเพ่ิมเติม 10/5.0 
ค20209 คณิตศาสตรเพ่ิมพูนฯ 3 2/1.0 ค23202 คณิตศาสตร (เพ่ิมเติม) 6 2/1.0 

ค23201 คณิตศาสตร (เพ่ิมเติม) 5 2/1.0 ว23216 
พลังงานทดแทนกับการใช
ประโยชน 2/1.0 

ว23215 สะเต็มศึกษา 2/1.0 ส20236 หนาท่ีพลเมือง 6 * 1/0.5 
ส20235 หนาท่ีพลเมือง 5 *  1/0.5 ว23218 การออกแบบและสราง Website 2/1.0 
ว23217 เกมสสรางสรรค 2/1.0 อ23206 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 2 2/1.0 
อ23205 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 1 2/1.0 จ20210 ภาษาจีนเพ่ือการศึกษา 1/0.5 
จ20209 ภาษาจีนในชีวิตประจาํวัน 2 1/0.5    

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3/- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3/- 
แนะแนว 1/- แนะแนว 1/- 
ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1/- ลูกเสือ-เนตรนาร ี 1/- 
ชุมนุม 1/- ชุมนุม 1/- 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ** 8/- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ** 8/- 
ลดเวลาเรียน *** 1/- ลดเวลาเรียน *** 1/- 

รวม 37/17.0 รวม 
35/16.

0 

    

*  หนาท่ีพลเมือง (เรียนนอกตารางเรียน),   **  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  (บูรณาการในวิชาลูกเสือ-เนตรนารี) 

*** กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู (บูรณาการ) 

 



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานไรวิทยา 

กลุมการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หอง 1,2 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 19/9.5 รายวิชาพ้ืนฐาน 13/6.5 

ท31101 ภาษาไทย 1 2/1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 2/1.0 

ค31105 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน ) 1 2/1.0 ค31106 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 2 2/1.0 

ว31183 วิทยาศาสตรชีวภาพ (ชีววิทยา) 3/1.5 ว31132 การออกแบบฯ 1 2/1.0 

ว31184 วิทยาศาสตรกายภาพ (ฟสิกส) 3/1.5 ส31102 สังคมศึกษาฯ 2 2/1.0 

ว31131 วิทยาการคํานวณ 1 1/0.5 ส31104 ประวัติศาสตร 2 1/0.5 

ส31101 สังคมศึกษาฯ 1 2/1.0 พ31102 สุขศึกษา 2 1/0.5 

ส31103 ประวัติศาสตร 1 1/0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 1/0.5 

พ31101 สุขศกึษา 1 1/0.5 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 2/1.0 

ศ31101 ศิลปะ 1 1/0.5    

ง31103 การงานอาชีพ 1 (งานบาน) 1/0.5       

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 2/1.0       

รายวิชาเพ่ิมเติม 12/6.0 รายวิชาเพ่ิมเติม 19/9.5 

ค31201 คณิตศาสตร (เพ่ิมเติม ) 1 4/2.0 ค31208 คณิตศาสตร (เพ่ิมเตมิ ) 2 4/2.0 

ว31221 เคมี 1 3/1.5 ว31201 ฟสิกส 1 4/2.0 

ว31233 โปรแกรมสรางงาน 3D 2/1.0 ว31222 เคมี 2 3/1.5 

ส30231 หนาท่ีพลเมือง 1 * 1/0.5  ว31241 ชีววิทยา 1 3/1.5 

อ30201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 1/0.5 ว31234 Info Graphic 2/1.0 

พ30215 บาสเกตบอล 1/0.5  ส30232 หนาท่ีพลเมือง 2 * 1/0.5 

   อ30202 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 2 1/0.5 

   พ30204 แบดมินตัน 1/0.5 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2/- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2/- 

แนะแนว 1/- แนะแนว 1/- 
ชุมนุม 1/- ชุมนุม 1/- 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ** 12/- 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
** 12/- 

ลดเวลาเรียน *** 3/- ลดเวลาเรียน *** 2/- 
รวม 33/15.5 รวม 34/16.0 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานไรวิทยา 

กลุมการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หอง 1, 2 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 5 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 15/7.5 รายวิชาพ้ืนฐาน 10/5.0 

ท32101 ภาษาไทย 3 2/1.0 ท32102 ภาษาไทย 4 2/1.0 
ค32105 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 3 2/1.0 ค32102 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 4 2/1.0 
ส32101 สังคมศึกษา 3 2/1.0 ส32102 สังคมศึกษา 4  2/1.0 

ว32189 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 3/1.5 พ32102 สุขศึกษา 4 1/0.5 
ส32103 ประวัติศาสตร 3 1/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 1/0.5 
พ32101 สุขศึกษา 3 1/0.5 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 2/1.0 
ศ32101 ศิลปะ 3 1/0.5    
ง32105 การงานอาชีพ 3 1/0.5    

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 2/1.0    
รายวิชาเพ่ิมเติม 18/9.0 รายวิชาเพ่ิมเติม 22/11.0 

ค32201 คณิตศาสตร (เพ่ิมเติม) 3 4/2.0 I30201 IS 1 2/1.0 
ว32202 ฟสิกส 2 4/2.0 ค32202 คณิตศาสตร (เพ่ิมเติม) 4 4/2.0 
ว32223 เคมี 3 3/1.5 ว32203 ฟสิกส 3 4/2.0 
ว32242 ชีววิทยา 2 3/1.5 ว32224 เคมี 4 3/1.5 
ว32252 คอมพิวเตอรสรางสรรค 2/1.0 ว32243 ชีววิทยา 3 3/1.5 

อ30203 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการอานและการ
เขียน 1 1/0.5 ว32294 

โลก ดาราศาสตร และ
อวกาศ 1 2/1.0 

พ30203 เปตอง 1/0.5 ว32258 
ระบบเครือขายขอมลูและ
คอมพิวเตอร 2/1.0 

   อ30204 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาน
และการเขียน 2 1/0.5 

   พ30214 ฟุตบอล 1/0.5 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2/- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2/- 

แนะแนว 1/- แนะแนว 1/- 
ชุมนุม 1/- ชุมนุม 1/- 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ** 12/- 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน ** 12/- 

ลดเวลาเรียน *** 1/- ลดเวลาเรียน *** 2/- 

รวม 35/16.5 รวม 34/16.0 



 

 

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานไรวิทยา 

กลุมการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หอง 1, 2 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 12/6.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 13/6.5 

ท33101 ภาษาไทย 5 2/1.0 ท33102 ภาษาไทย 6 2/1.0 

ค33103 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 5 2/1.0 ค33104 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 6 2/1.0 

ส33101 สังคมศึกษา 5 2/1.0 ว33189 
วิทยาศาสตรกายภาพ 
(เคมี) 3/1.5 

ส33104 ประวัติศาสตร 4 1/0.5 ส33102 สังคมศึกษา 6 2/1.0 

พ33101 สุขศึกษา 5 1/0.5 พ33102 สุขศึกษา 6 1/0.5 

ศ33101 ศิลปะ 5 1/0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 1/0.5 

ง33107 การงานอาชีพ 5 1/0.5 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 2/1.0 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 2/1.0    

รายวิชาเพ่ิมเติม 21/10.5 รายวิชาเพ่ิมเติม 19/9.5 

I30202 IS2 2/1.0 ท30230 หลักภาษา 1/0.5 

ค33201 คณิตศาสตร (เพ่ิมเติม) 5 4/2.0 ค33202 คณิตศาสตร (เพ่ิมเติม) 6 4/2.0 

ว33204 ฟสิกส 4 4/2.0 ว33205 ฟสิกส 5 4/2.0 

ว33225 เคมี 5 3/1.5 ว33245 ชีววิทยา 5 3/1.5 

ว33244 ชีววิทยา 4 3/1.5 ว32295 
โลก ดาราศาสตร และ
อวกาศ 2 2/1.0 

ส30233 หนาท่ีพลเมือง 3 * 1/0.5 ส30234 หนาท่ีพลเมือง 4 * 1/0.5 

ว33260 
การใชโปราแกรมเพ่ือนําเสนอ
งาน 2/1.0 ว33274 โครงงานคอมพิวเตอร 2/1.0 

อ30205 English for O-net 1 1/0.5 อ30206 English for O-net 2 1/0.5 

พ30201 กายบริหารประกอบดนตร ี 1/0.5 พ30206 ตะกรอลอดหวง 1/0.5 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2/- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2/- 

แนะแนว 1/- แนะแนว 1/- 

ชุมนุม 1/- ชุมนุม 1/- 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน (IS3) 
** 12/- 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
(IS3) ** 12/- 

ลดเวลาเรียน *** 2/- ลดเวลาเรียน *** 2/- 

รวม 34/16.0 รวม 34/16.0 

      



 
 
 

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานไรวิทยา 

 

กลุมการเรียนสายศลิป-ภาษาอังกฤษ หอง 3 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 15/7.5 รายวิชาพ้ืนฐาน 16/8.0 

ท31101 ภาษาไทย 1 2/1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 2/1.0 

ค31105 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 1 2/1.0 ค31106 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 2 2/1.0 

ว31185 
วิทยาศาสตรกายภาพ 1 (เคมี
พ้ืนฐาน) 2/1.0 ว31187 

วิทยาศาสตรชีวภาพ 1 
(ชีวะพ้ืนฐาน) 2/1.0 

ว31131 วิทยาการคํานวณ 1 1/0.5 ว31132 
การออกแบบและ
เทคโนโลยี 1 2/1.0 

ส31101 สังคมศึกษาฯ 1 2/1.0 ส31102 สังคมศึกษาฯ 2 2/1.0 

ส31103 ประวัติศาสตร 1 1/0.5 ส31104 ประวัติศาสตร 2 1/0.5 

พ31101 สุขศึกษา 1 1/0.5 พ31102 สุขศึกษา 2 1/0.5 

ศ31101 ศิลปะ 1 1/0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 1/0.5 

ง31103 การงานอาชีพ 1 1/0.5 ง31104 การงานอาชีพ 2 1/0.5 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 2/1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 2/1.0 

รายวิชาเพ่ิมเติม  16/8.0 รายวิชาเพ่ิมเติม 15/7.5 

ศ30201 การวาดภาพลายเสนพ้ืนฐาน 2/1.0 ศ30204 Drawing  พ้ืนฐาน 2/1.0 

ว31233 โปรแกรมสรางงาน 3D 2/1.0 ว31234 Info Graphic 2/1.0 

ส30231 หนาท่ีพลเมือง 1 * 1/0.5  ส30232 หนาท่ีพลเมือง 2 * 1/0.5 

อ30201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 1/0.5 อ30202 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 2 1/0.5 

จ30207 สัทอักษรภาษาจีน 1/0.5 จ30208 ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 2/1.0 

อ31203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 1            4/2.0 อ31204 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 2        4/2.0 

อ31213 ภาษาอังกฤษรอบรู  1            4/2.0 อ31214 ภาษาอังกฤษรอบรู  2          2/1.0 

พ30215  บาสเกตบอล 1/0.5  พ30204 แบดมินตัน 1/0.5 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2/- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2/- 

แนะแนว 1/- แนะแนว 1/- 
ชุมนุม 1/- ชุมนุม 1/- 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ** 12/- 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน ** 12/- 

ลดเวลาเรียน *** 2/- ลดเวลาเรียน *** 3/- 
รวม 34/16.0 รวม 33/15.5 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานไรวิทยา 

กลุมการเรียนศิลป-ภาษาอังกฤษ หอง 3 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 5 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
ช.ม./
น.ก. 

รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 15/7.5 รายวิชาพ้ืนฐาน 13/6.5 
ท32101 ภาษาไทย 3 2/1.0 ท32102 ภาษาไทย 4 2/1.0 
ค32105 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 3 2/1.0 ค32102 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 4 2/1.0 

ว32189 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 3/1.5 ว32188 
วิทยาศาสตรกายภาพ (ฟสิกส
พ้ืนฐาน) 2/1.0 

ส32101 สังคมศึกษา 3 2/1.0 ส32102 สังคมศึกษา 4 2/1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร 3 1/0.5 พ32102 สุขศึกษา 4 1/0.5 
พ32101 สุขศึกษา 3 1/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 1/0.5 
ศ32101 ศิลปะ 3 1/0.5 ง32106 การงานอาชีพ 4 1/0.5 
ง32105 การงานอาชีพ 3 1/0.5 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 2/1.0 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 2/1.0    

รายวิชาเพ่ิมเติม 17/8.5 รายวิชาเพ่ิมเติม 17/8.5 

อ30203 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาน
และการเขียน 1 1/0.5 I30201 IS 1 2/1.0 

จ30209 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1/0.5 ท30225 การอานเพ่ือการวิเคราะห 2/1.0 

อ32205 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 3 4/2.0 อ30209 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการอานและ
การเขียน 2 1/0.5 

อ32215 ภาษาอังกฤษรอบรู 3 4/2.0 จ30210 ภาษาจีนในชีวิตประจาํวัน 1 1/0.5 
ศ30208 Drawing  (หุนน่ิง) 2/1.0 อ32206 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 4 4/2.0 
ศ30209 ศิลปะการออกแบบ 1 2/1.0 ศ30213 ศิลปะการออกแบบ 2 2/1.0 
ว32252 คอมพิวเตอรสรางสรรค 2/1.0 อ32215 ภาษาอังกฤษรอบรู 4 2/1.0 

พ30203 เปตอง 1/0.5 ว32258 
ระบบเครือขายขอมลูและ
คอมพิวเตอร 2/1.0 

   พ30214 ฟุตบอล 1/0.5 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3/- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3/- 

แนะแนว 1/- แนะแนว 1/- 
ชุมนุม 1/- ชุมนุม 1/- 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ** 12/- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ** 12/- 
ลดเวลาเรียน *** 1/- ลดเวลาเรียน *** 3/- 

รวม 35/16.0 รวม 33/15.0 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานไรวิทยา 
กลุมการเรียนศิลป-ภาษาอังกฤษ หอง 3 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 12/6.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 11/5.5 

ท33101 ภาษาไทย 5 2/1.0 ท33102 ภาษาไทย 6 2/1.0 
ค33103 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 5 2/1.0 ค33104 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 6 2/1.0 
ส33101 สังคมศึกษา 5 2/1.0 ส33102 สังคมศึกษา 6 2/1.0 
ส33104 ประวัติศาสตร 4 1/0.5 พ33102 สุขศึกษา 6 1/0.5 
พ33101 สุขศึกษา 5 1/0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 1/0.5 
ศ33101 ศิลปะ 5 1/0.5 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 2/1.0 
ง33107 การงานอาชีพ 5 1/0.5 ง32108 การงานอาชีพ 6 1/0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 2/1.0    

รายวิชาเพ่ิมเติม 20/10.0 รายวิชาเพ่ิมเติม 20/10.0 
I30202 IS 2 2/1.0 ท30230 หลักภาษา 1/0.5 
ว31261 โลก ดาราศาสตร 1 2/1.0 ว31262 โลก ดาราศาสตร 2 2/1.0 
ส30233 หนาท่ีพลเมือง 3 * 1/0.5 ศ30219 จิตรกรรมไทย 2/1.0 
ส30203 เศรษฐกิจพอเพียง 2/1.0 ส30234 หนาท่ีพลเมือง 4 * 1/0.5 
ว33260 การใชโปรแกรมเพ่ือนําเสนองาน 2/1.0 ส30204 สัมพันธอาเซียน 2/1.0 
อ30205 English for O-net 1 1/0.5 ว33274 โครงงานคอมพิวเตอร 2/1.0 
จ30211 ภาษาจีนในชีวิตประจาํวัน 2 1/0.5 อ30206 English for O-net 2 1/0.5 
อ33209 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 5 4/2.0 จ30212 ภาษาจีนเพ่ือการศึกษา 1/0.5 
อ33217 ภาษาอังกฤษรอบรู 5 4/2.0 อ33210 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 6 4/2.0 
พ30201 กายบริหารประกอบดนตร ี 1/0.5 อ33218 ภาษาอังกฤษรอบรู 6 2/1.0 

   พ30206 ตะกรอลอดหวง 1/0.5 
   พ30207 กายบริหารประกอบดนตร ี 1/0.5 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2/- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2/- 
แนะแนว 1/- แนะแนว 1/- 
ชุมนุม 1/- ชุมนุม 1/- 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน (IS3) 
** 12/- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน (IS3) ** 12/- 

ลดเวลาเรียน *** 2/- ลดเวลาเรียน *** 3/- 
รวม 34/16.0 รวม 33/15.5 

      



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานไรวิทยา 

กลุมการเรียนคอมพิวเตอร หอง 4 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. รหัสวิชา รายวิชา 
ช.ม./
น.ก. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 15/7.5 รายวิชาพ้ืนฐาน 16/8.0 

ท31101 ภาษาไทย 1 2/1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 2/1.0 

ค31105 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 1 2/1.0 ค31106 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 2 2/1.0 

ว31185 
วิทยาศาสตรกายภาพ 1 (เคมี
พ้ืนฐาน) 2/1.0 ว31186 

วิทยาศาสตรชีวภาพ 1 (ชีวะ
พ้ืนฐาน) 2/1.0 

ว31131 วิทยาการคํานวณ 1 1/0.5 ว31132 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 2/1.0 

ส31101 สังคมศึกษาฯ 1 2/1.0 ส31102 สังคมศึกษาฯ 2 2/1.0 

ส31103 ประวัติศาสตร 1 1/0.5 ส31104 ประวัติศาสตร 2 1/0.5 

พ31101 สุขศึกษา 1 1/0.5 พ31102 สุขศึกษา 2 1/0.5 

ศ31101 ศิลปะ 1 1/0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 1/0.5 

ง31103 การงานอาชีพ 1 1/0.5 ง31104 การงานอาชีพ 2 1/0.5 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 2/1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 2/1.0 

รายวิชาเพ่ิมเติม 15/7.5 รายวิชาเพ่ิมเติม 16/8.0 

ท30227 วรรณกรรมทองถ่ิน 1/0.5 ว31239 ฮารดแวรและระบบปฏิบัติการ 3/1.5 

ว31237 Google Site 3/1.5 ว31240 Motion info Graphic 3/1.5 

ว31238 การสรางเกมส 3/1.5 ว31251 
ซอฟตแวรและการแกปญหา
เบ้ืองตน 2/1.0 

ว31233 โปรแกรมสรางงาน 3D 2/1.0 ว31234 info Graphic 2/1.0 

ส30231 หนาท่ีพลเมือง 1* 1/0.5 ส30232 หนาท่ีพลเมือง 2* 1/0.5 

อ30201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 1/0.5 อ30202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 1/0.5 

จ30207 สัทอักษรภาษาจีน 1/0.5 จ30208 ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 1/0.5 

ส30224 การปกครองทองถ่ิน 2/1.0 ส30202 ศาสนาสากล 2/1.0 

พ30215  บาสเกตบอล 1/0.5 พ30204 แบดมินตัน 1/0.5 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2/- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2/- 

แนะแนว 1/- แนะแนว 1/- 
ชุมนุม 1/- ชุมนุม 1/- 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ** 12/- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ** 12/- 

ลดเวลาเรียน *** 3/- ลดเวลาเรียน *** 2/- 
รวม 33/15.5 รวม 34/16.0 

 

 



   

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานไรวิทยา 

กลุมการเรียนคอมพิวเตอร หอง 4 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 5 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
ช.ม./
น.ก. 

รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 15/7.5 รายวิชาพ้ืนฐาน 13/6.5 
ท32101 ภาษาไทย 3 2/1.0 ท32102 ภาษาไทย 4 2/1.0 
ค32105 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 3 2/1.0 ค32102 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 4 2/1.0 

ว32187 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 3/1.5 ว32188 
วิทยาศาสตรกายภาพ (ฟสิกส
พ้ืนฐาน) 2/1.0 

ส32101 สังคมศึกษา 3 2/1.0 ส32102 สังคมศึกษา 4 2/1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร 3 1/0.5 พ32102 สุขศึกษา 4 1/0.5 
พ32101 สุขศึกษา 3 1/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 1/0.5 
ศ32101 ศิลปะ 3 1/0.5 ง32106 การงานอาชีพ 4 1/0.5 
ง32105 การงานอาชีพ 3 1/0.5 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 2/1.0 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 2/1.0    

รายวิชาเพ่ิมเติม 17/8.5 รายวิชาเพ่ิมเติม 17/8.5 
ท30225 การอาน 2/1.0 I30201 IS 1 2/1.0 
ว32252 คอมพิวเตอรสรางสรรค 2/1.0 ว32254 ซอมบํารุงคอมพิวเตอร 2 3/1.5 
ว32253 ซอมบํารุงคอมพิวเตอร 1 3/1.5 ว32257 โปรแกรมเวบบล็อค 2/1.0 

ว32255 พิมพไทยดวยคอมพิวเตอร 3/1.5 ว32258 
ระบบเครือขายขอมลูและ
คอมพิวเตอร 2/1.0 

ว32256 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
คอมพิวเตอร 2/1.0 ว32259 พิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร 3/1.5 

อ30203 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาน
และการเขียน 1 

1/0.5 
  อ
30209 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการอานและ
การเขียน 2 1/0.5 

จ30209 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1/0.5 จ30210 ภาษาจีนในชีวิตประจาํวัน 1 1/0.5 
ส30225 กฎหมายเบ้ืองตน 2/1.0 ส30201 อาเซียนศึกษา 2/1.0 
พ30203 เปตอง 1/0.5 พ30214 ฟุตบอล 1/0.5 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3/- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3/- 

แนะแนว 1/- แนะแนว 1/- 
ชุมนุม 1/- ชุมนุม 1/- 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ** 12/- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ** 12/- 

ลดเวลาเรียน *** 1/- ลดเวลาเรียน *** 2/- 

รวม 35/16.0 รวม 33/15.0 



 

 

 

 

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานไรวิทยา 

กลุมการเรียนคอมพิวเตอร หอง 4 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
ช.ม./
น.ก. รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 12/6.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 11/5.5 
ท33101 ภาษาไทย 5 2/1.0 ท33102 ภาษาไทย 6 2/1.0 
ค33103 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 5 2/1.0 ค33104 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 6 2/1.0 
ส33101 สังคมศึกษา 5 2/1.0 ส33102 สังคมศึกษา 6 2/1.0 
ส33104 ประวัติศาสตร 4 1/0.5 พ33102 สุขศึกษา 6 1/0.5 
พ33101 สุขศึกษา 5 1/0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 1/0.5 
ศ33101 ศิลปะ 5 1/0.5 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 2/1.0 
ง33107 การงานอาชีพ 5 1/0.5 ง32108 การงานอาชีพ 6 1/0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 2/1.0    

รายวิชาเพ่ิมเติม 18/9.0 รายวิชาเพ่ิมเติม 17/8.5 
I30202 IS 2 2/1.0 ท30230 หลักภาษา 1/0.5 

ว32294 
โลก ดาราศาสตร และ
อวกาศ 1 2/1.0 ว32295 

โลก ดาราศาสตร และ
อวกาศ 2 2/1.0 

ว33260 
การใชโปรแกรมเพ่ือ
นําเสนอผลงาน 2/1.0 ว33273 งานกราฟกสื่อสิ่งพิมพข้ันสงู 3/1.5 

ว33271 การเขียนโปรแกรม 3/1.5 ว33274 โครงงานคอมพิวเตอร 2/1.0 

ว33272 
งานกราฟกสื่อสิ่งพิมพ
เบ้ืองตน 3/1.5 ว33275 การตัดตอภาพยนต 3/1.5 

ส30232 หนาท่ีพลเมือง 3 * 1/0.5 ส30233 หนาท่ีพลเมือง 4 * 1/0.5 
อ30205 English for O-net 1 1/0.5 อ30206 English for O-net 2 1/0.5 

จ30211 
ภาษาจีนในชีวิตประจาํวัน 
2 1/0.5 จ30212 ภาษาจีนเพ่ือการศึกษา 1/0.5 

ส30203 เศรษฐกิจพอเพียง 2/1.0 ส30204 สัมพันธอาเซียน 2/1.0 
พ30201 กายบริหารประกอบดนตร ี 1/0.5 พ30206 ตะกรอลอดหวง 1/0.5 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2/- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2/- 
แนะแนว 1/- แนะแนว 1/- 
ชุมนุม 1/- ชุมนุม 1/- 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
(IS3) ** 12/- 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
(IS3) ** 12/- 

ลดเวลาเรียน *** 3/- ลดเวลาเรียน *** 5/- 

รวม 32/15.0 รวม 30/14.0 

      



 

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานไรวิทยา 

กลุมการเรียนงานอาชีพ หอง 5 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
ช.ม./
น.ก. รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 15/7.5 รายวิชาพ้ืนฐาน 16/8.0 

ท31101 ภาษาไทย 1 2/1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 2/1.0 

ค31105 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 1 2/1.0 ค31106 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 2 2/1.0 

ว31185 
วิทยาศาสตรกายภาพ 1 
(เคมีพ้ืนฐาน) 2/1.0 ว31186 

วิทยาศาสตรชีวภาพ 1 (ชีวะ
พ้ืนฐาน) 2/1.0 

ว31131 วิทยาการคํานวณ 1 1/0.5 ว31132 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 2/1.0 

ส31101 สังคมศึกษาฯ 1 2/1.0 ส31102 สังคมศึกษาฯ 2 2/1.0 

ส31103 ประวัติศาสตร 1 1/0.5 ส31104 ประวัติศาสตร 2 1/0.5 

พ31101 สุขศึกษา 1 1/0.5 พ31102 สุขศึกษา 2 1/0.5 

ศ31101 ศิลปะ 1 1/0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 1/0.5 

ง31103 การงานอาชีพ 1 1/0.5 ง31104 การงานอาชีพ 2 1/0.5 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 2/1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 2/1.0 

รายวิชาเพ่ิมเติม 15 /7.5 รายวิชาเพ่ิมเติม 16/8.0 

ท30227 วรรณกรรมทองถ่ิน 1/0.5    

ง30261 โครงงานอาชีพ 1 4/2.0 ง30257 งานอาหารนานาชาต ิ 4/2.0 

ง30201 ขนมอบ 2/1.0 ง30268 งานเช่ือมไฟฟาเบ้ืองตน 4/2.0 

ส30231  หนาท่ีพลเมือง 1 * 1/0.5 ส30232 หนาท่ีพลเมือง 2 * 1/0.5 

ว31233 โปรแกรมสรางงาน 3D 2/1.0  ว31234 Info Graphic 2/1.0 

อ30201 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
1 1/0.5 อ30202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 1/0.5 

จ30207 สัทอักษรภาษาจีน 1/0.5 จ30208 ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 1/0.5 

ส30224 การปกครองทองถ่ินของไทย 2/1.0 ส30202 ศาสนาสากล 2/1.0 

พ30215  บาสเกตบอล 1/0.5 พ30204 แบดมินตัน 1/0.5 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2/- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2/- 

แนะแนว 1/- แนะแนว 1/- 
ชุมนุม 1/- ชุมนุม 1/- 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
** 12/- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ** 12/- 

ลดเวลาเรียน *** 3/- ลดเวลาเรียน *** 2/- 
รวม 33/15.5 รวม 34/16.0 

 



 

 

 

 

 

 

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานไรวิทยา 

กลุมการเรียนงานอาชีพ  หอง 5 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 5 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
ช.ม./
น.ก. 

รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 15/7.5 รายวิชาพ้ืนฐาน 13/6.5 
ท32101 ภาษาไทย 3 2/1.0 ท32102 ภาษาไทย 4 2/1.0 
ค32105 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 3 2/1.0 ค32102 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 4 2/1.0 

ว32187 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 3/1.5 ว32188 
วิทยาศาสตรกายภาพ (ฟสิกส
พ้ืนฐาน) 2/1.0 

ส32101 สังคมศึกษา 3 2/1.0 ส32102 สังคมศึกษา 4 2/1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร 3 1/0.5 พ32102 สุขศึกษา 4 1/0.5 
พ32101 สุขศึกษา 3 1/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 1/0.5 
ศ32101 ศิลปะ 3 1/0.5 ง32106 การงานอาชีพ 4 1/0.5 
ง32105 การงานอาชีพ 3 1/0.5 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 2/1.0 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 2/1.0    

รายวิชาเพ่ิมเติม 17/8.5 รายวิชาเพ่ิมเติม 17/8.5 
ท30225 การอาน 2/1.0 I30201 IS 1 2/1.0 
ง30211 งานประดิษฐมาลัยดอกไมสด 4/2.0 ง30264 งานปูนเบ้ืองตน 4/2.0 
ง30269 งานชางยนตเบ้ืองตน 4/2.0 ง30223 พืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 2/1.0 

อ30203 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาน
และการเขียน 1 1/0.5 ง30268 งานเขียนแบบเบ้ืองตน 2/1.0 

จ30209 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1/0.5 อ30209 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาน
และการเขียน 2 1/0.5 

ว32252 คอมพิวเตอรสรางสรรค 2/1.0 ว32258 
ระบบเครือขายขอมลูและ
คอมพิวเตอร 2/1.0 

ส30225 กฎหมายเบ้ืองตน 2/1.0 จ30210 ภาษาจีนในชีวิตประจาํวัน 1 1/0.5 
พ30203 เปตอง 1/0.5 ส30201 อาเซียนศึกษา 2/1.0 

   พ30214 ฟุตบอล 1/0.5 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3/- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3/- 

แนะแนว 1/- แนะแนว 1/- 
ชุมนุม 1/- ชุมนุม 1/- 
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน ** 12/- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ** 12/- 
ลดเวลาเรียน *** 1/- ลดเวลาเรียน *** 3/- 

รวม 35/16.0 รวม 33/15.0 



 

 

 

 

 

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานไรวิทยา 

กลุมการเรียนงานอาชีพ หอง 5 
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 12/6.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 11/5.5 
ท33101 ภาษาไทย 5 2/1.0 ท33102 ภาษาไทย 6 2/1.0 
ค33103 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 5 2/1.0 ค33104 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 6 2/1.0 
ส33101 สังคมศึกษา 5 2/1.0 ส33102 สังคมศึกษา 6 2/1.0 
ส33104 ประวัติศาสตร 4 1/0.5 พ33102 สุขศึกษา 6 1/0.5 
พ33101 สุขศึกษา 5 1/0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 1/0.5 
ศ33101 ศิลปะ 5 1/0.5 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 2/1.0 
ง33107 การงานอาชีพ 5 1/0.5 ง32108 การงานอาชีพ 6 1/0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 2/1.0    

รายวิชาเพ่ิมเติม 18/9.0 รายวิชาเพ่ิมเติม 17/8.5 
I30202 IS 2 2/1.0 ท30230 หลักภาษา 1/0.5 

ว32294 
โลก ดาราศาสตร และอวกาศ 
1 2/1.0 ว32295 

โลก ดาราศาสตร และ
อวกาศ 2 2/1.0 

ง30231 การจัดการธุรกิจเบ้ืองตน 2/1.0 ง30221 การเพาะเห็ดเบ้ืองตน 4/2.0 
ง30265 งานไมเบ้ืองตน 4/2.0 ง30266 งานไฟฟาเบ้ืองตน 2/1.0 
ส30232 หนาท่ีพลเมือง 3 * 1/0.5 ส30233 หนาท่ีพลเมือง 4 * 1/0.5 

ว33260 
การใชโปรแกรมเพ่ือนําเสนอ
งาน 2/1.0 ว33274 โครงงานคอมพิวเตอร 2/1.0 

อ30205 English for O-net 1 1/0.5 อ30206 English for O-net 2 1/0.5 
จ30211 ภาษาจีนในชีวิตประจาํวัน 2 1/0.5 จ30212 ภาษาจีนเพ่ือการศึกษา 1/0.5 
ส30203 เศรษฐกิจพอเพียง 2/1.0 ส30204 สัมพันธอาเซียน 2/1.0 
พ30201 กายบริหารประกอบดนตร ี 1/0.5 พ30206 ตะกรอลอดหวง 1/0.5 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2/- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2/- 

แนะแนว 1/- แนะแนว 1/- 
ชุมนุม 1/- ชุมนุม 1/- 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
(IS3) ** 12/- 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
(IS3) ** 12/- 

ลดเวลาเรียน *** 2/- ลดเวลาเรียน *** 6/- 

รวม 34/15.0 รวม 30/14.0 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานไรวิทยา 

กลุมการเรียนศิลปะ-กีฬา หอง 6 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 15/7.5 รายวิชาพ้ืนฐาน 16/8.0 
ท31101 ภาษาไทย 1 2/1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 2/1.0 
ค31105 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 1 2/1.0 ค31106 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 2 2/1.0 

ว31185 
วิทยาศาสตรกายภาพ 1 
(เคมีพ้ืนฐาน) 2/1.0 ว31186 

วิทยาศาสตรชีวภาพ 1 
(ชีวะพ้ืนฐาน) 2/1.0 

ว31131 วิทยาการคํานวณ 1 1/0.5 ว31132 
การออกแบบและ
เทคโนโลยี 1 2/1.0 

ส31101 สังคมศึกษาฯ 1 2/1.0 ส31102 สังคมศึกษาฯ 2 2/1.0 
ส31103 ประวัติศาสตร 1 1/0.5 ส31104 ประวัติศาสตร 2 1/0.5 
พ31101 สุขศึกษา 1 1/0.5 พ31102 สุขศึกษา 2 1/0.5 
ศ31101 ศิลปะ 1 1/0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 1/0.5 
ง31103 การงานอาชีพ 1 1/0.5 ง31104 การงานอาชีพ 2 1/0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 2/1.0  อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 2/1.0 

รายวิชาเพ่ิมเติม 15 /7.5 รายวิชาเพ่ิมเติม 16/8.0 

ท30227 วรรณกรรมทองถ่ิน 1/0.5 ศ30205 
ดนตรสีากลปฏิบัติ (รวม
วง) 1 2/1.0 

ศ30202 ทฤษฎีดนตรสีากล 2/1.0 ศ30206 ขับรองเพลงไทย 2/1.0 
ศ30203 ทฤษฎีดนตรไีทย 2/1.0 ศ30207 พ้ืนฐานนาฏศิลปไทย 2/1.0 
ส30231  หนาท่ีพลเมือง 1 * 1/0.5 ส30232 หนาท่ีพลเมือง 2 * 1/0.5 
ว31233 โปรแกรมสรางงาน 3D 2/1.0  ว31234 Info Graphic 2/1.0 

อ30201 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 1 1/0.5 อ30202 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 2 1/0.5 

จ30207 สัทอักษรภาษาจีน 1/0.5 จ30208 ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 1/0.5 
ส30224 การปกครองทองถ่ิน 2/1.0 ส30202 ศาสนาสากล 2/1.0 
พ30215  บาสเกตบอล 1/0.5 พ30204 แบดมินตัน 1/0.5 
พ30216 วอลเลยบอลชายหาด 2/1.0 พ30217 ฟุตซอล 2/1.0 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2/- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2/- 

แนะแนว 1/- แนะแนว 1/- 
ชุมนุม 1/- ชุมนุม 1/- 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
** 12/- 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
** 12/- 

ลดเวลาเรียน *** 3/- ลดเวลาเรียน *** 2/- 
รวม 32/15.0 รวม 34/16.0 



 

 

 

 

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานไรวิทยา 

กลุมการเรียนศิลปะ-กีฬา หอง 6 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 5 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 15/7.5 รายวิชาพ้ืนฐาน 13/6.5 

ท32101 ภาษาไทย 3 2/1.0 ท32102 ภาษาไทย 4 2/1.0 
ค32105 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 3 2/1.0 ค32102 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 4 2/1.0 

ว32187 
วิทยาศาสตรโลกและ
อวกาศ 3/1.5 ว32188 

วิทยาศาสตรกายภาพ (ฟสิกส
พ้ืนฐาน) 2/1.0 

ส32101 สังคมศึกษา 3 2/1.0 ส32102 สังคมศึกษา 4 2/1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร 3 1/0.5 พ32102 สุขศึกษา 4 1/0.5 
พ32101 สุขศึกษา 3 1/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 1/0.5 
ศ32101 ศิลปะ 3 1/0.5 ง32106 การงานอาชีพ 4 1/0.5 
ง32105 การงานอาชีพ 3 1/0.5 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 2/1.0 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 2/1.0    

รายวิชาเพ่ิมเติม 17/8.5 รายวิชาเพ่ิมเติม 17/8.5 
ท30225 การอาน 2/1.0 I30201 IS 1 2/1.0 

ศ30210 
ดนตรสีากลปฏิบัติ (รวมวง) 
2 2/1.0 ศ30214 ดนตรสีากลปฏิบัติ (รวมวง) 3 2/1.0 

ศ30211 ขับรองสากล 1 2/1.0 ศ30215 ขับรองสากล 2 2/1.0 
ศ30212 ดนตรไีทยปฏิบัติ 1 2/1.0 ศ30216 ดนตรไีทยปฏิบัติ 2 2/1.0 

อ30203 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาน
และการเขียน 1 1/0.5 อ30209 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาน
และการเขียน 2 1/0.5 

จ30209 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1/0.5 ว32258 
ระบบเครือขายขอมลูและ
คอมพิวเตอร 2/1.0 

ว32252 คอมพิวเตอรสรางสรรค 2/1.0 จ30210 ภาษาจีนในชีวิตประจาํวัน 1 1/0.5 
ส30225 กฎหมายเบ้ืองตน 2/1.0 ส30201 อาเซียนศึกษา 2/1.0 
พ30203 เปตอง 1/0.5 พ30214 ฟุตบอล 1/0.5 
พ30218 วอลเลยบอลในรมข้ันกลาง 2/1.0 พ30219 เซปกตะกรอข้ันกลาง 2/1.0 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3/- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3/- 

แนะแนว 1/- แนะแนว 1/- 

ชุมนุม 1/- ชุมนุม 1/- 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
** 12/- 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
** 12/- 

ลดเวลาเรียน *** 1/- ลดเวลาเรียน *** 2/- 

รวม 35/16.0 รวม 33/14.0 



 

 

 

 

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานไรวิทยา 

กลุมการเรียนศิลปะ-กีฬา หอง 6 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 12/6.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 11/5.5 

ท33101 ภาษาไทย 5 2/1.0 ท33102 ภาษาไทย 6 2/1.0 
ค33103 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 5 2/1.0 ค33104 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 6 2/1.0 
ส33101 สังคมศึกษา 5 2/1.0 ส33102 สังคมศึกษา 6 2/1.0 
ส33104 ประวัติศาสตร 4 1/0.5 พ33102 สุขศึกษา 6 1/0.5 
พ33101 สุขศึกษา 5 1/0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 1/0.5 
ศ33101 ศิลปะ 5 1/0.5 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 2/1.0 
ง33107 การงานอาชีพ 5 1/0.5 ง32108 การงานอาชีพ 6 1/0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 2/1.0    

รายวิชาเพ่ิมเติม 18/9.0 รายวิชาเพ่ิมเติม 17/8.5 
I30202 IS 2 2/1.0 ท30230 หลักภาษา 1/0.5 

ว32294 
โลก ดาราศาสตร และ
อวกาศ 1 2/1.0 ว32295 

โลก ดาราศาสตร  และ
อวกาศ 2 2/1.0 

ศ30217 การจัดการแสดงดนตรี 1 2/1.0 ศ30220 
การจัดการแสดงดนตรี 
2 2/1.0 

ศ30218 ดนตรไีทยปฏิบัติ (รวมวง) 2/1.0 ศ30221 นาฏศิลปพ้ืนเมือง 2/1.0 
ส30232 หนาท่ีพลเมือง 3 * 1/0.5 ส30233 หนาท่ีพลเมือง 4 * 1/0.5 

ว33260 
การใชโปรแกรมเพ่ือ
นําเสนองาน 2/1.0 ว33274 โครงงานคอมพิวเตอร 2/1.0 

อ30205 English for O-net 1 1/0.5 อ30206 English for O-net 2 1/0.5 

จ30211 
ภาษาจีนในชีวิตประจาํวัน 
2 1/0.5 จ30212 ภาษาจีนเพ่ือการศึกษา 1/0.5 

ส30203 เศรษฐกิจพอเพียง 2/1.0 ส30204 สัมพันธอาเซียน 2/1.0 
พ30201 กายบริหารประกอบดนตร ี 1/0.5 พ30206 ตะกรอลอดหวง 1/0.5 
พ30201 หมากรุกไทย 2/1.0 พ30211 การลลีาศ 2/1.0 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2/- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2/- 

แนะแนว 1/- แนะแนว 1/- 

ชุมนุม 1/- ชุมนุม 1/- 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
(IS3) ** 12/- 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
(IS3) ** 12/- 

ลดเวลาเรียน *** 4/- ลดเวลาเรียน *** 6/- 

รวม 32/13.0 รวม 30/14.0 



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานไรวิทยา 

กลุมการเรียน SMT  หอง 7 

ชัน้มธัยมศึกษาปท่ี 4 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 19/9.5 รายวิชาพ้ืนฐาน 13/6.5 

ท31101 ภาษาไทย 1 2/1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 2/1.0 
ค31105 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 1 2/1.0 ค31106 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 2 2/1.0 

ว31183 
วิทยาศาสตรชีวภาพ 
(ชีววิทยา) 3/1.5 ว31132 

การออกแบบและ
เทคโนโลย ี 2/1.0 

ว31184 
วิทยาศาสตรกายภาพ 
(ฟสิกส) 3/1.5 ส31102 สังคมศึกษาฯ 2 2/1.0 

ว31131 วิทยาการคํานวณ 1 1/0.5 ส31104 ประวัติศาสตร 2 1/0.5 
ส31101 สังคมศึกษาฯ 1 2/1.0 พ31102 สุขศึกษา 2 1/0.5 
ส31103 ประวัติศาสตร 1 1/0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 1/0.5 
พ31101 สุขศึกษา 1 1/0.5  อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 2/1.0 
ศ31101 ศิลปะ 1 1/0.5    
ง31103 การงานอาชีพ 1 (งานบาน) 1/0.5       
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 2/1.0    

รายวิชาเพ่ิมเติม 16/8.0 รายวิชาเพ่ิมเติม 21/10.5 

ค31207 คณิตศาสตร (เพ่ิมเติม) 1     4/2.0 ค31208 
คณิตศาสตร (เพ่ิมเติม) 
2      4/2.0 

ค30201 คณิตศาสตรเพ่ิมพูนฯ 1 2/1.0 ว31201 ฟสิกส 1 4/2.0 
ว31221 เคมี 1 3/1.5 ว31222 เคมี 2 3/1.5 
ว31288 วิทยาศาสตรปฏิบัติการ 1 2/1.0 ว31241 ชีววิทยา 1 3/1.5 

ว31298 เทคโนโลยีกลไก 1 2/1.0  ว31291 
โครงงานวิทยาศาสตร 1 
(สาขาเคมี) 2/1.0 

ส30231 หนาท่ีพลเมือง 1 * 1/0.5  ว31299 เทคโนโลยีกลไก 2 2/1.0 

อ30201 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 1 1/0.5 ส30232 หนาท่ีพลเมือง 2 * 1/0.5 

พ30215 บาสเกตบอล 1/0.5  อ30202 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 2 1/0.5 

   พ30204 แบดมินตัน 1/0.5 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2/- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2/- 

แนะแนว 1/- แนะแนว 1/- 
ชุมนุม 1/- ชุมนุม 1/- 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ** 12/- 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน ** 12/- 

ลดเวลาเรียน *** 1/- ลดเวลาเรียน *** 1/- 
รวม 37/17.5 รวม 36/17.0 

 

 

 



 

 

 

 

 

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานไรวิทยา 

กลุมการเรียน SMT  หอง 7 
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 5 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
ช.ม./
น.ก. 

รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 15/7.5 รายวิชาพ้ืนฐาน 10/5.0 
ท32101 ภาษาไทย 3 2/1.0 ท32102 ภาษาไทย 4 2/1.0 
ค32105 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 3 2/1.0 ค32102 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 4 2/1.0 
ว32187 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 3/1.5 ส32102 สังคมศึกษา 4 2/1.0 
ส32101 สังคมศึกษา 3 2/1.0 พ32102 สุขศึกษา 4 1/0.5 
ส32103 ประวัติศาสตร 3 1/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 1/0.5 
พ32101 สุขศึกษา 3 1/0.5 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 2/1.0 
ศ32101 ศิลปะ 3 1/0.5    
ง32105 การงานอาชีพ 3 1/0.5    
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 2/1.0    

รายวิชาเพ่ิมเติม 20/10.0 รายวิชาเพ่ิมเติม 24/12.0 
ค32201 คณิตศาสตร (เพ่ิมเตมิ) 3      4/2.0 I30201 IS 1 2/1.0 
ค30202 คณิตศาสตรเพ่ิมพูนฯ 2 2/1.0 ค32202 คณิตศาสตร (เพ่ิมเติม) 4     4/2.0 
ว32202 ฟสิกส 2 4/2.0 ว32203 ฟสิกส 3 4/2.0 
ว32223 เคมี 3 3/1.5 ว32224 เคมี 4 3/1.5 
ว32242 ชีววิทยา 2 3/1.5 ว32243 ชีววิทยา 3 3/1.5 

ว32252 คอมพิวเตอรสรางสรรค 2/1.0 ว32294 
โลก ดาราศาสตร และอวกาศ 
1 2/1.0 

อ30203 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาน
และการเขียน 1 1/0.5 ว32292 

โครงงานวิทยาศาสตร 2 
(สาขาชีวะ) 2/1.0 

พ30203 เปตอง 1/0.5 ว32258 
ระบบเครือขายขอมลูและ
คอมพิวเตอร 2/1.0 

   อ30204 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาน
และการเขียน 2 1/0.5 

   พ30214 ฟุตบอล 1/0.5 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3/- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3/- 

แนะแนว 1/- แนะแนว 1/- 
ชุมนุม 1/- ชุมนุม 1/- 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ** 12/- 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
** 12/- 

ลดเวลาเรียน *** 1/- ลดเวลาเรียน *** 1/- 
รวม 38/17.5 รวม 37/17.0 

    



 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานไรวิทยา 

กลุมการเรียน SMT  หอง 7 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. รหัสวิชา รายวิชา ช.ม./น.ก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 12/6.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 13/6.5 

ท33101 ภาษาไทย 5 2/1.0 ท33102 ภาษาไทย 6 2/1.0 
ค33103 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 5 2/1.0 ค33104 คณิตศาสตร (พ้ืนฐาน) 6 2/1.0 
ส33101 สังคมศึกษา 5 2/1.0 ว31189 วิทยาศาสตรกายภาพ (เคมี) 3/1.5 
ส33104 ประวัติศาสตร 4 1/0.5 ส33102 สังคมศึกษา 6 2/1.0 
พ33101 สุขศึกษา 5 1/0.5 พ33102 สุขศึกษา 6 1/0.5 
ศ33101 ศิลปะ 5 1/0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 1/0.5 
ง33107 การงานอาชีพ 5 1/0.5 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 2/1.0 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 2/1.0    

รายวิชาเพ่ิมเติม 23/11.5 รายวิชาเพ่ิมเติม 21/10.5 
I30202 IS2 2/1.0 ท30230 หลักภาษา 1/0.5 
ค33201 คณิตศาสตร (พ่ิมเติม) 5      4/2.0 ค33202 คณิตศาสตร (เพ่ิมเติม) 6      4/2.0 

ค30203 คณิตศาสตรเพ่ิมพูนฯ 3 2/1.0 ว33293 
โครงงานวิทยาศาสตร 3 
(สาขาฟสิกส) 2/1.0 

ว33204 ฟสิกส 4 4/2.0 ว33205 ฟสิกส 5 4/2.0 
ว33225 เคมี 5 3/1.5 ว33245 ชีววิทยา 5 3/1.5 

ว33244 ชีววิทยา 4 3/1.5 ว32295 
โลก ดาราศาสตร และ
อวกาศ 2 2/1.0 

ส30233 หนาท่ีพลเมือง 3 * 1/0.5 ส30234 หนาท่ีพลเมือง 4 * 1/0.5 

ว33260 
การใชโปราแกรมเพ่ือ
นําเสนองาน 2/1.0 ว33274 โครงงานคอมพิวเตอร 2/1.0 

อ30205 English for O-net 1 1/0.5 อ30206 English for O-net 2 1/0.5 
พ30201 กายบริหารประกอบดนตร ี 1/0.5 พ30206 ตะกรอลอดหวง 1/0.5 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2/- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2/- 

แนะแนว 1/- แนะแนว 1/- 

ชุมนุม 1/- ชุมนุม 1/- 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
(IS3) ** 12/- 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
(IS3) ** 12/- 

ลดเวลาเรียน *** 1/- ลดเวลาเรียน *** 1/- 

รวม 37/17.5 รวม 36/17.0 



 
ระเบียบโรงเรียนบานไรวิทยา 

วาดวยการวัดและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2561 

-------------------------------------- 
 
 โดยท่ีโรงเรียนบานไรวิทยา ไดประกาศใชหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ 293/ 2551  ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ใหใชหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงเปนการสมควรท่ีกําหนดระเบียบโรงเรียนบานไรวิทยาวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2561 เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับคําสั่งดังกลาว 
 ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ งานวิชาการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงวางระเบียบไวดังตอไปน้ี 
 ขอ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบโรงเรียนบานไรวิทยาวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561” 
 ขอ 2  ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2561 เปนตนไป 
 ขอ 3  ใหยกเลิกบรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอ่ืนใดท่ีขัดแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 
 ขอ 4  ระเบียบนี้ใหใชควบคูกับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานไรวิทยา พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  
 ขอ 5  ใหผูบริหารสถานศึกษารักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 1 
หลักการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียน 

 
  ขอ 6  การประเมินผลการเรียน ใหเปนไปตามหลักการดําเนินการตอไปน้ี 
  6.1  สถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน โดยเปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวม 
  6.2  การวัดและประเมินผลการเรียนรู มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู  พัฒนาผูเรียนและตัดสินผลการ
เรียน  
  6.3   การวัดและประเมินผลการเรียนรูสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัดตามกลุมสาระการเรียนรู  และมี
การประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  และเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  6.4  การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนสวนหน่ึงของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย เพ่ือ
สามารถประเมินผลการเรียนรูไดอยางรอบดานท้ังดานความรู ความคิด  กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะกับสิ่งท่ีตองการวัด
ตามธรรมชาติวิชา และระดับช้ันของผูเรียน โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเท่ียงตรง ยุติธรรม และเช่ือถือได 
 6.5  การประเมินผูเรียน พิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู  การเขารวม
กิจกรรม และการทดสอบ ควบคูไปกับกระบวนการเรียนการสอนตาม   ความเหมาะสมของแตละระดับ 
 6.6  เปดโอกาสใหผูเรียนและผูเก่ียวของตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู 
 6.7  ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษาและระหวางรูปแบบการศึกษาตางๆ     
 6.8  ใหสถานศึกษาจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา เพ่ือเปนหลักฐานการประเมินผลการเรียนรู  รายงานผลการเรียน  แสดง
วุฒิการศึกษา และรับรองผลการเรียนของผูเรียน และใหมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในแตละระดับช้ัน 
 6.9  ใหมีการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ี และระดับชาติ 
 6.10 เปดโอกาสใหผูเรียนตรวจสอบการประเมินผลการเรียนได 
 6.11 ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษา และรูปแบบการศึกษาตาง ๆ 
 

 
หมวด  2 

วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 
 ขอ 7   สถานศึกษาดําเนินการวัดและประเมนิผลครบองคประกอบท้ัง 4 ดาน คือ กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ  การอาน 
คิด วิเคราะห และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 7.1  การประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ เปนการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ 
ทักษะการคิด ท่ีกําหนดอยูในตัวช้ีวัดในหลักสูตร  ซึ่งจะนําไปสูการสรุป 
ผลการเรียนรูของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู  
   7.1.1  แจงใหผูเรียนทราบมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู    วิธีการวัดและประเมินผล 
เกณฑการผานตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู และเกณฑการวัดและประเมินผลในแตละ 
กลุมสาระการเรียนรู 
   7.1.2  แจงใหนักเรียนทราบผลการเรียนรูแตละกิจกรรม เกณฑการตัดสินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม และเวลา
เรียน/เขารวมกิจกรรม ในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   7.1.3  แจงใหผูเรียนทราบคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรยีน วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู และเกณฑการ
ตัดสิน 
   7.1.4  แจงใหผูเรียนทราบเกณฑ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลความสามารถ     ในการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน 
   7.1.5  กอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนจะตองวัดและประเมินผลกอนเรียน 
เพ่ือตรวจสอบความรูพ้ืนฐานและทักษะเบ้ืองตนของผูเรียน 
   7.1.6 ระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูสอนวัดและประเมินผลการเรียนของผูเรียนเปนระยะๆ เพ่ือตรวจสอบ
พัฒนาการของผูเรียนวาบรรลุตามมาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด/ ผลการเรียนรู ตามท่ีกําหนดไว  ในแผนการจัดการเรียนรูหากผูเรียนมีความรู 
ความสามารถต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดไว ใหผูสอนวินิจฉัย          หาขอบกพรองของผูเรียนแลวสอนซอมเสริม โดยจัดการเรียนการสอน
ใหสอดคลองกับศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน 
   7.1.7  จัดใหมีการประเมินผล ปลายภาคเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู 
 7.2  การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนของผูเรียน ใหดําเนินการวัดผลตามเกณฑ ท่ีกําหนดดังน้ี 



   7.2.1  ใหสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนของสถานศึกษา  เพ่ือกําหนดผลการ
เรียนรู หรือความสามารถ การอาน  คิดวิเคราะห และเขียน  จากกลุมสาระการเรียนรู  พรอมกําหนดเกณฑการตัดสินคุณภาพ  
   7.2.2  ใหผลการเรียนเปน ไมผาน   ผาน ดี และ ดีเยี่ยม 
   7.2.3 ใหผูสอนแตละกลุมสาระการเรียนรูออกแบบการประเมิน เพ่ือประเมินความสามารถในการอาน  คิดวิเคราะห 
และเขียน ใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละช้ันป  และการจัดการเรียนรูแตละภาคการศึกษา 
      7.2.4 การประเมินการอาน คิดวิเคราะห  ประเมินจากรูปแบบดังน้ี 
     7.2.4.1ประเมินจากผลงานและการเขารวมกิจกรรมในแตละกลุมสาระการเรียนรู โดยใชวิธีการ บูรณาการ
ความสามารถการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน เขากับหนวยการเรียนรูในแตละรายวิชา  โดยมีผลการประเมินของผูเรียนเปนผลงานใน
หนวยการเรียนรูน้ัน ๆ  แลวนําผลการประเมินน้ันนับเขาเปนผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 
     7.2.4.2ประเมินจากผลงานและการเขารวมกิจกรรมระดับโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมโครงงาน / กิจกรรมเสริม   
เชน  โครงการรักการอานเปนตน 
     7.2.4.3  ประเมินจากแบบทดสอบมาตรฐานประเมินการอานคิดวิเคราะห และเขียน แจงใหผูเรียนทราบผลการ
เรียนรูและเกณฑการประเมินความสามารถอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

 7.2.5  ประเมินความสามารถอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความ ระหวางภาค เพ่ือใหผูเรียนไดทราบสถานภาพของ
ตนและทําการปรับปรุงแกไข 

 7.2.6  ประเมินเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด นําเสนอ 
ตอคณะกรรมการ 

 7.2.7  คณะกรรมการตัดสินผลการประเมิน แจงใหผูเรียนและผูปกครองทราบ 
 7.2.8  ในกรณีท่ีผูเรียนไมผานการประเมิน ใหดําเนินการซอมเสริม ปรับปรุงแกไขสวนท่ีไมผานการประเมิน 
 7.2.9 นําผลการประเมิน  เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา เพ่ือนําเสนอใหผูบริหาร

สถานศึกษาอนุมัติการตัดสินเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
 7.3  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ใหดําเนินการวัดผลไปพรอมกับการประเมินผลระดับช้ันเรียนตาม
เกณฑท่ีกําหนดดังน้ี 
   7.3.1ใหสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา เพ่ือกําหนดนโยบาย
และการวางแผนในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
   7.3.2 แจงคุณลักษณะอันพึงประสงคเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมของสถานศึกษา  และเกณฑการผาน 
   7.3.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคท้ังในและนอกหองเรียนอยางตอเน่ืองตลอดเวลา 
   7.3.4 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคระหวางภาคการศึกษา นําเสนอคณะกรรมการฯ  
เพ่ือพิจารณาตัดสินผลการประเมิน 
   7.3.5ใหผลการเรียน  ไมผาน  ผาน  ดี และ ดีเยี่ยม 
   7.3.6 คณะกรรมการฯ  ตัดสินผลการประเมิน ใหครูที่ปรึกษาของผูเรียนนําไปกรอกในเอกสารแบบแสดงผลการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค  เพ่ือแจงใหผูเรียนและผูปกครองทราบ 
   7.3.7คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  สรุปผลการประเมินปลายภาคของทุกช้ันป  โดยนําผลการประเมิน
ระหวางภาคการศึกษาท่ีไดบันทึกไว   มาตัดสินใหผูเรียนผานระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   7.3.8 ผูเรียนท่ีไมผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคประการใดประการหน่ึงจะตอง      เขารับการอบรมและ
ปฏิบัติกิจกรรมคุณความดีชดเชย ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา มอบหมายจนครบถวนจึงจะไดรับอนุมัติใหผานระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลายได 

   7.3.9 ใหตัดสินเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
 7.4  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนประเมินเปนรายภาค โรงเรียนกําหนดแนวทางการประเมินใหครูผูรับผิดชอบกิจกรรม
ดําเนินการประเมินตามจุดประสงค  ดังน้ี 
   7.4.1 แจงจุดประสงคและเกณฑการผาน การเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตละกิจกรรม 
   7.4.2 ประเมินการเขารวมกิจกรรมของผูเรียน การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียน  
ตามผลการเรียนรู  ระหวางภาค  เพ่ือใหผูเรียนไดทราบสถานภาพของตน และรายงานผลการประเมินใหผูปกครองทราบ เพ่ือทําการ
ปรับปรุงหรือสงเสริมใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
   7.4.3 ใหผลการเรียนเปน ผาน / ไมผาน 
   7.4.4ตัดสินเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยนําผลการประเมินในหัวขอ 7.4.2 ไปรวมกับผลการประเมินการเขารวมกิจกรรม 
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา / สิ้นสุดกิจกรรม เพ่ือตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ 
ท่ีสถานศึกษากําหนด 
   7.4.5 ตัดสินผลการประเมิน แจงใหผูเรียนและผูปกครองทราบ  



   7.4.6 การผาน ไมผาน พิจารณาจาก 
     7.4.6.1  เวลาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ  80 

     7.4.6.2 มีผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานอยูในระดับดี 
   7.4.7 เกณฑการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมี   2  ระดับ  คือ 
     “ผ” หมายถึง   ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวา รอยละ 80 ของเวลาเรียน
ท้ังหมด  ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานอยูในระดับดี 
     “มผ” หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนอยกวา รอยละ 80 
ของเวลาเรียนท้ังหมด  ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานต่ํากวาเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด 
   7.4.8 ในกรณีท่ีผูเรียนไมผานการประเมิน   ใหดําเนินการซอมเสริม ปรับปรุง แกไข ในสวน 
ท่ีไมผานการประเมิน 
 

หมวด 3 
เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 
 ขอ 8 การตัดสินผลการเรียนใหยึดแนวปฏิบัติดังน้ี 
 8.1 ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดยกเวน ในกรณีท่ีมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 60 
และมีเหตุจําเปน  ใหอยูในดุลพินิจของผูอํานวยการโรงเรียนในการพิจารณาอนุญาต 
 8.2 ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู และผานตามเกณฑทุกตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู 
 8.3 ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 8.4 ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม ได
ระดับผลการเรียน 1-4  และกิจกรรมเพ่ิมเติม ไดรับผลการเรียนระดับ ผาน เทาน้ัน 
 8.5 ผูเรียนตองไดรับการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด  และใหผลการประเมินเปน
ผาน และไมผานกรณีผานใหไดระดับผลการเรียนเปน ดีเยี่ยม  ดี และผาน 
 8.6 ผูเรียนตองไดรับการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด   
และใหผลการประเมินเปนผาน และไมผานกรณีผานใหไดระดับผลการเรียนเปน ดีเยี่ยม  ดี และผาน 
 8.7 ผูเรียนตองไดรับการประเมินการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ท้ังเวลาเขารวมกิจกรรม  การปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน
ผูเรียนตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด และใหผลการประเมินเปนผาน  
และไมผาน 
 8.8 ผูเรียนไมผานเกณฑข้ันต่ําการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีกําหนด ใหไดระดับผลการเรียน “0”  และ
กิจกรรมเพ่ิมเติม ใหไดรับผลการเรียน “ไมผาน” 
 8.9 ผูเรียนท่ีมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 ของเวลาเรียนในรายวิชาน้ัน และไมไดรับอนุญาตใหเขาวัดผลปลายภาคเรียน ให
ไดผลการเรียน “มส” 
 8.10 ผูเรียนท่ีไมไดรับการวัดผลปลายภาคเรียน ยกเวนกรณีขอ 8.9  ใหไดผลการเรียน “ร” 
 8.11 ผูเรียนท่ีทุจริตในการสอบ หรือทุจริตในงานท่ีไดรับมอบหมาย  ในรายวิชาใดครั้งใดก็ตาม   ใหไดคะแนน 0 ในครั้งน้ัน 
ขอ 9  การใหระดับผลการเรียน 
 9.1  การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู ใหใชระบบตัวเลขแสดงระดับ ผลการเรียนในแตละกลุมสาระ (8  
ระดับ) ดังน้ี 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนนเปนรอยละ 
4 ดีเยี่ยม 80-100 

3.5 ดีมาก 75-79 
3 ดี 70-74 

2.5 คอนขางด ี 65-69 
2 นาพอใจ 60-64 

1.5 พอใช 55-59 
1 ผานเกณฑข้ันต่ํา 50-54 
0 ต่ํากวาเกณฑ 0-49 

  
  



 9.2  การกําหนดสัดสวนคะแนน ระหวางเรียนกับปลายภาค  โดยใหความสําคญัของคะแนนระหวางเรยีนมากกวาคะแนน 
ปลายภาค  ดังน้ี 

กลุมสาระ ระหวางเรียน ปลายภาค 
1. ภาษาไทย 70 30 
2. คณิตศาสตร 70 30 
3. วิทยาศาสตร 70 30 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 70 30 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 80 20 
6. ศิลปะ 80 20 
7. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 80 20 
8. ภาษาตางประเทศ 80 20 

 นอกจากน้ีในรายวิชาเพ่ิมเติม  การกําหนดสัดสวนคะแนนใหยดึตามแนวการกําหนดสัดสวนคะแนนในแตละกลุมสาระการ
เรียนรูท่ีรายวิชาเพ่ิมเติมเก่ียวของ 
 9.3  การกําหนดสัดสวนคะแนน ระหวางเรียน ใหยดึหลักเกณฑ  ดังน้ี 

คะแนน กอนสอบระหวางภาค สอบกลางภาค หลังสอบระหวางภาค 
60  คะแนน 20 20 20 
70  คะแนน 25 20 25 
80  คะแนน 30 20 30 

  
 9.4  การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เปนผานและไมผาน ถากรณีท่ีผาน กําหนดเกณฑการตัดสินเปนดีเยี่ยม ดี 
และผาน  
   ดีเยี่ยม   หมายถึง   มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 
         ท่ีมีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน  
         ท่ีมีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ 
   ดี         หมายถึง   มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 
          ท่ีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน  
          ท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ 
   ผาน      หมายถึง      มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนท่ีมีมีผลงานท่ีแสดงถึง

ความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน   
          ท่ีมีขอบกพรองบางประการ 
   ไมผาน    หมายถึง      มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนท่ีมีไมมีผลงานท่ีแสดงถึง

ความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน หรือถามีผลงาน ผลงานน้ันยังมี
ขอบกพรองท่ีตองไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ 

   
 9.5  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค รวมทุกคุณลักษณะเพ่ือการเลื่อนช้ัน และจบการศึกษา เปนผานและไมผาน ในการ
ผานกําหนดเกณฑการตัดสินเปนดีเยี่ยม ดี และผาน และความหมายของแตละระดับ ดังน้ี 

ดีเย่ียม  หมายถึง  ผูเรียนปฏิบัตตินตามคุณลักษณะจนเปนนิสัย และนําไปใชในชีวิตประจําวันเพ่ือประโยชนสุขของตนเอง
และสังคม โดยพิจารณาจากผูเรยีนปฏิบัติตนตามคณุลักษณะจนเปนนิสัย และนําไปใชในชีวิตประจาํวัน 
เพ่ือประโยชนสุขของตนเองและสงัคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดเียี่ยม  จํานวน 5-8 
คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับด ี

 ดี      หมายถึง     ผูเรียนมีคณุลกัษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพ่ือใหเปนการยอมรับของสังคมโดยพิจารณาจากผูเรียนมี
คุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพ่ือใหเปนการยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก 

1. ไดผลการประเมนิระดับดเียีย่ม จํานวน 1-4 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใดไดผลการประเมินต่าํกวา
ระดับดี หรือ 

2. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด ไดผลการประเมินต่ํากวาระดับ
ผาน หรือ 



3. ไดผลการประเมินระดับดี จํานวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับ
ผาน 

  ผาน   หมายถึง  ผูเรยีนรับรูและปฏิบัตติามกฎเกณฑและเง่ือนไขท่ีสถานศึกษากําหนด โดยพิจารณาจากผูเรียนรับรูและ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑและเง่ือนไขท่ีสถานศึกษากําหนดโดยพิจารณาจาก 

1.   ไดผลการประเมินระดับผาน จํานวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคุณลกัษณะใดไดผลการ  ประเมินต่ํากวา
ระดับผาน หรือ 

2.   ไดผลการประเมินระดับดี จํานวน 4 คุณลักษณะ และไมมคีุณลักษณะใด ไดผลการประเมินต่ํากวาระดับ
ผาน 

   ไมผาน หมายถึง  ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนด โดยพิจารณาจากผูเรียนรับรูและปฏิบัติ
ไดไมครบตามกฎเกณฑและเง่ือนไขท่ีสถานศึกษากําหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไมผาน 
ตั้งแต 1 คุณลักษณะ 

 9.6  การประเมนิกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
    จะตองพิจารณาท้ังเวลาการเขารวมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของผูเรียน      ตามเกณฑท่ีสถานศึกษา
กําหนดและใหผลการประเมินเปนผาน และไมผาน 

   “ผ” หมายถึง   ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 
ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงานอยูในระดับดี 

   “มผ” หมายถึง  ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด ปฏิบัติ
กิจกรรม และมีผลงานอยูในระดับปรับปรงุ 

    ในกรณีท่ีผูเรียนได  “มผ”  ครูผูดูแลกิจกรรมตองจัดซอมเสริมใหผูเรียนทํากิจกรรมในสวนท่ีผูเรียนไมไดเขารวม
หรือไมไดทําจนครบถวน แลวจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เปน “ผ” ได ท้ังน้ี ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษา ยกเวน
มีเหตุสุดวิสัย 
 
ขอ 10   การเปลี่ยนผลการเรียนใหถือปฏิบัติดังน้ี 
 10.1  การเปลี่ยนผลการเรียน  “0” 
  ควรจัดใหมีการสอนซอมเสริมในตวัช้ีวัดท่ีผูเรียนสอบไมผานกอน  แลวจึงสอบแกตัวใหและใหสอบแกตัวไดไมเกิน  2  
ครั้ง  ท้ังน้ีตองดําเนินการใหเสร็จสิน้ภายในปการศึกษาน้ัน 
  ถาผูเรยีนไมดําเนินการสอบแกตัวตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวน้ี  ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยาย
เวลาออกไปอีกไมเกิน  1  ภาคเรียนสําหรับภาคเรียนท่ี 2  ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษาน้ัน การสอบแกตัวใหไดระดับผล
การเรยีนไมเกิน “1” 
  ถาสอบแกตัว  2  ครั้งแลว  ยังไดระดับผลการเรียน  “0”  อีกใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเก่ียวกับการแกผล
การเรยีนของผูเรยีนโดยปฏิบัตดิังน้ี 
       1)  ใหเรียนซ้ํารายวิชาถาเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 
       2)  ใหเรียนซ้ําหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม  ถาเปนรายวิชาเพ่ิมเติม  โดยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
  ในกรณีท่ีเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม  ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรยีนวาเรยีนแทนรายวิชาใด 
 10.2  การเปลี่ยนผลการเรียน  “ร” 
  การเปลีย่นผลการเรียน  “ร”   มี  2  กรณี  ดังน้ี 
  1)  มีเหตุสุดวิสัย  ทําให  ประเมินผลการเรยีนไมได  เชน  เจ็บปวย  เมื่อผูเรียนไดเขาสอบหรือสงผลงานท่ีติดคางอยู
เสร็จเรียบรอย  หรือแกปญหาเสรจ็สิ้นแลว  ใหไดระดับผลการเรียนตามปกติ  (ตั้งแต  0 – 4) 
  2)  ถาสถานศึกษาพิจารณาแลวเหน็วาไมใชเหตสุุดวิสัย  เมื่อผูเรียนไดเขาสอบ  หรือสงผลงานท่ีติดคางอยูเสรจ็
เรียบรอย  หรือแกปญหาเสร็จสิ้นแลว  ใหไดระดับผลการเรียนไมเกิน  “1” 
  การเปลีย่นผลการเรียน  “ร”  ใหดําเนินการแกไขตามสาเหตุใหเสรจ็สิ้นภายในปการศึกษาน้ัน  ถาผูเรียนไมมา
ดําเนินการแก  “ร”  ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวใหเรยีนซ้ํารายวิชา  ยกเวนมีเหตสุุดวิสัย  ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยาย
เวลาการแก  “ร”  ออกไปอีกไมเกิน  1  ภาคเรียนสําหรับภาคเรยีนท่ี 2  ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษาน้ันแตเมื่อพน
กําหนดน้ีแลวใหปฏิบัติดังน้ี 
  (1)  ใหเรียนซ้ํารายวิชา  ถาเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 
  (2)  ใหเรียนซ้ําหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม  ถาเปนรายวิชาเพ่ิมเตมิ  โดยใหอยูในดลุยพินิจของสถานศึกษา 
  ในกรณีท่ีเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม  ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรยีนวา  เรียนแทนรายวิชาใด 
  
  



 10.3  การเปลี่ยนผลการเรียน  “มส” 
  การเปลีย่นผลการเรียน  “มส”  มี  2  กรณี  ดังน้ี 
  1)  กรณีผูเรียนไดผลการเรียน  “มส”  เพราะมีเวลาเรยีนไมถึงรอยละ  80  แตมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ  60  
ของเวลาเรียนท้ังหมด  ใหสถานศกึษาจัดใหเรียนเพ่ิมเติมโดยใชช่ัวโมงสอนซอมเสริม  หรือเวลาวาง  หรือวันหยุด  หรือมอบหมายงานให
ทํา  จนมีเวลาเรียนครบตามท่ีกําหนดไวสาํหรับรายวิชาน้ันแลวจึงใหสอบเปนกรณีพิเศษ  ผลการสอบแก  “มส”  ใหไดระดับผลการ
เรียนไมเกิน  “1”  การแก  “มส”  กรณีน้ีใหกระทําใหเสร็จสิ้นในปการศึกษาน้ัน  ถาผูเรียนไมมาดําเนินการแก  “มส”  ตามระยะเวลา
ท่ีกําหนดไวน้ีใหเรียนซ้ํา  ยกเวน  มีเหตสุุดวิสัย  ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการแก  “มส”  ออกไปอีกไมเกิน  1  
ภาคเรยีน  แตเมื่อพนกําหนดน้ีแลว  ใหปฏิบัติดังน้ี 
 
  -   ใหเรียนซ้ํารายวิชา  ถาเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 
  -   ใหเรียนซ้ําหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม  ถาเปนรายวิชาเพ่ิมเติมโดยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
  2)  กรณีผูเรียนไดผลการเรียน  “มส”  และมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ  60  ของเวลาเรียนท้ังหมด  ใหสถานศึกษา
จัดใหเรยีนซ้ําในรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนรายวิชาใหมได  สาํหรับรายวิชาเพ่ิมเติมเทาน้ัน 
  ในกรณีท่ีเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม  ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรยีนวาเรยีนแทนรายวิชาใด 
  การเรียนซํ้ารายวิชา  ผูเรียนท่ีไดรับการสอนซอมเสริมและสอบแกตัว 2 ครั้ง แลวไมผานเกณฑการประเมิน  ให
เรียนซ้ํารายวิชาน้ัน  ท้ังน้ี  ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดใหเรยีนซ้ําในชวงใดชวงหน่ึงท่ีสถานศึกษาเห็นวาเหมาะสม เชน  
พักกลางวัน  วันหยุด ช่ัวโมงวาง  หลังเลิกเรียน  ภาคฤดูรอน  เปนตน  
  ในกรณีภาคเรียนท่ี  2  หากผูเรียนยังมีผลการเรียน  “0”“ร”“มส”  ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนเปดเรียนป
การศึกษาถัดไป  สถานศึกษาอาจเปดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนเพ่ือแกไขผลการเรียนของผูเรียนได  ท้ังน้ี  โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา/ตนสังกัดควรเปนผูพิจารณาประสานใหมีการดําเนินการเรียนการสอนในภาคฤดรูอนเพ่ือแกไขผลการเรียนของผูเรียน 
 10.4  การเปลี่ยนผลการเรียน  “มผ” 
  ในกรณีท่ีผูเรียนไดผลการเรยีน  “มผ”  สถานศึกษาตองจัดซอมเสรมิใหผูเรียนทํากิจกรรมจนครบตามเวลาท่ีกําหนด  
หรือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีตองปรับปรุง  แกไข  แลวจึงเปลีย่นผลการเรียนจาก  “มผ”  เปน  “ผ”  ท้ังน้ีดําเนินการให
เสร็จสิ้นภายในปการศึกษาน้ั  ยกเวนมีเหตสุุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไปเกิน 1 ภาคเรียน  
สําหรับภาคเรียนท่ี 2 ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษาน้ัน 
 10.5  การเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ระดับ  “ไมผาน”  ใหคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงคดําเนินการจัดกิจกรรมซอมเสริม  ปรับปรุงแกไข  หรือตามวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด  เพ่ือใหผูเรียนผานเกณฑท่ี
สถานศึกษากําหนด 
 10.6  การลงทะเบียนขอเปลี่ยนผลการเรียน  กําหนดอัตราคาลงทะเบียนการขอเปลี่ยนผลการเรียน ในกรณีท่ีไดผลการเรียน  
“0”, “ร”, “มส” และ “มผ”  อัตราหนวยกิตละ 30 บาท   ยกเวน    การลงทะเบียนเพ่ือเปลี่ยนผลการเรียน ในครั้งท่ี 1 ของการ
ลงทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนไมเสียคาลงทะเบียน 
 ขอ  11  การเลื่อนชั้น 

     เมื่อสิ้นปการศึกษา ผูเรียนจะไดรับการเลื่อนช้ัน เมื่อมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี 
 11.1  รายวิชาพ้ืนฐาน  และรายวิชาเพ่ิมเติม  ไดรับการตัดสินผลการเรียนในระดับผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 
  11.2  ผูเรียนตองไดรับการประเมิน และมีผลการประเมินผานในระดับ “ดีเยี่ยม” “ดี”  หรือ “ผาน” ในการอาน  คิด
วิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และได “ผาน” ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  11.3  ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนในปการศึกษาน้ัน โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยไมนอยกวา 1.00และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีระดับผลการเรยีนเฉลี่ยไมนอยกวา 1.25 
     ท้ังน้ี  รายวิชาใดท่ีไมผานเกณฑการประเมิน  สถานศึกษาสามารถซอมเสริมผูเรียนใหไดรับการแกไขในภาคเรียนถัดไป  
ท้ังน้ีสําหรับภาคเรียนท่ี 2  ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษาน้ัน 
  อน่ึง หากผลการประเมินผูเรียนไมเปนไปตามท่ีกําหนด หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหน่ึง และ     เปนเหตุผลท่ีไดรับการ
ยกเวนตามท่ีสถานศึกษากําหนด รวมท้ังมีขอบกพรองไมมากนัก สามารถทําการ 
ซอมเสริมได ใหผูเรียนมีโอกาสในการซอมเสริม เพ่ือใหผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนดท้ังน้ีใหอยูในดุลพินิจของ
ผูอํานวยการโรงเรียน ท่ีจะผอนผันใหเลื่อนช้ันได 
 ขอ 12  การสอนซอมเสริม 
       การสอนซอมเสริม ใหดําเนินการในกรณีตอไปน้ี 
   12.1  ผูเรียนมีความรู/ทักษะพ้ืนฐานไมเพียงพอท่ีจะศึกษาในแตละรายวิชาน้ัน ควรจัดการสอนซอมเสริม ปรับความรู/
ทักษะพ้ืนฐาน   



   12.2  การประเมินระหวางเรียนผูเรียนไมสามารถแสดงความรู ทักษะกระบวนการหรือเจตคติ/ คุณลักษณะ ท่ีกําหนด
ไวตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด   
   12.3  ผลการเรียนไมถึงเกณฑ  และ/หรือต่ํากวาเกณฑการประเมิน  โดยผูเรียนไดระดับ      
ผลการเรียน  “0” ตองจัดการสอนซอมเสริมกอนจะใหผูเรียนสอบแกตัว 
   12.4  ผูเรียนมีผลการเรียนไมผาน  สามารถจัดสอนซอมเสริมในภาคฤดูรอน  ท้ังน้ีใหอยูใน  ดุลยพินิจของสถานศึกษา 
 ขอ  13 การเรียนซํ้าชั้น ใหยึดแนวปฏิบัติดังน้ี 

 ผูเรียนท่ีไมผานรายวิชาจํานวนมากและมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน  สถานศึกษา
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใหเรียนซ้ําช้ันได โดยมีคณะกรรมการ ประกอบดวย รองผูอํานวยการฝายการบริหารงานวิชาการเปน
ประธาน  กรรมการประกอบดวย ครูประจําวิชาท่ีใหผลการเรียน 0 หัวหนาระดับช้ัน หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระการ
เรียนรู หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  โดยมีนายทะเบียน  เปนกรรมการและเลขานุการ และหัวหนางานวัดผล เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลว  เห็นวาจะทําใหเปนปญหาตอการเรียนของผูเรียนในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน  ใหนําผลการ
พิจารณาเสนอผูอํานวยการโรงเรียน ท้ังน้ี  ผูอํานวยการโรงเรียนใชดุลยพินิจพิจารณาตามเสนอ 

 การเรียนซ้ําช้ัน  มี 2  ลักษณะ  คือ 
  (1)  ผูเรียนในระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนตนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปการศึกษาน้ันต่ํากวา  1.00  หรือใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปการศึกษาน้ันต่ํากวา  1.25  และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรยีนใน
ระดับช้ันท่ีสูงข้ึน 

(2)  ผูเรียนมีผลการเรยีน  0, ร, มส  ในรายวิชาพ้ืนฐานเกิน 3รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรยีนในปการศึกษาน้ัน หรือเกิน
ครึ่งหน่ึงของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด หลังจากสอบแกตัวครั้งท่ี 2 และเรียนซ้าํแลว 

ท้ังน้ี  หากเกิดลักษณะใดลักษณะหน่ึง  หรือท้ัง  2  ลักษณะใหสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการการพิจารณา  หาก
เห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควรก็ใหซ้าํช้ัน  โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและใหใชผลการเรียนใหมแทน  หากพิจารณาแลวไมตองเรยีนซ้ําช้ัน  
ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแกไขผลการเรียน 
 ขอ 14  เกณฑการจบการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

14.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
                     ผูเรียนท่ีจะไดรับการพิจารณาอนุมัติ  ใหจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
  14.1.1  ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  และเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 
  14.1.2  ผูเรียนตองไดหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต  โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนวยกิต 
และรายวิชาเพ่ิมเติมไมนอยกวา 11 หนวยกิต 
  14.1.3  ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะห และเขียนในระดับผานเกณฑ 
การประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
  14.1.4  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑ  
การประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
                   14.1.5  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และมีผลการประเมินผานเกณฑ  การประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

14.2  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   
            ผูเรียนท่ีจะไดรับการพิจาณาอนุมัติ  ใหจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

  14.2.1  ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  และเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 
  14.2.2  ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 41  หนวยกิต  
และรายวิชาเพ่ิมเติมไมนอยกวา  36  หนวยกิต   
  14.2.3 ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนในระดับผานเกณฑ   
การประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
  14.2.4  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑ   
การประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
                   14.2.5 ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และมีผลการประเมินผานเกณฑ   การประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

 14.3 ใหผูอํานวยการโรงเรียน  เปนผูอนุมัติผลการเรียน และการจบหลักสูตร 
 
 
 



หมวด  4 
การรายงานผลการเรียน 

 
 ขอ 15  การรายงานผลการเรยีน เปนเอกสารบันทึกขอมูลการประเมินผลการเรียนรูและพัฒนาการดานตางๆ ของผูเรียนแตละ
คน ตามเกณฑการผานช้ันเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังขอมูลดานอ่ืนๆ  ของผูเรียนท้ังท่ีบานและโรงเรียน 
โดยจัดทําเปนเอกสารรายบุคคล เพ่ือใชสําหรับสื่อสาร ใหผูปกครองของผูเรียนแตละคนไดรับทราบผลการเรียนและพัฒนาการดานตาง 
ๆ ของผูเรียนอยางตอเน่ืองอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคลนําไปใชประโยชน ดังน้ี 
 1)  รายงานผลการเรียน ความประพฤติและพัฒนาการของผูเรียนใหผูปกครองไดรับทราบ 
 2)  ใชเปนเอกสารสื่อสาร ประสานงานเพ่ือรวมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแกไขผูเรียน 
 3)  เปนเอกสารหลักฐานสําหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการตาง ๆ ของผูเรียน 
 4)  เปนขอมูลในการวางแผนการเรียน  กําหนดแนวทางการศึกษาและการเลือกอาชีพ 
 5)  เปนขอมูลสําหรับสถานศึกษา  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานตนสังกัดใชประกอบในการกําหนดนโยบาย วางแผนใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 

หมวด 5 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 
ขอ 16  ใหมีการจัดหาและจดัทําเอกสารหลักฐานการศึกษาดังตอไปน้ี 

   16.1  เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด ประกอบดวย 
     1) ระเบียนแสดงผลการเรยีน  (Transcript)  (ปพ.1) 
      ระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript)  (ปพ.1) เปนเอกสารหลักฐานแสดงผล การเรียนและรับรองผล
การเรียนของผูเรียน สําหรับบันทึกขอมูลผลการเรียนของนักเรียนตามเกณฑการผานระดับช้ันของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ไดแก ผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู  8  กลุมสาระ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนจะตองจัดทําและออกเอกสารน้ีใหกับ
ผูเรียนเปนรายบุคคล โดยใชแบบพิมพเอกสารท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดเทาน้ัน เมื่อผูเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปท่ี 
3) และ จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6) หรือเมื่อลาออกจากสถานศึกษา     ในทุกกรณี เพ่ือใชประโยชน ดังน้ี 

      - แสดงผลการเรียนของนักเรียนตามโครงการสรางหลักสูตรของโรงเรียน 
      - รับรองผลการเรียนของนักเรยีนตามขอมลูท่ีบันทึกในเอกสาร 
      - ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของนักเรียน 

         - ใชเปนหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือสมัครเขาศึกษาตอ สมัครงานหรือขอรับสิทธิประโยชนอ่ืนใดท่ีพึงมี
พึงไดตามวุฒิการศึกษาน้ัน 
     - และมอบใหกับนักเรียนในทุกกรณีท่ีนักเรียนออกจากโรงเรียน เชน จบการศึกษา  ลาออก  ยายท่ีเรียน เปน
ตน 
     2) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) (ปพ.2) 
    เปนเอกสารท่ีมอบใหผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3) และ
ผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ) เพ่ือประกาศและรับรองวุฒิ
การศึกษาของนักเรียน สงผลใหผูเรียนไดรับศักดิ์และสิทธิตาง ๆ ของผูสําเร็จการศึกษาตามวุฒิแหงประกาศนียบัตรน้ัน ประกาศนียบัตร
สามารถนําไปใชประโยชนไดดังน้ี 

-  แสดงวุฒิทางการศึกษาของผูเรียน 
-  ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผูเรียน 
-  ใชเปนหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือสมัครเขาศึกษาตอ สมัครงานหรือขอรับสิทธิประโยชนอ่ืนใดท่ีพึง

มีพึงไดตามวุฒิการศึกษาแหงประกาศนียบัตรน้ัน 
   สําหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 มี 2 แบบ คือ 
   2.1  ประกาศนียบัตร สําหรับผูเรียนท่ีสําเร็จหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ          จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  

3  (ปพ.2: บ) 
   2.2  ประกาศนียบัตร สําหรับผู เรียนท่ีสําเร็จหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  (ปพ.2: พ) 
 สถานศึกษาจะตองออกประกาศนีบัตร (ปพ.2) ใหกับผูเรียนท่ีจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ทุกคน โดยใช   แบบท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด สถานศึกษาจะตองควบคุมการ



จัดทําการออกเอกสาร ใหถูกตอง และ     เก็บรักษาใหปลอดภัย อยาใหเกิดชํารุด เสียหาย สูญหาย หรือมีการนําไปออกใหกับผูเรียน
ในทางมิชอบ  กรณีท่ีผูเรียนรับเอกสารไปแลวมีความประสงคจะขอรับเอกสารน้ีใหม สถานศึกษาจะตองออกใบแทนให  โดยใชแบบฟอรมใบ
แทนประกาศนียบัตรท่ีมีลักษณะแตกตางจากเอกสารจริงตามรูปแบบท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด ท้ังน้ีในการออกประกาศนียบัตรตอง
ปฏิบัติ  ดังน้ี 
 1.  ใหสถานศึกษาออกประกาศนียบัตรใหผูจบการศึกษาภาคบังคับและผูจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนท่ีสําเร็จการศึกษา พรอมกําหนดวัน เวลา ในการรับประกาศนียบัตร 
 2.  ใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/ครูใหญ และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนผูลงนาม
ในประกาศนียบัตรรวมกัน 
 3.  กรณีผูสําเร็จการศึกษาไมไดรับประกาศนียบัตรตามกําหนดเวลา ท่ีสถานศึกษากําหนด  ผูสําเร็จการศึกษาตองยื่นคํา
ขอรับประกาศนียบัตรดวยตนเองตามแบบคํารอง 
   การขอใบแทนประกาศนียบัตรกรณีสูญหายหรือเสียหาย 
 ประกาศนียบัตรท่ีผูสําเร็จการศึกษารับไปแลว เกิดชํารุดหรือสูญหาย  ใหสถานศึกษา ออกใบแทนประกาศนียบัตรให โดย
ผูสําเร็จการศึกษาเปนผูยื่นคํารอง และขอรับใบแทน ดวยตนเองท่ีสถานศึกษา  
ตามแตละกรณีดังน้ี   
  -  กรณีสูญหายใหไปแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ี แลวนําใบแจงความ    ไปประกอบ คํารองขอรับใบแทน 
  -  กรณีชํารุดใหนําประกาศนียบัตรท่ีชํารุดไปยื่นประกอบคํารองขอรับใบแทนประกาศนียบัตร 
ใหใชแบบพิมพท่ีกระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ 
   การออกใบแทนประกาศนียบัตรใหเก็บคาธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท ถาผูสําเร็จการศึกษาขอรับเมื่อพน
กําหนด 10ป นับแตวันท่ีออกประกาศนียบัตร ใหเก็บคาธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท และการออกใบแทนประกาศนียบัตรใหถือปฏิบัติ
เชนเดียวกับประกาศนียบัตร 
  3)  แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.3) 
     แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา หรือ ปพ.3 เปนเอกสารการอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายช่ือและ
ขอมูลของผูจบการศึกษาภาคบังคับ (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3) และผูจบการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6)  ซึ่งสําเร็จหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใชเปนเอกสารสําหรับอนุมัติ    ผลการเรียน  
ใหผูเรียนเปนผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งจะใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบ ยืนยัน รับรองความสําเร็จ และวุฒิการศึกษาของผูสําเร็จ
การศึกษาแตละคน โดยใชแบบพิมพเอกสารท่ีกระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพเทาน้ัน 
 แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาใหจัดทําครั้งละ 3 ชุด เก็บรักษาไวท่ีสถานศึกษา 1 ชุด  สงเก็บรักษาท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
ก า ร ศึ ก ษ า ต น สั ง กั ด ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า  1 ชุ ด  แ ล ะ ส ง เ ก็ บ รั ก ษ า ท่ี สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ข้ั น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 1 ชุด  เพ่ือใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบ วุฒิการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาโรงเรียนจะตองเก็บรักษา
ไวใหปลอดภัยระวังมิใหเอกการชํารดุ เสียหาย สูญหายหรือขอมูลถูกเปลีย่นแปลงแกไขไดเปนอันขาด แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา  ข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนจัดทําเพียงชุดเดียวแลวเก็บรักษาไวท่ีโรงเรียน  ซึ่งนําไปใชประโยชน  ดังน้ี 

  - ผูบริหารโรงเรียน  ใชตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผูเรียน 
  - แสดงรายช่ือผูจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแตละช้ันท่ีไดรับการรับรองวุฒิ 

จากกระทรวงศึกษาธิการ 
  - หนวยงานท่ีเก็บรักษาเอกสารใชสําหรับตรวจสอบ คนหา พิสูจน ยืนยัน และรับรองวุฒิ 

หรือผลการเรียนของผูจบหลักสูตร 
 แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.3) มี 2 ระดับ คือ   
  1.  แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.3:บ) 
  2.  แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.3:พ) 
 16.2  เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากําหนด 
  โรงเรียนจัดทําข้ึน เพ่ือใชบันทึกขอมูลของผูเรียนในดานตาง ๆ สําหรับใชประกอบ  การดําเนินงานจัดการศึกษา การ
ประเมินและตัดสินผลการเรียน การออกแบบ จัดทําแบบพิมพ และควบคุมการจัดทํา 
และการใชเอกสารโรงเรียนจัดทําเอง สําหรับรูปแบบและแนวดําเนินการจัดทําใหสอดคลองกับ   แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา และ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามท่ีโรงเรียนกําหนด  ดังน้ี 
  1)  สมุดบันทึกการพัฒนาคณุภาพผูเรยีน   
  สมุดบันทึกการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เปนเอกสารใหครูผูสอนใชบันทึกขอมูล เวลาเรียนของผูเรียน บันทึกการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามผลการเรียนรู ตัวช้ีวัด/จุดประสงคการเรียนรู   
เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการพิจารณาตัดสินผลการเรียนแตละรายวิชา  บันทึกผล    การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน สามารถนําไปใชประโยชน ดังน้ี 



  -  ใชเปนเอกสารประกอบการดําเนินงานในการวัดและประเมินผลการเรียนของผูเรียน 
  -  ใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบ รายงาน และรับรองขอมูลเก่ียวกับวิธีการและกระบวนการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู 
  2)  สมุดรายงานประจําตัวผูเรียน 
  สมุดรายงานประจําตัวผูเรียน เปนเอกสารบันทึกขอมูลการประเมินผลการเรียนรูและพัฒนาการดานตาง ๆ ของผูเรียนแต
ละคน ตามเกณฑการผานช้ันเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังขอมูลดานอ่ืน ๆ ของผูเรียนท้ังท่ีบานและ
โรงเรียน โดยจัดทําเปนเอกสารรายบุคคล เพ่ือใชสําหรับสื่อสารใหผูปกครองของผูเรียนแตละคนไดรับทราบผลการเรียนและพัฒนาการ
ดานตาง ๆ ของผูเรียน 
อยางตอเน่ือง แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคลนําไปใชประโยชน ดังน้ี 
  -  รายงานผลการเรียน ความประพฤติ และพัฒนาการของผูเรียนใหผูปกครอง ไดรับทราบ 
     -  ใชเปนเอกสารสื่อสาร ประสานงานเพ่ือรวมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแกไขผูเรียน 
  -  เปนเอกสารหลักฐานสําหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียน และพัฒนาการตางๆ ของผูเรียน 
  3)  ใบรับรองผลการศึกษา  
   เปนเอกสารใชเปนเอกสารสําหรับรับรองสถานภาพนักเรียนหรือผลการเรียนของผูเรียนเปนการช่ัวคราวตามท่ีผูเรียน
รองขอ  ท้ังกรณีท่ีผูเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนและเมื่อจบการศึกษา  ไปแลว  ใบรับรองผลการเรียน นําไปใชประโยชน  ดั้งน้ี 
   - รับรองความเปนผูเรยีนของโรงเรียนท่ีเรยีนหรือเคยเรยีน 
   - รับรองและแสดงความรู วุฒิของผูเรยีน 
   - ใชเปนหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูเรียนในการสมัครเขาศึกษาตอ สมัครเขาทํางาน  
หรือเมื่อมีกรณีอ่ืนไดท่ีผูเรียนตองแสดงคุณสมบัติเก่ียวกับวุฒิความรู หรือสภาพการเปนผูเรียนของตน 
   - เปนหลักฐานสําหรับการตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใชสิทธ์ิความเปนนักเรียน หรือ  
การไดรับการรับรองจากโรงเรียน 
  4)  ระเบียนสะสม  
   เปนเอกสารบันทึกขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาการของผูเรียนในดานตาง ๆ เปนรายบุคคล   
โดยจะบันทึกขอมูลของผูเรียนอยางตอเน่ือง ตลอดชวงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ประเบียน
สะสม ไปใชประโยชน  ดังน้ี 
   - ใชเปนขอมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผูเรียน 
   - ใชเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ ผลการเรยีนและการปรับตัวของผูเรียน 
   - ใชติดตอสื่อสาร รายงานพัฒนาคณุภาพของผูเรียนระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง 
   - ใชเปนหลักฐานสําหรบัการตรวจสอบ รับรอง และยืนยันคณุสมบัตขิองผูเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 6 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 
 ขอ 17  ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนรูจากสถานศึกษาไดในกรณีตาง ๆ ไดแก  การยายสถานศึกษา  การ
เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร  การละท้ิงการศึกษา และขอกลับเขารับการศึกษาตอ  การศึกษาจากตางประเทศ และขอ
เขาศึกษาตอในประเทศ   
 ขอ 18 ใหสามารถเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณจากแหลงการเรียนรูอ่ืน ๆ  เชน   สถานประกอบการ  สถาบันทาง
ศาสนา  สถาบันการฝกอบรมอาชีพ  การศึกษาโดยครอบครัว 

ขอ 19 การเทียบโอนผลการเรียนใหดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรก หรือตนภาคเรียนแรก   ท่ีสถานศึกษารับผูขอ
เทียบโอนเปนนักเรียน ท้ังน้ีผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเน่ือง   ในสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอยางนอย  1 ภาค
เรียน การรับเทียบโอนกําหนดรายวิชา  จํานวนหนวยกิต ท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม   

ขอ 20  การพิจารณาการเทียบโอน  สามารถดําเนินการไดดังน้ี 
20.1  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะใหขอมูลท่ีแสดงความรู  ความสามารถของผูเรียน  
ในดานตาง ๆ                       

 20.2 พิจารณาจากความรู ประสบการณตรง  จากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ   เปนตน 
     20.3  พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 
     20.4  ในกรณีมีเหตุผลจําเปนระหวางเรียน ผูเรียนสามารถแจงความจํานงขอไปศึกษา  
บางรายวิชาในสถานศึกษา สถานประกอบการอ่ืน แลวนํามาเทียบโอน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
วิชาการของสถานศึกษา 
 ขอ 21การเทียบโอนผลการเรียน ใหดําเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนจํานวนไมนอยกวา3 คน  แตไมควรเกิน 5 คน การ
เทียบโอนใหดําเนินการดังน้ี 

21.1 กรณีผูขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอ่ืนใหนํารายวิชาหรือหนวยกิต ท่ีมีตัวช้ีวัด/มาตรฐานการ
เรียนรู/ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง/จุดประสงค/เน้ือหาท่ีสอดคลองกันไมนอยกวารอยละ 60 มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาให
ระดับผลการเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรท่ีรับเทียบโอน 
     21.2 กรณีการเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณ  ใหพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน (ถามี)  โดยใหมีการประเมิน
ดวยเครื่องมือท่ีหลากหลายและใหระดับผลใหสอดคลองกับหลักสูตรท่ีรับเทียบโอน       
   21.3  กรณีการเทียบโอนท่ีนักเรียนเขาโครงการแลกเปลี่ยนตางประเทศ ใหดําเนินการ   
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  หลักการและแนวปฏิบัติการเทียบช้ันการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน 

ท้ังน้ี  วิธีการเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

บทเฉพาะกาล 
 
ขอ  22  ระเบียบน้ีใหเริ่มใชบังคับในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  ปการศึกษา 2561 

 ขอ  23  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการ ตองสรางเกณฑการขอเทียบโอนผลการเรียน  ใหแลวเสร็จใน 1  ป หลัง
วันประกาศใชระเบียบน้ี 
 ขอ  24  ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา รักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 
     
 

ประกาศ ณ วันท่ี  1  เดือน   พฤษภาคม พ.ศ. 2561              
 
             
                                    (นายอนุกูล   กรัณยเมธากุล) 
                                    ผูอํานวยการโรงเรียนบานไรวิทยา 
   



 

 

ระเบียบโรงเรียนบานไรวิทยา 
เรื่อง  การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

 
 ตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรยีนบานไรวิทยา มีมติใหกําหนด
แนวทางการพัฒนา แนวทางการประเมิน เกณฑการประเมิน และแนวทางการปรับปรุงซอมเสริมผูเรยีนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
เพ่ือเปนการแกปญหาหรือสรางเอกลักษณเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม โรงเรียนจึงไดวางระเบียบวาดวยการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค ดังน้ี 
 ขอ  1  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบโรงเรียนบานไรวิทยา วาดวยคุณลักษณะอันพึงประสงค ของผูเรียน  พ.ศ   2558” 
 ขอ  2  ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 ขอ  3  ใหหัวหนาสถานศึกษารักษาการณใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 ขอ  4  นักเรียนทุกคนตองมีคณุลกัษณะอันพึงประสงคดังน้ี 
    4.1  รักชาติ ศาสน กษัตริย  4.2  ซื่อสัตยสุจริต 
        4.3  มีวินัย    4.4  ใฝเรยีนรู 
        4.5  อยูอยางพอเพียง   4.6  มุงมั่นในการทํางาน 
    4.7 รักความเปนไทย   4.8  มีจิตสาธารณะ 
  ขอ  5  เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ใหตัดสินผานตามเกณฑ ดังน้ี 
  3  หมายถึง ดีเย่ียม  คือ  ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติจนเปนนิสัย และนําไปใช ในชีวิตประจําวันเพ่ือประโยชน
สุขของตนเองและสังคม 
      2  หมายถึง ดี          คือ  ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามเกณฑเพ่ือใหเปนท่ียอมรับของสังคม 
  1  หมายถึง ผาน     คือ  ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเง่ือนไขท่ีสถานศึกษากําหนด 
  0  หมายถึง ไมผาน คือ  ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนด 
 ขอ  6  ผูเรียนทุกคน ตองปฏิบัติกิจกรรมคุณความดีตามท่ีคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะกําหนดไวใหครบถวนเสียกอน 
จึงจะไดรับการพิจารณาการผานช้ันตอไปได 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 21  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

                                                       (ลงช่ือ) 

          (นายอนุกูล   กรัณยเมธากุล) 
                 ผูอํานวยการโรงเรียนบานไรวิทยา 

  



 
 
 

ระเบียบโรงเรียนบานไรวิทยา 
เรื่อง  การประเมินตดัสินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

 
 ตามมติ ท่ีประชุมของ คณะกรรมการดําเนินการประเมินการ
อาน คิด วิเคราะหและเขียนสื่อความของโรงเรียนบานไรวิทยา มีมติใหกําหนดแนวทางการประเมิน เกณฑการประเมินและแนวทางการ
ปรับปรุงซอมเสริมผูเรียนใหสามารถอานได คิดวิเคราะหเรื่องท่ีฟงหรืออานไดและสามารถเขียน  ใหบุคคลอ่ืนเขาใจ เพ่ือพิจารณาตัดสิน
ใหผานช้ัน โรงเรียนจึงไดวางระเบียบวาดวยการประเมินตัดสินการอาน คิด วิเคราะห 
และเขียน  ดังตอไปน้ี 
 ขอ  1  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบโรงเรียนบานไรวิทยาวาดวยการประเมินตัดสินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน” 
 ขอ  2  ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 
 ขอ  3  ใหหัวหนาสถานศึกษารักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 ขอ  4  นักเรียนทุกคนตองมีความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เมื่อจบการศึกษาแตละช้ัน ตามตัวช้ีวัด ดังน้ี 

1. ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (มัธยมศึกษาปท่ี 1-3) 
1. สามารถคัดสรรสื่อท่ีตองการอานเพ่ือหาขอมูลสารสนเทศไดตามวัตถุประสงค สามารถสรางความเขาใจ

และประยุกตใชความรูจากการอาน 
2. สามารถจับประเด็นสําคัญและประเด็นสนับสนุน โตแยง 
3. สามารถวิเคราะห วิจารณ ความสมเหตุสมผล ความนาเช่ือถือ ลําดับความ และความเปนไปไดของ

เรื่องท่ีอาน 
4. สามารถสรุปคุณคา แนวคิด แงคิดท่ีไดจากการอาน 
5. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โตแยง สนับสนุน โนมนาว โดยการเขียนสื่อสาร

ในรูปแบบตาง ๆ เชน ผงัความคิด เปนตน 
2. ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปท่ี 4-6) 

1. สามารถอานเพ่ือการศึกษาคนควา เพ่ิมพูนความรู ประสบการณ และการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
2. สามารถจับประเด็นสําคัญลําดับเหตุการณจากการอานสื่อท่ีมีความซับซอน 
3. สามารถวิเคราะหสิ่งท่ีผูเขียนตองการสื่อสารกับผูอาน และสามารถวิพากษใหขอเสนอแนะในแงมุมตาง 

ๆ 
4. สามารถประเมินความนาเช่ือถือ คุณคา แนวคิดท่ีไดจากสิ่งท่ีอาน อยางหลากหลาย 
5. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโตแยง สรุป โดยมีขอมูลอธิบายสนับสนุนอยางเพียงพอและ

สมเหตุสมผล  
 ขอ 5 ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมิน ตัดสินการผานตามเกณฑท่ีกําหนด และจัดสงผลการประเมินนําเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการประเมนิ ตัดสินการผานตามเกณฑท่ีกําหนด และจัดสง ผลการประเมินนําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และวิชาการของสถานศึกษาใหความเห็นชอบเพ่ือเสนอผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติ  ผลการตัดสินการเลื่อนช้ันตอไป 
 ขอ  6  การประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน ปลายภาค ใหครูประจําช้ัน / ประจําวิชาประเมินตามผลการเรียนรูท่ี
กําหนด โดยใหสรางเครื่องมือการประเมินใหสอดคลองกับผลการเรียนรู และบันทึก  ผลการประเมิน ทุกช้ันป 
  
ขอ 7  การประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียน ตามขอ 4 ใหแตงตั้งคณะกรรมการอยางนอย  3 คน ทําหนาท่ีประเมินนักเรียนท่ี
เรียนในแตละช้ัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  21  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
 

                 (ลงช่ือ) 

          (นายอนุกูล   กรัณยเมธากุล) 
                 ผูอํานวยการโรงเรียนบานไรวิทยา 
 



 

 

 

คาํอนุมติัใหใ้ชร้ะเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

ตามหลกัสูตรสถานศึกษา พทุธศกัราช 2558 

โรงเรียนบา้นไร่วทิยา 

 

 ดวยโรงเรียนบานไรวิทยา  ซึ่งเปนโรงเรียนท่ีตองจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542  ใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสตูรข้ึนใชเอง โดยไดรับความรวมมือจากผูเก่ียวของทุกฝาย คือ ครู ผูปกครอง ชุมชน ได
พิจารณาจากสภาพปญหา  ความตองการของผูเรียนในทองถ่ินแหงน้ีอยางหลากหลาย เพ่ือใหเกิดประโยชนกับผูเรียนอยางสูงสุดจึงจําเปน
อยางยิ่งตองมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
 โรงเรียนบานไรวิทยาไดจัดทําคูมือการวัดผลประเมินผลการเรียน เสร็จเรยีบรอยแลว คณะกรรมการบริหารหลักสตูรและ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรยีนไดตรวจสอบผูเรียนสามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตประจําวันอยางมีความสุขและมีคณุคา
ตอสังคม จึงเห็นสมควรแลว วามีความเหมาะสม สอดคลองกับหลักสตูรสถานศึกษาและความตองการของทองถ่ิน  อนุญาตใหใชคูมือ
การประเมินผลการเรยีนของโรงเรยีนบานไรวิทยา ได 

 ท้ังน้ีตั้งแตวันท่ี  18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558   เปนตนไป 

 

 (ลงช่ือ) 
                     (นายมนูญ   ดอกกุหลาบ) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบานไรวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงสราง 

หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากลโรงเรียนบานไรวิทยา 
พุทธศักราช 2561 

********** 
โรงเรียนบานไรวิทยา จัดการเรยีนรูตามกรอบและทิศทางของหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ

หลักสตูรเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ซึ่งสอดคลองกับความพรอมและจุดเนนของโรงเรียนและสามารถประกาศใชเปนหลักสตูร
สถานศึกษา คือ หลักสูตรโรงเรียนบานไรวิทยาพุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสตูรเทียบเคียงมาตรฐานสากล สําหรับ 
 1.  ระดับการศึกษา 
  1.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   
   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
  1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
 2.  สาระการเรียนรู 
  2.1  สาระการเรียนรูประกอบดวย ความรู ทักษะหรือกระบวนการเรยีนรู และคุณลักษณะอันพึงประสงค ซึ่งกําหนดให
ผูเรยีนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําเปนตองเรียนรู โดยแบงเปน 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังน้ี 
   1.  ภาษาไทย 
   2.  คณิตศาสตร 
   3.  วิทยาศาสตร 
   4.  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 
   6.  ศิลปะ 
   7.  ภาษาตางประเทศ 
   8.  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
  2.2  รายวิชาของสาระกากรเรียนรู แบงเปน 2 กลุม 
   1.  สาระการเรียนรูพ้ืนฐาน คือ สาระการเรียนรูท่ีจําเปนสําหรับนักเรียนทุกคน 
   2. สาระการเรยีนรูเพ่ิมเตมิ คือ สาระท่ีมีความเขมข้ึนใหนักเรียนไดเลอืกเรียนตามความถนัด ความสนใจ ความ
ตองการและความแตกตางระหวางบุคคล 
  นอกจากน้ียงัจัดช่ัวโมงเสริมสรางศกัยภาพการเรียนรูเพ่ิมเติมใหแกนักเรียน โดยไมนับหนวยการเรยีน เพ่ือพัฒนานักเรียน
ใหเต็มศักยภาพ 
 3.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียน ไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ัง
รางกาย สติปญญา อารมณ และสงัคม เสรมิสรางใหเปนผู มศีีลธรรม จริยธรรม มรีะเบียบวินัยปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทํา
ประโยชนเพ่ือสังคม สามารถจดัการตนเองได และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกิจกรรมพัฒนาผูเรียน แบงเปน 3 ลักษณะ ดังน้ี 
  1.  กิจกรรมแนะแนว 
  2.  กิจกรรมนักเรยีน (กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหารและกิจกรรมชุมชุม ชมรม) 
  3.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
 4.  การจัดเวลาเรียน 
  4.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3) 
   จัดเวลาเรียนเปนรายภาค คดินํ้าหนักของรายวิชาเปนหนวยกิต ใชเกณฑ 40 ช่ัวโมงตอภาคเรียน มีคานํ้าหนักวิชา
เทากับ 1 หนวยกิต รวมเวลาเรยีนท้ังหมดไมนอยกวา 1,200 ช่ัวโมง/ป 
  4.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6) 
   จัดเวลาเรียนเปนรายภาค คดินํ้าหนักของรายวิชาเปนหนวยกิต ใชเกณฑ 40 ช่ัวโมงตอภาคเรียน มีคานํ้าหนักวิชา
เทากับ 1 หนวยกิต ถารวมเวลาเรยีนท้ังหมดช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ไมนอยกวา 3,600 ช่ัวโมง 



5. การจัดกลุมวิชาสําหรับช้ันมัธยมศกึษาตอนตน 
  5.1 กลุมการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 
  5.2 กลุมการเรียนท่ัวไป 
  5.3 กลุมการเรียน SMT 

 6.  การจัดกลุมวิชาสําหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  6.1   กลุมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
  6.2   กลุมวิชาศิลป-ภาษาอังกฤษ 
  6.3   กลุมวิชาคอมพิวเตอร 
  6.4 กลุมการเรียนงานอาชีพ 
  6.5  กลุมการเรียนศิลปะ-กีฬา 
  6.6   กลุมการเรียน  SMT 
 7.  เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  7.1   การตัดสินผลการเรียน 
   1) ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผูเรยีนตองมีเวลาเรยีนตลอดภาคเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรยีน
ท้ังหมดในรายวิชาน้ัน ๆ 
 2) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 
   3) ผูเรียนตองไดรับการตดัสินผลการเรยีนทุกรายวิชา 
   4) ผูเรียนตองไดรับการประเมิน   และมผีลการประเมินผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด ในการอาน  คิด
วิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน  
 การพิจารณาเลื่อนช้ันระดับมัธยมศึกษา ถาผูเรยีนมีขอบกพรองเพียงเล็กนอย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวาสามารถพัฒนา
และสอนซอมเสริมได ใหอยูในดลุพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผอนผันใหเลื่อนช้ันได แตหากผูเรียนไมผานรายวิชาจํานวนมาก  และมี
แนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรยีนในระดับช้ันท่ีสูงข้ึนสถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ําช้ันไดท้ังน้ีใหคํานึงถึงวุฒิ
ภาวะและความรูความสามารถของผูเรียนเปนสําคญั 
  7.2  การใหระดับผลการเรยีน 
   ในการตัดสินเพ่ือใหระดับผลการเรียนรายวิชา ใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเปน 8 ระดับ 
   การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และคณุลักษณะอันพึงประสงคน้ัน ใหระดับผล 
การประเมินเปน ดีเยี่ยม  ดี  และผานและไมผาน 
   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาท้ังเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน
ของผูเรียน ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด และใหผลการเขารวมกิจกรรมเปนผาน และ ไมผาน 
  7.3  เกณฑการจบการศึกษา 
   เกณฑการจบระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
   1)  ผูเรียนเรยีนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม  โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ี
สถานศึกษากําหนด  
   2)  ผูเรียนตองไดหนวยกิต ตลอดหลักสตูรไมนอยกวา 77  หนวยกิต  โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน   66   หนวยกิต  
และรายวิชาเพ่ิมเติมไมนอยกวา 11 หนวยกิต 
   3)  ผูเรียนมผีลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระดบัผาน เกณฑการประเมิน 
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
   4)  ผูเรียนมผีลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค  ในระดับผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
   5)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน และมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
   เกณฑการจบระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   1)  ผูเรียนเรยีนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเตมิตามท่ี
สถานศึกษากําหนด  
   2)  ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต  โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 41  หนวยกิต  และ
รายวิชาเพ่ิมเติม ไมนอยวา  36  หนวยกิต 
   3)  ผูเรียนมผีลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระดบัผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด 
   4)  ผูเรียนมผีลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค  ในระดับผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
   5)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
  



   

 

 

ประกาศโรงเรียนบานไรวิทยา 

เร่ือง  ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

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

  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใชกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ท่ีกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
ประกอบกับมีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคณุภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับการศึกษา และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ศูนยการศึกษาพิเศษ เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จาเปนตองปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหสอดคลองกัน จึงใหยกเลกิ
ประกาศ โรงเรียนบานไรวิทยา เรือ่ง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันท่ี ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได
กําหนดการจดัระบบ โครงสราง และกระบวนการจดัการศึกษาใหยึดหลักท่ีสําคญัขอหน่ึง คือ มีการกําหนด มาตรฐานการศึกษา และ
จัดระบบประกันคณุภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคณุภาพภายในเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศกึษาท่ีตองดาเนินการอยาง
ตอเน่ือง โดยมีการจัดทารายงานประจาปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนาไปสูการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือเปนการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษประกอบกับ
มติคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบานไรวิทยาในการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียน 
บานไรวิทยาจึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมิน
คุณภาพภายใน และเพ่ือใชเปนหลกัในการเทียบเคียงสาหรับการสงเสริมและกากับดูแลในการพัฒนาคณุภาพการศึกษาการตรวจสอบ
การประเมินผล และการประกันคณุภาพทางการศึกษา ใหบรรล ุความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด ตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับ
น้ี  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

 
(นายอนุกูล กรัณยเมธากุล)  

      ผูอํานวยการโรงเรียนบานไรวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โรงเรียนบานไรวิทยา 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจานวน ๓ มาตรฐาน ไดแก  

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรยีน  
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน  
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรยีน  

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ แตละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังน้ี  

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน  

๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ  
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น ความคิดเห็น และแกปญหา  
๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  
๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
๕) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา  
๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดตีองานอาชีพ  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรยีน  
๑) การมีคณุลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
๒) ความภมูิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  
๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  
๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสงัคม  

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีเปาหมายวิสยัทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรยีนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย  
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจดัการเรยีนรูอยางมีคณุภาพ  
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบรหิารจดัการและการจัดการเรยีนรู  

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกตใชในชีวิตได  
๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  
๓.๓ มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนาผลมาพัฒนาผูเรยีน  
๓.๕ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การกําหนดคาเปาหมายแนบทายประกาศโรงเรียนบานไรวิทยา 
เร่ือง การกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษา คาเปาหมาย(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
      1.2    คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

ดี(ระดับ3) 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ ดีเลิศ(ระดับ4) 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ ดี(ระดับ3) 

 



ตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จตามประเด็นพิจารณา 
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

โรงเรียนบานไรวิทยา 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ระดับคุณภาพ ดี 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน จํานวน 6 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ  
    1.1 นักเรียนรอยละ80 มีความสามารถในการอาน การเขียนภาษาไทย อยูในระดับด ีตามเกณฑการ
ประเมินของสถานศึกษา  
    1.2 นักเรียนรอยละ 85 ผานการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ดานความสามารถในการสื่อสาร ใน
ระดับด ี 
   1.3 นักเรียนรอยละ80 มีความสามารถในการสื่อสาร การนําเสนอผลงานไดในระดับด ีตามเกณฑการ
ประเมินของสถานศึกษา  
   1.4 นักเรียนรอยละ 70 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ไดในระดับปานกลาง  
   1.5 นักเรียนรอยละ 80 มีความสามารถในการคิดคาํนวณ อยูในระดับด ี 

 

 
 

 
รอยละ 80 

 
รอยละ 85 

 
รอยละ 80 

 
รอยละ 70 
รอยละ 80 

2) มีความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แกปญหา  
   2.1 นักเรียนรอยละ80 ผานการประเมินการคิดวิเคราะห อยูในระดับด ี 
   2.2 นักเรียนรอยละ80 ผานการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทางการประเมิน PISA  
   2.3 นักเรียนรอยละ 80 ผานการประเมินสมรรถนะสาํคัญของผูเรยีนดานความสามารถในการคดิ ในระดับ
ดี  

  

 

 
 

รอยละ 80 
รอยละ 80 

 
รอยละ 80 

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  
  3.1 นักเรียนรอยละ 80 มีผลงาน จากการทําโครงงาน/ สิ่งประดษิฐ และ สามารถอธิบายหลักการแนวคิด
ข้ันตอนการทํางาน และปญหาอุปสรรคของการทํางานได  

 

 

 
รอยละ 80 

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
   4.1 นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการสืบคนขอมลูจากอินเตอรเน็ต และรอยละ 90 สามารถสรุปความรู
ไดดวยตนเอง และอางอิงแหลงขอมูลท่ีไดจากการสืบคนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   4.2 นักเรียนรอยละ 80 ผานการประเมินสมรรถนะสาํคัญของผูเรยีน ดานความสามารถในการใช
เทคโนโลย ีในระดับด ี 
   4.3 นักเรียนรอยละ 80 มีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรยีนรูอยางมีประสิทธิภาพ  

  

 

 
รอยละ 90 

 
 

รอยละ 80 
 

รอยละ 80 
5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  5.1นักเรียนรอยละ70 มีผลการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษามากกวาระดับ 2.5 ข้ึนไป  
6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดตีองานอาชีพ  
  6.1 นักเรียนรอยละ 80 มีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  
  6.2 นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม. 6 ทุกคน ม ีPortfolio เพ่ือการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ  

 

 
รอยละ 70 

 
รอยละ 80 

 รอยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน จํานวน 4 ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ ด ี
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรยีน  
1) การมีคณุลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
  1.1นักเรียนรอยละ 80 ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับด ี 
  1.2 นักเรียนรอยละ 80มีความรบัผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผูนําและมีจิตอาสา  

  

 

 
รอยละ 80 
รอยละ 80 

1) ความภมูิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  
  2.1 นักเรียนรอยละ90 รวมกิจกรรมตามประเพณ ีวันสําคญั และทองถ่ิน  
  2.2 นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิเปนประมุข  
  2.3 นักเรียนรอยละ 90 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและภมูิใจในความเปนไทย ประเพณีวัฒนธรรมและ
ทองถ่ิน  
 

 

 
รอยละ 90 
รอยละ 100 

 
รอยละ 90 

3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  
  3.1 นักเรียนรอยละ 90อยูรวมกันอยางมีความสุขบนความแตกตางทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นท่ีแตกตาง  
  3.2 นักเรียนรอยละ 85 มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคดิท่ีถูกตอง และเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ และเปน
พลเมืองโลกท่ีด ีมีคณุธรรมจรยิธรรม  

 

 
รอยละ ๙๐ 

 
รอยละ ๘๕ 

4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสงัคม  
  4.1 นักเรียนรอยละ85 มีนํ้าหนัก สวนสูง และพัฒนาการทางรางกายเจรญิเติบโตตามเกณฑ มาตรฐานของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
  4.2นักเรียนรอยละ 80 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกขอ  
  4.3 นักเรียนรอยละ 80 มีสุขภาพแข็งแรง แตงกายสะอาดเรียบรอย เครื่องใชสวนตัวสะอาด และปฏบัิติตนตาม
สุขบัญญตั ิ10 ประการ  
  4.4นักเรียนรอยละ 80 หลีกเลีย่งจากสิ่งมอมเมา ปญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด  
  4.5 นักเรียนรอยละ 80 มีความรูทักษะในการปองกันตนเองจากภยัคุกคามรูปแบบใหม  
  4.6 นักเรียนรอยละ80 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการดําเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีจิตสาธารณะ  
  4.7 นักเรียนรอยละ 80 ผานการประเมินสมรรถนะสาํคัญของผูเรยีน ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต ใน
ระดับด ี 

 

 
รอยละ ๘๕  
 
รอยละ ๘๐  
 
รอยละ ๘๐  
 
รอยละ ๘๐  
 
รอยละ ๘๐  
รอยละ ๘๐  
 
รอยละ ๘๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานท่ีศึกษากําหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการชุมชน นโยบาย
รัฐบาลแผนการศึกษาแหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัต ิ
2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน ท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาโดย
ความรวมมือของผูเก่ียวของทุกฝาย  
2.3 มีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนอยางรอบดานตามหลักสตูรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย เช่ือมโยงกับชีวิต
จริง  
2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงความตองการของครูและสถานศึกษา  
2.5 มีการจดัสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจดัการเรยีนรูอยางมีคณุภาพและมีความปลอดภัย  
2.6 มีการจดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจดัการและการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับ ดี 
3.1 จัดการเรยีนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกตใชในชีวิตได - ครูรอยละ 
80 ของทุกกลุมสาระการเรียนรู จัดการเรียนรูเนนกระบวนการคิด และใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศกึษา และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได  

 

 

รอยละ 80 

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  
- ครูรอยละ80 ของทุกกลุมสาระการเรยีนรู ใชสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย ใชเทคโนโลยสีารสนเทศและ
แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  

 

 

รอยละ 80 

3.3 ตรวจสอบและประเมินผูเรยีนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรยีน  
- ครูรอยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและใหขอมูลยอนกลับ นําผลมาพัฒนา
ผูเรยีน  
- ครูรอยละ 80 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายของการเรียนรู  

  

 

รอยละ 80 
รอยละ 80 

3.4 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
- ครูรอยละ 80 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธเชิงบวก สงผลใหนักเรียนรักการเรยีนรู  

 

 

รอยละ 80 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู  
- ครูทุกคน และ ผูท่ีมีสวนเก่ียวของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจดัการเรียนรู  

 

 

รอยละ 100 

 
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุมงานการบริหารงบประมาณ 

 
กลุมการบริหารงบประมาณ  โรงเรียนบานไรวิทยา  แบงการบรหิารงานออกเปน  12  งาน  และมีผูรบัผิดชอบ  ดังน้ี 
 หัวหนากลุมการบริหารงบประมาณ  ผูรับผิดชอบ นางสาวปยวรรณ   กองใบศิลป 
1.  งานการวางแผนการศึกษา     ผูรับผิดชอบ นางสมบัวคํา  กองสิงห 
2.  งานการจัดตั้งงบประมาณ    ผูรับผิดชอบ นางสมบัวคํา  กองสิงห 
         นางสุพีรรญา  ปญญาคาํ 
3.  การจดัสรรงบประมาณ    ผูรับผิดชอบ นางสมบัวคํา  กองสิงห 
4.  การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 
       ผูรับผิดชอบ นางสุพีรรญา  ปญญาคาํ 
5. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา    
 5.1  งานการระดมทรัพยากร   ผูรับผิดชอบ นางวรารินทร  แกวแดง 
 5.2  ทุนการศึกษา    ผูรับผิดชอบ นางสาวสุพรรณี   พลอยแดง   
 5.3  กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา   ผูรับผิดชอบ  นางวรารินทร  แกวแดง 

5.4  การจัดการทรัพยากร   ผูรับผิดชอบ นางสาวจารุวรรณ   เครือออน 
5.5  การจัดหารายไดและผลประโยชน  ผูรับผิดชอบ นางสาวณัฐสุดา  เพ็งสรอย 

6. การบริหารการเงิน    ผูรับผิดชอบ นางสาวพนารัตน  รอดภัย   
         นางสาวจารุวรรณ  เครือออน 
         นางสาววัฒนา  วัฒนสุวกุล 
         นางสาวณัฐสุดา  เพ็งสรอย  
7. การบริหารบัญชี     ผูรับผิดชอบ   นางสาวมนฐญภัทร ศิริวัฒพงศ 
8. การบริหารพัสดุและสินทรัพย      ผูรับผิดชอบ  นายภานุพันธ  ภักด ี  
         นายปุณรัตน  จันแรง   
         นางสาววิภาพร  นันทศร ี
         นายเดชณรงค  มาบัว 
9.  งานยานพาหนะ      ผูรับผิดชอบ   วาท่ีรอยตรีชาลี   เลินไธสง 
10. งานชมรมผูปกครองและครโูรงเรียนบานไรวิทยา   ผูรับผดิชอบ   นางสุพีรรญา  ปญญาคาํ 
11.งานสวัสดิการรานคาโรงเรยีนบานไรวิทยา  ผูรับผิดชอบ   นางสงา  นิลคน 
12. งานสํานักงาน  และประเมินผลฝายการบรหิารงบประมาณ   
      ผูรับผิดชอบ นางสุมณฑา  คงเอียง      

นางจิราพร  รื่นฤทธ์ิ 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจาย 
ในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหนักเรียนทุกคนมีความพรอมท่ีจะไดรับการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานโดย
การบริหารจัดการอยางมีประสทิธิภาพ มีสวนรวมและรัฐสนับสนุนคาใชจาย อยางเสมอภาคและเปนธรรมในรายการพ้ืนฐาน ไดแก คาจัดการเรียน
การสอน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน     คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เกณฑการจัดสรรงบประมาณ  

1. คาจัดการเรียนการสอน  
(เงินอุดหนุนรายหัว/ปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน/คาอาหารนักเรียน ประจําพักนอน)  สําหรับนักเรียนโรงเรียนปกติ  
มีเกณฑการจดัสรร ดังน้ี  

             1. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
  - รายหัวโรงเรียนปกติ                           1,750บาท/คน/ภาคเรยีน (3,500 บาท/คน/ป)  
  - ปจจัยพ้ืนฐานสําหรบันักเรยีนยากจน (30%) 1,500 บาท/คน/ภาคเรยีน (3,000 บาท/คน/ป)  

  - คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน                 2,650 บาท/คน/ภาคเรียน (5,300 บาท/คน/ป)  
                2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  - รายหวัโรงเรยีนปกติ                                  1,900 บาท/คน/ภาคเรียน (3,800 บาท/คน/ป)  

2. คาหนังสือเรียน  

2.1 ลักษณะของหนังสือท่ีใช 
  หนังสือท่ีกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนงบประมาณใหสถานศกึษาจดัซือ้ตามนโยบายการสนับสนุน                       

คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก  
ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) ใชหนังสือเรียน สาระการเรียนรูพ้ืนฐาน/รายวิชาพ้ืนฐาน 8 กลุมสาระการเรียนรู ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

 2.2  งบประมาณคาหนังสือท่ีไดรับ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรับงบประมาณ  เปนคาหนังสือเรียน ทุกระดับช้ัน โดยไมเรียกเก็บคืน 

ดังน้ี 
มูลคาหนังสือตอชุด  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1   705.00 บาท/คน/ป  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2   865.00 บาท/คน/ป  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   949.00 บาท/คน/ป  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4            1,257.00 บาท/คน/ป  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5            1,263.00 บาท/คน/ป 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6            1,109.00 บาท/คน/ป 

3. คาอุปกรณการเรียน  

อุปกรณการเรยีนท่ีจําเปนและสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรยีน ไดแก สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด เครื่องมือเรขาคณิต 
วัสดุฝกตามกลุมสาระการเรียนรู  วัสดุฝกอาชีพ วัสดุ ICT กระดาษ  สีเทียน  ดินนํ้ามันไรสารพิษ กระเปานักเรียน ฯลฯ ในอัตราดังน้ี  

 - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  210บาท/ภาคเรยีน (420 บาท/ป)  
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  230 บาท/ภาคเรียน (460 บาท/ป)  

 ท้ังนี้ ผูปกครอง/นักเรียนสามารถถัวจายระหวางเคร่ืองแบบนักเรียนและอุปกรณการเรียนได  

 

 



4. คาเคร่ืองแบบนักเรียน  

เครื่องแบบนักเรียน ประกอบดวย เสื้อ/กางเกง/กระโปรง คนละ 2 ชุด/ป  ในอัตรา ดังน้ี  
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  450 บาท/คน/ป  
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  500 บาท/คน/ป  
        กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแลว สามารถซื้อเข็มขัด รองเทา ถุงเทา ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ ยุวกาชาด/ชุดกีฬาได กรณี

การจัดซื้อชุดนักเรียนท่ีแตกตางไปจากชุดนักเรียนปกติและราคาสูงกวาท่ีกําหนดวงเงิน ดังกลาวอาจซื้อได เพียง 1 ชุด  

      ท้ังนี้ ผูปกครอง/นักเรียนสามารถถัวจายระหวางเคร่ืองแบบนักเรียน และอุปกรณการเรียนได  
 

5. คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
    กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ประกอบดวย  

1. กิจกรรมวิชาการ  
2.  กิจกรรมคณุธรรม/ลกูเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน 
3. กิจกรรมทัศนศึกษา  
4. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

 

ชมรมผูปกครองและครูโรงเรียนบานไรวิทยา 

 

วัตถุประสงค  เพ่ือสนับสนุนการจดัการศึกษาและการจัดกิจกรรมสําหรับนักเรยีนโรงเรียนบานไรวิทยา 

อัตราคาสมัครและเงินบํารุงชมรม 

1.  คาสมัครแรกเขา  (กรณีนักเรยีน  ม.1  และ  ม.4)   20.-  บาท 
2. คาบํารุงชมรมรายปปละ      100.-  บาท 

 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา(กยศ.) 
 
คุณสมบัติของผูกูยืมเงิน 
1. เปนผูมีสญัชาตไิทย 
2. เปนผูขาดแคลนทุนทรัพยตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด ดังน้ี 
          ผูขาดแคลนทุนทรัพย หมายความวา ผูท่ีมรีายไดตอครอบครัวไมเกิน 200,000 บาทตอป รายไดตอครอบครัว พิจารณาตาม
หลักเกณฑขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี 
          (1) รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืม รวมกับรายไดของบิดามารดา ในกรณีท่ีบิดา มารดาเปนผูใชอํานาจปกครอง 
          (2) รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืม รวมกับรายไดของผูปกครอง ในกรณีท่ีผูใชอํานาจปกครองมิใชบิดา มารดา 
          (3) รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืม รวมกับรายไดของคูสมรสในกรณีท่ีผูขอกูยมืไดทําการสมรสแลว         
3. มีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ดังน้ี 
          3.1 เปนผูท่ีมผีลการเรียนดีหรือผานเกณฑการวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา 
          3.2 เปนผูท่ีมคีวามประพฤติดี ไมฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาข้ันรายแรง หรือไมเปนผูท่ีมีความประพฤตเิสื่อมเสีย เชน 
หมกมุนในการพนัน เสพยาเสพติดใหโทษ ดื่มสรุาเปนอาจณิหรือเท่ียวเตรในสถานบันเทิงเริงรมยเปนอาจิณ เปนตน 
          3.3 เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือ
สถาบันการศึกษาท่ีอยูในสังกัดการควบคุม หรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง หรือสวนราชการอ่ืนๆ ทบวงมหาวิทยาลยั 



รัฐวิสาหกิจ 
          3.4 ไมเคยเปนผูสาํเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรีในสาขาใดๆ มากอน 
          3.5 ไมเปนผูท่ีทํางานประจําในระหวางศึกษา 
          3.6 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
          3.7 ไมเปนหรือเคยเปนผูไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 
          3.8 ตองมีอายุในขณะท่ีขอกู โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ป และระยะเวลาผอนชําระอีก 15 ป รวมกันแลวตองไมเกิน 
60 ป 
           กรณีท่ีผูขอกูยืมรายใดเคยกูยืมเงินกองทุน กยศ.หรือกองทุน กรอ. มาแลว แตผิดนัดชําระหน้ี และไดทําสญัญาประนีประนอมยอม
ความกอนฟองคดี และ/หรือเคยถูกฟองรองดําเนินคดีมาแลว ผูขอกูยืมรายน้ันสามารถกูยืมเงินกองทุนตอไป หากไดชําระหน้ีตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ หรือชําระหน้ีตามคําพิพากษาจนเสรจ็สิ้นแลว 
 
คุณสมบัติของผูรับรองรายได 

ในการรับรองรายไดของผูกูยืม ใหผูขอกูยืมจัดหาบุคคลใดบุคคลหน่ึง ดังตอไปน้ี เปนผูรับรอง 
   1.  เจาหนาท่ีของรัฐ หรือเจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว 
         เจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.2542 (ดาวนโหลด พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาท่ี  
         ของรัฐ พ.ศ.2542) 
   2.  สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
   3.  หัวหนาสถานศึกษาท่ีผูขอกูยืมศึกษาอยู 
 

รายการเอกสาร/หลักฐานท่ีใชประกอบการพิจารณากูยืมเงิน 

1. แบบคําขอกูยืมเงินท่ีจัดพิมพออกจากระบบ e-Studentloan และแบบคําขอกูยืมเงินท่ีเปนเอกสาร 
(แบบ กยศ.101) 

2.  เอกสารของผูยื่นคําขอกูยืมเงิน 
          -  สําเนาทะเบียนบาน หรือ 
          -  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน 
3.  เอกสารของบิดา และมารดา หรือผูปกครอง หรือคูสมรสของผูยืน่คําขอกูยืมเงิน 
          -  สําเนาทะเบียนบาน หรือ 
          -  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน 

4.  เอกสารประกอบการรับรองรายได ดังน้ี 
          4.1  กรณีบิดา มารดา ผูปกครอง หรือคูสมรสของผูขอกูยมืเงินมีรายไดประจาํ ใหใชหนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนของ
บุคคลน้ันแลวแตกรณ ี
          4.2  กรณีบิดา มารดา ผูปกครอง ผูยื่นคําขอกูยืมเงิน หรือคูสมรสของผูขอกูยืมเงินไมมรีายไดประจาํใหใชหนังสือรับรองรายได
ครอบครัวของผูขอกูยืมเงิน (แบบ กยศ.102) และสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการของผูรับรองรายได 
5.  หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยแนะแนวหรืออาจารยท่ีปรกึษา (แบบ กยศ.103) 
6.  แผนผังแสดงท่ีตั้งของท่ีอยูอาศัย พรอมรูปถายท่ีอยูอาศยัของบิดา มารดา หรือผูปกครอง 
7.  ใบแสดงผลการศึกษา/สําเร็จการศึกษาในปการศึกษาท่ีผานมา 
8.  เอกสารอ่ืนๆ ซึ่งสถานศึกษาพิจารณาเพ่ิมเติม 
 
* หมายเหตุ  : สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงลายมือช่ือ โดยเจาของเอกสาร เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา บิดาตองเปนผู
รับรองสําเนาถูกตอง เปนตน 
 
 
 

http://www.studentloan.or.th/kcfinder/upload/files/20140410175226_FD362958-6D3A-48CB-99DB-5117AAEFB69C.pdf
http://www.studentloan.or.th/kcfinder/upload/files/20140410182820_6F62BE4D-C874-4B76-9123-BCA7983E6F32.pdf
http://www.studentloan.or.th/kcfinder/upload/files/20140109083841_E1199C97-8CB1-482A-B896-D0F10DFEF483.pdf
http://www.studentloan.or.th/kcfinder/upload/files/20140410182934_DDE90CA7-BDBE-4C1D-B8D6-EE0D60C162FE.doc


 

ทุนปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
  

ทุนปจจัยฯ เปนทุนสาํหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีฐานะยากจน นักเรียนทุกคนมีสิทธ์ิไดรับทุนน้ี 
โดยนักเรียนจะไดรับการพิจารณาข้ันตนจากครูพอครูแมของหมูบานท่ีนักเรียนอาศัยอยู และ เขาสูกระบวนการคัดเลือกของคณะกรรมการ
อีกครั้งหน่ึงโดยจะไดรับคนละไมเกิน  1,500.-  บาท/คน/ ภาคเรียน 
 
ทุนปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนพักนอน 
 ทุนปจจัยฯ เปนทุนสาํหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนท่ีพักอยูในหอพักของโรงเรียนบานไรวิทยาจะไดรับเงินอุดหนุนเปน
คาอาหาร  โดยจะพิจารณาจํานวนเงินจากการไดรับเงินอุดหนุน ฯ ในแตละภาคเรยีน 
 
ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ 
 โรงเรียนบานไรวิทยาไดรับมอบทุนการศึกษาจากบุคคล และหนวยงานตาง ๆ และดาํเนินการมอบใหแกนักเรียน ในวันไหวครู , 
วันแมแหงชาติ , วันพอแหงชาติ และงานพิเศษอ่ืน ๆ เชน ทอดผาปาการศึกษา เปนตน 
 นอกจากน้ีทางโรงเรียนยังสงเสริมใหนักเรียนสมัครรับทุนการศึกษาจากหนวยงานตาง ๆ เชน ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี , 
ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ , ทุนการศึกษาเสริมสมอง , ทุน 7 สีชวยชาวบาน  ทุนหนวยทหารพัฒนาเคลื่อนท่ี 15 , ทุน
โรงงานนํ้าตาลบานไร ฯลฯ 
 
การยกเวนเงินบํารุงการศึกษา 
นักเรียนท่ีมีครอบครัวฐานะยากจน  มีสิทธ์ิขอยกเวนเงินบํารุงการศกึษา  โดยมีแนวทางการปฏบัิติ  ดงัน้ี 

1.นักเรียน  หรือผูปกครองนักเรยีน  เขียนแบบคํารองขอผอนผันเงินบํารุงการศึกษา กับครูท่ีปรึกษา  ในวันท่ีลงทะเบียนเรียน 
2.เมื่อครูท่ีปรึกษาออกเยีย่มบานนักเรียนแลว  ถาครูท่ีปรึกษาเห็นสมควรใหนักเรยีนยกเวนเงินบํารุงการศึกษาได  นักเรียนจึงเขียนคํา

รองขอยกเวนเงินบํารุงการศึกษา  สงท่ีครูท่ีปรึกษา 
3.โรงเรียนจะแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอยกเวนเงินบํารุงการศึกษาของนักเรียน   
4.หากนักเรียนไดรบัการพิจารณาใหยกเวนเงินบํารุงการศึกษาได  จะไดรับแจงจากงานระดมทรัพยากรและทุนการศึกษา   
5.โรงเรียนจะพิจารณาการขอยกเวนเงินบํารุงการศึกษาของนักเรียนทุกภาคเรียนและทุกปการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ธนาคารโรงเรียนบานไรวิทยา 
 
ความเปนมา 
 โรงเรียนบานไรวิทยา  ไดมีกิจกรรมเพ่ือสงเสริมนิสัยรักการออมใหกับนักเรียนอยางตอเน่ือง  และไดจดัตั้งธนาคารโรงเรยีนบาน
ไรวิทยาข้ึน  เมื่อวันท่ี  26  พฤษภาคม  พ.ศ.2554  โดยไดรับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน  ดําเนินการรับฝาก - ถอนเงิน  และจัด
กิจกรรมสงเสริมการออมอยางตอเน่ือง 
 
วัตถุประสงค 

1.เพ่ือสงเสรมินิสยัรักการออม 
2.เพ่ือฝกทักษะกระบวนการทํางาน 

การดําเนินงาน 
1.นักเรียนและบุคลากรของโรงเรยีนบานไรวิทยา  เปดบัญชีเริ่มตนท่ี  50  บาท 
2.รับฝาก – ถอนเงิน  ทุกวันจันทร – ศุกร  เวลา  11.15 – 13.15  น. 
3.จัดกิจกรรมสงเสรมิการออม 
4.จัดกิจกรรม  Saving  Day  เดือนละ  1  ครั้ง 

 
กิจกรรมสงเสริมอาชีพอิสระเพ่ือการมีรายไดระหวางเรียน 

 กิจกรรมสงเสริมอาชีพอิสระเพ่ือการมีรายไดระหวางเรียน  (สอร.)  คือ  กิจกรรมสงเสรมิอาชีพอิสระเพ่ือการมีรายไดระหวาง
เรียน 
 
ลักษณะของกจิกรรม 

1.นักเรียนเขารวมกิจกรรม  เชน  ขายสินคาในโรงเรียน  ระหวางเวลาพักกลางวัน  หรือนอกเวลาเรยีน  หรือผลติสินคา  รับ
สินคา  แลวสงสินคาขายท่ีสหกรณรานคาโรงเรียนบานไรวิทยา  หรือรานคาตาง ๆ   นักเรียนอาจจะประกอบอาชีพอิสระอ่ืน ๆ 
นอกเวลาเรยีน  เชน  เลี้ยงสตัว   บริการซอมคอมพิวเตอร  ฯลฯ   
2.รายไดจากการประกอบธุรกิจ  หรืออาชีพอิสระ  นักเรยีนสามารถแบงเบาภาระจากครอบครัว  เพ่ิมรายไดใหกับตนเอง  ใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน  และฝกประสบการณตรงในการประกอบธุรกิจ 

 
การเขารวมกิจกรรม 

1.นักเรียน  1  คน  หรือรวมกลุมขอจัดตั้งบริษัทในการประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจตามท่ีถนัดหรือสนใจสมคัรเขารวมกิจกรรม 
2.นักเรียนดําเนินการประกอบธุรกิจตามท่ีจัดตั้งบริษัทตลอดภาคเรยีน 
3.สรุปรายรับ – รายจาย  แบงผลกําไรใหกับสมาชิกในกลุมและสรุปกิจกรรม  เมื่อสิ้นภาคเรยีน 

 
หมายเหตุ  นักเรียนสามารถยืมเงินจากโรงเรียนในการลงทุนประกอบอาชีพอิสระไดจํานวน  500  บาทตอคน 
 
 
 
 

 

 

 



กลุมการบริหารท่ัวไป 

แนวคิดการบริหารท่ัวไป 
 การบริหารท่ัวไปเปนงานท่ีเก่ียวของกับการจัดระบบบริหารองคกร  ใหบริการบริหารงานอ่ืนๆบรรลุผลตามมาตรฐาน  คุณภาพ
และเปาหมายท่ีกําหนดไว  โดยมบีทบาทหลักในการประสานสงเสรมิสนับสนุนและการอํานวยการ  ความสะดวกตางๆ  ในการใหบริการ
การศึกษาทุกรูปแบบ  มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  สงเสริมในการบริหารและการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใส ความรบัผิดชอบท่ีตรวจสอบได  ตลอดจน
การมีสวนรวมของบุคคล  ชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือใหบริการ  สนับสนุน  สงเสริม  ประสานงานและอํานวยการใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปดวยความเรยีบรอย  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.  เพ่ือประชาสัมพันธ  เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของสถานศึกษาตอสาธารณชนซึ่งจะกอใหเกิดความรู  ความเขาใจ  
เจตคติท่ีดี  เลื่อมใส  ศรัทธาและใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ขอบขายและภารกิจการบริหารงานท่ัวไป 
 1. กลุมงานกจิการนักเรียน 
  1.1 งานสงเสริมประชาธิปไตย 
  1.2 งานสงเสริมคณุธรรมจริยธรรม 
  1.3 งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน 
  1.4 งานครูท่ีปรึกษา 
  1.5 งานประชาสัมพันธงานการศึกษา 
  1.6 งานอาหารและโภชนาการและนักเรียนแกนนํา อย.นอย 
  1.7 งานอนามัยโรงเรียน 
  1.8 งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน 
  1.9 โครงการพิเศษโครงการโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพและโครงการโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา 

1.10 งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
1.11 งานบัตรประจําตัวนักเรียน 
1.12 งานบานพักครูและหอพักนักเรียน 
1.13 การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคลชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันสงัคมอ่ืนท่ี

จักการศึกษา 
1.14 งานประสานงานราชการกับสวนภมูิภาคและสวนทองถ่ิน 
1.15 การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
1.16 การจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรยีน 

 

 
             

 

 

    

 



 

 
 

คําส่ังโรงเรียนบานไรวิทยา 
ท่ี 108/2562 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกลุมงานการบริหารท่ัวไป ปการศึกษา 2562 
..........................................................................................  
ตามกฎกระทรวงและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ท่ีไดกระจาย อํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาคํานึงถึงหลักความพรอม และ ความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี
ของสถานศึกษาท่ีจะสามารถรับผิดชอบดาเนินการตามขีดความสามารถ ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเขมแข็งและ
คลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา อันจะนาไปสูการเพ่ิม คุณภาพและประสิทธิภาพใหแกสถานศึกษา การ
บริหารงานท่ัวไปในสถานศึกษา เปนกลุมงานสําคัญท่ีชวย สงเสริม สนับสนุน และอานวยความสะดวกในการใหบริการ
เก่ียวกับการศึกษาใหบรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเปาหมายท่ีกําหนดไว เพ่ือใหการดาเนินงานของกลุมการ
บริหารท่ัวไปเปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการกลุมงานการบริหาร
ท่ัวไปของโรงเรียนบานไรวิทยา ปการศึกษา 2562 ดังนี้  
1. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย  

1.1 นายอนุกูล กรัณยเมธากุล   ผูอานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ  
1.2 นางสาวขนิษฐา กอนเพชร   รองผูอานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ  
1.3 นายสมพิศ บัวพลับ    ผูชวยผูอานวยการโรงเรียน   กรรมการ  
1.4 นางสาวปยวรรณ กองใบศิลป   ผูชวยผูอานวยการโรงเรียน   กรรมการ  
1.5 นางสายรม อินสวาง    หัวหนากลุมงานการบริหารวิชาการ  กรรมการ  
1.6 นางศิริลักษณ บูเกอลิงค   หัวหนากลุมงานการบริหารท่ัวไป  กรรมการและเลขานุการ  

บทบาทหนาท่ี  
ใหคาปรึกษา ชี้แนะ นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของกลุมงานการบ ริหารท่ัวไป ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ  
2. คณะกรรมการบริหารงานกลุมงานบริหารท่ัวไป ประกอบดวย  

2.1 นายอนุกูล กรัณยเมธากุล    ท่ีปรึกษา  
2.2 นายสมพิศ บัวพลับ     รองประธานกรรมการ  
2.3 นางศิริลักษณ บูเกอลิงค    กรรมการ  
2.4 นางสุมณฑา คงเอียง     กรรมการ  
2.5 นางสาวเกศศิริ คนึงคิด    กรรมการ  
2.6 นางชมภูนุช กิจแกว     กรรมการ  
2.7 นายภาคภูมิ สุวรรณโชต ิ   กรรมการ  
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2.8 นางสาวกรองกาญจน จินาพันธ    กรรมการ  
2.9 นายกิตธวัช วรรณกิจ     กรรมการ  
2.10 นายดลชัย อินทรโกสุม     กรรมการ  
2.11 นายธนวัฒน จาปา      กรรมการ  
2.12 นายวีระ วงคสายสิน     กรรมการ  
2.13 นายกิตติคุณ ทองคาดี     กรรมการ  
2.14 นายวิทยา ทองศรี      กรรมการ  
2.15 นายศิวพิชญ เวฬุ      กรรมการ  
2.16 นายนิคม ศรีพยัคฆ      กรรมการ  
2.17 นายสวุิทย กุลฉิม      กรรมการ  
2.18 นายธีรภัทร กริมเขียว     กรรมการ  
2.19 นายวิวัฒนชัย กิตติ์ธนาตระกูล    กรรมการ  
2.20 นางสาวอัจฉรา พรมคุณ     กรรมการ  
2.21 นางบุรณี สุวรรณโชต ิ    กรรมการ  
2.22 นายกนกภัณฑ สุวรรณ     กรรมการ  
2.23 นางกัญญาณัฐ อินทนาคม     กรรมการ  
2.24 นายวรวัฒ กองสิงห      กรรมการ  
2.25 นางกัลญารัตน สถิรสุขสมบูรณ    กรรมการ  
2.26 นางสาวศุภรัตน ตนพันธุ     กรรมการ  
2.27 นายเอกลักษณ กรรณแกว     กรรมการ  
2.28 นางสาวเหมวรรณ สวรรคโลก    กรรมการ  
2.29 นายกฤษฎา วิศาลนิตย     กรรมการ  
2.30 นายชาญวิทย แสงแกว     กรรมการ  
2.31 นางสาวศิริรัตน ชื่นศิริ     กรรมการ  
2.32 นางนฤมล อินทฤทธิ ์    กรรมการ  
2.33 นายกรรฐภัฏ ศรีมา      กรรมการ  
2.34 นายศรันย ไพเราะ      กรรมการ  
2.35 นางสาวสุพัตรา สุวรรณดี     กรรมการและเลขานุการ  
2.36 นางสาวกนิษฐา พวงสมบัติ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
2.37 นางสาวนาตยา ชาวเกาะใหม    กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

บทบาทหนาท่ี 
1) รวมประชุมวางแผนการดาเนินงานตางๆ ในกลุมการบริหารท่ัวไป เสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมตางๆ 
ใหดาเนินการไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
2) สงเสริมและสนับสนุน และรวมพิจารณาผลการปฏิบัติงานท่ีดาเนินการ เพ่ือเสนอตอผูบริหาร  
3) ปฏิบัติงานตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
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3. รองผูอํานวยการโรงเรียน  
ผูรับผิดชอบ นางสาวขนิษฐา กอนเพชร  

บทบาทหนาท่ี 
1) ใหคาปรึกษา ชี้แนะ นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของกลุมงานการบริหารท่ัวไป ใหเปนไป

ดวยความเรียบรอย ถูกตองตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  
2) กําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรกลุมงานการบริหารท่ัวไป  
3) ประสานงานผูท่ีเก่ียวของในการดาเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย  
4) งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

4. ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน  
ผูรับผิดชอบ นายสมพิศ บัวพลับ  

บทบาทหนาท่ี 
1) ปฏิบัติหนาท่ีผูชวยรองผูอานวยการโรงเรียนดูแลกลุมงานการบริหารท่ัวไป  
2) ใหคาปรึกษา ชี้แนะ นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของกลุมงานการบริหารท่ัวไปใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย ถูกตองตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  
3) ประสานงานผูท่ีเก่ียวของในการดาเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย  
4) งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
5. การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ  

ผูรับผิดชอบ นางสาวจิดาภา พุมทอง      หัวหนา  
     นางสาวปยมาศ นุมศรี      ผูชวย  

บทบาทหนาท่ี  
1) สํารวจระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ  
2) จัดทาทะเบียนเครือขายขอมูลสารสนเทศ  
3) จัดทาระบบฐานขอมูลของสถานศึกษา เพ่ือใชในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาใหสอดคลองกับระบบ
ฐานขอมูลของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
4) พัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบเครือขายขอมูลสารสนเทศใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติ
ภารกิจ  
5) จัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หนวยงานตนสังกัด และ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
6) เสนอและเผยแพรขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการ และการประชาสัมพันธ  
7) ประเมินและประสานงานระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเปนระยะๆ  
8) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
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6. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ นางชมภูนุช กิจแกว       หัวหนา  

     นายวีระ วงคสายสิน       ผูชวย  
บทบาทหนาท่ี 

1) จัดใหมีระบบการประสานงานและเครือขายการศึกษา  
2) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาเครือขายการศึกษา  
3) ประสานงานกับเครือขายการศึกษาเพ่ือแสวงหาความรวมมือ ความชวยเหลือ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนงาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
4) เผยแพรขอมูลเครือขายการศึกษาใหบุคลากรในสถานศึกษาและผูท่ีเก่ียวของ  
5) กําหนดแผนงานโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขายการศึกษาท่ีเก่ียวของกับ
สถานศึกษา  
6) ใหความรวมมือและสนับสนุนทางวิชาการแกเครือขายการศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางตอเนื่อง  
7) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

7. การวางแผนการบรหิารงานการศกึษา  
ผูรับผิดชอบ  นายอนุกูล กรัณยเมธากุล      หัวหนา  

นางสาวขนิษฐา กอนเพชร      ผูชวย  
นายสมพิศ บัวพลับ       ผูชวย  
นางศิริลักษณ บูเกอลิงค       ผูชวย  
นางสมบัวคา กองสิงห       ผูชวย  

บทบาทหนาท่ี 
1) จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธใหสอดคลองกับเปาหมายและทิศทางของสานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ตลอดจนความตองการของชุมชน โดยการมีสวนรวมของชุมชน องคกร และเสนอแผนพัฒนา
การศึกษาใหสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับทราบ  
2) จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาประจาปใหสอดคลองกับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และตามงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดหาไดใหสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับทราบ  
3) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

8. งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน  
ผูรับผิดชอบ  นายกฤษฎา วิศาลนิตย      หัวหนา  

นายชาญวิทย แสงแกว     ผูชวย  
นางสาวศุภรัตน ตนพันธุ     ผูชวย  

บทบาทหนาท่ี 
1) จัดทา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานกลุมงานการบริหารท่ัวไป  
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2) ศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานในภาพรวมของสถานศึกษา  
3) สงเสริมใหครูศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการทางานอยางหลากหลาย  
4) จัดหาเอกสารงานวิจัย เพ่ือสงเสริมการทาวิจัยสาหรับครู  
5) ใหคาปรึกษาและอานวยความสะดวกแกครูในการทาวิจัยการศึกษา  
6) ประสานความรวมมือในการศึกษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจนการเผยแพรผลงานวิจัยของสถานศึกษา  
7) รวบรวมผลการดาเนินงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษา และจัดทําเนียบงานวิจัยเพ่ือเผยแพรผลงาน  
8) ติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผลการดาเนินงานวิจัยทางการศึกษาเพ่ือปรับปรุงพัฒนาใหดี ยิ่งข้ึน  
9) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

9. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร  
9.1 การจัดระบบการบริหาร  
ผูรับผิดชอบ  นายอนุกูล กรัณยเมธากุล       หัวหนา  

นางสาวขนิษฐา กอนเพชร       ผูชวย  
นายสมพิศ บัวพลับ        ผูชวย  
นางศิริลักษณ บูเกอลิงค        ผูชวย  

บทบาทหนาท่ี 
1) ศึกษาวิเคราะหโครงสราง ภารกิจ การดาเนินงาน ปริมาณ คุณภาพ และสภาพของสถานศึกษา  
2) วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน ระบบการทางานและการบริหารงาน
ของสถานศึกษา  
3) นาเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พิจารณาใหความเห็นชอบในการแบงสวนราชการในสถานศึกษา  
4) ประกาศและประชาสัมพันธใหสวนราชการ ตลอดจนประชาชนท่ัวไปทราบ  
5) ดาเนินการบริหารจัดการใหเปนไปตามโครงสรางการแบงสวนราชการท่ีกําหนด  
6) ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระเบียบบริหารใหมีประสิทธิภาพ  
7) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

9.2 การพัฒนาองคกร  
ผูรับผิดชอบ นางสมบัวคา กองสิงห       หัวหนา  

     นางสาวศุภรัตน ตนพันธุ       ผูชวย  
     นายวรวัฒ กองสิงห         ผูชวย  

บทบาทหนาท่ี 
1) ศึกษา วิเคราะหขอมูล สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจาเปนในการพัฒนาองคกรของสถานศึกษา  
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2) กําหนดแนวทางการพัฒนาองคกรใหครอบคลุมโครงสราง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลย ีและกลยุทธให
สอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจาเปนของสถานศึกษา  
3) ดาเนินการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ เจตคติ ความสามารถท่ีเหมาะสมกับโครงสราง ภารกิจ
เทคโนโลย ีและกลยุทธของสถานศึกษา  
4) กําหนดเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานบุคลากร  
5) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองคกรเปนระยะๆ อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  
6) นาผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนาองคกรและขบวนการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
7) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

10. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ผูรับผิดชอบ  นายภาคภูมิ สุวรรณโชต ิ      หัวหนา  

นางสาวศิริรัตน ชื่นศิริ       ผูชวย  
บทบาทหนาท่ี 
1) วางแผน โครงการ กิจกรรม และการใชทรัพยากรในขอมูลของกลุมงานการบริหารท่ัวไป  

2) ประสานความรวมมือดานขอมูลเก่ียวกับเหตุการณเพ่ือรวบรวมและจัดระเบียบขอมูลใหถูกตอง และเปน
ปจจุบันเพ่ือสะทอนถึงปญหาความตองการ  
3) รวบรวมขอมูลเก่ียวกับการกําหนดมาตรฐานนโยบายของโรงเรียนในแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตางๆ  
4) ประสานขอมูลของสถานศึกษาในการจัดการท่ัวไป  
5) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

11.. งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและงานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต  
ผูรับผิดชอบ  นายวรวัฒ กองสิงห       หัวหนา  

นายกนกภัณฑ สุวรรณ       ผูชวย  
นายภาคภูมิ สุวรรณโชต ิ      ผูชวย  
นางบุรณี สุวรรณโชต ิ      ผูชวย  
นางสาวศิริรัตน ชื่นศิริ       ผูชวย  
นายวีระ วงคสายสิน       ผูชวย  
นายกิตติคุณ ทองคาดี       ผูชวย  

บทบาทหนาท่ี 
งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา :  

1) วางแผนการดาเนินงานและจัดทางานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา  
2) จัดทา Website และระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนใหสามารถใชในการบริหาร จัดการและ
พัฒนาโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  

 
/3) จัดหา บํารุง ดูแล............. 7  

 



3) จัดหา บํารุง ดูแล รักษาวัสดุอุปกรณโสตทัศนูปกรณใหอยูในสภาพม่ันคง ปลอดภัย เพียงพอและเหมาะสม 
พรอมท่ีจะใชงาน  
4) ใหบริการดานโสตทัศนูปกรณแกบุคลากรในโรงเรียน ชมุชนและหนวยงานอ่ืนอยางทันเวลาและ มี
ประสิทธิภาพ  
5) สงเสริมใหบุคลากรและนักเรียนรูจักใชเครื่องมือโสตทัศนูปกรณในการใชใหเกิดประโยชนอยางมีคุณภาพ 
คุมคาและมีประสิทธิภาพ  
6) จัดทาบันทึกการใชวัสดุอุปกรณ และบันทึกการใชหองโสตทัศนศึกษาใหเหมาะสม  
7) ติดตามผลการใชเพ่ือปรับปรุงแกไข จัดเก็บ และบํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณใหเหมาะสม  
8) บันทึกภาพกิจกรรมของโรงเรียนท้ังระบบภาพนิ่งและวีดิทัศน  
9) จัดระบบเผยแพรขอมูล ความรู ขาวสารและประชาสัมพันธทางเครื่องกระจายเสียงและ Website ของ
โรงเรียน  
10) ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงานตอผูบริหารโรงเรียน  
11) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

บทบาทหนาท่ี 
งานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต :  

1) จัดทาแผนและดาเนินการจัดทาโครงสรางระบบเครือขายภายในโรงเรียน  
2) จัดทาแผนและจัดสรร IP Address ใหกับหนวยงานภายในโรงเรียน  
3) จัดทาแผนระบบดูแลรักษา และดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ  
4) ควบคุมดูแลตรวจสอบคอมพิวเตอรแมขายสารองขอมูล รวมถึงการกูระบบเม่ือเกิดปญหา  
5) จัดทาระบบโครงขายติดตั้งอุปกรณ และเดินสายสัญญาณท้ังระบบสายและระบบไรสาย  
6) ติดตอประสานงานกับหนวยงานบริการเครือขาย และสัญญาณเชา  
7) รายงานผลการดาเนินงาน ปญหาอุปสรรคในการทางานตอผูเก่ียวของ  
8) ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงานตอผูบริหารโรงเรียน  
9) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

12. การดําเนินงานธุรการและงานเลขานุการ  
ผูรับผิดชอบ  นางสาวสุพัตรา สุวรรณดี       หัวหนา  

นางสาวกนิษฐา พวงสมบัติ      ผูชวย  
นางสาวนาตยา ชาวเกาะใหม      ผูชวย  

บทบาทหนาท่ี 
1) ลงทะเบียนรับ–สงหนังสือราชการ แยกประเภทหนังสือมอบฝายท่ีเก่ียวของ ทาบันทึกเรื่องยอสรุปความ
คิดเห็น  
2) จัดสงหนังสือ เอกสาร ใหสายงานหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ ติดตามเรื่องคืนโดยจัดทาใหเปนปจจุบัน  
3) โตตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน ใหถูกตองตามระเบียบงาน สารบรรณ 
รวดเร็ว ทันเวลา และจัดระบบการสงหนังสือราชการ  
4) รวบรวมและจดบันทึกเก่ียวกับเอกสาร หลักฐาน หรือระเบียบราชการ สงใหผูเก่ียวของทราบ บันทึกสิ่งท่ีได
ปฏิบัติ และติดตามการปฏิบัติตามขอกําหนดของหนังสือนั้น  
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5) ติดตาม รวบรวม ประสานงานกับฝาย สายงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของและจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน  
6) ควบคุมการพิมพหนังสือ เอกสาร คารองตางๆ อัดสาเนาแบบฟอรมตางๆ ท่ีจาเปนไวบริการ  
7) ทาลายหนังสือราชการใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบงานสารบรรณ มีการกําหนดแนวปฏิบัติ ในการดา
เนินงานไวเปนลายลักษณอักษร  
8) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและเครื่องใชสานักงานสาหรับบริการครู  
9) ชี้แจงและอานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการ  
10) ปฏิบัติงานเจาหนาท่ีพัสดุฝายบริหารท่ัวไปและบริการจัดทาชุดเบิกของฝาย  
11) การดาเนินงานเก่ียวกับงานเลี้ยงสังสรรคท่ีไดรับเชิญจากสถานท่ีตางๆ  
12) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

13. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม  
13.1 งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม  

ผูรับผิดชอบ  นายวิวัฒนชัย กิตติ์ธนาตระกูล      หัวหนา  
นายวิทยา ทองศรี       ผูชวย  
นายกฤษฎา วิศาลนิตย       ผูชวย  
นายชาญวิทย แสงแกว       ผูชวย  
นางสาวกรองกาญจน จินาพันธุ      ผูชวย  
นางสาวสุพัตรา สุวรรณดี        ผูชวย  

บทบาทหนาท่ี 
1) กําหนดแนวทาง วางแผนการจัดทาโครงการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและภูมิทัศนของโรงเรียน  
2) บํารุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหอยูในสภาพม่ันคง ปลอดภัย 
เหมาะสม สวยงาม พรอมท่ีจะใชประโยชน  
3) วางแผนการใชประโยชนจากอาคารสถานท่ีและบริเวณโรงเรียน  
4) จัดทาประวัติการใชอาคารสถานท่ีของโรงเรียน  
5) ดาเนินการเรื่องรักษาความสะอาดของอาคารสถานท่ีและบริเวณสภาพแวดลอมในสถานศึกษา  
6) ติดตามและตรวจสอบการใชอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของโรงเรียนเพ่ือใหเกิดความคุมคาและเอ้ือ
ประโยชนตอการเรียนรู  
7) ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการใชอาคารสถานท่ีของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไข
เพ่ิมเติม  
8) กําหนดแนวทาง วางแผนการปฏิบัติงาน จัดทาโครงการงานบริการนาอุปโภค บริโภค  
9) ดูแล ปรับปรุง จัดอุปกรณและสถานท่ีอานวยความสะดวกใหอยูในสภาพท่ีม่ันคง ปลอดภัย เหมาะสม พรอมท่ี
จะใชประโยชนเก่ียวกับการบริการนาอุปโภค บริโภค  
10) จัดกิจกรรมการดาเนินงานดานการรณรงคการประหยัดนาอุปโภค บริโภค  
11) สํารวจ ตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของนาสาหรับอุปโภค บริโภค  
12) ดาเนินการเรื่องนาอุปโภค บริโภค ใหกับนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียน  
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13) ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการดาเนินงานเม่ือสิ้นปการศึกษา  
14) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

13.2 งานพนักงานบริการและนักการภารโรง  
ผูรับผิดชอบ  นายสมพิศ บัวพลับ       หัวหนา  

นางศิริลักษณ บูเกอลิงค       ผูชวย  
นายวิวัฒนชัย กิตติ์ธนาตระกูล      ผูชวย  
นางสาวกรองกาญจน จินาพันธุ      ผูชวย  

บทบาทหนาท่ี 
1) วางแผนและกาหนดมอบหมายการปฏิบัติงานของพนักงานบริการและนักการภารโรง  
2) ควบคุม ดูแล ติดตาม ประสานงานการปฏิบัติงานของพนักงานบริการและนักการภารโรงใหมีประสิทธิภาพ  
3) สงเสริม สนับสนุน ใหพนักงานบริการและนักการภารโรงไดศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูประสบการณใน
การทางาน  
4) จัดสวัสดิการเพ่ือเปนขวัญและกาลังใจในการทางานแกพนักงานบริการและนักการภารโรง  
5) ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงานเม่ือสิ้นปการศึกษา  
6) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

14. การจัดทําสํามะโนผูเรียน  
ผูรับผิดชอบ  นางสาวธนวันต เทศขา       หัวหนา  

นางสาวธิติมา บุญชื่น       ผูชวย  
นางสาวขนิษฐา ศรีนิล       ผูชวย  

บทบาทหนาท่ี 
1) กาหนดกลุมเปาหมายประชากร ข้ันตอนวิธีการทาสามะโนประชากรวัยเรียน  
2) จัดทาเครื่องมือสามะโนประชากรวัยเรียน  
3) จัดทาสามะโนประชากรวัยเรียนท่ีจะเขารับการบริการทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา ใหเปน
ปจจุบันโดย ประสานความรวมมือกับชุมชน ทองถ่ินและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
4) จัดระบบขอมูลสารสนเทศจากสามะโนผูเรียน เพ่ือนาขอมูลไปใชในการวางแผนการจัดการศึกษาตอไป  
5) เสนอรายงานขอมูลสารสนเทศการสามะโนผูเรียนใหคณะกรรมการสถานศึกษาและสานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาทราบ  
6) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
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15. การรับนักเรียน  
ผูรับผิดชอบ  นางสาวธนวันต เทศขา      หัวหนา  

นางสาวธิติมา บุญชื่น      ผูชวย  
นางสาวขนิษฐา ศรีนิล      ผูชวย  

บทบาทหนาท่ี  
1) จัดทาแผนงาน / โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานของงานรับนักเรียน  
2) กําหนดเขตพ้ืนท่ีบริการ โครงสราง แผนการ รับนักเรียน  
3) กําหนดแนวปฏิบัติ ข้ันตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนใหสอดคลองกับนโยบายการรับนักเรียนจาก
หนวยงานตนสังกัด  
4) จัดทาคูมือการรับนักเรียน ใบสมัคร บัตรประจาตัวผูสมัคร เพ่ืออานวยความสะดวกแกนักเรียนและผูปกครอง
ท่ีสนใจ  
5) จัดนักเรียนเขาชั้นเรียนตามศักยภาพของนักเรียนและตามความเหมาะสม  
6) รายงานผลการรับนักเรียนตอหนวยงานตนสังกัด  
7) ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุง พัฒนางานใหดียิ่งข้ึน  
8) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

16. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
ผูรับผิดชอบ  นางสาวศุภรัตน ตนพันธุ      หัวหนา  

นางสาวสุพัตรา สุวรรณดี      ผูชวย  
บทบาทหนาท่ี  

1) สํารวจความตองการในการเขารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบท้ังในระบบ นอกระบบ และอัธยาศัย  
2) กําหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความตองการของผูเรียน และทองถ่ิน สอดคลองกับ
แนวทางของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
3) ดาเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือท้ัง 3 รูปแบบ ตามความเหมาะสมและศักยภาพของ
สถานศึกษา  
4) ประสานเชื่อมโยงประสานความรวมมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร 
หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  
5) ติดตามประเมินผลการสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
เพ่ือปรับปรุงแกไขพัฒนาใหมีประสิทธิภาพตอไป  
6) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

17. การทัศนศึกษา  
ผูรับผิดชอบ   นายธนวัฒน จาปา     หัวหนา  

นายสุวิทย กุลฉิม     ผูชวย  
นางสาวศุภรัตน ตนพันธุ     ผูชวย  
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บทบาทหนาท่ี  
1) วางแผนการดาเนินการทัศนศึกษาและการศึกษาแหลงเรียนรู โดยการศึกษาขอมูลและความคุมคา ท่ีมีตอการ
พัฒนาการศึกษาของผูเรียน  
2) ดาเนินการตามแผน ตลอดจนขออนุญาตผูเก่ียวของทุกฝาย  
3) ศึกษาความพึงพอใจของทุกฝายท่ีเก่ียวของ และรายงานผลการทัศนศึกษาเสนอผูเก่ียวของไดรับทราบ  
4) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

18. งานกิจการนักเรียน  
18.1 งานพัฒนานําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
ผูรับผิดชอบ   นางบุรณี สุวรรณโชต ิ     หัวหนา  

นางสาวกรองกาญจน จินาพันธ     ผูชวย  
นายภาคภูมิ สุวรรณโชต ิ     ผูชวย  
นางชมภูนุช กิจแกว     ผูชวย  
นางสาวอัจฉรา พรมคุณ      ผูชวย  
นางสาวเหมวรรณ สวรรคโลก     ผูชวย  
นางกัลญารัตน สถิรสุขสมบูรณ     ผูชวย  
นางสาวศุภรัตน ตนพันธุ      ผูชวย  
นางสาวนองใหม สีดี      ผูชวย  

บทบาทหนาท่ี  
1) วางแผนและจัดทางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
2) จัดทาคูมือระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและเอกสารเก่ียวกับระบบดูแลชวยเหลือใหเพียงพอ และพรอมตอการ
ดาเนินงานใหมีประสิทธิภาพ  
3) จัดทาแบบประเมินตนเอง (SDQ) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ (EQ) โดยประสานงานกับครูท่ีปรึกษา
และครูแนะแนวในการดาเนินการ  
4) จัดเตรียมเอกสารและดาเนินการในการเยี่ยมบานและประชุมผูปกครองสัญจร  
5) ทาการคัดกรองนักเรียนและดาเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมพิเศษ กลุมปกติ กลุมเสี่ยง 
และกลุมมีปญหา โดยมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  
6) ประสานงาน ติดตาม ดูแล ตรวจสอบและกากับการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษา  
7) ประสานงานกับชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชนในการดาเนินงานเพ่ือใหงานระบบดูแลชวยเหลือเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดความรวมมืออันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน  
8) จัดเตรียมเอกสารและสถานท่ีในการดาเนินการประชุมผูปกครองกอนเปดภาคเรียนและระหวางเปดภาคเรียน  
9) จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  
10) ประเมินผล สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผลปฏิบัติงานเม่ือสิ้นภาคเรียน  
11) ปฏิบัติงานตามคาสั่งของโรงเรียนและงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย  
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18.2 งานครูท่ีปรึกษา  
ผูรับผิดชอบ   นางกัลญารัตน สถิรสุขสมบูรณ      หัวหนา  

นางสาวนองใหม สีดี       ผูชวย  
บทบาทหนาท่ี  

1) วางแผนและจัดทาระบบงานครูท่ีปรึกษา  
2) จัดทาคูมือการปฏิบัติงานและเอกสารท่ีเก่ียวกับงานครูท่ีปรึกษา  
3) กากับ ติดตามการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษาในการควบคุมนักเรียนในภาคเชากอนเคารพธงชาติ การโฮมรูม
นักเรียนในความรับผิดชอบ  
4) ตรวจสอบบันทึกการโฮมรูมของครูท่ีปรึกษาทุกระดับชั้น โดยรวมมือกับหัวหนาระดับทุกระดับ และทาการ
สรุปสถิติการปฏิบัติงานเปนรายเดือนนาเสนอผูบริหารเพ่ือรับทราบ  
5) ติดตามการสํารวจนักเรียนขาดเรียนในภาคเชาของครูท่ีปรึกษากอนเวลาเคารพธงชาติ โดยประสานงานการ
จัดเก็บ ขอมูลจากครูท่ีปรึกษาแตละระดับชั้น  
6) ทาหนังสือแจงผูปกครองในกรณีท่ีนักเรียนขาดเรียนเกิน ๓ วัน  
7) สรุปสถิติภาพรวมเปนรายเดือน รายงานเสนอตอผูบริหารเพ่ือหาทางแกไขพฤติกรรมนักเรียน  
8) ประสานงานการกากับ ติดตามครูท่ีปรึกษาเพ่ือรวมกันสงเสริม พัฒนาและแกไขปญหานักเรียน  
9) ประสานงานรวบรวมขอมูลและประเมินผลนักเรียนในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน และชุมชนจาก
ครูท่ีปรึกษาและรายงานผลการเขารวมกิจกรรมของนักเรียนตองานแกไขพฤติกรรมนักเรียนเพ่ือดาเนินการแกไข
ตอไป  
10) ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานครูท่ีปรึกษา  
11) ปฏิบัติงานตามคาสั่งของโรงเรียนและงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย  

18.3 งานโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ผูรับผิดชอบ   นายวิทยา ทองศรี       หัวหนา  

นายวีระ วงคสายสิน       ผูชวย  
นายเอกลักษณ กรรณแกว      ผูชวย  
นายกิตธวัช วรรณกิจ       ผูชวย  
นายดลชัย อินทรโกสุม       ผูชวย  
นายกรรฐภัฏ ศรีมา       ผูชวย  
นางนฤมล อินทฤทธิ์       ผูชวย  
นางสาวเหมวรรณ สวรรคโลก      ผูชวย  
นางสาวศุภรัตน ตนพันธุ       ผูชวย  
นางสาวกนิษฐา พวงสมบัติ      ผูชวย  

บทบาทหนาท่ี  
1) จัดทาแผนงาน และโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  
2) วางแผนการดาเนินงานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
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3) จัดและสงเสริมกิจกรรมรณรงคสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี วัน
สําคัญ ใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยเนนความรวมมือกับชุมชนและให
นักเรียนมีสวนรวมในการดาเนินการ  
4) สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมและรายงานผลการปฏิบัติพรอมเสนอแนะแนวทางการแกไข  
5) ปฏิบัติงานตามคาสั่งของโรงเรียนและงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย  

18.4 งานสงเสริมประชาธิปไตย  
ผูรับผิดชอบ   นายวีระ วงคสายสิน      หัวหนา  

นางสาวกนิษฐา พวงสมบัติ     ผูชวย  
บทบาทหนาท่ี  

1) วางแผนการดาเนินงานดานการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เสนอของบประมาณดาเนินการ  
2) จัดกิจกรรมรณรงคเผยแพรความรูดานประชาธิปไตยใหกับนักเรียนและชุมชน โดยเนนใหนักเรียนมีสวนรวม
ในการดาเนินการอยางหลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน  
3) ดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนและควบคุม ดูแล ใหคาปรึกษาชี้แนวทางการดาเนินงานตางๆ  
4) สรุปผล รายงานการปฏิบัติงานเม่ือสิ้นสุดโครงการ หรือสิ้นภาคเรียน เพ่ือนาผลการประเมินไปปรับปรุงแกไข  
5) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

18.5 งานอนามัยโรงเรียน  
ผูรับผิดชอบ   นางสาวเกศศิริ คนึงคิด      หัวหนา  

นายดลชัย อินทรโกสุม      ผูชวย  
นางนฤมล อินทฤทธิ์      ผูชวย  
นายกรรฐภัฏ ศรีมา      ผูชวย  
นางสาวเหมวรรณ สวรรคโลก     ผูชวย  

บทบาทหนาท่ี  
1) จัดบริการอนามัยโรงเรียนแกนักเรียนทุกคน เชน ตรวจสุขภาพ ทดสอบสายตา ทดสอบการไดยิน ตรวจ
สุขภาพชองปาก ประเมินภาวะการเจริญเติบโต ฯลฯ  
2) จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน  
3) จัดกิจกรรมเผยแพรความรูเพ่ือสรางเสริมสุขภาพอนามัยสวนบุคคลและการปองกันโรค  
4) จัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬาโดยการประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  
5) วางแผนเสนอของบประมาณเพ่ือจัดซ้ือยาและเวชภัณฑเพ่ือใหบริการกับนักเรียนและบุคลากร  
6) จัดอบรมนักเรียน ยสร. เพ่ือชวยงานโรงเรียน  
7) จัดบรรยากาศหองพยาบาลใหมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ พรอมใหบริการตลอดเวลา  
8) จัดทาสถิติขอมูลผูขอรับบริการการใชหองพยาบาล ยาและเวชภัณฑ  
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9) สงตอนักเรียนท่ีมีอาการปวยหนักเขารับการรักษาในสถานพยาบาล  
10) ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานเม่ือสิ้นสุดโครงการ/ภาคเรียน  
11) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

18.6 งานอาหารและโภชนาการ และนักเรียนแกนนํา อย.นอย  
ผูรับผิดชอบ   นางศิริลักษณ บูเกอลิงค       หัวหนา  

นางสาวเกศศิริ คะนึงคิด      ผูชวย  
นางสุมณฑา คงเอียง       ผูชวย  
นางกัลญารัตน สถิรสุขสมบูรณ      ผูชวย  
นางกัญญาณัฐ อินทนาคม      ผูชวย  

บทบาทหนาท่ี  
1) ควบคุมดูแลผูจาหนายอาหาร เครื่องดื่มในโรงเรียนใหเปนไปตามหลักโภชนาการ  
2) ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารท่ีจาหนายในโรงเรียนใหมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ หลักสุขาภิบาล 
และควบคุมราคาใหยุติธรรม  
3) กําหนดระเบียบการจาหนายอาหารในโรงเรียนและใหถือปฏิบัติอยางเครงครัด  
4) ตรวจสอบความสะอาดของรางกาย ผูจาหนายอาหารและกําหนดใหทุกรายสวมใสผากันเปอน ใสหมวกคลุม
ศีรษะตลอดเวลาท่ีปรุงอาหารและจาหนายอาหาร รวมถึงเขมงวดในเรื่องความสะอาดบริเวณ ท่ีประกอบอาหาร  
5) ใหความรูเก่ียวกับโภชนาการแกบุคลากรในโรงเรียนและผูจาหนายอาหาร  
6) ประสานงานกับงานอนามัยโรงเรียนในการตรวจสุขภาพ ผูประกอบอาหาร และผูจาหนายอาหาร  
7) ใหบริการอาหารและเครื่องดื่มแกบุคลากรของโรงเรียนในโอกาสท่ีมีกิจกรรมพิเศษตางๆ  
8) จัดเผยแพรความรูแกนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเก่ียวกับการบริโภค รวมท้ังเสริมสรางลักษณะนิสัยท่ีดี
ในการเลือกรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม เพ่ือใหเกิดประโยชนและนาไปใชในชีวิตประจาวัน  
9) จัดตั้งเครือขายแกนนานักเรียน (อย.นอย) ในการคุมครองสิทธิผูบริโภคและทาการสุมตรวจสอบคุณภาพของ
อาหารตามความเหมาะสม  
10) ประสานงานการจัดโรงอาหารใหมีบรรยากาศท่ีดี มีความสะอาด สวยงามและถูกหลักสุขาภิบาล  
11) ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงานเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน  
12) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

18.7 งานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข  
ผูรับผิดชอบ   นายกิตธวัช วรรณกิจ       หัวหนา  

นายเอกลักษณ กรรณแกว      ผูชวย  
นายนิคม ศรีพยัคฆ       ผูชวย  
นายศิวพิชญ เวฬุ       ผูชวย  
นายดลชัย อินทรโกสุม       ผูชวย  
นายกฤษฎา วิศาลนิตย       ผูชวย  
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นายชาญวิทย แสงแกว       ผูชวย  
นางสาวเกศศิริ คนึงคิด       ผูชวย  
นายกรรฐภัฏ ศรีมา       ผูชวย  
นางนฤมล อินทฤทธิ์       ผูชวย  
นายกิตติคุณ ทองคาดี       ผูชวย  
นายสุวิทย กุลฉิม       ผูชวย  
นางสาวเหมวรรณ สวรรคโลก      ผูชวย  
นายธีรภัทร กริมเขียว       ผูชวย  
นายวิทยา ทองศรี       ผูชวย  
นายจีรพัส สีทอง       ผูชวย  
นายศรัณย ไพเราะ       ผูชวย  
นายมนัสวิน สายแสง       ผูชวย  

บทบาทหนาท่ี  
1) วางแผน จัดทา ดาเนินการงานรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน  
2) จัดระบบการคัดกรอง การดูแล และเฝาระวังปญหายาเสพติดในโรงเรียน  
3) สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในดานกีฬา นันทนาการ ศิลปะและดนตรี  
4) วางแผนการดาเนินงานการตรวจสารเสพติดในรางกาย โดยประสานงานกับโรงพยาบาลหรือเจาหนาท่ี
สาธารณสุขและทาการสงตอกรณีนักเรียนท่ีติดสารเสพติดเพ่ือบาบัดรักษา  
5) ประสานงานการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูแกนักเรียน จัดคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสาหรับนักเรียนกลุม
เสี่ยง  
6) ประสานงานกับผูปกครอง เจาหนาท่ีตํารวจ ชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชน ในการสอดสองดูแลพ้ืนท่ีเสี่ยง
กับการแพรระบาดของยาเสพติด  
7) ประเมินผลและรายงานการจัดกิจกรรม บันทึกสถิติตางๆ ท่ีเก่ียวของ สรุปผลการดาเนินงานเม่ือสิ้นสุด
โครงการ หรือสรุปรายงานประจาเดือนเพ่ือหาแนวทางดาเนินการและการแกไข  
8) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

18.8 งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน  
ผูรับผิดชอบ   นายสมพิศ บัวพลับ     หัวหนา  

นางสุมณฑา คงเอียง     ผูชวย  
วาท่ีรอยตรีชาลี เลินไธสง     ผูชวย  
นางสาวเหมวรรณ สวรรคโลก    ผูชวย  
นายศิวพิชญ เวฬุ     ผูชวย  
นายกรรฐภัฏ ศรีมา     ผูชวย  
นายศรัณย ไพเราะ     ผูชวย  
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บทบาทหนาท่ี  
1) วางแผนดาเนินงาน เสนอของบประมาณ การจัดกิจกรรมสงเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียนใน
โรงเรียนพรอมท้ังจัดทาแฟมเอกสารใหเปนระบบและปจจุบัน  
2) กําหนดแนวการเดินรถในบริเวณสถานศึกษาใหเกิดความคลองตัว สะดวก และปลอดภัย  
3) ควบคุมการขับข่ีรถจักรยานยนตของนักเรียนโดยใหคํานึงถึงความปลอดภัย ผูขับข่ีทุกคนตองสวมหมวกนิรภัย  
4) จัดท่ีจอดรถนักเรียนใหเปนระเบียบ ควบคุมการเปด - ปด ใหตรงเวลา โดยประสานงานกับ ครูเวรประจา
โรงรถ  
5) จัดทาโครงการขับข่ีปลอดภัยเพ่ือใหนักเรียนไดรับความรูขอกฎหมายจราจร และการขับข่ี ท่ีปลอดภัยและจัด
ทาทะเบียนคุมรถจักรยานยนตของนักเรียน ท้ังนี้ผูปกครองตองลงนามอนุญาตใหนักเรียน ขับข่ีมาโรงเรียนตาม
แบบท่ีโรงเรียนกําหนด  
6) จัดระบบรถรับ-สงนักเรียนใหเกิดความเรียบรอย มีการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานของรถทุกคัน จัดทาประวัติ
พนักงานรถรับ-สงนักเรียน ตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด และใหจัดประชุมพนักงานขับรถรับ–สงนักเรียนภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง  
7) จัดทาคาสั่งการปฏิบัติหนาท่ีเวรรักษาทรัพยสินของทางราชการในเวลากลางคืน และวันหยุดราชการ โดยกา
กับติดตามการปฏิบัติหนาท่ี สรุปรายงานเปนสถิติบุคคลนาเสนอผูบริหาร  
8) จัดทาคาสั่งและกากับ ติดตาม ประสานงานการปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความเรียบรอยและความปลอดภัย
ของนักเรียนประจาวันในภารกิจบริเวณประตูเขา-ออกโรงเรียน โรงจอดรถจักรยานยนต หนาเสาธง โรงอาหาร
และภายในบริเวณโรงเรียน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจาสัปดาหตอผูบริหารโรงเรียน  
9) ดาเนินเก่ียวกับการประกันอุบัติเหตุหมูใหกับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  
10) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

18.9 งานบัตรประจําตัวนักเรียน  
ผูรับผิดชอบ   นายภาคภูมิ สุวรรณโชต ิ      หัวหนา  

นายวรวัฒ กองสิงห       ผูชวย  
นางบุรณี สุวรรณโชต ิ      ผูชวย  
นายกนกภัณฑ สุวรรณ       ผูชวย  
นางสาวศิริรัตน ชื่นศิริ       ผูชวย  

บทบาทหนาท่ี  
1) วางแผนกําหนดแนวทาง จัดทาโครงการเก่ียวกับบัตรประจาตัวนักเรียน  
2) กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมแกไขในการใชบัตรประจาตัวของนักเรียนท้ังโรงเรียน  
3) พิจารณาการใชบัตรประจาตัวของนักเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุดกับนักเรียน และผูปกครองนักเรียน  
4) ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงานตอผูบริหารโรงเรียน  
5) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
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18.10 งานบานพักครู และหอพักนักเรียน  
ผูรับผิดชอบ   นางสาวอัจฉรา พรมคุณ     หัวหนาหอพักหญิง  

นายเอกลักษณ กรรณแกว    หัวหนาหอพักชาย  
นายศรัณย ไพเราะ     ผูชวย  
นายมนัสวิน สายแสง     ผูชวย  

บทบาทหนาท่ี  
1) สํารวจสภาพบานพัก วางแผนจัดทาโครงการของบประมาณในการซอมแซมบานพักครูและบานพักนักเรียน  
2) วางแผนการจัดครูและบุคลากรโรงเรียนเขาพักอาศัยบานพักครู ตามระเบียบของทางราชการรวมท้ังบานพัก
นักเรียน  
3) จัดทาทะเบียนคุมบานพักแตละหลังใหถูกตองชัดเจน  
4) ควบคุม ดูแลและกําหนดตารางการจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนบานพักไดปฏิบัติอยางชัดเจน  
5) จัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติสาหรับบานพักนักเรียน  
6) สรุปรายงานกรณีมีเหตุการณผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในบานพักตอผูบริหารโรงเรียน  
7) ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงานเม่ือสิ้นปการศึกษา  
8) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

19. การประชําสัมพันธงานการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ   นายวีระ วงคสายสิน     หัวหนา  

นางชมภูนุช กิจแกว     ผูชวย  
บทบาทหนาท่ี  

1) ศึกษาความตองการในการเผยแพรขอมูล และผลงานของโรงเรียนรวมท้ังความตองการในการรับขาวสาร
ขอมูลทางการศึกษาของชุมชน  
2) วางแผนและจัดระบบงานประชาสัมพันธและสัมพันธชุมชน โดยการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน องคกร 
สถาบันและสื่อมวลชนในทองถ่ิน  
3) กําหนดแนวทางและการดาเนินงานการสงเสริม สนับสนุน และประสานงานความรวมมือในการจัดการศึกษา
รวมกับบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันการศึกษาอ่ืน  
4) ใหคาปรึกษา แนะนา สงเสริม สนับสนุนและบริการวัสดุ อุปกรณและความรวมมือในการจัดการศึกษาใหกับ
บุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันการศึกษาอ่ืน  
5) จัดทาสื่อประชาสัมพันธโรงเรียนเพ่ือเผยแพรผลงานและการดาเนินงานของโรงเรียนในรูปแบบเอกสาร สื่อ 
ICT และสื่อมัลติมีเดีย  
6) ประชาสัมพันธเกียรติประวัติและความเคลื่อนไหวของโรงเรียน  
7) ออกวารสาร จุลสารประชาสัมพันธ เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารของโรงเรียน  
8) ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ เพ่ือใหทราบถึงผลท่ีไดรับและนาไปดาเนินการปรับปรุงแกไขพัฒนาให
เหมาะสมตอไป  
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9) วางแผนและพัฒนาระบบการใหบริการแกชุมชนใหมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจแกผูมารับบริการ  
10) ประสานงานการติดตอ การดาเนินงานกิจกรรมของโรงเรียนตอชุมชนและใหความรวมมือในการดาเนินงาน
กิจกรรมตางๆ ของชุมชน  
11) ประเมินความพึงพอใจในการบริการชุมชนจากผูมาขอรับบริการและนาผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข
พัฒนาระบบการบริการชุมชน  
12) ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารโรงเรียนตามลาดับ  
13) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

20. การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนท่ี
จัดการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ   นายสมพิศ บัวพลับ      หัวหนา  

นายกรรฐภัฏ ศรีมา      ผูชวย  
นางสาวศุภรัตน ตนพันธุ      ผูชวย  

บทบาทหนาท่ี  
1) กําหนดแนวทางการสงเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร และ
หนวยงานอ่ืน  
2) ใหคาปรึกษาแนะนา สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกับบุคคล ชุมชน 
องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  
3) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

21. งานประสานงานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น  
ผูรับผิดชอบ   นายสมพิศ บัวพลับ      หัวหนา  

นางสาวกรองกาญจน จินาพันธ     ผูชวย  
นายกรรฐภัฏ ศรีมา       ผูชวย  
นางสาวนาตยา ชาวเกาะใหม      ผูชวย  

บทบาทหนาท่ี  
1) ประสานงานราชการกับสวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการสถานศึกษา  
2) ใหคาปรึกษาแนะนา สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกับสวนราชการใน
ภูมิภาคและสวนทองถ่ิน  
3) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

22. การรายงานผลการปฏิบัตงิาน  
ผูรับผิดชอบ   นางสาวกรองกาญจน จินาพันธ     หัวหนา  

นางกัลญารัตน สถิรสุขสมบูรณ     ผูชวย  
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นางสาวเกศศิริ คนึงคิด       ผูชวย  
นางบุรณี สุวรรณโชต ิ      ผูชวย  
นายวิทยา ทองศรี       ผูชวย  
นายกิตธวัช วรรณกิจ       ผูชวย  
นายวีระ วงคสายสิน       ผูชวย  
นายวิวัฒนชัย กิตติ์ธนาตระกูล      ผูชวย  
นายวรวัฒ กองสิงห       ผูชวย  

บทบาทหนาท่ี  
1) ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานกลุมงานการบริหารท่ัวไป ตอคณะกรรมการ  
กลุมงานการบริหารท่ัวไปเม่ือสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรมเม่ือสิ้นภาคเรียนและสิ้นปการศึกษา  
2) เสนอรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของกลุมงานการบริหารท่ัวไปตอผูบริหารโรงเรียน  
3) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

23. การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน  
ผูรับผิดชอบ   นางสาวศุภรัตน ตนพันธุ     หัวหนา  

นางสาวสุพัตรา สุวรรณดี     ผูชวย  
นางนฤมล อินทฤทธิ์     ผูชวย  

บทบาทหนาท่ี  
1) วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา ตามโครงสรางและภารกิจของโรงเรียน  
2) วิเคราะหความเสี่ยงของการดาเนินงาน กําหนดปจจัยเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง  
3) กําหนดมาตรฐานการปองกันความเสี่ยงในการดาเนินงานของโรงเรียน  
4) วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในโรงเรียน  
5) ใหบุคลากรเก่ียวของกับทุกฝาย ทามาตรการปองกันความเสี่ยงไปใชในการควบคุมการดาเนินงานตามภารกิจ  
6) ดาเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ มาตรการ และวิธีการท่ีสานักงานตรวจเงินแผนดินกําหนด  
7) ประเมินผลการดาเนินงานการควบคุมภายใน ตามมาตรการท่ีกําหนดและปรับปรุงใหเหมาะสม  
8) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน  
9) จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบตอผูอานวยการโรงเรียนในทุกภาคเรียน และรายงานตอตนสังกัด 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
10) เปนเจาหนาท่ีตรวจสอบติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใชเงินและผลดาเนินการ  
11) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
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24. การจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน  
ผูรับผิดชอบ   นายสมพิศ บัวพลับ     หัวหนา  

นายสุวิทย กุลฉิม     ผูชวย  
นายธีรภัทร กริมเขียว     ผูชวย  
นายกฤษฎา วิศาลนิตย     ผูชวย  
นายชาญวิทย แสงแกว     ผูชวย  
นายกิตธวัช วรรณกิจ     ผูชวย  
นายศรัณย ไพเราะ     ผูชวย  
นายเอกลักษณ กรรณแกว    ผูชวย  
นายกรรฐภัฏ ศรีมา     ผูชวย  
นางสาวศุภรัตน ตนพันธุ    ผูชวย  
นางชมภูนุช กิจแกว     ผูชวย  
วาท่ีรอยตรีชาลี เลินไธสง     ผูชวย  
นายจีรพัส สีทอง     ผูชวย  
หัวหนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6   ผูชวย  

บทบาทหนาท่ี  
1) จัดทาโครงการ/กิจกรรมงานแกไขพฤติกรรมนักเรียน  
2) วิเคราะหวิจัยปญหา และสาเหตุอันเปนท่ีมาของความประพฤติท่ีไมพึงประสงคของนักเรียน  
3) พิจารณาจัดทาระเบียบการปกครองนักเรียน กําหนดมาตรการ และวิธีการเพ่ือแกไขความประพฤติและ
ระเบียบวินัยของนักเรียนโดยไมขัดตอระเบียบขอบังคับของทางราชการ  
4) จัดทาเอกสาร รวบรวมขอมูลสถิติ ระบบการเก็บขอมูลเก่ียวกับงานปกครอง  
5) ดาเนินการวางมาตรการและดาเนินการตรวจความเรียบรอยนักเรียนเก่ียวกับเครื่องแตงกาย ทรงผมและ
คนหาของท่ีผิดตอระเบียบปกครองนักเรียน  
6) ดาเนินการสอบสวนนักเรียนในรูปของคณะกรรมการในกรณีท่ีนักเรียนกระทาความผิด และดาเนินการลงโทษ
ตามระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียน โดยคํานึงถึง พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖  
7) ดาเนินการควบคุม ดูแล กากับ ติดตาม ประสานงานการดาเนินการแกไขพฤติกรรมนักเรียนในรูปแบบ
คณะกรรมการระดับโรงเรียนและระดับชั้นใหเปนไปอยางเปนระบบ ครอบคลุม ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ  
8) ประสานงานเชิญผูปกครองมาพบ เพ่ือปรึกษา หาแนวทางชวยเหลือ แกไขในกรณีท่ีนักเรียนทาความผิด
รายแรงโดยมีคณะกรรมการและครูท่ีปรึกษารวมพิจารณาดาเนินการ  
9) ประสานงาน ขอความรวมมือหรือใหความรวมมือแกหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนเก่ียวกับการแกไข
ความประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียน  
10) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารโรงเรียน  
11) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 
สั่ง ณ วันท่ี 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

 
 

(นายอนุกูล กรัณยเมธากุล) 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไรวิทยา 



ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการลงโทษนักเรียนและนกัศึกษา 

พ.ศ. 2548 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรยีนและนักศึกษาไวดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรยีกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 
พ.ศ. 2548” 
 ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2543 
 ขอ 4 ในระเบียบน้ี “ผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความวา ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการอธิการบดี หรือ
หัวหนาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือตําแหนงท่ีเรยีกช่ืออยางอ่ืนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาน้ัน 
 “กระทําความผิด” หมายความวา การท่ีนักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝาฝนระเบียบ ขอบังคับ 
ของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงวาดวยความประพฤติของนักเรียน 
และนักศึกษา 
 “การลงโทษ” หมายความวา การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระทําความผดิ โดยมีความมุงหมายเพ่ือการอบรมสั่งสอน 
 ขอ 5 โทษท่ีจะลงโทษแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระทําความผดิ มี 4 สถาน ดังน้ี 
  (1) วากลาวตักเตือน 
  (2) ทําทัณฑบน 
  (3) ตัดคะแนนความประพฤต ิ
  (4) ทํากิจกรรมเพ่ือใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 ขอ 6 หามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาดวยวิธีรุนแรง หรือแบบกลัน่แกลง หรือลงโทษ 
ดวยความโกรธ หรือดวยความพยาบาท โดยใหคํานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความรายแรง 
ของพฤติการณประกอบการลงโทษดวย 
 การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาใหเปนไปเพ่ือเจตนาท่ีจะแกนิสัยและความประพฤติไมด ี
ของนักเรียนหรือนักศึกษาใหรูสํานึกในความผิด และกลับประพฤตตินในทางท่ีดีตอไป 
 ใหผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผูท่ี ผูบริหารโรงเรยีนหรือสถานศึกษามอบหมายเปนผูมีอํานาจในการลงโทษนักเรียน 
นักศึกษา 
 ขอ 7 การวากลาวตักเตือน ใชในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทําความผิดไมรายแรง 
 ขอ 8 การทําทัณฑบนใชในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีประพฤตตินไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรอืนักศึกษา ตาม
กฎกระทรวงวาดวยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณทํีาใหเสื่อมเสียช่ือเสยีงและเกียรตศิักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝาฝน
ระเบียบของสถานศึกษา หรือไดรบัโทษวากลาวตักเตือนแลว แตยังไมเข็ดหลาบ 
 การทําทัณฑบนใหทําเปนหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผูปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรบัรองการทําทัณฑบนไว
ดวย 
 ขอ 9 การตัดคะแนนความประพฤติ ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติวาดวยการตดัคะแนน 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแตละสถานศึกษากําหนด และใหทําบันทึกขอมูลไวเปนหลักฐาน 
 ขอ 10 ทํากิจกรรมเพ่ือใหปรับเปลีย่นพฤติกรรม ใชในกรณีท่ีนักเรียนและนักศึกษากระทําความผิด 
ท่ีสมควรตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมใหเปนไปตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 ขอ 11 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ีและใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

 

     ประกาศ ณ วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548 
          อดิศัย โพธารามิก 
        รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 



 

พระราชบัญญัติ 
เคร่ืองแบบนักเรียน 

พ.ศ. 2551 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2551 

เปนปท่ี 63 ในรัชกาลปจจุบัน 

             พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 
ใหประกาศวา 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยเครื่องแบบนักเรียน 
 พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญตัิบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย 
 จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิตบัิญญตัิแหงชาติ ดังตอไปน้ี 
 มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551” 
 มาตรา 2 พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญตัิเครื่องแบบนักเรียน พุทธศักราช 2482 
 มาตรา 4 ในพระราชบัญญตัิน้ี 
  “นักเรียน” หมายความวา ผูซึ่งศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผูซึ่งศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญาตาม
กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
  “สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติแตไมรวมถึงสถานศกึษาใน
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา 
  “เครื่องแบบนักเรียน” หมายความวา เครื่องแตงกาย สิ่งประกอบเครื่องแตงกายและ 
เครื่องหมายตาง ๆ ท่ีกําหนดใหนักเรียนแตงตามพระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา 5 ใหนักเรียนแตงเครื่องแบบนักเรียน 
  ลักษณะของเครื่องแบบนักเรียน วิธีการแตง เง่ือนไขในการแตง และการยกเวนไมตองแตงเครื่องแบบนักเรียน ให
เปนไปตามระเบียบท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
  นักเรียนผูใดไมแตงเครื่องแบบนักเรียนโดยไมไดรับยกเวนตามวรรคสองอาจไดรับโทษทางวินัยตามระเบียบท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 มาตรา 6 สถานศึกษาใดมีความประสงคจะขอใชเครื่องแบบนักเรียนเปนอยางอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกําหนดตามมาตรา 5 วรรคสอง 
ใหยื่นคําขออนุญาตตอกระทรวงศกึษาธิการตามระเบียบท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 มาตรา 7 ผูใดแตงเครื่องแบบนักเรียนโดยไมมีสิทธิท่ีจะแตงหรือแตงกายเลียนแบบ 
เครื่องแบบนักเรยีน ถาไดกระทําเพ่ือใหบุคคลอ่ืนเช่ือวาตนเปนนักเรยีน ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงพันบาท 
 มาตรา 8 บรรดาระเบียบ ประกาศ และคําสั่งท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัต ิ
เครื่องแบบนักเรยีน พุทธศักราช 2482 ท่ีใชบังคับอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 
ใหใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรอืแยงกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติน้ี ท้ังน้ี จนกวาจะไดมีการ 



ออกระเบียบตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา 9 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญตัิน้ี 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 

 นายกรัฐมนตร ี

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญตัิฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัตเิครื่องแบบนักเรียนพุทธศักราช 2482 ใชบังคับมา
เปนเวลานาน บทบัญญัตบิางประการจึงไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันสมควรปรับปรุงโดยกําหนดใหมีเครื่องแบบนักเรียนไวเปน
มาตรฐานกลาง เพ่ือประโยชนในการประหยัดและความเปนระเบียบเรียบรอย และสรางวินัยใหแกนักเรียน รวมท้ังเปนการคุมครอง เพ่ือมิ
ใหบุคคลอ่ืนแตงเครื่องแบบนักเรียนโดยไมสิทธิท่ีจะแตง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญตัิน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน โรงเรียนบานไรวิทยา 

ระเบียบการปกครองนักเรียนโรงเรียนบานไรวิทยา 
ปการศึกษา 2561 

1. ระเบียบการแตงกายของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 1.1 ทรงผม  ตัดทรงเกรียนรอบศรีษะ ไมรองหวี กลางศีรษะยาว 1 ซ.ม หนายาว 3  ซ.ม. ไมทําสผีม ไมดัด ไมหวีแสก ไมใสนํ้ามัน 
หรือครีมใสผมทุกชนิด ไมไวหนวดเครา จอน 
 1.2 เสื้อเสื้อเช้ิตแขนสั้นสีขาวไมบางจนเกินไป ผาหนาตลอด มีกระเปาติดหนาอกดานซาย 1 ใบ  
ท่ีหนาอกดานขวาปกอักษรยอ “บ.ร.ว. “ หนาอกดานซาย ปกช่ือ-สกุลของนักเรียนแบบตัวพิมพธรรมดา ขนาดความสูง 1 ซม. ดวยดาย
หรือไหมสีนํ้าเงิน ช้ันมัธยมศึกษาตอนตนปกดาวหาแฉกเหนือช่ือดวยดายหรือไหมสีนํ้าเงิน(ม.1 ปกดาว 1 ดวง,ม.2 ปกดาว 2 ดวง,ม.3ปก
ดาว 3 ดวง )  
 1.3 กางเกงนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนกางเกงขาสั้นสีกากี ผาตรงสวนหนาใสซิปขนาดยอม ซอนไวขางใน มีจีบขางหนา ขางละ 
2 จีบ มีกระเปาตามแนวตะเข็บดานขาง ขางละ 1 ใบ เมื่อยืนตรงปลายกางเกงสูงเหนือกลางสะบาหัวเขา 5 ซม. 
 1.4 เข็มขัดนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ใชเข็มขัดสีนํ้าตาล กวาง 4 ซม. หัวสีเ่หลีย่มสีทองเหลือง   
 1.5 รองเทานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ใชรองเทาผาใชสีนํ้าตาล หุมสนชนิดผูกเชือก พ้ืนเสมอ ไมมีสีอ่ืนแซม ไมมีลวดลาย เวลา
สวมตองผูกเชือกใหเรียบรอย ไมสวมเหยียบสนรองเทาโดยเด็ดขาด 
 1.6 ถุงเทานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนใชถุงเทาสีนํ้าตาล ครึ่งหนาแขง ไมมีลวดลายหรือลายในตวั ไมพับปลายลงโดยเดด็ขาด 
 1.7 กระเปานักเรียน  ใชกระเปานักเรียนแบบเปสะพายหลังตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนดเทาน้ัน 
 1.8 เล็บ  นักเรียนทุกคนตองตดัเล็บสั้น  ไมทาเลบ็ 
 1.9 เคร่ืองประดับ  หามประดับเครื่องประดับตางๆ เชน แหวน กําไล สรอย ยกเวน สรอยสแตนเลส 
คลองพระท่ีไมสั้นจนเห็นองคพระ  และนาฬิกาตองมลีักษณะสภุาพ  สีไมฉูดฉาด  ไมสวมหมวกแวนตา 
กันแดด ประกอบเครื่องแบบนักเรยีน 
  1.10 โทรศัพท ในเวลาเรียนหามนําโทรศัพทมาใชตรวจพบครั้งท่ี 1 ยึด 15 วัน และตรวจพบครั้งท่ี 2 ยึด 1 เดือน หรือครั้งตอๆไป 
 
2. ระเบียบการแตงกายของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 2.1 ทรงผม  ตัดสั้นวัดจากติ่งหูลงมา 1 น้ิว ดานหนากับดานขางเทากัน ไมดัดไมซอย ไมตอผม  
ไมยอมผม ไมไวหนามา ไมใสนํ้ามนัใสผม นักเรียนท่ีมีปญหาเรื่องทรงผมตองการไวผมยาวใหนําผูปกครองมาพบครูหัวหนางานแกไข
พฤติกรรมนักเรียนเพ่ือทําบันทึกและตองมดัผมใหเรียบรอย มัดดวยยางสีดําผูกโบว 
สีขาว ไมเปยผม 
 2.2 เสื้อนักเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ใชผาสีขาวเกลี้ยง ไมบางเกินไป แบบแขนจั๊มมีจีบ ปกเสื้อแบบกะลาสเีรือ  มีโบวท่ี
คอเสื้อเปนแบบหูกระตาย เสื้ออยูนอกกระโปรง ท่ีหนาอกดานขวาปกอักษรยอ  
“บ.ร.ว.” หนาอกดานซายเลขประจําตัวดานลาง ปกช่ือ-สกุลของนักเรียนแบบตัวพิมพธรรมดา ขนาดความสูง 1 ซม.ดวยดายไหม สีนํ้าเงิน 
มัธยมศึกษาตอนตนปกดาวหาแฉกเหนือช่ือดวยดายหรือไหมสีนํ้าเงิน (ม.1 ปกดาว 1 ดวง, ม.2 ปกดาว 2 ดวง ,ม.3 ปกดาว 3 ดวง)  
 2.3  เข็มขัดนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายใชเข็มขัดหนังสีดํา กวาง 4 ซม. หัวสี่เหลี่ยมสเีงิน 
 2.4  กระโปรง สีกรมทา จีบรอบเอว โดยมีจีบกระทบหนาใหญ 1 จบี จีบขางละ 3 จีบ ท้ังดานหนาและดานหลังคลุมหัวเขา หามใส
กระโปรงเหนือเขาโดยเด็ดขาด 
 2.5  รองเทารองเทาหนังสีดํา หัวมน มีสนสูงไมเกิน 2 ซม. และมสีานคาดติดตายตัว ไมใชรองเทาตามสมัยนิยม 
 2.6 ถุงเทาถุงเทานักเรียนสีขาวแบบธรรมดา ไมมีลวดลาย พับปลายลงประมาณ 3 - 4 ซม.  
เหนือขอเทา 
 2.7 กระเปานักเรียน  ใชกระเปานักเรียนแบบเปสะพายหลังตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนดเทาน้ัน 
 2.8 เล็บ  นักเรียนทุกคนตองตดัเล็บสั้น  ไมทาเลบ็ 
 2.9 เคร่ืองประดับ  หามประดับเครื่องประดับตางๆ เชน แหวน กําไล สรอย ยกเวน สรอยสแตนเลส 
คลองพระท่ีไมสั้นจนเห็นองคพระ  และนาฬิกาตองมลีักษณะสภุาพ  สีไมฉูดฉาด  ไมสวมหมวกแวนตา 
กันแดด ประกอบเครื่องแบบนักเรยีน 
 2.10  หามกันค้ิว  ทาลิปสติก หรอืแตงแตมปากสีฉูดฉาด ไมผัดแปงท่ีหนามากจนไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน 



 2.11 โทรศัพท ในเวลาเรียนหามนําโทรศัพทมาใชตรวจพบครั้งท่ี 1 ยึด 15 วัน และตรวจพบครั้งท่ี 2 ยึด 1 เดือน หรือครั้งตอๆไป 
 3. ระเบียบการแตงกายของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 3.1  ทรงผม  ตัดทรงเกรียนรองศรีษะ ไมรองหวี กลางศีรษะยาว 2 ซ.ม. ดานหนายาว 5 ซ.ม. ไมทําสผีม ไมดัด ไมหวีแสก ไมใส
นํ้ามัน หรือครมีใสผมทุกชนิด ไมไวหนวดเครา จอน 
 3.2 เสื้อ  เสื้อเช้ิตแขนสั้นสีขาวไมบางเกินควร ผาหนาตลอด มีกระเปาติดหนาอกดานซาย 1 ใบ  
ท่ีหนาอกดานขวาปกอักษรยอ “บ.ร.ว. “ หนาอกดานซายและปกเลขประจําตัวนักเรียนดานลาง ปกช่ือ-สกุลของนักเรียนแบบตัวพิมพ
ธรรมดา ขนาดความสูง 1 ซม. ดวยดายหรือไหมสีนํ้าเงิน ช้ันมัธยมศกึษาตอนปลายปกดาวหาแฉกเหนือช่ือดวยดายหรือไหมสีแดง( ม.4 ปก
ดาว 1 ดวง, ม5. ปกดาว 2 ดวง , ม. 6 ปกดาว 3 ดวง )  
 3.3 กางเกงนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายกางเกงสีดํา ผาตรงสวนหนาใสซิปขนาดยอม ซอนไว 
ขางใน มีจีบขางหนา ขางละ 2 จีบ มีกระเปาตามแนวตะเข็บดานขาง ขางละ 1 ใบ เมื่อยืนตรงปลายกางเกงสูงเหนือกลางสะบาหัวเขา 5 
ซม. 
 3.4 เข็มขัดนักเรียนช้ันมัธยมตอนปลายใชเข็มขัดสีดํา กวาง 4 ซม. หัวเหลี่ยมสเีงิน 
 3.5 รองเทานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายใชรองเทาผาใบสีดํา หุมสนชนิดผูกเชือก พ้ืนเสมอ ไมม ี
สีอ่ืนแซม ไมมีลวดลาย เวลาสวมตองผูกเชือกใหเรียบรอย ไมสวมเหยียบสนรองเทาโดยเด็ดขาด 
 3.6 ถุงเทานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายใชถุงเทานักเรยีนสีขาวแบบธรรมดา ไมมีลวดลายหรือลายในตัว ไมพับปลายลงโดย
เด็ดขาด 
 3.7 กระเปานักเรียน  ใชกระเปานักเรียนแบบเปสะพายหลังตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนดเทาน้ัน 
 3.8 เล็บ  นักเรียนทุกคนตองตดัเล็บสั้น  ไมทาเลบ็ 
 3.9 เคร่ืองประดับ  หามประดับเครื่องประดับตางๆ เชน แหวน กําไล สรอย ยกเวน สรอยสแตนเลส 
คลองพระท่ีไมสั้นจนเห็นองคพระ  และนาฬิกาตองมลีักษณะสภุาพ  สีไมฉูดฉาด  ไมสวมหมวกแวนตา 
กันแดด ประกอบเครื่องแบบนักเรยีน 
 3.10  หามเจาะหู สักลายตามตัว จนไมเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน 
 3.11 โทรศัพท ในเวลาเรียนหามนําโทรศัพทมาใชตรวจพบครั้งท่ี 1 ยึด 15 วัน และตรวจพบครั้งท่ี 2 ยึด 1 เดือน หรือครั้งตอๆไป 
 
4. ระเบียบการแตงกายของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 4.1  ทรงผม อนุญาตใหไวทรงผมได 2 แบบ คือ ทรงผมแบบยาวตองมัดเก็บใหเรยีนรอยดวยยางสดีํา ผูกโบวสีขาว เมื่อวัดจากจดุท่ี
มัดไมเกิน 12 น้ิว ไมเปยผม สาํหรบัผมสั้นตองตัดสั้นดานหนาและดานขางเสมอคาง ไมดัด ไมตอผม ไมยอมผม ไมซอยผม ไมใสนํ้ามันใสผม 
 4.2 เสื้อ  ใชผาสีขาวเกลี้ยง ไมบางจนเกินไป เสื้อคอเช้ิต แบบแขนจัม๊ ชายเสื้ออยูในกระโปรง ท่ีหนาอกดานขวาปกอักษรยอ “ 
บ.ร.ว.” หนาอกดานซายและปกเลขประจาํตัวนักเรียนดานลาง ปกช่ือ-สกุลของนักเรียนแบบตัวพิมพธรรมดา ขนาดความสูง 1 ซม.ดวย
ดายไหม สีนํ้าเงิน มัธยมศึกษาตอนปลายปกดาวหาแฉกเหนือช่ือดวยดายหรือไหมสีแดง (ม.4 ปกดาว 1 ดวง, ม.5 ปกดาว 2 ดวง, ม. 6 ปก
ดาว 3 ดวง )  
 4.3  เข็มขัดนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายใชเข็มขัดหนังสีดํา กวาง 4 ซม. หัวสี่เหลี่ยมสดีํา 
 4.4  กระโปรง สีกรมทา จีบรอบเอว โดยมีจีบกระทบหนาใหญ 1 จบี จีบขางละ 3 จีบ ท้ังดานหนาและดานหลังคลุมหัวเขา หามใส
กระโปรงเหนือเขาโดยเด็ดขาด 
 4.5  รองเทารองเทาหนังสีดํา หัวมน มีสนสูงไมเกิน 2 ซม. และมสีานคาดติดตายตัว ไมใชรองเทาตามสมัยนิยม 
 4.6 ถุงเทาถุงเทานักเรียนสีขาวแบบธรรมดา ไมมีลวดลาย พับปลายลงประมาณ 3 - 4 ซม. เหนือขอเทา อนุโลมพ้ืนสีดําหรือสีเทาก็
ได 
 4.7 กระเปานักเรียน  ใชกระเปานักเรียนแบบเปสะพายหลังตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนดเทาน้ัน 
 4.8 เล็บ  นักเรียนทุกคนตองตดัเล็บสั้น  ไมทาเลบ็ 
 4.9 เคร่ืองประดับ  หามประดับเครื่องประดับตางๆ เชน แหวน กําไล สรอย ยกเวน สรอยสแตนเลส 
คลองพระท่ีไมสั้นจนเห็นองคพระ  และนาฬิกาตองมลีักษณะสภุาพ  สีไมฉูดฉาด  ไมสวมหมวกแวนตา 
กันแดด ประกอบเครื่องแบบนักเรยีน 
 4.10  หามกันค้ิว  ทาลิปสติก หรอืแตงแตมปากสีฉูดฉาด ไมผัดแปงท่ีหนามากจนไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
 4.11 โทรศัพท ในเวลาเรียนหามนําโทรศัพทมาใชตรวจพบครั้งท่ี 1 ยึด 15 วัน และตรวจพบครั้งท่ี 2 ยึด 1 เดือน หรือครั้งตอๆไป  
5. เคร่ืองแบบและการแตงกายชุดลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุนใหญ นักเรียนชาย – หญิง  
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 



 5.1 ลูกเสือสามัญรุนใหญชุดเหมอืนลูกเสือสามญั เพ่ิมบา อินธนูสีแดงเลือดหมู ปกอักษรยอ “ลญ” บนบาท้ัง  2 ขาง หนาอก
ดานขวาเหนือกระเปาเสื้อ ปกช่ือ-นามสกุล ดวยดายหรือไหมสีเหลือง บนแถบผาสีแดงเลือดหมู ขนาดผากวาง 1 น้ิว หมวกไปเลยสีแดง
เลือดหมู มีพูสีแดงเลือดหมู 2 ขาง เครื่องหมายตางๆบนหนาอกเสื้อและแขนเสื้อขอใหเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยเครื่องแบบลูกเสือ
และเนตรนาร ี
 5.2 เนตรนารีสามัญรุนใหญชุดเหมือนเนตรนารสีามัญ เพ่ิมบาอินธนูสีแดงเลือดหมูปกอักษรยอ “นน”บนบาท้ัง 2 ขางหนาอก
ดานขวาเหมือนกระเปาเสื้อ ปกช่ือ-นามสกุล ดวยดายหรือไหมสเีหลือง บนแถบผาสีแดงเลือดหมู ขนาดผากวาง 1 น้ิว หมวกสีเขียวแบบป
กรอบดาน หนาหมวกตรงกลางดานหนาติดเครื่องหมายเนตรนารี เครื่องหมายตางๆบนหนาอกเสื้อและแขนเสื้อขอใหเปนไปตาม
กฎกระทรวงวาดวยเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนาร ี
6. เคร่ืองแบบและการแตงกายชุดพลศึกษา 
 6.1 เสื้อเสื้อคอเช้ิตแขนสั้นสีฟา ตามระเบียบของโรงเรียนบานไรวิทยา  
 6.2 กางเกงกางเกงวอรมสีนํ้าเงินแถบดานขางสีฟามีช่ือโรงเรียนสีขาวตามระเบียบของโรงเรียนบานไรวิทยา 
 6.3 ถุงเทา 
  - นักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนตนใชถุงเทาสีนํ้าตาล ไมมลีวดลายหรือลายในตัว ไมพับปลายลง 
             โดยเด็ดขาด( ใชแบบน้ีท้ังชุดนักเรียนและชุดพละศึกษา) 
  - นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนตนใชถุงเทาสีขาวไมมลีวดลาย พับปลายลงประมาณ 3 - 4 ซม.  
             เหนือขอเทา 
  - นักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายใชถุงเทาสีขาวไมมลีวดลายหรือลายในตัว ไมพับปลายลง 
             โดยเด็ดขาด 
  - นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายใชถุงเทาสีขาวไมมลีวดลาย  พับปลายลงประมาณ 3 - 4 ซม.  
             เหนือขอเทา 
 6.4 รองเทา 
  - นักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนตนใชรองเทาผาใบสีนํ้าตาล 
  - นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนตนใชรองเทาผาใบสีดาํ 
  - นักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายใชรองเทาผาใบสีดํา 
  - นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายใชรองเทาผาใบสีดํา 
7. เคร่ืองแบบและการแตงกายชดุนักศึกษาวิชาทหาร 
 ใหแตงกายตามแบบของชุดนักศึกษาวิชาทหารตามท่ีกําหนดใหถูกตองและเรียบรอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบการตดัคะแนนความประพฤติของนักเรียนโรงเรียนบานไรวิทยา 
ความผิดสถานเบา 

ตัดคะแนน 5-10 คะแนน 
ท่ี รายการ รายละเอียด/คะแนนท่ีตัด 
1 มาสาย - ครั้งท่ี 1(ตักเตือน)  ครั้งท่ี 2 (ตัด 5 คะแนน) 

- ครั้งตอๆ ไป (ตัด 10 คะแนน) 
2 กอความสกปรก 

ในบริเวณโรงเรยีน 
- นักเรียนท้ิงขยะไมลงถังขยะ ไมทําความสะอาดหองเรียนตามท่ีมอบหมาย (ตัด
คะแนน 5 คะแนน) 

3 ซื้ออาหารรับประทาน 
ไมตรงเวลาและสถานท่ี 

- เขาโรงอาหารไมตรงเวลาท่ีกําหนด 
- นําอาหารข้ึนไปรับประทานบนอาคารเรียน (ตัดคะแนน 5 คะแนน) 

4 ไมสงเอกสารของโรงเรียน 
ใหผูปกครองทราบ 

โรงเรียนมอบเอกสารทางราชการใหนําไปสงผูปกครอง  
แตไมยอมสงเอกสารถึงผูปกครอง (ตัดคะแนน 5 คะแนน) 

5 ไมตั้งใจเรียน - น่ังหลับ สงเสียงดัง ไมมีอุปกรณการเรยีน  
ไมปฏิบัติตามคําสั่งของครู (ตดัคะแนน 5 คะแนน) 

6 ไมเขาเรียน - เขาหองเรียนชา  ไมเขาเรียน  ไมเขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนกําหนด  ไมเขา
รวมประชุมโดยไมมีเหตุผลอันควร (ตัดคะแนน 10 คะแนน) 

7 ปลอมลายมือช่ือ - ปลอมลายมือช่ือครู ผูปกครอง ในเอกสารตางๆของทางโรงเรียน  
(ตัดคะแนน 10 คะแนน) 

8 แตงกายผิดระเบียบ แตงกายผิดระเบียบไมเปนไปตามท่ีโรงเรียนกําหนด       
- เครื่องแบบนักเรียน  ชุดพลศึกษา  ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เครื่องแบบนักศึกษา
วิชาทหาร  การใชเครื่องประดับของมีคา แตงหนา ทาปาก เขียนคิ้ว (ตัดคะแนน 
10 คะแนน) 

9 ทรงผมยาวหรือผดิทรง 
ไปจากท่ีโรงเรียนกําหนด 

1.นักเรียนชาย 
  - ม.ตน ทรงเกรียน กลางศีรษะยาว 1 ซ.ม. ดานหนายาว 3 ซ.ม.  
  - ม.ปลาย ทรงเกรียน กลางศีรษะยาว 2 ซ.ม. ดานหนายาว 5 ซ.ม.  
2.นักเรียนหญิง 
   2.1 ม.ตน ตัดสั้น ปลายผมเลยติง่หูลงมา 1 น้ิว หนา-หลังยาวเทากัน ไมแตง
ทรงผม 
   2.2 ม.ปลาย ผมยาวมัดรวบใหเรียบรอยดวยยางสดีํา ผูกโบว 
สีขาว ไมแตงทรงผม / ถาไวผมสั้น ใหตัดเสมอกับคางเทากัน 
รอบศีรษะ  (ตัดคะแนน 10 คะแนน) 

ท่ี รายการ รายละเอียด/คะแนนท่ีตัด 
10 ใชยานพาหนะไมเปนไปตาม 

ท่ีโรงเรียนกําหนด 
- ไมจอดรถตามท่ีกําหนด ใชความเร็วเกินภายในโรงเรียน 
และดดัแปลงสภาพยานพาหนะ (ตัดคะแนน 10 คะแนน) 

11 นําโทรศัพทมาโรงเรยีน - นําโทรศัพททุกชนิด โนตบค แทปเล็ต MP3 เครื่องเสียงมาใช 
ในโรงเรียน  (ตัดคะแนน 10 คะแนน) 

12 ไมสแกนบัตร - ไมนําบัตรประจาํตัวนักเรียนไปสแกน (ตัดคะแนน 10 คะแนน) 
13 ไมมีบัตรนักเรียน - ไมมีบัตร  ไมคลองบัตร  (ตัดคะแนน 10 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 



ความผิดสถานกลาง 
ตัดคะแนน 15-20 คะแนน 

ท่ี รายการ รายละเอียด/คะแนนท่ีตัด 
1 เลนการพนัน - ทายเลข ปนแปะ  (ตัดคะแนน 15 คะแนน) 
2 ยุยงใหเกิดความแตกแยก - เจตนายุยงใหทะเลาะ/ชกตอยกัน (ตัดคะแนน 15 คะแนน) 
3 สักรางกาย - สักตามสวนตางๆ ของรางกาย  เจาะหู  (ตัดคะแนน 15 คะแนน) 
4 ประพฤติตนไมเหมาะสม - แสดงทาทางไมสภุาพ ท้ังทางกาย วาจา ใจ  พูดคําหยาบคายและแสดงอาการ

ไมสภุาพในสถานท่ีตางๆ (ตัดคะแนน 20 คะแนน) 
5 ทะเลาะวิวาท - ชกตอยกัน ไมมีอาวุธและไมรุนแรง (ตัดคะแนน 20 คะแนน) 
6 รับและฝากบัตรประจําตัวนักเรียน - รับฝากบัตรประจําตัวนักเรียนแลวนําไปบันทึกขอมลูแทนเพ่ือน 

- ฝากบัตรใหเพ่ือนไปบันทึกขอมูลแทน (ตัดคะแนน 20 คะแนน) 
 

ความผิดสถานหนัก 
ตัดคะแนน  30 คะแนนข้ึนไป 

ท่ี รายการ รายละเอียด/คะแนนท่ีตัด 
1 หลบหนีโรงเรียน - ออกนอกโรงเรียนโดยไมขออนุญาต หรือมาไมถึงโรงเรียน 

(ตัดคะแนน 30 คะแนน) 
2 มีหรอืดืม่สุรามีหรือสูบบุหรี ่ - มีหรือเสพ ท้ังในและนอกโรงเรียน (ตัดคะแนน 30 คะแนน) 
3 เลนการพนัน - มั่วสุมและเลนการพนันทุกชนิด (ตัดคะแนน 30 คะแนน) 

4 
กลั่นแกลงรังแก 
บีบบังคับขูเข็ญ 

- กระทําการทางกาย วาจา ใจ ตอนักเรียนดวยกันหรือบุคคลอ่ืน 
จนไดรับความเดือดรอนและเสียหาย (ตัดคะแนน 30 คะแนน) 

5 พฤติกรรมกาวราว - แสดงกิริยาท้ังกายและวาจาท่ีสอไปในทางกาวราวตอครู และบุคลากรใน
โรงเรียน  (ตดัคะแนน 30 คะแนน) 

ท่ี รายการ รายละเอียด/คะแนนท่ีตัด 
6 พฤติกรรมชูสาว - มีพฤติกรรมท่ีมไีปในทางชูสาวท้ังกับนักเรียนดวยกันหรอืบุคคลภายนอก (ตัด

คะแนน 30 คะแนน) 
7 ทําลายทรัพยสินของโรงเรยีน - ทําลายทรัพยสินของโรงเรียนหรอืบุคคลอ่ืน (ตัดคะแนน 40 คะแนน) 
8 ลักขโมย - มีพฤติกรรมลักขโมยทรัพยสินของคนอ่ืนมาเปนของตนเอง ท้ังในโรงเรียนและ

นอกโรงเรียน (ตดัคะแนน 40 คะแนน) 
9 เสพสิ่งเสพติด - เสพยาเสพติดชนิดรายแรงทุกชนิด หรือมไีวครอบครอง  

(ตัดคะแนน 50 คะแนน) 
10 จําหนายบุหรี ่ จําหนายบุหรี่ใหเพ่ือนนักเรียน  (ตดัคะแนน 50 คะแนน) 
11 ทะเลาะวิวาท - ทะเลาะวิวาท ชักชวนกลุมเพ่ือนกอการวิวาท และมีอาวุธ หรือชักชวน

บุคคลภายนอกกอการวิวาท (ตัดคะแนน 50 คะแนน) 
12 พกอาวุธ - พกพาอาวุธรุนแรงตางๆ ทุกชนิด (ตัดคะแนน 60 คะแนน) 
13 จําหนายสิ่งเสพตดิใหโทษ จําหนายยาเสพตดิชนิดรุนแรงทุกประเภท (ตัดคะแนน 60 คะแนน) 

 
 
หมายเหตุ    
คะแนนพฤติกรรมของนักเรียน คอืชวง ม.1-3,และ ม.4-6 มีคะแนน 100 คะแนน ดังน้ี 

1.ถูกตัดคะแนนท่ี 50 คะแนน แจงครูท่ีปรึกษา ครูหัวหนาระดับหรอืรองหัวหนาระดับ และ 
นักเรียนทราบ และใหครูท่ีปรึกษาแจงผูปกครองทราบ 

2.ถูกตัดคะแนนท่ี 51-60 คะแนน แจงครูท่ีปรึกษา ครูหัวหนาระดับหรือรองหัวหนาระดับ และ 
นักเรียนทราบอีกครั้ง จากน้ันใหครูท่ีปรึกษาเชิญผูปกครองมาพบเพ่ือปรึกษาหารือ 

3.ถูกตัดคะแนนท่ี 61-70 คะแนน แจงตามข้ันตอนเหมือนเดมิ ใหครท่ีูปรึกษาเชิญผูปกครองมาพบ  



เพ่ือชวยกันอบรม ตักเตือน และทําสัญญาทัณฑบน ครั้งท่ี 1 
 4.ถูกตัดคะแนนท่ี 71-80 คะแนน แจงตามข้ันตอนเหมือนเดิม ใหครูท่ีปรึกษาเชิญผูปกครองมาพบ  

เพ่ือชวยกันอบรม ตักเตือน และทําสัญญาทัณฑบน ครั้งท่ี 2 
5.ถูกตัดคะแนนท่ี 81-100 คะแนน แจงตามข้ันตอนเหมือนเดิม ใหครูท่ีปรึกษาเชิญผูปกครองมาพบ 

เพ่ือชวยกันอบรม ตักเตือน และทําสัญญาทัณฑบน ครั้งท่ี 3 
- ในกรณีท่ีจะตองใหยายสถานศึกษา คณะกรรมการจะประชุมเพ่ือพิจารณา เสนอตอรองผูอํานวยการโรงเรียน และผูอํานวยการโรงเรยีน
เพ่ือพิจารณาตอไป นักเรียนท่ีถูกตดัคะแนนความประพฤติ สามารถบําเพ็ญประโยชน ปรับแกพฤติกรรมได  และกรณีท่ีนักเรียนถูกตดัสนิ
จากทางโรงเรียนใหยายสถานศึกษา สามารถนําความดีท่ีทําผานมา นํามาใชในการพิจารณาได 

หมายเหต ุ
 1.  การดาํเนินการแกไขพฤติกรรมนักเรียนใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนโรงเรียน
บานไรวิทยา 
 2.  ครูทุกคนมสีิทธ์ิตัดคะแนนความประพฤตไิดตามระเบียบการตดัคะแนนความประพฤติของโรงเรียน 
 3. การพิจารณากลั่นกรองการตัดคะแนนหรือการดําเนินการลงโทษนักเรียนใหเปนอํานาจของบุคคลดงัตอไปน้ี 
  3.1  ผูอํานวยการโรงเรียนบานไรวิทยา 
  3.2  รองผูอํานวยการโรงเรียน  ฝายการบรหิารท่ัวไป  
  3.3  คณะกรรมการดาํเนินงานการแกไขพฤติกรรมนักเรียน 
 4.  นักเรียนจะแกคะแนนความประพฤติคืนได ในกรณีความผดิสถานเบาเทาน้ัน  โดยการบําเพ็ญประโยชนตามท่ีโรงเรียน
กําหนด  
 5. คะแนนท่ีถูกตัดเปนคะแนนสะสมตลอด 3 ปการศึกษา จาก 100  คะแนน  
 6. ในกรณีท่ีถูกตัดคะแนนรวมแลว 50 คะแนน ข้ึนไป ใหแจงครูท่ีปรกึษา,ผูปกครองและนักเรยีนทราบในกรณีท่ีถูกตัดคะแนน
แลว 80 คะแนนข้ึนไปใหมีหนังสือเชิญผูปกครองมาพบเพ่ือปรึกษาหารือและถูกตัดคะแนนแลวตั้งแต 100 คะแนนใหมีหนังสือเชิญ
ผูปกครองมาพบโดยผานครูท่ีปรึกษา เพ่ือทําทัณฑ  

 7. หลังจากผูปกครองมารับทราบพฤติกรรมนักเรียนแลวนักเรยีนยังมีความประพฤติไมเหมาะสมแกสภาพแกการเปนนักเรียน  
หรือทําลายช่ือเสียงของโรงเรยีน ใหโรงเรยีนดําเนินการประชุมคณะกรรมการเพ่ือตัดสินความผิดและลงโทษตามระเบียบตอไป 
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