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คู่มือระเบียบนักเรียน 



2 
 

 
 

 

วิสัยทัศน์ 
สร้างพลเมืองดี  มีอาชีพ บนวิถีพอเพียง ก้าวเคียงเทคโนโลยี เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 

พันธกิจ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การด ารงชีวิต  
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน สามารถประกอบอาชีพได้ 
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีตามวิถีพอเพียง   
4. พัฒนาศักยภาพสมรรถนะในการท างานของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพและมีจิต 
5. วิญญาณความเป็นครู 
6. พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้ระบบคุณภาพตามหลักธรรมมาภิบาล ประสานความร่วมมือจากทุกภาค

ส่วน 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐาน ประกอบอาชีพได้ และมีความสามารถด้านเทคโนโลยี 
3. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ห่างไกลยาเสพติด ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ครูมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
6. บริหารจัดการโดยใช้ระบบคุณภาพ และเทคโนโลยี 
7. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

เอกลักษณ์ 
 มารยาทดี มีจิตสาธารณะ 
อัตลักษณ์ 
 พลเมืองดี  มีอาชีพ  ก้าวทันเทคโนโลยี   
กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน  มีคุณธรรม  สามารถประกอบอาชีพได้ และเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและเทคโนโลยี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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สัญลักษณ์โรงเรียน 

 

 
 

อักษรย่อ โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา  พ.ว.   
คติพจน์ของโรงเรียน  “อัตตา หิ อัตตโน นาโถ”  แปลว่า  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 
ปรัชญาของโรงเรียน  “สร้างคนให้เป็นพลเมืองดี  มีคุณธรรม มีศีลธรรม” 
สีประจ าโรงเรียน เทา – แสด 
 สีเทา    หมายถึง   ความคิดหรือสมองที่มีแต่สิ่งดีงาม สร้างสรรค์ 
 สีแสด  หมายถึง   ความกล้าหาญที่จะคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงาม และถูกต้องกล้าท า กล้าคิด อย่างมีเหตุผล 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ 

ประวัติโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  ต. บางคลาน  อ. โพทะเล  จ. พิจิตร  สังกัดส านักเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุมัติให้เปิด
ท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่  3  ในปีการศึกษา  2518  และท าการเปิดสอนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  4  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา  2539 
 โรงเรียนก่อตั้งด้วยความร่วมมือของประชาชน  โดยเฉพาะพระครูพิบูลธรรมเวท (หลวงพ่อเปรื่อง) เจ้าอาวาส
วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) ได้บริจาคเงินซื้อที่ดินจากประชาชนให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนจ านวน  39  ไร่  3  งาน  
90  ตารางวา  และสร้างอาคารชั่วคราว  มูลค่าหลังละ  90,000  บาท  จ านวน  2  หลัง  ตลอดจนซื้อโต๊ะส าหรับครู  
โต๊ะและเก้าอ้ีนักเรียน  จ านวน  100  ชุด  เป็นเงินบริจาค  300,000  บาท  นอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนร่วมให้โรงเรียนนี้
เกิดข้ึนและเปิดท าการสอนถึงปัจจุบันนี้คือ  นายทิพย์  โพธิธรรม , นายอ าเภอโพทะเล , นายกระแส  เภาอ่อน  อดีต
ศึกษาธิการอ าเภอโพทะเล , นายชูศักดิ์  พ่ึงชัย  อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน  (เงินอนุสรณ)์ , นาย
ขจร  คมข า  อดีตก านันต าบลบางคลาน , นายสนิท  จุลพันธ์  กรรมการวัดหิรัญญาราม  รวมทั้งกรรมการศึกษาและ
ประชาชนชาวบางคลาน  ซึ่งให้ความร่วมมือและสนับสนุนโรงเรียนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  ในปัจจุบันพระครูวิสิฐสีลา
ภรณ์  เจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม  ยังให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีตลอดมา 
 ในปัจจุบันโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา  มีนายปุณยวีร์  ยอดทองเป็นผู้บริหาร ต าแหน่งผู้อ านวยการ   
มีนักเรียน  160  คน  ครู 12  คน  พนักงานราชการ 1 คน  อัตราจ้าง  4  คน ครูธุรการ 1 คน 

 
 

พระประจ าโรงเรียน 
พระประทานพร 
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ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
วุฒิ 

การศึกษา 
ปีพ.ศ. 

ที่ด ารงต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

1 นายประเสริฐ  พฤกษะวัน  2518 – 2523 ครูใหญ่ 
2 นายบุญทรง  บุญจันทร์  2523 – 2530 ครูใหญ่ 
3 นายธีระพนธ์  บุญอินทร์  2530 – 2532 ครูใหญ่ 
4 นายธีระพนธ์  บุญอินทร์  2532 – 2536 อาจารย์ใหญ่ 
5 นายสมหวัง  วิทยารางสกุล  2536 – 2539 อาจารย์ใหญ่ 
6 นายประสงค์  ฮวบเจริญ  2539 – 2543 อาจารย์ใหญ่ 
7 นายทิว  มนูญธรรม กศ.ม. 2543 – 2545 อาจารย์ใหญ่ 
8 นายทิว  มนูญธรรม กศ.ม. 2545 – 2554 ผู้อ านวยการ 
9 นายเกษม  ชื่นเทศ กศ.ม. 2554 –  2561 ผู้อ านวยการ 
10 นายปุณยวีร์  ยอดทอง กศ.ม. 2561 – 2561 ผู้อ านวยการ 
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1. นางสมปอง              พรธาดาวิทย์                ประธานคณะกรรมการ 
  2. นายสุรินทร์  ธรรมรังสรรค์  กรรมการ 
  3. พระสมบัติ  กาการดี   กรรมการ 
  4. นายนรินทร์  จันทร์ทอง  กรรมการ 
  5. นางสยาม  จั่นปาน   กรรมการ 
  6. นายประพันธ์  สิงหจันทร์  กรรมการ 
  7. นางน้ าอ้อย  ทรัพย์บุญมี  กรรมการ 
  8. นายสิทธิศักดิ์  แก้วทา   กรรมการ 
  9. นายปุณยวีร์  ยอดทอง  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

 
 
  

 
 
สายบริหาร 

ที่ เลขต าแหน่ง ชื่อ - สกุล เกิด ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน วุฒ ิ วิชาเอก วิชาโท 
1 46650 นายปุณยวีร์  ยอดทอง 7 ธ.ค . 2526 ผอ. คศ.2 34,660 กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 
 

 

สายปฏิบัติการสอน 
1.  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที่ เลขต าแหน่ง ชื่อ - สกุล เกิด ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน วุฒ ิ วิชาเอก วิชาโท 
1 108138 นางสาวปรียานุช   มีจาด 27 มิ.ย. 2532 ครู คศ.1 23,740 ค .บ.  ภาษาไทย - 

 

2.  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ที่ เลขต าแหน่ง ชื่อ - สกุล เกิด ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน วุฒ ิ วิชาเอก วิชาโท 
1 105740 นางมุกดา  เพ็ชรพันธ ์ 30 ธ.ค. 2514 ครู คศ.3 48,960 ค.บ. ภาษาอังกฤษ - 
2 132938 นางสาวรุจิดา  ทะน ุ 31 ม.ค . 2538 ครู ครูผู้ช่วย 16,790 ค .บ.  ภาษาอังกฤษ - 

  
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 
ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

 

 

ข้อมูลบุคลากร 
ประจ าปีการศึกษา  2562 
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3.   กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่ เลข           

ต าแหน่ง 
ชื่อ-สกุล เกิด ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือ

น 
วุฒ ิ วิชาเอก วิชาโท 

1 3837 นางสาวชุตินันท์   คงรัตนไพศาล 28 ธ .ค . 2527 ครู คศ.1 25,630 วท.ม ชีววิทยา จุลชีววิทยา 
2 46655 นางสาวพิมพ์นารา  แสนวงศ์ 17 ก.ย . 2537 ครู ครูผู้ช่วย 15,800 วท .บ  ฟิสิกส์ - 
3 - นางสาวสุพัตรา    มณีอินทร์ 19 ส.ค . 2526 พนักงาน

ราชการ 
- 24,840 บธ .ม  การจัดการทั่วไป - 

4 - นางสาวโสมฐาดา  พงษ์สา 20 ส.ค . 2534 ครอูัตราจ้าง - 15,000 วท .บ  วิทยาศาสตร์ - 
5 - นายขจรศักดิ ์    มั่นศร ี 4 ก.ค . 2535 ครูอัตราจ้าง - 9,500 วท .บ  ฟิสิกส์ - 
6  นางสาวนันทวัน   รอดมาก 19 พ.ย . 2535 ครูอัตราจ้าง - 9,500 ค .บ.  คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
 

4.  กลุม่สาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ที่ เลขต าแหน่ง ชื่อ – สกุล เกิด ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน วุฒ ิ วิชาเอก วิชาโท 
1 108135 นายสิทธิศักดิ ์ แก้วทา 29  ก.พ.2519 ครู คศ.3 41,920 กศ.บ. สังคม - 

 

5.  กลุม่สาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
ที่ เลขต าแหน่ง ชื่อ – สกุล เกิด ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน วุฒ ิ วิชาเอก วิชาโท 
1 46659 นางดาวเรือง  จันทร์เชื้อ 26 พ.ค. 2522 ครู คศ.3 36,040 ค.บ. คณิตศาสตร์ - 
2 2448 นางสาววราภรณ์  เคียงข้าง 5 ก .ย. 2533 ครู คศ.1 19,650 ค.บ. คณิตศาสตร์ - 

 
6.  กลุม่สาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ที่ เลขต าแหน่ง ชื่อ – สกุล เกิด ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน วุฒ ิ วิชาเอก วิชาโท 
1 46762 นายชูชาต ิ  ดีม ี 27 มี .ค. 2513 ครู คศ.3 31,590 วท .บ.  การฝึกและการจัด 

การกีฬา 
- 

 
7.  กลุม่สาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ 

ที่ เลขต าแหน่ง ชื่อ – สกุล เกิด ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือ
น 

วุฒ ิ วิชาเอก วิชาโท 

1 118814 นายเกรียงศักดิ์    สามสีทอง 6 ธ.ค. 2516 ครู คศ.3 38,010 กศ.ม. บริหารการศึกษา - 

 
8.  กลุม่สาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ 

ที่ เลขต าแหน่ง ชื่อ – สกุล เกิด ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน วุฒ ิ วิชาเอก วิชาโท 
1 108136 นายมานพ   บุญยิ่ง 19 ก.พ.2513 ครู คศ.2 45,890 ค.บ. ศิลปศึกษา - 
2 2850 นายชรินทร์   พลลา 2 ม.ค. 2517 ครู คศ.3 33,340 ค .บ.  ดนตรี (สากล)  - 

 

9.  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
ที่ เลขต าแหน่ง ชื่อ – สกุล เกิด ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน วุฒ ิ วิชาเอก 
1  ว่าที่ร้อยตรีถิรดล  จันทร์เชื้อ 10 ก.ย . 2501 ครูผู้ทรง

คุณฯ 
- 17,000 ค .บ.  ภาษาไทย 

 
10. พนักงานธุรการ 

ที่ เลขต าแหน่ง ชื่อ – สกุล เกิด ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน วุฒ ิ วิชาเอก 
1  นายภัทรดนยั   แตงอ่อน 6  พ.ย . 2535 พนักงาน

ธุรการ 
-- 9,000 ป .ตรี  ทรัพยากรปา่ไม้ 
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หลักสูตรโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 

1. ส่วนน า 
1.1 ความหมาย 

 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา  พุทธศักราช  2553 (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2555)  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  เป็นแผน  แนวทาง หรือข้อก าหนดของการจัด
การศึกษาของโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา  ที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  
โดยมุ่งหวังให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกทั้งมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ด ารงชีวิต และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพ่ือการแข่งขันในยุคปัจจุบัน  ดังนั้นหลักสูตรโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา  
พุทธศักราช  2553  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช   
2551  จึงประกอบด้วยสาระส าคัญของหลักสูตรแกนกลาง  สาระความรู้ที่เก่ียวข้องกับชุมชนท้องถิ่นและสาระส าคัญ

ที่สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม  โดยจัดเป็นสาระการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  สาระการ
เรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติม   และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นรายภาคในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช   2551    
 

1.2 ความส าคัญ 
 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา  พุทธศักราช 2553   (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2555)  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  มีความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้  เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
อาจารย์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในการจัดมวลประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนา
ให้บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐานในการพัฒนาเยาวชนของชาติ  นอกเหนือจากการใช้เป็นแนวทาง หรือข้อก าหนดใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษาแล้ว  หลักสูตรโรงเรียนพิบูลธรรมเวท
วิทยา  พุทธศักราช 2553   (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2555)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551  ที่พัฒนาขึ้นยังเป็นหลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมายให้ครอบครัว ชุมชน  องค์กรในท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและ

หลักสูตรโรงเรียน  ดังนี้เอกชนเข้าร่วมจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยมีแนวทางส าคัญที่สถานศึกษาก าหนดไว้ใน  
 1. หลักสูตรโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา  พุทธศักราช 2553  (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2555   )ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน  และความ

วิธีสร้างก าลังใจ และเร้าให้เกิดความก้าวหน้าแก่ผู้เรียนให้มากที่สุดเพลิดเพลินในการเรียนรู้เปรียบเสมือนเป็น มี
ความรู้สูงสุด ผู้เรียนทุกคนมีความเข้มแข็ง ความสนใจ มีประสบการณ์ และความมั่นใจ  เรียนและท างานอย่างเป็น
อิสระและร่วมใจกัน มีทักษะในการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น รู้ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสาร  ส่งเสริม
จิตใจที่อยากรู้อยากเห็น และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
 2. หลักสูตรโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา  พุทธศักราช 2553   (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2555)  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  สังคม  ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม
และวัฒนธรรม  พัฒนาหลักการในการจ าแนกระหว่างถูกและผิด  เข้าใจและศรัทธาในความเชื่อของตน ความเชื่อและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  พัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผู้เรียน และช่วยให้เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ  
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สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นธรรมขึ้น มีความเสมอภาค  พัฒนาความตระหนัก  เข้าใจ และยอมรับสภาพแวดล้อม
ที่ตนด ารงชีวิตอยู่  ยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกันต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับส่วนตน ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับโลก   สร้างให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเป็นผู้บริโภคท่ีตัดสินใจแบบมีข้อมูล เป็นอิสระ และมีความรับผิดชอบ 
 

1.3 ลักษณะของหลักสูตรโรงเรียนโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา  พุทธศักราช 2555 
 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา  พุทธศักราช 2553   (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2555)  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาได้พัฒนาขึ้นเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยยึดองค์ประกอบหลักส าคัญ 3 ส่วนคือ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น และสาระส าคัญท่ีสถานศึกษาพัฒนา

กรอบในการจัดท ารายละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนด  เหมาะสมกับเพ่ิมเติม เป็น
สภาพชุมชน  ท ้องถิ่น  และจุดเน้นของสถานศึกษา  โดยหลักสูตรโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา  พุทธศักราช  2553  

(ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2555)  ที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะของหลักสูตร ดังนี้ 
1. เป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา ส าหรับจัดการศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –  3  ) และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 –  6 )  
 2. มีความเป็นเอกภาพ  หลักสูตรโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา  พุทธศักราช 2553   (ฉบับปรับปรุง  
พุทธศักราช 2555)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  เป็นหลักสูตรของสถานศึกษา

ส าหรับให้ครูผู้สอนน าไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยก าหนดให้ 
       2 . 1  มีสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาใช้เป็นหลักเพ่ือสร้างพ้ืนฐานการคิด  การเรียนรู้ และการแก้ปัญหา 

 ประ กอบด้วย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
      2. 2  ริมสร้างศักยภาพการคิดและการท างาน มีสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เส

ประกอบด้วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
     2.3  มีสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยจัดท าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

ะบริบทของสถานศึกษาโครงสร้างเวลาเรียน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ความต้องการของผู้เรียน แล  
       2 . 4  มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และ สังคม 
เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และการพัฒนาตนตามศักยภาพ  
         2.5  มีการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับต่าง ๆ  เพ่ือเป็นเป้าหมาย
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดท ารายละเอียดสาระการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรโรงเรียนพิบูลธรรมเวท
วิทยา  พุทธศักราช 2553   (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2555 )ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2551 เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นตัวก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เพ่ือเป็น

ารก าหนดมาตรฐานไว้ดังนี้แนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีก  
      3. 1  มาตรฐานหลักสูตร   เป็นมาตรฐานด้านผู้เรียนหรือผลผลิตของหลักสู ตรสถานศึกษา อันเกิดจาก
การได้รับการอบรมสั่งสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมดใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของ
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ และสถานศึกษาต้องใช้ส าหรับการประเมินตนเองเพ่ือจัดท ารายงาน
ประจ าปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา  นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการก าหนดแนวปฏิบัติในการ
ส่งเสริม ก ากับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ  เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
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        3 . 2  มีตัวชีว้ัดชั้นปีเป็นเป้าหมายระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่
ละระดับชั้นซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรม  น าไปใช้ในการก าหนด
เนื้อหา  จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพผู้เรียน  ตรวจสอบพัฒนาการผู้เรียน  ความรู้  ทักษะ กระบวนการ  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงค์  และเป็นหลักในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
        3. 3  ป็นสากล ความเป็นสากลของหลักสูตรสถานศึกษา คือมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในมีความเ
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการส ิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณลักษณะที่จ าเป็นในการอยู่ใน
สังคมได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การเสียสละ         การเอ้ือเฟ้ือ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความพอดีระหว่างการเป็นผู้น า และผู้ตาม การท างานเป็นทีม และการท างานตามล าพังการแข่งขัน  การรู้จักพอ  
และการร่วมมือกันเพ่ือสังคม วิทยาการสมัยใหม่  และภูมิปัญญาท้องถิ่น            การรับวัฒนธรรมต่างประเทศ  
และการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยการฝึกฝนทักษะเฉพาะทาง และการบูรณาการในลักษณะที่เป็นองค์รวม 
 4. มีความยืดหยุ่น หลากหลาย หลักสูตรโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา  พุทธศักราช 2555  (ฉบับปรับปรุง  
พุทธศักราช 2555)  ป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดท ารายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นเอง โดยยึดโครงสร้างหลักท่ีก าหนดไว้ใน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  เป็นขอบข่ายในการจัดท า   จึงท าให้หลักสูตรของ
สถานศึกษามีความยืดหยุ่น  หลากหลาย  สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งมีความเหมาะสมกับตัวผู้เรียน 
 5. การวัดและประเมินผลเน้นหลักการพ้ืนฐานสองประการคือการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสิน
ผลการเรียน  โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อน
สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน
ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดง
พัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

1.4 วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา  พุทธศักราช 2553  (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2555)  ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจต
คติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐาน
ความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
 

1.5 หลักการ 
หลักสูตรโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา  พุทธศักราช 2553   (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2555)  ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 มีหลักการที่ส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ดังนี้  
              1 . เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็น

เป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่
กับความเป็นสากล 



10 
 

 
 

 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมี
คุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้ 
5. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
 

1.6 จุดหมาย 
             หลักสูตรโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา  พุทธศักราช 2553   (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2555)  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มี
ศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจ ุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน  เมื่อจบการศึกษาตาม
หลักสูตร  ดังนี้ 

1 . มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา   การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต  
3 . มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4 . มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5 . มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิต

สาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข     
 

1.7 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา  พุทธศักราช  2553   (ฉบับปรับปรุง  

พุทธศักราช 2555)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้น  จะช่วยให้ผู้เรียน

เกิดสมรรถนะส าคัญ   5 ประการ ดังนี้  
 1. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความ
ขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล  และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการ
สื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
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ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้าง
เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

1.8 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา  พุทธศักราช 2553   (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2555)  ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

1 . รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
2 . ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย 
4 . ใฝ่เรียนรู้ 
5 . อยู่อย่างพอเพียง 

6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7 . รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
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2.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

2. 1  โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม .1 ม .2 ม .3 ม .4–6 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

ภาษาไทย 120( 3 นก).  120( 3 นก).  120( 3 นก).  240( 6 นก).  
คณิตศาสตร ์ 120( 3 นก).  120( 3 นก).  120( 3 นก).  240( 6 นก).  
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

160(4 นก). 160(4 นก). 160(4 นก). 300(7.5 นก). 

สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

160( 4 นก).  160( 4 นก).  160( 4 นก).  320( 8 นก).  

o ประวัติศาสตร์ 40( 1 นก).  40( 1 นก).  40( 1 นก).  80( 2 นก).  
o ศาสนา ศีลธรรม 

จริยธรรม 
    

o หน้าที่พลเมือง  
วัฒนธรรม  และการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 

120( 3 นก).  120( 3 นก).  120( 3 นก).  240( 6 นก).  

o ภูมิศาสตร์     
o เศรษฐศาสตร์     

    สุขศึกษาและพลศึกษา 80( 2 นก).  80( 2 นก).  80( 2 นก).  120( 3 นก).  
    ศิลปะ 80( 2 นก).  80( 2 นก).  80( 2 นก).  120( 3 นก).  
    การงานอาชีพ      40(1 นก). 40(1 นก). 40 (1 นก). 60(1.5 นก). 
    ภาษาต่างประเทศ 120( 3 นก).  120( 3 นก).  120 ( 3 นก).  240( 6 นก).  
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)  880( 22 นก).  880( 22 นก).  880( 22 นก).  1, 640  ) 41 นก).  

 รายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง/ปี  ไม่น้อยกว่า 1, 600 ชั่วโมง  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
o กิจกรรมแนะแนว (40) (40) (40) (40)/ปี 
o กิจกรรมนักเรียน     

-  ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ     
-  ชุมนุม      

o กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์     

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1, 200 ชั่วโมง/ปี  
รวมแล้วไม่นอ้ยกว่า3,600
ชั่วโมง 

 
  
 

120 120 120 120 
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2. 2  โครงสร้างหลักสูตร  รายช้ันปี 

2.2. 1  โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ภาคเรียนที่ 1 (นก/.ชม).  ภาคเรียนที่ 2 (นก/.ชม).  
รายวิชาพื้นฐาน 11 )440( รายวิชาพื้นฐาน 11 )440( 

ท 21101  ภาษาไทย 1  1.5)60( ท 21102  ภาษาไทย 2  1.5)60( 
ค 21101  คณิตศาสตร์ 1 1.5)60( ค 21102  คณิตศาสตร์ 2 1.5)60( 
ว 21101  วิทยาศาสตร์ 1 1.5)60( ว 21103  วิทยาศาสตร์ 2  1.5)60( 
ว 21102  การออกแบบและเทคโนโลยี  1  0.5)20( ว 21104  วิทยาการค านวณ 1  0.5)20( 
ส 21101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.5)60( ส 21103  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.5)60( 
ส 21102  ประวัติศาสตร์ 1 0.5)20( ส 21104  ประวัติศาสตร์ 2  0.5)20( 
พ 21101  สุขศึกษา 1  0.5)20( พ 21103  สุขศึกษา 2  0.5)20( 
พ21102  พลศึกษา 1  0.5)20( พ 21104  พลศึกษา 2  0.5)20( 
ศ 21101  ศิลปะ 1 1.0)40( ศ 21102  ศิลปะ 2 1.0)40( 
ง 21101  การงานอาชีพ 1 0.5)20( ง 21102  การงานอาชีพ 2 0.5)20( 
อ 21101  ภาษาอังกฤษ 1 1.5)60( อ 21102  ภาษาอังกฤษ 2 1.5)60( 

รายวิชาเพิ่มเติม 2. 5 )100( รายวิชาเพิ่มเติม 2. 5 
)100( 

ส21201  หน้าที่พลเมือง 1 0.5)20( ส 21202  หน้าที่พลเมือง 2  0.5)20( 
I20201  Is1 ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ 

1.0)40( I20202   Is2 การสื่อสารและการน าเสนอ  1.0)40( 

ว 21283  เทคโนโลยี 1 1.0)40( ว 21284  เทคโนโลยี 2 1.0)40( 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 

กิจกรรม “เพิ่มรู้บูรณาการ”   กิจกรรม “เพิ่มรู้บูรณาการ”   
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  20 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  20 
กิจกรรมชุมนุม +บูรณาการ  15 กิจกรรมชุมนุม +บูรณาการ  10 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ (Is 3 

( 
10 

รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ 1 600 รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ 2 600 
รวมเวลาเรียนทั้งปี  1, 200  ชั่วโมง  
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2.2. 2  โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

ภาคเรียนที่ 1 (นก/.ชม).  ภาคเรียนที่ 2 (นก/.ชม).  
รายวิชาพื้นฐาน 11 )440( รายวิชาพื้นฐาน 11 )440( 

ท 22101  ภาษาไทย 3  1.5)60( ท 22102  ภาษาไทย 4 1.5)60( 
ค 22101  คณิตศาสตร์ 3  1.5)60( ค 22102  คณิตศาสตร์ 4  1.5)60( 
ว 22101  วิทยาศาสตร์ 3  1.5)60( ว 22103  วิทยาศาสตร์ 4  1.5)60( 
ว 22102  การออกแบบและเทคโนโลยี 2  0.5)20( ว 22104  วิทยาการค านวณ 2  0.5)20( 
ส 22101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3 

1.5)60( ส 22103  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4  1.5)60( 

ส 22102  ประวัติศาสตร์ 3  0.5)20( ส 22104  ประวัติศาสตร์ 4  0.5)20( 
พ 22101  สุขศึกษา 3  0.5)20( พ22103  สุขศึกษา 4 0.5)20( 
พ 22102  พลศึกษา 3  0.5)20( พ 22104  พลศึกษา 4  0.5)20( 
ศ 22101  ศิลปะ 3 1.0)40( ศ 22102  ศิลปะ 4  1.0)40( 
ง 22101  การงานอาชีพ 3  0.5)20( ง 22102  การงานอาชีพ 4  0.5)20( 
อ 22101  ภาษาอังกฤษ 3  1.5)60( อ 22102  ภาษาอังกฤษ 4  1.5)60( 

รายวิชาเพิ่มเติม 2.5(100) รายวิชาเพิ่มเติม 2. 5 )100( 
ส22203  หน้าที่พลเมือง 3 0.5)20( ส22204  หน้าที่พลเมือง 4 0.5)20( 
ง20263   อาชีพอิสระ 1 1.0)40( ง 20264   อาชีพอิสระ 2  1.0)40( 
ว 22283  เทคโนโลยี  3 1.0)40( ว 22284   เทคโนโลยี  4 1.0)40( 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 
กิจกรรม “เพิ่มรู้บูรณาการ”   กิจกรรม “เพิ่มรู้บูรณาการ”   

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  20 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  20 
กิจกรรมชุมนุม +บูรณาการ  15 กิจกรรมชุมนุม +บูรณาการ  10 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ 1 600 รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ 2 600 

รวมเวลาเรียนทั้งปี  1, 200  ชั่วโมง  
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2.2. 3  โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ภาคเรียนที่ 1 (นก/.ชม).  ภาคเรียนที่ 2 (นก/.ชม).  
รายวิชาพื้นฐาน 11 )440( รายวิชาพื้นฐาน 11 )440( 

ท 23101  ภาษาไทย 5  1.5)60( ท 23102  ภาษาไทย 6 1.5)60( 
ค 23101  คณิตศาสตร์ 5  1.5)60( ค 23102  คณิตศาสตร์ 6  1.5)60( 
ว 23101  วิทยาศาสตร์ 5  1.5)60( ว 23103  วิทยาศาสตร์  6 1.5)60( 
ว 23102  การออกแบบและเทคโนโลยี 3  0.5)20( ว 23104  วิทยาการค านวณ 3  0.5)20( 

   ส 23101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 
                   

1.5)60(     ส 23103  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6  
                

1.5)60( 

ส 23102  ประวัติศาสตร์ 5 0.5)20( ส 23104   ประวัติศาสตร์ 6  0.5)20( 
พ 23101  สุขศึกษา 5  0.5)20( พ23103  สุขศึกษา 6  0.5)20( 
พ 23102  พลศึกษา  5 0.5)20( พ 23104  พลศึกษา 6  0.5)20( 
ศ 23101  ศิลปะ 5 1.0)40( ศ 23102  ศิลปะ 6 1.0)40( 
ง 23101  การงานอาชีพ 5  0.5)20( ง 23102  การงานอาชีพ 6  0.5)20( 
อ 23101  ภาษาอังกฤษ 5  1.5)60( อ 23102  ภาษาอังกฤษ 6  1.5)60( 

รายวิชาเพิ่มเติม 2. 5 )100( รายวิชาเพิ่มเติม 2. 5 )100( 
ส23205 หน้าที่พลเมือง 5 0.5)20( ส23206  หน้าที่พลเมือง 6 0.5)20( 
ง 20265  อาชีพอิสระ 3  1.0)40( ง 20266  อาชีพอิสระ 4  1.0)40( 
ว 23283  เทคโนโลยี  5 1.0)40( ว 23284   เทคโนโลยี 6  1.0)40( 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 
กิจกรรม “เพิ่มรู้บูรณาการ”   กิจกรรม “เพิ่มรู้บูรณาการ”   

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  20 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  20 
กิจกรรมชุมนุม +บูรณาการ  15 กิจกรรมชุมนุม +บูรณาการ  10 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ 1 600 รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ 2 600 
รวมเวลาเรียนทั้งปี  1, 200  ชั่วโมง  
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2.2. 1  โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ) แผนการเรียนวิทย์ – คณิต ) 

ภาคเรียนที่ 1   (นก/.ชม).  ภาคเรียนที่ 2 (นก/.ชม).  

รายวิชาพื้นฐาน 7. 5 )300( รายวิชาพื้นฐาน 6.5)260( 

ท 31101  ภาษาไทย 1  1.0)40( ท 31102  ภาษาไทย 2  1.0)40( 

ค 31101  คณิตศาสตร์ 1  1.0)40( ค 31102  คณิตศาสตร์ 2  1.0)40( 

ว 31101  วิทยาศาสตร์ 1  1.5)60( ว 31103  วิทยาการค านวณ 1  0.5)20( 

ว 31102  การออกแบบและเทคโนโลยี 1  0.5)20( ส 31103  สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 2  

1.0)40( 

    ส 31101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1  1.0)40( ส 31104  ประวัติศาสตร์ 2 0.5)20( 

ส 31102  ประวัติศาสตร์ 1 0.5)20( พ 31102  สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5)20( 

พ 31101  สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5)20( ง 31101  การงานอาชีพ 1  0.5)20( 

ศ 31101  ศิลปะ 1  0.5)20( ศ 31102  ศิลปะ 2  0.5)20( 

อ 31101  ภาษาอังกฤษ 1  1.0)40( อ 31102  ภาษาอังกฤษ 2  1.0)40( 

รายวิชาเพิ่มเติม 7(280) รายวิชาเพิ่มเติม 9(360) 

ค 31201  คณิตศาสตร์ 1  1.5)60( ค 31202  คณิตศาสตร์ 2  1.5)60( 

ว 31201  ฟิสิกส์ 1  1.5)60( ว 31202  ฟิสิกส์ 2  1.5)60( 

ว 31221  เคมี 1  1.5)60( ว 31222  เคมี 2  1.5)60( 

ว 31241  ชีววิทยา 1  1.5)60( ว 31242  ชีววิทยา 2  1.5)60( 

ส30201 หน้าที่พลเมือง 1 0.5)20( ว 31203  โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1 1.0)40( 

อ 31203  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 0.5)20( ส30202  หน้าที่พลเมือง 2 0.5)20( 
  อ 31204  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  0.5)20( 
  I30201  Is1 ศึกษาค้นคว้าและสรา้งองค์ความรู้ 1.0)40( 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60( กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60( 
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน  (ยุวอาสา/นศท).  20 กิจกรรมนักเรียน  (ยุวอาสา/นศท).  20 
กิจกรรมชุมนุม +บูรณาการ  10 กิจกรรมชุมนุม +บูรณาการ  15 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ 1 640 รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ 2 680 

รวมเวลาเรียนทั้งปี  1,320  ชั่วโมง 
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2.2.2  โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ) แผนการเรียนศิลป์ท่ัวไป ) 

ภาคเรียนที่ 1 (นก/.ชม).  ภาคเรียนที่ 2 (นก/.ชม).  

รายวิชาพื้นฐาน 7. 5 )300( รายวิชาพื้นฐาน 6.5)260( 

ท 31101  ภาษาไทย 1  1.0)40( ท 31102  ภาษาไทย 2  1.0)40( 

ค 31101  คณิตศาสตร์ 1  1.0)40( ค 31102  คณิตศาสตร์ 2  1.0)40( 

ว 31101  วิทยาศาสตร์ 1  1.5)60( ว 31103  วิทยาการค านวณ 1  0.5)20( 

ว 31102  การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5)20( ส 31103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2  1.0)40( 

    ส 31101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1  1.0)40( ส 31104  ประวัติศาสตร์ 2 0.5)20( 

ส 31102  ประวัติศาสตร์ 1 0.5)20( พ 31102  สุขศึกษาและพลศึกษา 2  0.5)20( 

พ 31101  สุขศึกษาและพลศึกษา 1  0.5)20( ง 31101  การงานอาชีพ 1  0.5)20( 

ศ 31101  ศิลปะ 1  0.5)20( ศ 31102  ศิลปะ 2  0.5)20( 

อ 31101  ภาษาอังกฤษ 1  1.0)40( อ 31102  ภาษาอังกฤษ 2  1.0)40( 

รายวิชาเพิ่มเติม 6. 5 )260( รายวิชาเพิ่มเติม 7. 5 )300( 

ท 31201  ภาษาไทย 1  1.0)40( ท 31202  ภาษาไทย 2  1.0)40( 

ค 31203  คณิตศาสตร์ 3  1.0)40( ค 31204  คณิตศาสตร์ 4  1.0)40( 

ว 31204  เทคโนโลยี 1 1.0)40( ว 31205  เทคโนโลยี 2  1.0)40( 

ส30201  หน้าที่พลเมือง 1 0.5)20( ส30202  หน้าที่พลเมือง 2 0.5)20( 

พ 31201  พลศึกษา 1  0.5)20( พ 31202  พลศึกษา 2  0.5)20( 

ศ 31201  ศิลปะ  1 1.0)40( ศ 31202  ศิลปะ 2  1.0)40( 

ง 31261  โครงงานอาชีพ  1 1.0(40) ง 31262  โครงงานอาชีพ  2 1.0)40( 

อ 31201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1  0.5)20( อ 31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2  0.5)20( 

  I30201 Is1 ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0)40( 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60( กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60( 
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน  (ยุวอาสา/นศท).  20 กิจกรรมนักเรียน  (ยุวอาสา/นศท).  20 
กิจกรรมชุมนุม +บูรณาการ  10 กิจกรรมชุมนุม +บูรณาการ  15 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์ 10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์ 5 

รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ 1 620 รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ 2 620 

รวมเวลาเรียนทั้งปี  1, 240  ชั่วโมง  
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2.2. 3  โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ) แผนการเรียนวิทย์ – คณิต ) 

ภาคเรียนที่ 1 (นก/.ชม).  ภาคเรียนที่ 2 (นก/.ชม).  

รายวิชาพื้นฐาน  7 . 0 
)280( 

รายวิชาพื้นฐาน 7. 0 )280( 

ท 32101  ภาษาไทย 3    1 .0)40( ท 32102  ภาษาไทย 4    1 .0)40( 

ค 32101  คณิตศาสตร์ 3    1 .0)40( ค 32102  คณิตศาสตร์ 4    1 .0)40( 

ว 32101  วิทยาศาสตร์ 2    1 .5)60( ว 32102  การออกแบบและเทคโนโลยี 2    0 .5)20( 
ส 31101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3    1 .0)40( ว 32103  วิทยาการค านวณ 2    0 .5)20( 

ส 31102  ประวัติศาสตร์ 3    0 .5)20( ส 32103  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4    1 .0)40( 

พ 32101  สุขศึกษาและพลศึกษา 3   0 .5)20( ส 32104  ประวัติศาสตร์ 4    0 .5)20( 

ศ 32101  ศิลปะ 3    0 .5)20( พ 32102  สุขศึกษาและพลศึกษา 4    0 .5)20( 

อ 32101  ภาษาอังกฤษ 3    1 .0)40( ง 32101  การงานอาชีพ 2    0 .5)20( 

  ศ 32102  ศิลปะ 4    0 .5)20( 

  อ 32102  ภาษาอังกฤษ 4    1 .0)40( 

รายวิชาเพิ่มเติม  8 . 0 )320( รายวิชาเพิ่มเติม  8 . 0 )320( 

ค 32201  คณิตศาสตร์ 5    1 .5)60( ค 32202  คณิตศาสตร์ 6    1 .5)60( 

ว 32201  ฟิสิกส์ 3   1 .5)60( ว 32202  ฟิสิกส์ 4   1 .5)60( 

ว 32221  เคมี 3    1 .5)60( ว 32222  เคมี 4    1 .5)60( 

ว 32241  ชีววิทยา 3    1 .5)60( ว 32242  ชีววิทยา 4    1 .5)60( 

ส30203  หน้าที่พลเมือง 3   0 .5)20( ว 32203  โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2    1 .0)40( 

อ 32203  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3   0 .5)20( ส30204  หน้าที่พลเมือง 4   0 .5)20( 

I30202   Is2 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0)40( อ 32204  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4   0 .5)20( 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60( 
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน  (ยุวอาสา/นศท).  20 กิจกรรมนักเรียน  (ยุวอาสา/นศท).  20 
กิจกรรมชุมนุม +บูรณาการ  10 กิจกรรมชุมนุม +บูรณาการ  15 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์( Is3) 10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ 1       6 60 รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ 2     660  

รวมเวลาเรียนทั้งปี  1, 320  ชั่วโมง  
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2.2. 4  โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ) แผนการเรียนศิลป์ท่ัวไป ) 

ภาคเรียนที่ 1 (นก/.ชม).  ภาคเรียนที่ 2 (นก/.ชม).  

รายวิชาพื้นฐาน   7 . 0 )280( รายวิชาพื้นฐาน   7 . 0 )280( 

ท 32101  ภาษาไทย 3    1 .0)40( ท 32102  ภาษาไทย 4     1 .0)40( 

ค 32101  คณิตศาสตร์ 3    1 .0)40( ค 32102  คณิตศาสตร์ 4     1 .0)40( 

ว 32101  วิทยาศาสตร์ 2    1 .5)60( ว 32102  การออกแบบและเทคโนโลยี 2     0 .5)20( 
ส 31101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3    1 .0)40( ว 32103  วิทยาการค านวณ 2     0 .5)20( 

ส 31102  ประวัติศาสตร์ 3    0 .5)20( ส 32103  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4     1 .0)40( 

พ 32101  สุขศึกษาและพลศึกษา 3   0 .5)20( ส 32104  ประวัติศาสตร์ 4     0 .5)20( 

ศ 32101  ศิลปะ 3    0 .5)20( พ 32102  สุขศึกษาและพลศึกษา 4     0 .5)20( 

อ 32101  ภาษาอังกฤษ 3   1 .0)40( ง 32101  การงานอาชีพ 2     0 .5)20( 

  ศ 32102  ศิลปะ 4     0 .5)20( 

รายวิชาเพิ่มเติม   7 . 5 )300( อ 32102  ภาษาอังกฤษ 4     1 .0)40( 

ท 32201  ภาษาไทย 3  1.0)40( รายวิชาเพิ่มเติม   6 . 5 )260( 

ค 32203  คณิตศาสตร์ 7  1.0)40( ท 32202  ภาษาไทย 4  1.0)40( 

ว 32204  เทคโนโลยี 3  1.0)40( ค 32204  คณิตศาสตร์ 8  1.0)40( 

ส30203  หน้าที่พลเมือง 3 0.5)20( ว 32205  เทคโนโลยี 4 1.0)40( 

พ 32201  พลศึกษา 3  0.5)20( ส30204  หน้าที่พลเมือง 4 0.5)20( 

ศ 32201  ศิลปะ 3  1.0)40( พ 32202  พลศึกษา 4  0.5)20( 

ง 32263  โครงงานอาชีพ  3 1.0)40( ศ 32201  ศิลปะ 4  1.0)40( 

อ 32201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3  0.5)20( ง 32264  โครงงานอาชีพ  4 1.0)40( 

I30202   Is2 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0)40( อ 32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4  0.5)20( 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60( 
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน  (ยุวอาสา/นศท).  20 กิจกรรมนักเรียน  (ยุวอาสา/นศท).  20 
กิจกรรมชุมนุม +บูรณาการ  10 กิจกรรมชุมนุม +บูรณาการ  15 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์( Is3) 10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์ 5 

รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ 1 640 รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ 2 600 

รวมเวลาเรียนทั้งปี  1, 240  ชั่วโมง  



20 
 

 
 

 

2.2. 5  โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ) แผนการเรียนวิทย์ – คณิต ) 

ภาคเรียนที่ 1 (นก/.ชม).  ภาคเรียนที่ 2 (นก/.ชม).  

รายวิชาพื้นฐาน  6 . 5 )260( รายวิชาพื้นฐาน  6 . 5 )260( 

ท 33101  ภาษาไทย 5    1 .0)40( ท 33102  ภาษาไทย 6    1 .0)40( 

ค 33101  คณิตศาสตร์ 5    1 .0)40( ค 33102  คณิตศาสตร์ 6    1 .0)40( 

ว 33101  วิทยาศาสตร์ 3    1 .0)40( ว 33102  วิทยาศาสตร์ 4    1 .0)40( 

ว 33103  วิทยาการค านวณ 3    0 .5)20( ส 33103  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6    1 .0)40( 

ส 33101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5    1 .0)40( พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6    0 .5)20( 

พ 33101  สุขศึกษาและพลศึกษา 5   0 .5)20( ง 33101  การงานอาชีพ 3    0 .5)20( 

ศ 33101  ศิลปะ 5    0 .5)20( ศ 33102  ศิลปะ 6    0 .5)20( 

อ 33101  ภาษาอังกฤษ 5    1 .0)40( อ 33102  ภาษาอังกฤษ 6    1 .0)40( 

รายวิชาเพิ่มเติม  8 . 0 )320( รายวิชาเพิ่มเติม 7. 0 )280( 

ค 33201  คณิตศาสตร์ 9    1 .5)60( ค 33202  คณิตศาสตร์ 10    1 .5)60( 

ว 33201  ฟิสิกส์ 5   1 .5)60( ว 33202  ฟิสิกส์ 6   1 .5)60( 

ว 33221  เคมี 5    1 .5)60( ว 33222  เคมี 6    1 .5)60( 

ว 33241  ชีววิทยา 5    1 .5)60( ว 33242  ชีววิทยา 6    1 .5)60( 

ว 33203  โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 3    1 .0)40( ส 33202  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 2    0 .5)20( 

ส 33201  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 1    0 .5)20( อ 33204  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6    0 .5)20( 

อ 33203  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5    0 .5)20(   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน  (ยุวอาสา/นศท).  20 กิจกรรมนักเรียน  (ยุวอาสา/นศท).  20 
กิจกรรมชุมนุม +บูรณาการ  10 กิจกรรมชุมนุม +บูรณาการ  15 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ 1     6 40 รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ 2     600 

รวมเวลาเรียนทั้งปี  1,24 0  ชั่วโมง  

 

 

 



21 
 

 
 

 

2.2. 6  โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ) แผนการเรียนศิลป์ท่ัวไป ) 

ภาคเรียนที่ 1 (นก/.ชม).  ภาคเรียนที่  2  (นก/.ชม).  

รายวิชาพื้นฐาน  6 . 5 )260( รายวิชาพื้นฐาน  6 . 5 )260( 

ท 33101  ภาษาไทย 5    1 .0)40( ท 33102  ภาษาไทย 6    1 .0)40( 

ค 33101  คณิตศาสตร์ 5    1 .0)40( ค 33102  คณิตศาสตร์ 6    1 .0)40( 

ว 33101  วิทยาศาสตร์ 3    1 .0)40( ว 33102  วิทยาศาสตร์ 4    1 .0)40( 

ว 33103  วิทยาการค านวณ 3    0 .5)20( ส 33103  สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 6  

  1 .0)40( 

ส 33101  สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 5  

  1 .0)40( พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6    0 .5)20( 

พ 33101  สุขศึกษาและพลศึกษา 5   0 .5)20( ง 33101  การงานอาชีพ 3    0 .5)20( 

ศ 33101  ศิลปะ 5   0 .5)20( ศ 33102  ศิลปะ 6    0 .5)20( 

อ 33101  ภาษาอังกฤษ 5    1 .0)40( อ 33102  ภาษาอังกฤษ 6    1 .0)40( 

รายวิชาเพิ่มเติม 6.5)280( รายวิชาเพิ่มเติม 6.5)280( 

ท 33201  ภาษาไทย 5  1.0)40( ท 33202  ภาษาไทย 6  1.0)40( 

ค 33203  คณิตศาสตร์ 11  1.0)40( ค 33204  คณิตศาสตร์ 12 1.0)40( 

ว 33204  เทคโนโลยี 5  1.0)40( ว 33205  เทคโนโลยี 6  1.0)40( 

ส 33201  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 1  0.5)20( ส 33202  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 2 0.5)20( 

พ 33201  พลศึกษา 5  0.5)20( พ 33202  พลศึกษา 6  0.5)20( 

ง 33265  โครงงานอาชีพ 5  1.0)40( ง 33266  โครงงานอาชีพ 6 1.0)40( 

ศ 33201  ศิลปะ 5  1.0)40( ศ 33202  ศิลปะ 6  1.0)40( 

อ 33201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5  0.5)20( อ 33202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6  0.5)20( 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน( ยุวอาสา /นศท).  20 กิจกรรมนักเรียน  (ยุวอาสา/นศท).  20 
กิจกรรมชุมนุม +บูรณาการ  10 กิจกรรมชุมนุม +บูรณาการ  15 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน์ 
5 

รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ 1 600 รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ 2 600 

รวมเวลาเรียนทั้งปี  1, 200  ชั่วโมง  
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝัง
และสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้  
 1 . กิจกรรมแนะแนว 

     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิด
แก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยัง
ช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนา
ผู้เรียน  

              2 .  กิจกรรมนักเรียน 
       เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ   การท างานร่วมกัน 

การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน   เอ้ืออาทร และสมานฉันท์  โดยจัด
ให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกข้ันตอน ได้แก่ 
การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตาม
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นกิจกรรมนักเรียน
ประกอบด้วย 

2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 
2.2กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจ

ในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรม
อาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  

 

ระดับการศึกษา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น 3 ระดับ ดังนี้  

 1 .ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ) การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ 
มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทักษะการคิดพ้ืนฐาน  
การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์

และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรมโดยเน้น จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
2 . ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้

ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิด
วิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือ
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ในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความ
เป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ   
 3 .ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ) การศึกษาระดับนี้เน้นการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ
เฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  มีทักษะ
ในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้น า และผู้ให้บริการ
ชุมชนในด้านต่าง ๆ   
 

การจัดเวลาเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ าส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้น  โดยสามารถปรับให้

เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังนี้  
 1. ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลาเรียนวันละ ไม่เกิน 

5 ชั่วโมง  
 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 

6 ชั่วโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรี ยนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน   มีค่าน้ าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วย
กิต (นก).  

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค  มีเวลาเรียน วันละ
ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมง  ต่อภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชา 

เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก).  
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เกณฑ์การผ่านระดับชั้นและการจบหลักสูตร 
 

ประเภทของระดับชั้นแบ่งออกเป็น 2 ระดับชั้น ได้แก่ 
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น )การศึกษาภาคบังคับ( คือ การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย )การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน( คือ การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  

เกณฑ์การผ่านช่วงชั้นและการจบหลักสูตร 
ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ในหัวข้อต่อไปนี้ 
1. ผลการเรียน ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ 
4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมชุมนุม, กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์, กิจกรรมแนะ

แนวและกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
 

ก าหนดการมาโรงเรียนและเวลาเรียน 
 

นักเรียนทุกคนต้องมาเรียนในวันราชการเป็นประจ าทุกวัน   ตั้งแต่ วันจันทร์-ศุกร์ วันละ 7ชั่วโมง 
โดยปฏิบัติตน ดังนี้ 
 1. มาโรงเรียน  ก่อนเวลา 07.45 น. 
 2. ท ากิจกรรมหน้าเสาธง  เวลา 08.00 น. – 08.20 น. 
 3. พบครูที่ปรึกษา  เวลา 08.20 น. – 08.30 น. 
 4. เข้าเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. –15.30 น. 

คาบที่ เวลา 
พัก

กลางวัน 
คาบที่ เวลา 

1 08.30 น. –09.20 น. 
12.00 น. 

– 
13.00 น. 

5 13.00 น. –13.50 น. 
2 09.20 น. –10.10 น. 6 13.50 น. –14.40 น. 
3 10.20 น. –11.10 น. 7 14.40 น. –15.30 น. 
4 11.10 น. –12.00 น.   

  โดยมีคาบกิจกรรมพิเศษในคาบเรียนที่ 7 ดังนี้ 
   วันพุธ กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี บ าเพ็ญประโยชน์ นศท. 

วันพฤหัสบดี  กิจกรรมชุมนุม 
  วันศุกร์ กิจกรรมสวดมนต์  

  
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 
 

 

 
การวัดและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวดัและประเมินผล (ตามหลกัสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน)  

1.ประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ  

ประเมินก่อนเรียน 

ประเมินระหวา่งเรียน 

ประเมินหลงัเรียน 

ผลการประเมิน 
1 –  4  

ประเมินจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมและเวลาเขา้ร่วม

กิจกรรมรายปี 
ประเมินจากการผา่น

จุดประสงคข์องกิจกรรม
และสรุปผลเป็นรายบุคคล
เพื่อสรุปการผา่นช่วงชั้น 
ประเมินคุณลกัษณะ
ผูเ้รียนตามแนวทางท่ี

โรงเรียนก าหนดรายปี / 
รายภาค ตดัสินคุณลกัษณะผา่น
ช่วงชั้น 

ประเมินความสามารถการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และ

เขียนส่ือความหมายรายปี 
/ รายภาค  ประเมินเป็นรายช่วงชั้น 

แบบวดัผลสัมฤทธ์ิเป็น
มาตรฐานระดบัชาติ 

ผลการประเมิน
สถานศึกษา / ประเทศมี

คุณภาพ 

ผลการประเมิน 

“ผา่น” 

ทุกกิจกรรม 

ผลการประเมิน 

“ดีเยีย่ม / ดี ” 

ผลการประเมิน 

“ผา่น” 

การ
ตดัสิน
ผลการ
เรียน

ผา่นช่วง
ชั้น 

2.กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
(แนะแนว ลูกเสือ - เนตร

นารี และกิจกรรมชุมนุม 

3 .การประเมินคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

5. ประเมินผลสัมฤทธ์ิผล
การเรียนระดบัชาติ 

4.ประเมินการอ่าน คิด
วเิคราะห์ และเขียน 
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รูปแบบการประเมินผลการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกัเรียน 

(เรียน)  

ระหวา่ง
ภาค 

ปลาย
ภาค 

สอบกลาง
ภาค 

(Summa

tive) 

ไม่เขา้สอบ 

เขา้สอบ 

ให ้“ร” 

ทดสอบ
Formative 

สอบหรือส่ง
งานไม่ครบ 

สอบหรือส่ง
งานครบ 

ผูบ้ริหาร 
เห็นชอบให ้“ร” 

ผูบ้ริหารไม่ 
เห็นชอบให ้“ร” 

ได ้“ร” 

ประเมินคุณลกัษณะดา้น
คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม 
เวลาเรียนครบ 80% 

เวลาเรียน 

ไม่ครบ 

ดุลยพินิจ
ผูบ้ริหาร 

อนุญาต 

ไม่อนุญาต ให ้“มส.” 

สอบ
ปลาย
ภาค 

เขา้สอบ 

ไม่เขา้สอบ ให ้“ร” 

ตดัสินผล
การเรียน 

ผา่น  
1 –4 

ไม่ผา่น  
0 
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การแก้ผลการเรียน “ร” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การแก้ผลการเรียน “มส.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียน 
“ร” 

“ร”เพราะเหตุไม่
สุดวสิยั 

“ร”เพราะเหตุ
สุดวสิยั 

ไม่ติดต่อขอแกภ้ายใน 1
ภาคเรียน 

แกส่้วน 

ท่ีคา้ง 

แกส่้วน 

ท่ีคา้ง 

ผา่น 1 –4 

ไม่ผา่น 0 

ไม่ผา่น 0 

ผา่น 1 

สอบแกต้วั 

เรียนซ ้ า 

ผลการเรียน “มส”
เวลาเรียนไม่ครบ 

ผลการเรียน 
“มส”เวลาเรียน

ไม่ครบ 

เวลาเรียนไม่
ครบ 60 % 

ลงทะเบียน
เรียนซ ้ า 

เรียน
เพิ่มเติมจน
เวลาครบ 

เขา้สอบ 
ผา่นได ้“ 1 –4” 

ไม่ผา่นได ้
“0” 

สอบแกต้วั 
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การใช้บริการและสถานที่ภายในโรงเรียน 

ห้องเรียน 
1. นักเรียนสามารถเปิด-ปิด หน้าต่างและประตู เมื่อได้รับอนุญาตจากครูเท่านั้น 
2. นักเรียนต้องปิดประตูและหน้าต่างให้เรียบร้อยในชั่วโมงสุดท้ายของแต่ละวันเสมอ 
3. ห้ามนักเรียนท ารอยขีดข่วนหรือท าความสกปรกต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้อง เช่น  โต๊ะ เก้าอ้ี กระดาน  พ้ืนห้อง บาน
ประตูหรือหน้าต่าง เป็นต้น หากฝ่าฝืนกระท าการใดๆ ที่สกปรกเสียหายหรือท าให้ช ารุดโดยเจตนา ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบ
ทั้งสิ้น 
4. นักเรียนสามารถใช้กระดานด าหรือชอล์กได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากครูเท่านั้น 
5. ห้ามนักเรียนส่งเสียงอึกทึกในห้องเรียน ใช้ห้องเป็นสถานที่เล่น หรือวิ่งเล่นบริเวณระบียง  
6. นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดในห้องเรียน 
7. นักเรียนต้องปิดไฟ พัดลม เครื่องปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ ก่อนออกจากห้องเรียนเสมอ 
8. นักเรียนสามารถเปิดเครื่องปรับอากาศได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากครูเท่านั้น 
9. นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในห้องบริการหรือห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้  เมื่อได้รับอนุญาตจากครูผู้ดูแลห้องเท่านั้น 
สถานที่และบริเวณทั่วไป 
1. ห้ามนักเรียนขึ้นอาคารเรียนในเวลาก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ  พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน 
2. นักเรียนสามารถรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ในสถานที่โรงเรียนก าหนดเท่านั้น คือ บริเวณโรงอาหารและ
สวนหย่อมหน้าร้านค้าสหกรณ์ เท่านั้น )ห้ามน าขึ้นอาคารเรียน ห้องน้ า รอบสระน้ า  สนามกีฬาหรือหอประชุมโดย
เด็ดขาด( 
3. นักเรียนต้องท้ิงขยะในที่ที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้เท่านั้น 
4. นักเรียนควรใช้สนามกีฬาให้ถูกประเภท และน าอุปกรณ์กีฬาที่ยืมส่งคืนให้ครบตามจ านวนทุกครั้ง 
5. นักเรียนต้องช่วยกันรักษาต้นไม้ แปลงดอกไม้ สวนหย่อม หรือบริเวณท่ีพักผ่อนหย่อนใจให้สะอาดเรียบร้อย  
และสวยงามอยู่เสมอ 
6. ผู้ปกครองที่มาขอพบนักเรียน  ควรแต่งกายสุภาพ ไม่สูบบุหรี่ พกพาอาวุธ  ดื่มของมึนเมาหรืออยู่ในอาการเมาสุรา  
เพ่ือเป็นการเคารพต่อสถานที่ราชการ  และควรอยู่ในสถานที่ที่โรงเรียนจัดให้มีการต้อนรับเท่านั้น 
7. นักเรียนที่เป็นศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป  ควรอยู่ในความสงบทั้งในและนอกเวลาราชการ  เมื่อเข้าในเขตของ
สถานศึกษา และต้องขออนุญาตต่อทางโรงเรียนทุกครั้งที่ต้องใช้สถานที่ของโรงเรียนในการท ากิจกรรมใด ๆ    
ห้องน้ า ห้องส้วม และสาธารณูปโภค 
1. นักเรียนต้องท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วมให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังใช้งาน 
2. นักเรียนสามารถดื่มน้ าในที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้เฉพาะดื่มเท่านั้น 
3. หากนักเรียนพบปัญหาด้านสาธารณูปโภค เช่น อุปกรณ์ต่าง ๆ น้ าบาดาล  น้ าประปา น้ าบ่อ ไฟฟ้า สามารถแจ้งได้
ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
โรงอาหาร 
1. นักเรียนต้องรักษามารยาทในการซื้ออาหารอย่างเคร่งครัด อาทิเช่น เข้าแถวเพื่อซื้ออาหารอย่างเป็นระเบียบ  ใช้
วาจาสุภาพกับผู้ขาย 
2. นักเรียนต้องรับประทานอาหารตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด คือ 

กลางวัน       เวลา 12.00 น. – 13.00 น. 
3. นักเรียนต้องไม่ส่งเสียงดังในเวลารับประทาน 
4. เมื่อนักเรียนพบว่าร้านค้าใดประกอบอาหารไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่โภชนาการหรือครูทราบทันที 
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5. นักเรียนต้องรับประทานอาหารในโรงอาหารเท่านั้น 
7. เมื่อนักเรียนรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ต้องเก็บภาชนะคืนในที่ท่ีแม่ค้าจัดเตรียมไว้ 
สหกรณ์ร้านค้า 

สถานที่ตั้ง  บริเวณใต้อาคาร 2  
 เวลาที่เปิดท าการขาย บริการขาย  2 ช่วงเวลา ดังนี้ 
    เช้า เวลา 07.00 น. – 08.00 น.  กลางวัน      เวลา 12.00 น. – 12.50 น. 
 สิ่งของที่จ าหน่าย 

- อุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด, ปากกา, ดินสอ, ปกรายงาน, สันรูด, แฟ้มใส่เอกสาร, แผ่น CD, กาว,  
กรรไกร, คัตเตอร์, กระดาษโปสเตอร์, ไม้บรรทัด, ไม้โปรแทรกเตอร์, วงเวียน เป็นต้น 
- เครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ขนมขบเค้ียว, นม, ไอศกรีม, น้ าดื่ม เป็นต้น 

ห้องโสตทัศนศึกษา 
1. นักเรียนต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเสมอ 
2. ห้ามนักเรียนท ารอยขีดข่วน หรือท าความสกปรกโต๊ะ เก้าอ้ี พ้ืนห้อง หน้าต่าง ประตู 
3. ห้ามนักเรียนเล่นหรือส่งเสียงดังอึกทึกภายในห้อง ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 
4. ห้ามนักเรียนน าอาหาร เครื่องดื่ม มารับประทานในห้อง 
5. นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์ภายในห้องเม่ือได้รับอนุญาตจากครูผู้ควบคุมห้องเท่านั้น 
ห้องแนะแนว 

บริการแนะแนวโรงเรียนได้จัดขึ้นให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น  ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการ
เตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ พัฒนาไปพร้อม ๆ กับงานด้านกิจกรรม วิชาการ และการพัฒนาตนเอง งานแนะแนวของ
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา จัดบริการต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนหลายอย่าง ได้แก่ 
 1. การจัดรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล   

เป็นการเก็บประวัติการพัฒนาการด้านการเรียน การเจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจ  ให้มีความ 
พร้อมมากขึ้น  การให้ค าปรึกษานักเรียน  ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ด้านการปรับตัว  การเรียน  การศึกษาต่อ และการเลือก
อาชีพในอนาคต เป็นต้น 
 
 2. การบริการด้านทุนการศึกษา   

มีทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องเขียนแบบเรียน  หรือขาดแคลนทุนในการศึกษา     
เล่าเรียน 

 3. การบริการด้านข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความสามารถด้านวิชาการ  อาทิเช่น โควต้าของ

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ  การสอบวัดความรู้ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ)องค์การ
มหาชน(จัดขึ้น   แนะแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพสุจริตตามความถนัดและความสามารถของนักเรียน 

ห้องสมุด 
1. นักเรียนสามารถใช้บริการได้ในวันจันทร์-ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 15.30 น. 
2. นักเรียนสามารถยืมหนังสือจากห้องสมุดตามระเบียบการยืม ดังนี้ 

2.1 หนังสือประเภทอ้างอิง วารสาร นิตยสาร และสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ในห้องสมุดที่ระบุไว้ จะยืมออกนอก
ห้องสมุดไม่ได้  ในกรณีที่จ าเป็นต้องยืมไปถ่ายเอกสารนั้นต้องยืมจากบรรณารักษ์ห้องสมุดก่อน 
วารสารและนิตยสารล่วงเวลายืมได้ 1 วัน   
2.2 หนังสือทั่วไปสามารถยืมได้ไม่เกิน 3 เล่ม นาน 7 วัน  ในช่วงเวลา ดังนี ้
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เช้า  เวลา 07.30 น. - 07.45 น. 
กลางวัน เวลา 12.00 น. - 13.00 น.                           

 2.3 นักเรียนต้องเสียค่าปรับวันละ 1 บาทต่อ 1 เล่ม  หากไม่คืนหนังสือตามท่ีก าหนดไว้ 
3. นักเรียนจะถูกปรับหรือตัดสิทธิ์ในการใช้ห้องสมุดในครั้งต่อไป หากฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของห้องสมุด ดังนี้ 

3.1 ต้องวางสิ่งของ กระเป๋า รองเท้าในที่ท่ีจัดให้ก่อนเข้าห้องสมุดเสมอ 
3.2 ไม่ส่งเสียงดังขณะเข้าห้องสมุด 
3.3 เก็บหนังสือคืนที่เดิมทุกครั้ง ก่อนออกจากห้องสมุด  
3.4 หยิบหนังสือเฉพาะเล่มที่ต้องการอ่าน  
3.5 หยิบหนังสือพิมพ์มาอ่านทีละฉบับ และไม่น าออกจากไม้หนีบ 
3.6 ไม่ตัด ฉีก ท าลายหนังสือเพ่ือน าไปใช้เพียงประโยชน์ของตน  เพราะเป็นการท าลายทรัพย์สินส่วนรวม
ควรใช้สมบัติทุกชิ้นของห้องสมุดอย่างทะนุถนอม 
3.7 ต้องใช้บัตรของตนเองทุกครั้งในการยืม-คืนหนังสือ  หากน าบัตรของผู้อื่นมาใช้ถือว่าเป็นการกระท า 
อันมิชอบ จะถูกงดสิทธิ์ในการยืมของผู้น ามาใช้และเจ้าของบัตร 
3.8 ในการเลื่อนเก้าอ้ีนั่งต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดเสียงรบกวนผู้อ่ืน  และเก็บเข้าท่ีหลังเลิกใช้ทุกครั้ง 
3.9 ปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศเม่ือได้รับอนุญาตจากครูบรรณารักษ์เท่านั้น 
3.10 ไม่น าขนมของขบเค้ียวมารับประทานในห้องสมุด 
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ระเบียบโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 
ว่าด้วยแนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 

--------------------------------------------------------------- 
1. การมาโรงเรียน 

1.1 นักเรียนทุกคนจะต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.45 น. และช่วยกันพัฒนาเขตพ้ืนที่ที่นักเรียนรับผิดชอบ 
1.2 เมื่อเข้ามาในโรงเรียนแล้ว  สามารถออกนอกบริเวณโรงเรียนเมื่อได้รับการอนุญาตจากครูฝ่ายกิจการนักเรียน 
และครูเวรประจ าวันก่อนเท่านั้น 
1.3 นักเรียนต้องไม่หาโอกาสไปเที่ยวหรือท าธุระใด ๆ ในการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน โดยไม่แจ้งให้ผู้
กิจการนักเรียนทราบ    
1.4 เมื่อนักเรียนมีความจ าเป็นต้องหยุดเรียน ต้องยื่นใบลาเพ่ือขออนุญาตลากิจ/ลาป่วย โดยที่ผู้ปกครองต้องลงชื่อ
รับรอง หรือผู้ปกครองอาจขออนุญาตด้วยตนเองด้วยการมาที่โรงเรียนหรือโทรศัพท์แจ้งกับครูที่ปรึกษา 
1.5 แต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้งที่มาโรงเรียนตามปกติ 
1.6 นักเรียนที่น ารถจักรยานและรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนต้องแจ้งข้อมูลแก่ครูฝ่ายกิจการนักเรียนทราบ 
1.7 ถ้าผู้ปกครองมารับและส่งนักเรียน  ให้รอที่นอกหรือหน้าบริเวณโรงเรียน หรือสถานที่ที่โรงเรียนจัดให้ 
1.8 โรงเรียนจัดให้มีครูเวรประจ าวันดูแลที่หน้าประตูโรงเรียน ก่อนเข้าและออกบริเวณโรงเรียนทุกวัน โดย
นักเรียนจะต้องวางสิ่งของก่อนแล้วไหว้ทั้งนักเรียนชายและหญิง และยินดีให้ครูตรวจหรือตักเตือนเกี่ยวกับการแต่ง
กาย การพกสิ่งของที่ไม่จ าเป็นต่อการเรียนติดตัวหรือกระเป๋า เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยต่อ
นักเรียน 
1.9 นักเรียนทุกคนจะต้องเดินแถวเข้าโรงเรียนตามเส้นทางที่โรงเรียนก าหนด 

2. การเข้าแถวเคารพธงชาติ 
2.1 ให้นักเรียนทุกคนมาเข้าแถวเวลา 08.00 น. โดยเข้าแถวประจ าที่ประจ าชั้นของตนเองและจัดแถวให้เป็น
ระเบียบและอยู่ในความสงบ 
2.2 ตัวแทนนักเรียนน ากิจกรรมหน้าเสาธง โดยสั่งนักเรียนท าความเคารพธงชาติ ในขณะที่ก าลังชักธงชาติขึ้นสู่
ยอดเสา นักเรียนทุกคนต้องเปล่งเสียงร้องเพลงชาติ จากนั้นนักเรียนทุกคนร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา 
ร้องเพลงมาร์ช   ท่องคติพจน์ ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 
2.4 นักเรียนฟังครูเวรประจ าวันแจ้งข่าวหรือประกาศประจ าวันของโรงเรียน ด้วยความสงบ 
2.5 หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมหน้าเสาธง ให้นักเรียนพบครูที่ปรึกษา  
 

 
3. การมาสาย 

เพ่ือเป็นการฝึกนักเรียนให้เป็นคนตรงต่อเวลา โรงเรียนจึงได้แก้ปัญหานักเรียนที่มาสายโดยไม่มีเหตุผล ในกรณี
ที่มาสายเกิน 3 ครั้ง โรงเรียนจะมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ  หรือเชิญผู้ปกครองมาพบ
เพ่ือชี้แจงและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการมาสายของนักเรียน 
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3.1 ถ้าผู้ปกครองมีความจ าเป็นจนท าให้นักเรียนมาโรงเรียนสาย ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองมาแสดงต่อครู
เวร หรือโทรศัพท์แจ้งครูที่ปรึกษาหรือครูฝ่ายกิจการนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน มิเช่นนั้น นักเรียนอาจถูกพิจารณา
ลงโทษ 
3.2 ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย เช่น ฝนตกหนัก รถเสียระหว่างทาง หรือเกิดอุบัติเหตุการจราจรโรงเรียนจะพิจารณา
ผ่อนผันเป็นราย ๆ ไป 
3.3 นักเรียนทุกคนจะต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.45 น. หากมาช้ากว่านี้ถือว่ามาสายและถูกครูเวรประจ าวัน
พิจารณาลงโทษ 
3.4 นักเรียนที่มาสายทุกกรณี จะต้องรายงานต่อครูเวรประจ าวัน ครูที่ปรึกษา หรือครูฝ่ายกิจการนักเรียน เพ่ือ
บันทึกพฤติกรรมการมาสายไว้เป็นหลักฐาน 

4. การลาหยุดเรียน 
ถ้านักเรียนป่วยหรือมีธุระส่วนตัว ไม่สามารถมาโรงเรียนได้ตามปกติ นักเรียนต้องส่งใบลาแก่ครูที่ปรึกษา  เพ่ือแจ้ง

ให้ครูผู้สอนและฝ่ายกิจการนักเรียนทราบ  การส่งใบลาส่งได้ 2 กรณี คือ 
4.1 ลากิจ ให้ส่งใบลาล่วงหน้า  หากส่งในวันลาให้ฝากใบลามากับเพ่ือนนักเรียนที่อยู่ใกล้บ้านหรือให้ผู้ปกครองแจ้งการ
ลาที่โรงเรียน  เพราะนักเรียนทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องลากิจในวันดังกล่าวอย่างแน่นอน   
4.2 ลาป่วย  ส่งใบลาในวันแรกที่นักเรียนมาโรงเรียนหลังจากท่ีลาป่วย ในกรณีท่ีนักเรียนลาป่วย 3 วัน ต้องมี
ใบรับรองแพทย์แนบมากับใบลาด้วย หากไม่มีให้ผู้ปกครองติดต่อครูที่ปรึกษาเพ่ือยืนยันว่าป่วยจริง   

หมายเหตุ การส่งใบลาเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการติดตามนักเรียนและพิจารณาในกรณีที่นักเรียนหมดสิทธิ์สอบ 
5. การขาดเรียน 

โรงเรียนไม่ประสงค์ให้นักเรียนขาดเรียนโดยไม่มีเหตุจ าเป็น ในกรณีที่นักเรียนขาดเรียนในวันนั้น ๆ  ให้ผู้ปกครอง
โทรศัพท์แจ้งครูที่ปรึกษาทราบ  และถ้านักเรียนขาดเรียนบ่อยหรือขาดเรียนเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันโดยไม่ทราบ
สาเหตุหรือไม่มีเหตุผลเพียงพอ ทางโรงเรียนจะส่งหนังสือเชิญผู้ปกครองเพ่ือร่วมปรึกษาหาแนวทางดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนต่อไป 
6. การหนีเรียน 

คือ การที่นักเรียนหายไปจากห้องเรียนหรือโรงเรียนในเวลาเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูประจ าวิชาหรือครูเวร
ประจ าวัน ซึ่งครูประจ าวิชาและครูเวรประจ าวันจะท าการบันทึกไว้ในสมุดบันทึกข้อมูลรายคาบเพ่ือแจ้งกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ และบันทึกในใบแจ้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพ่ือรายงานให้ครูที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักเรียน
ทราบ   

 
7. การออกนอกบริเวณโรงเรียน 

เมื่อนักเรียนเข้ามาในโรงเรียนแล้ว  นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนไม่ได้จนกว่าโรงเรียนจะเลิก ถ้ามีเหตุ
จ าเป็นที่จะต้องออกนอกบริเวณ โรงเรียนให้ปฏิบัติดังนี้ 

7.1 ผู้ปกครองมาโรงเรียนด้วยตนเอง ส่งจดหมายยืนยัน หรือโทรศัพท์เพ่ือขออนุญาตกับครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้า
ระดับชั้น หรือครูฝ่ายกิจการนักเรียน  และนักเรียนบันทึกลงสมุดขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนที่ห้องกิจการ
นักเรียน เพ่ือรายงานต่อหัวหน้าครูเวรประจ าวันและครูประจ าวิชาทราบต่อไป 

7.2 นักเรียนไม่สามารถขออนุญาตออกนอกโรงเรียนในกรณีต่อไปนี้ 
7.2.1 ลืมเงิน สิ่งของหรือชิ้นงานต่าง ๆ ไว้ที่บ้าน 
7.2.2 ธุระท่ีไม่เร่งด่วน สามารถท าได้นอกเวลาราชการ 

7.3 การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องพก “บัตรอนุญาตให้ออกนอกโรงเรียน” ติดตัวด้วยทุกครั้ง 
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7.4 นักเรียนต้องคืน“บัตรอนุญาตให้ออกนอกโรงเรียน” ที่ห้องฝ่ายกิจการนักเรียนเมื่อกลับมาถึงโรงเรียนพร้อม
รายงานตัวต่อครูฝ่ายกิจการนักเรียนทุกครั้ง 
8. การกลับบ้าน 

ให้นักเรียนเดินเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงเรียนหลังจากโรงเรียนเลิก   และจูงรถจักรยานยนต์
อย่างเป็นระเบียบ 

ส่วนนักเรียนที่มีกิจกรรมพิเศษท่ีได้รับมอบหมายต้องแจ้งให้ครูเวรประจ าวันทราบ และอยู่ในความดูแลของครูผู้
ควบคุมกิจกรรมนั้น 

หลังเลิกเรียน นักเรียนต้องไม่หาโอกาสไปเที่ยวหรือท าธุระใด ๆ ก่อนกลับบ้านโดยไม่แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ   ทั้งนี้
ทางโรงเรียนได้จัดครูเวรประจ าวันควบคุม ดูแลการกลับบ้านของนักเรียนทุกวัน 
9. การมาโรงเรียนในวันหยุดราชการ 

โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบนักเรียนที่มาโรงเรียนในวันหยุดราชการโดยที่โรงเรียนหรือครูไม่ได้นัดหมาย ในกรณีท่ี
นักเรียนได้รับการนัดหมายให้มาโรงเรียนในวันหยุดราชการด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 

9.1 น าหนังสือขออนุญาตน านักเรียนท ากิจกรรมในวันหยุดราชการจากครูที่นัดหมาย ให้ผู้ปกครองทราบและ
พิจารณาอนุญาต 

9.2 ในกรณีที่ผู้ปกครองอนุญาตให้นักเรียนมาโรงเรียนในวันหยุดราชการ  ให้นักเรียนน าหนังสือตอบรับจาก 
ผู้ปกครองส่งครูที่นัดหมายให้มาท ากิจกรรมนั้น ๆ และต้องปฏิบัติตามค าสั่งของครูผู้ควบคุมกิจกรรมนั้น ๆ  
โดยเคร่งครัด โดยมาโรงเรียนและกลับบ้านตรงเวลา 
9.3 ในกรณีท่ีผู้ปกครองไมอ่นุญาตให้นักเรียนมาโรงเรียนในวันหยุดราชการ  แต่นักเรียนยังมาโรงเรียนแล้วเกิดเหตุ

อันตรายหรือความเสียหายขึ้น ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบโดยเด็ดขาด 
9.4 ในวันหยุดราชการ หากไม่มีการก าหนดให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดพละ อนุโลมให้แต่งกายด้วย 

ชุดสุภาพ เหมาะสมกับสถานภาพของนักเรียน เพ่ือเป็นการเคารพต่อสถานศึกษา 
 

10. การท าความเคารพของนักเรียน 
 การแสดงความเคารพของนักเรียนต่อครูและผู้ที่ควรเคารพ เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติเพื่อ

ความเคยชิน   เพราะเป็นการสร้างนิสัยสุภาพอ่อนโยน มีมารยาทงดงาม ระเบียบเรียบร้อย มีวัฒนธรรมและด ารงไว้
ซึ่งประเพณีอันดีงาม ควรยึดถือและปฏิบัติต่อไป 

10.1 การท าความเคารพในห้องเรียน 
10.1.1 เมื่อครูหรือผู้ที่ควรเคารพเดินเข้ามาในห้องเรียน  ให้หัวหน้าห้องหรือรองหัวหน้าเป็นผู้บอกว่า 

“นักเรียนเคารพ” นักเรียนยืนตรงยกมือไหว้ ก้มศีรษะพองามแล้วกล่าวว่า “สวัสดีครับ-สวัสดีค่ะ” 
10.1.2 เมื่อไปพบครูเพ่ือติดต่อธุระ ให้ท าความเคารพทั้งก่อนและหลังการติดต่อ การเคารพของนักเรียนชาย

และนักเรียนหญิงเหมือนกันคือ ยกมือไหว้ ก้มศีรษะแต่พองาม 
10.1.3 เมื่อนักเรียนจะพูดกับครู ให้ยืนตรงแต่พองาม 

10.2 การท าความเคารพนอกห้องเรียน 
10.2.1 เมื่อนักเรียนชายและหญิงเดินสวนทางกับครูหรือผู้ที่ควรเคารพ ให้เดินห่างพอสมควร นักเรียนต้องหยุด

เดินและหันหน้าไปทางผู้ที่จะท าความเคารพ  โดยการยกมือไหว้ ก้มศีรษะแต่พองาม เมื่อครูหรือผู้ที่ควรเคารพเดิน
ผ่านไปแล้วจึงเดินต่อไป 

10.2.2 เมื่อนักเรียนยืนหรือนั่งอยู่กับที่ แล้วครูหรือผู้ที่ควรเคารพเดินผ่านมา ให้นักเรียนทั้งชายและหญิงยืน
ลักษณะตรงและยกมือไหว้พองาม 
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10.2.3 เมื่อครูหรือผู้ที่ควรเคารพนั่งอยู่กับท่ี นักเรียนเดินผ่านให้ห่างพอสมควรแล้วก้มตัวลงเล็กน้อย จึงเดิน
ผ่านไปอย่างส ารวม 

10.2.4 เมื่อขึ้นหรือลงบันไดสวนทางกับครูหรือผู้ที่ควรเคารพ ให้นักเรียนยืนอยู่กับที่ในท่าตรง เมื่อครูหรือผู้ที่
ควรเคารพเดินผ่านไปแล้วจึงเดินต่อ 

10.2.5 เมื่อนักเรียนขี่จักรยาน จักรยานยนต์ผ่านหรือสวนทางกับครูหรือผู้ที่ควรเคารพ ให้นักเรียนจอดรถ ยืนตรง
และยกมือไหว้แต่พองาม 

10.3 การท าความเคารพนอกโรงเรียน 
การท าความเคารพครูเมื่ออยู่นอกบริเวณโรงเรียน  หรือเม่ืออยู่นอกเครื่องแบบนักเรียน ให้แสดงความเคารพตาม

ประเพณีนิยม คือการยกมือไหว้และกล่าวทักทายปราศรัยด้วยความสุภาพในลักษณะที่ 
มีความนับถือและคุ้นเคยกัน  เช่น สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ เป็นต้น 

11. การรักษาความสะอาดของห้องเรียนและโรงเรียน 
11.1 นักเรียนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นเวรประจ าวันเพื่อท าความสะอาดห้องเรียน โดยท าความสะอาด 
โต๊ะ เก้าอ้ี พ้ืนห้อง ผนังห้อง ประตู หน้าต่าง กระดาน  ถังขยะ และดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย 
11.2 นักเรียนที่เป็นเวรประจ าวันต้องจัดโต๊ะ เก้าอ้ีให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามผังที่ก าหนดไว้ 
11.3 นักเรียนต้องไม่ขีดเขียนหรือท าสัญลักษณ์ใด ๆ บนวัสดุสิ่งของที่เป็นสมบัติส่วนรวมของโรงเรียน 
11.4 นักเรียนที่ไม่ได้เป็นเวรห้องเรียนประจ าวัน เมื่อถึงเวลาพัฒนาพื้นที่ ควรให้ความร่วมมือในการพัฒนาพ้ืนที่ที่

ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 
12. การใช้ยานพาหนะ 

เนื่องจากมีนักเรียนใช้รถจักยานและรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะในการเดินทางมาโรงเรียนเป็นจ านวนมาก  
เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่นักเรียน ลดอุบัติเหตุ ป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิต และ
เพ่ือสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงขอก าหนดให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 

12.1 รถที่นักเรียนจะน ามาโรงเรียนได้ จะต้องเป็นรถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์เท่านั้น 
12.2 นักเรียนที่จะน ารถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน ต้องแจ้งข้อมูลให้ครูฝ่ายปกครองนักเรียนทราบ 
12.3 นักเรียนที่ผู้ปกครองน ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์มารับ ให้รอรับที่หน้าประตูโรงเรียนหรือสถานที่ที่

โรงเรียนจัดให้ 
12.4 นักเรียนที่น ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนต้องปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเคร่งครัด 
12.5 ห้ามนักเรียนขี่รถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์เล่นในโรงเรียน  ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราว 
12.6 นักเรียนที่น ารถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนต้องใส่กุญแจป้องกันการหายทุกครั้งที่จอดและช่วย

สอดส่องดูแลความปลอดภัยของรถผู้อ่ืนด้วย 
13. แนวปฏิบัติทั่วไป 

เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาทุกคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีบุคลิกที่สง่างาม มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองสมกับ
เป็นนักเรียนของโรงเรียนหนึ่งในประเทศไทย ขอให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 

13.1 นักเรียนต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตรงตามระเบียบของโรงเรียนทั้งภายในและนอกโรงเรียน  เมื่อ
นักเรียนทุกคนสวมเครื่องแบบนักเรียนขอให้ระลึกถึงเกียรติภูมิของเราชาวละทายวิทยา 

13.2 นักเรียนทุกคนต้องให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนให้ทุกคนปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม 
13.3 นักเรียนต้องเชื่อฟัง เคารพและให้เกียรติครู และผู้ใหญ่ทั่วไป 
13.4 นักเรียนต้องรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า  
13.5 นักเรียนต้องไม่ใช้วาจาหยาบคายต่อเพ่ือนนักเรียนหรือผู้อ่ืน 
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13.6 นักเรียนมีหน้าที่รักษาความสะอาดในห้องเรียน อาคารเรียน บริเวณโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก 
13.7 นักเรียนต้องรักษาระเบียบวินัย ไม่คุยหรือเล่นกันเมื่ออยู่ในแถว 
13.8 ขณะอยู่ในห้องเรียน นักเรียนต้องรักษาระเบียบของห้องโดยเคร่งครัด ตั้งใจฟังค าอบรมสั่งสอนของครู  

ไม่คุยหรือเล่นกัน 
13.9 นักเรียนต้องไม่ออกจากโรงเรียนก่อนเวลาที่ก าหนด 
13.10 นักเรียนต้องรีบมาโรงเรียนและกลับบ้านไม่เกินเวลาที่ก าหนด 
13.11 ห้ามนักเรียนน าสิ่งของมีค่า เครื่องประดับ โทรศัพท์มือถือ หนังสือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการ

เรียน อุปกรณ์การพนัน ยาเสพติด รวมทั้งอาวุธมาโรงเรียน  )ในกรณีท่ีนักเรียนน าโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อ
บันเทิงมาโรงเรียนและใช้ในเวลาเรียน  จะถูกยึดเป็นเวลา 1 ภาคเรียน( 

13.12 นักเรียนต้องไม่สูบบุหรี่ ดื่มของมึนเมา เสพย์ยาเสพติด และเล่นการพนัน 
13.13 นักเรียนต้องไม่ไปมั่วสุมในสถานเริงรมย์ แหล่งอบายมุข หรือในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหลัง

เลิกเรียน 
13.14 เวลาอยู่นอกโรงเรียน นักเรียนต้องส านึกเสมอว่าตนยังเป็นนักเรียนอยู่ ไม่ว่าจะอยู่ในเครื่องแบบของ

โรงเรียนหรือไม่ก็ตาม นักเรียนต้องประพฤติตัวเรียบร้อย ไม่ท าสิ่งใดที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของตนเอง 
ของวงศ์ตระกูล และของโรงเรียน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ 16  พฤษภาคม พ .ศ . 2563 
 

 
)นายปุณยวีร์  ยอดทอง( 

ผู้อ านวยการโรงเรียนละทายวิทยา 
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ระเบียบโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 
ว่าด้วยวินัยและพฤติกรรมนักเรียน 

  
บททั่วไป 

  
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา ว่าด้วยงานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่นักเรียน โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 
ข้อ 3 ในกรณีท่ีโรงเรียนได้ก าหนด ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ซึ่งมีบทลงโทษเพ่ือความผิดไว้เป็นการเฉพาะ

กรณีให้ถือตามกฎระเบียบข้อบังคับนี้ 
ข้อ 4 การลงโทษนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 

พ .ศ . 2548  
ข้อ 5 ในระเบียบนี้ ค าว่า 
“นักเรียน  หมายถึง นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยาวิทยา 
“ ครูที่ปรึกษา ” หมายความรวมถึงครูทุกคน ของโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 
“ ผู้อ านวยการ ” หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 
“ รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ” หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการหรือรักษาการรอง

ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 
“ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ” หมายถึง ครูผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 
“ หัวหน้าฝ่าย” หมายถึง ครูที่ได้รับการแต่งตั้งหรือคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
“คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ” หมายถึง คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้ง 
“ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนพิบูล

ธรรมเวทวิทยา 
“ ผู้ปกครอง” หมายถึง บิดา มารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิช และให้หมายความรวมถึง พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจ้าง ตลอดจนบุคคลอ่ืน ซึ่งรับเด็ก
ไว้ในความอุปการะเลี้ยงดู หรือเด็กอาศัยอยู่ด้วย 
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หมวดที่ 1  
นักเรียน 

  
 นักเรียนต้องรักษาระเบียบวินัยและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืน ไม่

ปฏิบัติตาม ถือว่าผู้นั้นกระท าความผิดจะต้องได้รับโทษตามกฎ ระเบียบที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
1. นักเรียนต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน ดังนี้  

1.1 ไม่มาสาย และเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน  
1.2 มาเรียนตามเวลาที่โรงเรียนก าหนดอย่างสม่ าเสมอ  
1.3 เข้าเรียนทันเวลาตามตารางเรียน  
1.4 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบทั้งชุดนักเรียนและชุดกิจกรรมอื่นที่โรงเรียนก าหนด 
1.5 ปฏิบัติตามค าสั่งของโรงเรียน ครู ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ และเคารพเชื่อฟังไม่แสดงกิริยากระด้าง

กระเดื่อง  
1.6 พูดจาสุภาพ ไม่กล่าวเท็จ  
1.7 ไม่ขโมยสิ่งของหรือทรัพย์สินของคนอ่ืน  
1.8 นักเรียนต้องรักษาระเบียบวินัยในห้องเรียน ห้องประชุม ไม่กระท าการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความ

ร าคาญผู้อื่น  
1.9 เข้าร่วมประชุมตามที่โรงเรียนก าหนด หรือตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
1.10 เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนก าหนด  ขอความร่วมมือหรือชุมชน องค์กร  
1.11 ไม่ก่อการทะเลาะวิวาททั้งในและนอกสถานศึกษา  
1.12 ไม่ดื่มของมึนเมา หรือสารเสพติดทุกชนิด  
1.13 ไม่ยั่วยุหรือกล่าววาจาที่ไม่สุภาพ หรือยั่วยุให้เกิดการทะเลาะเกลียดชัง เช่น 
- กล่าวค าหยาบคายไม่สุภาพต่อผู้อื่น  
- กล่าวประชด เสียดสี ล้อเลียนผู้อื่น  
- กล่าวท้าทายหรือแสดงความก้าวร้าวชวนวิวาท  
- กล่าวดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาท  

2. นักเรียนต้องมีจิตอาสาช่วยเหลือกิจการของโรงเรียนตามที่ขอร้อง มอบหมาย ตามโอกาสอันควร 
3. นักเรียนต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน และสาธารณประโยชน์ ไม่ท าความสกปรกให้กับ

โรงเรียน 
4. เมื่อนักเรียนต้องหยุดเรียน เช่น การเจ็บป่วย หรือมีความจ าเป็นต้องไปประกอบพิธีที่ส าคัญ ผู้ปกครอง

ต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบโดยการลาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโทรศัพท์แจ้งครูที่ปรึกษา  
5. นักเรียนต้องไม่สวมใส่เครื่องประดับ  
6. ไม่ก่อการทะเลาะวิวาทและไม่น าบุคคลภายนอกเข้ามาก่อการทะเลาะวิวาท หรือก่อความไม่สงบ  
7. ไม่น าสื่อ หนังสือ เอกสาร แผ่นพับที่ส่อไปในทางลามกอนาจารเข้ามาในโรงเรียน  
8. ห้ามออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพ่ือเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่

ตนเองหรือผู้อ่ืน  และห้ามจัดกิจกรรมน าเที่ยวใด ๆ  
9. ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ในเวลาเรียน โดยเฉพาะในขณะที่นั่งเรียนต้องปิดมือถือ  
10. ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถานที่ต้องห้าม เช่น บริเวณบ้านพักครู มุมอับหรือบริเวณจอดรถจักรยานยนต์โดย

เด็ดขาด ก่อนได้รับอนุญาต  
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11. ห้ามขีดเขียนตัวหนังสือข้อความ สัญลักษณ์หรือรูปภาพใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ไม่ติดสติ๊กเกอร์ลวดลาย
ต่าง ๆ ลงบนโต๊ะ เก้าอ้ี ศาลา เสื้อ กางเกง จงใจรีดเสื้อให้เกิดลวดลายบนเสื้อ กางเกง ชุดนักเรียน ชุดโปโล ชุดพล
ศึกษา และในห้องน้ า ฝาผนังหรือที่สาธารณะทั่วๆไปในโรงเรียน 

12. การเข้าออก นอกบริเวณโรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนว่าด้วยการเข้าออกนอกบริเวณ
โรงเรียน   วธิีการปฏิบัติ  

12.1 กรณีขออนุญาตในเวลาเรียน นักเรียนรับแบบฟอร์มที่หัวหน้าครูเวรประจ าวันและกรอก
รายละเอียดให้ครูที่ก าลังสอน หรือครูที่ปรึกษาเป็นผู้อนุญาต  

12.2 กรณีขออนุญาตช่วงพักกลางวัน นักเรียนรับแบบฟอร์มที่หัวหน้าครูเวรประจ าวัน /ครูผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนและกรอกรายละเอียดให้หัวหน้าครูเวรประจ าวันเป็นผู้อนุญาต 

12.3 ทุกครั้งที่นักเรียนขออนุญาตออกจะต้องน าบัตรขอออกนอกบริเวณโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตแล้วยื่น
ต่อครูเวร /ยามหน้าประตูโรงเรียน  จึงจะอนุญาตให้ออกได้ และกลับมารายงานตัวกับครูผู้อนุญาตหัวหน้าครูเวร 
 

หมวดที่ 2 
ลักษณะความผิด 

  
 เนื่องจากโรงเรียนมีความประสงค์ ที่จะให้นักเรียนมีความตั้งใจเล่าเรียน มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ง

กายถูกระเบียบ สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมเป็นนักเรียนที่ดี ตลอดจนรู้จักยับยั้งในการที่ 
จะประพฤติชั่วปฏิบัติให้ถูกต้องในทางท่ีควร โรงเรียนจึงก าหนดวิธีการพิจารณาความผิดของนักเรียน  
ไว้ดังนี้ 

 1. ความผิดสถานเบา  
 1) แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน  
2) ส่งเสียงดังรบกวนผู้เรียน ไม่ว่าบนอาคาร หรือนอกอาคาร  
3) ไม่รักษาความสะอาดห้องเรียน และบริเวณท่ีรับผิดชอบ  
4) มาโรงเรียนสาย โดยไม่มีเหตุผล  
5) ปกปิดความลับของนักเรียนที่กระท าความผิด 

 
2. ความผิดปานกลาง  

 1) หนีเรียน ไม่เข้าเรียน  
2) ดัดแปลงรถขับข่ีรถเสียงดัง ก่อให้เกิดความร าคาญ จอดรถนอกโรงเรียน  
3) ไม่ไปตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผมตามที่ก าหนด  
4) แสดงกิริยา วาจาหยาบคายต่อครูหรือผู้อื่น  
5) ขัดค าสั่งครูในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน  
6) หลีกเลี่ยง หลบซ่อนไม่เข้าแถว  
7) สูบบุหรี่ มีบุหรี่ พกพาอุปกรณ์หรือไม้ขีดไฟไว้ในครอบครอง  
8) หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดไว้  
9) ขีดเขียนข้อความท่ีไม่สุภาพ หรือข้อความใด ๆ ลงเสื้อ กางเกงและตามฝาผนังห้องน้ า  
10) พูดจาขู่กรรโชกเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน 
11) ดื่มสุรา ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน  
12) ประพฤติตัวไม่เหมาะสมในกรณีส่อไปในทางชู้สาว  
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13) ทะเลาะวิวาทกับเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน 
14) เล่นการพนันทั้งในและนอกโรงเรียน  
15) เที่ยวกลางคืนดึกดื่น และอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม  
16) นอกจากที่กล่าวมาทั้งหมด ให้อยู่ในดุลพินิจของครูที่พบเห็น 

3. ความผิดสถานหนักร้ายแรง 
 1)  นักเรียนแจ้งความเท็จต่อครู  
2) หลีกเลี่ยง ขัดขืน ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของโรงเรียนเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งของครู จนเกิด

ความเสียหายแก่โรงเรียน  
3) นักเรียนท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน ของครู ของนักเรียนด้วยกันและของสาธารณะ  
4) แสดงกิริยากระด้างกระเดื่อง ก้าวร้าว หรือลบหลู่ครูและบุคลากรในโรงเรียน  
5) ท าร้ายร่างกายผู้อื่น 
6) เจตนาขโมยทรัพย์สินหรือสิ่งของผู้อ่ืน  
7) เสพสุรามึนเมาหรือเสพสิ่งเสพติดให้โทษต่าง ๆ หรือมีไว้ในครอบครอง  
8) น าสิ่งเสพติด ให้โทษต่าง ๆ หรือสิ่งมึนเมาเข้ามาเผยแพร่หรือจ าหน่ายในโรงเรียน  
9) ก่อการทะเลาะวิวาทถึงขั้นท าร้ายร่างกายเป็นกลุ่ม คณะ จนท าให้ผู้อ่ืนเกิดการบาดเจ็บ  
10) ประพฤติตนในทางชู้สาว  
11) น าอาวุธที่เป็นอันตรายเข้ามาในโรงเรียน  
12) การกระท าใด ๆ อันเป็นความผิดทางอาญาจนถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินคดีสั่งฟ้องศาลแล้ว มี

ความผิดตามกล่าวหา  
13) พฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุในประเด็นนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครูหรือผู้พบเห็น 
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หมวดที่ 3 
การตัดคะแนนความประพฤติ บทลงโทษ และวิธีแก้ไข 

ข้อที่ ประเภทความผิด ตัดคะแนน หมายเหตุ 
ด้านที่ 1 ด้านการเรียน 

1 ปลอมลายเซ็นผู้ปกครอง/ครู 40 ภาคทัณฑ์ 
2 มาสายหรือไม่เข้าแถว 5  
3 ทิ้งอุปกรณ์การเรียนเช่น สมุด หนังสือ กระเป๋า ไว้ที่โรงเรียน 10  
4 ไม่เข้าเรียนในแต่ละรายวิชา (วิชาละ)  5  
5 ไม่เข้าร่วมกิจกรรม โฮมรูม/ แนะแนว/ชุมนุม/ลูกเสือ  5  

ด้านที่ 2 ด้านการแต่งกาย 
6 ไม่มารับการตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม  

ผมยาว /หน้าม้า/สับ/ซอย/สกินเฮด/สักลาย/ระเบิดหู  
เล็บยาว 
ถุงเท้า/รองเท้าผิดระเบียบ 

30 
10 
5 
5 

 

7 แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน เช่น ปล่อยเสื้อออกนอก
กางเกง กระโปรง สวมเสื้อคนอ่ืน ไม่ปักจุด เลขประจ าตัว 
อักษรย่อ ล .ท.ว .ใส่ชุดพละหรือใส่ชุดไม่ตรงวัน  

 
5 

 

8 สวมใส่เครื่องประดับมาโรงเรียน เช่น แหวน สร้อย ตุ้มหู ก าไล 
บิ๊กอาย ขนตาปลอม แต่งหน้าทาปาก 

5  

9 นักเรียนหญิงไม่สวมซับใน สวมซับในสีฉูดฉาด 5  
10 สวมรองเท้าผิดระเบียบ /สวมกางเกงนักเรียน กางเกงวอร์ม 

กระโปรง ผิดระเบียบ 
5  

11 กระเป๋านักเรียนผิดระเบียบหรือกระเป๋าแฟชั่น (ครั้งละ)  5  
ด้านที่ 3 ด้านความประพฤติ 

12 ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกฮอล์ทุกชนิด /บุหรี่  40 ภาคทัณฑ์ 
13 เสพสารเสพติดทุกชนิดหรือมีไว้ในครอบครอง 50 แก้พฤติกรรม 
14 ลักขโมย จะโดยเจตนาหรือไม่ ยักยอก กรรโชกทรัพย์สิน 60 พักการเรียน 
15 ทะเลาะวิวาทกับเพ่ือนนักเรียนหรือบุคคลภายนอกท าให้เสีย

ชื่อเสียง 
60 พักการเรียน 

16 ชักชวนบุคคลภายนอกเข้ามาก่อการทะเลาะวิวาท 60 พักการเรียน 
17 ยุยงให้เกิดความแตกแยกความสามัคคี หรือต่อต้านระเบียบ

วินัยของโรงเรียน 
40 ภาคทัณฑ์ 

18 เล่นการพนันทุกชนิด 40 ภาคทัณฑ์ 
19 ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียนหรือของผู้อื่น 40 ภาคทัณฑ์ 
20 มีพฤติกรรมส่อไปในทางชู้สาวหรืออนาจาร 20  
21 มีพฤติกรรมชู้สาว 40 ภาคทัณฑ์ 
22 กลั่นแกล้ง รังแก บังคับ ขู่เข็ญ หรือกระท าการอ่ืนใดทั้งวาจา

หรือกระท าต่อผู้อื่นที่อ่อนแอกว่า 
20  
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23 แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ /ก้าวร้าว ไม่เหมาะสมต่อครู  20  
ด้านที่ 4 ด้านการจราจร 

24 ขับรถจักรยานยนต์ส่งเสียงดัง สร้างความร าคาญในโรงเรียน 10  
25 ขับรถจักรยานยนต์เข้ามาในโรงเรียนวันเรียนปกติ ไม่สวมหมวก

นิรภัย /ซ้อน  3 
10  

26 ไม่ปฏิบัติตามกฏจราจร เช่น จอดรถในที่ห้ามจอด  ไม่จูงรถ 5  
ด้านที่ 5 ด้านการดูแลรักษาความสะอาด 

27 ทิ้งขยะสร้างความสกปรก ไม่ท าความสะอาดบริเวณทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน และบริเวณพ้ืนที่รับผิดชอบ 

10  

28 ขีดเขียนตัวหนังสือ ข้อความ สัญลักษณ์หรือรูปภาพใด ๆ ที่ไม่
เหมาะสม ไม่ติดสติ๊กเกอร์ลวดลายต่าง ๆ ลงบนโต๊ะ เก้าอ้ี 
ศาลา เสื้อ กางเกง และในห้องน้ า ฝาผนังหรือที่สาธารณะ
ทั่วๆไปในโรงเรียน 

10  

ด้านที่ 6 ด้านเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  
29 พกพาอาวุธ มีด ปืน วัตถุระเบิด สนับมือ 50 แก้พฤติกรรม 
30 จุดประทัด กระท าการให้เกิดเสียงดังก่อความร าคาญหรือเป็น

อันตรายต่อผู้อื่น 
20  

31 เข้าร่วมกิจกรรมคณะสีไม่ถึง 80% 20  
32 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมส าคัญท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 20  
33 โพสต์ภาพไม่เหมาะสมในสื่อออนไลน์ 20  
34 โรงเรียนเชิญผู้ปกครองมาพบ แต่ไม่มาพบตามก าหนด 20  
35 มีสื่อลามกอนาจารไว้ในครอบครอง เช่นซีดี ภาพ คลิปลามก 20  
36 ทุจริตในการสอบ 30  
37 ใช้โทรศัพท์ในเวลาเรียน 20  
38 จอดรถจักรยานยนต์ไว้นอกโรงเรียน ตามบ้าน ร้านค้า ป่า ฯลฯ 

เนื่องจากมาสาย หรือเจตนาหนีเรียน ไม่น าเข้ามาจอดในโรง
จอดรถของโรงเรียน 

20  

39 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือออกไปซื้อ
ของที่ร้านค้านอกโรงเรียน 

20  

40 เปิดไฟ เปิดน้ า เปิดพัดลมทิ้งไว้ ไม่ปิด ไม่รักษาสมบัติส่วนรวม 
(ถ้าระหว่างเรียนรับผิดชอบทั้งห้อง)  

10  

41 น าอาหาร ขนม ของขบเค้ียว และเครื่องดื่ม ขึ้นไปรับประทาน
บนอาคารเรียน  

10  

หมายเหตุ   ความผิดอ่ืนใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของครู และลงโทษตัดคะแนนตามความ
เหมาะสม หรือเปรียบเทียบความผิดใน 6 ด้าน 
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หลักปฏิบัติในการลงโทษนักเรียน  
1. ความผิดครั้งแรกในกรณีโทษสถานเบา ว่ากล่าวตักเตือน อบรมสั่งสอน และชี้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง 

และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน  
2. กรณีนักเรียนกระท าความผิดถูกตัดคะแนน 40 คะแนน แสดงถึงการไม่ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น ไม่เคารพ

เชื่อฟังครู ต้องเชิญผู้ปกครองมาพบ กับทางโรงเรียน และท าทัณฑ์บน  
3. กรณีนักเรียนกระท าความผิดในเรื่องเดียวกันจ านวนหลายคน แต่การลงโทษจะแตกต่างกันออกไปตาม

ความผิดของนักเรียนที่กระท าผิดแต่ละคน ตลอดจนความหนักเบาของพฤติกรรมด้วย  
4. การลงโทษนักเรียน  

4.1 ว่ากล่าวตักเตือน ให้ครูทุกคนลงโทษนักเรียนได้  
4.2 การตัดคะแนนความประพฤติให้ครูทุกคนสามารถตัดคะแนนความประพฤติได้ตามหลักเกณฑ์ว่า

ด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ 
4.3 เชิญผู้ปกครองมารับทราบและท าทัณฑ์บนให้เป็นอ านาจรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  
4.4 ตัดคะแนนความประพฤติ และบันทึกข้อมูลให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนเสนอความเห็นต่อ

ผู้อ านวยการโรงเรียน  
4.5 ท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และปรับปรุงตนเอง ให้คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ

ฝ่ายกิจการนักเรียนเสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
5. ในกรณีความผิดร้ายแรงให้ด าเนินการดังนี้ 

5.1 คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ พิจารณาโทษตามระเบียบของโรงเรียน เสนอผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

 
  
นักเรียนที่ประพฤติฝ่าฝืนผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน จะถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียบของ

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา ปี พ .ศ . 2557 ดังต่อไปนี้ 
1. ว่ากล่าวตักเตือน  
2. ท าทัณฑ์บน  
3. ตัดคะแนนความประพฤติ  
4. ท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

1) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในโรงเรียน  
2) พักการเรียน )5-7 วัน( 
3) ย้ายสถานศึกษา 

 
วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

คะแนนติดลบ วิธีปฏิบัติ หมายเหตุ 
คะแนนความประพฤติลบ 15 คะแนน ตักเตือน ครั้งที่ 1  จิตอาสา 
คะแนนความประพฤติลบ 20 คะแนน ตักเตือน ครั้งที่ 2 จิตอาสา 
คะแนนความประพฤติลบ 40 คะแนน เชิญผู้ปกครอง /ท าทัณฑ์บน/

รายงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
จิตอาสา 

คะแนนความประพฤติลบ 50 คะแนน แก้ไขความประพฤติในโรงเรียน จิตอาสา 
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คะแนนความประพฤติลบ 60 คะแนน แจ้งผู้ปกครองมารับทราบร่วมแก้ไข

ความประพฤติ 
พักการเรียน 

คะแนนความประพฤติลบ 80 คะแนน เชิญผู้ปกครองมาพบ ย้ายสถานศึกษา 
   
หมายเหตุ   กิจกรรมจิตอาสา คือ การบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือสาธารณะ เช่น ท าความสะอาดพ้ืนที่ 
กวาดใบไม้ รดน้ าต้นไม้ ขัดห้องน้ า ช่วยงานครูตามที่เหมาะสมครบตามก าหนดเวลา 

1.  จิตอาสา (ให้คะแนนได้ไม่เกินครั้งละ 20 คะแนน / 1 ชั่วโมง /ครู)  
2. ครูทั่วไป (ครูทุกคนในโรงเรียน )แก้ไขความประพฤติให้นักเรียนได้ครั้งละ 5 คะแนน 
3. ครูที่ปรึกษา แก้ไขความประพฤติให้นักเรียนได้ครั้งละ 10 คะแนน 
4. หัวหน้างานระเบียบวินัยและความประพฤตินักเรียน หัวหน้าฝ่าย ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่าย

กิจการนักเรียน แก้ไขความประพฤตินักเรียนได้ครั้งละ 15 คะแนน 
5. รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน แก้ไขความประพฤตินักเรียนได้ครั้งละ 20 คะแนน 

 
หมวดที่ 4 

แนวทางการบันทึกความดีหรือเกียรติคุณของนักเรียน 
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 

 
ข้อที่ รายการ คะแนน หมายเหตุ 

1 ตัวแทนโรงเรียนแข่งขันระดับประเทศ 80 เกียรติบัตร 
2 ตัวแทนโรงเรียนแข่งขันระดับภาค /ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  60 เกียรติบัตร 
3 ตัวแทนโรงเรียนแข่งขันระดับจังหวัด 40 เกียรติบัตร 
4 เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน (ปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา)  30 เกียรติบัตร /ค าสั่ง  
5 เป็นคณะกรรมการบริหารคณะสี ห้องเรียน เป็นสารวัตรนักเรียน 

(ปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา)  
30 เกียรติบัตร /ค าสั่ง  

6 ได้รับรางวัล คนดีศรีละทาย 50 เกียรติบัตร 
7 เป็นตัวแทนของโรงเรียนด้านความสามารถ วงโปงลาง ดุริยางค์ 

นาฏศิลป์ วงดนตรีของโรงเรียน พิธีกรเสียงตามสาย (ปฏิบัติหน้าที่
ตลอดปีการศึกษา)  

50 ค าสั่ง 

8 เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าค่ายอบรมนอกสถานที่ ร่วมงาน
ชุมชน โดยหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด 

20 เกียรติบัตร 

9 เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น 10 ผู้จัดงาน 
10 เก็บสิ่งของมีค่าได้ 

มูลค่าต่ ากว่า 500 บาท 
มูลค่าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป 

 
10 
20 

 
 

เกียรติบัตร 
11 มีความมุ่งมั่นในการกระท าความดีอยู่เสมอ โดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้รับ

รองเป็นลายลักษณ์อักษร (นักเรียนอาสาช่วยงานห้องพิเศษต่าง ๆ )  
20 - 

12 ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับโรงเรียน /กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายใน
โรงเรียน 

10 เกียรติบัตร 
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หมายเหตุ  1.  นักเรียนทุกคนจะมีคะแนนความประพฤติคนละ 100 คะแนนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/
ปลาย 
            2.  เกียรติบัตรใช้เพ่ิมคะแนนความดีในแต่ละครั้ง โดยครู /ครูที่ปรึกษาหรือผู้จัดงานเป็นผู้เพ่ิมคะแนน
ความดีให้กับนักเรียน 
            4.  เกียรติบัตรไม่สามารถน ามาหักล้างคะแนนทรงผม  ,มาสายไม่เข้าแถวหรือความผิดอื่นใดได้  

 
 

หมวดที่ 5 
การแต่งกายและทรงผม 

  
1. เครื่องแบบนักเรียนชาย  

1.1 เสื้อ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ผ้าสีขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร ผ่าอกตลอด สาบที่อกเสื้อกว้าง 1 เซนติเมตร ไม่มีจีบหลัง ใช้กระดุมสีขาว 

กลมแบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร แขนสั้นเพียงข้อศอก มีกระเป๋าติดราวนมเบื้องซ้าย 1 กระเป๋า 
ขนาดกว้างของกระเป๋า 8-12 เซนติเมตร และลึกตั้งแต่ 10-15 เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดของเสื้อตัวเสื้อ
พอเหมาะกับตัวของนักเรียน ไม่รัดรูปหรือไม่ใหญ่เกินไปสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงและให้มองเห็นเข็มขัด  

1.2 กางเกง  
 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น   ผ้าสีกากี 
 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย   ผ้าด า 
 แบบกางเกงไทย ขาสั้นเพียงเหนือสะบ้าไม่เกิน 3 เซนติเมตร ส่วนกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจาก

ขาตั้งแต่ 8-18 เซนติเมตร ตามส่วนขนาดของขา ปลายขาพับชายเข้าข้างในกว้าง 5 เซนติเมตร ผ่าตรงส่วนหน้าใช้
กระดุมขนาดย่อมหรือซิปรัดไว้ข้างในมีกระเป๋าตามแนวของตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง เวลาสวมให้ทับ
ชายเสื้อไว้ให้เรียบร้อย ไม่เอาชายเสื้อไว้นอกกางเกง  
หมายเหตุ กางเกงให้มีขนาดพอเหมาะกับขนาดเอวของนักเรียนไม่ปล่อยให้ลงต่ าใต้สะดือ 3  เซนติเมตร  

 1.3 เข็มขัด  
 นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น หนังสีน้ าตาล หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทองเหลือง เข็มขัดลูกเสือ 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หนังสีด า หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน รูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ ขนาดกว้างตั้งแต่ 2.5-4 
เซนติเมตร ตามส่วนขนาดตัวของนักเรียน แบบชนิดหัวกลัด  (เข็มสอดรูเข็มเพียงเข็มเดียว )มีปลอกหน ปลอก         สี
เดียวกับเข็มขัด 1 ปลอก ขนาดกว้าง 1.5 เซนติเมตร ส าหรับสอดปลายเข็มขัด (เข็มขัดที่ว่านี้ใช้คาดทับกางเกง( 
 

1.4 รองเท้า 
นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรองเท้าผ้าใบสีน้ าตาล ถุงเท้าสีน้ าตาลยาว 1/3 แข้ง และไม่มีลวดลาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรองเท้าผ้าใบสีด า ถุงเท้าสีขาว ยาว 1/3 แข้ง และไม่มีลวดลาย  
 

2. เครื่องแบบนักเรียนหญิง  
2.1 เสื้อ (นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น )  
 ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร เสื้อแบบคอพับในตัว ลึกพอให้สวมศีรษะได้สะดวก สาบตลบเข้าข้างใน

ส่วนบนของสาบให้พอแบะคอแล้วไม่เห็นตะเข็บข้างใน มีขนาด 10 เซนติเมตร ใช้ผ้า 2 ชิ้น เย็บเข้าถ้าแขนยาวเพียง
เหนือศอก ปลายแขนจีบเล็กน้อย ประกอบด้วยผ้า 2 ชิ้น กว้าง 3 เซนติเมตร ความยาวของตัวเสื้อวัดจากข้อมือมาเมื่อ
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ยืนตรงระยะตั้งแต่ 10-15 เซนติเมตร ชายขอบเสื้อด้านล่างมีรอยพับไม่เกิน 3 เซนติเมตร ขนาดกว้างของตัวเสื้อตั้งแต่
ใต้แขนถึงขอบล่างพอเหมาะกับตัวไม่รัดเอวหรือรัดรูป ริมขอบล่างด้านหน้าข้างขวาติดกระเป๋า ขนาดกว้าง  5-9 
เซนติเมตร ยาว 7-10 เซนติเมตร ตามส่วนขนาดของตัวเสื้อ ปากกระเป๋าพับเป็นริมกว้างไม่เกิน 2 เซนติเมตร ผูกคอ
ด้วยผ้าสีกรมท่า นักเรียนหญิงต้องสวมเสื้อซับในสีอ่อนไม่ฉูดฉาด  

เสื้อ  (นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย )  
 ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร เสื้อแบบคอเชิ้ตผ่าอกตลอด ที่อกเสื้อท าเป็นสาบตลบเข้าข้างใน กว้าง 3 

เซนติเมตร มีกระดุมกลมแบบสีขาว 3-5 เม็ด แขนยาวเพียงเหนือศอก ต้นแขนและปลายแขนจีบเล็กน้อย 
ประกอบด้วยผ้า 2 ชิ้น กว้าง 3 เซนติเมตร สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงและให้มองเห็นเข็มขัด (นักเรียนหญิงต้องสวม
เสื้อซับในสีอ่อนไม่ฉูดฉาด( 

2.2 กระโปรง  
 นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สีกรมท่า  
 นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สีกรมท่า  
กระโปรงแบบธรรมดา ด้านหน้าพับเป็นเกลียว ข้างละ 3 กลีบ ด้านหลังพับเป็นกลีบ ข้างละ 3 กลีบ หัน

กลีบออกด้านนอกเย็บ ทับกลีบขอบล่างลงมาระหว่า ง 6-12 เซนติเมตร เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม 
กระโปรงยาวเพียงใต้เข่าเมื่อยืนตรง  ไม่เกิน 5 เซนติเมตร สวมทับชายเสื้อให้เรียบร้อย ไม่เอาชายเสื้อไว้นอกกระโปรง  

2.3 เข็มขัด  
นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เครื่องแบบนักเรียนธรรมดา ไม่ต้องใช้เข็มขัด นักเรียนหญิงชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เข็มขัดหนังสีด า แบบนักเรียน กว้าง 2-3 เซนติเมตร ตามส่วนขนาดของตัวนักเรียน หัวรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ชนิดหัวกลัดหนังหรือผ้าสีด าหุ้ม มีปลอกหนังหรือผ้าสีเดียวกับเข็มกลัด ขนาดกว้าง 1.5 เซนติเมตร 
ส าหรับสอดปลายเข็มขัด เข็มขัดที่ว่านี้ให้คาดทับกระโปรง 

2.4 รองเท้า  
  นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า หัวมน ชนิด 

มีสายรัดหลังเท้าเท้า หนังหรือผ้าใบสีด า ไม่มีลวดลาย ส้นไม่สูงเกิน 3 เซนติเมตร ตามปกติให้ใช้ประกอบถุงเท้าสั้นสี
ขาวพับปลาย  2 พับ กว้าง 5 เซนติเมตร (ไม่มีลวดลาย )  
 
3. ชุดพละ )ชุดกีฬา( 

นักเรียนชาย หญิง  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เสื้อโปโลสีแสด 
นักเรียนชาย หญิง  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เสื้อโปโลสีเทา 
3.1 เสื้อ เป็นเสื้อโปโลสีแสด เทา สีประจ าโรงเรียนไม่รัดรูป มีขนาดพอเหมาะกับตัวนักเรียน แขนสั้นเพียง

ข้อศอก ความลึกของชายเสื้อ ระยะห่างจากสะโพกประมาณ 12-15 เซนติเมตร บริเวณเสื้อด้านขวาต้องปัก   ชื่อ – 
สกุลและให้ใช้ด้ายสีน้ าเงิน  

3.2 กางเกงวอร์มขายาว สีน้ าเงิน ไม่มีลวดลาย มัธยมศึกษาตอนต้นมีแถบสีแสด มัธยมศึกษาตอนปลายมี
แถบสีเทา ปลายขาจ้ า ให้มีความยาว ขนาดพอเหมาะกับตัวนักเรียน  

3.4 รองเท้า นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้นให้ใส่รองเท้าสีน้ าตาล ไม่กัดสีรองเท้า และนักเรียนชาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีน้ าด า ไม่กัดสีรองเท้า  ไม่มีลวดลาย  นักเรียนหญิง มัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีด าไม่กัดสีรองเท้า ไม่มีลวดลาย  
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4. การแต่งกายชุดลูกเสือ -เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหารและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
 โรงเรียนอนุญาตให้แต่งได้ในวันที่โรงเรียนก าหนดการแต่งกายเครื่องแบบเหล่านี้ ต้องแต่งให้ถูกต้องเป็นไป

ตามท่ีก าหนดในเครื่องแบบนั้น ๆ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องได้รับโทษตามระเบียบของโรงเรียน  
 
5. การแต่งกายเมื่อมาติดต่อกับทางโรงเรียน  
   นักเรียนที่ยังมีสภาพเป็นนักเรียน ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ ของโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา และ
เป็นเครื่องแบบของตนเองเท่านั้น ผู้ใดฝ่าฝืนจะไม่อนุญาตให้ติดต่อราชการ นักเรียนที่หมดสภาพนักเรียน ให้แต่งกาย
ชุดสุภาพเรียบร้อย 

 
6. ทรงผม  

 6.1 นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 ผมตัดสั้น ผมข้างหน้ายาวไม่เกิน 4 เซนติเมตร ชายผมรอบศีรษะตัดเกรียนติดหนังศีรษะ ไม่เปลี่ยนสีผม ไม่

ไว้หนวดเครา ไม่ใส่ครีม ไม่ใส่น้ ามัน  
6.2 นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ผมตัดรองทรงสูง ผมข้างหน้ายาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร ชายผมรอบศีรษะตัดเกรียน ไม่เปลี่ยนสีผม ไม่ไว้

หนวดเครา ไม่ใส่ครีม ไม่ใส่น้ ามัน  
6.3 นักเรียน หญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
ผมตัดตรงธรรมดา ไม่ซอย ไม่ดัดไม่ไว้ทรงผมหน้าม้า หากจะไว้ผมยาวต้องบันทึกขออนุญาตไว้ผมยาวกับ

ฝ่ายกิจการนักเรียนเท่านั้น ไม่เปลี่ยนสีผม ไม่ใส่น้ ามัน ยาวระดับใต้ติ่งหูไม่เกิน 3 เซนติเมตร กิ๊บติดผมให้ใช้ขนาดเล็ก 
สีด า หรือสีกรมท่าเท่านั้น 

6.4 นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ผมตัดตรงธรรมดา ไม่ซอย ไม่ดัดไม่ไว้ทรงผมหน้าม้า หากจะไว้ผมยาวต้องบันทึกขออนุญาตไว้ผมยาวกับ

ฝ่ายกิจการนักเรียนเท่านั้น ไม่เปลี่ยนสีผม ไม่ใส่น้ ามัน ยาวระดับใต้ติ่งหูไม่เกิน 5 เซนติเมตร กิ๊บติดผมให้ใช้ขนาดเล็ก 
สีด า หรือสีกรมท่าเท่านั้น 

 
  
7. กระเป๋านักเรียน  

ให้ใช้กระเป๋าที่มีตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน หรือที่โรงเรียนก าหนดเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้รูปแบบอื่นใด
ทั้งสิ้น ยกเว้นแต่จะมีการอนุโลมตามความเหมาะสม 
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หมวดที่ 6 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

  
1. การร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  

1.1 นักเรียนจะต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลาการเข้าแถว เพื่อร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนจะให้สัญญาณ
การเข้าแถว ดังต่อไปนี้ 

เวลา 08.00 น. ให้สัญญาณ เปิดเพลงชาติ ให้นักเรียนเตรียมตัว ท าภาระกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนมาเข้า
แถว 

เวลา  08.05 น. พิธีการหน้าเสาธง 
หลังจากพิธีการหน้าเสาธงเรียบร้อยแล้ว ครูที่ปรึกษาจะพบนักเรียน เช็คชื่อนักเรียน ตรวจสอบความ

เรียบร้อย และบันทึกข้อมูลนักเรียนที่ไม่เข้าแถว นักเรียนที่แต่งกายผิดระเบียบ 
1.2 นักเรียนที่ไม่ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง จะมีคะแนนติดลบ ครั้งละ 5 คะแนน และนักเรียนที่แต่งกายไม่

เรียบร้อย จะถูกบันทึกไว้ในสมุดเช็คชื่อนักเรียน  
  หมายเหตุ กิจกรรมหน้าเสาธง หากมีกิจกรรมพิเศษให้ด าเนินการไม่เกินระยะเวลาก าหนด 

คือ ไม่เกิน 08.30 น . เช่น มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมหรือกิจกรรมพิเศษของชุมนุม กิจกรรมการแสดง การ
มอบรางวัลที่นักเรียนไปแข่งขันสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน หลังกิจกรรมหน้าเสาธงนักเรียนพบครูที่ปรึกษา ในคาบ
โฮมรูมสั้นของทุกวัน เวลา 80.20 – 08.30 น. ในกรณีที่ฝนตกให้นักเรียนเข้าแถวใต้อาคาร 2 อย่างเป็นระเบียบปฏิบัติ
เสมือนเข้าแถวหน้าเสาธง  
  
  2. กิจกรรมวันส าคัญ หรือกิจกรรมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระด าเนินการหรือจัดขึ้น  

 นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระด าเนินการจัด หรือก าหนดขึ้น
ให้นักเรียนเข้าร่วม เช่น วันสุนทรภู่ วันวิทยาศาสตร์ วันคริสต์มาส วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันพ่อ วันแม่
แห่งชาติ หรือ อบรมให้ความรู้ต่าง ๆ หากไม่เข้าร่วมถือว่าจงใจฝ่าฝืนระเบียบ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นหรือเจ็บป่วย ไม่
สามารถเข้าร่วมได้ ให้แจ้งผู้จัดงานหรือครูที่ปรึกษาให้ทราบในวันด าเนินกิจกรรม หรือแจ้งก่อนล่วงหน้า 
 
 

หมวดที่ 7 
เบ็ดเตล็ด 

  
1. การท าความเคารพ แนวปฏิบัติ  

1.1 เมื่อครูหรือผู้ใหญ่เดินผ่าน นักเรียนจะต้องท าความเคารพ โดยการยืนตรง หรือยกมือไหว้ ในลักษณะ
ส ารวม ค้อมตัวด้วยกิริยาอันนอบน้อม  

1.2 ในกรณีที่นักเรียนเดินสวนทางกับครู ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างข้ึนลงบันได ให้นักเรียนยืนตรงยกมือไหว้ท า
ความเคารพ ยกเว้น ในกรณีท่ีมือถือสิ่งของอยู่ยืนตรงไม่เดินสวนทางครู โดยหลบให้ครูไปก่อน  

1.3 นักเรียนพบครูในที่สาธารณะหรือนอกโรงเรียนให้นักเรียนทักทายหรือยกมือไหว้ท าความเคารพตาม
โอกาสและสถานที่  
 2. กรณีที่นักเรียนมีคาบเรียนว่าง  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

 2.1 ห้ามนักเรียนส่งเสียงดังรบกวน หรือสร้างความร าคาญห้องข้างเคียง  
2.2 ให้นักเรียนเข้าศึกษาค้นคว้าที่ห้องสมุด หรือห้อง ICT หรือน าหนังสือมาอ่าน หรือท าการบ้าน 
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2.3 ห้ามเล่นกีฬา ดนตรีอันเป็นการสร้างความร าคาญหรือรบกวนบนอาคารเรียน  
 3. เครื่องมือสื่อสาร / โทรศัพท์มือถือ  

โรงเรียนไมอ่นุญาตให้น าเครื่องมือสื่อสาร/โทรศัพท์มือถือเข้ามาใช้ในบริเวณโรงเรียน ให้ครูผู้สอนยึด
โทรศัพท์มือถือ พร้อมเขียนชื่อนักเรียน ระดับชั้น บันทึกส่งฝ่ายปกครองเพ่ือหักคะแนน ซึ่งฝ่ายปกครองจะยึดไว้เป็น
เวลา 5 วัน แล้วให้นักเรียนและผู้ปกครองมารับคืนได้   หากถูกยึดครั้งที่สองจะยึดไว้ 1 เดือน หากถูกยึดครั้งที่ 3 จะ
ยึดไว้ 1 ภาคเรียน 
 4. อาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว  

 ห้ามน าอาหารและเครื่องดื่ม ขนม ลูกอม ของขบเคี้ยวทุกชนิด ขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียนหรือใน
ห้องเรียนโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น หากฝ่าฝืนโรงเรียนจะด าเนินการลงโทษตามที่ก าหนดไว้ 
  5. การย้ายสถานศึกษา  

เมื่อนักเรียนประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนถูกหักคะแนนครบ 80 คะแนน ฝ่ายกิจการนักเรียน 
จะรายงานผลไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนและเชิญผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรมการกระท าความผิด และให้
ด าเนินการย้ายสถานศึกษา  

 ประกาศ  ณ  วันที่ 15 พฤษภาคม พ .ศ . 2558 

 

(นายเกษม   ชื่นเทศ( 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 

 
กระบวนการ และข้ันตอนการพิจารณาโทษนักเรียนที่กระท าผิดระเบียบฯโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระท าผดิคร้ังแรก 

กระท าผดิอีก 

กระท าผดิบ่อยคร้ัง 

กระท าผดิวนิยัร้ายแรง 

1.  วา่กล่าวตกัเตือน 

2. แจง้ครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายปกครอง 

3. ตดัคะแนนความประพฤติ (ตามความผดิ)  

1.  วา่กล่าวตกัเตือน 

2. แจง้ครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายปกครอง 

3. ตดัคะแนนความประพฤติ (ตามความผดิ)  

1. พิจารณาโทษ 

2. แจง้ครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายปกครอง ตดั

คะแนนความประพฤติ )ตามความผดิ( 

3. เชิญผูป้กครองมาพบร่วมแกไ้ขพฤติกรรม 

1.  คณะกรรมการฝ่ายปกครองสืบสวน 
2.  พิจารณาโทษ เสนอผูอ้  านวยการโรงเรียน 
3.  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวนิิจฉยั – สั่งการ 
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กระบวนการควบคุมความประพฤตินักเรียน (ลักษณะการผิดวินัย และการลงโทษ)  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะผดิวนิยัทัว่ไป 

- วา่กล่าวตกัเตือน 

- ท ากิจกรรม 

- ท าทณัฑบ์น 

ลกัษณะผดิวนิยัร้ายแรง 
-  ปรับปล่ียนพฤติกรรม 

พกัการเรียนทนัที ประกนัตวัออกมา 
รอลงอาญา 

ถา้ประสงคจ์ะเขา้ศึกษาต่อ 
ผูป้กครองตอ้งท าทณัฑบ์นไว้
กบัทางโรงเรียน 

ศาลพพิากษา / กระท าความผดิทางอาญา  

มีเหตุผลอนัควร 

บ่อยคร้ัง / อบรม –  พฒันาแลว้ ความประพฤติไม่ดีข้ึน 
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ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ปีการศึกษา  2563 
 
 

ล าดับที่ ชั้นเรียน ครูที่ปรึกษา 
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 1.  นายมานพ  บุญยิ่ง   2.  นางดาวเรือง  จันทร์เชื้อ 
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 2.  นางสาวสุพัตรา มณีอินทร์ 2. นางสาวพิมพ์นารา แสนวงศ์ 

3. นางสาวโสมฐาดา  พงษ์สา 4. ว่าที่ร้อยตรีถิรดล จันทร์เชื้อ 
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 1. นางมุกดา เพ็ชรพันธ์   3.  นายชูชาติ  ดีมี  

2. นางสาวนันทวัน รอดมาก 
 

4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 1.  นางสาวปรียานุช  มีจาด  2. นายขจรศักดิ์  มั่นศรี 
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 1.  นายเกรียงศักดิ์  สามสีทอง  

2. นางสาวชุตินันท์ คงรัตนไพศาล 
3. นางสาวรุจิดา  ทะนุ 

6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1.  นายสิทธิศักดิ์  แก้วทา    2.  นางสาววราภรณ์ เคียงข้าง 
 
หมายเหตุ  กรุณาโทรศัพท์แจ้งครูปรึกษาในกรณีท่ีนักเรียนมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถมาเรียนตามปกติได้  

    ก่อนเวลา 08.00 น. 
 

 
คนดีต้องเกิดจากครอบครัวที่ดี 
ลูกที่ดีต้องมีคุณพ่อคุณแม่ดี 
ความอบอุ่นที่ครอบครัวให้ ..... สร้างเยาวชนให้เป็นคนดี 

บุตรธิดา คือ กระจกเงาของพ่อแม่ 
...ในฐานะเป็นพ่อแม่ วันนี้คุณเอาอะไรใส่มือเด็ก ๆ ของคุณ”  

ว .วชิรเมธี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


