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คูมือนักเรียนโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ประจําป 2565 
 

ขอมูลทั่วไป 
โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 

ตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ชื่อโรงเรียน  ชะอวดเครงธรรมวิทยา 
สถานที่ตั้ง   ๕๘ หมูที่ ๙ ตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย ๘๐๑๘๐   
โทรศัพท/โทรสาร ๐ – ๗๕๓๘ – ๖๒๓๐    สังกัด  สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เนื้อที ่: ๓๗ ไร ๑ งาน ๘๙ ตารางวา 
วันเปดสอนครั้งแรก  ๖ พฤษภาคม  ๒๕๓๔ 
การกอตั้ง 
                โรง เรี ยนช ะอวด เค ร งธรรมวิ ท ย า เป น โร งเรี ยน รั ฐบ าล  สั งกั ดกรมสามัญ ศึ กษ า
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู ที่บานควนชิง ๕๘ หมูที่ ๙ ตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เริ่มกอตั้งเมื่อป ๒๕๓๓ เปนสาขาโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค มีนักเรียนสมัครเขาเรียน จํานวน ๘๕ คน 
โดยใชสถานที่โรงครัวของวัดเขมาราม (ควนยาว)  วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ กรมสามัญศึกษาได
ประกาศจัดตั้งเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาอันดับที่ ๕๗ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งก็ไดยึดเอาวันดังกลาว
เปนวันสถาปนาโรงเรียน และในปนี้ไดยายมาทําการเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัดควนยาว  ขณะเดียวกันก็มี
การกอสรางอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง สนามบาสเกตบอล หองน้ําหองสวม ๑ หลังบานพักขาราชการครู      
๑ หลัง บานพักนักการภารโรง ๑ หลัง ขึ้น ณ บานควนชิง (ที่อยูปจจุบัน) ป พ.ศ.๒๕๓๕ เริ่มขนยายอุปกรณ
การเรียนการสอนตางๆ มายังที่ตั้งของโรงเรียนในปจจุบัน และปนี้มีการกอสรางอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก   
และเบ็ดเสร็จ ข บานพักครู หองน้ํา หองสวม อยางละ ๑ หลัง  ป พ.ศ. ๒๕๓๖ นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ ๓      
รุนแรก จบการศึกษาและศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และวิทยาลัยตางๆ จํานวน ๕๔ คน 
ประกอบอาชีพ จํานวน ๑๖ คน ป พ.ศ. ๒๕๔๔ นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ ๖ รุนแรกจบการศึกษา ปจจุบัน
โรงเรียนมีจํานวนหองเรียน ๙ หอง นักเรียนจํานวน ๑๖๘ คน  อัตราจาง ๒ คน นักการภารโรง จํานวน     
๑ คน อาคารเรียนมีจํานวน ๔ หลัง คืออาคารชั่วคราว อาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก อาคารเบ็ดเสร็จ ข และ
อาคารเรียนจามจุรี หองน้ํา หองสวม ๓ หลัง บานพักครู ๓ หลัง บานพักนักเรียน ๑ หลัง เรือน ๓ มิปญญา
ทองถ่ิน ๑ หลัง สวัสดิการรานคา ๑ หลัง 
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เครื่องหมายประจําโรงเรียน 
                                                  
 

 
 
 
ความหมาย 

พระบรมธาตุ   คือ  พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช   หมายถึ ง  สัญลักษณ ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เปนสัญลักษณแหงความดีงาม เปนที่เคารพสักการะของชาวพุทธทั้งในและตางประเทศ 
           รัศมีสีเหลือง  คือ   แสงสวาง  เปรียบไดกับปญญาความรู 
  โล   คือ สัญลักษณของเกียรติยศและศักดิ์ศรี 
  ตารางลายขัด  หมายถึง  ผลสําเร็จแหงการเรียนรู 
           ภูเขา  คือ   ควนเคร็ง  หมายถึง ภูมิประเทศที่เปนที่ตั้งของโรงเรียนอยูในตําบลเคร็ง ซึ่งมีควนเคร็ง
เปนสัญลักษณทางภูมิศาสตรที่สําคัญ 
           กระจูด   คือ  พืชเศรษฐกิจที่สรางรายไดหลักใหกับประชากรในทองที่ตําบลเคร็ง และตําบล
ใกลเคียง รวมถึงจังหวัดใกลเคียงดวย 
 มีความหมายโดยรวมคือ   โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยาเปนโรงเรียนที่ตั้งอยูในพื้นที่ปาพรุและ
ควน(ภูเขา) มีความมุงหมาย สอนใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ และมีทักษะในการพัฒนาชีวิตและสังคม  
เพื่อใหเกิดความเจริญกาวหนา  มีเกียรติมีศักดิ์ศรี โดยยึดความดีเปนหลักสําคัญในการดําเนินชีวิต 
 
คติพจนประจําโรงเรียน 

ปญญา  รตนํ  เสฏฐ ํ
ปญญา  เปนทรัพยอันประเสริฐ 

 
สีประจําโรงเรียน 

เหลือง-แดง 
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุงเรือง ความสดใส ความนาเลื่อมใส 
สีแดง หมายถึง ความเขมแข็ง ความกลาหาญ เด็ดเดี่ยว 
 
 
คําขวัญประจําโรงเรียน 

ทักษะเยี่ยม การเรียนดี กีฬาเดน เนนคุณธรรม สัมพันธชุมชน 
 
อักษรยอชื่อโรงเรียน 

ช.ธ. 
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เอกลักษณของโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
ทักษะดี   วิถีชุมชน 
 

อัตลักษณของโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
มีวินัย   ใฝเรียนรู    อยูอยางพอเพียง 
 

วิสัยทัศน (vision) 
 ภายในป ๒๕๖๕ “โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา เปนองคกรแหงการเรียนรูตามทักษะในศตวรรษ
ที่ 21  ครูมีศักยภาพ มุงสงเสริมผูเรียนเปนคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สืบสานภูมิปญญา รักษ
ปาพรุ ประสานชุมชนบนวิถีความเปนไทย 

 
 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
 3. พัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 5. พัฒนาอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน 

เปาประสงคของโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
1. เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานที่กําหนด 

 2. เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานที่กําหนด 
 3. เพื่อใหโรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ 
 4. เพื่อใหโรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 5. เพื่อใหโรงเรียนมอีาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอม ที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน 
 
กลยุทธ  
 การพัฒนาโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา“ปการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ : ๔ ป แหงการพัฒนา 
สรางคุณภาพผูเรียนตามทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ภายใตความรวมมือชะอวดเครงธรรมวิทยาเปนเดียว ” 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
กลยุทธที่ 4 พัฒนาอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอม 
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การติดตอเรื่องตาง ๆ กับทางโรงเรียน 

 

ที ่ เรื่องที่มาติดตอ เจาหนาที่ฝาย/งาน สถานที่ติดตอ 

1 
การขอแกไขหรือเปลี่ยนแปลง
ชื่อ – สกุล หรือวัน/เดือน/เกิด 

งานทะเบียน/วัดผล หองวิชาการ 

2 การขอใบแสดงผลการเรียน งานทะเบียน/วัดผล หองวิชาการ 

3 
การขอหนังสือรับรองการเปน
นักเรยีน 

งานทะเบียน/วัดผล หองวิชาการ 

4 รับ พัสด ุจดหมาย ลงทะเบียน งานสารบรรณ หองธุรการ 

5 การลาออกหรือยายโรงเรียน 
งานปกครองและงาน
ทะเบียน/วัดผล 

หองปกครอง 
หองวิชาการ 

6 
การขอหนังสือรับรองความ
ประพฤติ 

งานกิจการนักเรียน หองกิจการนักเรียน 

7 
การขออนุญาตออกนอกบริเวณ
โรงเรียน 

งานกิจการนักเรียน หองกิจการนักเรียน 

8 การขอมีบัตรประจําตัวนักเรียน งานทะเบียน หองวิชาการ 

9 มีปญหาความประพฤติ 
งานกิจการนักเรียน 
งานแนะแนว 

หองกิจการนักเรียน    
 หองแนะแนว 

10 ทุนการศึกษา งานแนะแนว หองแนะแนว 

11 ลงทะเบียนวิชาเรียน งานทะเบยีน/วัดผล หองวิชาการ 

12 การขอเวลาเรียน งานทะเบียน/วัดผล หองวิชาการ 

13 พบนักเรียน งานประชาสัมพันธ หองประชาสัมพันธ 

14 สอบถามเรื่องงานราชการตางๆ 
งานธุรการ 
งานประชาสัมพันธ 

หองธุรการ 
หองประชาสัมพันธ 

15 กองทุนกูยืมเงินเพื่อการศึกษา 
งานกองทุนฯ 
งานแนะแนว 

หองแนะแนว 

16 เบิกวัสดุ ประจําหองเรียน งานอาคารสถานที่ หองพัสดุ 

17 
ขอยืมวัสด ุ– อุปกรณของ
โรงเรียน 

งานอาคารสถานที่ หองพัสดุ 
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ทําเนียบผูบริหารโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
 

ที ่ ชื่อ สกุล ตําแหนง ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. นายประดับ แกวนาม ครใูหญ 
11 มนีาคม2533- 
23 มิถุนายน2534 

 

2. นายณรงค ทองขาว ครูใหญ 
24 มิถุนายน2534-  
20 กันยายน  2538 

 

3. นายณรงค ทองขาว ครใูหญ 
20 กันยายน 2538- 
20 กันยายน 2540 

 

4. นายสันติ คํานวณศิลป 
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน

ชะอวดเครงธรรมวิทยา 
20 กันยายน 2540- 
13 มกราคม 2542 

รักษาการในตําแหนง
ครใูหญ 

5. นายณรงค ทองขาว ผูอํานวยการ 15 มกราคม 2542  

6. นางถวิลหา วิจิตรพันธ 
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน

ชะอวดเครงธรรมวิทยา 
29  มีนาคม  2543- 
24 ตุลาคม 2543 

รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการ 

7. นายสันติ คํานวณศิลป ครใูหญ 
24 ตุลาคม 2543 - 

23  พฤศจิกายน 2544 
 

8. นางถวิลหา วิจิตรพันธ 
ผูชวยครใูหญโรงเรียน     
ชะอวดเครงธรรมวิทยา 

23 พฤศจิกายน 2544 
–  

17 ธันวาคม 2544 

รักษาการในตําแหนง
ครใูหญ 

9. นายอนันต ปยวัชรพันธ ครใูหญ 
17 ธันวาคม 2544 -  
6  มกราคม  2549 

 

10. นายวิสุทธิ์ พิชัยยุทธ 
ผูอํานวยการโรงเรียน      

ชะอวดเครงธรรมวิทยา 
6  มกราคม 2549 – 
12 ธันวาคม 2555 

 

11. นางสุภาภรณ  คงคานนท 
ผูอํานวยการโรงเรียน      

ชะอวดเครงธรรมวิทยา 
24 ธันวาคม 2555 –   
11 พฤศจิกายน 2559 

 

12. นางสาววิมล  นาวารัตน 
ผูอํานวยการโรงเรียน      

ชะอวดเครงธรรมวิทยา 
11 พฤศจิกายน 2559 
– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

๑๓. นายวิชาญ    จินพล 
ผูอํานวยการโรงเรียน      

ชะอวดเครงธรรมวิทยา 
11 ตุลาคม 25๖๔ – 

ปจจุบัน 
 

 
 
 
 
 

 
 

แผนผังแสดงอาคารและพื้นที่ใชสอยบริเวณโรงเรียน 
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หอพักนักเรียน 

อาคารโรงฝกงาน 

สนามบาสเกตบอล 

อาคารเรียนถาวร แบบ ก 

อาคารเรียนชั่วคราว 

อาคารเรียนถาวร แบบ ข 

สนามกีฬามาตรฐาน 

 สระน้ําใช 

1 
2 

 1 

 3 

 4 

 
5 

 3 

2 

พระพทุธรูป 

ถนนสายชะอวด-หัวไทร 

โรงอาหาร 300 ที่นั่ง 

  6 

  สวนป่า 

๑     บานพักครู                               ๕       รานสวัสดิการโรงเรียน        
๒     บานพักนักการ                          ๖       ถังเก็บน้ําฝน 
๓     หองสวมแบบ 6 หอง 
๔     หอถังประปาโรงเรียน 

   6 

N 

1 

อาคารเรียนแบบ 108 ล/30 

 

ลาน
กีฬา 

ปอม
ยาม 

๓ 

๓ 

สระเลี้ยงปลาโรงเรียน 
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คูมือนักเรียน 

ฝายบริหารวิชาการ 
ประจําปการศึกษา 256๕
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โครงสรางการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
     
      
      
       
       
  
 
 
 

ผูอํานวยการ 

หัวหนาฝายบริหารวิชาการ 

กลุมงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

กลุมงานพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

กลุมงานวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน 

กลุมงานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

งานวัดผลประเมินผล 

งานเทียบโอนผลการ
เรียน 

งานทะเบียน - วัดผล 

งานทะเบียนนักเรยีน 

งานสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี

งานโสตทัศศึกษา 

งานหองสมุด 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

งานจัดระบบการเรียนรู 

งานกํากับติดตามและ
ประเมินผลการเรียนรู 

งานกลุมสาระการ
เรียนรู 

งานตรวจสอบคุณวุฒ ิ

งานพัฒนาแหลงเรียนรู 

กลุมงานนิเทศและ
วิจัยทางการศึกษา 

กลุมงานการจัด 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

งานนิเทศการศึกษา 

งานวิจัยทางการ
ศึกษา 

งานพัฒนาและ 
สงเสริมงานวิชาการ 

กิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมนักเรียน 

กิจกรรมลูกเสือ -
เนตรนาร ี

กิจกรรมนักศึกษา
วิชาทหาร 

กลุมงาน 
สํานักงาน 

งานสํานักงาน 

งานติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

งานสานสนเทศ
ฝาย 

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 

โครงสรางการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
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กําหนดการเปด - ปดภาคเรียน 
 

 
 ในหนึ่งปการศึกษาแบงเปน 2 ภาคเรียน  แตละภาคเรียนมีเวลาเรียน 20  สัปดาห มีกําหนดดังนี้ 
 ภาคเรียนที่หนึ่ง วันเปดภาคเรียน วันที่  17  พฤษภาคม 2565 
   วันปดภาคเรียน วันที่  10  ตุลาคม  2565 
 ภาคเรียนที่สอง วันเปดภาคเรียน  วันที่  1 พฤศจิกายน 2565 
   วันปดภาคเรยีน  วันที่  31  มีนาคม  2566 

 
เวลาเรียนและกิจกรรมแตละวัน 

ลําดั
บ 

เวลาปกติ (คาบเรียนละ 50 นาที) เวลาพิเศษ (คาบเรียนละ 45 นาท)ี 
เวลา กิจกรรม/คาบเรียน เวลา กิจกรรม / คาบเรียน 

1 07.40 – 07.50 น. กิจกรรม 5 ส 07.40 – 07.45 น. กิจกรรม 5 ส 
2 07.50 -  08.20 น. กิจกรรมหนาเสาธง 07.45 -  08.10 น. กิจกรรมหนาเสาธง 
3 08.20 – 08.30 น. กิจกรรมโฮมรูม 08.10 – 08.20 น. กิจกรรมโฮมรูม 
4 08.30 -  09.20 น. คาบเรียนที่ 1 08.20 -  09.05 น. คาบเรียนที่ 1 
5 09.20 - 10.10 น. คาบเรียนที่ 2 09.05 – 09.50 น. คาบเรียนที่ 2 
6 10.10 - 11.00 น. คาบเรียนที่ 3 10.50 - 10.35 น. คาบเรียนที่ 3 
7 11.00 – 11.50 น. คาบเรียนที่ 4 10.35 – 11.20 น. คาบเรียนที่ 4 
8 11.50 – 12.40 น. พักกลางวัน 11.20 – 12.05 น. พักกลางวัน 
9 12.40 - 13.30 น. คาบเรียนที่ 5 12.05 – 12.50 น. คาบเรียนที่ 5 

10 13.30 – 14.20 น. คาบเรียนที่ 6 12.50 – 13.35 น. คาบเรียนที่ 6 
11 14.20 – 15.10 น. คาบเรียนที่ 7 13.35 – 14.20 น. คาบเรียนที่ 7 
12 15.10 – 16.00 น. คาบเรียนที่ 8 14.20 – 14.05 น. คาบเรียนที่ 8 
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หลักสูตรโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

  
 
วิสัยทัศน  
  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน  ซึ่งเปนกําลังของ
ชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปน
พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   มีความรูและทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุงเนนผูเรียน
เปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  
 
 

หลักการ 

 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มีหลักการที่สําคัญ  ดังนี้ 

          1.  เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู                   
เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเปนไทย
ควบคูกับความเปนสากล 

2.  เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค และมี
คุณภาพ 

3.  เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา                      

ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น 

4. เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัดการเรียนรู 
5.  เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

6.  เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก

กลุมเปาหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ   
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จุดหมาย 

             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มี
ความสุขมีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพ  จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
           1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต  

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
4.  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
5.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิต

สาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตาม

มาตรฐานที่กําหนด  ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค  ดังนี้ 

 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี ้

 1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ

ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหา

ความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใช
วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 

 2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด อยาง

สรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ที่เผชิญได

อยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา 

และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 
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 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชใน 

การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคม
ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การ

ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่

สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ และมี

ทั กษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพื่ อการพัฒ นาตนเองและสั งคม ในด านการเรียนรู  การสื่ อสาร  
การทํางาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถ
อยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

1.  รักชาติ  ศาสน กษัตริย 
2.  ซื่อสัตยสุจริต 
3.  มีวินัย 
4. ใฝเรียนรู 
5. อยูอยางพอเพียง 
6.  มุงมั่นในการทํางาน 
7.  รักความเปนไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
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โครงสรางเวลาเรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียน ดังนี้ 

 
 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 
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.) 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 160 

(4 นก.) 
160 

(4 นก.) 
160 

(4 นก.) 
300 

(7.5 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 ประวัติศาสตร 

160 
(4 นก.) 

160 
(4 นก.) 

160 
(4 นก.) 

320 
(8 นก.) 

 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

80 
(2 นก.) 

 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและ
การดําเนินชีวิตในสังคม 

 เศรษฐศาสตร 

 ภูมิศาสตร 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

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.) 

ภาษาตางประเทศ 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 
 

880 
(22 นก.) 

880 
(22 นก.) 

880 
(22 นก.) 

1,640 
(41 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 360 
รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพรอมและจุดเนน 

ปละไมนอยกวา 200 ชั่วโมง ปละไมนอยกวา
1,600 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไมนอยกวา 1,200 ชั่วโมง/ป รวม 3 ป 
ไมนอยกวา 

3,600 ชั่วโมง 
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หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3) 
 
1.  หลักสูตร 

1.1 จัดใหเรียนปละไมนอยกวา  1,200  ชั่วโมง  หรือวันละไมนอยกวา  6  ชั่วโมง 
1.2 การคิดคํานวณหนวยกิต  คิดเวลาเรียน 40  ชั่วโมง เทากับ  1 หนวยกิต 
 

2 การจัดการเรียนรูของผูเรียน 
2.1 สาระพื้นฐาน ทั้ง 8  กุลมสาระการเรียนรูตองเรียนตามโครงสรางของโรงเรียน ปละ 22  หนวยกิต  

หรือ 880  ชั่วโมง  
2.2 รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพรอมและจุดเนน   ปละไมนอยกวา 200 

ชั่วโมง 
2.3 ในแตละปการศึกษาจะตองเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  60  ชั่วโมง  ประกอบดวยกิจกรรม 

แนะแนว  กิจกรรมนักเรียน (กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หรือกิจกรรมชุมนุม)  กิจกรรมเพื่อสังคม 
และสาธารณประโยชน    

 
3.  เกณฑการจบการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 1)  ผูเรียนตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไมนอยกวา 81 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 66  
หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด 
 2)  ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 66  
หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 11 หนวยกิต 
 3)  ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนในระดับผานเกณฑการประเมิน 
ตามที่สถานศึกษากําหนด 
 4)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑการประเมิน 
ตามที่สถานศึกษากําหนด 
 5)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน 
ตามที่สถานศึกษากําหนด 
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

ตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ภาคเรียนท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก./ชม. รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก./ชม. 

วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน  
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5/60 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5/60 
ค21101 คณิตศาสตร 1 1.5/60 ค21102 คณิตศาสตร 2 1.5/60 
ว21101 วิทยาศาสตร 1 1.5/60 ว21102 วิทยาศาสตร 2 1.5/60 
ว21103 การออกแบบและเทคโนโลย ี1 0.5/20 ว21104 วิทยาการคํานวณ 1 0.5/20 
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5/60 ส21103 สังคมศึกษา 2 1.5/60 
ส21102 ประวัติศาสตร 1 0.5/20 ส21104 ประวัติศาสตร 2 0.5/20 

พ21101 สุขศึกษา1 0.5/20 พ21103 สุขศึกษา2 0.5/20 
พ21102 พลศึกษา 1 0.5/20 พ21104 พลศึกษา 2 0.5/20 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0/40 ศ21102 ศิลปะ2 1.0/40 
ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5/20 ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5/20 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5/60 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5/60 

รวม 11.0/440 รวม 11.0/440 
วิชาเพิ่มเติม  วิชาเพิ่มเติม  

ส20231 หนาที่พลเมือง 1 0.5/20 ส20232 หนาที่พลเมือง 2 0.5/20 
ว20211 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 1.0/40 ว20212 การใชโปรแกรมประมวลคํา 1.0/40 
ท21201 หองสมุดเพื่อการเรียนรู 1 0.5/20 ท21202 หองสมุดเพื่อการเรียนรู 2 0.5/20 
ส20202 ทองถ่ินของเรา 1 0.5/20 ส20203 ทองถ่ินของเรา 2 0.5/20 
…………… รายวิชาเพิ่มเติมตามความถนดัและ

สนใจ 
1.0/40 ………….… รายวิชาเพิ่มเติมตามความถนดั

และสนใจ 
1.0/40 

รวม 3.5/140 รวม 3.5/140 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

      - ลูกเสือ/เนตรนาร ี 20       - ลูกเสือ/เนตรนาร ี 20 
      - กิจกรรมชุมนุม 12       - กิจกรรมชุมนุม 12 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 8  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 8 

รวมทั้งสิ้น 640 รวมทั้งสิ้น 640 

 
 
 
 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก./ชม. รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก./ชม. 

วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน  
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5/60 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5/60 
ค22101 คณิตศาสตร 3 1.5/60 ค22102 คณิตศาสตร 4 1.5/60 
ว22101 วิทยาศาสตร 3 1.5/60 ว22102 วิทยาศาสตร 4 1.5/60 
ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5/20 ว22104 วิทยาการคํานวณ 2 0.5/20 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5/60 ส22103 สังคมศึกษา 4 1.5/60 
ส22102 ประวัติศาสตร 3 1.0/40 ส22104 ประวัติศาสตร 4 0.5/20 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5/20 พ22103 สุขศึกษา 4 0.5/20 
พ22102 พลศึกษา 3 0.5/20 พ22104 พลศึกษา 4 0.5/20 
ศ22101 ศิลปะ 3 0.5/20 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0/40 
ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5/20 ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5/20 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5/60 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5/60 

รวม 11.0/440 รวม 11.0/440 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

ส20233 หนาที่พลเมือง 3 0.5/20 ส20234 หนาที่พลเมือง 4 0.5/20 
ว20213 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร 
1.0/40 ว20214 การใชโปรแกรมประมวลคํา 1.0/40 

อ20201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1.0/40 อ20202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1.0/40 
……………. รายวิชาเพิ่มเติมตามความถนัด

และสนใจ 
1.0/40 ……………… รายวิชาเพิ่มเติมตามความถนัด

และสนใจ 
1.0/40 

รวม 3.5/180 รวม 3.5/180 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

      - ลูกเสือ/เนตรนารี 20       - ลูกเสือ/เนตรนารี 20 
      - กิจกรรมชุมนุม 12       - กิจกรรมชุมนุม 12 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 8  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 8 

รวมทั้งสิ้น 640 รวมทั้งสิ้น 640 
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก./ชม. รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก./ชม. 
วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน  

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5/60 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5/60 
ค23101 คณิตศาสตร 5 1.5/60 ค23102 คณิตศาสตร 6 1.5/60 
ว23101 วิทยาศาสตร 5 1.5/60 ว23102 วิทยาศาสตร 6 1.5/60 
ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5/20 ว23104 วิทยาการคํานวณ 3 0.5/20 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5/60 ส23103 สังคมศึกษา 6 1.5/60 
ส23102 ประวัติศาสตร 5 0.5/20 ส23104 ประวัติศาสตร 6 0.5/20 
พ23101 สุขศึกษา5 0.5/20 พ23103 สุขศึกษา 6 0.5/20 
พ23102 พลศึกษา 5 0.5/20 พ23104 พลศึกษา 6 0.5/20 
ศ23101 ศิลปะ5 1.0/40 ศ23102 ศิลปะ6 1.0/40 
ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5/20 ง23102 การงานอาชีพ 6 0.5/20 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5/60 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5/60 

รวม 11.0/440 รวม 11.0/440 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

ส20235 หนาที่พลเมือง 5 0.5/20 ส20236 หนาที่พลเมือง 6 0.5/20 
ว20215 การใชโปรแกรมนําเสนองาน 1.0/40 ว20216 อินเตอรเน็ตเบื้องตน 1.0/40 
ง20223 งานผลิตภัณฑกระจูด 1 1.0/40 ง20224 งานผลิตภัณฑกระจูด 2 1.0/40 
……………. รายวิชาเพิ่มเติมตามความถนัด

และสนใจ 
1.0/40 ……………. รายวิชาเพิ่มเติมตามความถนัด

และสนใจ 
1.0/40 

รวม 3.5/180 รวม 3.5/180 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

      - ลูกเสือ/เนตรนารี 20       - ลูกเสือ/เนตรนารี 20 
      - กิจกรรมชุมนุม 12       - กิจกรรมชุมนุม 12 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 8  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน 

8 

รวมทั้งสิ้น 640 รวมทั้งสิ้น 640 
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6) 
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1.  หลักสูตร 

1.1 จัดใหเรียนปละไมนอยกวา  1,200  ชั่วโมง  หรือวันละไมนอยกวา 6  ชั่วโมง 
1.2 การคิดคํานวณหนวยกิต  คิดเวลาเรียน 40  ชั่วโมง เทากับ  1 หนวยกิต 
 

2.  การจัดการเรียนรูของผูเรียน 
2.1 สาระพื้นฐาน ทั้ง 8 สาระการเรียนรูตองเรียนตามโครงสรางของโรงเรียนรวม 3  ป จํานวน  

41  หนวยกิต  หรือ  1,640  ชั่วโมง 
2.2 รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพรอมและจุดเนน   ใหยึดตามโครงสราง

ของแผนการเรียน รวม 3 ป  ไมนอยกวา 40  หนวยกิต  หรือ  ไมนอยกวา  1,600  ชั่วโมง   
2.3 ในแตละปการศึกษาจะตองเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  60  ชั่วโมง  ประกอบดวย    

กิจกรรมแนะแนว   กิจกรรมนักเรียน (กิจกรรมลูกเสือ นักศึกษาวิชาทหาร หรือกิจกรรม
ชุมนุม)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสารธารณประโยชน    

 
 
3.  เกณฑการจบการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1)  ผูเรียนตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไมนอยกวา 81 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 
41 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด 
 2)  ผูเรียนตองไดหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 41 
หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 3)  ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่
สถานศึกษากําหนด 
 4)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่
สถานศึกษากําหนด 
 5)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามที่
สถานศึกษากําหนด 
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก./ชม. รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก./ชม. 
วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน  

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0/40 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0/40 
ค31101 คณิตศาสตร 1 1.0/40 ค31102 คณิตศาสตร 2 1.0/40 
ว31101 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1.5/60 ว31102 วิทยาศาสตรกายภาพ (ฟสิกส) 1.5/60 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0/40 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0/40 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0/40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0/40 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5/20 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5/20 
ว31103 เทคโนโลยี 1 0.5/20 ส31104 ประวัติศาสตร 2 0.5/20 
ส31103 ประวัติศาสตร 1 0.5/20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5/20 
พ
31101 

สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5/20 ง31102 การงานอาชีพ 1 0.5/20 

      
รวม 7.5/300 รวม 7.5/300 

วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 
ว30201 ฟสิกส 1 2.0/80 ว30202 ฟสิกส 2 2.0/80 
ว30221 เคมี 1 1.5/60 ว30222 เคมี 2 1.5/60 
ว30241 ชีววิทยา 1 1.5/60 ว30242 ชีววิทยา 2 1.5/60 
ค31201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1 2.0/80 ค31202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2 2.0/80 
อ30201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1 1.0/40 ว30261 โลก ดาราศาสตรและอวกาศ 1 1.0/40 
ส30231 หนาที่พลเมือง 1 0.5/20 อ30203 ภาษาอังกฤษอานเขียน 1 1.0/40 

      
รวม 8.5/340 รวม 9.0/360 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

      - นักศึกษาวิชาทหาร 20       - นักศึกษาวิชาทหาร 20 
      - กิจกรรมชุมนุม 10       - กิจกรรมชุมนุม 10 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 10 

รวมทั้งสิ้น 700 รวมทั้งสิ้น 720 



 

     
 

คูมือนักเรียน 2565                                                                                    หนา 20 
 

 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก./ชม. รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก./ชม. 

วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน  
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0/40 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0/40 
ค32101 คณิตศาสตร 3 1.0/40 ค32102 คณิตศาสตร 4 1.0/40 
ว32101 วิทยาศาสตรกายภาพ (เคมี) 1.5/60 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0/40 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0/40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0/40 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0/40 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5/20 
ศ32101 ศิลปะ 3 0.5/20 ง32102 การงานอาชีพ 2 0.5/20 
ว32102 เทคโนโลยี 2 0.5/20 ส32104 ประวัติศาสตร 4 0.5/20 
ส32103 ประวัติศาสตร 3 0.5/20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5/20 
พ
32101 

สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5/20    

รวม 7.5/300 รวม 6.0/240 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

ว30203 ฟสิกส 3 2.0/80 ว30204 ฟสิกส 4 2.0/80 
ว30223 เคมี 3 1.5/60 ว30224 เคมี 4 1.5/60 
ว30243 ชีววิทยา 3 1.5/60 ว30244 ชีววิทยา 4 1.5/60 
ค32201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3 2.0/80 ค32202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 2.0/80 
อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1.0/40 อ30209 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 1 1.0/40 
ส30232 หนาที่พลเมือง 2 0.5/20 ส30233 หนาที่พลเมือง 3 0.5/20 

   ว30262 โลก ดาราศาสตรและอวกาศ 2 1.0/40 
รวม 8.5/340 รวม 9.5/380 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

      - นักศึกษาวิชาทหาร 20       - นักศึกษาวิชาทหาร 20 
      - กิจกรรมชุมนุม 10       - กิจกรรมชุมนุม 10 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 10 

รวมทั้งสิ้น 740 รวมทั้งสิ้น 640 
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  
ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก./ชม. รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก./ชม. 
วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน  

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0/40 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0/40 
ค33101 คณิตศาสตร 5 1.0/40 ค33102 คณิตศาสตร 6 1.0/40 
ว33101 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 1.5/60 ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0/40 
ว33102 เทคโนโลยี 3 0.5/20 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0/40 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0/40 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5/20 
พ
33101 

สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5/20 ง33102 การงานอาชีพ 3 0.5/20 

ศ33101 ศิลปะ 5 0.5/20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5/20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0/40    

รวม 7.0/280 รวม 5.0/200 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

ว30205 ฟสิกส 5 2.0/80 ว30206 ฟสิกส 6 2.0/80 
ว30225 เคมี 5 1.5/60 ว30226 เคมี 6 1.5/60 
ว30245 ชีววิทยา 5 1.5/60 ว30246 ชีววิทยา 6 1.5/60 
ค33201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5   2.0/80 ค33202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6  2.0/80 
ส30234 หนาที่พลเมือง 4 0.5/20 ว30263 โลก ดาราศาสตรและอวกาศ 3 1.0/40 
อ30207 ภาษาอังกฤษเพื่อการแปลเบื้องตน 1.0/40 อ30208 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห 1.0/40 

      
      

รวม 8.5/340 รวม 9.0/360 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

      - นักศึกษาวิชาทหาร 20       - นักศึกษาวิชาทหาร 20 
      - กิจกรรมชุมนุม 10       - กิจกรรมชุมนุม 10 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 10 

รวมทั้งสิ้น 680 รวมทั้งสิ้น 620 
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (แผนการเรียนคณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ) 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก./ชม. รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก./ชม. 

วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน  
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0/40 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0/40 
ค31101 คณิตศาสตร 1 1.0/40 ค31102 คณิตศาสตร 2 1.0/40 
ว31101 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1.5/60 ว31102 วิทยาศาสตรกายภาพ (ฟสิกส) 1.5/60 
ส31101 สังคมศึกษา  1.0/40 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0/40 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0/40 อ31101 ภาษาอังกฤษ 2 1.0/40 
ศ31101 ศิลปะ1 0.5/20 ศ31101 ศิลปะ1 0.5/20 
ส31102 ประวัติศาสตร 1 0.5/20 ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5/20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5/20 ส31104 ประวัติศาสตร 2 0.5/20 
ว31103 เทคโนโลยี 1 0.5/20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5/20 
      

รวม 7.5/300 รวม 7.5/300 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

ค31201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1 2.0/80 ค31202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2 2.0/80 
ท31201 หองสมุดเพื่อการศึกษาคนควา 1.0/40 ท30201 การเขียนเบื้องตน 1.0/40 
อ30201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1 1.0/40 อ30203 ภาษาอังกฤษอานเขียน 1 1.0/40 
ท30202 การอานเบื้องตน 1.0/40 ส30223 การเมืองการปกครองของไทย 1.0/40 
ว30281 การออกแบบผลิตภัณฑเบื้องตน                1.0/40 ว30282 คอมพิวเตอรแอนิเมชัน                    1.0/40 
ว30247 วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม 1.0/40 ว30227 พลังงานกับชีวิต 1.0/40 
ส31221 กฎหมายที่ประชาชนควรรู 1.0/40    
ส30231 หนาที่พลเมือง 1 0.5/20    

      
รวม 8.5/340 รวม 7.0/280 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

      - นักศึกษาวิชาทหาร 20       - นักศึกษาวิชาทหาร 20 
      - กิจกรรมชุมนุม 10       - กิจกรรมชุมนุม 10 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 10 

รวมทั้งสิ้น 700 รวมทั้งสิ้น 640 
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (แผนการเรียนคณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ) 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก./ชม. รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก./ชม. 

วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน  
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0/40 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0/40 
ค32101 คณิตศาสตร 3 1.0/40 ค32102 คณิตศาสตร 4 1.0/40 
ว32101 วิทยาศาสตรกายภาพ (เคมี) 1.5/60 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0/40 
ว32102 เทคโนโลยี 2 0.5/20 ส32104 ประวัติศาสตร 4 0.5/20 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0/40 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5/20 
ส32103 ประวัติศาสตร 3 0.5/20 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5/20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5/20 ง32102 การงานอาชีพ 2 0.5/20 
ศ32101 ศิลปะ 3 0.5/20 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0/40 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0/40    
      

รวม 7.5/300 รวม 6.0/240 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

ค32201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3 2.0/80 ท30203 การพูด 1.0/40 
ท30207 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0/40 ค32202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 2.0/80 
ว30229 เสนใยกับสียอม  1.0/40 ว30284   การนําเสนอขอมูลแบบสื่อประสม                      1.0/40 
ส32263 อาเซียนศึกษา 1.0/40 ส30242 การเงินการธนาคารและการคลัง 1.0/40 

ว30283 การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา 1.0/40 ส30233 หนาที่พลเมือง 3 0.5/20 
อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1.0/40 อ30209 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 1 1.0/40 
ส30232 หนาที่พลเมือง 2 0.5/20    

      
รวม 7.5/300 รวม 6.5/260 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

      - นักศึกษาวิชาทหาร 20       - นักศึกษาวิชาทหาร 20 
      - กิจกรรมชุมนุม 10       - กิจกรรมชุมนุม 10 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 10 

รวมทั้งสิ้น 660 รวมทั้งสิ้น 560 
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โครงสรางหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (แผนการเรียนคณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ) 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก./ชม. รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม นก./ชม. 

วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน  
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0/40 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0/40 
ค33101 คณิตศาสตร 5 1.0/40 ค33102 คณิตศาสตร 6 1.0/40 
ว33101 โลกและอวกาศ 1.5/60 ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0/40 
ว33102 เทคโนโลยี 3 0.5/20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5/20 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0/40 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5/20 
พ
33101 

สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5/20 ง33102 การงานอาชีพ 3 0.5/20 

ศ33101 ศิลปะ 5 0.5/20 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0/40 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0/40    

รวม 7.0/220 รวม 7.0/280 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

ท30208 หลักภาษาไทย 1.0/40 ท30206 ประวัติวรรณคดีสมัย
รัตนโกสินทร 

1.0/40 

ค33201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5 2.0/80 ค33202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6 2.0/80 
ว30285 โครงงานคอมพิวเตอร 1.0/40 ว30286 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 1.0/40 
ส33261 เหตุการณปจจุบัน 1.0/40 ส33281 ภูมิศาสตรกายภาพ 1.0/40 
ส30234 หนาที่พลเมือง 4 0.5/20 อ33208 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห 1.0/40 
อ30207 ภาษาอังกฤษเพื่อการแปลเบื้องตน  1.0/40 อ33213 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ 1.0/40 
อ30211 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 1.0/40    

รวม 7.5/300 รวม 7.0/280 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

      - นักศึกษาวิชาทหาร 20       - นักศึกษาวิชาทหาร 20 
      - กิจกรรมชุมนุม 10       - กิจกรรมชุมนุม 10 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 10 

รวมทั้งสิ้น 580 รวมทั้งสิ้น 620 
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ระเบียบโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 

วาดวยการวัดและประเมินผลการเรียน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ ) 

............................................................................. 
  
 โดยที่โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ไดประกาศใชหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ ๒๙๓ / ๒๕๕๑  ลงวันที่  
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑  เรื่อง ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงเปนการ
สมควรที่กําหนดระเบียบโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา วาดวยการวัดและประเมินผลการเรียน  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.256๔) เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับคําสั่งดังกลาว 
 ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และวิ
ชการสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงกําหนดระเบียบไวดังตอไปนี ้
 ขอ ๑   ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา วาดวยการวัดและระเมินผล
การเรียน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ ) 
 ขอ ๒   ระเบียบนี้ใหบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนตน 
 ขอ ๓   ใหยกเลิกระเบียบ ขอบังคับ ที่ขัดแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๔   ระเบียบนี้ใหใชควบคูกับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
 ขอ ๕   ใหผูบริหารสถานศึกษารักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
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หมวด ๑ 
หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 
 ขอ  ๖  การวัดและประเมินผลการเรียน  ประกอบดวย 
          ๖.๑ การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน   ประกอบดวย  การวัดและประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาผูเรียน   การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน 
             ๖.๒  การประเมินผลระดับสถานศึกษา    ประกอบดวย  การประเมินผลการเขารวม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  และการประเมินความสามารถใน
การอาน  คิดวิเคราะห  และเขียนสื่อความของผูเรียน 
             ๖.๓  การประเมินผลระดับชาติ  เปนการประเมินคุณภาพระดับชาติในกลุมสาระการ
เรียนรูที่สําคัญทั้ง  ๘  กลุมสาระ  ไดแก ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคมศึกษา    
ศาสนาและวัฒนธรรม   ภาษาอังกฤษ   สุขศึกษาและพลศึกษา   ศิลปะ  และการงานอาชีพ และนําผลจาก
การประเมินไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  และคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ขอ ๗  การวัดและประเมินผลการเรียนรู ใหเปนไปตามหลักการตอไปนี้ 
  ๗.๑  สถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบการวัดและการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน โดย
เปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของมีสวนรวม 
  ๗.๒  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู มีจุดมุงหมาย เพื่อพัฒนาผูเรียนและตัดสินผล
การเรียน 
  ๗.๓  การวัดและประเมินผลการเรียนรูตองสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัดตามกลุมสาระการเรียนรูที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา และจัดใหมีการประเมินการอาน คิด
วิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  ๗.๔   การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรูตอง
ดําเนินการดวยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพื่อใหสามารถวัดและประเมินผลผูเรียนไดอยางรอบดานทั้งดาน
พุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย เหมาะสมกับสิ่งที่ตองการวัด ธรรมชาติวิชา และระดับชั้นของผูเรียน 
โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความเที่ยงตรง ยุติธรรมและเชื่อถือได 
  ๗.๕  การประเมินผูเรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู การปฏิบัติกิจกรรม ผลงานของนักเรียน การทดสอบ ควบคูกับกระบวนการเรียนรู 
ตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการจัดการศึกษา 
  ๗.๖  เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ
ผูเรียน 
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หมวด  ๒ 
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 ขอ ๘   สถานศึกษาตองดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูใหครบทั้ง  ๔  องคประกอบคือ 
กลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ การอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน  
 ขอ ๙ การวัดและการประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุมสาระ เปนการ
ประเมินความรู ความสามารถพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย ที่กําหนดในตัวชี้วัดในหลักสูตร ซึ่งจะ
นําไปสูการสรุปผลการเรียนรูของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู โดยดําเนินการดังนี้ 
  ๙.๑  ผูสอนแจงตัวชี้วัด  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู  เกณฑการผานตัวชี้วัด และ
เกณฑขั้นต่ําของการผานรายวิชากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
  ๙.๒  จัดใหมีการประเมินผลกอนเรียน เพื่อตรวจสอบความรูพื้นฐานและความรอบรูใน
เรื่องที่จะเรียน 
         ๙.๓  จัดใหมีการประเมินผลระหวางเรียน แตละหนวยอยางสมํ่าเสมอ  เพื่อศึกษาผลการ
เรียน และนําขอมูลมาปรับปรุงการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน หลังการประเมิน ตองแจง
ผลการประเมินใหผูเรียนทราบ เพื่อผูเรียนจะไดพัฒนาตนเองไปสูเปาหมายที่กําหนดการวัดและประเมินผล
ระหวางเรียน   ประกอบดวย 
     ๙.๓.๑  วัดและประเมินผลระหวางการเรียนการสอนแตละหนวย โดยใหครูผูสอน
เปนผูกําหนดผลการเรียนรูและเปนผูประเมิน ผูเรียน เพื่อน บิดา  มารดา  และผูปกครองมีสวนรวมในการ
ประเมิน 
     ๙.๓.๒  วัดและประเมินผลกลางภาคเรียนอยางนอย  ๑  ครั้งโดยครูผูสอนเปน 
ผูกําหนดตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู 

๙.๔  จัดใหมีการประเมินผลปลายภาค  เพื่อตรวจสอบผลการเรียนโดยใหครอบคลุม 
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู ที่สําคัญที่ครูผูสอนกําหนด 

๙.๕  การตัดสินผลการเรียนใหนําผลการประเมินระหวางเรียนรวมกับ ผลการประเมิน 
ปลายภาคเรียน ตามสัดสวนคะแนนที่โรงเรียนกําหนด แลวใหระดับผลการเรียน  เพื่อตรวจสอบความ 
สําเร็จของผูเรียน  โดยวัดใหครอบคลุมความรู  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรมและคานิยมอันพงึประสงค 

 ๙.๖  กําหนดสัดสวนคะแนน  ระหวางเรียน : ปลายภาค เปนดังนี้ 
กลุมสาระการเรียนรู คะแนนระหวางภาค คะแนนปลายภาค 

1. ภาษาไทย  
2. คณิตศาสตร  
3. วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
5 สุขศึกษาและพลศึกษา  
6.ศิลปะ  
7.การงานอาชีพ  
8. ภาษาตางประเทศ  

๗๐ 
๗๐ 
๗๐ 
๗๐ 
๗๐ 
๗๐ 
๗๐ 
๗๐ 

๓๐ 
๓๐ 
๓๐ 
๓๐ 
๓๐ 
๓๐ 
๓๐ 
๓๐ 
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  ขอ  ๑๐  การประเมินการอาน   คิดวิเคราะหและเขียน  ของผูเรียน ใหสถานศึกษา ดําเนินการ
วัดผลตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
 ขอ ๑๑  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนใหสถานศึกษาดําเนินการวัดผลไป
พรอมกับการประเมินผลระดับชั้นเรียนตามเกณฑสถานศึกษากําหนด 
 ขอ ๑๒  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหประเมินเปนรายภาค  ใหสถานศึกษาเปนผูกําหนด
แนวทางการประเมินผล ผูรับผิดชอบกิจกรรมดําเนินการประเมินผลตามตัวชี้วัด 
 

หมวด ๓ 
เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 
 ขอ ๑๓   การตัดสินผลการเรียน 
      ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑) ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในแตละรายวิชา  
         ๒) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผานทุกตัวชี้วัด โดยแตละตัวชี้วัดผาน
ไมนอยกวารอยละ  ๕๐  หรือมีคุณภาพในระดับผานขึ้นไป 
 ๓) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
            ๔) ผูเรียนตองไดรับการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน   คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีผลการประเมินระดับผานขึ้นไป 
 
 ขอ ๑๔  การใหระดับผลการเรียน 
   ๑๔.๑  การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู  ใหใชระบบตัวเลข 
แสดงระดับผลการเรียนในแตละกลุมสาระ  เปน ๘ ระดับ ดังนี้ 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ระดับชวงคะแนน 
๔ ผลการเรียนดีเยี่ยม ๘๐ - ๑๐๐ 

๓.๕ ผลการเรียนดีมาก ๗๕ - ๗๙ 
๓ ผลการเรียนดี ๗๐ - ๗๔ 

๒.๕ ผลการเรียนคอนขางดี ๖๕ - ๖๙ 
๒ ผลการเรียนปานกลาง ๖๐ - ๖๔ 

๑.๕ ผลการเรียนพอใช ๕๕ - ๕๙ 
๑ ผลการเรียนผานเกณฑขั้นตํ่า ๕๐ - ๕๔ 
๐ ผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑ ๐ - ๔๙ 

 ในกรณีที่ไมสามารถใหระดับผลการเรียนเปน ๘ ระดับได  ใหใชตัวอักษรระบุเงื่อนไขของ
ผลการเรียน ดังนี้ 
 “มส” หมายถึง ผูเรียนไมมีสิทธิ์เขารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผูเรียนมีเวลา
เรียนไมถึงรอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแตละรายวิชา และไมไดรับการผอนผันใหเขารับการวัดผลปลายภาค
เรียน  



 

     
 

คูมือนักเรียน 2565                                                                                    หนา 29 
 

 “ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมได เนื่องจากผูเรียนไมมีขอมูลผล
การเรียนรายวิชานั้นครบถวน ไดแก ไมไดวัดผลระหวางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไมไดสงงานที่มอบหมาย
ใหทํา ซึ่งงานนั้นเปนสวนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียนหรอืมีเหตุสุดวิสัยที่ทําใหประเมินผลการเรียนไมได 

กรณีที่ผูเรียนไดผลการเรียน  “ร”  เพราะไมสงงานนั้น  จะตองไดรับความเห็นชอบจาก 
คณะอนุกรรมการกลุมสาระการเรียนรู 
      ๑๔.๒  การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน กําหนดเกณฑการตัดสินเปน ๔ ระดับ 
และความหมายของแตละระดับ ดังนี้ 
                     ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนที่มี
คุณภาพดีเลิศอยูเสมอ 
 ดี หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนที่มีคุณภาพ
เปนที่ยอมรับ 
 ผาน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียนที่มีคุณภาพ
เปนที่ยอมรับ แตยังมีขอบกพรองบางประการ 
 ไมผาน หมายถึง ไมมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
หรือถามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีขอบกพรองที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ 

๑๔.๓  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค   ใหมีการประเมินตามกรอบท่ีกําหนดใน 
หลักสูตรสถานศึกษา หรือ สถานศึกษาจะใชกรอบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑   ดังนี้ 

๑.  รักชาติ ศาสน กษัตริย 
๒.  ซื่อสัตยสุจริต 
๓.  มวีินัย 
๔.  ใฝเรียนรู 
๕.  อยูอยางพอเพียง 
๖.  มุงมั่นในการทํางาน 
๗.  รักความเปนไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 

 ใหระดับผลการประเมินเปนผานและไมผานตามที่สถานศึกษากําหนดเกณฑ  กรณ ี
ที่ผานใหระดับผลการเรียน เปน ดีเยี่ยม  ดี  และผาน 
     ดีเยี่ยม หมายถึง  ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติจนเปนนิสัยและนําไปใชในชีวิต 
ประจําวันเพื่อประโยชนสุขของตนเองและสังคม 
     ดี หมายถึง ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑเพื่อใหเปนที่ยอมรับของ
สังคม 
     ผาน  หมายถึง ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษากําหนด 
     ไมผาน  หมายถึง  ผูเรียนไมรับรูและไมปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษา
กําหนด 
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      ๑๔.๔  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรม  
การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดและใหผลการประเมินเปน 
ผานและไมผาน 

ผาน  คือ  มีเวลาเขารวมกิจกรรมตั้งแตรอยละ  ๘๐ ขึ้นไป  และผานจุดประสงคสําคัญ 
ของกิจกรรม 
        ไมผาน  คือ  มีเวลาเขารวมกิจกรรมต่ํากวารอยละ ๘๐   
   ๑๔.๔  การประเมนิกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย   การประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน จะตองพิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด และใหผลการประเมินเปนผานและไมผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มี ๓ ลักษณะ คือ 
 ๑) กิจกรรมแนะแนว 
 ๒) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบดวย 
       (๑) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร 
โดยผูเรียนเลือกอยางใดอยางหนึ่ง  
  (๒) กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม  
  ทั้งนี้ ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จะตองเขารวมกิจกรรมทั้งขอ (๑) และ (๒) 
สําหรับผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเขารวมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในขอ (๑) หรือ (๒) 
  ๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 
 
  ใหใชตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้ 
  “ผ” หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมี
ผลงานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด “มผ” หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติ
กิจกรรมและมีผลงานไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
 ในกรณีที่ผูเรียนไดผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาตองจัดซอมเสริมใหผูเรียนทํา
กิจกรรมในสวนที่ผูเรียนไมไดเขารวมหรือไมไดทําจนครบถวน แลวจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เปน 
“ผ” ได ทั้งนี้ ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของ
สถานศึกษา 
 
          ขอ ๑๕  การเปลี่ยนผลการเรียน 
 ๑๕.๑  การเปลี่ยนผลการเรียน “๐” 
           สถานศึกษาจัดใหมีการสอนซอมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดที่ผูเรียน
สอบไมผานกอ   แลวจึงสอบแกตัวไดไมเกิน ๒ ครั้ง ถาผูเรียนไมดําเนินการสอบแกตัวตามระยะเวลาที่
สถานศึกษากําหนด ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก ๑ ภาคเรียน   
สําหรับภาคเรียนที ่๒ ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น การสอบแกตัว ใหไดระดับผลการ
เรียนไมเกิน “๑” ถาสอบแกตัว ๒ ครั้งแลว ยังไดระดับผลการเรียน “๐” อีก ใหสถานศึกษาแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผูเรียน โดยปฏิบัติดังนี้ 
  ๑)  ถาเปนรายวิชาพื้นฐาน ใหเรียนซ้ํารายวิชานั้น 
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  ๒) ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติม ใหเรียนซ้ําหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ทั้งนี้  
ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผล 
การเรียนวาเรียนแทนรายวิชาใด 
 ๑๕.๒ การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” 
   การเปลี่ยนผลการเรียน  “ร”   มี  ๒  กรณี  ดังนี้ 
  ๑)  มีเหตุสุดวิสัย  ทําให  ประเมินผลการเรียนไมได  เชน  เจ็บปวย เมื่อผูเรียนไดเขาสอบ
หรือสงผลงานที่ติดคางอยูเสร็จเรียบรอย  หรือแกปญหาเสร็จสิ้นแลว  ใหไดระดับผลการเรียนตามปกติ  
(ตัง้แต  ๐ – ๔) 
  ๒)  ถาสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมใชเหตุสุดวิสัยเมื่อผูเรียนไดเขาสอบหรือสงผลงาน 
ที่ติดคางอยูเสร็จเรียบรอย  หรือแกปญหาเสร็จสิ้นแลว  ใหไดระดับผลการเรียนไมเกิน  “๑” 
  การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ใหดําเนินการแกไขตามสาเหตุใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษา
นั้น  ถาผูเรียนไมมาดําเนินการแก  “ร”  ตามระยะเวลาที่กําหนดไวใหเรียนซ้ํารายวิชา  ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย  
ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก  “ร”  ออกไปอีกไมเกิน  ๑  ภาคเรียนแตเมื่อพน
กําหนดนี้แลวใหปฏิบัติดังนี้ 
  (๑)  ใหเรียนซ้ํารายวิชา  ถาเปนรายวิชาพื้นฐาน 
  (๒)  ใหเรียนซ้ําหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหมถาเปนรายวิชาเพิ่มเติม โดยใหอยูในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษา 
  ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม  ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวา  เรียน
แทนรายวิชาใด 
 ๑๕.๓ การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” 
  การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี ๒ กรณี ดังนี้ 
  ๑) กรณีผูเรียนไดผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐ แตมี
เวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น ใหสถานศึกษาจัดใหเรียนเพิ่มเติมจนมีเวลา
เรียนครบตามที่กําหนดแลวจึงใหวัดผลปลายภาคเปนกรณีพิเศษ  ผลการแก “มส” ใหไดระดับผลการเรียน
ไมเกิน “๑” การแก “มส” กรณีนี้ใหกระทําใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น ถาผูเรียนไมมาดําเนินการแก 
“มส” ตามระยะเวลาที่กําหนดไวนี้ใหเรียนซ้ํา  ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะ
ขยายเวลาการแก “มส” ออกไปอีกไมเกิน ๑ ภาคเรียน สามารถแกผลการเรียนเปน “๑ – ๔”  แตเมื่อพน
กําหนดนี้แลว ใหปฏิบัติดังนี้ 
  (๑)  ถาเปนรายวิชาพื้นฐานใหเรียนซ้ํารายวิชานั้น 
  (๒) ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติมใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา ใหเรียนซ้ําหรือ
เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม 
  ๒) กรณีผูเรียนไดผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ ๖๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมด ใหสถานศึกษาปฏิบัติดังนี้ 
        (๑)  ถาเปนรายวิชาพื้นฐาน ใหเรียนซ้ํารายวิชานั้น 
        (๒) ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติม ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา ใหเรียนซ้ํา
หรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม 
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    ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวา
เรียนแทนรายวิชาใด  
  การเรียนซ้ํารายวิชา หากผูเรียนไดรับการสอนซอมเสริม และสอบแกตัว ๒ ครั้ง 
แลวไมผานเกณฑการประเมิน ใหเรียนซ้ํารายวิชานั้น ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
ในการจัดใหเรียนซ้ําในชวงใดชวงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นวาเหมาะสม เชน พักรับประทานอาหารกลางวัน  
วันหยุดชั่วโมงวางหลังเลิกเรียน ภาคฤดูรอน เปนตน 
          ในกรณีภาคเรียนที่  ๒  หากผู เรียนยังมีผลการเรียน “๐” “ร” “มส” ให
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนเปดเรียนปการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอน
เพื่อแกไขผลการเรียนของผูเรียนได ทั้งนี้หากสถานศึกษาใดไมสามารถดําเนินการเปดสอนภาคฤดูรอนได ให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ตนสังกัดเปนผูพิจารณาประสานงานใหมีการดําเนินการเรียนการสอนในภาค
ฤดูรอนเพื่อแกไขผลการเรียนของผูเรียน 
 ๑๕.๔ การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ” 
  กรณีที่ผูเรียนไดผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาตองจัดซอมเสริมใหผูเรียนทํา
กิจกรรมในสวนที่ผูเรียนไมไดเขารวมหรือไมไดทําจนครบถวน แลวจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เปน 
“ผ” ได ทั้งนี้ ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้น ๆ ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไมเกิน ๑ ภาคเรียนสําหรับภาคเรียนที่ ๒ ตองดําเนินการให
เสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น 

ขอ  ๑๖  การเลื่อนชัน้ 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 เมื่อสิ้นปการศึกษา ผูเรียนจะไดรับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ 
ดังตอไปนี้ 

๑) รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไดรับการตัดสินผลการเรียนผานตาม 
เกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

๒) ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมผีลการประเมินผานตามเกณฑทีส่ถานศึกษา 
กําหนดในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
    ๓) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปการศึกษานั้นควรไดไมต่ํากวา ๑.๐๐ ทั้งนี้ รายวิชา
ใดที่ไมผานเกณฑการประเมิน สถานศึกษาสามารถซอมเสริมผูเรียนใหไดรับการแกไขในภาคเรียนที่  ๒ 
    หรือถาผูเรียนมีขอบกพรองเพียงเล็กนอยและสถานศึกษาพิจารณาเห็นวาสามารถ
พัฒนาและสอนซอมเสริมได ใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผอนผันใหเลื่อนชั้นได 
  ขอ  ๑๗  การสอนซอมเสริม 

การสอนซอมเสริม  เปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรูและเปนการใหโอกาส 
แกผูเรียนใหมีเวลาเรียนรูสิ่งตางๆ เพิ่มขึ้น  จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดที่กําหนดไว    
การสอนซอมเสริมเปนการสอนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนจัดการเรียนรูปกติเพื่อแกไข
ขอบกพรองที่พบในผูเรียน  โดยจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลของผูเรียน 

การสอนซอมเสริมสามารถดําเนินการไดในกรณี ดังตอไปนี้ 
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๑) ผูเรียนมีความรู/ทักษะพื้นฐานไมเพียงพอท่ีจะศึกษาในแตละรายวิชานั้นควร 
จัดการสอนซอมเสริมปรับความรู/ทักษะพื้นฐาน 

๒) ผูเรียนไมสามารถแสดงความรู ทักษะกระบวนการ หรือเจตคต/ิคุณลักษณะ 
ที่กําหนดไวตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดในการประเมินผลระหวางเรียน 

๓)  ผูเรียนที่ไดระดับผลการเรียน “๐” ใหจัดการสอนซอมเสริมกอนสอบแกตัว 
๔)  กรณีผูเรียนมีผลการเรียนไมผาน สามารถจัดสอนซอมเสริมในภาคฤดูรอน 

เพื่อแกไขผลการเรียนทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
 
 ขอ ๑๘ การเรียนซ้ํา 

สถานศึกษาจะจัดใหผูเรียนเรียนซ้ําใน  ๒  กรณี  ดังนี้ 
  กรณีที่  ๑  เรียนซ้ํารายวิชา  หากผูเรียนไดรับการสอนซอมเสริมและสอบแกตัว  ๒  ครั้ง
แลวไมผานเกณฑการประเมิน  ใหเรียนซ้ํารายวิชานั้น  ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให
เรียนซ้ําในชวงใดชวงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นวาเหมาะสม  เชน  พักกลางวัน  วันหยุด  ชั่วโมงวางหลังเลิก
เรียน  ภาคฤดูรอน  เปนตน 
 กรณีที่  ๒  เรียนซ้ําชั้น  ผูเรียนที่ไมผานรายวิชาจํานวนมากและมีแนวโนมวาจะเปนปญหา
ตอการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นสถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ําชั้นได ทั้งนี้ ใหคํานึงถึง
วุฒิภาวะและความรูความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญการเรียนซ้ําชั้น มี ๒ ลักษณะ คือ 

๑) ผูเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปการศึกษานั้นต่ํากวา ๑.๐๐ และ 
มีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
       ๒) ผูเรียนมีผลการเรียน  0,  ร,  มส. เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียน
เรียนในปการศึกษานั้น 

ทั้งนี้   หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือทั้ง  2  ลักษณะใหสถานศึกษาแตงตั้ง
คณะกรรมการการพิจารณา  หากเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควรก็ใหซ้ําชั้น  โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให
ใชผลการเรียนใหมแทน  หากพิจารณาแลวไมตองเรียนซ้ําชั้น  ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแกไข
ผลการเรียน 
 ขอ ๑๙ เกณฑการจบการศึกษา 
  ๑๙. ๑  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 ๑)  ผูเรียนตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไมเกิน ๘๑ หนวยกิต โดย
เปนรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด 
 ๒)  ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๗๗ หนวยกิต โดยเปน
รายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา ๑๑ หนวยกิต 
 ๓)  ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนในระดับผาน
เกณฑการประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด 
 ๔)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑ
การประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด 

๕) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการ 
ประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด 
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 ๑๙.๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑)  ผูเรียนตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไมนอยกวา ๘๑ หนวยกิต 
โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด 
 ๒)  ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๗๗ หนวยกิต โดยเปน
รายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 
 ๓)  ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนในระดับผานเกณฑ 
การประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด 
 ๔)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑ
การประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด 
 ๕)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการ
ประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด 

หมวด  ๔ 
การรายงานผลการเรียน 

 
  ขอ ๒๐ ใหรายงานผลการเรียนเพื่อแจงผลการเรียนรูและพัฒนาการในดานตางๆ ซึ่งเปนความกาวหนา
ของผูเรียนใหผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษา  ผูปกครอง และผูเกี่ยวของทราบอยางนอยภาคเรียนละ ๑  ครั้ง  
เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุง แกไขและสงเสริมพัฒนาการเรียนของผูเรียนใหประสบความสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งใชเปนขอมูลสําหรับออกเอกสารหลักฐานการศึกษา การตรวจสอบ ยืนยัน รับรองผล
การเรียนและวุฒิการศึกษาของผูเรียน  โดยใชแบบที่สถานศึกษากําหนด 

    ๒๐.๑  จุดมุงหมายการรายงานผลการเรียน 
     ๒๐.๑.๑ เพื่อแจงใหผูเรียน  ผูเกี่ยวของทราบความกาวหนาของผูเรียน 
     ๒๐.๑.๒ เพื่อใหผูเรียน  ผูเกี่ยวของใชเปนขอมูลในการปรับปรุง แกไข  สงเสริมและ
พัฒนา การเรียนของผูเรียน   
     ๒๐.๑.๓ เพื่อใหผูเรียน  ผูเกี่ยวของใชเปนขอมูลในการวางแผนการเรียน  กําหนด
แนวทางการศึกษาและการเลือกอาชีพ 
     ๒๐.๑.๔ เพื่อเปนขอมูลใหผูที่มีหนาเกี่ยวของ ใชดําเนินการออกเอกสารหลักฐาน
การศึกษา  ตรวจสอบและรับรองผลการเรียน หรือวุฒิทางการศึกษาของผูเรียน 
     ๒๐.๑.๕  เพื่อเปนขอมูลสําหรับสถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานตนสังกัด
ใชประกอบในการกําหนดนโยบาย วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 
   ๒๐.๒  ขอมูลในการรายงานผลการเรียน 
     ๒๐.๒.๑  ขอมูลระดับชั้นเรียน  ประกอบดวย  ผลการประเมินความรู  ความสามารถ  
พฤติกรรมการเรียน  ความประพฤติและผลงานในการเรียนของผูเรียน  เปนขอมูลสําหรับรายงานใหผู 
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มีสวนเกี่ยวของ ไดแก ผูเรียน ผูสอนและผูปกครอง ไดรับทราบความกาวหนา  ความสําเร็จในการเรียนของ
ผูเรียนเพื่อนําไปใชในการวางแผนกําหนดเปาหมายและวิธีการในการพัฒนาผูเรียน   
     ๒๐.๒.๒  ขอมูลระดับสถานศึกษา  ประกอบดวย  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุมสาระการเรียนรู  ๘ กลุมสาระ  ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน  ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายภาค  ผลการประเมินความกาวหนาใน 
การเรียนรู /รายภาคโดยรวมของสถานศึกษา  เพื่อใชเปนขอมูลและสารสนเทศในการพัฒนา  การเรียน 
การสอนและคุณภาพของผูเรียน  ใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  การตัดสิน การเลื่อนชั้น 
และการซอมเสริมผูเรียนที่มีขอบกพรองใหผานระดับชั้นและเปนขอมูลในการออกเอกสารหลักฐาน
การศึกษา 
 ๒๐.๒.๓ ขอมูลการประเมินคุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ไดแก  ผลการประเมิน
คุณภาพ  ของผูเรียนดวยแบบประเมินที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําขึ้นในกลุมสาระการเรียนรูสําคัญ
ในระดับชั้นที่นอกเหนือจากการประเมินคุณภาพระดับชาติ  เปนขอมูลทีผู่เกี่ยวของใชวางแผนและดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใหเกิดการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของผูเรียนและสถานศึกษา 
     ๒๐.๒.๔ ขอมูลผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ  ไดแก  ผลการประเมินคุณภาพ 
ของผูเรียนดวยแบบประเมินที่เปนมาตรฐานระดับชาติในกลุมสาระการเรียนรูที่สําคัญ มัธยมศึกษาปที่  ๓ 
และมัธยมศึกษาปที่ ๖  ซึ่งดําเนินการโดยหนวยงานระดับชาติ   เปนขอมูลที่ผูเกี่ยวของใชวางแผนและ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสวนที่เกี่ยวของ  เพื่อใหเกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของผูเรียน  สถานศึกษา  ทองถิ่น  เขตพื้นที่การศึกษาและประเทศชาติ  รวมทั้งนําไปรายงาน 
ในเอกสารหลักฐานการศึกษาของผูเรียน   
     ๒๐.๒.๕ ขอมูลพัฒนาการของผูเรียนดานอื่นๆ  ประกอบดวย  ขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทาง ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและพฤติกรรมตางๆ  เปนขอมูลสวนหนึ่งของการแนะแนวและ
จัดระบบการดูแลชวยเหลือเพื่อแจงใหผูเรียน ผูสอน ผูปกครองและผูเกี่ยวของไดรับทราบขอมูล โดยผูมี
หนาที่รับผิดชอบแตละฝายนําไปใชปรับปรุงแกไขและพัฒนาผูเรียนใหเกิดพัฒนาการอยางถูกตอง เหมาะสม  
รวมทั้งนําไปจัดทําเอกสารหลักฐานแสดงพัฒนาการของผูเรียน 
  ๒๐.๓  ลักษณะขอมูลสําหรับการรายงาน 
  การรายงานผลการเรียน  สถานศึกษาสามารถเลือกลักษณะขอมูลสําหรับการรายงานไดหลาย
รูปแบบ ใหเหมาะสมกับวิธีการรายงาน  โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของการรายงานและการนําขอมูลไปใช
ประโยชนของผูรับรายงานแตละฝาย  ลักษณะขอมูลมีรูปแบบดังนี้ 
   ๒๐.๓.๑ รายงานเปนตัวเลข  ตัวอักษร  คํา หรือขอความทีเ่ปนตัวแทนระดับความรู  ความสามารถ
ของผูเรียนที่เกิดจากการประมวลผล  สรุปตัดสินขอมูลผลการเรียนรูของผูเรียน ไดแก 
     ๑)  คะแนนที่ไดกับคะแนนเต็ม 
     ๒)  คะแนนรอยละ   
     ๓)  ระดับผลการเรียน “ ๐ -  ๔” (  ๘  ระดับ  ) 
     ๔)  ผลการประเมินคุณภาพ  “ดีเยี่ยม”   “ดี”   “ผาน”     
     ๕)  ผลการตัดสินผานระดับชั้น  “ผาน”   “ไมผาน”   
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   ๒๐.๓.๒  รายงานโดยใชสถิติ  เปนการรายงานจากขอมูลที่เปนตัวเลข  ตัวอักษร หรือขอความ
ใหเปนภาพแผนภูมิหรือเสนพัฒนาการ  ซึ่งจะแสดงใหเห็นพัฒนาการความกาวหนาของผูเรียนวาดีขึ้นหรือ
ควรไดรับการพัฒนาอยางไร  เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป 
   ๒๐.๓.๓  รายงานเปนขอความ  เปนการบรรยายพฤติกรรมหรือคุณภาพที่ผูประเมินสังเกตพบ  
เพื่อรายงานใหทราบวาผูเรียนมีความสามารถ  มีพฤติกรรม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐาน     การ
เรียนรู/ตัวชี้วัดและบุคลิกภาพอยางไร เชน  
     ผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง  ชอบแสดงความคิดเห็นและมีเหตุผล 
     ผูเรียนสนใจอานเรื่องตางๆ หลากหลายประเภท  สามารถสรุปใจความของเรื่องไดถูกตอง
สมบูรณ   
     ผูเรียนมีผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูเปนที่นาพอใจ  แตควรมีการพฒันาดาน 
การเขียน โดยไดรับความรวมมือจากผูปกครองในการฝกหรือสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการเขียนสูงขึ้น 
   ๒๐.๔  เปาหมายการรายงาน 
   การดําเนินการจัดการศึกษา ประกอบดวยบุคลากรหลายฝายมารวมมือประสานงานกัน  
พัฒนาผูเรียนทั้งทางตรงและทางออม  ใหมีความรูความสามารถ  คุณธรรม จริยธรรมและคานิยม 
 อันพึงประสงค  โดยผูมีสวนเกี่ยวของควรไดรับการรายงานผลการประเมินของผูเรียนเพื่อใชเปนขอมูลใน
การดําเนินงาน ดังนี ้
 

กลุมเปาหมาย การใชขอมูล 
ผูเรียน -  ปรับปรุง  แกไขและพัฒนาการเรียน  รวมทั้งพัฒนารางกาย  อารมณ สังคม  

    และพฤติกรรมตาง ๆ ของตน 
-  วางแผนการเรียน  การเลือกแนวทางการศึกษา  และอาชีพในอนาคต 
-  แสดงผลการเรียน  ความรู  ความสามารถ    และวุฒิการศึกษาของตน 

ผูสอน -  วางแผนและดําเนินการปรับปรุง  แกไขและพัฒนาผูเรียน 
-  ปรับปรุง  แกไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ครูวัดผล -  ตรวจสอบความถูกตองในการประเมินผลของผูสอน/ผูเรียน 
-  พัฒนาระบบ  ระเบียบและแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

นายทะเบียน -  จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา  
ครูแนะแนว -  ใหคําแนะนําผูเรียนในดานตาง ๆ 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการ
ของสถานศึกษาและ
คณะกรรมการอื่น ๆ 

-  พิจารณาใหความเห็นชอบผลการเรียนของผูเรียน 
-  พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา -  พิจารณาตัดสิน  และอนุมัติผลการเรียนของผูเรียน 
-  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนของสถานศึกษา 
-  วางแผนการบริหารจัดการศึกษาดานตาง ๆ   

ผูปกครอง -  รับทราบผลการเรียนและพัฒนาการของผูเรียน 
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กลุมเปาหมาย การใชขอมูล 
-  ปรับปรุง  แกไขและพัฒนาการเรียนของผูเรียน  รวมทั้งการดูแลสุขภาพ   
    อนามัย  รางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคมและพฤติกรรมตางๆ ของผูเรียน 
-  พิจารณาวางแผนและสงเสริมการเรียน  การเลือกแนวทางการศึกษาและ 
    อาชีพในอนาคตของผูเรียน 

ฝาย/หนวยงานที่มีหนาที่
ตรวจสอบรับรองความรู
และวุฒิการศึกษา/

สถานศึกษา 

-  ตรวจสอบ  และรับรองผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผูเรียน 
-  เทียบระดับ/วุฒิการศึกษาของผูเรียน 
-  เทียบโอนผลการเรียน 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/หนวยงาน

ตนสังกัด 

-  ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
-  นิเทศ  ติดตาม  และใหความชวยเหลือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
   สถานศึกษาที่มีผลการประเมินต่ํากวาคาเฉลี่ยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ๒๐.๕  วิธีการรายงาน 
  การรายงานผลการเรียนใหผูเกี่ยวของรับทราบ  สามารถดําเนินการไดดังนี ้
   ๒๐.๕.๑  การรายงานผลการเรียนในเอกสารหลักฐานการศึกษา ไดแก 
      -  ระเบียนแสดงผลการเรียน   (ปพ. ๑ ) 
      -  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  (ปพ.๒) 
      -  แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.๓) 
       -  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค (ปพ.๔) 
       -  แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ปพ.๕) 
       -  แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล  (ปพ.๖) 
       - ใบรับรองผลการเรียน  (ปพ.๗) 
       -  ระเบียนสะสม  (ปพ.๘) 
           -  แบบแสดงผลการเรียนรูรายวิชา (ปพ.๙) 
 ขอมูลจากแบบรายงาน  สามารถใชอางอิง  ตรวจสอบและรับรองผลการเรียนของผูเรียนได 
   ๒๐.๕.๒  การรายงานคุณภาพการศึกษาใหผูเกี่ยวของทราบ  สามารถรายงานไดหลายวิธี  เชน 
      -  รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
      -  วารสาร/จุลสารของสถานศึกษา 
      -  จดหมายสวนตัว 
      -  การใหคําปรึกษาหารือเปนรายบุคคล  
      -  การใหพบครูที่ปรึกษาหรือการประชุมเครือขายผูปกครอง 
      -  การใหขอมูลทาง  Internet  ผาน  Web site  ของสถานศึกษา 
 
 
 ๒๐.๖  การกําหนดระยะเวลาในการรายงาน 
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   ใหมีการรายงานผลการเรียนภายใน ๒  สัปดาห หลังการประเมินผลปลายภาค เพื่อนําขอมูล
การรายงานไปใชในการดําเนินการปรับปรุงแกไขและสงเสริมการเรียนของผูเรียนตามบทบาทหนาที่ของแต
ละฝาย  โดยยึดหลักการรายงานใหเร็วที่สุดภายหลังการประเมินผลแตละครั้ง  เพื่อใหการรายงานเกิด
ประโยชนและมีประสิทธิภาพในการนําไปใชสูงสุด 
 

หมวด ๕ 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 
ขอ ๒๑  ใหมีการจัดหาและจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา  ดังตอไปนี้ 

  ๒๑.๑ เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ประกอบดวย 

๑) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)   (ปพ.๑)  เปนเอกสารบันทึกผลการเรียน 

ของผูเรียนตามสาระการเรียนรูกลุมวิชาและกิจกรรมตางๆ ที่ไดเรียนในแตละชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานเพื่อใหเปนหลักฐานแสดงสถานภาพและความสําเร็จในการศึกษาของผูเรียนแตละคนใชเปนหลักฐานใน

การสมัครเขาศึกษาตอทํางานหรือดําเนินการในเรื่องอื่นที่เกี่ยวของ 
รายละเอียดของเอกสารหลักฐานแตละประเภท มีดังนี ้

     ๑.๑ ) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  เปนเอกสารเพื่อแสดงผลการเรียนและรับรอง             
ผลการเรียนของผูเรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สถานศึกษาจะตอง
บันทึกขอมูล และออกเอกสารนี้ใหผูเรียนเปนรายบุคคล เมื่อผูเรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา      
(ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖) จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓) จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้น
มัธยมศึกษาปที่  ๖) หรือเมื่อลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี 
   ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) นําไปใชประโยชน ดังนี ้
  -  แสดงผลการเรียนของผูเรียนตามโครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษา 
  -  รับรองผลการเรียนของผูเรียนตามขอมูลที่บันทึกในเอกสาร 
  -  ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผูเรียน 
  -  ใชเปนหลักฐานการศึกษาเพื่อสมัครเขาศึกษาตอ  สมัครงานหรือขอรับสิทธิประโยชนอื่นใด ที่พึงมีพึง
ไดตามวุฒิการศึกษานั้น  

ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) เปนหลักฐานแสดงผลการเรียนของผูเรียนที่สถานศึกษาตอง
ออกระเบียนแสดงผลการเรียนใหผูเรียนทุกคนที่จบการศึกษาแตละระดับการศึกษาหรือเมื่อออกจาก
สถานศึกษา โดยใชแบบพิมพเอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเทานั้น 

   ๑.๒) ประกาศนียบัตร (ปพ.๒)  เปนเอกสารที่สถานศึกษาออกใหกับผูสําเร็จการศึกษาและ

รับรองวุฒิการศึกษาของผูเรียนใหผูเรียนนําไปใชเปนหลักฐานแสดงระดับวุฒิการศึกษาของตนสําหรับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มี ๒ แบบ คือ 
    ๑.๒.๑ ประกาศนียบัตร สําหรับนักเรียนที่สําเร็จหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับจบชั้น
มัธยมศึกษาปที่  ๓  (ปพ.๒: บ) 
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    ๑.๒.๒  ประกาศนียบัตร สําหรับนักเรียนที่สําเร็จหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๖  (ปพ.๒ : พ) 
    สถานศึกษาจะตองออกประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ใหกับนักเรียนที่จบหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๖ ทุกคนโดยใช 
แบบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด สถานศึกษาจะตองควบคุมการจัดทําการออกเอกสารใหถูกตอง และเก็บ
รักษาใหปลอดภัย อยาใหเกิดชํารุด เสียหาย สูญหาย หรือมีการนําไปออกใหกับนักเรียนในทางมิชอบ  กรณีที่
นักเรียนรับเอกสารไปแลวมีความประสงคจะขอรับเอกสารนี้ใหม สถานศึกษาจะตองออกใบแทนให  โดยใช
แบบฟอรมใบแทนประกาศนียบัตรที่มีลักษณะแตกตางจากเอกสารจริงตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด  ทั้งนี้ในการออกประกาศนียบัตรตองปฏิบัติ  ดังนี้ 
   ๑.  ใหสถานศึกษาออกประกาศนียบัตรใหผูจบการศึกษาภาคบังคับและผูจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนที่สําเร็จการศึกษา พรอมกําหนดวัน เวลาในการ
รับประกาศนียบัตร 
   ๒.  ใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/ครูใหญและประธานคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนผูลงนามในประกาศนียบัตรรวมกัน 
   ๓.  กรณีผูสําเร็จการศึกษาไมไดรับประกาศนียบัตรตามกําหนดเวลาที่สถานศึกษากําหนด  
ผูสําเร็จการศึกษาตองยื่นคําขอรับประกาศนียบัตรดวยตนเองตามแบบคํารอง  
 การขอใบแทนประกาศนียบัตรกรณีสูญหายหรือเสียหาย 
 ประกาศนียบัตรที่ผูสําเร็จการศึกษารับไปแลว เกิดชํารุดหรือสูญหายใหสถานศึกษาออกใบแทน 
ประกาศนียบัตรให โดยผูสําเร็จการศึกษาเปนผูยื่นคํารองและขอรับใบแทนดวยตนเองที่สถานศึกษา ตามแต
ละกรณีดังนี้   
 -  กรณีสูญหายใหไปแจงความตอพนักงานเจาหนาที่  แลวนําใบแจงความไปประกอบ   คํารอง
ขอรับใบแทน 
 -  กรณีชํารุดใหนําประกาศนียบัตรที่ชํารุดไปยื่นประกอบคํารองขอรับใบแทนประกาศนียบัตรให
ใชแบบพิมพท่ีกระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ  (ดังตัวอยางภาคผนวก) 
 สําหรับสถานศึกษาที่เลิกกิจการใหยื่นคํารองที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่สถานศึกษาแหงนั้น
เคยตั้งอยู พรอมเอกสารหลักฐานประกอบคํารอง ไดแก สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถาม)ี   

การออกใบแทนประกาศนียบัตรใหเก็บคาธรรมเนียมฉบับละ ๒๐ บาท ถาผูสําเร็จการศึกษา
ขอรับเมื่อพนกําหนด ๑๐ ป นับแตวันที่ออกประกาศนียบัตร ใหเก็บคาธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท และการ
ออกใบแทนประกาศนียบัตรใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับประกาศนียบัตร 
 ๒.๓)  แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  เปนเอกสารการอนุมัติการจบหลักสูตรโดย
บันทึกรายชื่อและขอมูลของ ผูจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓) และผูจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖) ซึ่งสําเร็จหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชเปนเอกสารสําหรับอนุมัติผล
การเรียน  ใหนักเรียนเปนผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งจะใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบ ยืนยัน รับรอง
ความสํ า เร็ จ  และวุฒิ การศึ กษ าของผู สํ า เร็ จก ารศึ กษ าแต ละคน  โดย ใช แบบพิ มพ เอกสารที่
กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพเทานั้น 

๓) แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  เปนแบบรายงานรายชื่อขอมูลของผูสําเร็จ 
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การศึกษาภาคบังคับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบยืนยันและรับรอง

ความสําเร็จและวุฒิการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาแตละคน ตอเขตพ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 
 
แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  นําไปใชประโยชน  ดังนี ้
  -  ใชตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผูเรียน 
  -  แสดงรายชื่อผูจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแตละระดับการศึกษาที่ไดรับการ
รับรองวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ 
  -  ใชสําหรับตรวจสอบ  คนหา  พิสูจน  ยืนยันและรับรองวุฒิหรือผลการศึกษาของ  ผูจบ
หลักสูตรการศึกษา  
  ลักษณะของแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ.๓) 
   แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย       
(ปพ.๓) มี   ๒  ระดับ คือ   
   ๑.  แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.๓:๒) 
   ๒.  แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๓:๓) 
  
เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด 
   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ 
ผลการเรียนรู และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับผูเรียน  ดังนี้ 
   ๑)  แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา  
  เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขึ้น เพื่อใหครูผูสอนใชบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และการอาน คิดวิเคราะห และเขียน สําหรับการพิจารณา
ตัดสินผลการเรียนแตละรายวิชาเปนรายหองเรียน 
  เอกสารบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา นําไปใชประโยชน ดังนี้ 
  -  ใชบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู คุณลักษณะอันพึงประสงค การอาน คิดวิเคราะหและ
เขียน และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูเรียนแตละรายวิชา 
  -  ใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบ รายงาน  และรับรองขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ และผล
การเรียนรูของผูเรียน  
   ๒)  แบบรายงานประจําตัวนักเรียน 
  เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อบันทึกขอมูลผลการเรียนรายวิชา และพัฒนาการดาน
ตาง ๆ ของผูเรียนแตละคน ตามเกณฑการตัดสินการผานระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  รวมทั้งขอมูลดานอื่น ๆ ของผูเรียนที่บานและสถานศึกษา โดยจัดทําเปนเอกสารรายบุคคล เพื่อใช
สําหรับสื่อสารใหผูปกครองของผูเรียนแตละคนไดรับทราบผลการเรียนและพัฒนาการดานตาง ๆ ของผูเรียน
อยางตอเนื่อง   
  แบบรายงานประจําตัวนักเรียน นําไปใชประโยชน  ดังนี้ 
  -  รายงานผลการเรียน  ความประพฤติ  และพัฒนาการของผูเรียนใหผูปกครองไดรับทราบ 
  -  ใชเปนเอกสารสื่อสาร  ประสานงาน  เพื่อความรวมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแกไข
ผูเรียน 
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  -  เปนเอกสารหลักฐานสําหรับตรวจสอบ  ยืนยัน  และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการ
ตางๆ  ของผูเรียน 
 
 
   ๓)  ระเบียนสะสม 
  เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อบันทึกขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผูเรียน             
ในดานตาง ๆ  เปนรายบุคคล  โดยจะบันทึกขอมูลของผูเรียนอยางตอเนื่อง  ตลอดชวงระยะเวลาการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๑๒  ป 
   ระเบียนสะสม  สามารถนําไปใชประโยชนดังนี้ 
   -  ใชเปนขอมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผูเรียน 
   -  ใชเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ  ผลการเรียนและการปรับตัวของผูเรียน 
   -  ใชติดตอสื่อสาร  รายงานพัฒนาคุณภาพของผูเรียนระหวางสถานศึกษากับผูปกครอง 
   -  ใชเปนหลักฐานสําหรับการตรวจสอบ  รับรอง  และยืนยันคุณสมบัติของผูเรียน 
   ๔)  ใบรับรองผลการเรียน 
  เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขึ้น  เพื่อใชเปนเอกสารสําหรับรับรองความเปนนักเรียนหรือ
ผลการเรียนของผูเรียนเปนการชั่วคราวตามที่ผูเรียนรองขอ ทั้งกรณีที่ผูเรียนกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา
และเมื่อจบการศึกษาไปแลว 
   ใบรับรองผลการเรียนนําไปใชประโยชน ดังนี้ 
   -  รับรองความเปนนักเรียนของสถานศึกษาที่เรียนหรือเคยเรียน 
   -  รับรองและแสดงความรู วุฒิการศึกษาของผูเรียน 
   -  ใชเปนหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูเรียนในการสมัครเขาศึกษาตอ  สมัครเขาทํางาน  หรือ
เมื่อมีกรณีอื่นใดที่ผูเรียนแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู หรือสถานการณเปนผูเรียนของตน 
   -  เปนหลักฐานสําหรับการตรวจสอบ  รับรอง  ยืนยันการใชสิทธิ์ความเปนผูเรียน  หรือ
การไดรับการรับรองจากสถานศึกษา 
  ๒๑.๒  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่โรงเรียนกําหนด 
    เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อบันทึก
พัฒนาการ ผลการเรียนรู และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับผูเรียน  ดังนี้ 
      ๑)  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค (ปพ.๔)  เปนเอกสารรายงาน
พัฒนาการดานคุณลักษณะของผูเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม  คานิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ที่สถานศึกษากําหนดขึ้นเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนพิเศษ  เพื่อการแกปญหาหรือสรางเอกลักษณใหผูเรียนตาม
วิสัยทัศนของสถานศึกษา  เปนการรายงานผลการประเมินที่แสดงถึงสภาพหรือระดับคุณธรรม  จริยธรรม  
คานิยม  หรือคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในแตละชั้น  สถานศึกษาตองจัดทําเอกสารนี้ใหผูเรียน
ทุก ๆ  คน  ควบคูกับระเบียนแสดงผลการเรียนของผูเรียน  เพื่อนําไปใชเปนหลักฐานแสดงคุณลักษณะของ
ผูเรียนเพื่อประกอบในการสมัครศึกษาตอหรือสมัครทํางาน 
      ๒)  แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา(ปพ.๕) เปนเอกสารสําหรับผูสอนใชบันทึก
เวลาเรียน ขอมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียน ขอมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
แตละคนที่เรียนในหองเรียนกลุมเดียวกัน เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง  
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แกไข สงเสริม และตัดสินผลการเรียนของผูเรียน รวมทั้งใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการ
เรียน  การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  และผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนแตละคน 
      ๓)  แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล  (ปพ.๖)  เปนเอกสารสําหรับ
บันทึกขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียน  พัฒนาการในดานตางๆ  และขอมูลอ่ืนๆ  ของผูเรียน 
      ๔)  ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.๗) เปนเอกสารที่สถานศึกษาออกใหผูเรียนเปนการ
เฉพาะกิจเพื่อรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผูเรียนเปนการชั่วคราว  ทั้งกรณีผูเรียนยังไมสําเร็จ
การศึกษาและสําเร็จการศึกษาแลว 
      ๕)   ระเบียนสะสม  (ปพ.๘)  เปนเอกสารสําหรับบันทึกขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและ
ผลงานดานตาง ๆ ของผูเรียนทั้งที่สถานศึกษาและที่บาน เพื่อประโยชนในการแนะแนวผูเรียนในทุก ๆ  ดาน 
          ๖)  เอกสารแสดงผลการเรียนรูรายวิชา (ปพ.๙)  เปนสมุดบันทึกผลการเรียนรูที่
สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อบันทึกรายการรายวิชาตาง ๆ  ที่ผูเรียนจะตองเรียนในแตละชั้น  ตามโครงสราง
หลักสูตรของสถานศึกษา  พรอมดวยผลการประเมินการเรียนของแตละรายวิชา  และสถานศึกษาออกให
ผูเรียนสําหรับใชศึกษาและนําแสดงใหบุคคลหรือหนวยงานที่สนใจไดทราบโครงสรางหลักสูตรและ
รายละเอียดของรายวิชาตาง ๆ  ของสถานศึกษา  พรอมดวยผลการเรียนของผูเรียนจากการเรียนแตละ
รายวิชา  กรณีที่ผูเรียนยายสถานศึกษา  ขอมูลในสมุดบันทึกผลการเรียนรูจะเปนประโยชนในการนําไปใช
เปนขอมูล ในการเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิมไป เปนผลการเรียนตามหลักสูตร 
ของสถานศึกษาใหม 
 

หมวด ๖ 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 

 ขอ ๒๒ ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนรูจากสถานศึกษาไดในกรณีตาง ๆ ไดแก  
การยายสถานศึกษา  การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา  การยายหลักสูตร  การละทิ้งการศึกษาและขอกลับเขารับ
การศึกษาตอ  การศึกษาจากตางประเทศและขอเขาศึกษาตอในประเทศ   
 ขอ ๒๓ ใหสามารถเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณจากแหลงการเรียนรูอื่นๆ เชน สถาน
ประกอบการ  สถาบันทางศาสนา  สถาบันการฝกอบรมอาชีพ  การศึกษาโดยครอบครัว    
 ขอ ๒๔ การเทียบโอนผลการเรียนใหดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรก   
ทั้งนี้นักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่อง  ในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอยางนอย ๑ 
ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับการเทียบโอนควรกําหนดรายวิชา  จํานวนหนวยกิตที่จะรับเทียบโอนตาม
ความเหมาะสม 
 ขอ ๒๕  การพิจารณาการเทียบโอน  สามารถดําเนินการไดดังนี ้
   ๒๕.๑  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะใหขอมูลที่แสดงความรู  ความสามารถของ
นักเรียนในดานตาง ๆ  
   ๒๕.๒  พิจารณาจากความรู ประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ  
เปนตน 
   ๒๕.๓  พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 
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   ๒๔.๔  ในกรณีมีเหตุผลจําเปนระหวางเรียน  นักเรียนสามารถแจงความจํานงขอไปศึกษาบาง
รายวิชาในสถานศึกษา/สถานประกอบการอื่น แลวนํามาเทียบโอนได  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา 
 ขอ ๒๖  การเทียบโอนผลการเรียนใหดําเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนจํานวน   
ไมนอยกวา  ๓  คน แตไมควรเกิน ๕  คน  การเทียบโอนใหดําเนินการดังนี้ 
   ๒๖.๑ กรณีผูขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น  ใหนํารายวิชาหรือหนวยกิตที่มี
ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรียนรูที่คาดหวัง/จุดประสงค/เนื้อหาที่สอดคลองกัน     ไมนอยกวารอยละ 
๖๐ มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาใหระดับผลการเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
   ๒๖.๒  กรณีการเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณ ใหพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน (ถามี)  
โดยใหมีการประเมินดวยเครื่องมือท่ีหลากหลายและใหระดับผลใหสอดคลองกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
   ๒๖.๓  กรณีการเทียบโอนที่นักเรียนเขาโครงการแลกเปลี่ยนตางประเทศ  ใหดําเนินการตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสําหรับนักเรียนที่เขารวม
โครงการแลกเปลี่ยน 
  ทั้งนี้  วิธีการเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
 
 

หมวด ๗ 
บทเฉพาะกาล  

 
ขอ  ๒๗   ใหใชระเบียบนี้กับนักเรียนโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ที่ใชหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๔) ตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๖๔  เปนตนไป  

ขอ ๒๘  การเปลี่ยนแปลงระเบียบนี้ใหดําเนินการไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 
   ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  เดือน   พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
  (ลงชื่อ) ………………............................ 

                  ( นายวิชาญ  จินพล ) 
 ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 

แผนภาพแสดงกระบวนการตัดสินและแกไขผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา 
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การจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียน 
 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเอง 
ตามศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม   
การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือก 
ดวยตนเองตามความถนัดและสนใจอยางแทจริง การพัฒนาที่สําคัญ ไดแก การพัฒนาองครวม 
ของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย และคุณภาพ เพื่อพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ ปลูกฝง และสราง
จิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได  และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข   
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน 3 ลักษณะ คือ 

1.  กิจกรรมแนะแนว  เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษ 
สิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตทั้งดานการเรียน และอาชีพ 
สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน ทั้งยังเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือ
และใหคําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน 

2.  กิจกรรมนักเรียน  เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนําผูตามที่ดี  
ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือ
แบงปนกัน เอื้ออาทรและสมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผูเรียน ใหไดปฏิบัติดวยตนเองทุกขั้นตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางาน รวมกันทํางานเปนกลุมตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของ
ผูเรียน บริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย 

2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร 
2.2  กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตน 
ใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความ
รับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ กิจกรรม
สรางสรรคสังคม 
 



 

     
 

คูมือนักเรียน 2565                                                                                    หนา 46 
 

 
การจัดกิจกรรมแนะแนว 

 
ขอบขาย 

การจัดกิจกรรมแนะแนว  จัดใหครอบคลุมทั้งดานการศึกษา  อาชีพ   ชีวิต  และสังคม   
เปนรายบุคคลและเปนกลุม  โดยมีวิธีดําเนินการดังนี้ 
1. จัดบริการครบ 5  งานคือ 

1.1 งานศึกษา  รวบรวมขอมูล 
1.2 งานสารสนเทศ 
1.3 งานใหคําปรึกษา 
1.4 งานกิจกรรมสงเสริมพัฒนา ชวยเหลือผูเรียน 
1.5 งานติดตามประเมินผล 

วัตถุประสงคกิจกรรมแนะแนว  
1. รูจักเขาใจ และเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น หมายถึง มีความสามารถรูจัก 

และเขาใจตนเอง ในดานความถนัด ความสนใจ ความสามารถ  จุดเดน จุดดอย นิสัย อารมณ ความ
ภูมิใจ และเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น 

2. มีความสามารถในการแสวงหาและใชขอมูลสารสนเทศ  หมายถึง มีทักษะ 
และวิธีการในการแสวงหาขอมูลจากแหลงตางๆ รวบรวม และจัดระเบียบขอมูล  สามารถจัดระบบ
กลั่นกรอง  เลือกใชขอมูลอยางฉลาด  เหมาะสม และเห็นคุณคาในการใชขอมูลสารสนเทศ 

3. มีความสามารถในการตัดสินใจและปญหาไดอยางเหมาะสม หมายถึง  
สามารถกําหนดเปาหมาย วางแผน วิเคราะห  สังเคราะหและประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงาน โดยใชขอมูล คุณธรรมและจริยธรรมเปนพืน้ฐานในการตัดสินใจ 

4. มีความสามารถในการปรับตัวและการดํารงชีวิตอยางมีสุข หมายถึง  การเขาใจ 
ยอมรับตนเอง  มีวุฒิภาวะทางอารมณ  แสดงออกอยางเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่น และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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การจัดกิจกรรมนักเรียน 
 
 กิจกรรมนักเรียน  เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรมัธยมศึกษา  บังคับใหนักเรียนตองเขารวมกิจ
กรรรมใดกิจกรรมหนึ่งตามความสนใจ  ความถนัด  และความสามารถอยางนอย  1  กิจกรรม ซึ่ง
โรงเรียนจะตองจัดกิจกรรมใหนักเรียนอยางนอย 1 คาบตอสัปดาห  จึงกลาวไดวา กิจกรรมนักเรียน
เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริมการเรียนในหลักสูตรใหกวางขวางยิ่งขึ้น  เพื่อสนองความสนใจ  และ
เพื่อสงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ  อุปนิสัยของนักเรียนใหเหมาะสมกับสังคมประชาธิปไตย  
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดความมุงหมายของการจัดกิจกรรมไวดังนี้ 
 1.  เพื่อใหเปนผูมีระเบียบวินัย 
 2.  เพื่อใหมีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
 3.  เพื่อใหมีความเขาใจและเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
 4.  เพื่อใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ภายในขอบเขตของกฎหมาย 
 5.  เพื่อใหมีความซาบซึ้งในคุณคาดํารงไวและสงเสริมเอกลักษณวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
ไทย 
 6.  เพื่อใหเกิดความรักและสามัคคีในหมูคณะ 
 7.  เพื่อสงเสริมทักษะความถนัดและความคิดริเริ่มสรางสรรค 

8. เพื่อสงเสริมพัฒนาการทางรางกายและจิตใจและใหรูจักใชเวลาวาใหเปนประโยชน 
9. เพื่อใหรูจักบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและสรางความมั่นคงของชาติ 
10. เพื่อใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม 
11. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา 

 
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 

(สามัญรุนใหญ) 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหรูเขาใจ เห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น 
2. มีทักษะในการจัดการ  การทํางานของตนเองและการทํางานรวมกับผูอื่นเปนระบบหมู 
3. สามารถปรับตัวเขากับสังคมปจจุบันและเตรียมพรอมสูอนาคต 
4. รูจักปฏิบัติตนใหอยูในกฎระเบียบ มีวินัย ในตนเอง  และมีความสามัคคี 
5. เห็นประโยชนสวนรวม เสียสละ และปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม 
6. มีจิตสํานึกและปฏิบัติตนตามวิถีทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
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การจัดกิจกรรมชุมนุม 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีวินัยในตนเอง 
3. เพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน 
4. เพื่อวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
5. เพื่อใหนักเรียนมีความรูและประสบการณในการทํางานที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
6. เพื่อใหนักเรียนรูจักการทํางานเปนกลุม  ตามความสนใจและความถนัด รูจักชวยกันคิด 

ชวยกันทํา  รูจักชวยกันวางแผนทํางาน  และรูจักวิธีการชวยกันแกปญหา 
รายชื่อกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 

รหัสกิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสกิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

ม.ตน ม.ปลาย ม.ตน ม.ปลาย 
ก20906 ก30906 คณิตศาสตร ก20937 ก30937 ศิลปะสรางสรรค 
ก20907 ก30907 ยุววิทยาศาสตร ก20938 ก30938 คนรักเสียงเพลง 
ก20908 ก30908 ภาษาอังกฤษ ก20939 ก30939 จรวดขวดน้ํา 
ก20909 ก30909 ดนตรี ก20941 ก30941 นวดเพื่อสุขภาพ 
ก20910 ก30910 กีฬา ก20942 ก30942 เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
ก20911 ก30911 หองสมุด ก20943 ก30943 ตัดตกแตงทรงผม 
ก20914 ก30914 รักตนไม ก20944 ก30944 นักประชาสัมพันธรุนเยาว 
ก20916 ก30916 ทัศนศึกษา ก20945 ก30945 เศรษฐกิจพอเพียง 
ก20921 ก30921 คอมพิวเตอร ก20946 ก30946 คนรักกระจูด 
ก20922 ก30922 ดุริยางค ก20947 ก30947 อย.นอย 
ก20923 ก30923 แกะสลักลวดลาย ก20948 ก30948 ขนมไทย 

 ก30924 นักศึกษาวิชาทหาร ก20949 ก30949 จิ๊กซอลตอสนุก 
ก20925 ก30925 เย็บปกถักรอย ก20950 ก30950 สงเสริมอาชีพระหวางเรียน  
ก20926 ก30926 นาฏศิลป  ก20963 ก30963 สภานักเรียน 
ก20928 ก30928 ดนตรีไทย ก20964 ก30964 ของเลนวิทยาศาสตร 
ก20930 ก30930 คนทําสื่อ ก20965  ก30965  ประดิดประดอย 
ก20931 ก30931 ภาษาพาเพลิน ก20966 ก30966 สิ่งประดิษฐวิทยาศาสตร 
ก20933 ก30933 ยุวกวี ก20967 ก30967 เกษตรพอเพียง 
ก20934 ก30934 ปกครอสติส ก20968 ก30968 สนุกคิดกับวิทยาศาสตร 
ก20935 ก30935 รอยลูกปด ก20969  ก30969  ยุววาทะ 
ก20936 ก30936 รักษตัวเอง ก20976 ก30976 ภาษามลายู 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงคทั้ง  ๘ ประการ ไดแก    
๑)  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย                   
๒) ซื่อสัตยสุจริต    
๓)  มีวินัย    
๔)  ใฝเรียนรู    
๕)  อยูอยางพอเพียง   
๖)  มุงมั่นในการทํางาน    
๗)  รักความเปนไทย   
๘)  มีจิตสาธารณะ 

 
ขอที่ ๑  รักชาติ ศาสน  กษัตริย 
นิยาม 

รักชาติ ศาสน  กษัตริย  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติ 
ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย ศรัทธา  ยึดมั่นในศาสนา  และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

ผูที่รักชาติ ศาสน  กษัตริย  คือ   ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติ มี
ความสามัคคีปรองดอง  ภูมิใจ เชิดชูความเปนชาติไทย  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ  และ
แสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

ตัวชี้วัด         ๑.๑  เปนพลเมืองดีของชาติ 
๑.๒  ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย 
๑.๓  ศรัทธา  ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
๑.๔  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้ 
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ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ 
๑.๑  เปนพลเมืองดี 
 ของชาติ 

๑.๑.๑   ยืนตรงเคารพธงชาติ  รองเพลงชาติ  และอธิบายความหมาย 
 ของเพลงชาติไดถูกตอง     
๑.๑.๒   ปฏิบัติตนตามสิทธิและ หนาที่พลเมืองดีของชาติ   
๑.๑.๓   มีความสามัคคี  ปรองดอง     

๑.๒  ธํารงไวซึ่งความเปน 
 ชาติไทย 

๑.๒.๑   เขารวม  สงเสริม  สนับสนุนกิจกรรมที่สรางความสามัคคี  ปรองดอง  
ที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
๑.๒.๒   หวงแหน  ปกปอง ยกยองความเปนชาติไทย 

๑.๓  ศรัทธา  ยึดมั่นและ
 ปฏิบัติตนตามหลัก
 ของศาสนา 

๑.๓.๑   เขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
๑.๓.๒   ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ   
๑.๓.๓   เปนแบบอยางที่ดีของศาสนิกชน 

๑.๔   เคารพเทิดทูน
 สถาบัน
 พระมหากษัตริย 

๑.๔.๑    เขารวมและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย 

๑.๔.๒  แสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย        
๑.๔.๓   แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑  เปนพลเมืองดีของชาติ 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๑.๑.๑  ยืนตรงเคารพ

ธงชาติ  รองเพลง
ชาติ  และอธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได
ถูกตอง     

๑.๑.๒ ปฏิบัติตนตาม
สิทธิ หนาที่
พลเมืองดีของ
ชาติ  

๑.๑.๓  มีความสามัคคี  
ปรองดอง   

 

ไมยืนตรงเคารพธง
ชาติ                

ยืนตรงเมื่อไดยิน
เพลงชาติ   รอง
เพลงชาติ และ
อธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได
ถูกตอง  ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและหนาที่
ของนักเรียน   และ
ใหความรวมมือ รวม
ใจในการทํากิจกรรม
กับสมาชิกในชั้น
เรียน  

ยืนตรงเมื่อไดยิน
เพลงชาติ   รอง
เพลงชาติ และ
อธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได
ถูกตอง  ปฏิบัติ
ตนตามสิทธิและ
หนาที่ของ
นักเรียน   และให
ความรวมมือ รวม
ใจในการทํา
กิจกรรมกับ
สมาชิกใน
โรงเรียน       

ยืนตรงเมื่อไดยิน
เพลงชาติ   รอง
เพลงชาติ และ
อธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได
ถูกตอง  ปฏิบัติ
ตนตามสิทธิและ
หนาที่ของ
พลเมืองดี   และ
ใหความรวมมือ 
รวมใจในการทํา
กิจกรรมกับ
สมาชิกใน
โรงเรียนและ
ชุมชน       

 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒  ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย 
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พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๑.๒.๑   เขารวม  

สงเสริม   
สนับสนุนกิจกรรมที่

สราง 
ความสามัคคี  

ปรองดอง   
ที่เปนประโยชนตอ 
โรงเรียน ชุมชนและ

สังคม 
๑.๒.๒   หวงแหน   
ปกปอง  ยกยอง  ความ 
เปนชาติไทย 

ไมเขารวมกิจกรรมที่
สรางความสามัคคี 

เขารวมกิจกรรมที่
สรางความสามัคคี  
ปรองดอง  และเปน
ประโยชนตอ
โรงเรียนและชุมชน  

เขารวมกิจกรรม 
และมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมที่
สรางความสามัคคี  
ปรองดอง   และ
เปนประโยชนตอ
โรงเรียน และ
ชุมชน 

เขารวมกิจกรรม 
และมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมที่
สรางความสามัคคี  
ปรองดองและเปน
ประโยชนตอ
โรงเรียน ชุมชน  
และสังคม  ชื่นชม
ในความเปนชาติ
ไทย 

 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓  ศรัทธา  ยึดมั่น  และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๑.๓.๑  เขารวม

กิจกรรม 
ทางศาสนาที่ตนนับถือ 
๑.๓.๒  ปฏิบัติตนตาม 
หลักของศาสนาที่ตนนับ

ถือ   
๑.๓.๓  เปนแบบอยาง 

ที่ดีของศาสนิก
ชน 

ไมเขารวมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตนนับ
ถือ 

เขารวมกิจกรรม                 
ทางศาสนาที่ตนนับ
ถือ              และ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ของศาสนาตาม
โอกาส  

เขารวมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ  และ
ปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา
อยางสม่ําเสมอ 
 

เขารวมกิจกรรม             
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ ปฏิบัติตน
ตามหลักของ
ศาสนาอยาง
สม่ําเสมอ   และ
เปนแบบอยางที่
ดีของศาสนิกชน 
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ตัวชี้วัดที่ ๑.๔  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๑.๔.๑   เขารวมและมี 
สวนรวมในการจัด 
กิจกรรมที่เกี่ยวกับ

สถาบัน 
พระมหากษัตริย 
๑.๔.๒   แสดงความ

สํานึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ 
ของพระมหากษัตริย       
๑.๔.๓   แสดงออกซึ่ง 
ความจงรักภักดีตอ

สถาบัน 
พระมหากษัตริย 

ไมเขารวมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย 

เขารวมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย 
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น 

เขารวมกิจกรรม 
และมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับ
สถาบัน
พระมหากษัตริย 
ตามที่โรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น  
 
 

เขารวมกิจกรรม
และมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย 
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น ชื่นชม 
ในพระราชกรณีย
กิจ    
พระปรีชา
สามารถ 
ของ
พระมหากษัตริย 
และพระราชวงศ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑  เปนพลเมืองดีของชาติ 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๑.๑.๑  ยืนตรงเคารพ

ธงชาติ  รองเพลง
ชาติและอธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได
ถูกตอง     

๑.๑.๒ ปฏบิัติตนตาม
สิทธิ หนาที่
พลเมืองดีของ
ชาติ 

๑.๑.๓  มีความสามัคคี  
ปรองดอง   

 

ไมยืนตรงเคารพธง
ชาติ 

ยืนตรงเมื่อไดยิน
เพลงชาติ   รอง
เพลงชาติ และ
อธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได
ถูกตอง  ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและ
หนาที่ของนักเรียน   
และใหความ
รวมมือ รวมใจใน
การทํากิจกรรมกบั
สมาชิกในโรงเรียน      

ยืนตรงเมื่อไดยิน
เพลงชาติ   รอง
เพลงชาติ และ
อธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได
ถูกตอง  ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและ
หนาที่ของพลเมือง
ดี   และใหความ
รวมมือ รวมใจใน
การทํากิจกรรมกับ
สมาชิกในโรงเรียน  
และชุมชน       

ยืนตรงเมื่อไดยิน
เพลงชาติ รอง
เพลงชาติ และ
อธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได
ถูกตอง  ปฏิบัติ
ตนและชักชวน
ผูอื่นปฏิบัติตาม
สิทธิและหนาที่
ของพลเมืองดี   
และใหความ
รวมมือ รวมใจ
ในการทํา
กิจกรรมกับ
สมาชิกใน
โรงเรียน  ชุมชน 
และสังคม 
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ตัวชี้วัดที่ ๑.๒  ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๑.๒.๑  เขารวม  

สงเสริม  
สนับสนุน
กิจกรรมที่สราง
ความสามัคคี 
ปรองดอง   ที่
เปนประโยชน
ตอโรงเรียน 
ชุมชนและ
สังคม 

๑.๒.๒  หวงแหน  
ปกปอง ยกยอง
ความเปนชาติ
ไทย 

ไมเขารวมกิจกรรมที่
สรางความสามัคคี 

เขารวมกิจกรรม 
และ              มี
สวนรวมในการจัด
กิจกรรมที่สราง               
ความสามัคคี   
ปรองดอง   และ
เปนประโยชนตอ
โรงเรียน และ
ชุมชน 

เขารวมกิจกรรม 
และมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมที่
สรางความสามัคคี  
ปรองดอง   และ
เปนประโยชนตอ
โรงเรียน ชุมชน  
และสังคม  ชื่นชม
ในความเปนชาติ
ไทย 

เปนผูนําหรือเปน
แบบอยาง ใน
การจัดกิจกรรม 
ที่สรางความ
สามัคคี  
ปรองดอง   และ
เปนประโยชนตอ
โรงเรียน ชุมชน  
และสังคม  ชื่น
ชม   ปกปอง ใน
ความเปนชาติ
ไทย 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓  ศรัทธา  ยึดมั่น  และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๑.๓.๑  เขารวม

กิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับ
ถือ 

๑.๓.๒  ปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา
ที่ตนนับถือ   

๑.๓.๓  เปนแบบอยาง
ที่ดีของศาสนิก
ชน 

ไมเขารวมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตนนับ
ถือ 

เขารวมกิจกรรม                 
ทางศาสนา 
ที่ตนนับถือ              
และปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา
ตามโอกาส  

เขารวมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ  และปฏิบัติ
ตนตามหลักของ
ศาสนาอยาง
สม่ําเสมอ 
 

เขารวมกิจกรรม             
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ  ปฏิบัติ
ตนตามหลักของ
ศาสนาอยาง
สม่ําเสมอ  และ
เปนแบบอยางที่
ดี            
ของศาสนิกชน 
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ตัวชี้วัดที่ ๑.๔  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๑.๔.๑   เขารวมและมี

สวนรวมในการ
จัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย 

๑.๔.๒   แสดงความ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย       

๑.๔.๓   แสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

ไมเขารวมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับสถาบัน
พระมหากษัตริย 

เขารวมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย 
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น 

เขารวมกิจกรรม 
และมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย 
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น  
 
 

เขารวมกิจกรรม
และมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับ
สถาบัน
พระมหากษัตริย 
ตามที่โรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น             
ชื่นชมในพระ
ราช-กรณียกิจ 
พระปรีชา
สามารถของ
พระมหากษัตริย 
และพระราชวงศ 

 
ขอที่ ๒  ซื่อสัตยสุจริต 

นิยาม 
ซื่อสัตยสุจริต  หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกตองประพฤติ ตรง

ตามความเปนจริงตอตนเองและผูอื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 
ผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต  คือ ผูที่ประพฤติตรงตามความเปนจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ  และ

ยึดหลักความจริง  ความถูกตองในการดําเนินชีวิต  มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด 

ตัวชี้วัด   ๒.๑   ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา  ใจ 
๒.๒  ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอผูอื่นทั้งทางกาย วาจา  ใจ  

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ 

๒.๑   ประพฤติตรงตาม  
ความเปนจริงตอตนเอง 
ทั้งทางกาย วาจา ใจ 

๒.๑.๑ ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง  
๒.๑.๒   ปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงความถูกตองละอายและเกรงกลัว 
 ตอการกระทําผิด 
๒.๑.๓   ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา 

๒.๒  ประพฤติตรงตาม  
ความเปนจริงตอผูอื่น 
ทั้งทางกาย วาจา ใจ  

๒.๒.๑  ไมถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง 
๒.๒.๒  ปฏิบัติตนตอผูอื่นดวยความซื่อตรง 
๒.๒.๓  ไมหาประโยชนในทางที่ไมถูกตอง   
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เกณฑการใหคะแนน                                                         ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ตัวชี้วัดที่  ๒.๑   ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๒.๑.๑  ใหขอมูลที่ถูกตอง

และเปนจริง  
๒.๑.๒  ปฏิบัติตนโดย

คํานึง ถึงความ
ถูกตองละอาย
และเกรงกลัว   
ตอการกระทําผิด 

๒.๑.๓  ปฏิบัติตามคํามั่น
สัญญา 

ไมใหขอมูลที่
ถูกตองและ
เปนจริง 

ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง  
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกตอง   ทําตาม
สัญญาที่ตนใหไว
กับเพื่อน  พอแม  
หรือผูปกครอง 
และครู   ละอาย
และเกรงกลัวที่จะ
ทําความผิด 

ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง  ปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกตองทําตาม
สัญญาที่ตนใหไวกับ
เพื่อน พอแม หรือ
ผูปกครอง และครู   
ละอายและเกรงกลัว
ที่จะทําความผิด 
 

ใหขอมูลที่ถูกตองและ
เปนจริง  ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกตอง   ทําตามสัญญา
ที่ตนใหไวกับเพื่อน  พอ
แม  หรือผูปกครอง 
และครู ละอายและ 
เกรงกลัวที่จะทํา
ความผิด เปน
แบบอยางที่ดีดานความ
ซื่อสัตย 

 
 
ตัวชี้วัดที่  ๒.๒   ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอผูอื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๒.๒.๑  ไมถือเอา

สิ่งของหรือ
ผลงานของผูอื่น
มาเปนของ
ตนเอง 

๒.๒.๒ ปฏิบัติตนตอ
ผูอื่นดวยความ
ซื่อตรง 

 ๒.๒.๓ ไมหาประโยชน
ในทางที่ไม
ถูกตอง   

 

นําสิ่งของของคนอื่น
มาเปนของตนเอง 

ไมนําสิ่งของ  และ
ผลงานของผูอื่นมา
เปนของตนเอง 
ปฏิบัติตนตอผูอื่น
ดวยความซื่อตรง     

ไมนําสิ่งของ  และ
ผลงานของผูอื่น
มาเปนของตนเอง 
ปฏิบัติตนตอผูอื่น
ดวยความซื่อตรง  
ไมหาประโยชน
ในทางที่               
ไมถูกตอง 

ไมนําสิ่งของ  
และผลงานของ
ผูอื่นมาเปนของ
ตนเอง ปฏิบัติ
ตนตอผูอื่นดวย
ความซื่อตรง  ไม
หาประโยชน
ในทางที่ไม
ถูกตอง  และ
เปนแบบอยางที่
ดีแกเพื่อนดาน
ความซื่อสัตย     

 
 
 
 
 
 



 

     
 

คูมือนักเรียน 2565                                                                                    หนา 56 
 

เกณฑการใหคะแนน                                     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
ตัวชี้วัดที่  ๒.๑   ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๒.๑.๑  ใหขอมูลที่

ถูกตองและเปน
จริง  

๒.๑.๒  ปฏิบัติตนโดย
คํานึงถึงความ
ถูกตองละอาย
และเกรงกลัว
ตอการกระทํา
ผิด 

๒.๑.๓  ปฏิบัติตาม
คํามั่นสัญญา 

 

ไมใหขอมลูที่ถูกตอง
และเปนจริง 

ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง  
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกตอง   ทําตาม
สัญญาที่ตนใหไว
กับเพื่อน  พอแม  
หรือผูปกครอง 
และครู   ละอาย
และเกรงกลัวที่จะ
ทําความผิด 
 

ใหขอมูลที่ถูกตอง
และเปนจริง  
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกตอง   ทําตาม
สัญญาที่ตนใหไว
กับเพื่อน  พอแม  
หรือผูปกครอง 
และครู   ละอาย
และเกรงกลัวที่จะ
ทําความผิด 
 

ใหขอมูลที่
ถูกตองและเปน
จริง  ปฏิบัติใน
สิ่งที่ถูกตอง   ทํา
ตามสัญญาที่ตน
ใหไวกับเพื่อน  
พอแม  หรือ
ผูปกครอง และ
ครู ละอายและ
เกรงกลัวที่จะทํา
ความผิด  เปน
แบบอยางที่ดี
ดานความ
ซื่อสตัย 

 
ตัวชี้วัดที่  ๒.๒   ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอผูอื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๒.๒.๑  ไมถือเอา

สิ่งของหรือ
ผลงานของผูอื่น
มาเปนของ
ตนเอง 

๒.๒.๒ ปฏิบัติตนตอ
ผูอื่นดวยความ
ซื่อตรง 

๒.๒.๓ ไมหาประโยชน
ในทางที่                    
ไมถูกตอง   

 

นําสิ่งของของคนอื่น
มาเปนของตนเอง 

ไมนําสิ่งของและ
ผลงานของผูอื่นมา
เปนของตนเอง 
ปฏิบัติตนตอผูอื่น
ดวยความซื่อตรง     

ไมนําสิ่งของและ
ผลงานของผูอื่นมา
เปนของตนเอง 
ปฏิบัติตนตอผูอื่น
ดวยความซื่อตรง    
ไมหาประโยชน
ในทางที่ไมถูกตอง 

ไมนําสิ่งของและ
ผลงานของผูอื่น
มาเปนของ
ตนเอง ปฏิบัติ
ตนตอผูอื่นดวย
ความซื่อตรง    
ไมหาประโยชน
ในทางที่ไม
ถูกตอง  และ
เปนแบบอยางที่
ดีดานความ
ซื่อสัตย 
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ขอที่ ๓  มีวินัย 

นิยาม 
มีวินัย  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในขอตกลง กฎเกณฑ และระเบียบ

ขอบังคับของครอบครัว  โรงเรียน และสังคม 

ผูที่มีวินัย  คือ   ผูที่ปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎเกณฑ  ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว  
โรงเรียน และสังคมเปนปกติวิสัย  ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น 

ตัวชี้วัด  ๓.๑   ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบยีบขอบังคับของครอบครัว  โรงเรียน และสังคม 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ 

๓.๑  ปฏิบัติตาม ขอตกลง  
กฎเกณฑ ระเบียบ  
ขอบังคับ ของ
ครอบครัว โรงเรียน 
และสังคม 

๓.๑.๑ ปฏิบัติตน ตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ  ขอบังคับ  
  ของครอบครัว  โรงเรียนและสังคม  ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น     
๓.๑.๒   ตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  ในชีวิตประจําวัน และ 
  รับผิดชอบในการทํางาน   
 

 
เกณฑการใหคะแนน                                      ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๓.๑.๑  ปฏิบัติตนตาม

ขอตกลง 
กฎเกณฑ 
ระเบียบขอบังคับ
ของครอบครัว  
โรงเรียน และ
สังคม  ไมละเมิด  
สิทธิของผูอื่น     

๓.๑.๒  ตรงตอเวลาใน
การปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ  
ในชีวิตประจําวัน 
และรับผิดชอบ
ในการทํางาน   

 

ไมปฏิบัติตนตาม
ขอตกลง  กฎเกณฑ  
ระเบียบ ขอบังคับ
ของครอบครัวและ
โรงเรียน 

ปฏิบัติตาม
ขอตกลง  
กฎเกณฑ  
ระเบียบ 
ขอบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน  ตรง
ตอเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ   ใน
ชีวิตประจําวัน  
 
 

ปฏิบัติตาม
ขอตกลง  
กฎเกณฑ  
ระเบียบ 
ขอบังคับ ของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน     
ตรงตอเวลาใน
การปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ 
ใน
ชีวิตประจําวัน  
และ
รับผิดชอบใน
การทํางาน    
 

ปฏิบัติตาม
ขอตกลง  
กฎเกณฑ  
ระเบียบ 
ขอบังคับของ
ครอบครัว 
โรงเรียน  และ
สังคม ไมละเมิด
สิทธิของผูอื่น 
ตรงตอเวลา ใน
การปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ            
ในชีวิตประจําวัน 
และรับผิดชอบ
ในการทํางาน  
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ตัวชี้วัดที่  ๓.๑   ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของครอบครัว  โรงเรียนและสังคม 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๓.๑.๑  ปฏิบัติตนตาม

ขอตกลง 
กฎเกณฑ 
ระเบียบ ขอบังคับ
ของครอบครัว  
โรงเรียน และ
สังคมไมละเมิด
สิทธิของผูอื่น     

๓.๑.๒  ตรงตอเวลาใน
การปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน 
และรับผิดชอบใน
การทํางาน   

ไมปฏิบัติตน
ตามขอตกลง  
กฎเกณฑ  
ระเบียบ  
ขอบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน 

ปฏิบัติตามขอตกลง  
กฎเกณฑ  ระเบียบ 
ขอตกลง  ของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน  ตรงตอ
เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ  ใน
ชีวิตประจําวัน และ
รับผิดชอบในการ
ทํางาน    
 

ปฏิบัติตาม
ขอตกลง  
กฎเกณฑ  ระเบียบ 
ขอตกลงของ
ครอบครัว 
โรงเรียน  และ
สังคม   ไมละเมิด
สิทธิของผูอื่น  ตรง
ตอเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตาง 
ๆในชีวิตประจําวัน 
และรับผิดชอบใน
การทํางาน  

ปฏิบัติตามขอตกลง  
กฎเกณฑ ระเบียบ 
ขอตกลงของ
ครอบครัว โรงเรียน  
และสังคม  ไมละเมิด
สิทธิของผูอื่น ตรงตอ
เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน และ
รับผิดชอบในการ
ทํางาน  ปฏิบัติเปน
ปกติวิสัย  และเปน
แบบอยางที่ดี 

 
 
ขอที่ ๔  ใฝเรียนรู 

นิยาม 
ใฝเรียนรู  หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน  

แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน    
ผูที่ใฝเรียนรู   คือ  ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและ

เขารวมกิจกรรมการเรียนรู  แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยาง
สม่ําเสมอ   ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรู  วิเคราะห  สรุปเปนองคความรู  
แลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอด  เผยแพร และนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
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ตัวชี้วัด   ๔.๑   ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขารวมกิจกรรมการเรียนรู 
๔.๒  แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม  สรุปเปนองคความรู  และสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันไดตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้ 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ 
๔.๑  ตั้งใจ เพียรพยายามใน

การเรียนและเขารวม
กิจกรรมการเรียนรู  

๔.๑.๑  ตั้งใจเรียน 
๔.๑.๒   เอาใจใสและมีความเพียรพยายามในการเรียนรู 
๔.๑.๓   สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ 

๔.๒  แสวงหาความรูจาก
แหลง 

       เรียนรู ตาง ๆ   ทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน ดวยการ
เลือกใชสื่ออยาง
เหมาะสม สรุปเปนองค
ความรู และสามารถนํา  
ไปใชในชีวิตประจําวันได 

๔.๒.๑   ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยีตาง 
ๆ  แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใชสื่อไดอยาง
เหมาะสม 

๔.๒.๒ บันทึกความรู วิเคราะหตรวจสอบ จากสิ่งที่เรียนรู สรุปเปนองคความรู 
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนความรู  ดวยวิธีการตาง ๆ และนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

ตัวชี้วัดที่  ๔.๑    ตั้งใจ เพียรพยายาม  ในการเรียนและเขารวม กิจกรรม 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๔.๑.๑   ตั้งใจ
เรียน 
๔.๑.๒  เอาใจใส

และมี
ความ
เพียร
พยายาม
ในการ
เรียนรู 

๔.๑.๓  เขารวม
กิจกรรม          
การเรียนรู
ตาง ๆ 

ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา  
ตั้งใจเรียน  เอาใจ
ใสในการเรียน   มี
สวนรวมในการ
เรียนรูและเขารวม
กิจกรรมการเรียนรู     
ตาง ๆ  เปน
บางครั้ง 

เขาเรียนตรงเวลา  
ตั้งใจเรียน  เอาใจใส 
และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู  
มีสวนรวมในการ
เรียนรูและเขารวม
กิจกรรมการเรียนรูตาง 
ๆ  บอยครั้ง 

เขาเรียนตรงเวลา  ตั้งใจ
เรียน เอาใจใส และมีความ
เพียรพยายามในการเรียนรู  
มีสวนรวมในการเรียนรู
และเขารวมกิจกรรมการ
เรียนรูตาง ๆ  ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียนเปน
ประจํา 
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ตัวชี้วัดที่  ๔.๒  แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดวยการ
เลือกใชสื่ออยางเหมาะสม   สรุปเปนองคความรู  สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๔.๒.๑  ศึกษาคนควาหา

ความรูจากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ 
สื่อเทคโนโลยีตาง ๆ     
แหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน และ
เลือกใชสื่อไดอยาง
เหมาะสม 

๔.๒.๒ บันทึกความรู 
วิเคราะหขอมูล จาก
สิ่งที่เรียนรู สรุป
เปนองคความรู 

๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู
ดวยวิธีการตาง ๆ  
และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

ไมศึกษา
คนควาหา
ความรู 

ศึกษาคนควาความรู
จากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ 
สื่อเทคโนโลยี  
แหลงเรียนรู ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
เลือกใชสื่อไดอยาง
เหมาะสม และ                       
มีการบันทึกความรู  

ศึกษาคนควาหา
ความรูจากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ  
สื่อ เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ แหลง
เรียนรู ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียน  และ
เลือกใชสื่อไดอยาง
เหมาะสม 
มีการบันทึกความรู 
วิเคราะหขอมูล 
สรุป   เปนองค
ความรู และ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู
กับผูอื่นได   

ศึกษาคนควาหา
ความรูจากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อ
เทคโนโลยี และ
สารสนเทศ แหลง
เรียนรูทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียน เลือกใชสื่อ
ไดอยางเหมาะสม มี
การบันทึกความรู  
วิเคราะหขอมูล 
สรุปเปนองคความรู 
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู  ดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย และ
นําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 

 
เกณฑการใหคะแนน                                                  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตัวชี้วัดที่  ๔.๑    ตั้งใจ เพียรพยายาม  ในการเรียนและเขารวม กิจกรรม 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๔.๑.๑   ตั้งใจเรียน 
๔.๑.๒  เอาใจใส

และมีความ
เพียร
พยายามใน
การเรียนรู 

๔.๑.๓  เขารวม
กิจกรรม
การเรียนรู
ตาง ๆ 

ไมตั้งใจเรียน เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน  เอาใจ
ใส และมีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู มีสวน
รวมในการเรียนรู
และเขารวม
กิจกรรมการเรียนรู     
ตาง ๆ  บางครั้ง 

เขาเรียนตรงเวลา  ตั้งใจ
เรียน  เอาใจใส และมี
ความเพียรพยายามในการ
เรียนรู  มีสวนรวมในการ
เรียนรูและเขารวม
กิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนบอยครั้ง 

เขาเรียนตรงเวลา  
ตั้งใจเรียน  เอาใจใส 
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู  มีสวนรวมใน
การเรียนรูและเขา
รวมกิจกรรมการ
เรียนรูตาง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนเปนประจํา 
และเปนแบบอยางที่
ดี 
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ตัวชี้วัดที่  ๒    แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดวยการ
เลือกใชสื่ออยางเหมาะสม   สรุปเปนองคความรู  สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๔.๒.๑  ศึกษาคนควา

หาความรูจาก
หนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ สื่อ
เทคโนโลยีตาง ๆ  
แหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
โรงเรียน และ
เลือกใชสื่อได
อยางเหมาะสม 

๔.๒.๒ บันทึกความรู 
วิเคราะหขอมูล 
จากสิ่งที่เรียนรู 
สรุปเปนองค
ความรู 

๔.๒.๓ แลกเปลี่ยน
เรียนรูดวย
วิธีการตาง ๆ 
เพื่อนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

ไมศึกษาคนควาหา
ความรู 

ศึกษาคนควาความรู
จากหนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ สื่อ
เทคโนโลยี  แหลง
เรียนรู ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียน เลือกใชสื่อ
ไดอยางเหมาะสม 
และ                       
มีการบันทึกความรู  

ศึกษาคนควาหา
ความรูจากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ  
สื่อ เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ แหลง
เรียนรู ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียน  และ
เลือกใชสื่อได
อยางเหมาะสม 
มีการบันทึก
ความรู วิเคราะห
ขอมูล สรุปเปน
องคความรู 
แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับ ผูอื่นได
และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 

ศึกษาคนควาหา
ความรูจากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อ
เทคโนโลยี และ
สารสนเทศ แหลง
เรียนรู        ทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน เลือกใชสื่อ                 
ไดอยางเหมาะสม             
มีการบันทึกความรู  
วิเคราะหขอมูล สรุป
เปนองคความรู 
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ดวยวิธีการที่
หลากหลาย และ
เผยแพรแกบุคคล
ทั่วไปนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได  

 
ขอที่ ๕  อยูอยางพอเพียง 
นิยาม 

อยูอยางพอเพียง  หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดําเนินชีวิตอยาง
พอประมาณ มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม  มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  และปรับตัวเพื่ออยูในสังคมได
อยางมีความสุข 

ผูที่อยูอยางพอเพียง  คือ  ผูที่ดําเนินชีวิตอยางประมาณตน  มีเหตุผล  รอบคอบ 
ระมัดระวัง อยูรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบ  ไมเบียดเบียนผูอื่น  เห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ   
มีการวางแผนปองกันความเสี่ยงและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 
ตัวชี้วัด   ๕.๑.   ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 
  ๕.๒  มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุขตัวชี้วัดและ 
พฤติกรรมบงชี้ 
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ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ 
 ๕.๑   ดําเนินชีวิต
อยาง พอประมาณ   
 มีเหตุผล  
รอบคอบ   มี
คุณธรรม 

๕.๑.๑ ใชทรัพยสินของตนเอง เชน เงิน สิ่งของ เครื่องใช  ฯลฯ  อยางประหยัด 
คุมคาและเก็บรักษาดูแลอยางดี รวมทั้งการใชเวลาอยางเหมาะสม 
๕.๑.๒ ใชทรัพยากรของสวนรวมอยางประหยัด  คุมคาและเก็บรักษาดูแลอยางดี 
๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและตัดสินใจดวยความรอบคอบ  มีเหตุผล 
๕.๑.๔ ไมเอาเปรียบผูอื่นและไมทําใหผูอื่นเดือดรอน พรอมใหอภัยเมื่อผูอื่น

กระทําผิดพลาด  
 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ 
๕.๒  มีภูมิคุมกันในตัวที่
ดี   ปรับตัวเพื่ออยูใน
 สังคมไดอยางมี
 ความสุข 

๕.๒.๑ วางแผนการเรียน  การทํางานและการใชชีวิตประจําวันบนพื้นฐาน ของ
ความรู ขอมูล ขาวสาร 
๕.๒.๒  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม  ยอมรับและ

 ปรับตัวเพื่ออยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
 
เกณฑการใหคะแนน                          ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ตัวชี้วัดที่  ๕.๑    ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๕.๑.๑ ใชทรัพยสินของตนเอง 

เชน เงิน สิ่งของ 
เครื่องใช ฯลฯ อยาง  

            ประหยัด คุมคาและ
เก็บรักษาดูแลอยางดี 
รวมทั้งการใชเวลาอยาง
เหมาะสม 

๕.๑.๒ ใชทรัพยากรของ
สวนรวมอยางประหยัด  
คุมคาและเก็บรักษา 
ดูแล อยางดี 

๕.๑.๓  ปฏิบัติตนและ
ตัดสินใจดวยความ
รอบคอบ  มีเหตุผล 

๕.๑.๔  ไมเอาเปรียบผูอื่นและ
ไมทําใหผูอื่นเดือดรอน  
พรอมใหอภัย เมื่อ 

             ผูอื่นกระทํา
ผิดพลาด 

ใชเงินและของ
ใชสวนตัว
อยางไม
ประหยัด 

ใชทรัพยสินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
สวนรวมอยาง
ประหยัด คุมคา    
เก็บรักษาดูแล
อยางดีรอบคอบ  มี
เหตุผล 

ใชทรัพยสินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
สวนรวม อยาง
ประหยัด คุมคา 
เก็บรักษาดูแล
อยางดี รอบคอบ มี
เหตุผล  ไมเอา
เปรียบผูอื่น และไม
ทําใหผูอื่น
เดือดรอน 

ใชทรัพยสินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
สวนรวม   อยาง
ประหยัด คุมคา 
เก็บรักษาดูแล 
อยางดี รอบคอบ  
มีเหตุผล                      
ไมเอาเปรียบผูอื่น 
ไมทําใหผูอื่น
เดือดรอน และ
ใหอภัยเมื่อผูอื่น
กระทําผิดพลาด 
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ตัวชี้วัดที่  ๕.๒   มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๕.๒.๑  วางแผนการเรียน  การ

ทํางานและการใช
ชีวิตประจําวันบน
พื้นฐานของ ความรู  
ขอมูลขาวสาร 

๕.๒.๒ รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
และสภาพแวดลอม  
ยอมรับ และปรับตัวอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข 

ไมวางแผน
การเรียนและ
การใช
ชีวิตประจําวัน 

ใช ความรู 
ขอมูล ขาวสาร 
ในการวาง
แผนการเรียน 
การทํางานและ
ใชใน
ชีวิตประจําวัน                       
รับรูการ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว 
ชุมชน และ
สภาพแวดลอม 
 

ใช ความรู  ขอมูล 
ขาวสารในการวาง
แผนการเรียน การ
ทํางาน และใชใน
ชีวิตประจําวัน               
ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน 
สังคมและ
สภาพแวดลอม 

ใช ความรู  ขอมูล 
ขาวสารในการวาง
แผนการเรียน                
การทํางานและใชใน
ชีวิตประจําวัน  
ยอมรับ  การ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม
สภาพแวดลอม   
และปรับตัวอยู
รวมกับผูอื่นไดอยาง
มีความสุข 
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เกณฑการใหคะแนน                                          ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตัวชี้วัดที่  ๕.๑    ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๕.๑.๑ ใชทรัพยสินของ 

ตนเอง เชน เงิน 
สิ่งของ เครื่องใช  ฯลฯ  
อยางประหยัด คุมคา
และเก็บรักษาดูแล
อยางดี รวมทั้งการใช
เวลาอยางเหมาะสม 

๕.๑.๒ ใชทรัพยากรของ
สวนรวมอยาง
ประหยัด  คุมคาและ
เก็บรักษาดูแลอยางดี 

ใชเงินและ
ของใช
สวนตัวอยาง
ไมประหยัด 

ใชทรัพยสินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
สวนรวม   อยาง
ประหยัด คุมคา 
เก็บรักษาดูแล
อยางดี  รอบคอบ 
มีเหตุผล  ไมเอา
เปรียบผูอื่น และไม
ทําใหผูอื่น
เดือดรอน 

ใชทรัพยสินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
สวนรวม   อยาง
ประหยัด คุมคา     
เก็บรักษาดูแล
อยางดี            
รอบคอบ มีเหตุผล                
ไมเอาเปรียบผูอื่น 
ไมทําใหผูอื่น
เดือดรอน และให
อภัยเมื่อผูอื่น
กระทําผิดพลาด 

ใชทรัพยสินของ
ตนเองและทรัพยากร
ของสวนรวม อยาง
ประหยัด คุมคา เก็บ
รักษาดูแล อยางดี  
ตัดสินใจดวยความ
รอบคอบ มีเหตุผล                         
ไมเอาเปรียบผูอื่น ไม
ทําใหผูอื่นเดือดรอน 
ใหอภัยเมื่อผูอื่น
กระทําผิดพลาด และ
เปนแบบอยางที่ดี 

๕.๑.๓  ปฏิบัติตนและ
ตัดสินใจดวยความ
รอบคอบ    
มีเหตุผล 

๕.๑.๔ไมเอาเปรียบผูอื่นและ 
ไมทําใหผูอื่นเดือดรอน  
พรอมใหอภัยเมื่อผูอื่น
กระทําผิดพลาด 
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ตัวชี้วัดที่  ๕.๒  มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม (๓) 
๕.๒.๑   วางแผนการเรียน  

การทํางานและ
การใช
ชีวิตประจําวันบน
พื้นฐานของ
ความรู  ขอมูล 
ขาวสาร 

๕.๒.๒ รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคม และ
สภาพแวดลอม  
ยอมรับ และ
ปรับตัวเพื่ออยู
รวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข 

ไมวางแผนการ
เรียนและการ
ใช
ชีวิตประจําวัน 

ใชความรู  ขอมูล
ขาวสารในการวาง
แผนการเรียน    
การทํางานและ
การใชใน
ชีวิตประจําวัน  
และยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และ
สภาพแวดลอม 
 

ใชความรู  ขอมูล
ขาวสารในการวาง
แผนการเรียน    การ
ทํางานและการใชใน
ชีวิตประจําวัน  
ยอมรับ การ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และ
สภาพแวดลอม  และ
ปรับตัวอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมี
ความสุข 

ใชความรู ขอมูล 
ขาวสารในการวาง
แผนการเรียน    การ
ทํางานและการใชใน
ชีวิต ประจําวัน รูเทา
ทันกบัการ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และ
สภาพแวดลอม และ
ปรับตัวเพื่อ อยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข 

 
 
 
ขอที่ ๖  มุงมั่นในการทํางาน 

นิยาม 
มุงมั่นในการทํางาน  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการ

ทําหนาที่การงาน ดวยความเพียรพยายาม  อดทน  เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 

ผูที่มุงมั่นในการทํางาน  คือ   ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายดวยความเพียรพยายาม  ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  ใหสําเร็จ
ลุลวง ตามเปาหมายที่กําหนดดวยความรับผิดชอบ  และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 

ตัวชี้วัด   ๖.๑   ตั้งใจและรับผิดชอบในหนาที่การงาน 
๖.๒  ทํางานดวย ความเพียรพยายาม  และ อดทนเพื่อใหงานสําเร็จตาม
เปาหมาย 
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ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ 

๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบ 
 ในการปฏิบัติหนาที ่
        การงาน 

๖.๑.๑    เอาใจใสตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
๖.๑.๒   ตั้งใจและรับผิดชอบในการทํางานใหสําเร็จ 
๖.๑.๓   ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานดวยตนเอง 

๖.๒  ทํางานดวย ความ
เพียร พยายาม  และ 
อดทนเพื่อใหงาน
สําเร็จตามเปาหมาย 

๖.๒.๑    ทุมเททํางาน อดทน ไมยอทอตอปญหาและอุปสรรคในการ
ทํางาน 
๖.๒.๒   พยายามแกปญหาและอุปสรรคในการทํางานใหสําเร็จ 
๖.๒.๓   ชื่นชมผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

 
เกณฑการใหคะแนน              ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ตัวชี้วัดที่  ๖.๑    ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่การงาน 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๖.๑.๑   เอาใจใสตอ

การปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย 

๖.๑.๒  ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน     
การทํางานให
สําเร็จ 

๖.๑.๓  ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
ทํางานดวย
ตนเอง 

ไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่
การงาน 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ มีการ
ปรับปรุงการ
ทํางานใหดีขึ้น 
 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน
ใหดีขึ้น 
 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาที่
ที่ไดรับ
มอบหมายให
สําเร็จ                    
มีการปรับปรุง
และพัฒนาการ
ทํางานใหดีขึ้น
ดวยตนเอง 
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ตัวชี้วัดที่  ๖.๒   ทํางานดวย ความเพียรพยายาม  และ อดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๖.๒.๑   ทุมเททํางาน 

อดทน ไมยอทอ
ตอปญหาและ
อุปสรรคในการ
ทํางาน 

๖.๒.๒  พยายาม
แกปญหาและ
อุปสรรคในการ
ทํางานใหสําเร็จ 

๖.๒.๓  ชื่นชมผลงาน
ดวยความ
ภาคภูมิใจ 

ไมขยัน  อดทน   
ในการทํางาน 

ทํางานดวยความ
ขยัน อดทน และ
พยายามใหงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย และชื่น
ชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 

ทํางานดวยความ
ขยันอดทน  และ
พยายามใหงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย ไมยอทอ
ตอปญหาในการ
ทํางาน และชื่นชม
ผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ 

ทํางานดวยความ
ขยันอดทน  และ
พยายามใหงาน
สําเร็จตาม
เปาหมายภายใน
เวลาที่กําหนด     
ไมยอทอตอ
ปญหาแกปญหา
อุปสรรคในการ
ทํางาน และชื่น
ชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 

 
เกณฑการใหคะแนน                    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตัวชี้วัดที่  ๖.๑    ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่การงาน 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๖.๑.๑   เอาใจใสตอ             

การปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย 

๖.๑.๒  ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน     
การทํางานให
สําเร็จ 

๖.๑.๓  ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
ทํางานดวย
ตนเอง 

ไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่
การงาน 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนา                    
การทํางานใหดีขึ้น 
 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนา                    
การทํางานใหดีขึ้น
ดวยตนเอง 
 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน           
การปฏิบัติหนาที่
ที่ไดรับ
มอบหมายให
สําเร็จ                    
มีการปรับปรุง
และพัฒนาการ
ทํางานใหดีขึ้น
ดวยตนเองและ
เปนแบบอยางที่
ดี 
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ตัวชี้วัดที่  ๖.๒   ทํางานดวยความเพียรพยายาม  และอดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๖.๒.๑   ทุมเททํางาน 

อดทน ไมยอทอ
ตอปญหาและ
อุปสรรคในการ
ทํางาน 

๖.๒.๒  พยายาม
แกปญหาและ
อุปสรรคในการ
ทํางานใหสําเร็จ 

๖.๒.๓  ชื่นชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 

ไมขยัน  
อดทน 
ในการทํางาน 

ทํางานดวยความ
ขยันอดทน  และ
พยายามใหงาน
สําเร็จตาม
เปาหมาย ไมยอทอ
ตอปญหาใน                  
การทํางาน และชื่น
ชมผลงานดวย            
ความภาคภูมิใจ 

ทํางานดวยความ
ขยันอดทน  และ
พยายามใหงาน
สําเร็จตาม
เปาหมายภายใน
เวลาที่กําหนด  ไม
ยอทอตอปญหา  
แกปญหาอุปสรรค
ในการทํางาน และ
ชื่นชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 

ทํางานดวยความขยัน
อดทน  และพยายาม
ใหงานสําเร็จตาม
เปาหมายกอนเวลาที่
กําหนด ไมยอทอตอ
ปญหาแกปญหา
อุปสรรคในการ
ทํางาน และชื่นชม
ผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ 

     
ขอที่ ๗  รักความเปนไทย 

นิยาม 
รักความเปนไทย   หมายถึง   คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา   

รวมอนุรักษ  สืบทอดภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม  ใชภาษาไทย 
ในการสื่อสารไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

ผูที่รักความเปนไทย   คือ  ผูที่มีความภาคภูมิใจ  เห็นคุณคา  ชื่นชม  มีสวนรวมในการ
อนุรักษ  สืบทอด  เผยแพรภูมิปญญาไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณี   ศิลปะและวัฒนธรรมไทย   มี
ความกตัญูกตเวท ี ใชภาษาไทยในการสื่อสารอยางถูกตองเหมาะสม   

ตัวชี้วัด            ๗.๑  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความ 
กตัญูกตเวที 

๗.๒  เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
  ๗.๓  อนุรักษ และสืบทอดภูมิปญญาไทย 
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ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ 

๗.๑  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
 ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม
ไทย   และมีความกตัญูกตเวที 

๗.๑.๑   แตงกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย  มีสัมมาคารวะ กตัญู
กตเวที 
 ตอผูมีพระคุณ   
๗.๑.๒   รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมไทย                                                                      
๗.๑.๓  ชักชวน แนะนําใหผูอื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี   
 ศิลปะและวัฒนธรรมไทย       

๗.๒  เห็นคุณคาและใชภาษาไทย                    
 ในการสื่อสารได อยางถูกตอง
 เหมาะสม 

๗.๒.๑  ใชภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม       
๗.๒.๒ ชักชวน  แนะนํา  ใหผูอื่นเห็นคุณคาของการใชภาษาไทยที่
ถูกตอง 

๗.๓  อนุรักษ  สืบทอดภูมิปญญา
ไทย 

๗.๓.๑  นําภูมิปญญาไทยมาใชใหเหมาะสมในวิถีชีวิต                                                                           
๗.๓.๒  รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาไทย    
๗.๓.๓  แนะนํา  มีสวนรวมในการสืบทอดภูมิปญญาไทย 

 
เกณฑการใหคะแนน                                                     ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ตัวชี้วัดที่ ๗.๑  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญูกตเวที 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 

๗.๑.๑  แตงกายและมี
มารยาทงดงาม
แบบไทย  มี
สัมมาคารวะ 
กตัญูกตเวที
ตอผูมีพระคุณ   

๗.๑.๒  รวมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ประเพณี  
ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย                                                                           

๗.๑.๓  ชักชวน 
แนะนําใหผูอื่น
ปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  
ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย      

ไมมีสัมมาคารวะ
ตอผูใหญ 

ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทแบบไทย             
มีสัมมาคารวะ 
กตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ  และแตง
กายแบบไทย  เขา
รวมหรือมีสวนรวม 
ในกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย   

ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทแบบไทย             
มีสัมมาคารวะ 
กตัญูกตเวทีตอผู
มีพระคุณ และแตง
กาย 

แบบไทยดวยความ
ภาคภูมิใจ  เขา
รวม   หรือมีสวน
รวม ในกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย   

ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทแบบไทย   
มีสัมมาคารวะ 
กตัญูกตเวทีตอ
ผูมีพระคุณ  แตง
กายแบบไทยดวย
ความภาคภูมิใจ  
เขารวมหรือมีสวน
รวม ในการจัด
กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย  ชักชวน  
แนะนําเพื่อนและ
คนอื่นปฏิบัติ  



 

     
 

คูมือนักเรียน 2565                                                                                    หนา 70 
 

 
ตัวชี้วัดที่ ๗.๒   เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๗.๒.๑  ใชภาษาไทย

และเลขไทยใน
การสื่อสารได
อยางถูกตอง
เหมาะสม        

๗.๒.๒  ชักชวน  
แนะนํา  ให
ผูอื่นเห็นคุณคา
ของการใช
ภาษาไทยที่
ถูกตอง 

ไมสนใจใชภาษาไทย 
อยางถูกตอง 

ใชภาษาไทย                 
เลขไทย  ในการ
สื่อสารไดถูกตอง
เหมาะสม  และ
แนะนําใหผูอื่นใช
ภาษาไทยที่ถูกตอง 

ใชภาษาไทย                  
เลขไทยในการ
สื่อสารไดถูกตอง
เหมาะสม   และ
แนะนํา ชักชวนให
ผูอื่นใชภาษาไทยที่
ถูกตอง  

ใชภาษาไทย              
เลขไทยในการ
สื่อสารไดถูกตอง
เหมาะสม   และ
แนะนํา  ชักชวน
ใหผูอื่นใช
ภาษาไทยที่
ถูกตองเปน
ประจํา   เปน
แบบอยางที่ดี
ดานการใช
ภาษาไทย 

ตัวชี้วัดที่ ๗.๓   อนุรักษ  สืบทอด  ภูมิปญญาไทย 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๗.๓.๑  นําภูมิปญญา

ไทยมาใชให
เหมาะสมในวิถี
ชีวิต                   

๗.๓.๒ รวมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ 
ภูมิปญญาไทย    

๗.๓.๓  แนะนํา   มี
สวนรวม ในการ
สืบทอด                  
ภูมิปญญาไทย 

ไมสนใจภูมิ
ปญญาไทย 

สืบคนภูมิปญญา
ไทยที่ใชในทองถิ่น 
เขารวม และ
ชักชวนคนใน
ครอบครัวหรือ
เพื่อนเขารวม
กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับภูมิ
ปญญาไทย และใช
ภูมิปญญาไทยใน
ชีวิตประจําวัน   

สืบคนภูมิปญญา
ไทยที่มีอยูใน
ทองถิ่น  เขารวม
และชักชวนคน
ในครอบครัว 
เพื่อน และผูอื่น
เขารวม กิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับ
ภูมิปญญาไทย  
ใชและแนะนําให
เพื่อนใชภูมิ
ปญญาไทยใน
ชีวิตประจําวัน  

สืบคนภูมิปญญา
ไทย   เขารวมและ
ชักชวนคนใน
ครอบครัว  เพื่อน 
และผูอื่นเขารวม
กิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับภูมิปญญาไทย  
ใชและแนะนํา  ให
เพื่อนใช                 
ภูมิปญญาไทย ใน
ชีวิตประจําวัน และ
มีสวนรวมในการสืบ
ทอด                 
ภูมิปญญาไทย 
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เกณฑการใหคะแนน                            ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตัวชี้วัดที่ ๗.๑  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมไทย และมีความกตัญูกตเวที 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๗.๑.๑  แตงกายและมี

มารยาทงดงาม
แบบไทย  มี
สัมมาคารวะ 
กตัญูกตเวที
ตอผูมีพระคุณ   

๗.๑.๒  รวมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ประเพณี  
ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย                                                                           

๗.๑.๓  ชักชวน 
แนะนําใหผูอื่น
ปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย       

ไมมีสัมมาคารวะ
ตอผูใหญ 

ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทแบบไทย                
มีสัมมาคารวะ 
กตัญูกตเวทีตอ
ผูมีพระคุณ  และ
แตงกายแบบไทย                 
เขารวมหรือมี
สวนรวม ใน
กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย   

ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทแบบไทย                   
มีสัมมาคารวะ 
กตัญูกตเวทีตอผู
มีพระคุณ  แตง
กายแบบไทยดวย
ความภาคภูมิใจ  
เขารวม   และมี
สวนรวม              
ในการจัดกิจกรรม               
ที่เกี่ยวของกับ
ประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย   

ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทแบบไทย  มี
สัมมาคารวะ กตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ  
แตงกายแบบไทยดวย
ความภาคภูมิใจ  เขา
รวมและมีสวนรวม ใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับประเพณี  
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย   ชักชวน  แนะนํา
ผูอื่นและ  เปนผูนํา
หรือแกนนําในการ
ปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย   

 

ตัวชี้วัดที่  ๗.๒   เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๗.๒.๑  ใชภาษาไทย

และเลขไทย ใน
การสื่อสาร  ได
อยางถูกตอง
เหมาะสม        

๗.๒.๒  ชักชวน  
แนะนํา  ให
ผูอื่นเห็นคุณคา
ของการใช
ภาษาไทยที่
ถูกตอง 

ไมสนใจใช
ภาษาไทยอยาง
ถูกตอง 

ใชภาษาไทย  
เลขไทยในการ
สื่อสารไดถูกตอง
เหมาะสม และ
แนะนํา ชักชวน
ใหผูอื่นใช
ภาษาไทยที่
ถูกตอง  

ใชภาษาไทย  เลข
ไทยในการสื่อสาร
ไดถูกตอง
เหมาะสม  และ
แนะนํา  ชักชวนให
ผูอื่นเห็นคุณคาใน
การใชภาษาไทยที่
ถูกตอง  

ใชภาษาไทย    เลข
ไทยในการสื่อสารได
ถูกตองเหมาะสม  
แนะนํา  ชักชวนให
ผูอื่นเห็นคุณคาใน
การใชภาษาไทยที่
ถูกตองเปนประจํา  
เปนแบบอยางที่ดี
ดานการใชภาษาไทย 
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ตัวชี้วัดที่ ๗.๓  อนุรักษ  สืบทอด  ภูมิปญญาไทย 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๗.๓.๑  นําภูมิปญญา

ไทยมาใชให
เหมาะสมใน
วิถีชีวิต                                                                           

๗.๓.๒  รวมกิจกรรม
ทีเ่กี่ยวของกับ                
ภูมิปญญาไทย   

๗.๓.๓  แนะนํา   มี
สวนรวมใน
การ สืบทอด                   
ภูมิปญญา
ไทย 

ไมสนใจภูมิ
ปญญาไทย 

สืบคนภูมิปญญาไทย
ที่มีอยูในทองถิ่น  เขา
รวมและชักชวนคน
ในครอบครัว เพื่อน 
และผูอื่นเขารวม 
กิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับภูมิปญญาไทย   
ใชและแนะนําให
เพื่อนใชภูมิปญญา
ไทยในชีวิตประจําวัน  

สืบคนภูมิปญญาไทย
ที่มีอยูในทองถิ่น  เขา
รวมและชักชวนคนใน
ครอบครัว เพื่อน และ
ผูอื่นเขารวมกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับ ภูมิ
ปญญาไทย   ใชและ
แนะนําใหเพ่ือนใชภูมิ
ปญญาไทยใน
ชีวิตประจําวัน และมี
สวนรวมในการสืบ
ทอดภูมิปญญาไทย 

สืบคนภูมิปญญาไทยที่
มีอยูในทองถิ่น  เขา
รวมและชักชวนคนใน
ครอบครัว เพื่อน และ
ผูอื่นเขารวมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ ภูมิปญญา
ไทย  ใชและแนะนําให
ผูอื่นใชภูมิปญญาไทย
ในชีวิตประจําวัน และมี
สวนรวมในการสืบทอด
และเผยแพร  ภูมิ
ปญญาไทย 

 
ขอที่ ๘  มีจิตสาธารณะ 

นิยาม 
มีจิตสาธารณะ หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสถานการณที่

กอใหเกิดประโยชนแกผูอื่น ชุมชน และสังคม ดวยความเต็มใจ กระตือรือรน โดยไมหวังผลตอบแทน 

 ผูที่มีจิตสาธารณะ   คือ   ผูที่มีลักษณะเปนผูใหและชวยเหลือผูอื่น แบงปนความสุขสวนตน
เพื่อทําประโยชนแกสวนรวม  เขาใจ  เห็นใจผูที่มีความเดือดรอน  อาสาชวยเหลือสังคม อนุรักษ
สิ่งแวดลอม ดวยแรงกาย  สติปญญา  ลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิด
ในชุมชน โดยไมหวังสิ่งตอบแทน 

ตัวชี้วัด      ๘.๑   ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจโดยไมหวังผลตอบแทน 
  ๘.๒  เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
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ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ 

๘.๑  ชวยเหลือผูอื่นดวย
ความเต็มใจโดย ไม
หวังผลตอบแทน 

๘.๑.๑  ชวยพอแม ผูปกครอง ครูทํางานดวยความเต็มใจ 
๘.๑.๒ อาสาทํางานใหผูอื่นดวยกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปญญา โดย

ไมหวังผลตอบแทน     
๘.๑.๓   แบงปนสิ่งของ ทรัพยสินและอื่นๆ และชวยแกปญหาหรือ 

  สรางความสุขใหกับผูอื่น         
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ 

๘.๒  เขารวมกิจกรรมที่
เปนประโยชนตอ
โรงเรียน ชุมชน และ
สังคม 

 

๘.๒.๑  ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ 
๘.๒.๒ เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
๘.๒.๓ เขารวมกิจกรรมเพื่อแกปญหาหรือรวมสรางสิ่งที่ดีงามของสวนรวม  

ตามสถานการณที่เกิดขึ้นดวยความกระตือรือรน 

 
เกณฑการใหคะแนน             ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ตัวชีว้ัดที่ ๘.๑  ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจและพึงพอใจ 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๘.๑.๑   ชวยพอแม 

ผูปกครองและครู
ทํางานดวย                   
ความเต็มใจ 

๘.๑.๒  อาสาทํางานใหผูอื่น
ดวยกําลังกาย กําลังใจ 
และกําลัง สติปญญา  
ดวยความสมัครใจ     

๘.๑.๓  แบงปนสิ่งของ 
ทรัพยสินและอื่นๆ และ
ชวยแกปญหา  หรือ
สรางความสุขใหกับ
ผูอื่น         

ไมชวยเหลือพอ
แม 
ผูปกครอง  และ
คร ู

ชวยพอแม 
ผูปกครอง    และ
ครูทํางาน             
อาสาทํางาน  และ
แบงปนสิ่งของให
ผูอื่นดวยความเต็ม
ใจ 

ชวยพอแม 
ผูปกครอง    และ
ครูทํางาน  อาสา
ทํางาน  ชวยคิด             
ชวยทํา  และ
แบงปนสิ่งของให
ผูอื่นดวยความเต็ม
ใจ 

ชวยพอแม 
ผูปกครองและ
ครูทํางาน อาสา
ทํางาน  ชวยคิด 
ชวยทํา  แบงปน
สิ่งของ  และชวย
แกปญหาใหผูอื่น
ดวยความเต็มใจ 

 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่  ๘.๒   เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม  
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พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๘.๒.๑  ดูแล รักษาสาธารณ

สมบัติ และสิ่งแวดลอม 
ดวยความเต็มใจ 

๘.๒.๒ เขารวมกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอโรงเรียน 
ชุมชนและสังคม 

๘.๒.๓ เขารวมกิจกรรมเพื่อ
แกปญหา  หรือ รวม
สรางสิ่งที่ดีงามของ
สวนรวม ตาม
สถานการณที่เกิด ขึ้น
ดวยความกระตือรือรน 

ไมสนใจดูแล
รักษา 
ทรัพยสมบัติและ 
สิ่งแวดลอมของ
โรงเรียน 

ดูแล รักษาทรัพย
สมบัติ  
สิ่งแวดลอมของ
หองเรียน โรงเรียน  
และเขารวม
กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน
ของโรงเรียนดวย
ความเต็มใจ 

ดูแล รักษาทรัพย
สมบัติ  สิ่งแวดลอม
ของหองเรียน 
โรงเรียน ชุมชน 
และเขารวมกิจกรรม
เพื่อสังคมและสา
ธารณ ประโยชน
ของโรงเรียนดวย
ความ 
เต็มใจ 

ดูแล รักษา
ทรัพยสมบัติ 
สิ่งแวดลอมของ
หองเรียน 
โรงเรียน ชุมชน 
และเขารวม
กิจกรรมเพื่อ
สังคมและสา
ธารณ ประโยชน
ของโรงเรียนและ
ชุมชนดวยความ
เต็มใจ 
 



 

     
 

คูมือนักเรียน 2565                                                                                    หนา 75 
 

เกณฑการใหคะแนน                      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตัวชี้วัดที่ ๘.๑  ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจและพึงพอใจ 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๘.๑.๑   ชวยพอแม 

ผูปกครอง ครู
ทํางานดวย     
ความเต็มใจ 

๘.๑.๒  อาสาทํางานให
ผูอื่นดวยกําลัง
กาย กําลังใจ 
และกําลัง 
สติปญญาดวย
ความเต็มใจ  

๘.๑.๓  แบงปนสิ่งของ 
ทรัพยสินและ
อื่นๆ และชวย
แกปญหาหรือ  
สรางความสุข
ใหกับผูอื่น         

ไมชวยเหลือพอแม 
ผูปกครอง  และครู 

ชวยพอแม 
ผูปกครอง    และครู
ทํางาน  อาสา
ทํางาน  ชวยคิด 
ชวยทํา และแบงปน
สิ่งของใหผูอื่นดวย
ความเต็มใจ 

ชวยพอแม 
ผูปกครอง    และครู
ทํางาน อาสาทํางาน  
ชวยคิด ชวยทํา 
แบงปนสิ่งของ 
ทรัพยสิน และ  อื่น 
ๆ และชวย
แกปญหาใหผูอื่น
ดวยความเต็มใจ 

ชวยพอแม 
ผูปกครองและครู
ทํางาน อาสา
ทํางานชวยคิด 
ชวยทํา แบงปน
สิ่งของ ทรัพยสิน 
และอื่นๆ  และ
เต็มใจชวย
แกปญหาหรือ
สรางความสุข
ใหแกผูอื่นโดยไม
หวังผลตอบแทน           
เปนแบบอยางที่ด ี

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒   เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม  

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี  (๒) ดีเยี่ยม(๓) 
๘.๒.๑  ดูแล 

รักษา               
สาธารณ
สมบัติ 
และ
สิ่งแวดลอ
ม            
ดวยความ
เต็มใจ 

๘.๒.๒ เขารวม
กิจกรรม
ที่เปน
ประโยช
นตอ
โรงเรียน 

ไมสนใจดูแล
รักษา 
ทรัพยสมบัติ
และ 
สิ่งแวดลอม
ของโรงเรียน 

ดูแล รักษาทรัพย
สมบัติ  
สิ่งแวดลอมของ
หองเรียน โรงเรียน 
ชุมชน และเขา
รวมกิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สาธารณประโยชน
ของโรงเรียนดวย
ความเต็มใจ 

ดูแล รักษาทรัพยสมบัติ  
สิ่งแวดลอมของหองเรียน 
โรงเรียน ชุมชน และ    เขารวม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชนของโรงเรียน
และชุมชน  หรือรวมกิจกรรม
เพื่อแกปญหาหรือรวมสรางสิ่งที่
ดีงามตามสถานการณที่เกิดขึ้น 

ดูแล รักษาทรัพย
สมบัติ สิ่งแวดลอม
ของหองเรียน 
โรงเรียน ชุมชน 
และเปนผูนํา หรือ
เขารวมกิจกรรม 
เพื่อสงัคมและ
สาธารณประโยชน
ของโรงเรียน 
ชุมชน และรวม
กิจกรรมเพื่อ
แกปญหาหรือรวม
สรางสิ่งที่ดีงาม
ตามสถานการณที่
เกิดขึ้น  
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ชุมชน
และ
สังคม 

๘.๒.๓ เขารวม
กิจกรรม
เพื่อ
แกปญห
าหรือ
รวมสราง
สิ่งที่ดี
งามของ
สวนรวม
ตาม
สถานกา
รณ  
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การติดตอฝายทะเบียน – วัดผล 
 
1.  การขอเปลี่ยนแปลงหลักฐาน ขอไดใน 2 กรณ ี

1.1 การขอแก วัน เดือน ป เกิด 
ในกรณีที่ปรากฏวา วัน เดือน ป เกิด  ของนักเรียนมีความผิดพลาด ไมตรงกับความเปน 

จริง ไมวากรณีใดก็ตาม นักเรียนจะตองติดตอกับทางโรงเรียน พรอมนําหลักฐาน 
1.  ใบคํารอง (ตามแบบของโรงเรียน) 
2.  ทะเบียนปจจุบันที่ถูกตอง 

1.2 การเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล 
สําหรับนักเรียนที่ขอเปลี่ยนชื่อ สกุลของตัวเอง หรือของบิดา มารดา เมื่อไดรับอนุมัติจากทาง 

ราชการแลว นักเรียนจะตองติดตอกับทางโรงเรียนเพื่อขอเปลี่ยนชื่อ สกุล ในทะเบียนของโรงเรียน พรอมนํา
หลักฐาน 

1.  ใบคํารอง (ตามแบบของโรงเรียน) 
2.  หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ สกุล 
3.  สําเนาทะเบียนบาน (พรอมทั้งฉบับถายเอกสาร) 

ในกรณีที่บิดา มารดา มียศทางทหาร หรือตํารวจ เมื่อไดรับการเลื่อนยศ ใหแจงทางโรงเรียนทราบ  
เพื่อที่จะไดแกไขในทะเบียนของโรงเรียนไดถูกตอง 
 ในการขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานใหนักเรียนติดตอที่ฝายทะเบียนนักเรียน หองวิชาการ 
2.  การขอใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 
นักเรียนที่มีความประสงคจะใหทางโรงเรียนออกใบรับรองผลการศึกษา เพื่อขอไปรับ 

ทุนการศึกษาหรือสมัครเรียนตอที่อื่น ใหยื่นคํารอง พรอมรูปถายขาวดํา ขนาด 
2
11  นิ้ว จํานวน 1 รูป ที่หอง

วิชาการ และขอรับไดภายใน 3 วัน หลังจากวันยื่นคํารองใบรับรองนี้จะมีผลการใชงานไดภายใน 60 วัน  
3.  การขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

3.1 ทางโรงเรียนจะออกใบ ปพ.1 ใหกับนักเรียนเมื่อนักเรียนจบการศึกษาในชวงชั้น ม.1-3 และชวงชั้น 
ม.4-6 

3.2 นักเรียนที่มีความประสงคจะขอใบรับรอง ปพ.1 กรณีที่นักเรียนกําลังศึกษาอยู ทางโรงเรียนจะ
ออกใบสําเนา ปพ.1 ให 

3.3 กรณีที่นักเรียนมีความประสงคจะขอรับใบ ปพ.1 ฉบับที่ 2 ใหนักเรียนยื่นคํารอง พรอมรูปถาย

ขาวดํา ขนาด 
2
11   นิ้ว 1 รูป ชําระเงิน 5 บาท ใหนักเรียนมารับไดหลังจากยื่นใบคํารอง 3 วัน  

ติดตอขอรับเอกสาร ปพ.1 ที่หองทะเบียนวัดผล 
4. การขอรับใบแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) 

ใหนักเรียนยื่นคํารองพรอมรูปถายขนาด 
2
11  นิ้ว ชําระเงินคาธรรมเนียมชุดละ 20 บาท ที่หอง

ทะเบียนวัดผล มารับไดภายหลังยื่นคํารอง 1 สัปดาห 
5. การขอลาออก 

ใหผูปกครองนักเรียนยื่นคํารองขอลาออก พรอมรูปถายขาวดํา 
2
11  นิ้ว 2 รูป ที่หองทะเบียนวัดผล 
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แนวปฏิบัตกิารใชหองสมุดโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 

 
1. วันและเวลาทําการ 

วันจันทร – ศุกร  เวลา 07.30 – 17.00 น. 
2. ผูมีสิทธิ์ใชบริการ 

2.1 ครู – อาจารย 
2.2 นักเรียน – นักการ – ชุมชน 

3. การสมัครเปนสมาชิก 
3.1 รูปถายขนาด 1-2 นิ้ว จํานวน 2 รูป 
3.2 ในกรณีบัตรสมาชิกหาย ใหแจงตอเจาหนาที่ทันที และขอทําบัตรใหม โดยใชรูปถายขนาด 1-2 นิ้ว 

จํานวน 1 รูป พรอมเงินคาบํารุง 5 บาท 
4. การยืมหนังสือ 

4.1 สิทธิการยืม 
(1) บุคลากรไมเกิน 10 เลม ครอบครองไดเลมละไมเกิน 1 เดือน 
(2) นักเรียน และบุคคลทั่วไป ไมเกิน 3 เลม ในเวลา 3 วัน 

4.2 สิ่งพิมพที่ใหยืมและไมใหยืม 
(1) หนังสือทัว่ไปใหยืมได ตามสิทธิ์ในขอ 4.1(1) และ (2) 
(2) หนังสืออางอิง วารสาร หนังสือพิมพ และโสตทัศนูปกรณใชเฉพาะในหองสมุดเทานั้น 

4.3 หนังสือหาย 
ใหแจงตอบรรณรักษทันที ถาหายภายใน 1 สัปดาห ยังหาไมพบ ผูยืมจะตองซื้อหนังสือมาชดใชให หรือ
ชําระเงินตามราคาหนังสือพรอมคาบํารุงรักษา เลมละ 40 บาท 

5. มารยาทในการใชบริการ 
5.1 กอนเขาใชบริการ 

(1) แตงกายใหสุภาพเรียบรอยเหมาะสมและถอดรองเทาไวดานนอก 
(2) วางกระเปา ถุง-ยาม สัมภาระสวนตัว  ไวที่ฝากของนอกหองสมุดกอนเขาใชบริการ 

5.2 ในระหวางเขาใช 
(1) ไมพูดคุย หรือพูดเสียงดังใหเปนที่รบกวนผูอื่น 
(2) ไมนําอาหารของขบเคี้ยว เครื่องดื่มมารับประทาน 
(3) ไมสูบบุหรี่ 
(4) การตัด ฉีก หรือสิ่งพิมพตาง ๆ เปนการทําลายทรัพยสินของสวนรวม ผูกระทําตองไดรับโทษ ให

จัดหามาชดใช ใหพักการยืม หรือใหพนจากสถานภาพการเปนนักเรียนแลวแตกรณี 
5.3 เมื่อเลิกใชกอนจะออกจากหองสมุด 

(1) เลื่อนเกาอี้ใหพนักชิดโตะทุกครั้งที่ลุกขึ้นจากเกาอี้ 
(2) เก็บหนังสือ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ  ตามที่หองสมุดกําหนดไว 
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กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
 

 โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยาไดดําเนินการ กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ ใหกูยืมเงินแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อเปนคาเลา
เรียน คาใชจายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและคาใชจายที่จําเปนในการครองชีพระหวางการศึกษา 
 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์กูยืม 

1. เปนผุมีสัญชาติไทย 
2. เปนผูขาดแคลนทุนทรัพย โดยมีรายไดตอครอบครัวไมเกิน 200,000 บาทตอป 
3. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมนอยกวา 2.00 
4. ไมเปนผูที่ทํางานประจําในระหวางการศึกษา 
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูที่ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
6. ตองมีอายุในขณะที่กู โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลดหนี้ 2 ป และระยะเวลาผอนชําระอีก 15 

ป รวมกันแลวไมเกิน 60 ป 
 
คุณสมบัติของผูรับรองรายได 

1. ขาราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือเทียบเทา หากรับราชการทหารหรือตํารวจ ตองมียศ ตั้งแตพันตรี 
หรือตํารวจตรีขึ้นไป 

2. ผูบริหารสถานศึกษา 
3. ผูปกครองทองถิ่นระดับผูใหญบานขึ้นไป 

 
ผูค้ําประกันในสัญญาเงินกูยืม (ขอใดขอหนึ่ง) 

1. บิดา มารดา หรือผูปกครอง 
2. กรณีบิดา มารดาเสียชีวิต ใหผูปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน 
3. บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายไดนาเชื่อถือ 

 
ขั้นตอนการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาผานระบบ e-studentloan  

1. ยื่นแบบคํายืนยันขอกู เขาที่ที่เว็บไซตกองทุนฯ www.studentloan.or.th  เพื่อ 
ยืนยันแบบคํายืนยันขอกูยืมเงินกองทุน ภายในระยะเวลาที่กําหนด และติดตอที่งานแนะแนว เพื่อเตรียม
เอกสารประกอบคําขอกู 

2. สัมภาษณและคัดเลือก คณะกรรมการของสถานศึกษาจะเรียกนักเรียนสัมภาษณ 
และตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อพิจารณาอนุมัติการใหกูยืมกองทุน 

3. ตรวจสอบผลการอนุมัติ นักเรียนตรวจผลการพิจารณาอนุมัติจากประกาศของ 
สถานศึกษา หรือตรวจผลการพิจารณาอนุมัติผานทางระบบ e-studentloan  
   

http://www.studentloan.or.th/
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คูมือนักเรียน 
ฝายบริหารกิจการนักเรียน 

ประจําปการศึกษา 256๕ 
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ระเบียบโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
วาดัวยวินัยและการรักษาวินัยนักเรียน    

พ.ศ.25๖๕ 
               
              อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 แหงกฎกระทรวงกําหนดความผิดนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548  
และอํานาจตามขอ  5  แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกําหนดบทลงโทษนักเรียนนักศึกษา  
พ.ศ. 2548  ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยาจึงไดกําหนดระเบียบฯ วาดวยวินัยและการรักษา
วินัยขึ้นดังตอไปนี้       
       ขอ 1   ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยาวาดัวยวินัยและการรักษา                  

วินัยนักเรียน  พุทธศักราช 25๖๕” 

       ขอ 2   ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 25๖๕ เปนตนไป 

       ขอ 3   บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบอื่น หรือ ซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

       ขอ 4   ใหคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  

       ขอ 5   วาดวยการปฏิบัติตนของนักเรียน นักเรียนควรปฏิบัติตนโดยทั่วไป ดังนี้ 
1)  นักเรียนทุกคนตองรักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของโรงเรียน 
2)  นักเรียนพึงรูและสํานึกเสมอวาตนเปนนักเรียนตองปฏิบัติตนใหเปนไปตามระเบียบของโรงเรียน

ซึ่งกําหนดไวโดยเครงครัดไมฝาฝนระเบียบกอใหเกิดความดีงามแกบุคคลและหมูคณะ  
3)  นักเรียนทุกคนจะตองมีผูปกครองที่ถูกตอง ถานักเรียนเปลี่ยนผูปกครองใหมจะตองแจง               

ใหทาง โรงเรียนทราบ และนําผูปกครองมามอบตัวใหม 
4)  นักเรียนตองแตงกายใหถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน 
5)  นักเรียนตองมาโรงเรียน สม่ําเสมอ  การหยุดเรียนดวยประการใดๆก็ตาม ตองปฏิบัติตามระเบียบ

การลาของนักเรียน             
6)   นักเรียนพึงปฏิบัติตนเปนคนดี มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตยสุจริตประพฤติตนเปนคนดีของ 

บิดา มารดา ครู ผูปกครอง  เพื่อนักเรียนและบุคคลทั่วไปไมประพฤติชั่วในเรื่องตอไปนี้ เชน    
ลักทรัพย เลนการพนัน สูบบุหรี่ เสพดื่มของมึนเมายาเสพติด ประพฤติตนในทํานองชูสาว และ
เที่ยวเตรในเวลา  ค่ําคืน หรือในสถานที่ที่ไมสมควร 

7)  นักเรียนพึงรักษาความสามัคคีในหมูคณะ การแตกแยก การทะเลาะวิวาทในระหวางเพื่อน
นักเรียนดวยกันหรือตางสถาบัน โรงเรียนถือวาเปนความผิดรายแรง  

8)   นักเรียนพึงเปนผูดี มีกิริยาวาจาสุภาพ กลาหาญ อดทน มีสัมมาคารวะตอบิดา มารดา ครู และมี
ความสุภาพออนนอมตอบุคคลโดยทั่วไป มีวัฒนธรรมอันดีงาม 

9)   นักเรียนพึงรักษาทรัพยสินของโรงเรียนทุกอยาง ถาหากทําเสียหายจะตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายใหกับทางโรงเรียน 
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          10)  นักเรียนพึงใชเวลาวางใหเปนประโยชนแกตนเอง แกครอบครัว และหมูคณะ ชวยกันสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนใหเจริญขึ้น 

11)  นักเรียนตองเปนผูมีประชาธิปไตย อันอยูในขอบเขตที่ถูกที่ควร เขาใจสิทธิและหนาที่ของตน  
และ ตองเคารพในสทิธิของผูอื่น 

          12)   นักเรียนพึงชวยเหลืองานตางๆ เพื่อเปนการพัฒนาโรงเรียนและใหความรวมมือกับโรงเรียน 
          13)  ไมนําอาวุธ หรือสิ่งประดิษฐอื่นใดที่กอใหเกิดอันตรายเขามาในบริเวณโรงเรียน 
          14)  ไมนําอุปกรณการพนัน และ ไมเลนการพนันทุกชนิดทั้งในและนอกโรงเรียน 
          15)  ไมครอบครองหนังสือหรือภาพหรือเทปบันทึกเสียง CD ที่ผิดตอศีลธรรมอันดี และไมเสพสาร 
                เสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด 
           16)  หามนําเครื่องประดับ ของมีคาและของใชทุกชนิดที่เกินความจําเปนมาในโรงเรียน เชน กําไล  

ที่คาดผม สรอยคอ แหวน แวนกันแดด ตางหู เครื่องบันทึกเสียง หมวก หากมีความจําเปนที่
ตองนํามาโรงเรียนเพื่อประกอบการเรียนจะตองขออนุญาตจากฝายปกครอง 

          17)  ไมถือเอาของของผูอื่นมาเปนของตน 
          18)  ไมหยอกลอ ขมขู กาวราว ขมเหง ทํารายผูอื่น 
          19)  ไมกระทําการใดๆที่ผิดกฎหมาย 
           20)  นักเรียนตองมีระเบียบวินัย ตองยึดคุณธรรมมีความซื่อสัตยสุจริต ความกตัญูกตเวท ี
          21)  นักเรียนทุกคนตองนําผูปกครองไปพบกับทางโรงเรียนในกรณีที่โรงเรียนเชิญผูปกครองไปพบ 

หากไมนําไปพบ ทางโรงเรียนจะสั่งใหนักเรียนหยุดพักการเรียน จนกวาผูปกครองจะมาติดตอ
กับทางโรงเรียน 

  ขอ 6   วาดวยการออกนอกบริเวณโรงเรียน 
         6.1  การออกนอกบริเวณโรงเรียนมี 5 ลักษณะ คือ 
                1)  ทราบลวงหนาวาจะออกไปทําธุระจําเปน ตองมีหนังสือจากผูปกครอง 
                2)  มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองออกไป ตองไดรับอนุญาตจากครูที่ปรึกษา และครูเวรประจําวัน 

      3)  ปวยมีความจําเปนตองไปโรงพยาบาล หรือ กลับบาน แตทั้งนี้ตองผานเจาหนาที่พยาบาล    
และไดรับความเห็นชอบจากฝายปกครอง 

                4)  ถาออกนอกบริเวณโรงเรียนเปนรายบุคคลจะตองไดรับอนุญาต จากฝายปกครอง 
                5)  ถาออกนอกบริเวณโรงเรียนเปนหมูคณะ จะตองไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการโรงเรียน 
                     หรือผูรักษาการในตําแหนง 
        6.2  การขออนุญาตไปทําธุระ  ถาทราบลวงหนาตองมีหนังสือจากผูปกครอง และถาไมกลับเขามา

เรียนอีกหนังสือฉบับนี้ตองผานครูที่ปรึกษา และฝายปกครองอนุญาตใหนักเรียนนําติดตัว ไปให
ผูปกครองรับทราบและนําสงคืนฝายปกครองในวันรุงขึ้น 

         6.3  การขออนุญาตไปทําธุระชั่วคราว แลวกลับเขามาเรียนอีกโรงเรียนจะออกใบอนุญาตชั่วคราวให
โดยผานครปูระจําวิชาในคาบเรียนนั้น  และฝายปกครองอนุญาตให นักเรียนพกติดตัวไป  และ
นํามาสงฝายปกครองเมื่อกลับเขามา และลงเวลาในสมุดอนุญาต 

  ขอ 7  วาดวยการอยูภายในโรงเรียน 
            7.1  การปฏิบัติตนในหองเรียน 
                   1)  นักเรียนทุกคนตองรักษามารยาทของการอยูในหองเรียนและตั้งใจเรียน 
                   2)  นักเรียนตองนั่งตามทีค่รจูัดไว หามสับเปลี่ยนที่นั่งโยกยายตามความพอใจ 
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                    3)  นักเรียนพึงชวยกันรักษาความสะอาดของหองเรียน และบริเวณโรงเรียน ตลอดจน 
                        ทรัพยสิน ตางๆของหองเรียนผูใดกระทําการเสียหายใหรายงานครทูี่ปรึกษาทราบ 
                    4)  การออกนอกหองเรียน ตองไดรับอนุญาตจาก ครปูระจําวิชา หรือหัวหนาชั้นใน 
                        กรณีที่ ครูไมอยู 

5)  เมื่อเขาหองเรียนแลวครูไมเขาสอนเกิน 10 นาทีใหหัวหนาหรือรองหัวหนาชั้นรายงานให
หัวหนาฝายบริหารวิชาการทราบเพื่อจะไดจัดครเูขาสอนแทนตอไป 

                    6)  นักเรียนคนใดแตงกาย หรือไวทรงผมผิดระเบียบของโรงเรียนไมมีสิทธเขาเรียนจนกวา 
                          ไดรับอนุญาตจากฝายปกครอง 
                     7)  นักเรียนตองรักษาความเปนระเบียบ ไมคุย ไมเลนในหอง  ตั้งใจเรียน ฟงคําอธิบาย 
                          ของ ครดูวยความเคารพ ไมลุกจากที่นั่งโดยไมไดรับอนุญาต 
                     8)  ไมนําวิชาอื่นขึ้นมาทําโดยที่ครูผูสอนไมอนุญาต 
            7..2  การออกนอกหองเรียนในขณะที่มีการเรียนการสอน 
                    1)  ถามีความจําเปนตองออกจากหองเรียน ใหขออนุญาตครูที่กําลังสอน 
                    2)  ในกรณีที่ครูไมอยูในหองเรียน ใหทุกคนนอยูในหองเรียนดวยความเปนระเบียบเรียบรอย 

ไมสงเสียงดังหรือกระทําการใดๆอันเปนการรบกวนหองเรียนขางเคียง ถามีความ 
จําเปนตองออกนอกหองเรียนใหแจงหัวหนาหอง 

             7.3  การเปลี่ยนคาบเรียนครู 
                 เนื่องจากโรงเรียนใชระบบการเปลี่ยนคาบเรียนโดยใหนักเรียนบางหองเดินเปลี่ยนคาบเรียนใน
บางรายวิชา ใหเปลี่ยนภายในเวลา 5 นาที นักเรียนทุกคนจะตองยึดหลักความถูกตองในกฎจราจร คือทุกคน
เดินชิดขวามือ อยางเปนระเบียบและรวดเร็ว ขณะเดินเปลี่ยนคาบเรียนหามแตกแถวไปทําธุระอยางอื่น
นอกจากมีความจําเปนอยางยิ่ง 
              7.4  การปฏิบัติตนเมื่ออยูบนอาคารเรียน 
                   1)  ไมวิ่งหรือเลนกีฬาตางๆในหองเรียนหรืออาคารเรียน ใหเลนในที่จัดไวเทานั้น 
                   2)  ไมทําเสียงอึกทึกรบกวนชั้นเรียนอื่นๆ  
                   3)  ไมปนหรือนั่งบนราวบันได ขั้นบันได ขอบหนาตาง และโตะเรียน 
                   4)  ไมเขียนขอความรูปภาพหรือทําใหเกิดรอยตามฝาผนัง อาคารเรียน หองน้ํา หองสมุด  
                        หรือ เครื่องใชของโรงเรียน 
                   5)  การเดินบนอาคารเรียนใหเดินชิดขวาและใหยืนตรงเมื่อมีครเูดินผาน 
 

 ขอ  8  วาดวยการลา  
         8.1  การลากิจ ลาปวย 
                   1)  การลากิจ นักเรียนตองยื่นใบลากิจถึงครูที่ปรึกษากอนวันที่ลาหรือในวันที่ลาเพื่อ 
                        คร ูที่ปรึกษาจะไดรายงานใหครปูระจําวิชาทราบ 
                   2)  การลาปวย นักเรียนจะตองยื่นใบลาฝากมากับเพื่อนที่อยูใกลเคียงเพื่อสามารถติดตอได 
                   3)  การเขียนใบลาทุกประเภท ผูปกครองจะตองลงชื่อรับรองทุกครั้ง 
                   4)  นักเรียนคนใดปลอมแปลงลายเซ็นผูปกครองถือวาเปนความผิดรายแรง 
          8.2  การขอพักการเรียน 
                    1)  นักเรียนคนใดปวยเปนเวลานาน ไมสามารถมาเรียนตามปกติได และมีใบรับรองจาก       

แพทยให ผูปกครองแจงใหโรงเรียนทราบ โรงเรียนอาจพิจารณาใหนักเรียนผูนั้นพักการเรียนตามที่ 
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       ผูปกครองรองขอ แตทั้งนีต้องขอพักการเรียนเปนเวลาไมเกินกําหนดหนึ่งปการศึกษาและใหนักเรียน 
       มาเรียน หลังจากหายปวยเปนปกติแลว 
                     2)  การพักการเรียนในลักษณะที่นักเรียนไมมีความพรอมที่จะเรียน ใหผูปกครองทํา 
         บันทึกขอ อนุญาตไวกับฝายปกครองเพื่อขอพกัการเรียนไดไมเกิน 1 ปการศึกษา 
 
  ขอ 9   วาดวยการมาโรงเรียนและการกลับบาน 
           9.1  การมาโรงเรียน 
                   1)  นักเรียนทุกคนตองมาถึงโรงเรียนกอนเวลา  07.30  น 
                   2)  นักเรียนทุกคนตองแตงเครื่องแบบนักเรียนหรือชุดลูกเสือ เนตรนารี ชุดฝกพลศึกษา  
                        มาโรงเรียนในวันที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน 
                   3)  เมื่อเลิกเรียนแลวใหรีบกลับบาน เวนแตจะมคีรูควบคุมการเรียนการสอน หรือ 
                        การฝกซอมกิจกรรมตางๆ นักเรียนทุกคนจะตองออกจากโรงเรียนกอนเวลา 17.00 น 
                   4)  ในวันหยุดราชการหรือวันหยุดเรียน ถาโรงเรียนมีความประสงคจะใหนักเรียนมา 
                        โรงเรียนเพื่อทํากิจกรรมใดๆ จะแจงผูปกครองทราบและอนุญาตกอนทุกครั้ง 
                   5)  การมาโรงเรียนในวันหยุดเรียนแตยังคงเปนวันราชการตามปกติ นักเรียนตองแตง  
                        เครื่องแบบนักเรียนใหเรียบรอย ไมสวมรองเทาแตะมาโรงเรียนเปนอันขาดและ 
                        จะตองไดรับอนุญาตจาก ผูปกครองทุกครั้ง 
        9.2  การมาโรงเรียนสาย 
          เปนหนาที่ของนักเรียนทุกคนที่จะตองมาโรงเรียนใหทันเวลาที่โรงเรียนกําหนด หากมีนักเรียนคนใดมา
โรงเรียนสายโดยไมมีเหตุผลหรือมาสายประจํา จะตองไดรับโทษตามระเบียบการควบคุมความประพฤติของ
โรงเรียน มาถึงหลังเวลา  0๘.00 น ถือวาสาย 
         9.3  การปฏิบัติตนของผูมาสาย 
                    1)  พบครเูวรประจําวัน 
                    2)  เขาแถวเคารพธงชาติ ทํากิจกรรมหนาเสาธง ฟงการอบรมของครเูวร 
                     *  ยกเวนผูที่ไดรับอนุญาตเฉพาะรายที่มีหนาที่ชวยเหลือครู คร ู  ปฏิบัติงานอยางใดอยาง
หนึ่งเปนการเฉพาะ ผูที่ไมเขาแถวในตอนเชาหรือตอนที่ มีการเรียกแถว ถือวา หลบหนีแถวจะถือเปนความผิด 
2 ประการคือมาสาย และหลบหนีแถว 
               สําหรับนักเรียนที่มาสายบอยครั้ง โรงเรียนจะดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
                 -   ลงโทษตามสมควร 
                 -   เชิญผูปกครองมาพบเพื่อหาทางแกไข 
                 -   บันทึกไวในระเบียนประวัตินักเรียน 
        9.4  การขาดเรียน 
                   นักเรียนที่ขาดเรียนโดยไมทราบสาเหตุโรงเรียนจะปฏิบัติดังนี้ 
                1)  นักเรียนที่ขาดเรียนเกิน 3 วัน โรงเรียนจะสงใบเตือนผูปกครอง ครั้งที่ 1 
               2) หากไมไดรับการติดตอภายใน 5 วัน นับจากสงใบเตือนครั้งที่ 1 โรงเรียนจะสงใบเตือน          

ครั้งที่ 2 
               3)  หากไมไดรับการติดตอภายใน 7 วัน ครูที่ปรึกษาจะตองไปพบผูปกครองที่บานเพื่อหาทาง

แกไข 
                4)  หากไมมาโรงเรียนอีก โรงเรียนจะจําหนายออกจากทะเบียนนักเรียน 
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               5)  นักเรียนที่มาโรงเรียนตามปกติ แตไมยอมขาหองเรียนหรือขาดหายไปโดยไมทราบสาเหตุ 
หากปฏิบัติอยางนี้เกิน 3 วัน โรงเรียนจะเชิญผูปกครองมาพบ และหากไมไดรับการแกไข    
ใหดีขึ้น โรงเรียนจะดําเนินการตามระเบียบ 

 

 ขอ 10   วาดวยมารยาท 
     10.1  การเดิน 
          1)  ขณะเดินตามลําพัง ควรเดินสุภาพหลังตรงและสงา 
          2)  การเดินตามหลังผูใหญใหเดินเยื้องไปทางซาย ดานหลังของผูใหญ หางประมาณ 1 – 2 ฟุต 
          3)  การเดินสวนกับผูใหญตองเดินดวยอาการสํารวม ถาเปนทางแคบควรหยุดใหผูใหญไปกอน  
              สวนการ เดินผานผูใหญกําลังเดินหรือนั่งอยูใหปฏิบัติตามมารยาทไทย 
          4)  การเดินภายในบริเวณโรงเรียนใหเดินตามถนนชิดขวามือหรือทางเทาหามเดินลัดสนาม 
          5)  การเดินเขาหองเรียน ใหถอดรองเทาจัดวางเปนระเบียบกอนเขาไป หากเขาไปหลังครูผูสอน 
               ตองเขา ทางประตูหนา พรอมทั้งขออนุญาตทุกครั้ง 
          6)  การเดินเขาหองพักครู ใหเขาไดเฉพาะมีครูอยูเทานั้น และขออนุญาตกอนเขาไป 
          7)  การเดินตามอาคารใหเดินชิดขวา 
     10.2  การนั่ง 
           1)  การนั่งในหองเรียน ใหนั่งเต็มเกาอี้ในอิริยาบถที่สบาย ไมนั่งไขวหางหรือนั่งโยกโตะมานั่งหรือ 
                ทําใหโตะมานั่งเสียหาย 
           2)  การนั่งตามมานั่งนอกหองเรียนหามยกเทาขึ้นวางบนมานั่งและไมนั่งไขวหางขณะครูเดินผาน 
           3)  การนั่งหนาหองธุรการ หองวิชาการ หองสมุด หองโสตทัศนูปกรณ หองบริการ กองพยาบาล  
                หากมี แขกหรือผูปกครองมาติดตอกับโรงเรียน  ตองลุกใหแขกหรือผูปกครองผูมาติดตอได 
                นั่งกอน 
           4)  หามนั่งบนทางเทา หรือรั้วสวนหยอม หรือบนโตะหินขัด 
           5)  การนั่งในหองประชุม เมื่อเสร็จการประชุมแลวใหนําโตะมานั่งไปเก็บไวที่เดิม 
           6)  การนั่งบริเวณรมไมใหชวยกันรักษาความสะอาดไมทําลายตนไมหรือทิ้งเศษขยะในบริเวณนั้นๆ 
      10.3  การนอน 
           1)  เมื่อเจ็บปวยใหพักผอนในหองพยาบาลเทานั้น ผูไมเจ็บปวยหามเขาไปนอนโดยเด็ดขาด 
           2)  หามนอนในสถานที่อื่นๆในบริเวณโรงเรียน 
       10.4  การพูดจา 
          1)   พูดดวยถอยคําสุภาพ เหมาะสมกับบุคคล ถูกตองตามกาลเทศะ 
          2)   เมื่อผูใหญพูดดวยควรหันมาฟง และพูดดวยอาการนอบนอม ไมหันหลังออกไปเฉยๆ 
          3 )  การพูดในหองเรียน ควรพูดในเรื่องที่เกี่ยวกับบทเรียน อยาพูดนอกเรื่องเพราะเปนดาร 
                เสียเวลาสอนของครู และเวลาเรียนของตนเอง และผูอื่น 
          4)   ไมพูดคุยกันขณะเขาแถว หรือสถานที่ที่ผูอื่นตองการความสงบ 
           5)   ไมพูดคุยกันในหองประชุมหากมีความประสงคจะพูดใหยกมือขึ้น เมื่อไดรับอนุญาตจึงพูด 
                มารยาทอื่นๆ ไดยึดหลักการแสดงออกของกิริยาวาจาอันดีงามสมกับเปนผูที่ไดรับการศึกษา    
                อบรม พึงปฏิบัติ ไมทําใหตนเองและผูอื่นเดือดรอน และสวนรวมเสื่อมเสีย 
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 ขอ 11   วาดวยการแตงกายของนักเรียน 
                  นักเรียนทุกคนตองแตงกายใหถูกตองตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  และที่โรงเรียนได
กําหนด 
       11.1   นักเรียนชาย 
ทรงผม 

ทรงผมนักเรียนชาย 
 นักเรียนชายจะไวผมสั้นหรือผมยาวก็ได กรณีไวผมยาวดานขาง ดานหลังตองยาวไมเลยตีนผม 
ดานหนาและกลางศรีษะยาวไมเกิน 5 เซนติเมตร ไมไวหนวด และเครา หามดัด ซอย ไวผมปรกหนา (หนามา) 
กัดสีผม โกรกผมและใชสิ่งตกแตงอื่นใด 
เสื้อ 
         - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน แบบเสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผาขาวเกลี้ยงไมมีลวดลาย เนื้อหนา ไมใชผามันแขน
สั้นเพียงขอศอก ขนาดพอดีกับตัว ไมรัดรูป หรือหลวมจนเกินไป ผาหนาตลอด มีสาบตลบอยูดานนอกกวาง 4 
เซนติเมตร กระดุมสีขาวกลม ขนาดเสนผาศูนยไมเกิน 1 เซนติเมตร มีกระเปาหนาอกดานซาย 1 กระเปา 
ขนาดพอเหมาะกับเสื้อ ดานหลังเสื้อไมมีจีบ สอดชายเสื้อไวในของกางเกงเรียบรอย หามปลอยชายเสื้ออกนอก
กางเกง หรือดึงเสื้อออกนอกกางเกง หรือดึงชายเสื้อใหลงมาคลุมเข็มขัด 
          - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหใชในระเบียบเดียวกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
เครื่องหมาย 
         - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใหปกอักษรยอทึบ “ช.ธ.” สูง 1.5 เซนติเมตร   ดวยดายหรือไหม        
สีน้ําเงินที่อกเสื้อดานขวาใตอักษรยอ ช.ธ. ปกทึบ ชื่อ – สกุล ดวยดายหรือไหมสีเดียวกันตัวอักษรสูง           
1 เซนติเมตร และดานซาย ใหปกรูปดาวทึบแสดงระดับชั้นดวยไหมหรือดายสีน้ําเงิน ขนาดสูง 1 เซนติเมตร  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 1 ดวง 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 2 ดวง 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  จํานวน 3 ดวง 

-  ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย ใหใชระเบียบเดียวกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนแตใหปก 
       -  เครื่องหมายสี่เหลี่ยมผืนผาทึบเปนแนวตั้ง กวาง 0.2 เซนติเมตร ยาว 1.5 เซนติเมตรที่คอปกเสื้อ
ดานซายแสดงระดับชั้น ดังนี้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่   4 จํานวน 1 ดวง 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่   5 จํานวน 2 ดวง 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่   6 จํานวน 3 ดวง 

กางเกง 
            - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  กางเกงขาสั้นสีกากี ไมมีลวดลาย ยาว เหนือสะบาหัวเขาประมาณ 
5 เซนติเมตร เมื่อยืนตรง สวนกวางของขากางเกงหางจากขาประมาณ 8-12 เซนติเมตรตามขนาดของขา
นักเรียน ปลายขาพับเขาดานในกวางประมาณ 5 เซนติเมตร มีจีบดานหนาขางละ 2 จีบ ผาตรงสวนหนามีซิป
ปดซอนไวดานใน มีกระเปาตามแนวตะเข็บกางเกงขางละ 1 กระเปา ไมมีกระเปาหลัง สะเอวตองไมหลวม
จนเกินไป 
          - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหใชระเบียบเดียวกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
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เข็มขัด 
            -  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ใหใชเข็มขัดลูกเสือ ไมมีลวดลายใดๆ 
            -  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหใชเข็มขัดหนังสีน้ําตาล ขนาดกวาง 3 – 4 เซนติเมตร เข็มขัด
เปนโลหะสีทอง รูปสี่เหลี่ยมผืนผา แบบชนิดหัวกลัด มีเข็มสําหรับสอดรูเข็มเพียงเข็มเดียวมีปลอกหนังสี
เดียวกัน 1 ปลอก ขนาดกวาง 1.5 เซนติเมตร สําหรับสอดปลายเข็มขัด  เวลาคาดเข็มขัดใหสอดหูกางเกงทุก
หู และจะตองไมประทับลายใดๆบนสายเข็มขัด 
รองเทา 
            -  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ใชรองเทาหนังเกลี้ยง หรือผาใบสีน้ําตาลหุมสนชนิดผูกเชือกไมมี
ลวดลาย เชือกผูกรองเทาสีน้ําตาล ขอบพื้นรองเทาตองเปนสีน้ําตาลหามขัดสี หรือยอมรองเทาใหเปนสีอื่นที่
แปลกไปจากสีเดิม 
          -  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหใชระเบียบเดียวกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
 
       11.2  นักเรียนหญิง 
ทรงผม 
               นักเรียนหญิงจะไวผมสั้นหรือผมยาวก็ได กรณีไวสั้นทรงนักเรียน คือตัดทรงเทากันตลอดโดยรอบ
ทั้งดานหนาและดานหลัง หวีแสกขางไปทางดานใดขางหนึ่ง แลวติดกิ๊บสีดําไมมีลวดลาย ผมยาวเลยติ่งหู3  
เซนติเมตร  ในกรณีไวผมยาวใหผูกผมใหเรียบรอย โดยใชริบบิ้นสีน้ําเงิน ขนาดความกวาง 3 เซนติเมตร หาม
ดัด ซอย ไวผมปรกหนา (หนามา) กัดสีผม โกรกผมและใชสิ่งตกแตงอื่นใด 
เสื้อ 
         -  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ใชผาขาวเกลี้ยงไมบางเกินไป เปนแบบราชนาวี  ขนาดปกกวาง
ประมาณ 10 เซนติเมตร ความยาวของเสื้อวัดจากขอมือขึ้นมาประมาณ 3-5 เซนติเมตร เมื่อยืนตรงแขนยาว
เหนือขอศอก ปลายแขนจีบเล็ก ขนาดพอดีแขนประกบดวยผา 2 ชิ้นกวางไมเกิน  3 เซนติเมตร ชายขอบเสื้อ
ดานลางมีขอบพับไมเกิน 3 เซนติเมตร ขนาดของตัวเสื้อมีความกวางพอเหมาะกับตัว ริมขอบดานขวาติด
กระเปาขนาดพองาม ใชผาผูกคอ (หูกระตาย/คอซอง) สีเดียวกับกระโปรง เมื่อผูกแลวหูกระตายตองยาวถึง
กระดุมเม็ดบนหรือเหนือกวาเล็กนอย 
          -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใชผาขาวเกลี้ยง เนื้อหนาไมมีลวดลาย แบบคอเชิ้ต ผาอกตลอด   
คอเสื้อทําเปนสาบตลบเขาไปดานในกวาง 3 เซนติเมตร มีกระดุมกลมแบนสีขาว ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 
เซนติเมตร แขนยาวเหนือขอศอกปลายแขนจีบเล็ก ขนาดจนเกินไป สอดชายเสื้อไวในกระโปรง ดึงเสื้อพองาม
ใหเห็นเข็มขัด หามปลอยชายเสื้อออกนอกกระโปรง 
หมายเหตุ นักเรียนหญิงทุกระดับชั้น ตองสวมเสื้อทับในสีขาว ปดเสื้อชั้นในไมมีลวดลาย 
กระโปรง 
         -  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เปนกระโปรงปลายบานรูปทรงตัวเอ ใชผาสีกลมทาเนื้อเกลี้ยงเรียบ   
ไมมีลาย มีจีบดานหนาและดานหลัง ดานละ 6 จีบ ดานซาย 3 จีบ ดานขวา 3 จีบ หันจีบออกดานนอก เย็บ
แนวทับจีบจากขอบดานลางของสะเอวลงมาประมาณ 6 – 12 เซนติเมตร ความลึกของจีบประมาณ   3 – 4  
เซนติเมตร เวนระยะตรงกลางพองามไมหลวมหรือรัดรูปจนเกินไป ชายกระโปรงพับกวาง 3 – 5 เซนติเมตร 
กระโปรงยาวคลุมเขาลงไปประมาณ 10 เซนติเมตร ขณะยืนตรงขอบกระโปรงดานบนอยูระดับเอวพอดี      
ไมรัดรูปหรือหลวมเกินไป มีกระเปาตามแนวตะเข็บกระโปรงดานขวา 1 กระเปา 
          -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใหใชระเบียบเดียวกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
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เข็มขัด 
          -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใหใชเข็มขัดหนังสีดํา ขนาดกวาง 3 – 4  เซนติเมตร หัวเข็มขัดสีดํา 
เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาแบบชนิดหัวกลัด มีเข็มสําหรับสอดรูเข็มเพียงเข็มเดียว มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด 1 
ปลอก ขนาดกวาง 1.5 เซนติเมตร สําหรับสอดปลายเข็มขัด จะตองไมประทับลวดลายใดๆบนสายเข็มขัด 
รองเทา 
          -  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ใชรองเทาหนังหุมสน สีดําปลายรองเทามน มีสายรัดกลังเทาไมมี
ลวดลาย สนสูงไมเกิน 3 เซนติเมตร รองเทาพละศึกษา ใชรองเทาหุมสนผาใบสีขาว  มีเชือกผูกสีขาวไมมี
ลวดลาย ในวันที่เรียนพละศึกษา อนุญาตใหใชรองเทาผาใบสีขาวไดตลอดวัน 
          -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใหใชระเบียบเดียวกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
ถุงเทา 
          -  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ใชถุงเทาสีขาวไมมีลวดลาย เมื่อสวมตองพับเหนือขอเทา รอยพับกวาง
ประมาณ 4 – 5  เซนติเมตร 
         -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหใชระเบียบเดียวกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
เครื่องหมาย 
          เหมือนนักเรียนชาย 
ชุดพลศึกษา  
          ตองเปนแบบของโรงเรียนเทานั้น และจะใชสวมเฉพาะวันที่มีเรียนวิชาพลศึกษาเทานั้นถาตองการใช
นอกเหนือจากนี้ตองขออนุญาตเปนกรณ ีๆ ไป 

เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี  เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร 
         ใหใชตามระเบียบของเครื่องแบบแหงกิจกรรมนั้นๆ 
                   การใชเครื่องแบบอื่นใด นอกจากที่ไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหขออนุญาตจากผูอํานวยการ        
                   โรงเรียนเปนการเฉพาะราย 

เครื่องใชประจําตัวนักเรียน 
          ใชกระเปานักเรียนสีดํา หรือกระเปาเปสีดําสะพายหลัง 

ระเบียบอื่น ๆเกี่ยวกับการแตงกาย 
           -    หามใชเครื่องประดับเพ่ือความสวยงามทุกชนิด แตอนุโลมใหใช นาฬิกาขอมือ สายสแตนเลส  
               หรือ สายหนังสีดํา  น้ําตาล สรอยคอ สแตนเลส หรือสรอยน้ํามัน มีขนาดเล็ก และตองสวม 
                 ไวในเสื้อให เรียบรอย 
           -    หามใชเครื่องสําอาง และอุปกรณเสริมสวยทุกชนิด 
           -    หามไวเล็บยาวตกแตง และทาสีเล็บ 
 ขอ 12 ระเบียบวาดวยบัตรประจําตัวนักเรียน 
               9.1  นักเรียนทุกคนตองมีบัตรประจําตัวนักเรียน 
               9.2  นักเรียนตองพกพาบัตรติดตัวอยูเสมอ 
               9.3  นักเรียนตองแสดงบัตรทุกครั้งที่ติดตอกับฝายตางๆ ภายในโรงเรียน 
               9.4  ในกรณีที่บัตรหายหรือชํารุด ใหนักเรียนยื่นคํารองขอมีบัตรใหม 
               9.5  บัตรประจําตัวนักเรียนจะหมดอายุตอเมื่อ 
                        1)  นักเรียนลาออก 
                        2)  นักเรียนจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 



 

คูมือนักเรียน 256๕                                                                                               หนา 77 
 

                        3)  ถูกจําหนายออกจากทะเบียนนักเรียน 
               9.6  การมีบัตรประจําตัวนักเรียน  ออกใหโดยฝายวิชาการ  
ขอ 13  ระเบียบวาดวยการเคารพของนักเรียน 
          การเคารพเปนเอกลักษณเฉพาะอยางหนึ่งของสังคมไทยใหนักเรียนทุกคนถือปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ในหองเรียน 
          1)  คาบเรียนปกติ  เมื่อครู เขาหองสอนใหตัวแทนชั้นหรือกลุมใชคําบอกวา “นักเรียนเคารพ”       
ใหนักเรียนทุกคนยืนตรง ยกมือไหว พรอมกับนักเรียนชาย กลาวคําวา “สวัสดี ครับ” นักเรียนหญิงกลาวคําวา  
“สวัสดี คะ” พรอม ๆ กัน 
         เมื่อครูจะออกจากหองเรียนภายหลังการสอนเสร็จสิ้นหรือหมดคาบเรียนแลว ใหตัวแทนชั้นหรือกลุมใช
คําบอกวา “นักเรียนเคารพ” นักเรียนทุกคนยืนตรงยกมือไหว นักเรียนชายกลาวคําวา “ขอบคุณ ครับ” 
นักเรียนหญิงกลาวคําวา  “ขอบคุณ คะ” 
          วิชาภาษาตางประเทศ การทําความเคารพใหเปนไปตามประเพณีของเจาของภาษานั้นๆ กรณีที่
นักเรียนเขารวมกิจกรรมอื่นๆการทําความเคารพใหเปนไปตามระเบียบหรือประเพณีของกิจกรรมนั้นๆ 
         2)  เฉพาะคาบปกครอง (คาบประชุม)  
          2.1  การนั่งในหองประชุม ใหนักเรียนทุกคนนั่งเปนระเบียบเรียบรอยตามลําดับเลขที่แยกตามหอง 
         2.2  การทําความเคารพ ใหตัวแทนบอกทําความเคารพ โดยใชคําวา “นักเรียนเคารพ” นักเรียนทุก
คนยกมือไหว พรอมกับกลาวคําวา “สวัสดีครับ – คะ” 
          2.3  เมื่อเสร็จกิจกรรมในคาบปกครอง กอนออกจากหองประชุม ใหตัวแทนบอกทําความเคารพ โดย
ใชคําวา “นักเรียนเคารพ” นักเรียนทุกคนยกมือไหว พรอมกลาวคําวา   “ขอบคุณครับ – คะ”                                    
2. นอกหองเรียน (ภายในบริเวณโรงเรียน) 
          1)  ในเครื่องแบบนักเรียน ทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย ใหทําความเคารพโดยการไหวในกรณีที่มี
สัมภาระติดตัวใหทําความเคารพโดยการยืนตรง 
          2)  ในเครื่องแบบอื่นๆ การทําความเคารพใหเปนไปตามเครื่องแบบนั้นๆ 

ขอ  14  ระเบียบและขอปฏิบัติในการนํารถจักรยานยนตมาใชในโรงเรียน 
 เพื่อใหการใชรถในโรงเรียนเปนไปดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  กอใหเกิดความปลอดภัยกับผูขับขี่
และบุคคลอื่น ๆ  ในโรงเรียน  จึงขอใหนักเรียนที่นํารถมาใชในโรงเรียนปฏิบัติใหตรงกันดังนี้ 

1) เมื่อนักเรียนมาถึงหนาประตูโรงเรียนใหจอดรถแลวลงมาทําความเคารพครูที่ประตูโรงเรียน 
2) ใหนักเรียนมอบบัตรขออนุญาตใชรถแกครูกอนนําเขามาในบริเวณโรงเรียน  และใหรับบัตรคืนใน

ตอนเย็นเมื่อนํารถกลับไป 
3) ใหนักเรียนนํารถมาจอดไวในโรงรถที่โรงเรียนจัดไวใหเทานั้น 
4) การใชรถในบริเวณโรงเรียน  ใหใชวิธีการจูงเทานั้น  ทั้งตอนเขาและตอนออก 
5) การจูงรถในบริเวณโรงเรียนใหจูงชิดขอบทางดานซายมือ  และไมจูงเรียงหนากระดาน 
6) การนํารถมาจอดที่โรงเรียนจะตองสวมหมวกนิรภัยใหเรียบรอย 
7) รถที่นํามาใชจะตองมีสัญญาณเรียบรอย  ทั้ง  ไฟเลี้ยว  ไฟทาย  กระจก 
8) รถที่นํามาใชในโรงเรียนจะตองไมมีการดัดแปลงสภาพ 
9) การขับขี่รถจะตองขับขี่ใหชิดขอบถนนทางดานซายมือ 
10) หามนักเรียนนํารถมาจอดนอกบริเวณโรงเรียน 
11) นักเรียนที่ใชรถจักรยานยนต  ผูปกครองนักเรียนจะตองแจงใหโรงเรียนทราบเปนลายลักษณอักษร  

ตามแบบฟอรมของทางโรงเรียน 
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*** หมายเหตุ  หากนักเรียนไมปฏิบัตติามระเบียบจะมีการตักเตือน 1  ครั้ง และหากฝาฝนอีกจะ
เรียกเก็บบัตรคืน  1  เดือน  และหากฝาฝนอีกจะเรียกเก็บบัตรคืน  และไมใหนํารถมาโรงเรียนอีก 

ขอ  15  แนวปฏิบัติการนําโทรศัพทมาใชในโรงเรียน 
 ขอปฏิบตัิ  ขอปฏิบัติ อนุญาตใหนักเรียนนําโทรศัพทมาใชในบริเวณโรงเรียนในเวลาราชการ  หรือใน
วันที่โรงเรียนเปดสอนตามปกติ ได แตทางโรงเรียนจะไมรับผิดชอบกรณีศูนยหายทุกกรณี 
ขอ 16  ระเบียบการขอใบรับรองความประพฤติของนักเรียน 
               นักเรียนที่จะไดรับใบรับรองความประพฤติจากทางโรงเรียน จะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
                1.   จะตองเปนนักศึกษาที่ศึกษาอยูหรือเคยศึกษาอยูที่โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
                2.   จะตองไมเคยถูกลงโทษตัดคะแนนเกิน 40 คะแนน 
                3.   จะตองไมถูกลงโทษภาคทัณฑ 
                4.   จะตองไมปฏิบัติผิดกฎระเบียบของทางโรงเรียนดังตอไปนี้ 
                      4.1   มาโรงเรียนสายเกิน 10 ครั้งตอปการศึกษา 
                    4.2   แตงกายผิดระเบียบและมีการวากลาวตักเตือนและบันทึกเปนหลักฐานเกิน 5 ครั้ง   

ตอปการศึกษา 
                     4.3   หนีโรงเรียนและไมเขารวมกิจกรรมของทางโรงเรียนโดยมีการลงโทษและบันทึกไวเปน 
                             หลักฐานเกิน 5 ครั้งตอปการศึกษา 
                 5.   จะตองเปนผูที่มีกิริยาวาจาเรียบรอยและมีสัมมาคารวะตอครู ครู 
                 6.   ในภาคเรียนที่นักเรียนขอใบรับรองความประพฤตินักเรียนจะตองแตงกายใหถูกตองตาม 
                       ระเบียบของโรงเรียน 
                 7.   เปนผูที่ผานการพิจารณาความประพฤติจากคณะกรรมการพิจารณาความประพฤติของ 
                        นักเรียน 

ขั้นตอนการดําเนินการขอใชใบรับรองความประพฤติ 
                  1.   นักเรียนมาขอใบรับรองความประพฤติที่ฝายปกครอง แลวกรอกคํารองอยางถูกตองและ

ขัดเจน 
                  2.   ยื่นใบคํารองที่ครทูี่ปรึกษา 
                  3.   ครทูี่ปรึกษาจะเปนผูนําใบคํารองของนักเรียนใหคณะกรรมการพิจารณาความประพฤติ

ดําเนินการตอไป 
                   4.   คณะกรรมการพิจารณาความประพฤติจะพิจารณาและแจงใหนักเรียนทราบภายใน 7 วัน 

นับตั้งแตวันที่สงใบคํารองขอใบรับรองความประพฤติ 
 

                   ระเบียบนี้มผีลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา 25๖๕ เปนตนไป 

                                            ประกาศ ณ วันที่  171 พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๕ 

 
 

                                                  ลงชื่อ            
                            (นายวิชาญ  จินพล) 

                            ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
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ระเบียบโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 

วาดัวยการควบคุมความประพฤติ การลงโทษ  การตัด และการเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน 
พ.ศ. 25๖๕ 

โดยเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยาวาดวยความผิดและการพิจารณา
โทษนักเรียนเพื่อใหมีความเหมาะสม  จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษ
นักเรียน – นักศึกษา  พ.ศ. 2548   และกฎกระทรวงศึกษาธิการกําหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
พ.ศ. 2548  โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยาไดกําหนดการลงโทษ  และการตัดคะแนนความประพฤติ ของ
นักเรียนใหเปนไปอยางเสมอภาค  จึงไดออกระเบียบ  ไวดังนี้ 

ขอ  1  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา วาดวยการวาดัวยการควบคุม     
ความประพฤติ การลงโทษ  การตัด และการเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ.  25๖๕” 
 ขอ  2   ระเบียบนี้มีผลบังคับใชหลังจากผูอํานวยการโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยาลงนาม  หรือ
อนุญาตใหใชระเบียบนี ้

ขอ  3  ใหยกเลิก  ระเบียบโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา วาดวยการวาดัวยความประพฤติผิด  และ
พิจารณาโทษนักเรียน พุทธศักราช 2554”  บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําสั่งใดในสวนทีกําหนด  แลวใน
ระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ 4  ในระเบียบนี้ 
“โรงเรียน” หมายถึง  โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
“นักเรียน” หมายถึง  นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
“หัวหนาสถานศึกษา”  หมายถึง  ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา  หรือบุคคลที่ไดรับ

มอบหมายใหทําหนาที่หัวหนาสถานศึกษา 
“หัวหนาฝายกิจการนักเรียน”  หมายถึง  ผูที่ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งของโรงเรียนใหปฏิบัติหนาที่

หัวหนาฝายกิจการนักเรียน 
“คร”ู    หมายถึง  ครูที่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติการสอนอยูในโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
“ครูที่ปรึกษา” หมายถึง  ครูที่ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งโรงเรียนใหปฏิบัติหนาที่ครูที่ปรึกษา 
“ครูประจําวิชา” หมายถึง  ครูที่ปฏิบัติหนาที่สอนวิชาตาง ๆ  ในโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
“หัวหนาระดับชั้น”  หมายถึง  ครูที่ไดรับแตงตั้งตามคําสั่งโรงเรียนใหปฏิบัติหนาที่หัวหนาระดับชั้น 
“การประพฤติผิด”  หมายถึง  การกระทําใด ๆ  ก็ตามที่ฝาฝนระเบียบขอบังคับของทางโรงเรียน 
“การลงโทษ”  หมายถึง  การลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดหรือฝาฝนระเบียบของทางโรงเรียน 
“คะแนนความประพฤติ”  หมายถึง  คะแนนที่ใชควบคุมความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนชะอวด

เครงธรรมวิทยาซึ่งในแตละชวงชั้นนักเรียนแตละคนจะมีคะแนนความประพฤติของตนเอง  100  คะแนน 
“การควบคุมความประพฤตินักเรียน”  หมายถึง  การลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของ

นักเรียนควบคูกันไปดวย 
“การเพิ่มคะแนนความประพฤติ”  หมายถึง  การเพิ่มคะแนนความประพฤติใหกับนักเรียน  ในกรณีที่

มีหลักฐานแสดงวาเปนบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมชวยเหลือสังคม สรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน เปนแบบอยาง
กับผูอื่นเปนที่ประจักษ 



 

คูมือนักเรียน 256๕                                                                                               หนา 80 
 

ขอ 5  เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา  
พ.ศ. 2548  โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา  จึงกําหนดโทษ  ได  4  สถาน  ดังนี้ 

1. การวากลาวตักเตือน 
2. ทําทัณฑบน 
3. ตัดคะแนนความประพฤต ิ
4. ทํากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ขอ  6  การวากลาวตักเตือน  ใชสําหรับนักเรียนที่กระทําติด  ขั้นเบา  ในครั้งแรก  และใหอํานาจของ
ครูที่พบเห็นการกระทําความผิด  เปนผูพิจารณาลงโทษ  โดยการวากลาวตักเตือน 

ขอ  7  การทําทัณฑบน  และตัดคะแนนความประพฤติ  โดยบันทึกไวในทะเบียนประวัติ และบันทึก
ขอมูลคะแนนความประพฤติ  ใชในกรณีที่นักเรียนที่ประพฤติตนไมเหมาะสม หรือฝาฝนระเบียบโรงเรียน  หรือ
กรณีทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา  หรือเคยไดรับโทษวากลาวตักเตือนแลวยังไม   
เข็ดหลาบ  หรือถูกตัดคะแนนความประพฤติที่ครบ 40  คะแนน  ใหเปนอํานาจของหัวหนาฝายกิจการ
นักเรียน เปนผูพิจารณาลงโทษ  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝายกิจการนักเรียน  แลวเสนอ
ผูอํานวยการเปนผูพิจารณาอนุญาต 

ขอ  8  การตัดคะแนนความประพฤติ และบันทึกไวในทะเบียนประวัติ  และบันทึกขอมูลคะแนนความ
ประพฤติ โดยใหครูทุกคนที่พบเห็นการกระทําผิด  บันทึกขอมูลการกระทําผิดลงในแบบบันทึกการหักคะแนน
พฤติกรรม  เสนอตอฝายกิจการนักเรียนเมื่อพิจารณาแลวเสนอรองผูอํานวยการที่กํากับดูแลฝายกิจการนักเรียน
เปนผูอนุญาตตัดคะแนนและบันทึกขอมูล 

การตัดคะแนนความประพฤติ ใหพิจารณาระดับความติดตามความเหมาะสมแตละกรณี  ความผิดเปน
ราย ๆ  ไป  โดยในแตละชวงชั้นนักเรียนมีคะแนนเต็ม  100  คะแนน  การตัดคะแนนความประพฤติ            
มี  4  ระดับ  คือ 

1. ขั้นเบา  ตัดคะแนน            5   คะแนน 
2. ขั้นปานกลาง  ตัดคะแนน 10  –  20  คะแนน 
3. ขั้นรายแรง  ตัดคะแนน 21  -  50   คะแนน 
4. ขั้นรายแรงมาก ตัดคะแนน        51  - 100  คะแนน 

 
การตัดคะแนนความประพฤติใชสําหรับนักเรียนที่กระทําผิดระเบียบโรงเรียน  ขั้นเบา   

โดยตัดคะแนน  5  คะแนน  มีดังตอไปนี้  (ทุกขอตัด  5  คะแนนเทากัน) 
1. มาสายไมทันเขาแถวเคารพธงชาติ / ไมเขาแถวเคารพธงชาติตอนเชาโดยหลบซอนในสถานที่ตาง ๆ  
2. แตงกายผิดระเบียบ   
3. ใชกระเปานักเรียนผิดแบบที่กําหนด 
4. ไมเขาออกทางประตูโรงเรียน 
5. แสดงกริยาไมสุภาพในโรงเรียนและสถานที่สาธารณะ 
6. ผิดกฎจราจรในโรงเรียน 
7. ประพฤติตนไมสุภาพเรียบรอย 
8. เขาไปในสถานที่ไมเหมาะสม 
9. ยุยงใหเกิดการแตกแยก 
10. ไมรักษาความสะอาดในหองเรียนและนอกหองเรียน 
11. ไมจอดยานพาหนะในสถานที่ที่โรงเรียนกําหนด 
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12. เลนในที่ตองหาม 

การตัดคะแนนความประพฤติใชสําหรับนักเรียนที่กระทําผิดระเบียบโรงเรียน  ขั้นปานกลาง   
โดยตัดคะแนน  10 - 20  คะแนน  มีดังตอไปนี้   

1. หลบหลีกหนีเรียน (ไมเขาโรงเรียน ไมเขาเรียน อื่น ๆ )  ตัด  10  คะแนน 
2. ปลอมแปลงลายมือชื่อในเอกสาร    ตัด  10  คะแนน 
3. ไมรวมกิจกรรมที่โรงเรียนหรือที่ครูมอบหมาย   ตัด  10  คะแนน 
4. ไมนําเอกสารทางโรงเรียนใหผูปกครอง    ตัด  10  คะแนน. 
5. ใสเสื้อผาที่ไมปกเครื่องหมายตรงตามระเบียบของโรงเรียน ตัด  10  คะแนน 
6. กลาวเท็จตอคร ู      ตัด  10  คะแนน 
7. หนีการประชุมหรืออบรม     ตัด  10  คะแนน 
8. แตงกายไมเหมาะสมเขาโรงเรียนในวันหยุด   ตัด  10  คะแนน 
9. ทรงผมผิดระเบียบ      ตัด  10  คะแนน 
10. ทําลายทรัพยสินของทางโรงเรียน    ตัด  20  คะแนน 
11. สูบบุหรี่หรือมีบุหรี่ไวในครอบครอง    ตัด  20  คะแนน 
12. กาวราว  ขูเข็ญ ประพฤติตนเปนอันธพาล ตอนักเรียนคนอื่น ตัด  20  คะแนน 
 

การตัดคะแนนความประพฤติใชสําหรับนักเรียนที่กระทําผิดระเบียบโรงเรียน  ขั้นรายแรง   
โดยตัดคะแนน  21 - 50  คะแนน  มีดังตอไปนี้   

1. เลนการพนันทุกชนิด      ตัด  25  คะแนน 
2. ลักขโมย       ตัด  25  คะแนน 
3. ดื่มของมึนเมา      ตัด  25  คะแนน 
4. ประพฤติชูสาว      ตัด  25  คะแนน 
5. พกพาอาวุธ       ตัด  30  คะแนน 
6. มีสิ่งผิดกฎหมาย      ตัด  30  คะแนน 
7. ทะเลาะวิวาท      ตัด  30  คะแนน 
8. ทํารายรางกายผูอื่น      ตัด  30  คะแนน 
9. นําสิ่งลามกมาโรงเรียน     ตัด  30  คะแนน 
10. ดูหมิ่นครูอาจารย  หรือผูมีพระคุณ    ตัด  30  คะแนน 
11. กระทําความผิดทางอาญา     ตัด  40  คะแนน 

การตัดคะแนนความประพฤติใชสําหรับนักเรียนที่กระทําผิดระเบียบโรงเรียน  ขั้นรายแรงมาก   
โดยตัดคะแนน  50 - 100  คะแนน  มีดังตอไปนี้   

1. เสพยาเสพติด หรือ  มียาเสพติดไวในครอบครอง  ตัด  50   คะแนน 
2. เขากลุมทํารายรางกายผูอื่นโดยใชอาวุธหรือไมก็ตาม  ตัด  50   คะแนน 
3. กระทําความผิดใด ๆ  ถูกแจงความหรือถูกจับคุม  ตัด  50   คะแนน 
4. รวมกลุมลักขโมย      ตัด  50   คะแนน 
5. ขมขู  รีดไถผูอื่น      ตัด  50   คะแนน 
6. หลอกลวง  หนวงเหนี่ยว  ลักพา    ตัด  50   คะแนน 
7. กอการทะเลาะวิวาทหรือชักนําบุคคลมารวมกอทะเลาะวิวาท ตัด  50   คะแนน 
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8. ประพฤติตนชูสาวทําใหโรงเรียนเกิดความเสียหาย  ตัด  50   คะแนน 
9. คาประเวณีหรือเปนคนชักนําใหมีการคาประเวณ ี  ตัด  50   คะแนน 
10. ยุยง  ชักชวน  ทําการประทวงครู  หรือโรงเรียน   ตัด  50   คะแนน 
11. ทํารายรางกาย  บุคลากร  ครู ในโรงเรียน   ตัด  60   คะแนน 

การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนที่กระทําความผิด  ครั้งละ  50  คะแนน  ขึ้นไป  
คณะกรรมการฝายกิจการนักเรียนพิจารณาผานความเห็นชอบคณะกรรมการนักเรียน  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และเสนอหัวหนาสถานศึกษาเปนผูอนุญาต 

การลงโทษนักเรียน ผูลงโทษจะลงโทษได  จะตองปรากฏขอเท็จจริงชัดแจงวาผูนั้นกระทําผิดและ
สมควรถูกลงโทษ  และการสั่งตัดคะแนนความประพฤติทุกครั้งจะตองมีหลักฐานประกอบ 

ขอ 9   การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน  ใหดําเนินการดังตอไปนี ้
1.  แจงใหนักเรียนผูนั้นทราบ 
2. แจงการถูกตัดคะแนนความประพฤติหรือลงโทษใหผูปกครองนักเรียนผูนั้นทราบ  

(กรณีนักเรียนถูกหักคะแนนความประพฤติครั้งละ  20  คะแนนขึ้นไป) 
3.  ปดประกาศผลการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติใหนักเรียนในสถานศึกษาทราบ 
4. ใหหัวหนาฝายกิจการนักเรียนรวบรวมขอมูลคะแนนความประพฤติที่ถูกตัดของนักเรียน

เพื่อแสดงเปนหลักฐานตรวจสอบในกรณีท่ีมีการรองขอ 
ขอ  10  การทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือ ตัดคะแนนความประพฤติที่บันทึกขอมูลเปน

หลักฐาน  ใชสําหรับนักเรียนที่กระทําผิดจนถูกหักคะแนนพฤติกรรมครบ  50  คะแนน ใหเปนอํานาจของ
หัวหนาฝายกิจการนักเรียน  เปนผูพิจารณาลงโทษ  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝายกิจการนักเรียน 

      การทํากิจกรรม  หมายความวา  การใหนักเรียนที่กระทําความผิดทํากิจกรรม  หรือบําเพ็ญตนให
เปนประโยชนตอตนเอง   โรงเรียน หรือสังคม 

ขอ  11  ในการเพิ่มคะแนนความประพฤติใหกับนักเรียน  ตองมีหลักฐานแสดงวาเปนบุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ชวยเหลือสังคม  สรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน  เปนแบบอยางกับผูอื่นเปนที่ประจักษ ตาม
เกณฑการเพิ่มคะแนนความประพฤติ ที่แนบทายระเบียบ ฯ  นี้  โดยสามารถนําไปลบลางคะแนนพฤติกรรมที่
ถูกตัดไว  ทั้งนี้ใหเปนอํานาจของหัวหนาฝายกิจการนักเรียน  เปนผูพิจารณา  โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฝายกิจการนักเรยีน  แลวเสนอหัวหนาสถานศึกษาเปนผูอนุญาต 

      ผลการถูกตัดคะแนนความประพฤติ  การแจงผูปกครอง  และการเพิ่มคะแนนความประพฤติ  ให
ใชตามที่แนบทายระเบียบ ฯ  นี้ 

ขอ  12  หัวหนาสถานศึกษามีอํานาจในการสั่งยกเลิกระเบียบนี้ 
ขอ  13  การแกไขเพิ่มเติมระเบียบนี้  ใหฝายกิจการนักเรียนเปนผูดําเนินการแกไขเพิ่มเติม  และ

เสนอหัวหนาสถานศึกษา  เปนผูประกาศใช 
ขอ  14  ใหหัวหนาฝายกิจการนักเรียนที่ผูอํานวยการมอบหมายเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบ

นี้ 
ขอ  15  ระเบียบนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๗  พฤษภาคม พ.ศ.  25๖๕  เปนตนไป 

 ประกาศ  ณ  วันที่    171๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  25๖๕ 
        

     (นายวิชาญ  จินพล) 
        ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
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เกณฑการเพิม่คะแนนความประพฤติ  แนบทายระเบียบระเบียบโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
วาดัวยการควบคุมความประพฤติ การลงโทษ  การตัด และการเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน  

 พ.ศ. 25๖๕ 
 การพิจารณาใหคะแนนความประพฤติ  ตองมีหลักฐานแสดงวาเปนบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
ชวยเหลือโรงเรียน สังคม  สรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน  เปนแบบอยางกับผูอื่นที่ประจักษ  จึงกําหนดเกณฑไว
ดังนี้ 
 

ที ่ ลักษณะของพฤติกรรม เพิ่มคะแนน 
1 เก็บสิ่งของ  หรือเงิน  สงคนเจาของ 5 
2 เปนตัวแทนของโรงเรียนเขารวมการแขงขันกิจกรรมรายการตาง ๆ  ภายนอก    

รายการละ 
5 

3 ไดรับรางวัลลําดับที่  1 – 3  ในรายการแขงขันกิจกรรมตาง ๆ  ภายในโรงเรียน 10 
4 ไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติหนาที ่ รองหัวหนาชั้นเรียนของแตละปการศึกษา 10 
5 ไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติหนาที่  คณะกรรมการฝายตาง ๆ   10 
6 ใหขอมูลการกระทําความผิดตาง ๆ 10 
7 อุทิศตน  เสียสละชวยงานของโรงเรียน งานของครู  จนเปนที่ยอมรับ 10 
8 ไดรับรางวัลลําดับที่  1 – 3  ในรายการแขงขันกิจกรรมตาง ๆ  ภายนอกโรงเรียน 15 
9 ไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติหนาที่  หัวหนาชั้นเรียนของแตละปการศึกษา 15 

10 ไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติหนาที่  คณะกรรมการนักเรียนฝายตาง ๆ  15 
11 ไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติหนาที่  รองประธานคณะกรรมการนักเรียน  20 
12 ไดรับการยกยองชมเชยจากชุมชน 20 
13 ไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติหนาที่  ประธานคณะกรรมการนักเรียน  25 
14 สรางชื่อเสียงที่ดีดานตาง ๆ  ใหกับโรงเรียน  เปนที่ยอมรับ  และศรัทธาจากสังคม 25 
15 อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการฝายกิจการนักเรียนพิจารณา  
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เกณฑการตัดคะแนนความประพฤติ  แนบทายระเบียบระเบียบโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
วาดัวยการควบคุมความประพฤติ การลงโทษ  การตัด และการเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน  

 พ.ศ. 25๖๕ 

ระดับ 
ความรายแรง 

ความประพฤติ ตัดคะแนน 

ขั้นเบา 

1. มาสายไมทันเขาแถวเคารพธงชาติ / ไมเขาแถวเคารพธงชาติ 
ตอนเชาโดยหลบซอนในสถานที่ตาง ๆ  

2. แตงกายผิดระเบียบ   
3. ใชกระเปานักเรียนผิดแบบที่กําหนด 
4. ไมเขาออกทางประตูโรงเรียน 
5. แสดงกริยาไมสุภาพในโรงเรียนและสถานที่สาธารณะ 
6. ผิดกฎจราจรในโรงเรียน 
7. ประพฤติตนไมสุภาพเรียบรอย 
8. เขาไปในสถานที่ไมเหมาะสม 
9. ยุยงใหเกิดการแตกแยก 
10. ไมรักษาความสะอาดในหองเรียนและนอกหองเรียน 
11. ไมจอดยานพาหนะในสถานที่ที่โรงเรียนกําหนด 
12. เลนในที่ตองหาม 

5 

ขั้นปานกลาง 

1. หลบหลีกหนีเรียน (ไมเขาโรงเรียน ไมเขาเรียน อื่น ๆ 
2. ปลอมแปลงลายมือชื่อในเอกสาร   
3. ไมรวมกิจกรรมที่โรงเรียนหรือที่ครูมอบหมาย  
4. ไมนําเอกสารทางโรงเรียนใหผูปกครอง  
5. .ใสเสื้อผาที่ไมปกเครื่องหมายตรงตามระเบียบของโรงเรียน 
6. กลาวเท็จตอครู     
7. หนีการประชุมหรืออบรม    
8. แตงกายไมเหมาะสมเขาโรงเรียนในวันหยุด  
9. ทรงผมผิดระเบียบ     
10. ทําลายทรัพยสินของทางโรงเรียน   
11. สูบบุหรี่หรือมีบุหรี่ไวในครอบครอง   
12. กาวราว  ขูเข็ญ ประพฤติตนเปนอันธพาล ตอนักเรียนคนอื่น 

 
 
 
 

10 – 20  
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ระดับ 
ความรายแรง 

ความประพฤติ ตัดคะแนน 

ขัน้รายแรง 

1. เลนการพนันทุกชนิด     
2. ลักขโมย      
3. ดื่มของมึนเมา     
4. ประพฤติชูสาว     
5. พกพาอาวุธ      
6. มีสิ่งผิดกฎหมาย     
7. ทะเลาะวิวาท     
8. ทํารายรางกายผูอื่น     
9. นําสิ่งลามกมาโรงเรียน    
10. ดูหมิ่นครูอาจารย  หรือผูมีพระคุณ   
11. กระทําความผิดทางอาญา 

21 – 50  

ขั้นรายแรงมาก 

1. เสพยาเสพติด หรือ  มียาเสพติดไวในครอบครอง 
2. เขากลุมทํารายรางกายผูอื่นโดยใชอาวุธหรือไมก็ตาม 
3. กระทําความผิดใด ๆ  ถูกแจงความหรือถูกจับคุม 
4. รวมกลุมลักขโมย     
5. ขมขู  รีดไถผูอื่น     
6. หลอกลวง  หนวงเหนี่ยว  ลักพา   
7. กอการทะเลาะวิวาทหรือชักนําบุคคลมารวมกอการ       

ทะเลาะวิวาท  
8. ประพฤติตนชูสาวทําใหโรงเรียนเกิดความเสียหาย 
9. คาประเวณีหรือเปนคนชักนําใหมีการคาประเวณี 
10. ยุยง  ชักชวน  ทําการประทวงครู  หรือโรงเรียน  
11. ทํารายรางกาย  บุคลากร  ครู ในโรงเรียน  

 

50 – 100  
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ผลการถูกตัดคะแนนความประพฤติ  การแจงผูปกครอง  และการเพิ่มคะแนนความประพฤติ 
แนบทายแนบทายระเบียบระเบียบโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยาวาดัวยการควบคุม ความประพฤติ  

การลงโทษ  การตัด และการเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน  พ.ศ. 25๖๕ 
 
ผลการถูกตัดคะแนนความประพฤติ 
 นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติครบ 60  คะแนน  จะถูกตัดสิทธิ์ในการเสนอชื่อเขารับเกียรติ
บัตรในวันสถาปนาของโรงเรียน  และขอสนับสนุนทุนการศึกษาทุกประเภทของโรงเรียน  นักเรียนที่ตัด
คะแนนความประพฤติครบ  50  คะแนน  นักเรียนจะตองทํากิจกรรมเขาคายคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อ
ฝกอบรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และระเบียบวินัยตามกําหนดเวลาและสถานที่ที่โรงเรียนกําหนด  โดย
ผูปกครองนักเรียนจะตองเปนผูออกคาใชจายในการเขาคายอบรมทั้งหมด  และเมื่อกลับมาแลว  พฤติกรรมยัง
ไมพัฒนาขึ้น  ก็จะพิจารณาใหเขารับการอบรมเพิ่มเติม  หรือพิจารณาอยางอื่นตามที่คณะกรรมการฝายกิจการ
นักเรียนเห็นสมควร 

การแจงผูปกครอง 
 เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติระดับคะแนน  20  คะแนน ใหแจงผูปกครองไดทราบทุกครั้ง 
 เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติระดับคะแนน  40  คะแนน ใหเชิญผูปกครองมารับทราบ
การทําทัณฑบน 
 เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติระดับคะแนน  70  คะแนน ใหเชิญผูปกครองมารับทราบ   
และอาจจะดําเนินการใหยายสถานศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ผลการเพิ่มคะแนนความประพฤติ 
 การเพิ่มคะแนนความประพฤติสะสมแยกตามระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 นักเรียนที่ไดรับการเพิ่มคะแนนความประพฤติสะสมถึง 80 คะแนน  จะไดรับโล  หรือประกาศ
เกียรติคุณยกยอง “เด็กดี  ศรี  ช.ธ.” 
 นักเรียนที่กระทําความดีใหเพิ่มคะแนนความประพฤติไดทั้งนี้ขึ้นกับ  ดุลยพินิจของคณะกรรมการ
นักเรียนฝายกิจการนักเรียน  ตามระเบียบโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยาวาดัวยการควบคุม ความประพฤติ การ
ลงโทษ  การตัด และการเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน  พ.ศ. 25๖5 
 อื่น ๆ  ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการฝายกิจการนักเรียน  โดยความเห็นชอบของผูอํานวยการ
สถานศึกษา 
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การปฏิบัติตนของนักเรียน 
          การเคารพเปนสิ่งสําคัญยิ่ง นักเรียนจะตองปฏิบัติตนเพื่อใหเกิดความเคยชินและเปนการสรางนิสัยให
สุภาพออนนอม อันเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินชีวิตในสังคม ทางโรงเรียนจึงถือวาเปนสิ่งสําคัญที่จะตองสั่งสอน
ใหนักเรียนทุกคนเคารพตอคร-ูคร ูและผูใหญ หลักการปฏิบัติดังนี้ 

การประพฤติตนตอเพื่อนนักเรียน 
          1.   มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน ไมแบงพรรคแบงพวก 
          2.   คบหาสมาคมในฐานะเพื่อนนักเรียนดวยกัน 
          3.   ชวยเหลือ เอื้อเฟอ เผื่อแผ มีน้ําใจตอกัน 
          4.   ยกยองใหเกียรติเพื่อนทุกคน 
          5.   พูดและแสดงกิริยาวาจาสุภาพตอเพื่อนนักเรียน 
          6.   เคารพนักเรียนรุนพี่ ผูอาวุโส หรือ  ผูมาอยูกอน 

หนาที่ของนักเรียนโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
          1.   เคารพเชื่อฟงครู ครทูุกทาน และทําความเคารพใหถูกกาลเทศะ 
          2.   ตั้งใจศึกษาเลาเรียน ไมหนีเรียน 
          3.   ประพฤติปฏิบัติตามกฎ หรือระเบียบวินัยของโรงเรียนโดยเครงครัดเสมอ 
          4.   ชวยกันถนอมรักษาทรัพยสินของโรงเรียน เชน 
                       - ปดกอกน้ําเมื่อเลิกใชแลวใหสนิท 
                       - ปดไฟฟา พัดลมในหองเรียน เมื่อไมจําเปนตองใชหรือเลิกใชแลว 
                       - ไมทําใหสนามหญา และพันธุไมประดับตางๆเสียหาย 
                       - ไมเลนชอลก กระดานดํา ใหเสียหายสิ้นเปลือง 
           5.   มีมารยาทอันดีงาม เชน 
                       - ใชวาจาสุภาพเรียบรอยตอเพื่อนนักเรียนดวยกัน 
                       - ใชวาจาสุภาพเรียบรอยออนนอมตอครู คร ูทุกทาน 
                       -  รูจักพูด รูจักฟง รูจักปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่งามเสมอ 
           6.   ชวยกันรักษาความสะอาดหองเรียน หองน้ํา โรงอาหาร ตลอดจนบริเวณโรงเรียนทุกแหง 
           7.   รักใครสามัคคีกลมเกลียว ชวยเหลือเอื้อเฟอกัน นักเรียนรุนนองตองเคารพ และเชื่อฟงรุนพี่ 
           8.   นักเรียนรุนพี่ก็ตองใหความเมตตารุนนอง และตอง ประพฤติตัวเปนแบบอยางที่ดี 
           9.   มีความกตัญูตอผูมีพระคุณ 
          10.  รวมกิจกรรมตางๆของโรงเรียน รูจักเสียสละตอสวนรวม ไมเห็นแกตัวมีความซื่อสัตย ไมอยากได 

หรือหยิบของของคนอื่นโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาชอง 
11.  ไมดื่มสุรา สูบบุหรี่ ของมึนเมา หรือสิ่งเสพติดใดๆ และไมเลนการพนันทุกประเภท 

   12.  ไมเขาไปในสถานที่อันไมสมควร เชน บาร ไนตคลับ บอนการพนัน แหลงโสเภณี มีเที่ยว 
กลางคืน 

13.  นําบัตรประจําตัวนักเรียน และติดตัวไวเพื่อแสดงไดเสมอ การติดตอราชการ กับครู ครทูี ่ 
โรงเรียน นักเรียนตองแตงเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้ง 

14.  โตะ เกาอ้ี และครุภัณฑ ที่ประจําอยูตามที่ตางๆ หามเคลื่อนยายไปโดยพละการ ถามีความ
จําเปนตองไปใชที่อื่นตองแจงใหหัวหนาอาคารทราบและนําไปคืนเมื่อเลิกใชแลว 
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ระเบียบโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยาวาดวยคณะกรรมการนักเรียน 

 
หมวดที่ 1 ขอความทั่วไป 

            ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา” 
ระเบียบนี้   ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษาโรงเรียนชะอวด

เครงธรรมวิทยา เปนตนไป 
             “นักเรียน”    หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยาเทานั้น 
         “คณะกรรมการนักเรียน” หมายถึง นักเรียนโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยาที่ไดรับ เลือกตั้ง
จากนักเรียน 
          “คณะครูที่ปรึกษา” หมายถึง ครูครูโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ที่ไดรับการแตงตั้งจาก
หัวหนาสถานศึกษา ใหเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน 
 

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค 
วัตถุประสงคของคณะกรรมการนักเรียน คือ 
           1.   เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู และปฏิบัติตนใหถูกตองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

เปนประมุข 
            2.   เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียน และเคารพกฎหมายบานเมือง 
            3.   เพื่อใหนักเรียนรูจักรับผิดชอบสิทธิหนาที่ของตน 
            4.   เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูในการเปนผูนําและผูตามที่ดี ตามวิถีทางที่ถูกตองภายใต  
                  ระเบียบ วินัย และกฎเกณฑที่ดีของสังคม 
            5.   เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณอันจะนําไปสูความรูความเขาใจระบอบประชาธิปไตย 
             6.  เพื่อใหนักเรียนไดมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ใน   
                  การจัดกิจกรรมตางๆ อันเปนประโยชนตอโรงเรียน 
             7.  เพื่อปลูกฝงความคิดริเริ่มและความสามัคคีในหมูคณะนักเรียนดวยกัน 
             8.  เพื่อรักษาและเผยแพรเกียรติคุณของโรงเรียน 
             9.  ไมยุงเกี่ยวกับการเมือง 
 

หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ 
นักเรียนทุกคนเปนสมาชิกของคณะกรรมการนักเรียนการขาดจากการเปนสมาชิกภาพ 
               1.  สําเร็จการศึกษา 
                2.  ลาออกจากการเปนนักเรียน 
                3.  ใหออกจากการเปนนักเรียน 
                4.  ถูกไลออกจากการเปนนักเรียน 
                5.  ถูกคัดชื่อออกจากการเปนนักเรียน 
                6.  ตาย 
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สิทธิและหนาที่ของสมาชิกภาพ 
                1.  สิทธิในการเสนอความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียน 
                2.  สิทธิในการเขารวมประชุม 
                3.  สิทธิในการที่จะสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการนักเรียน 
                4.  สิทธิในอันที่จะเขารวมกิจกรรมตางๆของคณะกรรมการนกัเรียน 
                5.  สิทธิในการเสนอแนะความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียน และการเสริมสรางศีลธรรม  
                     อันดีของประชาชน 
                6.  นักเรียนและความเปนระเบียบเรียบรอยของโรงเรียน 
                7.  สิทธิในการเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและอื่นๆ  อันเปนประโยชนตอ 
                       นักเรียนและโรงเรียน 
                8.  สิทธิในอันที่จะเสนอความคิดเห็นใดๆ โดยความสุจริตใจ เพื่อประโยชนตอสวนรวม 
                       ของโรงเรียน 
                 9.  สิทธิในอันที่จะใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนเพื่อการประชุม และการจัดกิจกรรม 
                        อันเปนประโยชน สวนรวม โดยไดรับอนุญาตจากสถานศึกษา 
 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการนักเรียนและการบริหาร 
ตําแหนงคณะกรรมการนักเรียนประกอบดวย 
  1.  ประธานคณะกรรมการนักเรียน    1  คน 
  2.  รองประธานคณะกรรมการนักเรียน    1  คน 
  3.  หัวหนาฝายวิชาการ       1  คน 
  4.  ผูชวยหนาฝายวิชาการ     1  คน 
  5.  หัวหนาฝายปกครอง      1  คน 
  6.  ผูชวยหัวหนาฝายปกครอง      1  คน 
  7.  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป      1  คน 
  8.  ผูชวยหัวหนาฝายบริหารท่ัวไป    1  คน 
  9.  หัวหนาฝายกิจกรรม      1  คน 
           10.  ผูชวยหัวหนาฝายกิจกรรม     1  คน 
           11.  หัวหนาฝายปฏคิม      1  คน 
           12.  ผูชวยหัวหนาฝายปฏิคม     1  คน 
           13.  หัวหนางานประชาสัมพันธ      1  คน 
           14.  เหรัญญิก        1  คน 
           15.  เลขานุการ       1  คน 
                 การเลือกคณะกรรมการนักเรียนกระทําไดโดยการออกเสียงลงคะแนนจากสมาชิก ประธาน
คณะกรรมการนักเรียนจะตองเปนนักเรียนที่กําลังเรียนอยูชั้นสูงสุดของโรงเรียน รองประธานคนที่หนึ่งและคน
ที่สองตองกําลังเรียนอยูชั้นรองลงมา ในกรณีที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนมีเสียงเทากัน ใหหัวหนา
สถานศึกษาเปนผูชี้ขาดการดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการ
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
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หมวดที่ 5 การเลือกตั้ง 
                   ในขั้นตอนการเลือกตั้ง ใหหัวหนาสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งชุดหนึ่ง 
และดําเนินการเลือกตั้งใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งภาคเรียนใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปน “พรรค” มีจํานวน 21 คน 
ตามตําแหนงตางๆในระเบียบนี้การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ใหผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดวยตนเองการ
ประกาศผลการเลือกตั้งตองเสร็จสิ้นภายในวันที่มีการเลือกตั้ง โดยพรรคที่ไดคะแนนสูงสุดใหถือวาเปนพรรคที่
ไดรับการเลือกตั้งหลังจากทราบผลการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งเสนอพรรคที่ไดรับ
เลือกตั้งตอหัวหนาสถานศึกษาแตงตั้งภายใน 15 วัน   คณะกรรมการนักเรียนที่ไดรับการเลือกตั้ง อยูใน
ตําแหนงคราวละ 1 ป 
 
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการนักเรียน ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
         1.  เปนนักเรียนปจจุบันของโรงเรียนชะอวดเครงธรรวิทยา 
         2.  เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย ไมเปนผูเคยกระทําความผิดอยางรายแรง 
         3.  ผูสมัครในตําแหนงประธานนอกจากมีคุณสมบัติขางตนแลว ตองเปนผูกําลังเรียนอยูชั้นสูง 
              สุดของโรงเรียน 
คณะกรรมการนักเรียนมีสิทธิและหนาที่ดังตอไปนี้ 
          1.  บริหารกิจกรรมของโรงเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโรงเรียนนี้ 
          2.  ชวยเหลือกิจกรรมตางๆของโรงเรียน 
          3.  ปฏิบัติหนาที่ตางๆตามที่โรงเรียนไดหมอบหมาย 
           4.  กําหนดแนวนโยบายและวิธีการในการพัฒนาโรงเรียน 
           6.  ตีความในระเบียบนี้ในกรณีที่มีปญหา 
           7.  มีอํานาจในการเรียกหัวหนาหองและรองหัวหนาหองประชุม เพื่อศึกษาและหมอบหมาย 
                ตามโอกาสตางๆ 

หมวดที่ 6 คณะครูที่ปรึกษาของคณะกรรมการนักเรียน 

                  ใหหัวหนาสถานศึกษาแตงตั้งครูเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการนักเรียนขึ้นมาโดยใหมีจํานวน
ไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 12 คน โดยใหอยูในตําแหนงคราวละ 1 ปการศึกษา 

คณะครูที่ปรึกษา   มีหนาที่ดังนี้ 
          1.  เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน 
          2.  เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตางๆ 
          3.  ควบคุมดูแลระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการนักเรียน ใหดําเนินการไปดวย 
               ความเปนระเบียบเรียบรอย 
          4.  ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกขอความใดๆในระเบียบ 
คณะครูที่ปรึกษาพนจากหนาที่การเปนครูที่ปรึกษา ดังนี้ 
           1.  ตาย 
           2.  ลาออก 
           3.  ออกตามวาระ 
           4.  พนจากตําแหนงหนาที่ความเปนครู ครู 
           5.  กระทําการใดๆ อันเปนปฏิปกษหรือขัดตอความสงบเรียบรอย ศีลธรรมอันดีของโรงเรียน  
                หรือ การบริหารโรงเรียน 
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หมวดที่ 7 การประชุมของคณะกรรมการนักเรียน 

                   หลังจากการเลือกตั้ง ใหมีการประชุมรวมระหวางครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียน
ภายใน 15 วันคณะกรรมการนักเรียนตองจัดให มีการประชุมสมัยสามัญภาคเรียนละ  1 ครั้งเปนอยางนอย
หากมีกรณีจําเปนอยางเรงดวน ใหมีการประชุมวิสามัญไดโดยความเห็นชอบของคณะครูที่ปรึกษาการประชุม
แตละครั้ง ตองแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา ไมนอยกวา 1 วันเวนแตกรณีจําเปนอยางเรงดวนการประชุมแต
ละครั้ง ตองมีสมาชิกเขารวมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการนักเรียน จึงจะถือวาครบองคประชุมการลง
มติใดๆ ในที่ประชุมตองถือเสียงขางมากของสมาชิกที่เขาประชุม หากมีเสียงเทากันใหประธานเปนผูชี้ขาดให
ประธานคณะกรรมการนักเรียนเปนประธานในที่ประชุมแตละครั้ง หากประธานไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดไมวากรณีใดๆ ใหรองประธานดําเนินการแทน หากรองประธานไมอยูหรือไมสามารถดําเนินการไดไม
วากรณีใดๆ อีกใหเลือกประธานในที่ประชุมจากคณะกรรมการที่เขาประชุมขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเปน
คราวๆไป 

 
หมวดที่ 8 การเงินของคณะกรรมการนักเรียน 

                   
   รายไดของคณะกรรมการนักเรียนอาจไดมาจากการจัดกิจกรรมหรือโดยวิธีอื่นใด 

เงินรายไดของคณะกรรมการนักเรียน ใหใชจายในการดําเนินงานหรือการจัดกิจกรรมของนักเรียนหรือ อื่นๆ 
ตามที่คณะกรรมการนักเรียนหรือครูที่ปรึกษาของคณะกรรมการนักเรียนเห็นสมควรเงินรายไดของ
คณะกรรมการนักเรียนใหนําฝากไวกับธนาคารในนามคณะกรรมการนั้นโดยครูที่ปรึกษามีอํานาจในการเบิก
ถอน  2 ใน 3 

หมวดที่ 9 การยุบหรือเลิกคณะกรรมการนักเรียน 

             การเลิกคณะกรรมการนักเรียน ใหกระทําไดโดยคะแนนเสียงสองในสามของคณะกรรมการนักเรียน
หากคณะกรรมการนักเรียนดําเนินการใดๆอันผิดวัตถุประสงคของระเบียบนี้ และเปนความเสียหายแกโรงเรียน
หรือเปนปฏิปกษตอการบริหารโรงเรียน ใหหัวหนาสถานศึกษาสั่งยุบเสียไดการยุบคณะกรรมการนักเรียน ให
กระทําไดโดยหัวหนาสถานศึกษาเทานั้น และจะยุบเมื่อเห็นวากระทําก็เปนการกอหรือเปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายแกโรงเรียนหรือการบริหารนั้น 

เมื่อคณะกรรมการนักเรียนถูกยกเลิกหรือยุบไปไมวากรณี  ใดๆ ทรัพยสินทั้ งหมดของ
คณะกรรมการนักเรียนใหสงมอบไวเปนสมบัติของโรงเรียนเทานั้น 
            ใหหัวหนาสถานศึกษารักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ ทั้งนี้แตวันที่ไดประกาศใชอนึ่งให
คณะกรรมการนักเรียนสังกัดอยูในสายงานของฝายฝายปกครองใหฝายปกครองมีหนาที่ ดังนี ้
               1.  ควบคุมดูแลใหคณะกรรมการนักเรียน ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบของโรงเรียน 
                    ชะอวดเครงธรรมวิทยาวาดวยคณะกรรมการนักเรียน 
               2.  ใหความสะดวกแกคณะกรรมการนักเรียนในการดําเนินการ 
               3.  จัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน เมื่อคณะกรรมการนักเรียนทั้งหมดวาระ หรือวางลง     

ประกาศใช   ณ  วันที่   11  พฤษภาคม   พ.ศ.  256๕ 
                                               ลงชื่อ 
                                                                      (นายวิชาญ  จินพล) 
                                                       ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
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  คูมือนักเรียน 
ฝายบรหิารทั่วไป 

ประจําปการศึกษา 256๕ 
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งานโสตทัศนศึกษา 

การใหบริการ 

1. การเรียนทางไกลผานดาวเทียมไทยคม 
2. ฉายสไลด วีดิทัศนเกี่ยวกับการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
3. ใชเปนหองเรียนพิเศษหรือประชุมสัมมนา 
4. ใหคําแนะนําการเขียนแผนใส การบันทึกภาพ เสียง หรือเครื่องเทปในกิจกรรมการเรียนการสอน

ของนักเรียน 
5. ใหคําแนะนําวิธีการใชอุปกรณโสตทัศนศึกษา  เชน กลองถายรูป เครื่องฉายภาพนิ่ง ฯลฯ 

 
ระเบียบการใชหองโสตทัศนศึกษา 

1. นักเรียนหรือบุคลากรที่มีความประสงคขอใชหองโสตทัศนศึกษา  ใหกรอกแบบฟอรมการจอง
ลวงหนาอยางนอย 1 วัน 

2. จัดโตะเกาอี้ใหเปนระเบียบกอนออกจากหอง 
3. ไมกระทําการใดๆเปนที่รบกวนผูอื่น 
4. ถอดรองเทาและวางใหเปนระเบียบกอนเขาหองโสตทัศนศึกษา 
5. ชวยกันดูแลทรัพยสมบัติสวนรวมในหองโสตทัศนศึกษาใหอยูในสภาพที่ใชงานได หากมีผูใดทําลาย

ใหชํารุดใหแจงเจาหนาที่ทราบเพื่อดําเนินการกับผูกระทําผิด 
6. ไมจับตองอุปกรณตางๆกอนไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่หองโสตทัศนศึกษา 
7. ผูที่ทําลายทรัพยสินของหองโสตทัศนศึกษา ตองชดใชคาเสียหายเทากับราคาของสิ่งของนั้น 
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งานอนามัยโรงเรียน 

 
ระเบียบการใชบริการหองพยาบาล 

1. หองพยาบาลเปดบริการตั้งแตเวลา 08.00 – 16.00 น. (จันทร – ศุกร) 
2. นักเรียนที่ปวย ตองรายงานอาการใหตรงกับความเปนจริง เพื่อเจาหนาที่ไดรักษาตรงกับอาการที่

เจ็บปวย 
3. เพื่อนนักเรียนที่นําผูปวยมาใหรอนอกหองพยาบาล 
4. การขอยา ตองใหเจาหนาที่พยาบาลสั่งและปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเครงครัด หามใชยาหรือหยิบ

ยากินเอง 
5. นักเรียนตองลงชื่อ-สกุล ชั้นและอาการเจ็บปวยทุกครั้งในสมุดบันทึกของหองพยาบาล 
6. นักเรียนที่ปวยตองการนอนพักที่หองพยาบาล ตองแจงเจาหนาที่และลงชื่อในสมุดบันทึกของหอง

พยาบาล 
7. หลังจากใชเตียงพยาบาลแลว พับผาใหเรียบรอยกอนออกจากหองพยาบาล 
8. กรณีนักเรียนปวยกะทันหันหรือมีอาการตองสงโรงพยาบาล ทางโรงเรียนจะนําสง 
      โรงพยาบาลและติดตอผูปกครองใหทราบตอไป 
9. ถอดรองเทากอนเขาหองพยาบาล 
10. หามเพื่อนของผูปวยนั่งหรือนอนบนเตียง 
11. หามนักเรียนที่ไมเจ็บปวยหรือไมเกี่ยวของเขาไปใชหองพยาบาลและสงเสียงรบกวน 

 
งานคุมครองผูบริโภค 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

1. จัดตั้งชุมนุมคุมครองผูบริโภค 
2. เผยแพรประชาสัมพันธความรูดานคุมครองผูบริโภคในสถานศึกษาและชุมชน 
3. ใหความรูดานคุมครองผูบริโภคแกนักเรียนและผูจําหนายอาหารในโรงเรียน 
4. สนับสนุนสงเสริมการตรวจสุขภาพแกผูจําหนายอาหารในโรงเรียนปละ 1 ครั้ง 
5. ตรวจสอบสลากสินคาในสหกรณโรงเรียน 
6. ตรวจสอบฉลากเครื่องปรุงในโรงอาหาร 
7. ตรวจสอบฉลากยาในหองพยาบาล ดูวันหมดอายุ 
8. จัดตั้งตูความคิดเห็นเรื่องราวรองทุกข 
9. จัดอบรมแมคาที่จําหนายอาหารในโรงเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
10. ตรวจสอบพฤติกรรมของแมคาอยางสม่ําเสมอ 
11. ใหบริการดานสุขาภิบาลในโรงอาหาร 
12. ตรวจสอบความสะอาดของภาชนะบรรจุอาหาร 
13. ตรวจสอบความสะอาดของเครื่องมือที่สัมผัสอาหาร 
14. ตรวจสอบเครื่องแตงกายของแมคาที่จําหนายอาหารในโรงอหาร 
15. ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
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งานอาคารสถานที่ 
 

ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนในการใชโรงอาหาร 

1. เวลาในการซื้ออาหารรับประทาน 
เชา           เวลา       06.๓0  -  07.30  น. 
กลางวัน          เวลา       11.40  -  12.40   น. 

2. ในการซื้ออาหารตองเขาแถวรับบริการใหเปนระเบียบ 
3. นั่งรับประทานอาหารในที่ที่จัดไวใหภายในโรงอาหารใหเปนระเบียบเรียบรอย 
4. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแลว ตองนําถวย ชาม แกวน้ํา ไปเก็บในภาชนะที่จัดเตรียมไวให 
5. ชวยกันดูแล ทรัพยสมบัติภายในโรงอาหารใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา หากผูใดทําใหเกิด

การชํารุดเสียหาย จะตองชดใชคาเสียหายตามมูลคาของสิ่งของนั้นๆ 
6. หามทิ้งเศษอาหารลงบนพื้น เมื่อลุกจากเกาอี้ใหจัดเก็บเกาอี้ใหเปนระเบียบ       

 
แนวปฏิบัติในการใชหองเรียน 

1. นักเรียนที่รับผิดชอบหองเรียนใดตองดูแลรักษาหองเรียนนั้นเสมือนวาเปน 
       หองเรียนของตนเองโดยปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1  การรักษาความสะอาดของหองเรียน 
1) ทําความสะอาดพื้น ผนัง เพดาน กระจก ปายกระดานดําและประตู  
2) หนาตาง โตะ – เกาอี้ ตองทําความสะอาดทุกวันหรือใหสะอาดอยูเสมอ 
3) นําขยะไปเททิ้งทุกวัน 
4) ถังขยะ ไมกวาดเก็บใหเปนที่ 
5) หลังเลิกเรียนวิชาสุดทาย ตองปดประตู หนาตางใหเรียบรอย 
6) จัดโตะ เกาอี้ใหเปนระเบียบ 
7) เปดหนาตางเอียงไมเกิน 45 องศา 

1.2  การรักษาทรัพยสมบัติของหองเรียน เชน โตะ เกาอี้ ประตู หนาตาง กระจก ปลั๊ก สวิตช 
      ไฟฟา หลอดไฟฟา ฯลฯ 

1) ตองรักษาทรัพยสมบัติที่มีอยูในหองเรียนทุกชิ้นใหอยูในสภาพที่ดีและใชงานได 
2) ทรัพยสมบัติชิ้นใดชํารุด เสียหาย ใหแจงครูที่ปรึกษาหรืองานอาคารสถานที่ทราบ 
3) หากพบวาผูใดทําลายทรัพยสินใหเกิดความเสียหาย จะตองชดใชคาเสียหายตามราคาใน

ปจจุบัน 
4) หามวิ่งเลนในหองเรียน  
5) หามนําอุปกรณกีฬาทุกชนิดมาเลนในหองเรียน 
6) หามนําอาหารทุกชนิดมาทานในหองเรียน 

2.  นักเรียนที่เขาไปใชหองเรียนที่ไมใชหองที่ตนรับผิดชอบ ตองปฏิบัติเหมือนกับวาเปนหองที่ตน
รับผิดชอบ ไมสรางความสกปรกและความเสียหายแกหองเรียนนั้น 
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งานสวัสดิการรานคาโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 

วัตถุประสงค 

1. สงเสริมความรู ทักษะในการเรียนรูระบบรานสวัสดิการโดยวิธีปฏิบัติจริงเพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตอ
งาน สวัสดิการรานคาและนําไปใชจริงในชีวิตประจําวัน 

2. สงเสริมความรู ความเขาใจ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยวิธีการของ 
สวัสดิการรานคา 

3. สงเสริมฝกฝนการมีน้ําใจรวมกัน อันกอใหเกิดความมีน้ําใจ เสียสละ สามัคค ีซื่อสัตยและ 
ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

4. สงเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก โดยวิธีรวมกันดําเนินกิจการเพื่อ 
ประโยชนดังตอไปนี้ 

4.1 จัดหาสินคามาจําหนาย โดยคํานึงถึงประเภท ชนิดและคุณภาพซึ่งเหมาะสมกับสภาพของ
สมาชิก พรอมทั้งอํานวยความสะอวกใหแกสมาชิก 

4.2 ชวยจําหนายผลผลิตของสมาชิก 
4.3 แนะนํา สงเสริม อบรมสมาชิกใหมีความรูดานกิจกรรมสวัสดิการรานคา 
4.4 สงเสริมใหสมาชิกประหยัด ชวยเหลือซึ่งกันและกันและชวยเหลือตนเอง 

5. ใหการชวยเหลือสงเสริมกิจกรรมที่สถาบันการศึกษาจัดและใหความรวมมือกับหนวยงาน ตางๆ 
 
สมาชิกภาพ 

        ผูที่สมัครและไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับ 
 
คุณสมบัติของสมาชิก 

1. เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของกิจกรรมสหกรณ 
2. เปนนักเรียน คร-ูครหูรือเจาหนาที่อื่นๆในสถานศึกษา 
3. ไมเปนคนวิกลจริต จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ 
4. ไมเปนผูประพฤติเสียหาย 

การสมัครสมาชิก 

         ผูสมัครเปนสมาชิกตองยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนดไวตอคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการ
พิจารณาเห็นวามีคุณสมบัติถูกตองตามขอบังคับก็ใหรับไวเปนสมาชิก และตองชําระเงินคาหุนอยางนอย 1 
หุน หุนละ 10 บาท และจะขอเพิ่มหุนในเวลาใดกไ็ดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
         ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาคนละ 5 บาท คาธรรมเนียมถือเปนรายไดของกิจกรรม
สวัสดิการรานคา  จะเรียกคืนไมได 
 
การไดสิทธิในฐานะสมาชิกและการปฏิบัติตามขอบังคับ 
     เมื่อผูสมัครเขาเปนสมาชิก ลงลายมือชื่อลงในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับทั้ง
ชําระคาหุนเต็มมูลคาหุน และครบจํานวนแลวถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิก และตองปฏิบัติตามขอบังคับ 
และระเบียบของสวัสดิการรานคาโดยเครงครัด 
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กฎกระทรวงศึกษาธิการ 
กําหนดความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2548  

*******************************  

          อาศัยอํานาจตามความมาตรา 6 และมาตรา 64 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้  

ขอ 1 นักเรียนและนักศึกษาตองไมประพฤติตน ดังตอไปนี้  
          (1) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษา โดยไมไดรับอนุญาตในชวงเวลาเรียน  
          (2) เลนการพนัน จัดใหมีการเลนการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน  
          (3) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด  
          (4) ซื้อ จําหนาย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด  
          (5) ลักทรัพย กรรโชกทรัพย ขมขู หรือบังคับขืนใจ เพื่อเอาทรัพยบุคคลอื่น  
          (6) กอเหตุทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายผูอื่น เตรียมการหรือกระทําการใดๆ อันนาจะกอใหเกิดความไม
สงบเรียบรอย หรือขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน  
          (7) แสดงพฤติกรรมทางชูสาวซึ่งไมเหมาะสมในที่สาธารณะ  
          (8) เกี่ยวของกับการคาประเวณี  
          (9) ออกนอกสถานที่พักในเวลากลางคืน เพื่อเที่ยวเตรหรือรวมกลุม อันเปนการสรางความเดือดรอนให 
แกตนเองหรือผูอื่น  

ขอ 2 ใหโรงเรียนหรือสถานศึกษากําหนดระเบียบวาดวยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาได เทาที่
ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงนี้  

ใหไว ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548  

จาตุรนต ฉายแสง  
(นายจาตุรนต ฉายแสง) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 

******************************* 

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรียนละนักศึกษาไวดังตอไปนี้  

          ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 
พ.ศ. 2548" 

          ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

          ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2543  

          ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
                              “ผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความวา ครูใหญ ครูใหญ 
ผูอํานวยการอธิการบด ีหรือหัวหนาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นของ
โรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น 
                              “กระทําความผิด” หมายความวา การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝาฝน
ระเบียบ ขอบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวง วาดวยความประพฤติ
ของนักเรียนละนักศึกษา 
                              “การลงโทษ” หมายความวา การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทําความผิด
โดยมีความมุงหมาย เพื่อการอบรมสั่งสอน  

ขอ 5 โทษที่จะลงโทษแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทําความผิด มี 4 สถาน ดังนี้ 
          (1) วากลาวตักเตือน 
          (2) ทําทัณฑบน 
          (3) ตัดคะแนนความประพฤติ 
          (4) ทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

          ขอ 6 หามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาดวยวิธีการรุนแรงหรือแบบกลั่นแกลงหรือลงโทษดวย
ความโกรธหรือดวยความพยาบาท โดยคํานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความรายแรงของ
พฤติการณประกอบการลงโทษดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาใหเปนไปเพื่อเจตนาที่จะแกนิสัยและ
ความประพฤติไมดีของนักเรียนหรือนักศึกษาใหรูสํานึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีตอไปให
ผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาใหผูบริหารโรงเรียนสถานศึกษามอบหมายเปนผูมีอํานาจในการลงโทษ
นักเรียน นักศึกษา 

          ขอ 7 การวากลาวตักเตือน ใชในกรณีนักเรียนหรือนกัศึกษากระทําความผิดไมรายแรง 

          ขอ 8 การทําทัณฑบนใชในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาทําผิดตามกฎกระทรวงวาดวยความ
ประพฤตินักเรียนหรือนักศึกษา หรือกรณีทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝา
ฝนระเบียบของสถานศึกษาหรือไดรับโทษวากลาวตักเตือนแลว แตยังไมเข็ดหลาบ การทําทัณฑบนใหทํา
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เปนหนังสือและเชิญบิดา มารดาหรือผูปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทําทัณฑบนไว
ดวย 

          ขอ 9 การตัดคะแนนความประพฤติ ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติ วาดวยการตัดคะแนนความ
ประพฤตินักเรียนหรือนักศึกษาของแตละสถานศึกษากําหนด และใหบันทึกขอมูลไวเปนหลักฐาน 

          ขอ 10 ทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใชในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระทํา
ความผิดที่สมควรตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมใหเปนไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 

          ขอ 11 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการใชเปนไปตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 
 

อดิศัย โพธารามิก 
(นายอดิศัย โพธารามิก)  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
เรื่อง ระเบียบวาดวยการไวทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖5 

******************************** 
 ตามที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการไวทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนดขอ
ปฏิบัติและขอหามปฏิบัติในการไวทรงผมของนักเรียนใหมีความเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน เพื่อให
นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความเปนระเบียบเรียบรอยเสริมสรางระเบียบวินัยและมีความเหมาะสมกับ
สภาพความเปนนักเรียน รวมทั้งเปนการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
 อาศัยความภายใตบังคันขอ ๗ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการไวทรงผมของ
นักเรียน พ.ศ. ๒๕๖5 โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา จึงวางระเบียบโดยผานความเห็นขอบของคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวดังตอไปนี้ 
        ทรงผมนักเรียนชาย 
 นักเรียนชายจะไวผมสั้นหรือผมยาวก็ได กรณีไวผมยาวดานขาง ดานหลังตองยาวไมเลยตีนผม 
ดานหนาและกลางศรีษะยาวไมเกิน 5 เซนติเมตร ไมไวหนวด และเครา หามดัด ซอย ไวผมปรกหนา (หนา
มา) กัดสีผม โกรกผมและใชสิ่งตกแตงอื่นใด 

ทรงผมนักเรียนหญิง 
          นักเรียนหญิงจะไวผมสั้นหรือผมยาวก็ได กรณีไวสั้นทรงนักเรียน คือตัดทรงเทากันตลอดโดยรอบ
ทั้งดานหนาและดานหลัง หวีแสกขางไปทางดานใดขางหนึ่ง แลวติดกิ๊บสีดําไมมีลวดลาย ผมยาวเลยติ่งหู3  
เซนติเมตร  ในกรณีไวผมยาวใหผูกผมใหเรียบรอย โดยใชริบบิ้นสีน้ําเงิน ขนาดความกวาง 3 เซนติเมตร 
หามดัด ซอย ไวผมปรกหนา (หนามา) กัดสีผม โกรกผมและใชสิ่งตกแตงอื่นใด 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖5 
 
          ขอแสดงความนับถือ 
       
                                                  
        (นายวิชาญ   จินพล) 
                                          ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
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เขียนที่บานเลขที.่...............  หมู............. .  
ตําบล.........................  อําเภอ.................................   

จังหวัด.............................................................  

วันที่..............  เดือน....................................  พ.ศ. ..............  
เรื่อง    ลาปวย      ลากิจ      อื่น ๆ.....................................................................................  
เรียน  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ .........../...........  
สิ่งที่สงมาดวย  (ถามี) ......................................................................................................................  

ดวยขาพเจา  ( เด็กชาย / เด็กหญิง / นาย / น.ส )...................................................................  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที.่......./......... ไมสามารถมาเรียนไดตามปกติ เนื่องจาก  (ระบุสาเหตุให
ชัดเจน)........................................................................…………………………………………………………...……  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

โดยการลาครั้งนี้ขาพเจาประสงคลา  ตั้งแตวันที่……...…เดือน…………........…  พ.ศ. …….….....ถึง
วันที่................  เดือน................................................  พ.ศ. ................  รวมวันลา...................... วัน  และ
ขาพเจาจะกลับมาเรียนตามปกติ  ในวันที่ ............  เดือน....................................  พ.ศ. .................  
สามารถติดตอ ขาพเจาในระหวางที่ลาไดที่บานเลขที่................  หมู..............  บาน..............................  
ตํ า บ ล ..........................................  อํ า เภ อ ....................................  จั ง ห วั ด ...................................          
รหัสไปรษณีย..........................เบอรโทรศัพทของผูปกครอง.................................................................... 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และอนุญาต 
 ดวยความเคารพอยางสูง 
 
 
 (……………..........………………………………..)  
    นักเรียน 
ขอรับรองวาขอความในจดหมายเปนจริงทุกประการ 
ลงชื่อ ..............................................................  
       (............................................................ )  

        ผูปกครองนักเรียน 
       โทร.........................................................  

หมายเหตุ  สามารถขอรับไดที่หองฝายกิจการนักเรียน 
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ใบขออนุญาตนํารถจักรยานยนตมาโรงเรียน 
โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา  ตําบลเคร็ง  

อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 วันที่....………  เดือน................................  พ.ศ. 256๕ 

เรื่อง ขออนุญาตนํารถจักรยานยนตมาโรงเรียน  
เรียน ผูอํานวยโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา  

ดวยขาพเจา (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว)..................................………………..………..... 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่……...../...…….. อาจารยที่ปรึกษาชื่อ ……………………………………………......        
มีความจําเปน ตองขับขี่รถจักรยานยนตมาโรงเรียนเนื่องจาก ...........…………………..……….......... 
……………………………………………………………………………………………………………….................................... 

ฉะนั้น  ขาพเจาจึงขออนุญาตนํารถจักรยานยนต  ยี่หอ…..........….……. รุน…………….........               
สี........…….…..... หมายเลขทะเบียน……...…….……….… ขับขี่มาโรงเรียน และขาพเจายินดีที่จะปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ วาดวยการนํารถจักรยานยนตมาโรงเรียนอยางเครงครัด  ถาขาพเจาฝาฝนระเบียบวาดวยการ
นํารถจักรยานยนต ขอใดก็ตาม ขาพเจายินดีจะใหทางโรงเรียนตัดสิทธิ์การนํารถจักรยานยนตมาโรงเรียน  
และขาพเจาจะไมนํารถจักรยานยนตขับเพื่อมาโรงเรียน  หรือฝากตามบานรอบ ๆ  โรงเรียนเปนอันขาด  
ถาขาพเจาฝาฝน  ยินดีใหทางโรงเรียนลงโทษสถานรายแรง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ลงชื่อ …............…………………  ผูขออนุญาต 
    (……………............…………………..) 

คํารับรองของผูปกครอง  

ขาพเจา ( นาย/นาง/นางสาว /.................) ………....………………………………………………………..             
มีความเกี่ยวพันธกับนักเรียนผูขออนุญาตนารถจักรยานยนตมาโรงเรียน  คือ  ขาพเจาเปน ..………………….
ของ  ( เด็กชาย/เด็กหญิง / นาย / นางสาว )  ……….……………………………………............ ขาพเจาไดทราบ
ระเบียบวาดวยการนํารถจักรยานยนตมาโรงเรียนโดยละเอียดแลว  ขาพเจารับรองวาจะติดตามใหนักเรียน
ซึ่งขาพเจาไดรับรองใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการนํารถจักรยานยนตอยางเครงครัด  

ถานักเรียนในความปกครองของขาพเจาฝาฝนระเบียบ  ขาพเจายินดีจะควบคุมมิใหนักเรียนใน
ความปกครองของขาพเจานํารถจักรยานยนตมาโรงเรียนอีกตอไป  

 
      ลงชื่อ ……………….........……………… ผูปกครอง 

                                                    (.………………………...................………..) 
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ระเบียบวาดวยการนํารถจักรยานยนตมาโรงเรียนของนักเรียน 
โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 

 
1. ตองมาถึงโรงเรียนกอนเวลา  08.00  น. 
2. ตองกลับออกจากโรงเรียนหลังเวลา  16.00  น.  
3. ตองใสหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่ 
4. ไมขับรถภายในเขตรั้วของโรงเรียน 
5. นํารถไปจอดไวในที่ซึ่งทางโรงเรียนจัดใหจอดเทานั้น 
6. ทําทอไอเสียไมใหมีเสียงดังเกินกวาที่กฎหมายกําหนด 
7. ไมนํารถจักรยานยนตไปใหผูอื่นขับ กอนไดรับอนุญาตจากฝายปกครอง  
8. เดินทางไปโรงเรียนขณะที่แตงเครื่องแบบนักเรียน  จะขับขี่ไดเฉพาะเสนทางจากบานตรงมา

โรงเรียนเทานั้น 
9. ตองมีบัตรอนุญาตจากฝายปกครองติดตัว  เพื่อใหตรวจไดตลอดเวลา 
10. ตองมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตจากกรมการขนสงตามกฎหมาย 
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คณะผูจัดทํา 

  
1. นายวิชาญ    จินพล            ผูอํานวยการ       ที่ปรึกษา 
๒. นางสาววิไลจิต    ไหมเอียด        หัวหนาฝายบริหารวิชาการ      กรรมการ 
๓. นางสาวนะราภรณ นาคนวล         หัวหนาฝายบริหารบุคคล      กรรมการ 
๔. นายสุธี            สกุลคง           หัวหนาฝายบริหารทั่วไป      กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวลัดดาวรรณ    อักษรเดช        ครูค.ศ. 1                           กรรมการแลผูชวยเลขานุการ 
๖. นางสาวกิตติยากรย    สมนึก            ครูอัตราจาง                        กรรมการแลผูชวยเลขานุการ 
๗. นางสาวบุษยมาส       ซื่อด ี              ครูอัตราจาง                       กรรมการแลผูชวยเลขานุการ 
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